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Το κείμενο μπορεί να βρεκεί μαηί με εποπτικό και ςυμπλθρωματικό υλικό για το μάκθμα ςτθ 
διεφκυνςθ  

http://users.sch.gr/gestamos/lessons.htm 

όπου κα επιλζξετε το μάκθμα ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ (πάνω δεξιά).  

 
Μετά επιλζξτε το αρχείο  

Μικροβιολογία – Τγιεινι     (για ςπουδαςτζσ Ι.Ε.Κ.)  
και κατεβάςτε το ςτον υπολογιςτι ςασ. 
 
Αν ζχετε δυςκολία, το υλικό μπορεί να ςταλεί με e-mail ι να γραωτεί ςε CD, USB μνιμεσ κ.λπ. 

και ωυςικά να ωωτοτυπθκεί. 
 
Μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό και για άλλα μακιματα Υγείασ – Ρρόνοιασ.  
 

http://users.sch.gr/gestamos/lessons.htm
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Ενότθτα   Α - Υγιεινι 
ΤΓΕΙΑ – ΝΟΟ  

Θ ικανότθτα του οργανιςμοφ να διατθρεί ςτακερζσ τισ ςυνκικεσ του εςωτερικοφ του 
περιβάλλοντοσ (κερμοκραςία, ςυγκεντρϊςεισ διάωορων ςυςτατικϊν κτλ.), παρά τισ εξωτερικζσ 
μεταβολζσ, ονομάηεται ομοιόςταςθ. 
Στον ανκρϊπινο οργανιςμό υπάρχουν ομοιοςτατικοί μθχανιςμοί που ρυκμίηουν: 
• τθ κερμοκραςία του ςϊματοσ (δζρμα), • τθ ςυγκζντρωςθ τθσ γλυκόηθσ ςτο αίμα, 
• τθ ςυγκζντρωςθ του νεροφ, • το pH του αίματοσ, που πρζπει να είναι ςτακερό ςτο 7,4, • τα 
επίπεδα του CO2 ςτο αίμα. 
Κάκε διαταραχι τθσ ομοιόςταςθσ μπορεί να προκαλζςει τθν εκδιλωςθ διάωορων αςκενειϊν. 
Τζτοιεσ διαταραχζσ μπορεί να οωείλονται ςε πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ, ςε ακραίεσ 
μεταβολζσ των περιβαλλοντικϊν ςυνκθκϊν (κερμοκραςία, ακτινοβολίεσ, διακεςιμότθτα 
οξυγόνου), ενϊ ςυχνά είναι απόρροια του τρόπου ηωισ (κάπνιςμα, αλκοόλ κτλ.). 

 
Σφμωωνα με τον οριςμό που διατυπϊκθκε ςτο καταςτατικό του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ 
(1946) θ υγεία είναι «θ κατάςταςθ τθσ πλιρουσ ςωματικισ, ψυχικισ και κοινωνικισ ευεξίασ και όχι 
μόνο θ απουςία αςκζνειασ ι αναπθρίασ».  
Αςκζνεια είναι θ κατάςταςθ όπου ζχει διαταραχτεί θ ωυςιολογικι λειτουργία του οργανιςμοφ και 
υωίςταται ανατομικι ι λειτουργικι βλάβθ που δεν κατόρκωςε να αποτρζψει θ άμυνα του 
οργανιςμοφ. 
Οι άνκρωποι χωρίηονται ςε 3 ομάδεσ 
Τγιείσ είναι αυτοί που δεν ζχουν καμία αςκζνεια. Οι ςωματικζσ και ψυχικζσ λειτουργίεσ τουσ είναι 
μζςα ςτα ωυςιολογικά όρια που κακορίηονται από τθν θλικία, το ωφλο, το κοινωνικό και 
γεωγραωικό χϊρο. 
Αςκενείσ είναι εκείνοι ςτουσ οποίουσ θ λειτουργικι διαταραχι (ςωματικι, ψυχικι) γίνεται 
αντιλθπτι από τουσ ίδιουσ ι άλλουσ ανκρϊπουσ, ενδεχομζνωσ μετά από εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 
ακόμθ και χωρίσ να υπάρχουν υποκειμενικά ςυμπτϊματα. 
Εν δυνάμει αςκενείσ είναι όςοι ωαίνονται υγιείσ, κλινικά και εργαςτθριακά αλλά ςτθν 
πραγματικότθτα ζχει αρχίςει να δθμιουργείται βλάβθ ςτον οργανιςμό που δεν μπορεί ακόμθ να 
ανιχνευκεί. 

ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 
 

Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των αςκενειϊν που πλιττουν τον άνκρωπο οωείλεται  
ςτουσ πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ. Οι πακογόνοι μικροοργανιςμοί μπορεί να είναι 
ευκαρυωτικοί (πρωτόηωα, μφκθτεσ) ι προκαρυωτικοί (βακτιρια). Οι ιοί αποτελοφν ακυτταρικζσ, 
μθ αυτοτελείσ μορωζσ ηωισ. 

 ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΟI 
Γενικά, ωσ μικροοργανιςμοί ι μικρόβια χαρακτθρίηονται εκείνοι οι οργανιςμοί τουσ οποίουσ δεν 
μποροφμε να διακρίνουμε με γυμνό μάτι, γιατί ζχουν μζγεκοσ μικρότερο από 0,1 mm. 
Ρολλοί από τουσ μικροοργανιςμοφσ, όπωσ για παράδειγμα τα νιτροποιθτικά βακτιρια, περνοφν 
όλθ τθ ηωι τουσ ςτο ωυςικό περιβάλλον. Άλλοι, προκειμζνου να επιβιϊςουν και να 
αναπαραχκοφν, περνοφν ζνα μζροσ ι ολόκλθρθ τθ ηωι τουσ ςτο εςωτερικό κάποιου πολυκφτταρου 
οργανιςμοφ. 
Οι μικροοργανιςμοί αυτοί χαρακτθρίηονται ωσ παράςιτα και ο οργανιςμόσ που τουσ «ωιλοξενεί» 
ωσ ξενιςτισ. 
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Μερικοί ωςτόςο από τουσ μικροοργανιςμοφσ που χρθςιμοποιοφν τον άνκρωπο ωσ ξενιςτι τουσ 
μπορεί να προκαλζςουν διαταραχζσ ςτθν υγεία του. Οι μικροοργανιςμοί αυτοί ονομάηονται 
πακογόνοι. 
Οι περιςςότεροι όμωσ μικροοργανιςμοί όχι μόνο δεν είναι βλαβεροί για τον άνκρωπο,  αλλά 
αντίκετα είναι χριςιμοι ι και απαραίτθτοι, κακϊσ ςυμμετζχουν ςε ςθμαντικζσ διεργαςίεσ (όπωσ θ 
αποικοδόμθςθ τθσ νεκρισ οργανικισ φλθσ) ι χρθςιμοποιοφνται από τον άνκρωπο για τθν 
παραγωγι ουςιϊν χριςιμων ςε διάωορουσ τομείσ (π.χ. υγεία, διατροφι κτλ.). 
Άλλοι μικροοργανιςμοί, όπωσ το βακτιριο  Escherichia coli που ηει ςτο ζντερο, όταν βρίςκονται ςε 
μικρό αρικμό και δε μεταναςτεφουν ςε άλλουσ ιςτοφσ και όργανα, αποτελοφν φυςιολογικι 
μικροχλωρίδα για τον άνκρωπο, είτε διότι παράγουν χριςιμεσ χθμικζσ ουςίεσ τισ οποίεσ ο 
άνκρωποσ δεν μπορεί να ςυνκζςει μόνοσ του (π.χ. βιταμίνθ Κ από τθν E. coli) είτε διότι 
ςυμβάλλουν ςτθν άμυνα του οργανιςμοφ. Αν όμωσ, για κάποιο λόγο, αυξθκοφν (π.χ. επειδι ο 
ξενιςτισ παρουςιάηει μειωμζνθ αντίςταςθ) ι βρεκοφν ςε άλλουσ ιςτοφσ, τότε προκαλοφν τθν 
εκδιλωςθ αςκενειϊν. Οι μικροοργανιςμοί αυτοί χαρακτθρίηονται ωσ δυνθτικά πακογόνοι. 

 
Πρϊτθ γνωριμία με τουσ μικροοργανιςμοφσ 

Σα πρωτόηωα είναι μονοκφτταροι ευκαρυωτικοί οργανιςμοί. Τα περιςςότερα αναπαράγονται 
μονογονικά με διχοτόμθςθ. Κινοφνται είτε ςχθματίηοντασ ψευδοπόδια (αμοιβάδα) είτε με τισ 
βλεωαρίδεσ ι τα μαςτίγια που διακζτουν.  (π.χ. αμοιβάδεσ, τριχομονάδεσ) 
Οι μφκθτεσ είναι ευκαρυωτικοί μονοκφτταροι ι πολυκφτταροι οργανιςμοί. Οι περιςςότεροι 
μφκθτεσ ςχθματίηονται από απλοφςτερεσ νθματοειδείσ δομζσ, τισ υωζσ. (π.χ. δερματομυκθτιάςεισ, 
κολπικι μυκθτίαςθ)  
Σα βακτιρια είναι προκαρυωτικοί οργανιςμοί.  Το ςχιμα τουσ είναι ελικοειδζσ (ςπειρφλλια), 
ςωαιρικό (κόκκοι) ι ραβδοειδζσ (βάκιλοι). (π.χ. κολοβακτθρίδιο, ψευδομονάδα, ςταωυλόκοκκοσ) 
Οι ιοί αποτελοφνται από ζνα περίβλθμα με χαρακτθριςτικι γεωμετρία, το καψίδιο, μζςα ςτο οποίο 
προωυλάςςεται το γενετικό τουσ υλικό. Οριςμζνοι ιοί διακζτουν και ζνα επιπλζον περίβλθμα, το 
ζλυτρο. Το γενετικό υλικό των ιϊν μπορεί να είναι είτε DNA είτε RNA. Πμωσ θ διαβίωςθ και 
αναπαραγωγι γίνεται μζςα ςε κφτταρα και γι' αυτό χαρακτθρίηονται ωσ υποχρεωτικά κυτταρικά 
παράςιτα.  (Ρ.χ. γρίπθ, θπατίτιδα, AIDS)  

 

ΛΟΙΜΩΞΘ – ΜΟΛΤΝΘ  
 

Μόλυνςθ είναι θ είςοδοσ μικροβίου ςε μεγαλοοργανιςμό ι θ απλι επαωι του με αυτόν χωρίσ να 
προκαλείται νόςοσ. 
Λοίμωξθ είναι θ πρόκλθςθ πακολογικϊν ςυμπτωμάτων (ωλεγμονισ) ςε ζνα μεγαλοοργανιςμό 
λόγω τθσ ειςόδου, εγκατάςταςθσ και πολλαπλαςιαςμοφ πακογόνων μικροοργανιςμϊν.  

Οι αςκζνειεσ που προκαλοφνται από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ ονομάηονται λοιμϊδθ 
νοςιματα. 

ΦΛΕΓΜΟΝΘ 
 

Σι είναι φλεγμονι; Φλεγμονι είναι το ςφνολο των τοπικϊν και ςυςτθματικϊν 
μθχανιςμϊν που ενεργοποιεί ο οργανιςμόσ αντιδραςτικά μετά από τθν επίδραςθ ςε αυτόν 
διαωόρων βλαπτικϊν παραγόντων. 

ε τι διακρίνονται οι φλεγμονζσ (ονομαςτικά); Οι ωλεγμονζσ διακρίνονται ςε οξείεσ 
(διάρκειασ λίγων θμερϊν) και ςε χρόνιεσ (μεγαλφτερθσ διάρκειασ). Πταν οι εκδθλϊςεισ 
περιορίηονται ςτο ςθμείο τθσ αρχικισ βλάβθσ, λζγονται τοπικζσ ωλεγμονζσ. Πταν τα 
ωαινόμενα γενικεφονται ςε όλο το ςϊμα, οι ωλεγμονζσ λζγονται ςυςτθματικζσ. 
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Ο άνκρωποσ καταλαβαίνει τθ δράςθ των αμυντικϊν μθχανιςμϊν, που αςκοφνται ωσ 

αντίδραςθ ςε κάποιο βλαπτικό αίτιο, από μία ςειρά εκδθλϊςεων που αποτελοφν τθν ωλεγμονι. 

Κλινικά ςθμεία φλεγμονισ; 
Τα κλινικά ςθμεία τθσ ωλεγμονισ είναι: Ερυκρότθτα, Κερμότθτα, Οίδθμα (πριξιμο), 

Ρόνοσ,  Λειτουργικζσ διαταραχζσ. 

Ροιεσ αντιδράςεισ παρατθροφνται ςε μία τοπικι ωλεγμονι; 
1. ΕΡΤΘΡΟΣΘΣΑ: Στθν περιοχι τθσ βλάβθσ ζρχεται αρκετό αίμα, για να μεταωερκοφν 

περιςςότεροι αμυντικοί παράγοντεσ. Ζτςι, θ περιοχι αποκτά κόκκινο χρϊμα. Θ κατάςταςθ αυτι 
λζγεται υπεραιμία και γίνεται αμζςωσ αντιλθπτι, όταν θ περιοχι τθσ ωλεγμονι σ είναι το δζρμα ι 
οι βλεννογόνοι. 

2. ΘΕΡΜΟΣΘΣΑ: Θ αυξθμζνθ ροι αίματοσ αυξάνει τθ κερμοκραςία τθσ περιοχισ. Λζμε ότι 
ζχουμε υπερκερμία. 

3. ΟΙΔΘΜΑ Τα αγγεία ανοίγουν τουσ πόρουσ τουσ και βγαίνει υγρό προσ το χϊρο ζξω από 
αυτά. Το υγρό παραςφρει λευκά αιμοςωαίρια και αμυντικζσ πρωτεΐνεσ. Αυτό το υγρό που περιζχει 
αμυντικά ςτοιχεία λζγεται εξίδρωμα.. Το εξίδρωμα διαωζρει από το υγρό που βγαίνει από τα 
αγγεία, όταν πιεςτοφν (π.χ. από ςωιχτζσ κάλτςεσ ι ηϊνθ, από το ζμβρυο ςτθν κοιλιά τθσ εγκφου, 
από δζςιμο ςτο μπράτςο κλπ) . Το υγρό αυτό λζγεται διίδρωμα, επειδι απλά διαπερνάει πακθτικά 
τουσ πόρουσ των αγγείων, όταν αυξθκεί θ υδροςτατικι πίεςθ ςε αυτά. Αντίκετα, θ εμωάνιςθ του 
εξιδρϊματοσ είναι ενεργθτικι διαδικαςία και αποτελεί μζροσ του μθχανιςμοφ ωλεγμονισ. Από τθν 
παρουςία εξιδρϊματοσ και υπεραιμίασ θ περιοχι διογκϊνεται, ζχουμε δθλαδι οίδθμα (=πριξιμο). 

4. ΠΟΝΟ Το παραπάνω αίμα που ιρκε και το εξίδρωμα που βγικε από τα αγγεία πιζηουν τα 
άκρα των αιςκθτιριων νεφρων και προκαλείται το αίςκθμα του πόνου. 

5. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΔΙΑΣΑΡΑΧΕ Ανάλογα με τθ κζςθ που αναπτφςςεται θ τοπικι ωλεγμονι και 
με τθ λειτουργία που ζχει το ςυγκεκριμζνο όργανο ι ιςτόσ, ςτον οποίο εμωανίςτθκε το οίδθμα και 
θ υπεραιμία, ςε ςυνδυαςμό με τθν αρχικι _, προκαλοφνται λειτουργικζσ διαταραχζσ. Ζτςι, ςε μία 
ωλεγμονι ςτισ αρκρϊςεισ εκτόσ από το 

πριξιμο, τθν υπεραιμία , τθν υπερκζρμανςθ και τον πόνο τθσ άρκρωςθσ κα υπάρχει 
δυςκολία ςτθν κίνθςθ του μζλουσ. 

. Σι γίνεται, όταν μετατρζπεται μία τοπικι φλεγμονι ςε ςυςτθματικι; 

Τα ωαινόμενα γενικεφονται και διαταράςςονται ηωτικά ςθμεία, δθλαδι θ αναπνοι, θ 
καρδιακι ςυχνότθτα, θ κερμοκραςία του ςϊματοσ και θ αρτθριακι πίεςθ. Ζτςι, μπορεί να ζχουμε 
αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ (πυρετό), αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ των αναπνοϊν (ταχφπνοια) και τθσ 
ςυχνότθτασ του ςωυγμοφ (ταχυςωυγμία ). Στθ ςυνζχεια, μπορεί να διαταραχτεί θ ιςορροπία 
νεροφ και θλεκτρολυτϊν, με εκδθλϊςεισ από όργανα όπωσ ο εγκζωαλοσ, οι νεωροί κλπ. 

Υπάρχουν επίςθσ μερικζσ ζννοιεσ που ςυνδζονται με τθ ωλεγμονι και τθ λοίμωξθ και κα τισ 
ςυναντοφμε παρακάτω, κατά τθν περιγραωι των χαρακτθριςτικϊν μερικϊν πακιςεων: 

- ΠΤΟ: Είναι μάηα από νεκρωμζνα λευκοκφτταρα και μικρόβια -νεκρά και 
ηωντανά - μζςα ςε εξίδρωμα. Ζχει χρϊμα ςυνικωσ γκριηόλευκο ι κιτρινωπό ι ελαωρά 

γαλαηωπό, ανάλογα με το μικρόβιο που περιζχει. 
- ΑΠΟΣΘΜΑ: Λζμε ότι ςχθματίςτθκε απόςτθμα, όταν ςυγκεντρϊνεται πφο. 

Σι γνωρίηετε για το απόςτθμα; 
Απόςτθμα ονομάηεται θ ςυλλογι πφου μζςα ςε κοιλότθτα που ΔΕΝ υπάρχει από πριν, 

αλλά δθμιουργείται κατά τθ διάρκεια των αντιδράςεων ωλεγμονισ. Το απόςτθμα μπορεί να 
αντιμετωπιςτεί ςυντθρθτικά με αντιβιοτικά αλλά ςυχνότερα χειρουργικά (διάνοιξθ και 
παροχζτευςθ του πφου). 

ΕΜΠΤΘΜΑ: Συγκζντρωςθ πφου μζςα ςε όργανο που ζχει κοιλότθτα. 
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  ΣΟ ΚΕΦ. «ΕΠΙΔΘΜΙΟΛΟΓΙΑ» περιλαμβάνεται ςτθ Β’ ΕΝΟΣΘΣΑ  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ)   
 

ΑΝΟΟΠΟΙΘΣΙΚΟ ΤΣΘΜΑ – ΑΝΟΙΑ 
ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Μθ ειδικι και ειδικι άμυνα οργανιςμοφ κατά ιϊν, μυκιτων (κ.α. πακογόνων)  
  

Θ επιβίωςθ  του ανκρϊπινου οργανιςμοφ εξαρτάται  από τθ ςυντονιςμζνθ λειτουργία  των ιςτϊν  
και των οργάνων του. Ραράλλθλα όμωσ  προχποκζτει τθν προςταςία του  από εξωτερικοφσ  
παράγοντεσ που κα μποροφςαν  να διαταράξουν αυτι τθ  ςυντονιςμζνθ λειτουργία.  Στουσ 
εξωτερικοφσ παράγοντεσ  ανικουν και οι πακογόνοι  μικροοργανιςμοί  ι οι ουςίεσ που 
παράγονται από αυτοφσ.    Ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ  ζχει τθν ικανότθτα  να αναγνωρίηει 
οποιαδιποτε ξζνθ  προσ αυτόν ουςία και να  αντιδρά  με διάωορουσ μθχανιςμοφσ  ϊςτε να τθν 
εξουδετερϊςει.  Θ ικανότθτα αυτι του  οργανιςμοφ  ονομάηεται ανοςία. Θ ξζνθ ουςία  που 
προκαλεί τθν αντίδραςθ του  οργανιςμοφ  ονομάηεται αντιγόνο. Ωσ αντιγόνο μπορεί  να δράςει 
ζνασ ολόκλθροσ  μικροοργανιςμόσ  (π.χ. ιόσ, βακτιριο κ.ά.), ζνα τμιμα  αυτοφ ι τοξικζσ ουςίεσ που  
παράγονται απ’  αυτόν. Επίςθσ ωσ αντιγόνα μποροφν να  δράςουν θ γφρθ, διάωορεσ  
ωαρμακευτικζσ  ουςίεσ, ςυςτατικά τροωϊν, κφτταρα ι ορόσ  από άλλα άτομα ι ηϊα κ.ά.     
Θ άμυνα του οργανιςμοφ εναντίον αυτϊν  των εξωτερικϊν παραγόντων επιτυγχάνεται  με ζνα 
ςφνολο μθχανιςμϊν, οι οποίοι μποροφν  να διακρικοφν τόςο με βάςθ τθ κζςθ  τουσ ςτο ανκρϊπινο 
ςϊμα (εξωτερικοί – εςωτερικοί  μθχανιςμοί) όςο και με βάςθ τθν  ιδιότθτά τουσ να ζχουν 
γενικευμζνθ (μθ ειδικοί  αμυντικοί μθχανιςμοί) ι εξειδικευμζνθ  δράςθ (ειδικοί αμυντικοί 
μθχανιςμοί).     
Το αίμα, τόςο με τα ζμμορφα ςυςτατικά  του  κφτταρα) όςο και με τα ςυςτατικά του  πλάςματοσ, 
αποτελεί το βαςικότερο  παράγοντα  οργάνωςθσ τθσ άμυνασ (ειδικισ και  μθ ειδικισ) του 
ανκρϊπινου οργανιςμοφ.    

ΕΙΔΘ ΑΝΟΙΑ  
  

Ανοςία Θ ανοςία είναι θ κατάςταςθ κατά τθν οποία ο οργανιςμόσ ζχει τθν ικανότθτα να μθν  
προςβάλλεται από τουσ μικροοργανιςμοφσ και τα προϊόντα τουσ.  

  

 Είναι παροδικι ι μόνιμθ ανάλογα αν διαρκεί εωόρου ηωισ ι λίγουσ μινεσ ι χρόνια.   
 

 Είναι ειδικι (ζναντι ςυγκεκριμζνων αιτίων λοίμωξθσ) και μθ ειδικι (μθχανιςμοί που 
προςτατεφουν ζναντι  πολλϊν αιτίων λοίμωξθσ ταυτόχρονα)  

 

 Είναι φυςικι ι επίκτθτθ.   
 

Θ φυςικι ανοςία κακορίηεται από γενετικοφσ παράγοντεσ και δεν αποκτάται μετά από  
προθγοφμενθ επαωι με λοιμογόνουσ παράγοντεσ και είναι ςυνικωσ μθ ειδικι.  

   
Θ επίκτθτθ ανοςία αποκτάται ενδομθτρίωσ ι κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ μετά από επαωι με 

λοιμογόνουσ παράγοντεσ. Είναι ςυνικωσ ΕΙΔΙΚΘ  ΑΝΟΙΑ με αντιςϊματα.  Αυτι διακρίνεται ςε 
ΕΝΕΡΓΘΣΙΚΘ και ΠΑΘΘΣΙΚΘ (βλ. παρακάτω). Θ διάκριςθ αυτι  γίνεται με  βάςθ το αν τα 
αντιςϊματα παράγονται από  τον ίδιο τον οργανιςμό  (ενεργθτικι ανοςία)  ι αν παρζχονται ςτον 
οργανιςμό ζτοιμα αντιςϊματα  που ζχουν  παραχκεί από άλλο  οργανιςμό (πακθτικι ανοςία). 
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1) Θ φυςικι ανοςία διακρίνεται   

  

 ςτθν ανοςία ειδϊν (άνκρωποι και ηϊα ζχουν ανοςία για διαωορετικά μικρόβια, πχ. τα ηϊα 
δεν  πακαίνουν ιλαρά),   

 ςτθν ανοςία φυλϊν που είναι ςχετικι, και αωορά κυρίωσ ελαττωμζνθ ευπάκεια ςε 
διαωορετικζσ  λοιμϊξεισ,  

 ςτθν ανοςία ατόμων, όπου οριςμζνα άτομα είναι λιγότερο ευπακι από άλλα, και ζτςι ςε 
διάρκεια  επιδθμιϊν δεν προςβάλλονται  

 ανοςία λόγω θλικίασ. Οι πολφ μικρζσ και πολφ μεγάλεσ θλικίεσ ζχουν μεγαλφτερθ ευπάκεια 
γενικά  από βακτιρια. Επίςθσ διαωορετικζσ λοιμϊξεισ ςυμβαίνουν ςε διάωορεσ ομάδεσ θλικιϊν, 
πχ. ο RSV ιόσ  προκαλεί βρογχιολίτιδα κυρίωσ ςε βρζωθ.  

 Θ ανοςία του ανκρϊπινου ςϊματοσ λόγω φπαρξθσ πολλϊν διαωόρων παραγόντων  
προςτατευτικϊν με μθ ειδικό τρόπο από ειςβολι βακτθρίων, προςωζροντασ μθ ειδικι αντίςταςθ 
ςτθ λοίμωξθ.   Οι κυριότεροι αναωζρονται ςτθ ςυνζχεια.   

 
1. Το υγιζσ δζρμα είναι μθχανικόσ ωραγμόσ για τθ διείςδυςθ των μικροβίων και επιπλζον με τθν 

απόπτωςθ  του επικθλίου απομακρφνει μικροοργανιςμοφσ. Οι εκκρίςεισ από τουσ 
ιδρωτοποιοφσ και ςμθγματογόνουσ   αδζνεσ ζχουν αντιμικροβιακι δράςθ.  Επίςθσ οι υγιείσ 
βλεννογόνοι με τθ ροι υγρϊν (δάκρυα,  οφρα) και βλζννθσ ςυμβάλλουν ςτθν μθχανικι 
απομάκρυνςθ μικροοργανιςμϊν.   Ο  βλεννογόνοσ τθσ αναπνευςτικισ οδοφ διακζτει  επιπλζον 
το βλεωαριδοωόρο  επικιλιο,  το οποίο αποτελεί επίςθσ ωραγμό ςτθν  είςοδο των 
μικροοργανιςμϊν. Στο βλεννογόνο του  ςτομάχου εκκρίνεται  το υδροχλωρικό οξφ, το οποίο 
καταςτρζωει  τα περιςςότερα  μικρόβια που ειςζρχονται  με τθν τροωι ςτο ςτόμαχο. Θ 
λυςοηφμθ, θ  οποία ζχει βακτθριοκτόνο  δράςθ, βρίςκεται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ  και ςτα  
δάκρυα και ςτο ςάλιο και  προςτατεφει το βλεννογόνο του επιπεωυκότα  και τθσ  ςτοματικισ 
κοιλότθτασ αντίςτοιχα.   

 
2. Θ φλεγμονι (ςυηθτικθκε παραπάνω) 
3. Αντιμικροβιακζσ ουςίεσ   

 Ιντερφερόνεσ: Στθν περίπτωςθ των ιϊν  δρα ζνασ  επιπλζον μθχανιςμόσ μθ ειδικισ  άμυνασ. 
Πταν κάποιοσ ιόσ μολφνει  ζνα κφτταρο,  προκαλεί τθν παραγωγι  ειδικϊν πρωτεϊνϊν, των 
ιντερωερονϊν.  Σε ζνα πρϊτο ςτάδιο  οι ιντερωερόνεσ ανιχνεφονται  ςτο κυτταρόπλαςμα του 
μολυςμζνου  κυττάρου. Σε  επόμενο όμωσ  ςτάδιο οι ιντερωερόνεσ απελευκερϊνονται  και  
από εκεί  απορροωοφνται από τα γειτονικά υγιι  κφτταρα. Με τθν ειςαγωγι των  
ιντερωερονϊν  ςτα υγιι κφτταρα ενεργοποιείται  θ παραγωγι άλλων πρωτεϊνϊν,  οι  οποίεσ 
ζχουν τθν ικανότθτα να παρεμποδίηουν  τον πολλαπλαςιαςμό των  ιϊν. Ζτςι τα  υγιι κφτταρα 
προςτατεφονται,  γιατί ο ιόσ, ακόμθ και αν κατορκϊςει  να διειςδφςει ς’  αυτά, είναι ανίκανοσ  
να πολλαπλαςιαςτεί.   
Προπερδίνθ: Είναι μια ομάδα τριϊν  πρωτεϊνϊν ςτον ορό του αίματοσ που  δρα ςε ςυνδυαςμό 
με τισ πρωτεΐνεσ του  ςυμπλθρϊματοσ για τθν καταςτροωι  των μικροβίων.   
Σο ςφςτθμα  του ςυμπλθρϊματοσ  Το Συμπλιρωμα είναι μια  ομάδα είκοςι  πρωτεϊνϊν ςτον 
ορό του αίματοσ  (C1, C2, C3 κ.λπ.) με αντιμικροβιακι δράςθ.  Πταν ενϊνονται με το αντιγόνο 
διευκολφνεται θ ωαγοκυττάρωςθ. Επίςθσ μποροφν να καταςτρζψουν το αντιγόνο. 

 
4. Θ φαγοκυττάρωςθ   Είναι θ ικανότθτα των κυττάρων να ςυλλαμβάνουν και να 
ενςωματϊνουν ςτο κυτταρόπλαςμά τουσ  ςωματίδια ι ζμμορωα ςτοιχεία. Τα  ωαγοκφτταρα 
αποτελοφν  μια κατθγορία λευκϊν αιμοςωαιρίων  και διακρίνονται ςτα ουδετερόωιλα  και ςτα 
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μονοκφτταρα. Τα τελευταία,  αωοφ  διαωοροποιθκοφν ςε μακροωάγα,  εγκακίςτανται ςτουσ 
ιςτοφσ. Τα ωαγοκφτταρα  ενεργοποιοφνται μετά τθν εμωάνιςθ  ενόσ πακογόνου 
μικροοργανιςμοφ  ςτο εςωτερικό  του οργανιςμοφ  μασ. Ειδικά τα μακροωάγα εγκλωβίηουν  το 
μικροοργανιςμό και τον  καταςτρζωουν. Διευκολφνεται αν το αντιγόνο είναι ενωμζνο με 
ΣΥΜΡΛΘΩΜΑ ι με ΑΝΤΛΣΩΜΑΤΑ ι ΚΑΛ ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ.  

 
 

 
5. Θ κερμοκραςία ςϊματοσ που αποκλείει τθν ανάπτυξθ ψυχρόωιλων και κερμόωιλων μικροβίων  
6. Σάςθ Ο2 ςτουσ ιςτοφσ που δεν επιτρζπει ανάπτυξθ αναεροβίων.  
7. Βιταμίνεσ ςυμβάλλουν ςτθ ωυςικι ανοςία κακϊσ και οι ορμόνεσ με μθ διευκρινιςμζνουσ 

μθχανιςμοφσ.  Ανεπάρκεια βιταμινϊν ι δυςλειτουργία ενδοκρινϊν αδζνων (π.χ. ο ςακχαρϊδθσ 
διαβιτθσ) ςυςχετίηονται  με ευπάκεια ςε λοιμϊξεισ.   

8. Θ φυςιολογικι χλωρίδα:  
 Φυςιολογικι χλωρίδα είναι τα βακτιρια που απομονϊνονται ςε ωυςιολογικζσ  ςυνκικεσ 

από τισ διάωορεσ περιοχζσ του ςϊματοσ. Τα είδθ διαωζρουν ανά περιοχι και οι  περιοχζσ που δεν 
ωζρουν χλωρίδα λζγονται ςτείρεσ.   

 
Χλωρίδα φζρουν   
θ ςτοματικι κοιλότθτα, θ μφτθ και ο ρινοωάρυγγασ (ςταωυλόκοκκοι, διωκεροειδι,  

πραςινίηοντεσ ςτρεπτόκοκκοι, αιμόωιλοι, ναϊςςζριεσ, μφκθτεσ, μυκοπλάςματα, αναερόβια,  gram 
αρνθτικά κ.α.)  

ο επιπεωυκότασ (ςταωυλόκοκκοι, ςτρεπτόκοκκοι, ναϊςςζριεσ, διωκεροειδι, αιμόωιλοι,  κ.α.)  
Το δζρμα (ςταωυλόκοκκοι, διωκεροειδι, βάκιλλοι, προπιονικά βακτθρίδια,  πραςινίηοντεσ 

ςτρεπτόκοκκοι, ναϊςςζριεσ, μφκθτεσ, gram αρνθτικά κ.α.)  
ο ζξω ακουςτικόσ πόροσ (όπωσ το δζρμα)  
ο γυναικείοσ κόλποσ (γαλακτοβάκιλλοι, αναερόβια, ςταωυλόκοκκοι, διωκεροειδι,  

εντεροβακτθριοειδι, ςτρεπτόκοκκοι, μφκθτεσ, χλαμφδια, μυκοπλάςματα κ.α.)  
θ πρόςκια ουρικρα (ςταωυλόκοκκοι, ςτρεπτόκοκκοι, διωκεροειδι, ναϊςςζριεσ, μφκθτεσ  κ.α.)  
το παχφ ζντερο (κυρίωσ αναερόβια, εντεροβακτθριοειδι, ψευδομονάδεσ και πολλά  άλλα 

Gram-αρνθτικά, βάκιλλοι, ςτρεπτόκοκκοι, ςταωυλόκοκκοι, μφκθτεσ, παράςιτα κ.α.  
ο ςτόμαχοσ και το δωδεκαδάκτυλο (ςτείροσ αλλά μπορεί να υπάρχουν μικρζσ  ποςότθτεσ από 
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τα μικρόβια του ςτόματοσ)  
θ νιςτισ και ο ειλεόσ (μικροί αρικμοί από τθ χλωρίδα του παχζοσ εντζρου)  
  
Θ χλωρίδα είναι θ μόνιμθ και θ παροδικι (παροδικι ανεφρεςθ μικροβίων επί ϊρεσ ωσ  

εβδομάδεσ). Θ ςφνκεςθ τθσ χλωρίδασ επθρεάηεται από περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ  (δίαιτα, 
λιψθ ωαρμάκων, ςυνκικεσ υγιεινισ), από τθν θλικία, τισ ανατομικζσ ιδιαιτερότθτεσ,  ςυγγενείσ ι 
επίκτθτεσ κ.α.  

  
Ρόλοσ τθσ χλωρίδασ  

 Μεταβολικι δραςτθριότθτα  
Σφνκεςθ βιταμινϊν, μεταβολιςμόσ ουςιϊν που ζρχονται ςε επαωι με το δζρμα και  

βλεννογόνουσ, μεταβολιςμόσ εκκρίςεων του ςϊματοσ (π.χ. χολισ) κ.α.  

 Ραρεμπόδιςθ εγκατάςταςθσ πακογόνων μικροβίων  
Ανταγωνίηονται τα πακογόνα και τα παρεμποδίηουν να εγκαταςτακοφν (αντίςταςθ  

αποικιςμοφ) καταλαμβάνοντασ τουσ υποδοχείσ των κυττάρων του μεγαλοοργανιςμοφ και  
καταναλίςκοντασ τα κρεπτικά ςυςτατικά που κα χρθςιμοποιοφςαν τα πακογόνα μικρόβια  

 Ραράγουν ουςίεσ τοξικζσ για άλλα μικρόβια (π.χ. βακτθριοςίνεσ)  

 Με ςυνεχι αντιγονικι διζγερςθ του ανοςολογικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπου το  
διατθροφν ςε κατάςταςθ «εγριγορςθσ» με αποτζλεςμα να αντιδρά καλφτερα και  
ταχφτερα ςε καταςτάςεισ ανάγκθσ.  

   

2) Θ επίκτθτθ ανοςία   
αποκτάται ενδομθτρίωσ ι κατά τθ διάρκεια τθσ ηωισ μετά από επαωι με λοιμογόνουσ 

παράγοντεσ ι τεχνθτά. Είναι ςυνικωσ ειδικι ανοςία με αντιςϊματα.   

  
Στθν ειδικι ανοςία ο ανκρϊπινοσ οργανιςμόσ όταν    αναγνωρίηει οποιαδιποτε ξζνθ  προσ αυτόν 
ουςία (αντιγόνο) αντιδρά παράγοντασ  εξειδικευμζνα κφτταρα και κυτταρικά  προϊόντα (π.χ. 
αντιςϊματα), ϊςτε να τθν  εξουδετερϊςει.     
Ωσ αντιγόνο ιδθ αναωζραμε ότι μπορεί  να δράςει ζνασ ολόκλθροσ  μικροοργανιςμόσ  (π.χ. ιόσ, 
βακτιριο κ.ά.), ζνα τμιμα  αυτοφ ι τοξικζσ ουςίεσ που  παράγονται απ’  αυτόν. Επίςθσ ωσ αντιγόνα 
μποροφν να  δράςουν θ γφρθ, διάωορεσ  ωαρμακευτικζσ  ουςίεσ, ςυςτατικά τροωϊν, κφτταρα ι 
ορόσ  από άλλα άτομα ι ηϊα κ.ά.     
Οι μθχανιςμοί ειδικισ άμυνασ διακζτουν  δφο χαρακτθριςτικά που τουσ κάνουν να  ξεχωρίηουν 
από τουσ μθχανιςμοφσ μθ ειδικισ  άμυνασ. Αυτά είναι:  α. θ εξειδίκευςθ,  ου ςθμαίνει ότι τα 
προϊόντα  τθσ ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ  κα δράςουν μόνο  εναντίον τθσ ουςίασ που προκάλεςε 
τθν παραγωγι τουσ, και  β. θ μνιμθ, που είναι θ  ικανότθτα του οργανιςμοφ  να «κυμάται» τα 
αντιγόνα με  τα οποία ζχει ζλκει ςε επαωι,  ζτςι ϊςτε  μετά από μια πικανι δεφτερθ ζκκεςι  του 
ς’ αυτά να αντιδρά γρθγορότερα.   
Το ανοςοβιολογικό ςφςτθμα αποτελείται  από τα πρωτογενι λεμφικά όργανα, που  είναι ο 
μυελόσ των οςτϊν και ο κφμοσ αδζνασ,  και από τα δευτερογενι λεμφικά  όργανα,  που είναι οι 
λεμωαδζνεσ, ο ςπλινασ,  οι αμυγδαλζσ και ο λεμωικόσ ιςτόσ κατά  μικοσ του γαςτρεντερικοφ 
ςωλινα.   
Τα κφτταρα που απαρτίηουν το ανοςοβιολογικό  ςφςτθμα είναι κυρίωσ τα λεμφοκφτταρα,  τα 
οποία ανικουν ςτα λευκά αιμοςωαίρια.  Τα λεμωοκφτταρα είναι κφτταρα  μικρά, ςτρογγυλά, με 
ςωαιρικό πυρινα.  Διακρίνονται  ε δφο κφριεσ κατθγορίεσ, τα  Σ-λεμφοκφτταρα και τα Β-
λεμφοκφτταρα   
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Σα Σ- λεμφοκφτταρα διακρίνονται ςε:  • Βοθκθτικά  - λεμωοκφτταρα, τα οποία    ενεργοποιοφν  τα 
Β-λεμωοκφτταρα    να παράγουν αντιςϊματα μζςω ουςιϊν  που εκκρίνουν.  • Κυτταροτοξικά Τ- 
λεμωοκφτταρα  καταςτρζωουν  καρκινικά κφτταρα ι κφτταρα  που ζχουν προςβλθκεί από ιό.  • Τ- 
λεμωοκφτταρα μνιμθσ,   • Καταςταλτικά Τ-λεμωοκφτταρα, τα οποία  ςταματοφν τθν 
ανοςοβιολογικι απόκριςθ  μετά τθν επιτυχι αντιμετϊπιςθ  του  αντιγόνου.   
 
Σα Β-λεμφοκφτταρα διακρίνονται ςε • πλαςματοκφτταρα που ςυνκζτουν  ειδικζσ πρωτεΐνεσ που  
ονομάηονται ανοςοςφαιρίνεσ  ι αντιςϊματα και αντιμετωπίηουν τουσ μικροοργανιςμοφσ και 
άλλα αντιγόνα. • Σα Β-λεμφοκφτταρα μνιμθσ, που ενεργοποιοφνται  αμζςωσ μετά από  επόμενθ  
ζκκεςθ του οργανιςμοφ ςτο ίδιο  αντιγόνο.    
 

Αντιςϊματα (ανοςοςωαιρίνεσ) 
Ππωσ κάκε κλειδί ανοίγει μία ςυγκεκριμζνθ  κλειδαριά, ζτςι και κάκε αντίςωμα  ςυνδζεται 
εκλεκτικά με το ςυγκεκριμζνο αντιγόνο  που προκάλεςε τθν παραγωγι του.   
Το μόριο του αντιςϊματοσ αποτελείται από  τζςςερισ πολυπεπτιδικζσ αλυςίδεσ, δφο  μεγάλεσ  και 
δφο μικρζσ. Οι μεγάλεσ πολυπεπτιδικζσ  αλυςίδεσ ονομάηονται βαριζσ και  οι μικρζσ ελαωριζσ.  

 
Οι αλυςίδεσ αυτζσ ςυνδζονται  μεταξφ τουσ και ςχθματίηουν μια δομι 
που μοιάηει  με ςωεντόνα ι με το γράμμα Υ.  
Θ ςφνδεςθ αντιγόνου    αντιςϊματοσ ζχει  ωσ αποτζλεςμα:  1. τθν 
εξουδετζρωςθ του μικροοργανιςμοφ,  2. τθν  αδρανοποίθςθ των 
παραγόμενων  τοξινϊν,  3. τθν αναγνϊριςθ του μικροοργανιςμοφ  
από τα μακροωάγα με ςκοπό τθν ολοκλθρωτικι  του καταςτροωι.      

 
  
Οι βαριζσ αλυςίδεσ διακρίνονται ςε γ,α,μ,δ και ε που 

χαρακτθρίηουν αντίςτοιχα τα είδθ ανοςοςωαιρινϊν  G,A,M,E,D που εκτελοφν διαωορετικζσ 
λειτουργίεσ. Οι ελαωρζσ είναι δφο είδθ, κ και λ και ςυνδυάηονται με  οποιαδιποτε ανοςοςωαιρίνθ, 
πχ. υπάρχει IgGκ και IgGλ τφποι κλπ.  

 
Oι IgG αποτελοφν το 70-75% όλων των ανοςοςωαιρινϊν. Μόνο αυτζσ περνάνε τον 

πλακοφντα.  Αποτελεί το κφριο αντίςωμα ςτθ δευτερογενι ανοςοποιθτικι απάντθςθ (ΡΑΛΛΑ 
ΛΟΛΜΩΞΘ), ςυνδζεται με ςυμπλιρωμα και με  ωαγοκφτταρα.  

Οι IgM (περίπου 10% των ανοςοςωαιρινϊν)  αποτελοφν το κυρίωσ πρϊιμο  αντίςωμα κατά 
τθν πρωτογενι ανοςολογικι απάντθςθ και ςυνδζει το ςυμπλιρωμα (ΡΟΣΦΑΤΘ ΛΟΛΜΩΞΘ).  

Οι IgA (εκκριτικι ι secretory ι sIgA) (15-20% των ανοςοςωαιρινϊν) αποτελοφν κφριο 
παράγοντα ζναντι  μικροβίων ςτουσ βλεννογόνουσ του εντζρου, το ςίελο, το γάλα του κθλαςμοφ, 
τραχειοβρογχικζσ και  ουρογεννθτικζσ εκκρίςεισ κ.α.   

Οι IgE είναι ςε ελάχιςτεσ ποςότθτεσ και αυξάνει ςτισ αλλεργικζσ νόςουσ   
Για τισ IgD (<1% των ανοςοςωαιρινϊν) δεν είναι ακριβϊσ γνωςτι θ ακριβισ λειτουργία.  
  

τάδια ανοςοβιολογικισ απόκριςθσ  
Θ αντίδραςθ του ανοςοβιολογικοφ μασ  ςυςτιματοσ ςτθν είςοδο κάκε αντιγόνου  ςυνιςτά τθν 
ανοςοβιολογικι απόκριςθ, θ οποία  διακρίνεται ςε πρωτογενι και  δευτερογενι.   
 
Θ πρωτογενισ ανοςοβιολογικι απόκριςθ  ενεργοποιείται κατά τθν πρϊτθ  επαωι  του 
οργανιςμοφ με ζνα αντιγόνο.  
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Α) Είςοδοσ μικροβίων και ωαγοκυττάρωςθ λίγων από μακροωάγα.  Τα μακροωάγα, εκτόσ  από τθ  
δυνατότθτα που ζχουν να καταςτρζωουν  το μικρόβιο, ζχουν και τθν ικανότθτα  να εκκζτουν  ςτθν 
επιωάνειά τουσ τμιματα του  μικροβίου που ζχουν εγκλωβίςει και  καταςτρζψει,  λειτουργϊντασ 
ζτςι ωσ αντιγονοπαρουςιαςτικά  κφτταρα., που δίνουν «μινυμα» ςε Τ-λεμωοκφτταρα να 
ενεργοποιιςουν τα Β-λεμωοκφτταρα να παράγουν τα κατάλλθλα αντιςϊματα. Μετά 
καταςτρζωονται τα αντιγόνα ταχφτατα και μαηικά. 
 
Θ παραπάνω διαδικαςία ονομάηεται χυμικι  ανοςία, γιατί τα  αντιςϊματα απελευκερϊνονται  
μζςα ςτο αίμα και ςτθ λζμωο, αντιδροφν  με το  αντιγόνο  αι το εξουδετερϊνουν.  
 
 Β) Ενεργοποίθςθ κυτταροτοξικϊν Τ-λεμωοκυττάρων  που καταςτρζωουν καρκινικά κφτταρα ι 
κφτταρα με ιοφσ. Θ δράςθ των βοθκθτικϊν αλλά  και των  κυτταροτοξικϊν Τ-λεμωοκυττάρων  
αποτελεί τθν κυτταρικι ανοςία.  
 
 
Θ δευτερογενισ  ανοςοβιολογικι απόκριςθ  ενεργοποιείται κατά τθν επαωι του  οργανιςμοφ με 
το ίδιο  αντιγόνο για δεφτερθ  (ι επόμενθ) ωορά. Στθν περίπτωςθ αυτι  ενεργοποιοφνται τα  
κφτταρα μνιμθσ, ξεκινά  αμζςωσ θ ζκκριςθ αντιςωμάτων και ζτςι  δεν προλαβαίνουν να  
εμωανιςτοφν τα  ςυμπτϊματα τθσ αςκζνειασ. Το άτομο δεν  αςκενεί και πικανότατα  εν  
αντιλαμβάνεται  ότι μολφνκθκε.   
 

Σφποι ανοςίασ - Ενεργθτικι και πακθτικι 
 
 Θ ανοςία, θ ικανότθτα δθλαδι του οργανιςμοφ  να παράγει κφτταρα και κυτταρικά  προϊόντα 
(αντιςϊματα) που να είναι αποτελεςματικά  ςτθν εξουδετζρωςθ  οποιουδιποτε  αντιγόνου, 
διακρίνεται ςε ενεργθτικι  και πακθτικι. Θ διάκριςθ αυτι  γίνεται με  βάςθ το αν τα αντιςϊματα 
παράγονται από  τον ίδιο τον οργανιςμό  ενεργθτικι ανοςία)  ι αν παρζχονται ςτον οργανιςμό 
ζτοιμα αντιςϊματα  που ζχουν  παραχκεί από άλλο  οργανιςμό (πακθτικι ανοςία).   
 
τθν ενεργθτικι ανοςία ο  οργανιςμόσ  μπορεί να ενεργοποιθκεί με δφο τρόπουσ:  α. Να ζλκει ςε 
επαωι με ζνα  αντιγόνο που  βρίςκεται ςτο περιβάλλον  και αποκτάται με νόςθςθ (ωυςικι) 
(ωυςικόσ τρόποσ).  β. Να δεχτεί μια ποςότθτα εμβολίου το οποίο  περιζχει νεκροφσ ι 
εξαςκενθμζνουσ  μικροοργανιςμοφσ ι τμιματά τουσ  (τεχνθτόσ τρόποσ). Το εμβόλιο, όπωσ κα  
ζκανε και    ο ιδιοσ ο μικροοργανιςμόσ, ενεργοποιεί  τον ανοςοβιολογικό μθχανιςμό,  για να  
παραγάγει  αντιςϊματα και  κφτταρα μνιμθσ. Το άτομο που εμβολιάηεται  δεν εμωανίηει ςυνικωσ  
α ςυμπτϊματα  τθσ αςκζνειασ και ωυςικά δεν  τθ μεταδίδει.       
 
τθν πακθτικι ανοςία  α) χορθγοφνται ςτον  οργανιςμό ζτοιμα αντιςϊματα που ζχουν  παραχκεί 
από άλλο  οργανιςμό (π.χ. υπεράνοςθ γ-ςωαιρίνθ ςε ζκκεςθ από ιό θπατίτιδασ Β ι αντιτετανικόσ 
ορόσ).   Θ  δράςθ τθσ πακθτικισ  ανοςίασ είναι άμεςθ αλλά θ διάρκειά  τθσ είναι παροδικι.  
 
β) Ρακθτικι  ανοςία μπορεί να επιτευχκεί ωυςιολογικά  ςτα νεογνά και βρζωθ  με τθ μεταωορά  
αντιςωμάτων από τθ μθτζρα  ςτο ζμβρυο διαμζςου του πλακοφντα  και με τθ μεταωορά  
αντιςωμάτων από τθ  μθτζρα ςτο νεογνό διαμζςου του μθτρικοφ  γάλακτοσ.  
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ΕΜΒΟΛΙΑ – ΕΙΔΘ ΕΜΒΟΛΙΩΝ   
Εμβόλια είναι οι ουςίεσ οι οποίεσ, όταν μπουν ςτον οργανιςμό, προκαλοφν   ενεργθτικι 

ανοςία,  δθλαδι τθν παραγωγι αντιςωμάτων.  
Σα εμβόλια ςυνικωσ γίνονται παρεντερικά, δθλαδι με  ζνεςθ, εκτόσ από το  εμβόλιο τθσ 

πολιομυελίτιδασ, που δίνεται με ςταγόνεσ από το ςτόμα ι παρεντερικά.  
 Αποτελοφνται από μικρόβια ηωντανά αλλά εξαςκενθμζνα ι από μικρόβια νεκρά ι από 

προϊόντα  μικροβίων. Τζτοια προϊόντα είναι οι τοξίνεσ, μετά από επεξεργαςία, ϊςτε να χάςουν τθν 
τοξικι τουσ ιδιότθτα και να μείνει μόνο  θ αντιγονικι, οπότε λζγονται ατοξίνεσ. Σιμερα πολλά 
εμβόλια είναι  τεχνολογικά  προϊόντα (αναςυνδυαςμζνα εμβόλια κτλ),  

Για να μπορζςει ο οργανιςμόσ να ωτιάξει αντιςϊματα, χρειάηεται  οριςμζνοσ  χρόνοσ μετά 
τον εμβολιαςμό επομζνωσ τα εμβόλια πρζπει να γίνονται   προλθπτικά και όχι μετά τθν  εμωάνιςθ 
τθσ αρρϊςτιασ.  Θ διάρκεια τθσ ανοςίασ, μετά τον πρϊτο εμβολιαςμό, είναι μικρι και γι αυτό  
χρειάηεται ςυνικωσ και δεφτεροσ, ο αναμνθςτικόσ, οπότε θ ανοςία διαρκεί για  χρόνια.  

          

    

Επεξθγιςεισ πίνακα   
1.   HepB = Αναςυνδυαςμζνο εμβόλιο κατά τθσ θπατίτιδασ Β.    Θ 1θ δόςθ του HepB χορθγείται 
αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ μόνον όταν θ μθτζρα είναι φορζασ του  επιφανειακοφ αντιγόνου 
(HBsAg),  ι όταν είναι άγνωςτο αν θ μθτζρα είναι φορζασ ι όχι. Στθν περίπτωςθ που θ 1θ δόςθ 
χορθγείται αμζςωσ μετά τθ γζννθςθ, ο βαςικόσ εμβολιαςμόσ περιλαμβάνει  ςυνολικά 4 δόςεισ αντί 
3 δόςεισ. Ραράλλθλα με τθν 1θ δόςθ του  εμβολίου, ς' όλα τα νεογνά μθτζρων  ωορζων του 
επιωανειακοφ αντιγόνου και μζςα ςτισ πρϊτεσ 12 ϊρεσ μετά τθ γζννθςθ, χορθγοφνται 0,5ml 
υπεράνοςθσ ανοςοςφαιρίνθσ για  θπατίτιδα Β.  
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 2. DTaP= Εμβόλιο κατά τθσ διωκερίτιδασ, τετάνου, κοκκφτθ που περιζχει τα τοξοειδι (ι ατοξίνεσ) 
του κορυνοβακτθριδίου τθσ διωκερίτιδασ και του κλωςτθριδίου του τετάνου και μόνο αντιγόνα τθσ 
Β. pertussis (όχι ολόκλθρο τον μικροοργανιςμό νεκρό, όπωσ τα παλαιότερα «ολοκυτταρικά» 
εμβόλια) γι' αυτό και καλείται «ακυτταρικό» κατά του κοκκφτθ (acellular  pertussis ι αP) εμβόλιο.  
2α  TdaP= Εμβόλιο κατά τθσ διωκερίτιδασ, τετάνου, κοκκφτθ, με μικρότερθ δόςθ διωκεριτικισ 
ατοξίνθσ.  
2β Td= Εμβόλιο κατά του τετάνου και τθσ διωκερίτιδασ με μικρότερθ δόςθ διωκεριτικισ ατοξίνθσ. 
Συνιςτάται να γίνεται κάκε 10 χρόνια μετά τθν χοριγθςθ του Tdap ςτθν εωθβικι θλικία. Το 
εμβόλιο του τετάνου μπορεί να γίνεται δια βίου με αςωάλεια.  
3. IPV= Ενζςιμο ενιςχυμζνο εμβόλιο κατά τθσ πολιομυελίτιδασ.  
4. Hib= Συηευγμζνο εμβόλιο κατά του αιμόωιλου τφπου β.   
5. MCC= Συηευγμζνο, πολυςακχαριδικό εμβόλιο κατά του μθνιγγιτιδόκοκκου οροομάδασ C.   
6. PCV= Νεκρό, ςυηευγμζνο, πολυςακχαριδικό, επταδφναμο εμβόλιο κατά του ςτρεπτόκοκκου τθσ 
πνευμονίασ (πνευμονιόκοκκου). Συνιςτάται ς' όλα τα παιδιά θλικίασ 2-23 μθνϊν.   
6α PPV= Μθ ςυηευγμζνο, πολυςακχαριδικό εμβόλιο (23δφναμο) κατά του ςτρεπτόκοκκου τθσ 
πνευμονίασ (πνευμονιοκόκκου).   
7. MMR= Ηων εξαςκενθμζνο εμβόλιο κατά τθσ ιλαράσ, παρωτίτιδασ, ερυκράσ.   
8. Var= Zων εξαςκενθμζνο εμβόλιο κατά τθσ ανεμευλογιάσ.   
9. HPV= Αναςυνδυαςμζνο εμβόλιο κατά του ιοφ των ανκρϊπινων κθλωμάτων. Στθ χϊρα μασ 
κυκλοωοροφν  δφο εμβόλια. Το ζνα είναι διδφναμο και το άλλο τετραδφναμο. Και τα δφο εμβόλια 
περιζχουν τα ογκογόνα ςτελζχθ 16 και 18. Το τετραδφναμο περιζχει επιπλζον δφο ακόμα τφπουσ 
ιϊν (6 και 11), που αςκοφν προςτατευτικι δράςθ κατά των κθλωμάτων (κονδυλωμάτων).   
10. Hep A= Αδρανοποιθμζνο ολοκυτταρικό εμβόλιο κατά τθσ θπατίτιδασ Α.  
11. BCG= Ηων εξαςκενθμζνο εμβόλιο κατά τθσ ωυματίωςθσ.  
12.  INFL= Αδρανοποιθμζνο ολοκυτταρικό ι ακυτταρικό (τμθματικό) εμβόλιο κατά τθσ γρίπθσ που 
ςυνιςτάται να γίνεται ετθςίωσ, ςε 1 δόςθ και ςε θλικία πάνω από 6 μινεσ. Ενδείκνυται μόνο ςτα 
παιδιά που ανικουν ςε ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου να νοςιςουν ςοβαρά από γρίππθ (πίν. 4)          
Επίςθσ ςυνιςτάται ετιςιοσ εμβολιαςμόσ όλων των υγιϊν ατόμων θλικίασ άνω των 60 ετϊν και των 
ατόμων που ανικουν ςε ομάδεσ αυξθμζνου κινδφνου ανεξαρτιτωσ θλικίασ.  
          Σε περίπτωςθ αλλαγισ των επιδθμιολογικϊν ςυνκθκϊν (π.χ. επιδθμία, πανδθμία) οι 
ςυςτάςεισ αλλάηουν.  
 
  

ΑΝΟΟΙ ΟΡΟΙ  
Άνοςοι οροί είναι διαλφματα που περιζχουν ζτοιμα αντιςϊματα (ανοςοςφαιρίνεσ) εναντίον 

οριςμζνων μικροβίων ι τοξινϊν, για πρόλθψθ ι τροποποίθςθ τθσ βαρφτθτασ οριςμζνων 
νοςθμάτων. . 

Για να φτιάξουμε άνοςουσ οροφσ, μπολιάηουμε ζνα μεγάλο πειραματόηωο, ςυνικωσ άλογο, 
με οριςμζνο μικρόβιο ι τοξίνθ. Ο οργανιςμόσ του ηϊου ωτιάχνει αντιςϊματα που κυκλοωοροφν 
ςτο αίμα του. Στθ ςυνζχεια, κάνουμε αωαίμαξθ του ηϊου και ξεχωρίηουμε τον ορό του αίματόσ 
του, που είναι πλοφςιοσ ςε αντιςϊματα. Μποροφμε επίςθσ να τουσ παραςκευάςουμε με 
αωαίμαξθ (φυςικοί άνοςοι οροί από άτομα υγιι, που ζπακαν κάποιο λοιμϊδεσ νόςθμα ι που 
βρίςκονται ςε ανάρρωςθ από το νόςθμα αυτό. 

Με τουσ οροφσ δίνουμε ςτον άρρωςτο ζτοιμα αντιςϊματα (πακθτικι ανοςία), για να 
επιταχφνουμε τθ κεραπεία του, γιατί δεν ζχει χρόνο να ωτιάξει δικά του. Τα αντιςϊματα που 
βάηουμε ςτον οργανιςμό με τουσ άνοςουσ οροφσ δεν ζχουν μεγάλο χρόνο ηωισ και πολφ 
γριγορα καταςτρζωονται Γι αυτό θ πακθτικι ανοςία δεν διαρκεί πολφ καιρό. Οι πιο 
ςυνθκιςμζνοι "οροί" που χρθςιμοποιοφνται είναι ο: 
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"Άνοςοσ οράσ" (απλι ανοςοςφαιρίνθ): είναι μίγμα ορϊν αίματοσ ενθλίκων, πλοφςιο ςε 
ποικιλία αντιςωμάτων, διότι ζχουν προςβλθκεί από τα περιςςότερα λοιμϊδθ νοςιματα  

"Τπεράνοςοσ οράσ" (ειδικι υπεράνοςθ ανοςοςφαιρίνθ): είναι μίγμα ορϊν αίματοσ 
ενθλίκων που αναρρϊνουν από ζνα ςυγκεκριμζνο νόςθμα ι που ζχουν εμβολιαςκεί για το 
νόςθμα αυτό και περιζχουν υψθλι ςυγκζντρωςθ του αντίςτοιχου ειδικοφ αντιςϊματοσ 
(θπατίτιδα Β, τζτανοσ, λφςςα) . 

 

ε ποια περίπτωςθ γενικά κάνουμε χριςθ αντιλυςςικοφ εμβολίου;  
Χριςθ αντιλυςςικοφ εμβολίου κάνουμε μετά από δάγκωμα από ςκφλο και που δεν ξζρουμε αν 

είναι υγιισ για αποωυγι τθσ μετάδοςθσ τθσ λφςςασ. Επίςθσ κάνουμε χριςθ αντιλυςςικοφ 
εμβολίου μετά από δάγκωμα από ηϊα του δάςουσ θ νυχτερίδεσ. 

 

Αναφζρατε ςε ποιεσ περιπτϊςεισ χρθςιμοποιοφμε αντιτετανικό ορό.  
Αντιτετανικό ορό χρθςιμοποιοφμε ςε μθ εμβολιαςμζνα άτομα με αντιτετανικό εμβόλιο, μετά από 

τραυματιςμό από αντικείμενα που πικανό να είναι μολυςμζνα με το κλωςτθρίδιο του τετάνου 
(π.χ. ακάκαρτα ι ςκουριαςμζνα μεταλλικά αντικείμενα) κακϊσ επίςθσ και όταν υπάρχουν 
ρυπαρά κλαςτικά τραφματα μικρά ι μεγάλα με ανϊμαλα χείλθ και κρφπτεσ ςτα οποία είναι 
εφκολο να αναπτυχκεί το κλωςτθρίδιο του τετάνου.   

 

Ρϊσ γίνεται προωφλαξθ από τζτανο;  
Θ προωφλαξθ από τον τζτανο γίνεται με τθ χριςθ αντιτετανικοφ εμβολίου κάκε 10 χρόνια ςε 

όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ.  
Αν κάποιοσ που δεν ζχει εμβολιαςτεί τραυματιςκεί χορθγείται αντιτετανικόσ ορόσ εντόσ 24 

ωρϊν και μια δόςθ του αντιτετανικοφ εμβολίου.   
Αν ζχει εμβολιαςκεί κάποιοσ και ζχουν περάςει 3 χρόνια από τον τελευταίο αντιτετανικό 

εμβολιαςμό, χρειάηεται ξανά αντιτετανικό εμβόλιο όταν υπάρξει τραυματιςμόσ με χϊμα κ.ά. 
ρυπαρζσ ουςίεσ ςτθν πλθγι ι όταν ο τραυματιςμόσ προκλθκεί από κάποιο ακάκαρτο ι 
ςκουριαςμζνα αντικείμενο μεταλλικό.   

 
ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΕ ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ  

Θ επιλογι των κατάλλθλων εξετάςεων από τθν πλθκϊρα που είναι διακζςιμεσ ςιμερα κα γίνει με 
βάςθ το ωφλο, τθν θλικία και το επάγγελμα του ατόμου. Κα πρζπει να εκτιμθκοφν επίςθσ οι προθγοφμενεσ 
αςκζνειεσ (ατομικό αναμνθςτικό), το κλθρονομικό αναμνθςτικό (αρρϊςτιεσ ι παράγοντεσ κινδφνου που 
υπάρχουν ςτθν οικογζνεια του ατόμου), το ςωματικό του βάροσ και ο δείκτθσ μάηασ ςϊματοσ, οι ζξεισ, 
δθλαδι οι ςυνικειεσ (διατροωι, κάπνιςμα, αλκοόλ, καωζσ) και θ τυχόν λαμβανόμενθ ωαρμακευτικι αγωγι. 
 

Ρριν τον εργαςτθριακό ζλεγχο, κα πρζπει να προθγθκεί πλιρθσ ιατρικι εξζταςθ από τον πακολόγο 
ιατρό (ιςτορικό και κλινικι κατά ςυςτιματα εξζταςθ). Ζτςι, θ πικανότθτα να διαωφγει κάποια πακολογικι 
κατάςταςθ μειϊνεται ςθμαντικά, ενϊ με βάςθ τα ευριματα τθσ κλινικισ εξζταςθσ είναι δυνατόν να 
ςυςτθκοφν από τον ιατρό ειδικζσ εξετάςεισ επιπλζον των ςυνθκιςμζνων. Επίςθσ, ανάλογα με τα 
αποτελζςματα των πρϊτων εξετάςεων, είναι δυνατόν να ηθτθκοφν και άλλεσ ειδικότερεσ, εωόςον υπάρξει 
ζνδειξθ. 
 

Ο βαςικόσ αιματολογικόσ - μικροβιολογικόσ ζλεγχοσ πρζπει να περιλαμβάνει: 
• Γενικι αίματοσ (αιματοκρίτθσ, λευκά - τφποσ, αιμοπετάλια) 
• ΤΚΕ (Κακίηθςθ)  
• Γενικι οφρων  
• Ουρία - κρεατινίνθ 
• Σάκχαρο  
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• Ουρικό οξφ  
• Χολθςτερίνθ  
• Τριγλυκερίδια  
• HDL (καλι χολθςτερίνθ)  
• LDL (κακι χολθςτερίνθ) 
• Θπατικζσ εξετάςεισ (SGOT, SGPT, γGT) 
 

Πλεσ οι παραπάνω εξετάςεισ γίνονται ςτο αίμα και τα οφρα. Ραράλλθλα όμωσ με αυτζσ, οι γυναίκεσ κα 

πρζπει να υποβάλλονται μία ωορά το χρόνο ςε τεςτ Παπανικολάου και μαςτογραφία, ενϊ για τουσ 

άνδρεσ καλό είναι να γίνεται ζνασ τακτικόσ ζλεγχοσ του προςτάτθ και του παχζοσ εντζρου. Ζνα 

πλθρζςτερο check up ςυμπεριλαμβάνει ακτινογραφία κϊρακοσ, καρδιογράφθμα, 
υπερθχογράφθμα καρδιάσ και τεςτ κοπϊςεωσ, οφκαλμολογικζσ εξετάςεισ κ.α. Το καλφτερο είναι 
πάντωσ να ηθτάμε τθ γνϊμθ του γιατροφ μασ ωσ προσ το αν και ποιεσ επιπλζον εξετάςεισ κα χρειαςτοφμε, 
και με δικι του παραπομπι να προβοφμε ςε αυτζσ. 
 

ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΟΤ ΑΝΔΡΕ 
Θ κλινικι εξζταςθ από το γιατρό είναι θ καλφτερθ ευκαιρία για να ελεγχκεί θ γενικι ςωματικι κατάςταςθ 
του άνδρα. 
 
Στουσ άνδρεσ το check up περιλαμβάνει τθν κλινικι εξζταςθ, τθ μζτρθςθ του δείκτθ μάηασ ςϊματοσ που 
βαςίηεται ςτο βάροσ και φψοσ του ςϊματοσ, τθ μζτρθςθ τθσ πίεςθσ, τθσ γλυκόηθσ αίματοσ, τον ζλεγχο του 
προςτάτθ και του παχζοσ εντζρου και τζλοσ τον ζλεγχο των εμβολιαςμϊν. 
 
Θ ςυχνότθτα με τθν οποία ζνασ άνδρασ πρζπει να εξετάηεται από το γιατρό εξαρτάται από τθν θλικία: 
18 ζωσ 39 ετϊν: Κάκε 3 ζωσ 5 χρόνια 
40 ζωσ 49 ετϊν: Κάκε 1 ζωσ 2 χρόνια 
Άνω των 50 ετϊν: Κάκε χρόνο. Στισ θλικίεσ αυτζσ θ ςυχνότθτα των καρδιακϊν πακιςεων και του καρκίνου 
αυξάνονται ςθμαντικά. 
 
Ραράλλθλα, θ εξζταςθ του αγγειακοφ ςυςτιματοσ δίνει πλθροωορίεσ για τισ αρτθρίεσ που μεταωζρουν το 
αίμα ςτον εγκζωαλο ι τα κάτω άκρα. Ο αναίμακτοσ προλθπτικόσ ζλεγχοσ με υπεριχουσ (ζγχρωμο triplex) 
ςυμβάλλει τα μζγιςτα ςτθ διάγνωςθ ςτζνωςθσ ι απόωραξθσ των αρτθριϊν αυτϊν. Ο ζλεγχοσ των ματιϊν 
πρζπει να γίνεται για τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ αςκενειϊν όπωσ το γλαφκωμα και ο εκωυλιςμόσ τθσ ωχράσ 
κθλίδασ που αποτελοφν τισ ςυχνότερεσ αιτίεσ τφωλωςθσ. 
 
Θ μζτρθςθ τθσ πίεςθσ πρζπει να γίνεται ςε κάκε ιατρικι επίςκεψθ ι τουλάχιςτον κάκε 1 ζωσ 2 χρόνια. 
 
Είναι πολφ ςθμαντικό να ανιχνεφεται ζγκαιρα θ ψθλι πίεςθ, διότι είναι αιτία καρδιακϊν πακιςεων και 
εγκεωαλικϊν επειςοδίων. Ψθλι πίεςθ υπάρχει όταν, μετά από τθν ορκι μζτρθςθ, θ πίεςθ είναι ίςθ ι 
μεγαλφτερθ από 140/90 mmHg. Εάν υπάρχει ψθλι πίεςθ, οι μετριςεισ τθσ πρζπει να γίνονται ςυχνότερα. 
 
Οι αλλαγζσ ςτον τρόπο ηωισ, θ ςωματικι άςκθςθ, θ μείωςθ του αλατιοφ ςτθ διατροωι και τα ωάρμακα, εάν 
χρειάηονται, βοθκοφν ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ψθλισ πίεςθσ. 
 
Θ μζτρθςθ του βάρουσ και του φψουσ επιτρζπουν τον υπολογιςμό του Δείκτθ Μάηασ Σϊματοσ (ΔΜ).  
 
Ο ΔΜΣ υπολογίηεται ωσ το πθλίκο του βάρουσ ςϊματοσ (Β) - με μονάδα μζτρθςθσ τα κιλά - διαιροφμενο δια 
του φψουσ (Υ) - με μονάδα μζτρθςθσ το μζτρο - ςτο τετράγωνο. Δθλαδι ΔΜΣ=Β/Υ2. 
 
Ο ΔΜΣ είναι πολφ καλφτεροσ δείκτθσ του κατά πόςο κάποιοσ είναι υπζρβαροσ ι παχφςαρκοσ, διότι 
λαμβάνεται υπ' όψθ ςτον υπολογιςμό του και το φψοσ του κάκε αςκενι. 
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Τα κριτιρια που λαμβάνονται υπ' όψθ για να ωανεί εάν κάποιοσ ζχει υπερβολικό βάροσ ςϊματοσ είναι τα 
ακόλουκα: 
• Κανονικό βάροσ του ατόμου για το φψοσ του είναι όταν ο ΔΜΣ κυμαίνεται μεταξφ 18,5 και 24,9  
• Υπζρβαρα είναι τα άτομα που ζχουν ΔΜΣ μεταξφ 25 και 29,9  
• Ραχφςαρκα είναι τα άτομα που ζχουν ΔΜΣ από 30 και πάνω.  
 
Ο υπολογιςμόσ του ΔΜΣ πρζπει να γίνεται ςε κάκε κλινικι εξζταςθ από το γιατρό. 
 
Θ χολθςτερόλθ όταν είναι ψθλι ςτο αίμα, αυξάνει τον κίνδυνο για ςτεωανιαία νόςο και εγκεωαλικά 
επειςόδια. 
 
Θ μζτρθςθ τθσ χολθςτερόλθσ ςτο αίμα πρζπει να γίνεται τουλάχιςτον κάκε 5 χρόνια. Σε άτομα με ιςτορικό 
ψθλισ πίεςθσ ι διαβιτθ, ο ζλεγχοσ τθσ χολθςτερόλθσ είναι καλό να γίνεται κάκε χρόνο ι και ςυχνότερα. 
Ραράλλθλα, πρζπει να μετριοφνται τα επίπεδα των τριγλυκεριδίων και τθσ καρδιοπροςτατευτικισ HDL 
χολθςτερόλθσ. Υψθλά επίπεδα ουρικοφ οξζοσ προδιακζτουν για ουρικι αρκρίτιδα (ποδάγρα) και νεωρικι 
βλάβθ. 
 
Ο ζλεγχοσ τθσ γλυκόηθσ αίματοσ είναι ςθμαντικόσ για τθν ανίχνευςθ του διαβιτθ. 
 
Ρολλοί πάςχουν από διαβιτθ ι προδιαβιτθ χωρίσ να το γνωρίηουν. Ο διαβιτθσ παρουςιάηει μια ςθμαντικι 
αφξθςθ. Είναι αιτία πολλϊν άλλων αςκενειϊν, όπωσ καρδιοπάκειεσ, νεωροπάκειεσ, τφωλωςθ, αγγειακζσ 
πακιςεισ και εγκεωαλικά επειςόδια. Κανονικά, θ γλυκόηθ αίματοσ είναι κάτω από 100 mg/dl. Εάν θ 
ανάλυςθ δείξει πάνω από 125 mg/dl, τότε πρζπει να γίνει μια δεφτερθ ανάλυςθ. Εάν ςε δφο διαωορετικζσ 
θμζρεσ θ ανάλυςθ δείξει τιμζσ μεγαλφτερεσ από 125 mg/dl, τότε ο αςκενισ ζχει διαβιτθ. Οι ενδιάμεςεσ 
τιμζσ από 100 mg/dl ζωσ 125 mg/dl δείχνουν ότι ο αςκενισ ζχει προδιαβιτθ με αυξθμζνο κίνδυνο να 
προςβλθκεί από διαβιτθ. Θ γλυκόηθ αίματοσ πρζπει να ελζγχεται τουλάχιςτον κάκε χρόνο. 
 
Άτομα που είναι υπζρβαρα ι παχφςαρκα, που ζχουν οικογενειακό ιςτορικό διαβιτθ, ψθλι χολθςτερόλθ ι 
ψθλι πίεςθ, διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο για διαβιτθ και ζτςι πρζπει να ελζγχουν τθ γλυκόηθ αίματόσ 
τουσ ςυχνότερα. 
 
Θ απλι γενικι εξζταςθ οφρων είναι από τισ πολυτιμότερεσ εξετάςεισ όταν γίνεται ςωςτά και ςυμβάλλει ςτθ 
διάγνωςθ πολλϊν νοςθμάτων. 
 
Θ ακτινογραφία κϊρακα για ανίχνευςθ καρκίνου του πνεφμονα 
 
Οι καπνιςτζσ διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο να προςβλθκοφν από καρκίνο ςτουσ πνεφμονεσ. Δυςτυχϊσ, 
γι’ αυτι τθ μορωι καρκίνου δεν υπάρχει ικανοποιθτικι προλθπτικι ανιχνευτικι μζκοδοσ. Θ διάγνωςι του 
γίνεται με ακτινογραωία του κϊρακα με τισ ακτίνεσ Χ, κακϊσ και με κυτταρολογικι εξζταςθ των πτυζλων. 
Ο καρκίνοσ του πνεφμονα είναι κάποτε πολφ επικετικόσ, γι’ αυτό θ ακτινογραωία κα πρζπει να γίνεται 
αρκετά ςυχνά ςε άτομα υψθλοφ κινδφνου. Θ ακτινοβολία που παίρνει κανείσ με αυτι είναι απειροελάχιςτθ. 
Πμωσ θ εξζταςθ ζχει ζνα μειονζκτθμα που μπορεί να εξθγθκεί ψυχολογικά: οι αςκενείσ ζχουν τθν 
ψευδαίςκθςθ ότι προςτατεφονται από τθν εξζταςθ και δε ςταματοφν το κάπνιςμα, το οποίο από μόνο του 
κα ελάττωνε κατά μεγάλο ποςοςτό τθν πικανότθτα εμωάνιςθσ καρκίνου του πνεφμονα. Θ αξονικι 
τομογραωία κϊρακα είναι επίςθσ εξζταςθ υψθλισ ευαιςκθςίασ, θ οποία επιτρζπει τθν ανεφρεςθ όγκων 
πολφ μικρότερων ςε ςχζςθ μ’ εκείνουσ που εντοπίηονται μζςω των ακτίνων Χ. Επομζνωσ, επιτρζπει τθν 
ιατρικι επζμβαςθ ςε πρϊιμο ςτάδιο. 
 
Το θλεκτροκαρδιογράφθμα, το υπερθχογράφθμα καρδιάσ και το τεςτ κοπϊςεωσ για τθν ανίχνευςθ 
καρδιοπακειϊν 
 
Αποτελοφν και αυτζσ αναπόςπαςτεσ εξετάςεισ του προλθπτικοφ ελζγχου, ιδίωσ ςε άτομα με παράγοντεσ 
κινδφνου για ςτεωανιαία καρδιακι νόςο (ςτθκάγχθ, ζμωραγμα), όπωσ καπνιςτζσ, άτομα με διαβιτθ, 
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υπερλιπιδαιμία, αυξθμζνθ πίεςθ και οικογενειακό ιςτορικό καρδιοπακειϊν, με δεδομζνο το γεγονόσ ότι τα 
καρδιακά νοςιματα αποτελοφν τθν πρϊτθ αιτία κανάτου ςε άνδρεσ και γυναίκεσ. Ο κεράπων ιατρόσ κα 
κακορίςει τθν θλικία πρϊτθσ εκτζλεςθσ και τθ ςυχνότθτα τθσ κάκε μίασ από αυτζσ τισ εξετάςεισ, ανάλογα 
με το προωίλ του κάκε ατόμου. Σε περιπτϊςεισ όπου θ δοκιμαςία κόπωςθσ αντενδείκνυται ι δεν είναι 
διαωωτιςτικι, μπορεί να διεξαχκεί θ αναίμακτθ αξονικι ςτεωανιογραωία. 
 
Ο ζλεγχοσ για τον καρκίνο του προςτάτθ, αποτελεί πρωταρχικό κζμα.  
 
Είναι ο ςυχνότεροσ καρκίνοσ ςτουσ άνδρεσ. Οι άνδρεσ άνω των 50 ετϊν ι νεότεροι με οικογενειακό ιςτορικό 
καρκίνου του προςτάτθ, κα πρζπει να υποβάλλονται ςε τακτικό ζλεγχο (ανά ζνα ι δφο ζτθ) για τθν 
ανίχνευςι του. 
 
Τα τεςτ που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ για τθν ανίχνευςθ του καρκίνου του προςτάτθ είναι θ δακτυλικι 
εξζταςθ από το ορκό με τθν ψθλάωθςθ του προςτάτθ και θ μζτρθςθ ςτο αίμα του ειδικοφ προςτατικοφ 
αντιγόνου (PSA). Το διορκικό υπερθχογράωθμα και θ μαγνθτικι τομογραωία μποροφν να βοθκιςουν ςε 
αμωίβολεσ περιπτϊςεισ, όπωσ και θ κατευκυνόμενθ δια βελόνθσ βιοψία.  
 
Το check up πρζπει να περιλαμβάνει και εξετάςεισ που ςτόχο ζχουν τθν ανίχνευςθ καρκίνου του παχζοσ 
εντζρου. 
 
Ο καρκίνοσ αυτόσ, αποτελεί τθν τρίτθ ςυχνότερθ αιτία κανάτου ςτουσ άνδρεσ. 
 
Πλοι οι άνδρεσ άνω των 50 ετϊν πρζπει να υποβάλλονται ςε εξετάςεισ για τθν ανίχνευςθ του καρκίνου του 
παχζοσ εντζρου. Επίςθσ, νεότεροι άνδρεσ με οικογενειακό ιςτορικό καρκίνου του παχζοσ εντζρου είναι 
αναγκαίο να ελζγχονται για τον εν λόγω καρκίνο. Οι εξετάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για το ςκοπό αυτό 
είναι θ ανίχνευςθ αίματοσ ςτα κόπρανα και θ πλιρθσ κολονοςκόπθςθ. Σε άνδρεσ άνω των 50 ετϊν, θ 
ανίχνευςθ αίματοσ ςτα κόπρανα πρζπει να γίνεται κάκε χρόνο. Θ κολονοςκόπθςθ ςε άνδρεσ άνω των 50 
ετϊν πρζπει να γίνεται κάκε 5-10 χρόνια. Εάν υπάρχει οικογενειακό ιςτορικό, τότε θ κολονοςκόπθςθ πρζπει 
να διενεργείται από τθν θλικία των 40 ετϊν ι και νωρίτερα.  
 
Οι εμβολιαςμοί είναι ζνασ απλόσ και αποτελεςματικόσ τρόποσ για τθν πρόλθψθ ςθμαντικϊν λοιμωδϊν 
νοςθμάτων. 
 
Οι εμβολιαςμοί πρζπει να περιλαμβάνουν εμβόλια κατά του τετάνου, τθσ διωκερίτιδασ και τθσ 
πολιομυελίτιδασ κάκε 10 χρόνια για αναηωπφρωςθ τθσ ανοςίασ που υπάρχει από τθν παιδικι θλικία, τθσ 
γρίπθσ κάκε χρόνο, ιδιαίτερα ςτα άτομα άνω των 50 ετϊν και του πνευμονιόκοκκου για πρόλθψθ τθσ 
πνευμονίασ κάκε 5 χρόνια ςε άτομα άνω των 65 ετϊν ι ςε ιδιαίτερα ευπακι άτομα νεότερθσ θλικίασ. Ο 
γιατρόσ κα ςυςτιςει και άλλα εμβόλια όπωσ αυτά τθσ θπατίτιδασ Β και Α ανάλογα με τθν περίπτωςθ. 
 
ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ 
Ο αιματολογικόσ ζλεγχοσ που αναωζρκθκε παραπάνω (ζλεγχοσ για αναιμία, διαβιτθ, αυξθμζνθ 
χολθςτερόλθ και τριγλυκερίδια, ουρία και ουρικό οξφ κ.λπ.), κακϊσ και θ πλιρθσ κλινικι εξζταςθ (με 
μζτρθςθ του δείκτθ μάηασ ςϊματοσ και τθσ αρτθριακισ πίεςθσ), πρζπει να διενεργοφνται και ςτισ γυναίκεσ, 
όπωσ και ςτουσ άνδρεσ, ςτα ίδια χρονικά διαςτιματα, ιδίωσ μετά τθν εμμθνόπαυςθ. Οι καπνίςτριεσ κα 
πρζπει και αυτζσ να υποβάλλονται ςε ακτινογραωία κϊρακα, κακϊσ και ςε ζλεγχο για ςτεωανιαία νόςο, 
όπωσ οι άνδρεσ, ακόμθ και πριν τθν εμμθνόπαυςθ. Ραρομοίωσ, κα πρζπει να αντιμετωπίηονται και οι 
γυναίκεσ με υπζρταςθ, διαβιτθ, υπερλιπιδαιμίεσ και επιβαρυμζνο κλθρονομικό ιςτορικό. Ο ζλεγχοσ για 
ανίχνευςθ υποκλινικοφ υποκυρεοειδιςμοφ (Τ3, Τ4, TSH οροφ) κα πρζπει να γίνεται ςε 
μεταεμμθνοπαυςιακζσ γυναίκεσ ανά 2-3 ζτθ. 
 
Το κζμα των ανιχνευτικϊν τεςτ απαςχολεί ιδιαίτερα τισ γυναίκεσ λόγω του ότι οριςμζνεσ αςκζνειεσ που 
ανιχνεφονται από αυτά, εάν διαγνωςκοφν ςτα πρϊιμα ςτάδια, είναι ευκολότερεσ ςτθν αντιμετϊπιςι τουσ.  
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Ασ δοφμε τϊρα τα ςθμαντικότερα  
ανιχνευτικά τεςτ: 
 
1. Μαςτογραφία: Από τθν θλικία των 40 ετϊν και μετά, είναι καλό να γίνεται μια μαςτογραωία κάκε 1 με 2 
χρόνια. Θ μαςτογραωία είναι μια από τισ πιο αποτελεςματικζσ προλθπτικζσ εξετάςεισ. Σφμωωνα με τουσ 
ειδικοφσ, θ θλικία των ςαράντα χρόνων είναι θ καταλλθλότερθ για τθν ζναρξθ του προλθπτικοφ αυτοφ 
ελζγχου. Ειδικά όςεσ γυναίκεσ ανικουν ςε ομάδα υψθλοφ κινδφνου (ζχουν ςυγγενείσ πρϊτου βακμοφ - 
μθτζρα, αδερωι, κόρθ - με διαγνωςμζνο καρκίνο του μαςτοφ) δεν πρζπει να το αμελοφν. Στθν Ελλάδα 
εκτιμάται ότι πλιττονται ετθςίωσ από καρκίνο του μαςτοφ 4.500 γυναίκεσ. Θ μαςτογραωία λοιπόν είναι 
απαραίτθτθ. Ρεριςςότερο αναγκαίο, όμωσ, είναι να μάκει θ κάκε γυναίκα να εξετάηει θ ίδια το ςτικοσ τθσ 
ςε μθνιαία βάςθ. Θ ζγκαιρθ διάγνωςθ ς’ αυτι τθ μορωι του καρκίνου πραγματικά ςϊηει. Θ ψθωιακι 
μαςτογραωία είναι μία καινοτομία που προςωζρει περιςςότερθ άνεςθ και μεγαλφτερθ διαγνωςτικι 
ακρίβεια.  
 
2. Σεςτ Παπανικολάου: Το τεςτ Ραπανικολάου είναι καλό να γίνεται κάκε 1 με 3 χρόνια ςτισ γυναίκεσ που 
είχαν ι ζχουν ςεξουαλικι δραςτθριότθτα ι που είναι άνω των 21 ετϊν. Το τεςτ Ραπανικολάου αποτελεί τθν 
πλζον απαραίτθτθ εξζταςθ κατά του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ, τθν οποία πρζπει να κάνει κάκε 
γυναίκα αωοφ ξεκινιςει τθν ερωτικι τθσ ηωι. Ρρόκειται για κυτταρολογικι εξζταςθ που εντοπίηει τισ 
προκαρκινικζσ αλλοιϊςεισ. Ο καρκίνοσ του τραχιλου τθσ μιτρασ είναι ο τρίτοσ ςε ςυχνότθτα 
γυναικολογικόσ καρκίνοσ. Στθ χϊρα μασ ακολουκεί δυςτυχϊσ ακόμθ και τϊρα αυξθτικι πορεία.  
 
3. Ανίχνευςθ καρκίνου του παχζοσ εντζρου: Ο ανιχνευτικόσ ζλεγχοσ για καρκίνο του παχζοσ εντζρου 
πρζπει να αρχίηει ςτθν θλικία των 50 ετϊν, όπωσ και ςτουσ άνδρεσ, ι νωρίτερα αν υπάρχει οικογενειακό 
ιςτορικό καρκίνου του παχζοσ εντζρου.  
 
4. Σεςτ για τθν οςτεοπόρωςθ: Στθν θλικία των 65 ετϊν είναι καλό να γίνεται μζτρθςθ τθσ οςτικισ 
πυκνότθτασ για ανίχνευςθ τθσ οςτεοπόρωςθσ που προκαλεί αδφνατα και εφκραυςτα οςτά. Στισ άλλεσ 
περιπτϊςεισ, το κατά πόςο κα πρζπει να γίνεται το τεςτ αυτό, κα αποωαςιςτεί από το γιατρό ανάλογα με 
τθν κλινικι ςυμπτωματολογία τθσ αςκενοφσ. 
 
Ζνα άλλο βαςικό ερϊτθμα που απαςχολεί τισ γυναίκεσ ζχει ςχζςθ με τα ωάρμακα που πρζπει να παίρνουν 
για τθν πρόλθψθ οριςμζνων αςκενειϊν: 
 
1. Θ ορμονικι κεραπεία: Σφμωωνα με αποτελζςματα πρόςωατων ερευνϊν, οι κίνδυνοι λιψθσ τθσ 
ςυνδυαςμζνθσ ορμονικισ κεραπείασ με οιςτρογόνα και προγεςτερόνθ μετά από τθν εμμθνόπαυςθ είναι 
μεγαλφτεροι από τα οωζλθ. Χρειάηεται εδϊ εξατομικευμζνθ προςζγγιςθ ανάλογα με τθν περίπτωςθ τθσ 
κάκε γυναίκασ. Ο γιατρόσ κα αποωαςίςει ποια μορωι κεραπείασ κα πρζπει να δοκεί, εάν κάτι τζτοιο 
επιβάλλεται. 
 
2. Αςπιρίνθ (ιςχφει και για τουσ άνδρεσ): Σε περίπτωςθ που είςτε άνω των 45 ετϊν, ζχετε ψθλι πίεςθ, ψθλι 
χολθςτερόλθ, διαβιτθ ι εάν καπνίηετε, τότε είναι καλό εωόςον δεν υπάρχει αντζνδειξθ να παίρνετε 
κακθμερινά μικρι δόςθ αςπιρίνθσ για ςκοποφσ πρόλθψθσ καρδιακϊν πακιςεων. 
Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο του check up είναι και ο ζλεγχοσ των εμβολιαςμϊν. Πςα αναωζρκθκαν για τουσ 
άνδρεσ, ιςχφουν και για τισ γυναίκεσ. Το εμβόλιο για πρόλθψθ του καρκίνου του τραχιλου τθσ μιτρασ 
κυκλοωόρθςε πριν δφο περίπου χρόνια και είναι καλό να ενεργείται ςε νζεσ γυναίκεσ και κορίτςια, 
καλφτερα πριν αυτζσ αρχίςουν ςεξουαλικι δραςτθριότθτα (ιδανικι θλικία 12-20 ζτθ). 
 
Συμπεραςματικά, κα τονίςουμε το γεγονόσ ότι το άτομο - άνδρασ ι γυναίκα - μπορεί, εάν το κελιςει, να 
προςτατεφςει τθν υγεία του από πολλοφσ κινδφνουσ. Θ εωαρμογι κάποιων βαςικϊν κανόνων ςτον τρόπο 
ηωισ και θ διεξαγωγι του κακιερωμζνου check up με τθν παραπομπι του ιατροφ, κα μπορζςει να οδθγιςει 
ςε μια πολφ καλι ποιότθτα ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ. 
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ΠΡΟΛΘΠΣΙΚΘ ΙΑΣΡΙΚΘ ΕΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ  
ΝΕΟΓΝΩΝ 

 Ρρολθπτικόσ Ζλεγχοσ Νεογνϊν 
 
Κλινικι εξζταςθ ακοισ, όραςθσ, ιςχίων, πνευμόνων, καρδίασ βάρουσ, φψουσ, , αντανακλαςτικϊν 

ςυμπεριφοράσ 
 
Σφμωωνα με το πρόγραμμα προλθπτικισ Λατρικισ το Μαιευτιριο ΛΘΤΩ ςε ςυνεργαςία με το 

Λνςτιτοφτο Υγείασ του Ραιδιοφ (Νοςοκομείο Ραίδων "Θ Αγία Σοωία") προβαίνει ςε λιψθ αίματοσ από τα 
νεογνά τθν τρίτθ θμζρα από τθν γζννθςι τουσ για τον ζλεγχο των παρακάτω νοςθμάτων: 

 
1) Φαινυλκετονουρίασ (PKU) 
 
Είναι μία αρρϊςτια που δεν είναι πολφ ςυχνι, αλλά είναι ςοβαρι γιατί προκαλεί βαρειά νοθτικι 

κακυςτζρθςθ αν δεν διαγνωςτεί ζγκαιρα. Οωείλεται ςε αδυναμία του οργανιςμοφ να αωομοιϊςει ζνα 
λεφκωμα τθσ τροωισ, αλλά με τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ και τθν κατάλλθλθ δίαιτα το παιδί γίνεται τελείωσ 
ωυςιολογικό (ςυχνότθτα εμωανίςεωσ: 1 παιδί ςτα 7.700). 

 
2) Υποκυρεοειδιςμοφ (TSH) 
 
Είναι μια πάκθςθ που προκαλεί και αυτι νοθτικι κακυςτζρθςθ και τίποτα δεν δείχνει τθν φπαρξι τθσ 

τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ ηωισ. Οωείλεται ςε υπολειτουργία ωσ και μθ λειτουργία του κυρεοειδοφσ αδζνα με 
αποτζλεςμα να μθν παράγονται ωυςιολογικά οι κυρεοειδικζσ ορμόνεσ, που είναι απαραίτθτεσ για τθν 
ωυςιολογικι ςωματικι και διανοθτικι ανάπτυξθ των νεογζννθτων. Θ ζγκαιρθ διάγνωςθ τθσ αρρϊςτιασ και 
θ ζναρξθ χοριγθςθσ τθσ ορμόνθσ, που λείπει, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθ ωυςιολογικι εξζλιξθ των 
προβλθματικϊν αυτϊν παιδιϊν (ςυχνότθτα εμωάνιςθσ: 1 παιδί ςτα 3.500) 

 
3) Ανεπάρκεια τθσ αωυδρογόναςθσ τθσ 6-ωοςωωρικισ γλυκόηθσ (G6PD) 
 
Θ ζλλειψθ του ενηφμου G6D, είναι πολφ ςυχνι αλλά όχι τόςο επικίνδυνθ. Θ ζλλειψθ του ενηφμου 

αυτοφ μπορεί να προκαλζςει καταςτροωι των ερυκρϊν αιμοςωαιρίων, αν το παιδί ζρκει ςε επαωι με 
ναωκαλίνθ, κουκιά, ωάβα και με μερικά ωάρμακα. Απλι προωφλαξθ από τισ ουςίεσ αυτζσ αποτρζπει τον 
κίνδυνο αιμόλυςθσ ςτο παιδί (ςυχνότθτα εμωανίςεωσ: 5 παιδιά ςτα 100). 

 
4) Γαλακτοηαιμίασ (Gal) 
 
Είναι μια κλθρονομικι μεταβολικι νόςοσ, που θ κλαςςικι τθσ μορωι μπορεί να προκαλζςει βαρειά 

νοθτικι κακυςτζρθςθ, ςπαςμοφσ, υπογλυκαιμία κ.α. και οι άλλεσ μορωζσ τθσ οωκαλμικό καταρράκτθ. Θ 
ςυχνότθτά τθσ ςτθν χϊρα μασ υπολογίηεται ςε 1 ςτα 14.000 νεογνά για όλεσ τισ μορωζσ τθσ. Το αποτζλεςμα 
των εξετάςεων, μόνο όταν υπάρχει πρόβλθμα, αποςτζλλεται ςε περίπου 60 θμζρεσ ταχυδρομικϊσ, με τθν 
ευκφνθ του Λνςτιτοφτου Υγείασ του Ραιδιοφ, ςτθν διεφκυνςθ που ζχετε δϊςει ςτο Μαιευτιριο. Εάν εν τω 
μεταξφ αλλάξετε διεφκυνςθ πρζπει να ενθμερϊςετε το Λνςτιτοφτο Υγείασ του Ραιδιοφ, που βρίςκεται ςτο 
Νοςοκομείο Ραίδων "Θ Αγία Σοωία" (τθλ. 77.71.811, 77.58.201) Για το διάςτθμα των 40 αυτϊν θμερϊν που 
ςυνικωσ χρειάηεται για ενθμζρωςθ, για τα αποτελζςματα του προλθπτικοφ ελζγχου, αωενόσ δεν πρζπει να 
ανθςυχείτε, αωετζρου αυτό που κα πρζπει να προςζχουν οι μθτζρεσ που κθλάηουν είναι να μθν τρϊνε 
κουκιά και ωάβα και επίςθσ, δεν κα πρζπει να μυρίηει ναωκαλίνθ το δωμάτιο και τα ροφχα του νεογνοφ. 
Ρρόςκετθ προςοχι απαιτείται και για τυχόν ωάρμακα που κα λάβει θ κθλάηουςα μθτζρα και για αυτό ςασ 
παρακαλοφμε να ρωτιςετε τουσ γιατροφσ (Γυναικολόγο και Ραιδίατρο) που κα ςασ παρακολουκοφν. 

 

 

ΝΘΠΙΩΝ  
 Σι περιλαμβάνει ο ζλεγχοσ του παιδιάτρου 
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1. Ο γιατρόσ κα ελζγξει τον ρυκμό ανάπτυξθσ του παιδιοφ μετρϊντασ το βάροσ και το φψοσ του.  
2. Κα κάνει το εμβόλιο που προβλζπεται για τθν ςυγκεκριμζνθ ωάςθ τθσ ηωισ του.  
3. Κα ελζγξει τυχόν προβλιματα τθσ υγείασ του παιδιοφ, όπωσ λοιμϊξεισ αυτιϊν, κρυολογιματα ι γρίπθ, τα 
οποία είναι κοινά ςτθν μικρι θλικία.   
4. Κα ελζγξει τθν όραςθ του παιδιοφ και τθν καλι λειτουργία των ματιϊν του.  
5. Κα εξετάςει τθν ακοι του παιδιοφ. 

ΕΡΩΣΘΕΙ ΓΟΝΙΩΝ 

1. Ρόςεσ ϊρεσ πρζπει να κοιμάται το παιδί;Τι πρζπει να γνωρίηετε: Ο βραδινόσ φπνοσ των 
παιδιϊν αυτισ τθσ θλικίασ είναι περίπου 11 ϊρεσ ενϊ υπάρχει και θ περίπτωςθ να κοιμθκοφν και 
το μεςθμζρι, για περίπου 2 ϊρεσ. Ρροςζξτε τισ ψυχολογικζσ αντιδράςεισ, ενδζχεται να 
αιςκάνονται μοναξιά να ωοβοφνται το ςκοτάδι και να μθν κοιμοφνται ςωςτά. 

 
 2. Ρότε κα περπατιςει το παιδί μου;Τι πρζπει να γνωρίηετε: Μζχρι τθν θλικία των 18 μθνϊν 

το παιδί πρζπει να ζχει κάνει τισ πρϊτεσ του επιτυχθμζνεσ απόπειρεσ να περπατιςει. Στθν 
περίπτωςθ που το παιδί περπατάει ςτθ μια πλευρά ι παρατθριςουμε οποιαδιποτε απόκλιςθ από 
το ωυςιολογικό ςτθν κινθτικι του ανάπτυξθ, πρζπει να το αναωζρουμε ςτον γιατρό.  

 
3. Αναπτφςςεται ςωςτά ο λόγοσ του παιδιοφ;Τι πρζπει να γνωρίηετε: Σε αυτι τθ ωάςθ, το 

λεξιλόγιο του παιδιοφ περιλαμβάνει το λιγότερο 6 λζξεισ. Οι προτάςεισ που είναι ςε κζςθ να 
διαμορωϊςει δεν ξεπερνοφν τισ δυο μόλισ λζξεισ. Ο παιδίατρόσ μασ μπορεί να μασ δϊςει 
ςυμβουλζσ για το πϊσ να ενκαρρφνουμε τθ γλωςςικι ανάπτυξθ του παιδιοφ. 

 
4. Αναπτφςςεται ςωςτά θ αντίλθψθ του παιδιοφ; 
Τι πρζπει να γνωρίηετε: Τα παιδιά αυτισ τθσ θλικίασ είναι ςυνικωσ αρκετά ϊριμα ϊςτε να 

μποροφν να κατανοιςουν και να ακολουκιςουν απλζσ οδθγίεσ, π.χ. Φζρε μου τθν πάνα, πιάςε τθν 
κοφκλα. Αν το παιδί δείχνει να μθν ανταποκρίνεται ςτισ οδθγίεσ μασ, πρζπει να το αναωζρουμε ςτο 
γιατρό. 

 
5. Θ ςχζςθ του παιδιοφ με τα παιχνίδια είναι δθλωτικι τθσ ανάπτυξισ του;Τι πρζπει να 

γνωρίηετε: Οι δραςτθριότθτεσ του παιδιοφ και οι προτιμιςεισ του ςτο παιχνίδι ενζχουν ςτοιχεία 
που μποροφν να μασ κατευκφνουν ςε ςχζςθ με τουσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ του παιδιοφ μασ. Ο 
παιδίατροσ μπορεί να μασ δϊςει περιςςότερεσ ςχετικζσ πλθροωορίεσ. 

 
6. Εξελίςςεται ςωςτά θ οδοντοωυΐα του παιδιοφ μου; 
Τι πρζπει να γνωρίηετε: Θ εμωάνιςθ των δοντιϊν ςτο παιδικό ςτοματάκι ακολουκεί 

ςυγκεκριμζνθ πορεία. Ο παιδίατροσ κα μασ ενθμερϊςει ςχετικά, κα διαπιςτϊςει τυχόν 
παρεκκλίςεισ και κα μασ δϊςει οδθγίεσ για τθν ωροντίδα τθσ ςτοματικισ υγιεινισ του παιδιοφ μασ.  

ΘΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ 
 ΒΛ. ΡΑΑΡΑΝΩ ΓΛΑ  ΡΟΛΘΡΤΛΚΕΣ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΛΣ  

 ΕΞΕΛΔΛΚΕΥΣΘ ΔΛΑΓΝΩΣΤΛΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΘΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΥΓΕΛΑΣ ΤΩΝ 
ΘΛΛΚΛΩΜΕΝΩΝ 

 ΕΛΔΛΚΘ ΡΑΑΚΟΛΟΥΚΘΣΘ ΓΛΑ ΧΟΝΛΕΣ ΝΟΣΟΥΣ 

 

ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΘΜΑΣΩΝ – ΤΝΣΕΛΕΣΕ ΚΙΝΔΤΝΟΤ 
Οι καρδιαγγειακζσ πακιςεισ είναι ζνασ γενικόσ όροσ που χρθςιμοποιείται για να περιγράψει αςκζνειεσ των 
αρτθριϊν, που είναι ενδεχομζνωσ μοιραίεσ, αλλά είναι επίςθσ κεραπεφςιμεσ και ενδεχομζνωσ 
αποτρζψιμεσ. Οι καρδιαγγειακζσ πακιςεισ είναι πρϊτιςτα αποτζλεςμα του τρόπου ηωισ και για αυτόν τον 
λόγο επιβάλλεται αωενόσ θ ςυνειδθτοποίθςθ του κινδφνου εμωάνιςθσ τουσ και αωετζρου θ λιψθ μζτρων 
αποωυγισ τουσ. 
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Οι καρδιαγγειακζσ πακιςεισ εμωανίηονται ςυχνότερα με τθν εκδιλωςθ τθσ ςτεωανιαίασ νόςου, 
εγκεωαλικοφ επειςοδίου και περιωερικισ αγγειοπάκειασ. Τα επιδθμιολογικά δεδομζνα ςτθν Ευρϊπθ 
αναωζρουν 4 εκατομμφρια κανάτουσ από καρδιαγγειακά νοςιματα, εκ των οποίων πάνω από 1.500.000 
είναι πολίτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Ο αρικμόσ αυτόσ ιςοδυναμεί ςχεδόν με το ιμιςυ όλων των κανάτων 
ςτα κράτθ τθσ Ευρϊπθσ (48%) και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (41%). Στθν Ελλάδα εκτιμικθκε ότι οι αντίςτοιχοι 
κάνατοι είναι 110 ανά 100.000 άτομα και ωσ προσ το ωφλο, οι άνδρεσ ωαίνονται πιο ευάλωτοι ςε αυτιν . 
 
Μζτρα πρόλθψθσ: 
• Διακοπι καπνίςματοσ. Το κάπνιςμα υπερδιπλαςιάηει τισ πικανότθτεσ για εκδιλωςθ τθσ ςτεωανιαίασ 
νόςου και κακιςτά τουσ καπνιςτζσ 6 ωορζσ πιο επιρρεπείσ ςτα εμωράγματα του μυοκαρδίου. 
 
• Σωςτι διατροωι με λίγα λιπαρά, κυρίωσ αποωυγι κορεςμζνων λιπαρϊν (κόκκινα κρζατα). Πςο αυξάνεται 
άνω του ωυςιολογικοφ θ χολθςτερίνθ ςτο αίμα, τόςο αυξάνεται ο κίνδυνοσ εμωάνιςθσ ςτεωανιαίασ νόςου. 
Το πρϊτο βιμα για τον ζλεγχο τθσ χολθςτερίνθσ είναι θ κατανάλωςθ τροωίμων χαμθλϊν λιπαρϊν. 
 
• Ζλεγχοσ αρτθριακισ πίεςθσ. Ππωσ και με τθν χολθςτερίνθ, όςο υψθλότερθ είναι θ αρτθριακι πίεςθ τόςο 
αυξάνονται οι πικανότθτεσ εκδιλωςθσ τθσ ςτεωανιαίασ νόςου.  
 
• Τακτικι άςκθςθ. Μειϊνει τον κίνδυνο για ζμωραγμα του μυοκαρδίου από 33–50%.   
 
• Ελάττωςθ ςτρεσ με αςκιςεισ χαλάρωςθσ και αποωυγι ςτρεςογόνων παραγόντων. 
 
• Ζλεγχοσ βάρουσ. Θ παχυςαρκία εκτόσ από ςωρεία άλλων προβλθμάτων, ςασ κακιςτά ευάλωτο απζναντι 
και ςτθν ςτεωανιαία νόςο. 
 
• Ζλεγχοσ για διαβιτθ. 
 
• Λιψθ αςπιρίνθσ. Υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ κατάποςθ μιασ αςπιρίνθσ μζρα παρά μζρα ςε άτομα άνω των 
50 ετϊν μειϊνει τισ πικανότθτεσ ανάπτυξθσ ςτεωανιαίασ νόςου. Επειδι όμωσ μπορεί να ςθμειωκοφν και 
παρενζργειεσ, καλό είναι, αυτι θ απόωαςθ, να λθωκεί μαηί με τον γιατρό ςασ. 
 
• Μείωςθ κατανάλωςθσ αλκοόλ. Το παράδοξο με τθν κατανάλωςθ αλκοόλ είναι πωσ ενϊ θ μζτρια 
κατανάλωςθ μειϊνει τισ πικανότθτεσ καρδιακϊν πακιςεων, εν τοφτοισ θ κακθμερινι κατανάλωςθ 
παραπάνω από 2 ποτά ςυντελεί ςτθν αφξθςθ του κινδφνου του μαςτοφ για γυναίκεσ. 
 
• Ζλεγχοσ επιπζδων τριγλυκεριδίων. Επιτυγχάνεται με εξζταςθ αίματοσ. 
 
• Αποωυγι λοιμϊξεων. Ζχει παρατθρθκεί ότι ο ιόσ που ευκφνεται για τθν πνευμονία, Chlamydia 
pneumoniae, μπορεί να προκαλζςει λοίμωξθ τθσ επζνδυςθσ των αρτθριϊν. 
Οι διαταραχζσ τθσ χολθςτερίνθσ και των λιποπρωτεϊνϊν μπορεί να οφείλονται: 
• Σε κλθρονομικοφσ παράγοντεσ. 
• Σε κάποια νόςο που αυξάνει τα επίπεδα χολθςτερίνθσ όπωσ ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ, ο 
υποκυρεοειδιςμόσ ι νοςιματα των νεωρϊν ι του ιπατοσ. 
• Σε διατροωικοφσ παράγοντεσ, που είναι και οι πιο ςυχνοί. 
 
Αντιμετϊπιςθ 
Θ χολθςτερίνθ μπορεί να μειωκεί με τθν κατάλλθλθ δίαιτα και αν κρικεί αναγκαίο από το γιατρό, με τθ 
χριςθ ειδικϊν ωαρμάκων. Θ καλι χολθςτερίνθ μπορεί να αυξθκεί επίςθσ με τθν κατάλλθλθ δίαιτα, με το 
χάςιμο βάρουσ και με τθ ςωματικι άςκθςθ. 
 
Οδθγίεσ Πρόλθψθσ: 
 
• Κακθμερινι κατανάλωςθ ωροφτων και λαχανικϊν. 
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• Ρεριςςότερα δθμθτριακά, προϊόντα ολικισ αλζςεωσ και όςπρια. 
• Ρεριςςότερο ψάρι, κοτόπουλο, κουνζλι και ςπανιότερα άπαχο μοςχάρι. 
• Μειωμζνθ κατανάλωςθ χοιρινοφ, αρνιοφ, κατςικιοφ, βοδινοφ. 
• Κατανάλωςθ άπαχου γάλακτοσ και γιαουρτιοφ. 
• Ρεριοριςμζνθ κατανάλωςθ τυριοφ - προτιμείςτε ανκότυρο ι μυηικρα που ζχουν λιγότερα λιπαρά. 
• Ρεριοριςμζνθ κατανάλωςθ γλυκϊν ι ωαγθτϊν πλοφςιων ςε λίποσ όπωσ παγωτά, ςοκολάτεσ, γλυκά ι 
ωαγθτά με κρζμα γάλακτοσ, χάμπουργκερ, γαριδάκια, πατατάκια. 
• Χριςθ ελαιόλαδου ςτα ωαγθτά - αποωφγετε το βοφτυρο ι τθ μαργαρίνθ. 
• Μικρι κατανάλωςθ αυγϊν, μζχρι δφο τθν εβδομάδα. 
• Ο λιναρόςποροσ, τα αμφγδαλα και το αβοκάντο μειϊνουν επίςθσ τθ χολθςτερίνθ. 
 
Οι κυριότεροι παράγοντεσ κινδφνου για εγκεφαλικό επειςόδιο είναι οι εξισ: 
 
• Θ υψθλι πίεςθ 
• Το κάπνιςμα 
• Θ υψθλι χολθςτερόλθ 
• Το υπερβολικό βάροσ 
• Θ ανκυγιεινι διατροωι 
• Το άγχοσ 
• Θ ζλλειψθ άςκθςθσ 
• Ο διαβιτθσ 
• Οι καρδιακζσ νόςοι 
• Θ υπερβολικι κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν 
 
 
Πωσ κα Μειϊςετε τον Κίνδυνο Εγκεφαλικοφ Επειςοδίου  
 
• Να μθν καπνίηετε 
• Να κάνετε υγιεινι διατροωι 
• Να γυμνάηεςτε τακτικά 
• Να διατθρείτε το βάροσ ςασ ςε κανονικά επίπεδα 
• Να αποωεφγετε το άγχοσ 
• Να διατθρείτε χαμθλι τθ χολθςτερόλθ ςασ 
• Να διατθρείτε χαμθλι τθν πίεςι ςασ 
• Να αποωεφγετε τθν υπερβολικι κατανάλωςθ οινοπνευματωδϊν 
 
Θ ςτεφανιαία νόςοσ ι ιςχαιμικι καρδιοπάκεια, είναι μια ςυχνι και ςοβαρι πάκθςθ τθσ καρδιάσ. 
Οωείλεται ςε ςκλιρυνςθ και ςτζνωςθ των ςτεωανιαίων αγγείων, τα οποία διοχετεφουν αίμα ςτον καρδιακό 
μυ. Μπορεί να εκδθλωκεί είτε με τθ μορωι τθσ ςτθκάγχθσ, είτε με τθ μορωι εμωράγματοσ. 
Σχεδόν ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ θ ςτεωανιαία νόςοσ προκαλείται από τθ ςταδιακι δθμιουργία τθσ 
λεγόμενθσ ακθρωματικισ πλάκασ με τθν εναπόκεςθ λιπαρϊν ουςιϊν ςτο εςωτερικό τοίχωμα των 
ςτεωανιαίων αγγείων. Θ ςτζνωςθ των ςτεωανιαίων αρτθριϊν οωείλεται ακριβϊσ ςτθν δθμιουργία αυτισ 
τθσ ακθρωματικισ πλάκασ. Θ πλιρθσ απόωραξθ μιασ ςτεωανιαίασ αρτθρίασ προκαλεί το ζμωραγμα του 
μυοκαρδίου, που ςυχνά οδθγεί άμεςα ςε κάνατο. 
Σιμερα γνωρίηουμε τουσ πιο ςθμαντικοφσ παράγοντεσ που ευνοοφν τθν εμφάνιςθ τθσ ςτεφανιαίασ 
νόςου. Οι παράγοντεσ αυτοί, που ονομάηονται και παράγοντεσ κινδφνου είναι: 
• το κάπνιςμα 
• θ υπζρταςθ 
• ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ 
• θ κακιςτικι ηωι 
• θ υπερχολθςτερολαιμία, δθλαδι τα αυξθμζνα επίπεδα χολθςτερόλθσ ι κοινισ χολθςτερίνθσ ςτο αίμα 
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Το κάπνιςμα αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα κινδφνου για ζμωραγμα του μυοκαρδίου και αιωνίδιο κάνατο. 
Θ ςτεωανιαία νόςοσ είναι 4 ωορζσ πιο ςυχνι ςτουσ καπνιςτζσ 15 τςιγάρων θμερθςίωσ και πάνω, απ' ότι 
ςτουσ μθ- καπνιςτζσ. 
Πςο για τθ χολθςτερόλθ, όςο αυξάνονται τα επίπεδά τθσ ςτο αίμα, τόςο αυξάνει και ο κίνδυνοσ εμωάνιςθσ 
ιςχαιμικισ καρδιοπάκειασ. Ο κίνδυνοσ αυτόσ είναι 4 ωορζσ μεγαλφτεροσ ςτα άτομα που θ χολθςτερόλθ 
τουσ ξεπερνάει τα 260 mg %, ςε ςχζςθ με τα άτομα που ζχουν χολθςτερόλθ χαμθλότερθ από 200 mg %. Σε 
ότι αωορά τθν αρτθριακι πίεςθ, ο κίνδυνοσ εμωάνιςθσ ςτεωανιαίασ νόςου ςε άτομα που θ ςυςτολικι τουσ 
πίεςθ είναι πάνω από 16 είναι 2,3 ωορζσ μεγαλφτεροσ, απ' ότι ςε άτομα που βρίςκονται ςε επίπεδα 
χαμθλότερα από 14. Ο ςακχαρϊδθσ διαβιτθσ διπλαςιάηει τθ ςυχνότθτα τθσ ιςχαιμικισ καρδιοπάκειασ. 
Τζλοσ θ κακιςτικι ηωι αποτελεί ζναν επιπρόςκετο παράγοντα κινδφνου. 
Κάκε ζνασ από τουσ παράγοντεσ που αναωζρκθκαν μπορεί να οδθγιςει ςτθν εμωάνιςθ ςτεωανιαίασ νόςου, 
όμωσ ο ςυνδυαςμόσ δφο ι περιςςοτζρων από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ είναι πολφ πιο επικίνδυνοσ. 
Επίςθσ κάποιο ρόλο ωαίνεται να παίηει και θ κλθρονομικότθτα, ενϊ οι άνδρεσ ζχουν γενικά μεγαλφτερθ 
προδιάκεςθ ςτθν εμωάνιςθ τθσ νόςου απ' ότι οι γυναίκεσ. 
H πρόλθψθ τθσ ςτεφανιαίασ νόςου βαςίηεται ςτον ζλεγχο των παραγόντων κινδφνου που αναωζρκθκαν. 
Σθμαντικό ρόλο παίηει θ υγιεινι διατροωι και θ ςωματικι άςκθςθ. Πταν θ κακθμερινι διατροωι βαςίηεται 
κυρίωσ ςε λαχανικά, ωροφτα, δθμθτριακά, ψάρι και πουλερικά και λιγότερο ςε κόκκινο κρζασ, αλλαντικά 
και γαλακτοκομικά, ο κίνδυνοσ να εμωανίςει ζνα άτομο υψθλά επίπεδα χολθςτερόλθσ ςτο αίμα μειϊνεται 
κατά πολφ. Θ διατιρθςθ του ωυςιολογικοφ βάρουσ και θ αποωυγι τθσ παχυςαρκίασ προςτατεφει και από 
τθν υψθλι χολθςτερόλθ, και από τθν υπζρταςθ και από τθν εμωάνιςθ ςακχαρϊδθ διαβιτθ. Τθν ίδια 
προςτατευτικι δράςθ αςκεί και θ κακθμερινι ςωματικι άςκθςθ. Επίςθσ,  θ διακοπι του καπνίςματοσ, ι 
καλφτερα θ εξ αρχισ αποωυγι τθσ καπνιςτικισ ςυνικειασ είναι ζνασ πολφ ιςχυρόσ προςτατευτικόσ 
παράγοντασ απζναντι ςτθ ςτεωανιαία νόςο.Λόγω τθσ μεγάλθσ ςθμαςίασ τθσ χολθςτερόλθσ, τθσ υπζρταςθσ 
και του ςακχαρϊδθ διαβιτθ ςτθν εμωάνιςθ τθσ ςτεωανιαίασ νόςου, αλλά και άλλων πακιςεων,κεωρείται 
ςιμερα ςθμαντικό να ελζγχονται ςυςτθματικά οι παράγοντεσ αυτοί ςε όλουσ τουσ ενιλικεσ και των δφο 
ωφλων, με περιοδικζσ προλθπτικζσ εξετάςεισ. Ζτςι μποροφμε να ανακαλφψουμε ζγκαιρα τουσ παράγοντεσ 
αυτοφσ και να τουσ αντιμετωπίςουμε αποτελεςματικά με τθν κατάλλθλθ δίαιτα και ςε οριςμζνεσ 
περιπτϊςεισ και με ωαρμακευτικι αγωγι. 
Ο ζλεγχοσ των παραγόντων κινδφνου που αναωζρκθκαν, ζχει μεγάλθ ςθμαςία όχι μόνο ςτα άτομα που δεν 
ζχουν αναπτφξει ακόμθ τθν ςτεωανιαία νόςο, αλλά και ςτα άτομα που ιδθ πάςχουν από αυτιν, ακόμθ και 
ςε όςουσ ζχουν υποβλθκεί ςε χειρουργικι επζμβαςθ (by pass). Ελζγχοντασ τουσ παράγοντεσ αυτοφσ 
μειϊνουμε ςθμαντικά τον κίνδυνο εμωάνιςθσ επιπλοκϊν τθσ νόςου και κυρίωσ τον κίνδυνο εκδιλωςθσ ενόσ 
εμωράγματοσ του μυοκαρδίου. 

 

 

ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΑΡΚΙΝΟΤ ΚΑΙ ΕΝΟΧΟΠΟΙΘΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 
Ο καρκίνοσ είναι ζνα από τα ςοβαρότερα  προβλιματα υγείασ που παρατθροφνται  ςιμερα ςτισ 
αναπτυγμζνεσ χϊρεσ. Οι ςτατιςτικζσ  δείχνουν ότι αποτελεί τθ δεφτερθ  πιο ςυχνι αιτία κανάτου 
μετά τισ καρδιοπάκειεσ.  Συνικωσ προςβάλλει ανκρϊπουσ μεγάλθσ θλικίασ, υπάρχουν όμωσ και 
μορωζσ  καρκίνου που εμωανίηονται ςε νεαρισ  θλικίασ άτομα, ακόμθ και ςε παιδιά.  Σα καρκινικά 

κφτταρα διαφζρουν από τα  φυςιολογικά κφτταρα, διότι ςυνεχίηουν να  διαιροφνται ανεξζλεγκτα. 
Αυτό ζχει ωσ  αποτζλεςμα  τθν ανάπτυξθ μιασ μάηασ κυττάρων,  που ονομάηεται όγκοσ. Οι όγκοι  
είναι  καλοικεισ ι κακοικεισ. Oι καλοικεισ όγκοι,  των οποίων τα κφτταρα περιβάλλονται  από 
ςυνδετικό ιςτό, δεν είναι επεκτατικοί,  δθλαδι δεν ειςβάλλουν ςτουσ γφρω ιςτοφσ  και δεν 
εξαπλϊνονται ςε άλλα ςθμεία του  ςϊματοσ. Γενικά, δεν προκαλοφν ςοβαρι  βλάβθ ςτο ςϊμα, 
εκτόσ εάν λόγω του μεγζκουσ  τουσ αςκοφν πίεςθ ςε ηωτικά όργανα.  Αντίκετα, ςτουσ κακοικεισ 
όγκουσ τα κφτταρα  εμωανίηουν διαωορετικι μορωολογία  ςε ςχζςθ με τα ωυςιολογικά, 
ειςβάλλουν  ςτουσ γειτονικοφσ ιςτοφσ, ενϊ μζςω τθσ  κυκλοωορίασ του αίματοσ ι τθσ λζμωου είναι  
δυνατόν να μεταωερκοφν ςε άλλα  ςθμεία   του ςϊματοσ και να ςχθματίςουν  δευτερογενείσ  
όγκουσ, ωαινόμενο που ονομάηεται   μετάςταςθ. Οι καρκίνοι του αίματοσ   ονομάηονται λευχαιμίεσ. 
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  Αίτια του καρκίνου  Ο   καρκίνοσ είναι μια πολυςταδιακι και   πολυπαραγοντικι αςκζνεια. Τα αίτια 
που  τον  προκαλοφν ζχουν αναηθτθκεί:  • ςε  μολυςματικοφσ παράγοντεσ, όπωσ  είναι οι ιοί,  • ςε  
περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ,  πωσ  είναι οι διάωορεσ ακτινοβολίεσ  και χθμικζσ  ενϊςεισ,  • ςτον 
τρόπο ηωισ που επιλζγουμε (κάπνιςμα,  κατάχρθςθ αλκοόλ,  διατροωικζσ  ςυνικειεσ),  • ςτισ 
αλλαγζσ του γενετικοφ υλικοφ (μεταλλάξεισ).    Ενδείξεισ  για τθν πικανότθτα  εμωάνιςθσ καρκίνου :  
1. Αςυνικιςτεσ αιμορραγίεσ ι εκκρίςεισ.  
2. Διόγκωςθ του μαςτοφ ι εμωάνιςθ εξογκϊματοσ.  
3. Ρλθγι που δε κεραπεφεται.  
4. Αλλαγζσ ςτθν αωόδευςθ ι ςτθν οφρθςθ.  
5. Επίμονθ βραχνάδα ι βιχασ.  
6. Επίμονθ δυςπεψία ι δυςκολία ςτθν κατάποςθ.  

7. Αλλαγι ςε μια ελιά.  
  

Πρόλθψθ  
Ραρά τισ εντατικζσ προςπάκειεσ των επιςτθμόνων,  θ μάχθ με τον καρκίνο  ςυνεχίηεται.  Θ 
πρόςωατθ αποκρυπτογράωθςθ του  ανκρϊπινου γονιδιϊματοσ κα  οδθγιςει ενδεχομζνωσ  ςτθν 
ανακάλυψθ και άλλων γονιδίων  που ενζχονται ςτθν  καρκινογζνεςθ,  ίςωσ μάλιςτα να 
αποκαλφψει και τα αίτια  τθσ διαωορετικισ  ευπάκειασ  που ζχουν οι  άνκρωποι απζναντι ςτθ 
νόςο. Ανοικτι είναι  επίςθσ θ προοπτικι τθσ  γονιδιακισ κεραπείασ,  ενϊ ελπιδοωόρα παραμζνει 
και θ  προοπτικι δθμιουργίασ  εμβολίων για ςυγκεκριμζνεσ  μορωζσ καρκίνου.  Λδιαίτερθ ςθμαςία 
όμωσ ςτθν  αντιμετϊπιςθ  του καρκίνου ζχει θ πρόλθψθ. Αλλαγζσ  ςτον τρόπο ηωισ μασ, όπωσ  είναι    
αποωυγι  ι θ διακοπι του καπνίςματοσ, θ ςωματικι  άςκθςθ, θ υγιεινι διατροωι, θ  αποωυγι  
τθσ άςκοπθσ ζκκεςθσ ςτον ιλιο, κα βοθκιςουν  να μειϊςουμε τθν πικανότθτα  να πάκουμε  
καρκίνο.  Για κάποιεσ μορωζσ  καρκίνου υπάρχουν  τεςτ ελζγχου,  όπωσ  είναι για παράδειγμα  θ 
μαςτογραωία  για  τον καρκίνο  του ςτικουσ,  το τεςτ  Ραπανικολάου  για  τον καρκίνο του  
τραχιλου τθσ  μιτρασ, θ αιματολογικι  εξζταςθ PSA  για τον καρκίνο του  προςτάτθ, τα οποία, όταν 
επαναλαμβάνονται  ςε τακτά χρονικά  διαςτιματα, επιτρζπουν  τθν ζγκαιρθ διάγνωςθ. Θ 
ενθμζρωςθ  του πλθκυςμοφ για όλα  αυτά τα κζματα είναι  ιδιαίτερα ςθμαντικι.   

ΠΡΟΛΘΨΘ ΚΛΘΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΘΜΑΣΩΝ (ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ  ΠΑΘΘΕΙ)  
ΡΟΛΘΨΘ ΤΩΝ ΚΛΘΟΝΟΜΛΚΩΝ ΝΟΣΘΜΑΤΩΝ   
Σκοπόσ: - Θ ελάττωςθ τθσ ςυχνότθτασ των κλθρονομικϊν νόςων με ςυμβουλευτικι   κακοδιγθςθ των 
υποψιωιων γονζων.   Αυτό προχποκζτει  γνϊςθ τθσ κλθρονομικισ μορωισ του νοςιματοσ και τον τρόπο   
διαβίβαςθσ ςτουσ απογόνουσ.    
Τα χρωματοςϊματα του πυρινα αποτελοφν τθ  βάςθ και τθν υποδομι του ωαινομζνου   τθσ 
κλθρονομικότθτασ.   Τα ςωματικά κφτταρα του ανκρϊπου διακζτουν 46 χρωματοςϊματα (δθλ 22  ηευγάρια   
ςωματικϊν χρωματοςωμάτων και 1 ηευγάρι ωυλετικϊν χρωματοςωμάτων).   Μίτωςθ- αποτελεί το 
χαρακτθριςτικό τρόπο διαιρζςεωσ των  ςωματικϊν κυττάρων.   Μείωςθ- χαρακτθρίηει τθ δθμιουργία των 
γαμετϊν (από τισ διαιρζςεισ προκφπτον  γαμετοκφτταρα με 23 χρωματοςϊματα).   

1. Αδρζσ χρωματοςωματικζσ ανωμαλίεσ  «Ανευπλοϊδιςμόσ» ονομάηεται θ εκτροπι των 
χρωματοςωμάτων των ςωματικϊν κυττάρων  από το  φυςιολογικό αρικμό.  Είναι ο κεμελιϊδθσ 
υποκείμενοσ μθχανιςμόσ μιασ ςειράσ πακολογικϊν καταςτάςεων.  Συχνότερεσ πακολογικζσ 
καταςτάςεισ  είναι:  • Σφνδρομο Down (τριςωμία 21)  Το ςφνδρομο χαρακτθρίηεται από 
μογγολοειδι εμωάνιςθ και ζκδθλθ ιδιωτία.  Θ τριςωμία  αποδίδεται ςτο μθ διαχωριςμό των 
χρωματοςωμάτων 21 κατά τθ διαδικαςία  τθσ δθμιουργίασ των γαμετϊν.  • Σφνδρομο Klinefelter 
(XXY)  Τα  πάςχοντα άτομα είναι ωαινοτυπικϊσ άρρενα αλλά είναι ςτείρα και πολλζσ ωορζσ  
υπολείπονται διανοθτικά. Ο καρυότυποσ δείχνει τθν παρουςία 47  χρωματοςωμάτων.  • Σφνδρομο 
Turner (XO ι μονοςωμία)  Τα πάςχοντα άτομα είναι κιλεα ο ςυνολικόσ αρικμόσ χρωματοςωμάτων 
είναι 45. Θ  μονοςωμία δεν είναι ςυνικωσ ςυμβατι με τθν ηωι.   

2.    Επικρατοφςα κλθρονομικότθτα  Θ διαβίβαςθ ενόσ επικρατοφντοσ πακολογικοφ γόνου  είναι 
γενικά αντίςτοιχοσ προσ το  μθχανιςμό διαβιβάςεωσ ενόσ επικρατοφντοσ ωυςιολογικοφ γόνου.  Στισ 
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επικρατοφςεσ καταςτάςεισ όταν ζνασ γόνοσ  παρουςιάηεται ςε ετερόηυγθ  κατάςταςθ είναι επαρκισ 
για να αιτιολογιςει κλινικι εκδιλωςθ.  • Κρανιοκλειδικι δυςόςτωςθ- καλοικθ ςκελετικι  
διαταραχι (μεγάλο κεωάλι, μεγάλο  μζτωπο και απουςία κλείδων).  • Αχονδροπλαςία- τφποσ 
νανιςμοφ με ςτραβά άκρα, ανωμαλίεσ του κρανίου, τθσ  ςπονδυλικισ ςτιλθσ, προβολι του 
μετϊπου.  • Σφνδρομο Warrensburg-είναι κϊωωςθ, διαωορετικό χρϊμα τθσ ίριδασ, μερικϊσ  
αλωιςμόσ,  προςβεβλθμζνα μαλλιά.   

3.  Τπολειπόμενθ κλθρονομικότθτα  Οι μθχανιςμοί κλθρονομικισ διαβιβάςεωσ των υπολειπόμενων 
γόνων είναι όμοιοι,  ανεξάρτθτα αν οι γόνοι αυτοί είναι ωυςιολογικοί ι πακολογικοί.  Οι 
ετεροηυγϊτεσ των διαωόρων πακολογικϊν γόνων δεν μειονεκτοφν ςυνικωσ  ζναντι  των 
ωυςιολογικϊν ομοηυγιϊν. Θ νόςοσ κα εκδθλωκεί ςε ομόηυγθ κατάςταςθ δυο  πακολογικϊν γόνων.  
Από τα παραπάνω προκφπτει, ότι  αι όταν ακόμα θ νόςοσ είναι ςπάνια, θ ςυχνότθτα των  
ετεροηυγωτϊν υγιϊν ωορζων μπορεί να είναι υψθλι.  • Φαινυλοκετονορία (ανεπάρκεια τθσ  
υδροξυλάςθσ τθσ ωαινυλαλανίνθσ, που  ςυντελεί ςτθν μετατροπι τθσ ωαινυλαλανίνθσ ςε τυροςίνθ) 
ςωματικι  κακυςτζρθςθ, διανοθτικι αναπθρία,  ςπαςμοί κ.ο.κ.  • Νόςοσ Wilson (θπατοωακοειδισ 
εκωφλιςθ) χαρακτθρίηεται από διαταραχι του  μεταβολιςμοφ του χαλκοφ.  • Το ςφνδρομο Smith-
Opitz διανοθτικι κακυςτζρθςθ, βλεωαρόπτωςθ, μικρι  κάτω γνάκο, νανιςμό, ανωμαλίεσ των 
γεννθτικϊν οργάνων.  

 
 

Οι Αιμοςφαιρινοπάκειεσ (ΜΕΟΓΕΙΑΚΘ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΔΡΕΠΑΝΟΚΤΣΣΑΡΙΚΘ ΑΝΑΙΜΙΑ) αποτελοφν το  
ςυχνότερο –όςον αωορά τον αρικμό των ωορζων / ετεροηυγωτϊν- γενετικό νόςθμα του πλθκυςμοφ μασ,  
όπωσ ςυμβαίνει και ςε άλλουσ πλθκυςμοφσ τθσ Μεςογείου και όχι μόνο ςε αυτοφσ. Θ υψθλι ςυχνότθτα του  
νοςιματοσ, τα ςοβαρότατα προβλιματα υγείασ των παςχόντων, το γεγονόσ ότι δεν υπάρχει ζωσ τϊρα  
αποτελεςματικι κεραπεία ςτισ τυπικζσ περιπτϊςεισ, τα ςοβαρά κοινωνικά προβλιματα που 
αντιμετωπίηουν οι  πάςχοντεσ και οι οικογζνειζσ τουσ, όπωσ και το ςθμαντικό οικονομικό κόςτοσ τθσ 
ωροντίδασ τουσ, ζχει  οδθγιςει τα ςυςτιματα υγείασ ςτθν υιοκζτθςθ πολιτικϊν πρόλθψθσ του νοςιματοσ.   
  
Θ γενετικι βάςθ του νοςιματοσ αωορά ςε μεταλλάξεισ κυρίωσ των β- και α-γονιδίων τθσ αιμοςωαιρίνθσ με  
εξαιρετικι ετερογζνεια τόςο ςτο είδοσ των μεταλλάξεων(>1000!), όςο και ςτον (αιματολογικό) ωαινότυπό 
τουσ.  Στθν χϊρα μασ οι ετεροηυγϊτεσ τθσ β-Μεςογειακισ Αναιμίασ (ΜΑ) ανζρχονται ςτο 8% του πλθκυςμοφ  
περίπου, αλλά εάν ςυνυπολογιςτοφν και οι ετεροηυγϊτεσ τθσ α-ΜΑ (ι και δ-ΜΑ), ίςωσ το 1/10 των Ελλινων  
είναι ωορείσ αιμοςωαιρινοπάκειασ!   
  

4. Φυλοςφνδετθ κλθρονομικότθτα  
Αωορά μόνο γονίδια που βρίςκονται ςτο Χ-χρωματόςωμα.  Οι πακολογικοί ωυλοςφνδετοι γόνοι είναι γενικά 
υπολειπόμενοι και, κατά ςυνζπεια, οι  νοςογόνεσ τουσ ςυνζπειεσ εμωανίηονται.  • Πταν και τα δφο Χ-
χρωματοςϊματα μιασ γυναίκασ ωζρουν τον υπολειπόμενο  πακολογικό γόνο.  • ¨Πταν  ο μοναδικό Χ- 
χρωματόςωμα ενόσ άνδρα ωζρει τον υπολειπόμενο  πακολογικό γόνο.  Στθν ωυλοςφνδετθ κλθρονομικότθτα 
νοςοφν οι άνδρεσ ενϊ  ωορείσ είναι οι γυναίκεσ.  • Αιμορροωιλία τφπου Α- ανεπάρκεια του παράγοντα VIII 
ςτο πλάςμα,  Αιμορροωιλία τφπου Β- ανεπάρκεια του παράγοντα  Χ  • Duchenne ι προϊοφςα μυϊκι 
δυςτροωία- προςβάλλει κυρίωσ αγόρια και οδθγεί ςε  κάνατο ςτθν θλικία 18-20 χρονϊν. Ζνα ποςοςτό  
παρουςιάηει διανοθτικι μείωςθ. Ο  αςκενισ παρουςιάηει βάδιςμα χινασ, δυςκολία ςτο ανζβαςμα τθσ 
ςκάλασ, ζκδθλθ  λόρδωςθ.  Ακροιςτικι  πολυγονικι) κλθρονομικότθτα  Με τθν απλι μονογονικι 
κλθρονομικότθτα ερμθνεφονται οι μθχανιςμοί διαβιβάςεωσ  από γενιά ςε γενιά των  ωυςιολογικϊν ι 
πακολογικϊν ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν.  Με τθν ακροιςτικι ι πολυγονικι κλθρονομικότθτα 
ερμθνεφονται οι μθχανιςμοί  διαβιβάςεωσ των ποςοτικϊν χαρακτθριςτικϊν (όπωσ είναι θ αρτθριακι πίεςθ, 
το ανάςτθμα  κ.ο.κ)  Στθν ακροιςτικι κλθρονομικότθτα το  κλθρονομοφμενο ποςοτικό χαρακτθριςτικό (π.χ.  
πίεςθ) προςδιορίηεται με τθν άκροιςθ των επιδράςεων που προζρχονται από γονίδια τα  οποία  βρίςκονται 
ςε δφο ι περιςςότερεσ χρωματοςωματικζσ κζςεισ, κάκε μια από τισ οποίεσ  μπορεί να διακζτει ζνα, δφο ι 
περιςςότερα αλλθλόμορωα  γονίδια.   
 
Μζτρα πρόλθψθσ των κλθρονομικϊν νοςθμάτων.  Κάκε άνκρωποσ «μεταωζρει» 6-8 ςοβαρά κλθρονομικά 
νοςιματα.  Γι’ αυτό κάκε  υπεφκυνο ηευγάρι πρζπει να ηθτιςει τθν κατάλλθλθ γενετικι ςυμβουλι  για τθν 
πρόλθψθ εμωανίςεωσ κάποιου νοςιματοσ ςτα παιδιά του.  
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 Ανάλογα με το χρόνο εφαρμογισ τα μζτρα προλιψεωσ ανικουν ςε τρεισ κατθγορίεσ  
• Μζτρα πριν από τθ ςφλλθψθ  
• Μζτρα που αωοροφν τθν προγεννθτικι διάγνωςθ  
• Μζτρα μετά τθ γζννθςθ.  
1. Μζτρα πριν από τθ ςφλλθψθ  

Α. Ιδανικι θλικία αναπαραγωγισ.  
20-30 για τισ γυναίκεσ  
25-35 για τουσ άνδρεσ  

Β. Τγεία και προγραμματιςμόσ οικογζνειασ.  
• Αποωυγι ωαρμάκων, καπνίςματοσ, οινοπνεφματοσ, επαωισ με άρρωςτα παιδιά  
• Ραρακολοφκθςθ από μαιευτιρα ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ για τθν  
ζγκαιρθ διάγνωςθ κάποιασ ανωμαλίασ και τθν αποωυγι των ςυνεπειϊν  

Γ. Ζγκαιρθ διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ των καταςτάςεων με «αυξθμζνο κίνδυνο».  
• Ρρζπει να λαμβάνονται υπόψθ τα κλθρονομικά ςτοιχεία τθσ οικογζνειασ  
(κλθρονομικά νοςιματα, διανοθτικι κακυςτζρθςθ, αποβολζσ, νεκρά ζμβρυα  
κ.ο.κ.)  
• Γυναικολογικζσ πακιςεισ τθσ μθτζρασ, χρόνιεσ πακιςεισ (διαβιτθσ, υπζρταςθ  
κ.λ.π.), προθγοφμενεσ λοιμϊξεισ, ωάρμακο που παίρνει θ μζλλουςα μθτζρα,  
επαωι με ραδιενεργά ςτοιχεία ι ακτινοβολία κ.ο.κ.  
• Να λαμβάνεται υπόψθ ςτισ Rhesus (-) μθτζρεσ θ αςυμβατότθτα RH για τθν  
πρόλθψθ των ςυνεπειϊν τθσ ςτο ζμβρυο  
• Σε οριςμζνεσ εκνότθτεσ με μεγάλθ επίπτωςθ κλθρονομικϊν νοςθμάτων (α και β  
μεςογειακι αναιμία, θ νόςοσ Tay-Sachs) πρζπει να γίνεται ζλεγχοσ των  
μελλοντικϊν γονζων ζςτω και αν το κλθρονομικό τουσ είναι ελεφκερο  

Δ. Γενετικι κακοδιγθςθ.  
Είναι από τα πιο ςπουδαία μζςα για τθν πρόλθψθ των κλθρονομικϊν νοςθμάτων.  
4% των παιδιϊν που γεννιοφνται πάςχουν από κάποια γενετικι διαταραχι και κα  
μποροφςαν να βοθκθκοφν από τθ γενετικι ςυμβουλι.  
0,5% όλων των βρεωϊν ζχουν ςοβαρζσ χρωματοςωματικζσ ανωμαλίεσ.  
5  
Στατιςτικζσ από διάωορα παιδιατρικά νοςοκομεία δείχνουν ότι:  
περιςςότερο από 10% των ειςαγωγϊν αωοροφν μια κακοριςμζνθ γενετικι διαταραχι,  
ενϊ 20% αωοροφν δυςμορωίεσ άγνωςτθσ ακόμα αιτιολογίασ.  
Επιπλζον, ςτα 40% των κανάτων που ςυμβαίνουν ςτα παιδιατρικά νοςοκομεία τθσ  
Αγγλίασ, Καναδά, Σουθδίασ υπάρχει κακοριςμζνθ γενετικι αιτιολογία.  
Το 90% που ηθτοφν γενετικι ςυμβουλι είναι από ηευγάρια που ζχουν ιδθ ζνα παιδί  
που πάςχει από μια διαταραχι.  
2. Προγεννθτικι διάγνωςθ  
Δίνει τθ δυνατότθτα διαγνϊςεωσ ενόσ πακολογικοφ εμβρφου πριν από τθ γζννθςι του.  
Είναι θ λογικι ςυνζχεια τθσ γενετικισ κακοδιγθςθσ και ζνα μεγάλο ποςοςτό  
κλθρονομικϊν νοςθμάτων μπορεί να διαγνωςκεί κατά τθ διάρκεια τθσ ενδομιτριασ ηωισ.  
Οι κυριότερεσ μζκοδοι που εωαρμόηονται είναι  

Α. Αμνιοπαρακζντθςθ-ςυνικωσ γίνεται ςτον τρίτο μινα τθσ εγκυμοςφνθσ.  
Το αμνιακό υγρό μπορεί να εξεταςκεί για  
- χρωματοςωματικζσ ανωμαλίεσ (με καλλιζργεια των κυττάρων)  
- μεταβολικζσ πακιςεισ  
- για διάγνωςθ του ωφλου του εμβρφου.  
  Β. Εμβρυοςκόπθςθ  
Με τθ βοικεια ειδικοφ κακετιρα ο μαιευτιρασ μπορεί  
- να παρατθρεί και να ωωτογραωίςει το ζμβρυο και να διαπιςτϊςει ορατζσ ανωμαλίεσ  
(λαγϊχειλο, ςυνδακτυλία, εξόωκαλμο, ωωκομελία κ.λ.π.)  
- να πάρει βιοψία του δζρματοσ  
- να παρακεντθκεί πλακουντιακό αγγείο για να λθωκεί αίμα και να διαπιςτωκεί θ  
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μεςογειακι αναιμία   γίνεται με ανάλυςθ εμβρυϊκοφ DNA που απομονϊνεται από εμβρυϊκά κφτταρα  
(τροωοβλαςτικοφ ιςτοφ ι αμνιακά) ςτον 3ο-4ο μινα εγκυμοςφνθσ.  

Γ. Ακτινογραφία και υπερθχογράφθμα  
Με αυτζσ τισ μεκόδουσ μποροφν να διαπιςτωκοφν ανωμαλίεσ του εμβρφου.  
 
3. Μζτρα μετά τθ γζννθςθ.  
Ζλεγχοσ ςτα νεογνά για οριςμζνα κλθρονομικά μεταβολικά νοςιματα τθν πρϊτθ  
εβδομάδα τθσ ηωισ.  
Το κάκε μαιευτιριο ζχει υποχρζωςθ να ςτζλνει ςταγόνεσ αίματοσ (πάνω ςε διθκθτικό  
χαρτί) ςε κεντρικό εργαςτιριο, όπου ελζγχεται  
- Θ ωαινυλοκετονουρία  
- Θ γαλακτοηαιμία  
- Ο υποκυρεοειδιςμόσ και άλλεσ κλθρονομικζσ πακιςεισ.  

   
Θ μεκοδολογία ανίχνευςθσ και διάγνωςθσ των ωορζων Αιμοςωαιρινοπακειϊν που 
πραγματοποιείται ςτισ  Μονάδεσ Ρρόλθψθσ, βαςίηεται ςτθν ανάλυςθ αιματολογικϊν δεικτϊν, τθν 
κυτταρολογικι ανάλυςθ και τθν  βιοχθμικι ανάλυςθ των αιμοςωαιρινϊν.   
  
Θ πορεία τθσ ανάπτυξθσ και εωαρμογισ τθσ Ρρογεννθτικισ Διάγνωςθσ ακολοφκθςε τθν πρόοδο 
που  ςυμβαίνει τα τελευταία χρόνια ςτθν Γενετικι του ανκρϊπου, ωσ απόρροια τθσ ραγδαίασ 
εξζλιξθσ τθσ Μοριακισ  Βιολογίασ και Γενετικισ. Ξεκίνθςε με μεκόδουσ βιοχθμικισ γενετικισ : 
ανάλυςθ των ςωαιρινϊν ςτον 5ο μινα  εγκυμοςφνθσ, ενϊ αργότερα, ςτθν δεκαετία του 80 –ζωσ 
ςιμερα-   

  

ΒΛΑΒΕ ΑΠΟ ΠΑΡΑΙΣΟΚΣΟΝΑ KAI ΑΛΛΑ ΧΘΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ   
Οι επιδράςεισ των χθμικϊν προϊόντων ςτθν υγεία δεν ζχουν μελετθκεί επαρκϊσ. Μζχρι ςιμερα υπάρχουν 
ςοβαρζσ ελλείψεισ ςτισ  γνϊςεισ μασ για το 80% και πλζον από τα 50.000 περίπου βιομθχανικά χθμικά 
προϊόντα κακθμερινισ χριςθσ (κατθγορία που δεν  περιλαμβάνει τα ωυτοωάρμακα, βελτιωτικά τροωϊν, 
καλλυντικά και ωάρμακα). Πρια, εξάλλου, επαγγελματικισ ζκκεςθσ ζχουν  κεςπιςτεί από το Εκνικό 
Συμβοφλιο Ερευνϊν (National Research Council) των ΘΡΑ για λιγότερο από 700 χθμικζσ ουςίεσ (ωάρμακα,  
ηιηανιοκτόνα, χρϊματα, κ.ά.).  
Θ ςχετικι  ζρευνα ζχει δείξει ότι υπάρχει ςχζςθ μεταξφ οριςμζνων χθμικϊν ουςιϊν και οριςμζνων 
ςοβαρϊν νοςθμάτων (και ιδιαίτερα  των καρκίνων). Ρερίπου 25 χθμικζσ ουςίεσ ζχουν αποδεδειγμζνα 
καρκινογόνο δράςθ, ενϊ ςοβαρζσ ενδείξεισ υπάρχουν για πολφ περιςςότερεσ. Θ λευχαιμία, για 
παράδειγμα, ζχει ςυςχετιςτεί με το βενηζνιο, ζνα ςυςτατικό τθσ βενηίνθσ, ενϊ το μεςοκθλίωμα με τον 
αμίαντο. Επίςθσ, θ μακροχρόνια ζκκεςθ ςε τριχλωροαικυλζνιο (TCA) προκαλεί καρκίνο του νεωροφ. 
Ζχει υπολογιςτεί ότι το ποςοςτό των κακοθκϊν νεοπλαςμάτων που οωείλονται ςτθν ζκκεςθ ςε τοξικζσ 
ουςίεσ κυμαίνεται από 7 ζωσ 20%. Θ Διεκνισ Υπθρεςία Ερευνϊν για τον Καρκίνο ζχει εντοπίςει 60 
περιβαλλοντικοφσ παράγοντεσ που κεωροφνται καρκινογόνοι. Στθ λίςτα αυτι περιλαμβάνονται χθμικά 
προϊόντα, ομάδεσ ςυνδυαηόμενων χθμικϊν προϊόντων, ακτινοβολίεσ, βιομθχανικζσ μζκοδοι και ειδικζσ 
ςυνκικεσ εργαςίασ. 
Τον τελευταίο καιρό, αυξανόμενοσ όγκοσ ερευνϊν ενοχοποιεί τισ οργανοχλωριωμζνεσ ενϊςεισ που 
χρθςιμοποιοφνται κυρίωσ για τθν παραγωγι χλωριωμζνων πλαςτικϊν PVC, ωυτοωαρμάκων, ψυκτικϊν 
υγρϊν, κ.λπ., ωσ υπεφκυνεσ για τθν εμωάνιςθ καρκίνου του μαςτοφ. Οι οργανοχλωριωμζνεσ ενϊςεισ (ι 
αλλιϊσ, χλωριωμζνοι υδρογονάνκρακεσ), που ξεπερνοφν πλζον τουσ 11.000, είναι ουςίεσ ςτισ οποίεσ το 
χλϊριο ςυνδζεται χθμικά με τον άνκρακα, δθλαδι με οργανικι φλθ. 
Εκτόσ από τθν πρόκλθςθ οριςμζνων καρκίνων, τα χθμικά προϊόντα μπορεί να ζχουν και άλλα τοξικά 
αποτελζςματα, όπωσ είναι θ οξεία δθλθτθρίαςθ, οι βλάβεσ ςτο ενδοκρινικό και ςτο κεντρικό νευρικό 
ςφςτθμα, οι γενετικζσ δυςπλαςίεσ. Θ ςυνεχισ εμωάνιςθ τοξικϊν ςυμπτωμάτων ςε όλο και χαμθλότερο 
επίπεδο ζκκεςθσ είναι ιδιαίτερα ανθςυχθτικι, δεδομζνου ότι θ χαμθλοφ επιπζδου ζκκεςθ ςε οριςμζνεσ 
χθμικζσ ουςίεσ ζχει ςτθν πράξθ κακολικό χαρακτιρα. 
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Ρολλά βιομθχανικά χθμικά προϊόντα και οριςμζνα ωυτοωάρμακα επιδροφν ςε ζνα ι περιςςότερα μζρθ του 
ανοςοποιθτικοφ και αναπαραγωγικοφ ςυςτιματοσ.  Μζχρι ςιμερα, ζχουν ενοχοποιθκεί τουλάχιςτον 51 
ομάδεσ ςυνκετικϊν ουςιϊν.  Ανάμεςά τουσ πολλζσ χλωριωμζνεσ ενϊςεισ (διοξίνεσ, DDT, PCB, κ.ά.) και τα 
χλωριωμζνα πλαςτικά (PVC). Τα ωυτοωάρμακα βλάπτουν επίςθσ το ενδοκρινικό ςφςτθμα και προκαλοφν 
βλάβεσ ςτθν αναπαραγωγικι ικανότθτα. Οι τοξικζσ ςυνζπειεσ των ωυτοωαρμάκων είναι περιςςότερο 
κατανοθτζσ ςε ςχζςθ με εκείνεσ των βιομθχανικϊν χθμικϊν προϊόντων. Ραρ’ όλα αυτά, για το 60% περίπου 
των ωυτοωαρμάκων που χρθςιμοποιοφνται διεκνϊσ δεν υπάρχουν ακόμα επαρκείσ πλθροωορίεσ, ικανζσ να 
οδθγιςουν ςτον προςδιοριςμό των επιδράςεϊν τουσ ςτθν υγεία. 
Εκτόσ από τα φυτοφάρμακα, πλαςτικά προϊόντα, απορρυπαντικά και καλλυντικά παρεμβαίνουν επίςθσ 
δυςμενϊσ ςτο ανκρϊπινο ορμονικό ςφςτθμα.  Οι «ορμονικοί αποδιοργανωτζσ», που μιμοφνται τισ ωυςικζσ 
ορμόνεσ, πικανότατα επθρεάηουν τθν ανάπτυξθ ςτα ζμβρυα και ςτα νεογνά, προκαλοφν μακθςιακζσ 
δυςκολίεσ ςτθν παιδικι θλικία, μειϊνουν τον αρικμό των ςπερματοηωαρίων ςτουσ ενιλικεσ άνδρεσ. 
Οι χθμικζσ ενϊςεισ με μζταλλα ζχουν επίςθσ τοξικι δράςθ. Θ ςτιριξθ τθσ βιομθχανίασ ςε οριςμζνα 
μζταλλα είχε ωσ αποτζλεςμα τον πολλαπλαςιαςμό των ατμοςωαιρικϊν ςυγκεντρϊςεων του μολφβδου, του 
καδμίου και του αρςενικοφ, αντίςτοιχα κατά τριακόςιεσ, είκοςι και τζςςερισ ωορζσ περιςςότερο ςε ςχζςθ 
με τθν παρουςία τουσ ςτθ ωφςθ. Θ εξόρυξθ χρυςοφ ςτθ λεκάνθ του Αμαηονίου ρυπαίνει τθν περιοχι με 90 
ζωσ 120 τόνουσ υδραργφρου ετθςίωσ.  Υψθλά επίπεδα υδραργφρου ζχουν βρεκεί ςτα ψάρια, ςτα ποτάμια 
φδατα και ςτουσ ανκρϊπουσ. Οι παγκόςμιεσ εκπομπζσ υδραργφρου ςτθ ατμόςωαιρα υπολογίηονται ςε 
4.500 τόνουσ το χρόνο. 
Το ανκρϊπινο νευρικό ςφςτθμα είναι ο πιο ευαίςκθτοσ ςτόχοσ των ρφπων αυτϊν. Θ πιο δθλθτθριϊδθσ για 
το νευρικό ςφςτθμα ουςία (αν και όχι ςυνκετικι) είναι ο μόλυβδοσ. Τόςο ο Λπποκράτθσ ςτα τζλθ του 4ου 
π.Χ. αιϊνα όςο και ο Κάρολοσ Ντίκενσ ςτα μζςα του 19ου αιϊνα είχαν επιςθμάνει περιπτϊςεισ 
δθλθτθρίαςθσ εργαηομζνων από μόλυβδο. Σιμερα, τα καφςιμα των αυτοκινιτων που περιζχουν μόλυβδο 
αποτελοφν τθν πιο ςθμαντικι πθγι μόλυνςθσ. Μια δεφτερθ πθγι είναι οι μολυβδωμζνεσ βαωζσ, που 
χρθςιμοποιοφνται ςε εκατομμφρια νοικοκυριά. Μια άλλθ πικανι ςυνζπεια τθσ ζκκεςθσ ςε νευροτοξικζσ 
ουςίεσ είναι οι νευροεκωυλιςτικζσ αςκζνειεσ. Θ νόςοσ του Ράρκινςον, λόγου χάριν, προκαλείται από τθν 
καταςτροωι των νευρικϊν κυττάρων ςε περιοχζσ του εγκεωάλου που ρυκμίηουν τθν κινθτικότθτα. 
Εκτόσ από τθ νευροτοξικι τουσ δράςθ, τα μζταλλα ζχουν ενοχοποιθκεί και για βλάβεσ ςε άλλα ςυςτιματα. 
Το κάδμιο είναι ιδιαίτερα τοξικό μζταλλο ςτο εργαςιακό περιβάλλον, που προκαλεί τόςο αναπνευςτικά 
προβλιματα (εμωφςθμα, πνευμονικό οίδθμα) όςο και προβλιματα ςτα νεφρά. Το αρςενικό προκαλεί 
δερματίτιδεσ και αναιμίεσ. Ο υδράργυροσ, πνευμονίεσ. Το βθρφλλιο προκαλεί κοκκιωμάτωςθ, πνευμονικι 
ίνωςθ και δερματίτιδεσ.  Το αςβζςτιο, καρκίνο του πνεφμονα. Επίςθσ, για καρκινογόνο δράςθ ζχουν 
ενοχοποιθκεί το μαγνιςιο, το μαγγάνιο, το νικζλιο, το βρόμιο, το χρϊμιο και το αρςενικό. 

ΒΛΑΒΕ ΑΠΟ ΣΘ ΡΤΠΑΝΘ ΣΘ ΑΣΜΟΦΑΙΡΑ 
Θ ρφπανςθ τθσ ατμόςωαιρασ αποτελεί μια από τισ μεγαλφτερεσ οικολογικζσ καταςτροωζσ.  Ειδικά ςτισ 
μεγάλεσ πόλεισ του Τρίτου Κόςμου, όπωσ θ Μπανγκόγκ, θ Ρόλθ του Μεξικοφ, κ.ά., ο αζρασ είναι εντελϊσ 
ακατάλλθλοσ για αναπνοι.  Στθν Λνδία, είχε εκτιμθκεί ότι το 1997 υπιρξαν 2,5 εκατ. πρόωροι κάνατοι 
εξαιτίασ τθσ ρφπανςθσ τθσ ατμόςωαιρασ ςτουσ εξωτερικοφσ και εςωτερικοφσ χϊρουσ.  Οι βαςικοί 
ατμοςωαιρικοί ρφποι είναι κυρίωσ προϊόντα καφςθσ ωυςικϊν καυςίμων, ιδιαίτερα ςτισ βιομθχανικζσ χϊρεσ 
που καταναλϊνουν το 70% του ςυνόλου των ωυςικϊν καυςίμων. 
Oι κυριότερεσ ομάδεσ ατμοςωαιρικϊν ρφπων είναι: τα οξείδια του κείου, το μονοξείδιο του άνκρακα, το 
όηον και άλλοι φωτοχθμικοί οξειδωτζσ, τα οξείδια του αηϊτου, τα αιωροφμενα ατμοςφαιρικά ςωματίδια, 
και ιδιαίτερα αυτά με μικρι αεροδυναμικι διάμετρο. Ρροςοχι ζχει επίςθσ δοκεί ςε αλλεργιογόνα, που 
επιδροφν ςε ςθμαντικό κομμάτι του πλθκυςμοφ, κακϊσ και ςτο κειικό οξφ, που παράγεται με τθ χριςθ των 
καταλυτϊν ςτα αυτοκίνθτα. Θ δράςθ των ατμοςωαιρικϊν ρφπων ςχετίηεται με τθ ςυγκζντρωςι τουσ, με το 
εφροσ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ ςχετικισ υγραςίασ που χαρακτθρίηουν διαωορετικά βιομθχανικά και 
αςτικά περιβάλλοντα. 
Το διοξείδιο του κείου (SO2), όταν παρζχεται ςε ςωματιδιακι ελεφκερθ μορωι ςτον αζρα, εκλαμβάνεται 
ςχεδόν ςυνολικά από το ανϊτερο αναπνευςτικό ςφςτθμα. Αυτό μπορεί να προκαλζςει βρογχόςπαςμο, 
πνευμονίεσ και πνευμονικό οίδθμα.  Οι επιπτϊςεισ αυτζσ είναι ςυνικωσ πιο ζντονεσ ςτουσ αςκματικοφσ και 
ςτα μικρά παιδιά.  Επειδι το διοξείδιο του κείου είναι εξαιρετικά διαλυτό ςτα υγρά των ανκρϊπινων ιςτϊν, 
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εφκολα μεταωζρεται και πζρα από το αναπνευςτικό ςφςτθμα.  Επίςθσ, μπορεί να προκαλζςει ερεκιςμό ςτα 
μάτια και επιδείνωςθ καρδιακϊν πακιςεων. 
Το μονοξείδιο του άνκρακα (CO) υποκακιςτά το οξυγόνο ςτθν αιμοςωαιρίνθ του αίματοσ και εμποδίηει τθν 
απελευκζρωςθ οξυγόνου από τθν αιμοςωαιρίνθ ςτουσ περιωερειακοφσ ιςτοφσ. Πςο περιςςότερο 
μονοξείδιο του άνκρακα υπάρχει ςτον αζρα που ειςπνζουμε τόςο λιγότερο οξυγόνο ωτάνει ςτουσ ιςτοφσ, 
προκαλϊντασ ςυμπτϊματα ζλλειψθσ οξυγόνου. Τα ςυμπτϊματα αυτά ςε μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ (γφρω ςτα 
10-15 mg/m3) μπορεί να είναι ελαωριζσ ηαλάδεσ και μείωςθ τθσ κριτικισ ικανότθτασ, ςε μεγαλφτερεσ 
ςυγκεντρϊςεισ (γφρω ςτα 100 mg/m3) πονοκζωαλοι ι νωκρότθτα, και ςε πολφ μεγάλεσ (300-1.100 mg/m3) 
λιποκυμίεσ ι ακόμα και κάνατοσ.  Φυςικά, τα ςυμπτϊματα αυτά διαωζρουν πολφ από άτομο ςε άτομο, ενϊ 
παράλλθλα εξαρτϊνται και από τον χρόνο ζκκεςθσ ςτο CO.  
Τα όργανα που επθρεάηονται περιςςότερο από το μονοξείδιο του άνκρακα είναι ο εγκζωαλοσ, θ καρδιά και 
οι ςκελετικοί μφεσ  Στο παρελκόν, θ προςοχι είχε κυρίωσ επικεντρωκεί ςε αςκενείσ με προβλιματα 
αρτθριοςκλιρωςθσ ςτθν καρδιά, που ςυχνά οδθγοφν ςε οξζα εμωράγματα.  Σιμερα γνωρίηουμε ότι θ 
αναιμία, οι περιωερειακζσ αγγειοπάκειεσ και θ υποξαιμία από οποιαδιποτε αιτία επιδεινϊνονται από το 
μονοξείδιο του άνκρακα. 
Θ ζκκεςθ ςτο όηον και ςε άλλουσ ωωτοχθμικοφσ οξειδωτζσ ζχει ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία. H βραχεία 
ζκκεςθ ςτο όηον μπορεί να προκαλζςει πονοκζωαλουσ, κόπωςθ, ερεκιςμό ςτα μάτια και το αναπνευςτικό 
ςφςτθμα, μείωςθ των αναπνευςτικϊν λειτουργιϊν, εξαςκζνθςθ τθσ άμυνασ του οργανιςμοφ απζναντι ςτα 
λοιμϊδθ νοςιματα.  Επίςθσ, ευκφνεται για τθ μείωςθ τθσ ορατότθτασ, κακϊσ και για τθν καωεκίτρινθ 
απόχρωςθ τθσ ατμόςωαιρασ. 
Mακροχρόνια ζκκεςθ ςτο όηον οδθγεί ςε καταςτροωι των κυτταρικϊν μεμβρανϊν και ςε αποδομι των 
πρωτεϊνϊν (ελαςτίνθσ και κολλαγόνου), κυρίωσ του κατϊτερου αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.  Ωσ 
αποτζλεςμα, ο ρυκμόσ με τον οποίο τα πνευμόνια γερνάνε και θ προδιάκεςι τουσ ςε εκωυλιςτικά 
νοςιματα μπορεί να αυξθκεί.  Eπίςθσ, το όηον, λειτουργϊντασ ςυνεργικά με το ΝΟ2, μπορεί να οδθγιςει ςε 
καταςτολι τθσ αναπνευςτικισ λειτουργίασ και ςε πρόκλθςθ πνευμονικοφ οιδιματοσ.  Οι επιπτϊςεισ αυτζσ 
επιδεινϊνονται όταν αυξάνεται θ ςυγκζντρωςθ του όηοντοσ, θ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ και θ ςωματικι 
άςκθςθ.  Οι αςκματικοί και τα παιδιά είναι πιο ευάλωτοι ςτισ επιδράςεισ του όηοντοσ. 
Θ ζκκεςθ ςτο διοξείδιο του αηϊτου μπορεί να προκαλζςει αλλεργικι ρινίτιδα, βρογχικό άςκμα με βλάβεσ 
ςτουσ ιςτοφσ, ερεκιςμό του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ ικανό να οδθγιςει ςε πνευμονικό οίδθμα. 
Αλλεργικζσ βρογχικζσ και ρινικζσ διαταραχζσ είναι ιδιαίτερα αυξθμζνεσ ςτα νεαρά άτομα και ζχουν ωσ 
αποτζλεςμα τθν αφξθςθ των απουςιϊν από το ςχολείο και τθ μείωςθ τθσ παραγωγικότθτασ. Είναι επίςθσ 
αυξθμζνεσ ςτουσ αςκματικοφσ και ςτουσ αςκενείσ με χρόνια αποωρακτικι πνευμονοπάκεια. Από 
πειράματα με πειραματόηωα υπάρχουν ενδείξεισ ότι, παρόλο που θ διάρκεια ζκκεςθσ ςτο ΝΟ2 αυξάνει τθν 
τοξικότθτά του, θ βραχυχρόνια ζκκεςθ ςε πολφ υψθλζσ ςυγκεντρϊςεισ ίςωσ να παίηει πιο ςθμαντικό ρόλο. 
Tα τελευταία δζκα χρόνια ζχει δοκεί πολφ μεγάλθ προςοχι ςτισ επιδράςεισ ςτθν υγεία των αιωροφμενων 
ατμοςφαιρικϊν ςωματιδίων (PM). Τα ςωματίδια αυτά παράγονται κυρίωσ από τθ βιομθχανία, τα 
αυτοκίνθτα και τθ ςκόνθ. Ρρόςωατεσ επιδθμιολογικζσ μελζτεσ παρζχουν ενδείξεισ ότι μακροχρόνια ζκκεςθ 
ςε μικρζσ (ζωσ και 10 μg/m3) ςυγκεντρϊςεισ αιωροφμενων ατμοςωαιρικϊν ςωματιδίων ζχει επιπτϊςεισ 
τόςο ςτθν εμωάνιςθ χρόνιων ςυμπτωμάτων όςο και ςτθ κνθςιμότθτα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ μακροχρόνια 
ζκκεςθ ςε αιωροφμενα ςωματίδια ςτισ πιο ρυπογόνεσ πόλεισ αυξάνει τθ κνθςιμότθτα κατά 26% ςε 
ςφγκριςθ με τισ πιο κακαρζσ πόλεισ, αωαιρϊντασ κατά μζςο όρο 1-2 χρόνια ηωισ.  
Ο ΡΟΥ δεν ζχει προτείνει ςυγκεκριμζνα ανϊτατα όρια ζκκεςθσ ςτα αιωροφμενα ατμοςωαιρικά ςωματίδια, 
επειδι από τισ μελζτεσ που ζχουν γίνει δεν προκφπτει ςυγκζντρωςθ κάτω από τθν οποία να μθν ζχουν 
παρατθρθκεί επιπτϊςεισ ςτθν ανκρϊπινθ υγεία.  

 

ΒΛΑΒΕ ΑΠΟ ΑΚΣΙΝΟΒΟΛΙΑ (ΑΚΣΙΝΟΠΡΟΣΑΙΑ, ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ 
ΡΑΔΙΕΝΕΡΓΑ ΚΑΣΑΛΟΙΠΑ) 

 

Ακτινοπροςταςία Επαγγελματιϊν Τγείασ 
 
Θ ακτινοβολία αποτελεί μορωι μεταωερόμενθσ ενζργειασ και διακρίνεται ςε ςωματιδιακι (θλεκτρόνια, 
πρωτόνια, νετρόνια ι α-ςωμάτια) και θλεκτρομαγνθτικι (ωωτόνια). Θ θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία 
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υποδιαιρείται περαιτζρω ςε ιοντίηουςα και μθ ιοντίηουςα, με κριτιριο εάν προκαλεί ι όχι ιοντιςμό των 
ατόμων. Θ βιολογικι βλάβθ από τθν ακτινοβολία είναι αποτζλεςμα διεργαςιϊν, που λαμβάνουν χϊρα κατά 
το ωυςικό, το ωυςικο-χθμικό, το βιοχθμικό και το βιολογικό ςτάδιο. Το ωυςικό ςτάδιο περιλαμβάνει τθν 
απορρόωθςθ τθσ ενζργειασ και τθν πρόκλθςθ των ιοντιςμϊν ςτθν φλθ μζςω ωυςικϊν μθχανιςμϊν (π.χ. 
ωωτοθλεκτρικό ωαινόμενο, ωαινόμενο Compton). Κατά το ωυςικο-χθμικό ςτάδιο, παράγονται ελεφκερεσ 
ρίηεσ και διεγερμζνα μόρια, που με διάωορουσ μθχανιςμοφσ προκαλοφν βλάβεσ ςτα βιολογικά ςυςτιματα. 
Το βιοχθμικό ςτάδιο περιλαμβάνει τθν πρόκλθςθ βλαβϊν ςε νουκλεϊκά οξζα (DNA, RNA), πρωτεΐνεσ 
(ζνηυμα), λίπθ και ςάκχαρα.  
 
Θ κυτταρικι βλάβθ των ιςτϊν μπορεί να είναι είτε άμεςθ είτε ζμμεςθ (λόγω τθσ καταςτροωισ των 
αιμοωόρων αγγείων ι τθσ ραδιόλυςθσ του μεςοκυττάριου υγροφ). Τα άμεςα βιολογικά αποτελζςματα τθσ 
ακτινοβολίασ εκδθλϊνονται εντόσ τεςςάρων ι περιςςότερων εβδομάδων, ενϊ τα απϊτερα αποτελζςματα 
εκδθλϊνονται ςε μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα. Οι ςωματικζσ βλάβεσ αωοροφν τα ςωματικά κφτταρα και 
είναι επικίνδυνεσ μόνο για τον ακτινοβολθκζντα οργανιςμό (π.χ. καρκινογζνεςθ). Οι γενετικζσ βλάβεσ 
αωοροφν τα γεννθτικά κφτταρα (γαμζτεσ) και, εάν δεν επζλκει ςτειρότθτα, κλθρονομοφνται ςτισ επόμενεσ 
γενεζσ. Θ Διεκνισ Επιτροπι Ακτινοπροςταςίασ (International Commission on Radiological Protection – 
I.C.R.P.) διακρίνει τα βιολογικά αποτελζςματα ςε ςτοχαςτικά και μθ ςτοχαςτικά. Θ πικανότθτα να ςυμβεί 
ζνα ςτοχαςτικό αποτζλεςμα είναι ςυνάρτθςθ τθσ δόςθσ τθσ ακτινοβολίασ, χωρίσ να υπάρχει κατϊωλι 
δόςθσ. Στα ςτοχαςτικά αποτελζςματα ανικουν τα απϊτερα ςωματικά και τα γενετικά αποτελζςματα. Θ 
κλινικι βαρφτθτα των μθ ςτοχαςτικϊν αποτελεςμάτων είναι ςυνάρτθςθ τθσ δόςθσ και υπάρχει κατϊωλι 
δόςθσ - κάτω από το οποίο δεν παρατθρείται αποτζλεςμα. Στα μθ ςτοχαςτικά αποτελζςματα ανικουν τα 
άμεςα αποτελζςματα και οι πικανζσ ςυγγενείσ διαμαρτίεσ, που είναι δυνατό να εμωανιςτοφν ςτα 
κθλαςτικά μετά ακτινοβόλθςθ κατά τθν διάρκεια τθσ ενδομθτρίου ηωισ (ανικουν ςτα απϊτερα 
αποτελζςματα). 
Ακτινοπροςταςία 
 
Οι κίνδυνοι από τισ ακτινοβολίεσ αντιμετωπίηονται με τθν εωαρμογι μζτρων Ακτινοπροςταςίασ. Με τον όρο 
Ακτινοπροςταςία καλείται το ςφνολο των μζτρων και των ελζγχων για τθν ανίχνευςθ και περιοριςμό των 
παραγόντων εκείνων, οι οποίοι ενδζχεται να αποτελζςουν κίνδυνο ζκκεςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτουσ 
χϊρουσ παροχισ ωροντίδασ υγείασ. Τα μζτρα ακτινοπροςταςίασ διακρίνονται ςε γενικά (αρχι A.L.A.R.A., 
αρχζσ αιτιολόγθςθσ – βελτιςτοποίθςθσ – ορίων δόςεων) και ςε ειδικά (ανάλογα με το ςυγκεκριμζνο 
νοςοκομειακό τμιμα). 
 
Θ αρχι A.L.A.R.A. (As Low As Reasonably Achievable) εκωράηει τθν αναγκαιότθτα να διατθρείται θ ζκκεςθ 
τόςο χαμθλά όςο είναι λογικά εωικτό ςε όλεσ τισ εωαρμογζσ των ιοντιηουςϊν ακτινοβολιϊν – 
ςυμπεριλαμβανομζνων των ιατρικϊν. Θ εωαρμογι αυτισ τθσ αρχισ κακορίηεται από τζςςερισ βαςικοφσ 
παράγοντεσ: 
1.                  Ρεριοριςμόσ του χρόνου ζκκεςθσ. 
2.                  Αφξθςθ τθσ απόςταςθσ από τθν πθγι. 
3.                  Εωαρμογι των κατάλλθλων κωρακίςεων. 
4.                  Αποωυγι των ραδιομολφνςεων. 
 
Ο χρόνοσ ζκκεςθσ ςτθν ακτινοβολία επθρεάηει τθν απορροωοφμενθ δόςθ. Γενικά, θ δόςθ είναι ευκζωσ 
ανάλογθ του χρόνου ζκκεςθσ και – ςυνεπϊσ – ο χρόνοσ πρζπει να είναι όςο το δυνατό μικρότεροσ. 
Αντίκετα, όςο μεγαλφτερθ είναι θ απόςταςθ από τθν πθγι, τόςο μικρότερθ είναι θ απορροωοφμενθ δόςθ 
(νόμοσ αντιςτρόωου των τετραγϊνου των αποςτάςεων). Επίςθσ, θ εωαρμογι των απαραίτθτων 
κωρακίςεων προςωζρει ςθμαντικι προςταςία από τθν ακτινοβολία. Τζλοσ, πρζπει να αποωεφγεται θ 
διαςπορά των ραδιενεργϊν ουςιϊν πάνω ςε επιωάνειεσ, αντικείμενα και το ανκρϊπινο ςϊμα. Θ 
αντιμετϊπιςθ των ραδιομολφνςεων εξαςωαλίηεται με τον ςυςτθματικό ζλεγχο και τθν μζτρθςθ τθσ 
ραδιενζργειασ ςε κάκε περίπτωςθ.  
 
Ειδικζσ προωυλάξεισ λαμβάνονται για τον γυναικείο πλθκυςμό, που κεωρείται επαγγελματικά εκτικζμενοσ. 
Τα όρια των δόςεων περιορίηονται ςτα 3/10 για γυναίκεσ δυνάμενεσ να τεκνοποιιςουν. Μόλισ μία γυναίκα 
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ςε κατάςταςθ εγκυμοςφνθσ ενθμερϊςει τουσ υπευκφνουσ, το κυοωοροφμενο ζμβρυο τυγχάνει προςταςίασ 
ανάλογθσ με αυτι που παρζχεται ςτο κοινό. Κατά τθν διάρκεια τθσ γαλουχίασ, θ γυναίκα δεν πρζπει να 
απαςχολείται ςε εργαςία με ςθμαντικό κίνδυνο ςωματικισ ραδιενεργοφ μόλυνςθσ. 
    Οι αρχζσ προςταςίασ των επαγγελματικά εκτικζμενων ςτισ ακτινοβολίεσ περιλαμβάνουν: 
1.                Ρροκαταρκτικι αξιολόγθςθ τθσ ωφςθσ και του μεγζκουσ του ακτινικοφ κινδφνου. 
2.                Εωαρμογι τθσ βελτιςτοποίθςθσ τθσ Ακτινοπροςταςίασ ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ εργαςίασ. 
3.                Ταξινόμθςθ των χϊρων εργαςίασ ςε δφο ηϊνεσ, βάςει του υπολογιςμοφ των προβλεπόμενων 
ετθςίων δόςεων και τθσ πικανότθτασ – ζκταςθσ των δυνθτικϊν εκκζςεων. Ωσ ελεγχόμενθ ηϊνθ 
χαρακτθρίηεται κάκε περιοχι εντόσ τθσ οποίασ ενδζχεται να παρατθρθκεί υπζρβαςθ των 6 mSv ετθςίωσ. Ωσ 
επιβλεπόμενθ ηϊνθ χαρακτθρίηεται κάκε περιοχι εντόσ τθσ οποίασ ενδζχεται να παρατθρθκεί υπζρβαςθ 
του 1 mSv ετθςίωσ και δεν κεωρείται ελεγχόμενθ ηϊνθ. Γενικά, μζτρα Ακτινοπροςταςίασ λαμβάνονται ςε 
χϊρουσ εργαςίασ που ενδζχεται να παρατθρθκεί ζκκεςθ ςε ιοντίηουςεσ ακτινοβολίεσ  άνω του 1 mSv ανά 
ζτοσ ι ιςοδφναμθ δόςθ ενόσ δεκάτου των ορίων δόςθσ για τουσ ωακοφσ των οωκαλμϊν, το δζρμα και τα 
άκρα. 
4.                Ταξινόμθςθ των εργαηομζνων ςε κατθγορίεσ. Κάκε εργαηόμενοσ οωείλει να εκτελεί τθν εργαςία 
του κατά τρόπο αςωαλι, ακολουκϊντασ τισ διαδικαςίεσ Ακτινοπροςταςίασ, ϊςτε να εξαςωαλίηει τθν δικι 
του προςταςία και τθν προςταςία των άλλων εργαηομζνων. Στθν κατθγορία Α ανικουν οι επαγγελματικά 
εκτικζμενοι που ενδζχεται να δεχτοφν ενεργό δόςθ άνω των 6 mSv ανά ζτοσ ι ιςοδφναμθ δόςθ μεγαλφτερθ 
από τρία δζκατα των ορίων δόςθσ για τουσ ωακοφσ των οωκαλμϊν, το δζρμα και τα άκρα. Στθν κατθγορία Β 
ανικουν οι επαγγελματικά εκτικζμενοι που δεν κατατάςςονται ςτθν κατθγορία Α. Οι επαγγελματικά 
εκτικζμενοι πρζπει να ενθμερϊνονται για τουσ κινδφνουσ ςτθν υγεία τουσ που απορρζουν από τθν εργαςία 
τουσ. Θ εκτίμθςθ των ατομικϊν δόςεων πρζπει να είναι ςυςτθματικι για τουσ εργαηομζνουσ τθσ κατθγορίασ 
Α (χρθςιμοποίθςθ ατομικϊν δοςιμζτρων). Θ παρακολοφκθςθ των εργαηομζνων τθσ κατθγορίασ Β πρζπει να 
μπορεί τουλάχιςτον να καταδείξει τθν ορκι κατάταξι τουσ ςε αυτιν τθν κατθγορία. Κάκε εργαηόμενοσ ζχει 
το δικαίωμα να ενθμερϊνεται για τα αποτελζςματα τθσ δοςιμζτρθςθσ. Σε οποιαδιποτε περίπτωςθ κατά τθν 
οποία θ ενεργόσ δόςθ, που ζλαβε ο εργαηόμενοσ, υπερβαίνει τα 6 mSv ανά ζτοσ, ο υπεφκυνοσ 
Ακτινοπροςταςίασ πρζπει να διερευνιςει τα αίτια και να προτείνει τθν λιψθ κατάλλθλων μζτρων. Οι 
εκκζςεισ, που οωείλονται ςε ατυχιματα ι ζκτακτθ ανάγκθ, απαιτοφν τθν εκτίμθςθ των ςχετικϊν δόςεων και 
τθσ κατανομισ τουσ ςτον οργανιςμό.  
5.                Εωαρμογι των κατάλλθλων μζτρων ελζγχου για τισ διάωορεσ ηϊνεσ. 
6.                Λατρικι παρακολοφκθςθ. Θ ιατρικι παρακολοφκθςθ αποςκοπεί ςτθν διάγνωςθ τθσ κατάςταςθσ 
τθσ υγείασ των υπό επίβλεψθ εργαηομζνων ςε ότι αωορά τθν ικανότθτα να διεκπεραιϊςουν τα 
επαγγελματικά τουσ κακικοντα. Ρεριλαμβάνει ιατρικι εξζταςθ κατά τθν πρόςλθψθ του εργαηομζνου και 
περιοδικζσ εξετάςεισ κατόπιν (ετιςια κλινικι εξζταςθ, εργαςτθριακζσ εξετάςεισ: αρικμόσ λευκοκυττάρων, 
ερυκροκυττάρων, αιμοπεταλίων, γενικι οφρων - κάκε 3-6 μινεσ, α/α κϊρακα και οωκαλμολογικι εξζταςθ). 
Είναι ςκόπιμο να τθρείται μθτρϊο προςωπικοφ και ιατρικόσ ωάκελοσ (τουλάχιςτον των εργαηομζνων 
κατθγορίασ Α).  
 

Ρεριςςότερο επικίνδυνα κεωροφνται τα ραδιενεργά κατάλοιπα γιατί δθμιουργοφν ςοβαρά 

προβλιματα όχι μόνο ςε τοπικό αλλά και ςε παγκόςμιο επίπεδο. Τα ραδιενεργά κατάλοιπα προζρχονται 
από τισ πυρθνικζσ δοκιμζσ, από τθ χριςθ πυρθνικϊν όπλων και από τισ πυρθνικζσ εγκαταςτάςεισ (π.χ. 
πυρθνικά εργοςτάςια). Τα ραδιενεργά κατάλοιπα μεταωζρονται από το ζδαωοσ ςτα ωυτά. Το πζραςμα τουσ 
ςτισ τροωικζσ αλυςίδεσ και θ βιολογικι τουσ ςυςςϊρευςθ και μάλιςτα επιλεκτικά (π.χ. ιϊδιο ςτο κυρεοειδι 
αδζνα, ςτρόντιο ςτα οςτά, καίςιο ςτουσ ιςτοφσ) αποτελοφν ωοβερι απειλι για κάκε είδουσ ηωι και κυρίωσ 
για τα ανϊτερα ηϊα και τον άνκρωπο (προκαλοφν καρκίνο και γενετικζσ μεταλλάξεισ). 
 
ΡΟΣΤΑΤΕΥΤΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 
ΑΡΟΜΆΚΥΣΝΣΘ (ΤΑΦΘ) ΚΑΤΑΛΟΛΡΩΝ 
ΑΡΟΜΑΚΥΝΣΘ ΡΛΘΚΥΣΜΟΥ 
ΜΕΤΘΣΕΛΣ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΛΑΣ 
ΕΡΛΛΟΓΘ   ΝΕΟΥ, ΤΟΦΛΜΩΝ ΑΡΟ ΜΘ ΑΚΤΛΝΟΒΟΛΘΚΕΛΣΕΣ ΡΘΓΕΣ 
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Θ θλιακι υπεριϊδθσ ακτινοβολία (UV) αποτελεί ζνα πολφ μικρό μζροσ του ωάςματοσ τθσ 
θλιακισ ακτινοβολίασ που ωκάνει ςτο ζδαωοσ τθσ Γθσ. Ραρά τθν μικρι τθσ ζνταςθ, θ υπεριϊδθσ 
ακτινοβολία μπορεί να προκαλζςει ςοβαρά προβλιματα ςτον άνκρωπο, όταν αυτόσ 
εκτίκεται παρατεταμζνα ςτον ιλιο. Θ πλζον ςυνθκιςμζνθ, ιπιασ μορωισ, επίπτωςθ είναι το 
κοκκίνιςμα του δζρματοσ. Πμωσ θ υπερβολικι και για ςειρά ετϊν ζκκεςθ μπορεί να οδθγιςει ςε πιο 
ςοβαρζσ βλάβεσ, όπωσ π.χ. γιρανςθ του δζρματοσ, καταρράκτθ των ματιϊν, εξαςκζνιςθ του 
ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, υπό προχποκζςεισ δε, ακόμθ και ςε οριςμζνεσ 
μορωζσ καρκίνου του δζρματοσ. 
Οδθγόσ προςταςίασ από τθν θλιακι ακτινοβολία 
Ρεριορίςτε τθν ζκκεςθ ςτον ιλιο τισ ϊρεσ που θ ακτινοβολία του είναι ιςχυρότερθ, δθλ. 10πμ - 4μμ. 
Φοράτε καπζλα και μπλουηάκια με μακρφ μανίκι όταν είςτε ζξω ςτον ιλιο.  
Ράντα να ξαναβάηετε το αντθλιακό όταν βγαίνετε από το νερό κι ασ ιςχυρίηεται ο καταςκευαςτισ ότι το 
αντθλιακό είναι αδιάβροχο. 
Χρθςιμοποιείτε το ιδιαίτερα όταν βρίςκεςτε ςε μεγάλο υψόμετρο και αςχολείςτε με δραςτθριότθτεσ όπωσ 
ορειβαςία, ςκι ι πεηοπορία. 
Μθ ξεγελιζςτε από μια ςυννεωιαςμζνθ ι και βροχερι μζρα, οι ακτίνεσ του ιλιου είναι και τότε επιβλαβείσ.  
Λδιαίτερα τα άτομα που διατρζχουν μεγαλφτερο κίνδυνο για τθν εμωάνιςθ μελλοντικά καρκίνου του 
δζρματοσ, πρζπει να βάηουν κακθμερινά αντθλιακό. Ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου είναι οι εργαηόμενοι ςε 
εξωτερικοφσ χϊρουσ, οι αγρότεσ, οι ανοιχτόχρωμοι κ.ά. 
Εάν εμωανιςτεί αλλεργικι αντίδραςθ από το αντθλιακό (ερυκρότθτα, κνθςμόσ ι τςοφξιμο ςτο δζρμα), 
ςταματιςτε το αμζςωσ και επιςκεωτείτε τον δερματολόγο ςασ.  
Ρροςοχι ςτισ αντανακλϊςεσ επιωάνειεσ! Θ άμμοσ, το χιόνι, το νερό τθσ κάλαςςασ, αντανακλοφν τθν 
ακτινοβολία του θλίου. Ζτςι, το να κάκεςτε ςτθ ςκιά μιασ ομπρζλασ ι ενόσ δζνδρου, δεν είναι επαρκισ 
προςταςία.  
 
Μεγάλθ προςοχι ςτα ΡΑΛΔΛΑ:  
ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΤΕ ΑΝΤΛΘΛΛΑΚΑ ΣΤΑ ΡΑΛΔΛΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΘΛΛΚΛΑ ΤΩΝ 6 ΜΘΝΩΝ ΚΑΛ ΑΝΩ. 
Εκπαιδεφςτε τα παιδιά ςασ ςτθ χριςθ αντθλιακϊν 
Γνωρίηουμε ότι τα ανκεκτικά ςτο νερό (water-resistant) αντθλιακά είναι καλά για 40' κολυμβιςεωσ, ενϊ τα 
αδιάβροχα (waterproof) είναι αποτελεςματικά για 80' περίπου. 
 
ΓΕΝΛΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ: 
ΑΡΛΩΝΕΤΕ ΤΟ ΑΝΤΛΘΛΛΑΚΟ (ανεξαρτιτωσ του δείκτθ), ΚΑΚΕ ΩΑ και ΑΚΟΜΑ ΣΥΧΝΟΤΕΑ ΑΝ 
ΜΡΑΛΝΟΒΓΑΛΝΕΤΕ ΣΤΟ ΝΕΟ. 

 

ΒΛΑΒΕ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΑΣΑΧΡΘΘ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Κατάχρθςθ ουςιϊν αποκαλείται θ χριςθ μιασ ωαρμακευτικισ ι άλλθσ ουςίασ με ςκοπό όχι 
κεραπευτικό αλλά ψυχοδραςτικό. Αναωζρεται ςτθν κατάχρθςθ παρανόμωσ παραγόμενων ουςιϊν 
ι και νομίμωσ χορθγοφμενων ωαρμάκων, αλλά για ςκοπό διαωορετικό από τον προβλεπόμενο. 
Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ θ εν λόγω ουςία λαμβάνεται και ςε υπερβολικι ποςότθτα.  
Ο εκιςμόσ είναι μια κατάςταςθ ςωματικισ ι / και ψυχολογικισ εξάρτθςθσ από μία ουςία. Ο 
ςωματικόσ εκιςμόσ προκαλεί ανοχι ςτθν ςυγκεκριμζνθ ουςία. Αυτό ςθμαίνει ότι χρειάηονται 
ολοζνα και μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ του ωαρμάκου, προκειμζνου να επιτευχκοφν τα ίδια 
αποτελζςματα. Ωσ αποτζλεςμα του εκιςμοφ και τθσ ανοχισ, ζχουμε τθν εμωάνιςθ ςτερθτικϊν 
ςυμπτωμάτων όταν ο χριςτθσ ςταματιςει τθ λιψθ τθσ ουςίασ. Τα ςυμπτϊματα υποχωροφν όταν ο 
χριςτθσ ξαναρχίςει τθ χριςθ ι αυξιςει τθ λαμβανόμενθ ποςότθτα. 
Θ κατάχρθςθ δεν αωορά μόνο παράνομεσ ουςίεσ όπωσ θ θρωίνθ, θ κάνναβισ, θ κοκαΐνθ ι το 
ζκςταςθ, αλλά και νομίμωσ χορθγοφμενα ωάρμακα, όπωσ τα θρεμιςτικά, τα αναλγθτικά, ι 
παυςίπονα και τα υπνωτικά. Ακόμθ και ωάρμακα του εμπορίου, που δεν προχποκζτουν ςυνταγι, 
μποροφν να αποτελζςουν αντικείμενο εξάρτθςθσ, π.χ. κεραπευτικά βότανα ι αντιβθχικά. 

http://www.psychiatry24x7.gr/gldisplay.jhtml?itemname=glossary#tolerance
http://www.psychiatry24x7.gr/gldisplay.jhtml?itemname=glossary#heroin
http://www.psychiatry24x7.gr/gldisplay.jhtml?itemname=glossary#cannabis
http://www.psychiatry24x7.gr/gldisplay.jhtml?itemname=glossary#cocaine
http://www.psychiatry24x7.gr/gldisplay.jhtml?itemname=glossary#ecstasy
http://www.psychiatry24x7.gr/gldisplay.jhtml?itemname=glossary#tranquilisers
http://www.psychiatry24x7.gr/gldisplay.jhtml?itemname=glossary#analgesics
http://www.psychiatry24x7.gr/gldisplay.jhtml?itemname=glossary#sleeping_pills
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Επίςθσ ο εκιςμόσ ι θ εξάρτθςθ από το αλκοόλ αποτελεί ζνα ηιτθμα που προκαλεί όλο και 
περιςςότερο τθν ανθςυχία των επαγγελματιϊν υγείασ. 
Θ κατάχρθςθ ουςιϊν ςυνοδεφεται από μεγάλο αρικμό κινδφνων. Οριςμζνοι εξ αυτϊν είναι: 

 Κίνδυνοι για τθν προςωπικι αςωάλεια (κάνατοσ ι τραυματιςμόσ ωσ αποτζλεςμα 
υπερβολικισ δόςθσ, ατυχιματοσ ι επικετικισ ςυμπεριωοράσ).  

 Βλάβεσ ςτθν υγεία (ςυμπεριλαμβανομζνων των εγκεωαλικϊν βλαβϊν, τθσ κίρρωςθσ του 
ιπατοσ, των ψυχικϊν διαταραχϊν κ.λπ.). 

 Ρροβλιματα με το νόμο (κίνδυνοι ωυλάκιςθσ, πρόςτιμα και αποηθμιϊςεισ και εγκλθματικό 
ποινικό μθτρϊο). 

 Ετεροκαταςτροωικι (προσ τουσ οικείουσ) ι αυτοκαταςτροωικι ςυμπεριωορά. 
--------------------------------------------- ------------------------------ 

Σοβαροφσ κινδφνουσ ενζχει θ υπερκατανάλωςθ και άλλων κοινϊν φαρμάκων. Πλα τα ωάρμακα 
ιταν ανζκακεν τοξικά, με τισ παρενζργειεσ να αυξάνουν ανάλογα με τθ δραςτικότθτα και τθν 
ζκταςθ τθσ χριςθσ του ωαρμάκου.  
Δεν είναι τυχαίο ότι θ αρχαία ελλθνικι λζξθ ‘φάρμακον’ δεν διαφοροποιείται εννοιολογικά 
μεταξφ τθσ δυνατότθτασ για κεραπεία και τθσ πρόκλθςθσ κανάτου (φαρμάκι). Κάκε 24 περίπου 
ϊρεσ, το 70-80% των ενθλίκων ςτισ ΘΡΑ και τθ Μ. Βρετανία καταναλϊνει κατά μζςο όρο ζνα 
ςυνταγογραωθμζνο ωάρμακο. Άλλοι παίρνουν λάκοσ ωάρμακα, άλλοι βρίςκονται ςε εξάρτθςθ από 
ωάρμακα, άλλοι χρθςιμοποιοφν επικίνδυνουσ ςυνδυαςμοφσ.  
Για πολλά χρόνια όμωσ, θ τοξικότθτα των ωαρμάκων και οι παρενζργειζσ τουσ δεν τφγχαναν 
ιδιαίτερθσ προςοχισ. Θ ςτάςθ αυτι άλλαξε ριηικά μετά το 1956, οπότε εμωανίςτθκε ςτθν αγορά 
τθσ Γερμανίασ θ καλιδομίδθ. Μζχρι το 1961 είχαν γεννθκεί πάνω από 8.000 παραμορωωμζνα 
παιδιά, από μθτζρεσ που ζπαιρναν το ςυνταγογραωοφμενο αυτό ωάρμακο. H χλωραμφενικόλθ 
επίςθσ, που χρθςιμοποιοφνταν ευρζωσ ωσ αντιβιοτικό, προκάλεςε πολλοφσ κανάτουσ (ιδιαίτερα 
παιδιϊν) από απλαςτικι αναιμία.  
Μάλιςτα, ενϊ ιταν γνωςτζσ οι παρενζργειζσ τθσ και θ αποτελεςματικότθτά τθσ ιταν αποδειγμζνθ 
μόνο για τον τυωοειδι πυρετό, θ καταςκευάςτρια εταιρεία και πολλοί γιατροί ςυνζχιηαν να τθν 
προωκοφν αλόγιςτα. Οι μεγάλεσ δόςεισ ςτρεπτομυκίνθσ προκάλεςαν κϊωωςθ ςε αςκενείσ με 
ωυματίωςθ. Τα οιςτρογόνα αποδείχκθκε ότι αςκοφν καρκινογόνο δράςθ, ενϊ τα αντιςυλλθπτικά 
και πολλά άλλα ωάρμακα διάωορεσ παρενζργειεσ.  
Τα τελευταία χρόνια ζχουν αυξθκεί οι ςχετικοί ζλεγχοι και θ νομοκεςία ζχει γίνει πολφ πιο 
αυςτθρι -χωρίσ αυτό να ςθμαίνει ότι ζχει περιοριςτεί θ τοξικότθτα των ωαρμάκων. Το 1987 ςτθ Μ. 
Βρετανία αναωζρκθκαν 16.431 ανεπικφμθτεσ ωαρμακευτικζσ παρενζργειεσ, από τισ οποίεσ το 30% 
ιταν ςοβαρζσ και το 1,7% κανατθωόρεσ. Οι ςυνθκζςτερεσ παρενζργειεσ ιταν δερματολογικζσ, ενϊ 
ακολουκοφςαν οι νευρολογικζσ και οι γαςτρεντερολογικζσ.  
Στθν Αυςτραλία ζχει εκτιμθκεί ότι το 6% όλων των νοςοκομειακϊν ειςαγωγϊν κακϊσ και 800 
κάνατοι το χρόνο, οωείλονται ςε παρενζργειεσ ςυνταγογραωοφμενων ωαρμάκων. Στισ ΘΡΑ, ςτθν 
περιοχι τθσ Βοςτόνθσ, υπολογίςτθκε ότι το 1/3 περίπου των νοςθλευόμενων αςκενϊν κα υποςτεί 
μία τουλάχιςτον παρενζργεια ωαρμάκου κατά τθ διάρκεια τθσ νοςθλείασ του και ότι 1 ςτουσ 1000 
νοςθλευόμενουσ αςκενείσ πεκαίνει εξαιτίασ ενόσ ι περιςςοτζρων ωαρμάκων.  
Τα τελευταία χρόνια, πολλά ωάρμακα ζχουν αποςυρκεί από τθν παγκόςμια αγορά λόγω ςοβαρϊν 
ανεπικφμθτων παρενεργειϊν. Θ ωαινυλβουταηόνθ, θ οξυωενβουταηόνθ, θ κλιοχινόνλθ και θ 
βενοξαπροωζνθ αποςφρκθκαν, αωοφ όμωσ πρϊτα προκάλεςαν πολλά προβλιματα, ςυχνά 
κανατθωόρα. Κα πρζπει επίςθσ να ςθμειωκεί ότι πολλά από τα ωάρμακα αςκοφν μθδενικι ζωσ 
ελάχιςτθ κετικι δράςθ. Το 1962, από τα 4.300 ωάρμακα που κυκλοωόρθςαν μετά τον Βϋ 
Ραγκόςμιο Ρόλεμο μόνο τα 2/5 αποδείχκθκαν δραςτικά. 
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ΝΑΡΚΩΣΙΚΑ   
Ποια θ κλινικι εικόνα από φαρμακευτικι δθλθτθρίαςθ (ναρκωτικά-καταςταλτικά φάρμακα); 

Σε ελαωρά ωαρμακευτικι δθλθτθρίαςθ παρατθροφνται διανοθτικι ςφγχυςθ, μείωςθ 
αντανακλαςτικϊν και υπνθλία. Σε βαριά δθλθτθρίαςθ παρατθροφνται μειωμζνα 
αντανακλαςτικά, ςοβαρζσ διαταραχζσ του επιπζδου ςυνείδθςθσ, από λικαργο ζωσ κϊμα, 
επιπόλαιεσ και αργζσ αναπνοζσ, κυάνωςθ, κυκλοωορικι καταπλθξία, υγρό και κολλϊδεσ δζρμα, 
μυδρίαςθ, πνευμονικό οίδθμα και ίςωσ και κανατοσ. 

 
Σι είναι τα ναρκωτικά; 
Ο όροσ «ναρκωτικά» δεν είναι ο πιο κατάλλθλοσ για να αποδϊςει τισ διάωορεσ ουςίεσ που περιλαμβάνει 
εννοιολογικά. Οριςμζνεσ από αυτζσ, όπωσ θ κοκαΐνθ και οι αμωεταμίνεσ, είναι κατ' εξοχιν διεγερτικζσ και 
όχι καταςταλτικζσ/ναρκωτικζσ ουςίεσ. Ρολλοί ειδικοί επιςτιμονεσ χρθςιμοποιοφν τον όρο «εξαρτθςιογόνεσ 
ουςίεσ», ςτισ οποίεσ όμωσ ανικουν τόςο ο καπνόσ όςο και το οινόπνευμα που δθμιουργοφν ιςχυρι 
εξάρτθςθ. Από τθν άλλθ, πολλοί αμωιςβθτοφν αν τα πιο διαδεδομζνα ναρκωτικά, θ μαριχουάνα και το 
χαςίσ, προκαλοφν βιολογικι εξάρτθςθ. 
Στθ ςυνείδθςθ του περιςςότερου κόςμου τα ναρκωτικά είναι παράνομεσ ουςίεσ που λαμβάνονται για να 
προκαλζςουν ευωορία αλλά ζχουν ςθμαντικζσ τοξικζσ παρενζργειεσ ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. Οφτε αυτι 
θ αντίλθψθ ανταποκρίνεται, όμωσ, ςτθν πραγματικότθτα. Στθ διάρκεια τθσ ανκρϊπινθσ ιςτορίασ πολλά 
ναρκωτικά ιταν νόμιμα, ενϊ τα τελευταία χρόνια θ αποποινικοποίθςθ οριςμζνων ουςιϊν υιοκετείται με 
αυξανόμενο ρυκμό. Επίςθσ, θ τοξικότθτα οριςμζνων ναρκωτικϊν εξαρτάται από τθ δοςολογία, από τισ 
ςυνκικεσ λιψθσ, από τθ ςυνζργια με άλλεσ ουςίεσ. Με βάςθ τισ παραπάνω διαπιςτϊςεισ, ο όροσ 
«ναρκωτικά» κα ζπρεπε να περιοριςτεί ςτισ νόμιμεσ ι παράνομεσ ουςίεσ, χθμικισ ι ωυτικισ προζλευςθσ, οι 
οποίεσ είναι δυνατόν να προκαλζςουν ωυςικι, διανοθτικι και ςυναιςκθματικι αλλοίωςθ. 
Με βάςθ τθ ωαρμακολογικι τουσ δράςθ, τα ναρκωτικά κα μποροφςαν να ταξινομθκοφν ςε τζςςερισ 
μεγάλεσ κατθγορίεσ: 
• Στα ψευδαιςκθςιογόνα ι παραιςκθςιογόνα (χαςίσ, μαριχουάνα, LSD, κ.ά.). 
• Στα διεγερτικά του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ (κοκαΐνθ, αμωεταμίνθ, κ.ά.) 
• Στα καταςταλτικά του κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ (θρεμιςτικά και υπνωτικά χάπια, κ.ά.) 
• Στα οπιοφχα (όπιο, θρωίνθ, μορωίνθ, κ.ά.) 
Θ κατανάλωςθ ναρκωτικϊν τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ παρουςιάηει διεκνϊσ ςθμαντικι ζξαρςθ. Στισ δεκαετίεσ 
του 1960 και του 1970 υπιρξε ςθμαντικι αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ χαςίσ και μαριχουάνασ, ενϊ ςτισ 
δεκαετίεσ του 1980 και 1990 αυξικθκε θ κατανάλωςθ πιο «ςκλθρϊν» ναρκωτικϊν, όπωσ τθσ θρωίνθσ και 
τθσ κοκαΐνθσ. Σφμωωνα με ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ Κζντρου Ραρακολοφκθςθσ Ναρκωτικϊν και 
Τοξικομανίασ, θ κάνναβθ αποτελεί το πλζον διαδεδομζνο παράνομο ναρκωτικό ςτθν Eυρωπαϊκι Ζνωςθ. 
Υπολογίηεται ότι 1-9% του ενιλικου πλθκυςμοφ και το 20% των νζων είχε κάμει χριςθ κάνναβθσ κατά τθ 
διάρκεια του 1998. 
Οι αμωεταμίνεσ αποτελοφν το δεφτερο πιο διαδεδομζνο παράνομο ναρκωτικό ςτισ περιςςότερεσ χϊρεσ (1-
9% του ενιλικου πλθκυςμοφ, περίπου 6% των νζων). Σε ό,τι αωορά τθν κοκαΐνθ, παρατθρείται μζτρια αλλά 
ςτακερι αφξθςθ τθσ χριςθσ τθσ, ενϊ για τθν θρωίνθ αναωζρεται αφξθςθ ςε οριςμζνεσ μόνο χϊρεσ. Εκιςμό 
ςτα οπιοφχα παρουςιάηει μόνο το 0,2-0,3% του πλθκυςμοφ τθσ Ε.Ε., ποςοςτό που κεωρείται ςχετικά 
χαμθλό. 
Στθν Ελλάδα, ο αρικμόσ των εξαρτθμζνων από ναρκωτικά ατόμων ανζρχεται, ςφμωωνα με τον ΟΚΑΝΑ, ςε 
50.000-70.000 άτομα. Το πιο διαδεδομζνο παράνομο ναρκωτικό και ςτθν Ελλάδα είναι θ κάνναβθ. Επίςθσ, 
οι κάνατοι από χριςθ ενδοωλζβιασ θρωίνθσ από 71 που ιταν το 1991 ζωταςαν τουσ 239 το 1998 και 273 το 
2006. Ο αρικμόσ αυτόσ αποτελεί ςαωϊσ υποεκτίμθςθ του προβλιματοσ, αωοφ οριςμζνοι κάνατοι δεν 
καταγράωονται ενϊ δεν ςυνυπολογίηονται οι κάνατοι από θπατίτιδεσ, AIDS, κ.τ.λ. που προκλικθκαν από τθ 
χριςθ ναρκωτικϊν. 
 
Ναρκωτικά και Εφθβεία 
Ο ςθμαντικότεροσ παράγοντασ για τθν αποτροπι των εωιβων από τθ χριςθ των ναρκωτικϊν είναι θ ενεργι 
παρουςία των γονζων ςτθ ηωι των παιδιϊν τουσ. Θ καλλιζργεια ενόσ υγιοφσ οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ 
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για τα παιδιά παίηει πολφ ςπουδαίο ρόλο αωοφ είναι ςχεδόν ςίγουρο ότι  κα εκτεκοφν ςτα ναρκωτικά είτε 
ςτο χϊρο του ςχολείου είτε από ςυνομθλίκουσ και γνωςτοφσ. 
Βαςικι προχπόκεςθ για να μειωκεί ο κίνδυνοσ εμπλοκισ ενόσ παιδιοφ με τα ναρκωτικά είναι θ επικοινωνία. 
Στθν θλικία των 10-12 ετϊν είναι καλό να ξεκινιςει ζνασ πρϊτοσ διάλογοσ ςχετικά με τουσ κινδφνουσ και τισ 
επιπτϊςεισ ζτςι ϊςτε να προλθωκεί θ εμωάνιςθ του προβλιματοσ. 
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι τα νεαρά άτομα που καπνίηουν ζχουν μεγαλφτερθ πικανότθτα να κάνουν χριςθ 
αλκοόλ και απαγορευμζνων ουςιϊν. Οι γονείσ οωείλουν να αποκαρρφνουν το παιδί τουσ από το κάπνιςμα. 
Σε αυτό το ηιτθμα πρζπει να επιςτιςουμε  ιδιαίτερα τθν προςοχι διότι ο προωορικόσ αωοριςμόσ δεν 
πρόκειται να ωζρει αποτελζςματα αν οι γονείσ είναι καπνιςτζσ. Δυςτυχϊσ ι ευτυχϊσ, οι πράξεισ ζχουν 
μεγαλφτερο αντίκτυπο ςτον μιμθτιςμό των παιδιϊν από ότι το ‘κιρυγμα’. Για αυτό τον λόγο οι γονείσ 
πρζπει να ωροντίηουν οι ίδιοι να γίνονται ωωτεινά παραδείγματα αποωεφγοντασ να κάνουν υπζρμετρθ 
κατανάλωςθ αλκοόλ, να μθν καπνίηουν και να μθν κάνουν χριςθ ναρκωτικϊν. Σε αντιδιαςτολι με όλα τα 
ανωτζρω οι γονείσ πρζπει να ωκιςουν τα παιδιά τουσ ςε ακλθτικζσ και κοινωνικζσ δραςτθριότθτεσ (όπωσ 
κολφμβθςθ, μπάςκετ, κζατρο, χορό, μουςικι κλπ). 
Εκτόσ από τθν εξαςωάλιςθ ενόσ ιρεμου οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ, οι γονείσ πρζπει να είναι ςε 
επαγρφπνθςθ ςχετικά με τισ παρζεσ των παιδιϊν τουσ και τα μζρθ που ςυχνάηουν. Θ ςυνεχισ ενθμζρωςθ 
των γονζων για το ποφ βρίςκεται  το παιδί τουσ, κακϊσ επίςθσ θ γνωριμία με τουσ γονείσ των ωίλων του 
παιδιοφ, δεν αποτελοφν ςυςτάςεισ ι υπερβολζσ αλλά κανόνεσ. Κανόνεσ, επίςθσ, πρζπει να επιβάλλονται και 
ςτθ ςυμπεριωορά των παιδιϊν, οι οποίοι ςυν τοισ άλλοισ πρζπει να περιλαμβάνουν τθ μθ χριςθ 
παράνομων ουςιϊν, ακόμθ, και κυρίωσ τότε, όταν βρίςκονται ςε πάρτι, οποιεςδιποτε και αν είναι οι 
περιςτάςεισ. 
Αν παρατθρθκοφν αλλαγζσ ςτθ ςυμπεριωορά ενόσ παιδιοφ, οι γονείσ δεν πρζπει να αδιαωοριςουν ι να το 
κεωριςουν ςθμάδι εωθβείασ. Μπορεί ωυςικά και να είναι ζτςι, αλλά ο ςυνδυαςμόσ επικετικότθτασ, 
διαρκοφσ και υπερβολικοφ κυμοφ, κατάκλιψθσ, επαναςτατικισ ςυμπεριωοράσ και κακισ απόδοςθσ ςτο 
ςχολείο αποτελοφν ενδείξεισ χριςθσ ναρκωτικϊν. 
Στθν Ελλάδα, ςφμωωνα με το Εκνικό Κζντρο Τεκμθρίωςθσ και Ρλθροωόρθςθσ για τα Ναρκωτικά, ζνασ ςτουσ 
τρεισ εωιβουσ δθλϊνει ότι ζχει δοκιμάςει κάποια παράνομθ ουςία και ζνασ ςτουσ ζξι ζχει κάνει χριςθ 
τουλάχιςτον 3 ωορζσ ςε όλθ του τθ ηωι (κάνναβθ και κοκαΐνθ). 

 

ΟΙΝΟΠΝΕΤΜΑ 
 

Για πολλοφσ ανκρϊπουσ, θ κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ δεν είναι τίποτα περιςςότερο από ζναν 
ευχάριςτο τρόπο να χαλαρϊςουν. Εντοφτοισ, μερικοί άνκρωποι πίνουν υπερβολικά και προκαλοφν 
βλάβθ όχι μόνο ςτον εαυτό τουσ, αλλά και ςτον περίγυρό τουσ. Τα ςχετιηόμενα με το αλκοόλ 
προβλιματα μποροφν να αποτελοφν απειλι για τθ ηωι κάποιου, αλλά υπάρχουν κεραπευτικζσ 
μζκοδοι για να βοθκθκοφν όςοι πάςχουν από εκιςμό ςτο οινόπνευμα.  
Για τουσ περιςςότερουσ ενθλίκουσ, θ μζτρια κατανάλωςθ αλκοόλ (λιγότερο από το ιςόποςο δφο 
ποτθριϊν του κραςιοφ θμερθςίωσ για τουσ άνδρεσ και ενόσ ποτθριοφ για τισ γυναίκεσ και τουσ 
θλικιωμζνουσ) είναι ςχετικά αβλαβισ. Ωςτόςο, ο αλκοολιςμόσ, ιτοι ο εκιςμόσ ςτο οινόπνευμα, όχι 
μόνο επθρεάηει τθ ωυςικι ευεξία αλλά και τθ διανοθτικι υγεία ενόσ προςϊπου.  
Επειδι θ κατάχρθςθ οινοπνεφματοσ και ο αλκοολιςμόσ κεωροφνται ςυχνά ωσ ςθμάδι αδυναμίασ, 
πολλοί άνκρωποι κρφβουν το πρόβλθμά τουσ με το ποτό ι αρνοφνται ότι ζχουν καν πρόβλθμα. 
Στθν πραγματικότθτα, ο αλκοολιςμόσ είναι μια αςκζνεια που δεν αποτελεί ςθμάδι αδυναμίασ 
περιςςότερο από το άςκμα ι τον διαβιτθ.  
Θ κατάχρθςθ οινοπνεφματοσ  
Το αλκοόλ είναι μακράν θ πλζον χρθςιμοποιοφμενθ ψυχοδραςτικι ουςία ςτισ περιςςότερεσ 
χϊρεσ. Είναι εφκολα διακζςιμο και κοινωνικά αποδεκτό. Οι ωανατικοί χριςτεσ οινοπνεφματοσ 
πίνουν εκ ςυςτιματοσ μζχρι τθν υπερβολι και ςε βακμό τζτοιο, ϊςτε θ ςχζςθ τουσ με το ποτό να 
προκαλεί επανειλθμμζνωσ αρνθτικά αποτελζςματα. Οι χριςτεσ οινοπνεφματοσ ςυχνά αδυνατοφν 
να εκπλθρϊςουν τισ ςχολικζσ, εργαςιακζσ ι οικογενειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ. Μπορεί να ζχουν 
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προβλιματα με το νόμο λόγω ποτοφ, λ.χ. καταδίκεσ για οδιγθςθ εν μζκθ και το πάκοσ τουσ για το 
αλκοόλ μπορεί επίςθσ να οδθγιςει ςε προβλιματα ςτισ προςωπικζσ τουσ ςχζςεισ.  
Αλκοολιςμόσ  

Οι άνκρωποι με αλκοολιςμό, ιτοι εξάρτθςθ από το οινόπνευμα, παρουςιάηουν καταναγκαςτικι 
λιψθ οινοπνευματωδϊν. Ο αλκοολιςμόσ δεν ζγκειται ςτο τι είδουσ ποτά πίνει κάποιοσ ι ακόμα και 
πόςα, αλλά ςχετίηεται με τθν ικανότθτά του να ελζγξει τθν κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ. Οι 
άνκρωποι που εξαρτϊνται από το οινόπνευμα ζχουν απλϊσ χάςει τθ δυνατότθτα να ελζγξουν τθν 
κατανάλωςι τουσ.  
Γενικά, θ κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ αποκτά τα χαρακτθριςτικά αλκοολιςμοφ όταν κάποιοσ:  

 πίνει καταναγκαςτικά 
 ςυνεχίηει να πίνει παρά τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ 
 αναςτατϊνεται όταν το οινόπνευμα δεν του είναι άμεςα διακζςιμο 

Δεν είναι αλκοολικόσ ο κακζνασ που πίνει και μεκά. Ρολλοί άνκρωποι πίνουν για να 
πειραματιςκοφν, για να είναι πιο κοινωνικοί ι για να κερδίςουν τθν προςοχι. Ωςτόςο, οι 
αλκοολικοί δεν το προγραμματίηουν να μεκφςουν: πίνουν με βάςθ μια ακατανίκθτθ παρόρμθςθ.  
Αν και μποροφν να ελζγξουν τθν κατανάλωςι τουσ κατά περιόδουσ, οι αλκοολικοί ςυνικωσ 
αδυνατοφν να ςταματιςουν άπαξ και αρχίςουν. Δεδομζνου ότι θ ανοχι τουσ ςτα αποτελζςματα 
του οινοπνεφματοσ αυξάνεται, μπορεί να πρζπει να πιουν όλο και περιςςότερο για να βιϊςουν τθν 
ίδια επίδραςθ. Μερικοί άνκρωποι καταλιγουν ςωματικά εξαρτθμζνοι από το οινόπνευμα και 
υποωζρουν από ςτερθτικά ςυμπτϊματα μόλισ ςταματοφν μετά από μια περίοδο βαριάσ 
κατανάλωςθσ. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν ναυτία, εωίδρωςθ, ανθςυχία, ευερεκιςτότθτα, 
τρεμοφλα ζωσ και παραιςκιςεισ ι επιλθπτικοφσ ςπαςμοφσ.  
Κεωρείται ότι ζωσ και έναρ ζηοςρ δέκα ανθπώποςρ κάνει κατάχρθςθ αλκοόλ ι είναι αλκοολικόσ. 
Το πρόβλθμα είναι επίςθσ ςφνθκεσ μεταξφ των νζων, παρά το γεγονόσ ότι πολλζσ χϊρεσ ζχουν 
νομικά όρια θλικίασ ςτθν κατανάλωςθ. Θ ςυχνότθτα εμωάνιςθσ των ςχετικϊν με το αλκοόλ 
προβλθμάτων τείνει να είναι υψθλότερθ ςτισ θλικίεσ μεταξφ 18 και 29 ετϊν, και χαμθλότερθ ςτουσ 
άνω των 65 ετϊν.  
Σι προκαλεί τον αλκοολιςμό;  
Διάωοροι παράγοντεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο. Για μερικοφσ ανκρϊπουσ, γνωρίςματα τθσ 
προςωπικότθτασ όπωσ θ παρορμθτικότθτα, θ χαμθλι αυτο-εκτίμθςθ και θ ανάγκθ για αποδοχι 
μπορεί να οδθγιςουν ςτθν ακατάλλθλθ ι υπερβολικι κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ. Μερικοί 
άνκρωποι πίνουν για να αντιμετωπίςουν τον ςυναιςκθματικό πόνο, και άλλοι χρθςιμοποιοφν το 
οινόπνευμα ωσ υποκατάςτατο ωαρμάκου για άλλεσ ψυχικζσ διαταραχζσ. Πταν οι άνκρωποι 
αρχίηουν και πίνουν υπερβολικά, μπορεί να ωκάςουν ςτθ ςωματικι εξάρτθςθ, και άρα το να 
ςυνεχίςουν να πίνουν αποβαίνει ο μόνοσ τρόποσ για να αποωφγουν τθν δυςωορία. 
Γενετικοί ι κλθρονομικοί παράγοντεσ προδιακζτουν μερικοφσ ανκρϊπουσ ςε μεγαλφτερο κίνδυνο 
εξάρτθςθσ από το οινόπνευμα. Το είςαι ςε κζςθ «να το τςοφξεισ λίγο παραπάνω» ι «να το 
αντζχεισ το ποτό» πικανότατα ςθμαίνει ότι είςαι περιςςότερο εκτεκειμζνοσ ςτον κίνδυνο, όχι 
λιγότερο. Τα παιδιά των αλκοολικϊν είναι περίπου τζςςερισ ωορζσ πικανότερο να γίνουν 
αλκοολικοί οι ίδιοι απ’ ό,τι άλλα παιδιά. Εντοφτοισ, ζνα οικογενειακό ιςτορικό αλκοολιςμοφ δεν 
ςθμαίνει ότι το εν λόγω παιδί κα γίνει αναπόωευκτα αλκοολικόσ μεγαλϊνοντασ. Άλλοι παράγοντεσ, 
όπωσ οι κοινωνικζσ πιζςεισ, και θ εφκολθ διακεςιμότθτα του οινοπνεφματοσ, μποροφν να είναι 
ςθμαντικοί. Θ ωτϊχεια και θ ζκκεςθ ςε ςωματικι ι ςεξουαλικι κακοποίθςθ αυξάνουν επίςθσ τον 
κίνδυνο. Πςο νεϊτερο είναι ζνα πρόςωπο όταν αρχίηει να πίνει, τόςο μεγαλφτερθ είναι και θ 
πικανότθτα να αναπτφξει κάποια ςτιγμι ςτθ ηωι τουσ μια διαταραχι αλκοολιςμοφ.  
Ο αλκοολιςμόσ επίςθσ ςυχνά ςυνδζεται με ψυχικζσ διαταραχζσ όπωσ θ διπολικι διαταραχι, θ 
ςχιηοωρζνια και θ διαταραχι ελλειμματικισ προςοχισ-υπερκινθτικότθτασ (ΔΕΡ-Υ) των ενθλίκων. Σε 
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αυτιν τθν περίπτωςθ, είναι ςθμαντικό να αντιμετωπιςτεί το υποκείμενο πρόβλθμα εκτόσ από τον 
ίδιο τον αλκοολιςμό.  
Ο λόγοσ ο οποίοσ οδθγεί τουσ εφιβουσ ςτθν (υπζρμετρθ ςυνικωσ) κατανάλωςθ αλκοόλ είναι γιατί πιζηονται από το 
κοινωνικό τουσ περιβάλλον. Δεν πρζπει να παραλθφκεί το γεγονόσ ότι ςτθ φάςθ τθσ εφθβείασ το άτομο προςπακεί να 
είναι μζροσ του κοινωνικοφ ςυνόλου και παράλλθλα να εξερευνιςει τα όριά του. Πταν οι ζφθβοι δζχονται πιζςεισ για 
να καταναλϊςουν αλκοόλ μπορεί να αιςκάνονται κυμό, άγχοσ, ενοχζσ, αίςκθςθ δειλίασ και απογοιτευςθ ςχετικά με 
τον εαυτό τουσ. Ζτςι καταλιγουν να κάνουν πράξεισ που κανονικά δε κα τισ ζπρατταν και οι λόγοι είναι αρκετοί: ο 
φόβοσ τθσ απόρριψθσ ι ότι κα χάςουν ζνα φίλο, θ επικυμία για να αρζςουν ι και να φαίνονται μεγαλφτεροι και θ 
αποφυγι του χλευαςμοφ. Επιπλζον, αρκετοί είναι οι νζοι οι οποίοι πζφτουν ςτον πειραςμό να πιοφν αλκοόλ με τθν 
παρζα τουσ επειδι δεν είναι ςίγουροι τι κζλουν ι επειδι δε γνωρίηουν πϊσ να χειριςτοφν τθν κατάςταςθ. 

 
Αποτελζςματα τθσ υπερβολικισ χριςθσ οινοπνεφματοσ  

Το αλκοόλ επιβραδφνει μερικζσ εγκεωαλικζσ λειτουργίεσ. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε ποικίλα 
προβλιματα. Ραραδείγματοσ χάριν: θ αναςτολι των κζντρων λόγου ςτον εγκζωαλο προκαλεί 
κολλϊδθ ομιλία, θ επενζργεια του αλκοόλ ςτα οπτικά κζντρα επιωζρει διαςτρεβλωμζνθ όραςθ, θ 
υπολειτουργία των κζντρων ςυντονιςμοφ προκαλεί απϊλεια τθσ ιςορροπίασ και των ελζγχου των 
μελϊν του ςϊματοσ. Αυτά τα αποτελζςματα διαρκοφν για μερικζσ ϊρεσ μετά τθν πόςθ, αλλά το 
οινόπνευμα προκαλεί επίςθσ αυξθμζνο ερεκιςμό και διζγερςθ του νευρικοφ ςυςτιματοσ, και αυτό 
διαρκεί πολφ περιςςότερο. Αρκεί μόνο να ςκεωτοφμε το «βαρφ κεωάλι» τθσ επόμενθσ μζρασ 
(«hangover») και τθν αςτάκεια που παρατθροφνται ςε ςοβαρότερεσ περιπτϊςεισ. Αυτι θ 
επίδραςθ κάνει ςυχνά αυτοφσ που ζχουν πιεί βαριά το βράδυ να πίνουν πάλι το επόμενο πρωί, 
επειδι αυτι θ εξαιρετικά δυςάρεςτθ αναςτάτωςθ μπορεί να καταλαγιάςει προςωρινά με τθν 
κατανάλωςθ περιςςότερου οινοπνεφματοσ. Ζνασ ωαφλοσ κφκλοσ τίκεται ζτςι ςε κίνθςθ, και 
αρχίηουν να προκφπτουν ςτακερζσ ςυμπεριωορζσ κατανάλωςθσ αλκοόλ. 
Οι μέηπιοι πόηερ είναι λιγόηεπο πιθανό να αναπηύξοςν καπδιακέρ παθήζειρ ςε ςχζςθ με τουσ 
ανκρϊπουσ που δεν πίνουν κακόλου ι εκείνουσ που πίνουν περιςςότερο. Δεν είναι όμωσ 
ενδεδειγμζνο να αρχίςει κανείσ να πίνει μόνο και μόνο για να ωωελιςει τθν καρδιά του. Κα ιταν 
ςοωότερθ επιλογι θ τακτικι ςωματικι άςκθςθ και θ, χαμθλισ περιεκτικότθτασ ςε λιπαρά, 
διατροωι. Ακόμθ και για εκείνουσ που μποροφν να πιουν ακίνδυνα και επιλζγουν κάτι τζτοιο, θ 
τιρθςθ του μζτρου είναι το κλειδί. Η βαπιά καηανάλωζη αλκοόλ μπορεί πραγματικά να αυξιςει 
τον κίνδυνο καρδιακισ προςβολισ, εγκεωαλικοφ επειςοδίου και υψθλισ αρτθριακισ πίεςθσ.  
Τα βραχυπρόκεςμα αποτελζςματα του οινοπνεφματοσ περιλαμβάνουν τθν απϊλεια μνιμθσ, τα 
hangover και τα επειςόδια απϊλειασ ςυνείδθςθσ, αλλά ςυχνά αυτά τα προβλιματα δεν 
αναγνωρίηονται ζωσ ότου γίνουν ςοβαρά. Μακροπρόκεςμα, θ βαριά κατανάλωςθ μπορεί να 
προκαλζςει ανικανότθτα, ςτομαχικά προβλιματα, καρδιακά προβλιματα, καρκίνο, ςοβαρι 
απϊλεια μνιμθσ και βλάβεσ ςτο εγκζωαλο και το ιπαρ. Θ κατάχρθςθ οινοπνεφματοσ μπορεί να 
επιδεινϊςει προχπάρχουςεσ ψυχικζσ αςκζνειεσ, ειδικά ςτθν περίπτωςθ τθσ κατάκλιψθσ ι τθσ 
ςχιηοωρζνιασ. Ο αλκοολιςμόσ μπορεί επίςθσ να προςκζςει και νζα προβλιματα: ςοβαρι απϊλεια 
μνιμθσ, κατάκλιψθ ι άγχοσ. Ο κίνδυνοσ κανάτου λόγω τθσ οδιγθςθσ εν μζκθ, τθσ ανκρωποκτονίασ 
και τθσ αυτοκτονίασ αυξάνεται επίςθσ. Αντίςτοιχα προβλιματα μπορεί να προκαλζςει θ κατάχρθςθ 
οινοπνεφματοσ ακόμθ και ςε ανκρϊπουσ που δεν είναι αλκοολικοί. Θ μζτρια κατανάλωςθ μπορεί 
να ζχει επίςθσ ανεπικφμθτα αποτελζςματα και πρζπει να αποωεφγεται πριν από τθν οδιγθςθ, 
κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ και κατά τθ λιψθ οριςμζνων ωαρμάκων.  
Οι ζφθβοι που πίνουν ζχουν περιςςότερεσ πικανότθτεσ να πεκάνουν από πνιγμό, πτϊςεισ ι αυτοκινθτιςτικά 
ατυχιματα. Είναι πολφ ςθμαντικό να υπάρχει διάλογοσ μζςα ςτθν οικογζνεια ζτςι ϊςτε τα παιδιά από νεαρι θλικία να 
μάκουν τισ επιπτϊςεισ των οινοπνευματωδϊν ποτϊν. Οι γονείσ κα πρζπει να μάκουν ςτα παιδιά τουσ να μθ μπαίνουν 
ποτζ ςε αμάξι του οποίου ο οδθγόσ ζχει πιεί, πολφ δε περιςςότερο αν βρίςκεται ςε κατάςταςθ μζκθσ και να παρζχεται 
θ διαβεβαίωςθ ότι οι γονείσ κα περάςουν να πάρουν τα παιδιά τουσ ανεξαρτιτωσ ϊρασ. 
Στθν εφθβικι θλικία το αλκοόλ μειϊνει τθ ςχολικι απόδοςθ, τθν ικανότθτα απορρόφθςθσ τθσ γνϊςθσ και τθ 
ςυγκζντρωςθ. Θ κατανάλωςθ αλκοόλ ςε αυτζσ τισ θλικίεσ ζχει δραματικι επίδραςθ ςτθν προςωπικότθτα, προκαλεί 
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ευερεκιςτότθτα, εχκρικότθτα και επικετικότθτα αυξάνοντασ τον κίνδυνο πειραματιςμοφ και με άλλεσ εξαρτθςιογόνεσ 
ουςίεσ. 
 

Τα αποτελζςματα του οινοπνεφματοσ ενιςχφονται από τα ωάρμακα που επιβραδφνουν το 
κεντρικό νευρικό ςφςτθμα, π.χ.: υπνωτικά χάπια, αντιψυχωςικά, αντιςταμινικά, αντικατακλιπτικά, 
αγχολυτικά και οριςμζνα παυςίπονα. Ραραδείγματοσ χάριν, εάν παίρνετε αντιςταμινικά για ζνα 
κρυολόγθμα ι μια αλλεργία και παράλλθλα πίνετε, το οινόπνευμα κα αυξιςει τθν υπνθλία που 
προκαλεί το ωάρμακο, κακιςτϊντασ επικίνδυνθ τθν οδιγθςθ ι τον χειριςμό μθχανθμάτων. Τα 
ωάρμακα για οριςμζνεσ αςκζνειεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του διαβιτθ και των καρδιακϊν 
πακιςεων, μποροφν να αποβοφν επικίνδυνα εάν λαμβάνονται μαηί με οινόπνευμα. Κατά τθ λιψθ  
οποιουδιποτε ςκευάςματοσ, μθν παραλείψετε να ελζγξετε μαηί με τον γιατρό ι το ωαρμακοποιό 
ςασ κατά πόςο είναι αςωαλζσ να πίνετε. 
Οι άνκρωποι με διαταραχζσ ςχετικζσ με το αλκοόλ δεν βλάπτουν μόνο τουσ εαυτοφσ τουσ. Τα 
αποηελέζμαηα ζηιρ οικογένειερ και ηοςρ θίλοςρ ηοςρ μποροφν να είναι καταςτρεπτικά. Θ 
υπερβολικι κατανάλωςθ οινοπνεφματοσ αναωζρεται ςυνικωσ ωσ αιτία οικογενειακϊν 
προβλθμάτων και προβλθμάτων γάμου. Αυτά κυμαίνονται από τθν, ςε κατάςταςθσ μζκθσ, άςκθςθ 
βίασ προσ τθν/τον ςφντροωο ι ςφηυγο ι τα παιδιά, ζωσ τα οικονομικά προβλιματα που 
προκαλοφνται από τθν καταναγκαςτικι αγορά του οινοπνεφματοσ. Ηϊντασ με ζναν αλκοολικό 
γονζα τα παιδιά είναι πικανότερο να εμωανίςουν ςυναιςκθματικά προβλιματα, να υποςτοφν 
ςωματικι και ςεξουαλικι κακοποίθςθ ι παραμζλθςθ, και μεγαλϊνοντασ να γίνουν αλκοολικοί οι 
ίδιοι. Τα περιςςότερα παιδιά των αλκοολικϊν ζχουν δοκιμάςει κάποια μορωι παραμζλθςθσ ι 
κακοποίθςθσ. Οι γυναίκεσ που πίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ βάηουν ςε ςοβαρό 
κίνδυνο τα ζμβρυά τουσ. Ακόμθ και άςχετα πρόςωπα μποροφν να επθρεαςτοφν, ωσ ακϊα κφματα 
τροχαίων δυςτυχθμάτων ι ανκρωποκτονιϊν. 
Αλκοόλ και οδιγθςθ  

Ακόμθ και μια μικρι ποςότθτα οινοπνεφματοσ μπορεί να εξαςκενίςει τθν ικανότθτα οδιγθςθσ. 
Είναι γνωςτό ότι οριςμζνεσ δεξιότθτεσ οδιγθςθσ, όπωσ θ διατιρθςθ του ελζγχου του αυτοκινιτου 
με παράλλθλθ ανταπόκριςθ ςτισ αλλαγζσ τθσ κυκλοωορίασ, μποροφν να εξαςκενίςουν από 
ςυγκεντρϊςεισ αλκοόλθσ αίματοσ ιδιαίτερα χαμθλζσ, τθσ τάξεωσ π.χ. του 0,02%. Ζνα άτομο 80 
κιλϊν κα ζχει ςυγκζντρωςθ οινοπνεφματοσ αίματοσ τθσ τάξεωσ περίπου 0,04% μια ϊρα μετά τθν 
κατανάλωςθ δφο τυποποιθμζνων ςυςκευαςιϊν μπφρασ ι δφο άλλων τυποποιθμζνων ποτϊν με 
κενό ςτομάχι. Πςο περιςςότερο οινόπνευμα καταναλϊνετε, τόςο μειϊνετε τισ οδθγικζσ ςασ 
δεξιότθτεσ. Θ εξαςκζνιςθ των δεξιοτιτων οδιγθςθσ αρχίηει μάλιςτα ςε επίπεδα χαμθλότερα και 
από το νόμιμο όριο που ιςχφει ςε μερικζσ χϊρεσ.  
Θεραπεία  

Οι αλκοολικοί δεν μποροφν ςυνικωσ να ςταματιςουν το ποτό μόνο με τθ δφναμθ τθσ κζλθςισ 
τουσ. Οι περιςςότεροι χρειάηονται ζξωκεν βοικεια. Μερικοί μπορεί να χρειαςτοφν ιατρικά 
παρακολουκοφμενθ αποτοξίνωςθ για να αποωφγουν τα ενδεχομζνωσ απειλθτικά για τθ ηωι τουσ 
ςτερθτικά ςυμπτϊματα, όπωσ οι επιλθπτικοί ςπαςμοί. Ανάλογα με τθ ςοβαρότθτα του 
προβλιματοσ, θ κεραπεία μπορεί να πραγματοποιθκεί ςε εξωτερικά ιατρεία, με νοςθλεία ςτο 
νοςοκομείο ι με τθν ειςαγωγι ςε κλειςτό κεραπευτικό πρόγραμμα. Θ ωφςθ τθσ κεραπείασ 
εξαρτάται από τθ βαρφτθτα του αλκοολιςμοφ ενόσ ατόμου και τουσ διακζςιμουσ πόρουσ. Άπαξ και 
ςτακεροποιθκοφν οι αςκενείσ, χρειάηονται βοικεια για να επιλφςουν τα ψυχολογικά ηθτιματα 
που μπορεί να τουσ είχαν οδθγιςει ςτο πρόβλθμά τουσ με το ποτό. 
Ψυχολογικι κεραπεία  
Μια ςειρά ψυχολογικϊν μεκόδων ι κεραπειϊν λόγου ζχουν αποδειχκεί χριςιμεσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ του αλκοολιςμοφ. Αυτζσ οι μζκοδοι μποροφν να ενιςχφςουν τα κίνθτρα ενόσ 
αλκοολικοφ για να ςταματιςει, να προςδιορίςουν τισ περιςτάςεισ που πυροδοτοφν τθν 
κατανάλωςθ αλκοόλ, να βρουν νζεσ μεκόδουσ για τθν αντιμετϊπιςθ των καταςτάςεων «υψθλοφ 
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κινδφνου» που οδθγοφν ςτο ποτό, και να αναπτφξουν ςυςτιματα κοινωνικισ υποςτιριξθσ εντόσ 
τθσ κοινότθτασ. Επειδι οι οικογζνειεσ επθρεάηουν και τθν κατανάλωςθ και τθν αποκατάςταςθ, θ 
ςυηυγικι και οικογενειακι κεραπεία είναι επίςθσ χριςιμεσ. Οι οικογζνειεσ μποροφν να ενιςχυκοφν 
για να κατανοιςουν τον αλκοολιςμό, και μποροφν να μάκουν πϊσ να υποςτθρίηουν τον αςκενι 
κατά τθ διάρκεια τθσ αποκεραπείασ του.  
Οι άνκρωποι που δεν είναι αλκοολικοί αλλά κάνουν κατάχρθςθ οινοπνεφματοσ μποροφν να 
βοθκθκοφν ϊςτε να αναγνωρίςουν τα οωζλθ από τθ διακοπι ενόσ ανκυγιεινοφ πρότυπου ςχζςθσ 
με το αλκοόλ και να κζςουν ςτουσ εαυτοφσ τουσ όρια κατανάλωςθσ. Μερικοί άνκρωποι επιλζγουν 
να απζχουν πλιρωσ από το οινόπνευμα, ενϊ άλλοι προτιμοφν να περιορίςουν το ποςό που πίνουν. 
Θ αναγνϊριςθ των καταςτάςεων που προκαλοφν τα ανκυγιεινά μοτίβα κατανάλωςισ τουσ, και θ 
ανάπτυξθ νζων τρόπων αντιμετϊπιςισ τουσ, κα ζχουν ευεργετικά αποτελζςματα ςτισ 
περιςςότερεσ περιπτϊςεισ. Μερικά άτομα που ζχουν ςταματιςει να πίνουν αωότου γνϊριςαν 
προβλιματα με το αλκοόλ επζλεξαν τθν παρακολοφκθςθ ομάδων αυτοβοικειασ για πλθροωόρθςθ 
και υποςτιριξθ, ακόμα κι αν δεν είχαν διαγνωςκεί ωσ αλκοολικοί.  
Φαρμακευτικι αγωγι  

Δφο κφριοι τφποι ωαρμάκων χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ για τθ κεραπεία του αλκοολιςμοφ. Ρρζπει 
να εωαρμόηονται μόνο υπό ςτενι ιατρικι παρακολοφκθςθ 
Οικογζνεια και φίλοι  
Θ κεραπεία του αλκοολιςμοφ είναι αποτελεςματικι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ όμωσ δεν τερματίηεται 
με τθ διακοπι του ποτοφ. Οι αςκενείσ χρειάηονται ςυνεχιηόμενθ υποςτιριξθ για να αποωφγουν τθν 
υποτροπι. Ακόμα και μετά τον τερματιςμό τθσ επίςθμθσ κεραπείασ, πολλοί άνκρωποι επιδιϊκουν 
πρόςκετθ ςτιριξθ μζςω τθσ ςυνεχοφσ ςυμμετοχισ τουσ ςε ομάδεσ αυτοβοικειασ όπωσ οι 
Ανϊνυμοι Αλκοολικοί. Μόνο μια μειοψθωία κα καταωζρει ζνα ζτοσ μετά τθν κεραπεία να μθν ζχει 
παρουςιάςει υποτροπι. Συχνότερα, οι αςκενείσ εμωανίηουν υποτροπι τουλάχιςτον μία ι 
περιςςότερεσ ωορζσ προτοφ επιτφχουν τθ μακροπρόκεςμθ αποκατάςταςθ. Οι υποτροπζσ δεν 
ςθμαίνουν ότι ζνα πρόςωπο ζχει αποτφχει ι δεν μπορεί τελικά να αναλάβει. Εάν εμωανίηεται 
υποτροπι, είναι ςθμαντικό για τον αςκενι να προςπακιςει να ςταματιςει πάλι και να δεχκεί τθ 
βοικεια που χρειάηεται για αυτό. Θ υποςτιριξθ από τουσ ςυγγενείσ και τουσ ωίλουσ μπορεί να 
είναι πολφ ςθμαντικι για τθ μακροπρόκεςμθ αποκεραπεία. 
Το να πείςεισ κάποιον να δεχκεί βοικεια όταν δεν τθν κζλει, μπορεί να αποδειχκεί πολφ δφςκολο. 
Οι ςυγγενείσ ςυχνά προςτατεφουν τουσ αγαπθμζνουσ τουσ επινοϊντασ δικαιολογίεσ για τθν 
κατανάλωςθ αλκοόλ και βοθκϊντασ τουσ ςτισ ςχετικζσ με το οινόπνευμα δυςκολίεσ. Είναι 
ςθμαντικό να μθν ενδίδει κανείσ και να μθν προςπακεί να κρφψει τα προβλιματα ενόσ ςυγγενοφσ 
ι να τον βγάηει από τισ δφςκολεσ καταςτάςεισ. Ζτςι ο αςκενισ βιϊνει τα επιβλαβι αποτελζςματα 
του αλκοόλ, και είναι πικανό να παρακινθκεί να ςταματιςει. Οι ςυγγενείσ μποροφν επίςθσ να 
βοθκιςουν εντοπίηοντασ πλθροωορίεσ για τισ κεραπευτικζσ επιλογζσ και ενκαρρφνοντασ τθ 
κεραπεία. 
 

ΚΑΠΝΟ 
Κάπνιςμα και εκιςμόσ 

Είναι αναμωιςβιτθτθ αλικεια πια ότι θ νικοτίνθ (το τςιγάρο) προκαλεί ταχφτατα εκιςμό. Δφο ςτουσ τρεισ 
καπνιςτζσ δθλϊνουν ότι κζλουν να ςταματιςουν το κάπνιςμα αλλά λίγοι είναι αυτοί που το καταωζρνουν 
χωρίσ βοικεια, κακϊσ θ εξάρτθςθ που προκαλεί είναι ιςχυρι.  
Με ιατρικοφσ όρουσ, κα περιγράωαμε τθ ςωματικι εξάρτθςθ που προκαλεί το τςιγάρο ςαν μία κατάςταςθ 
προςαρμογισ του νευρικοφ ςυςτιματοσ ςτθ χριςθ νικοτίνθσ και είναι ζνα αναμενόμενο αποτζλεςμα που 
εμωανίηεται πολφ ςφντομα, ςχεδόν από τθν αρχι τθσ χριςθσ.  
Θ νικοτίνθ είναι μια χθμικι ουςία, ζνα αλκαλοειδζσ που προκαλεί ποικίλεσ αντιδράςεισ ςτον ανκρϊπινο 
οργανιςμό (ζχει τοξικι δράςθ). Πταν τθν ειςπνζουμε, ειςζρχεται ςτο αίμα και πολφ γριγορα διαχζεται ςε 
όλο το ςϊμα, ςτο δζρμα, ςτουσ μφεσ, ςτο περιωερικό νευρικό ςφςτθμα και ςτον εγκζωαλο.  
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Ο εγκζωαλοσ του καπνιςτι ”μακαίνει” να ηει και να δραςτθριοποιείται με μία οριςμζνθ δόςθ νικοτίνθσ τθν 
θμζρα. Μαηί με τθ ςωματικι εμφανίηεται και θ ψυχικι εξάρτθςθ. Θ ψυχικι εξάρτθςθ (εκιςμόσ) είναι ζνα 
ςφνδρομο ςυμπεριωοράσ που χαρακτθρίηεται από τθ ψυχαναγκαςτικι χριςθ του τςιγάρου, παρά τθ γνϊςθ 
για τθν προκαλοφμενθ βλάβθ.  
Ανάβουμε για παράδειγμα τςιγάρο ενϊ πονάει ο λαιμόσ, ζχουμε πυρετό ι πονοκζωαλο και γνωρίηουμε εκ 
των προτζρων ότι κα μασ βλάψει. Επίςθσ το τςιγάρο προκαλεί ανοχι. Αυτό ςθμαίνει ότι με τθν πάροδο του 
χρόνου ελαττϊνεται θ δράςθ τθσ νικοτίνθσ. Ο καπνιςτισ χρειάηεται όλο και περιςςότερθ νικοτίνθ για να 
ζχει τθν ίδια ”ποςότθτα ευχαρίςτθςθσ”.  
Θ ςωματικι και θ ψυχικι εξάρτθςθ που αναωζραμε δφςκολα διαχωρίηεται και ο διαχωριςμόσ τουσ είναι 
περιςςότερο κεωρθτικόσ παρά πρακτικόσ. Από μελζτεσ του τμιματοσ ψυχονευροανοςολογίασ του 
Ρανεπιςτθμίου του Χάρβαρντ ζχει δειχκεί ότι υπάρχει ςωματικι, νοθτικι και ψυχικι εξάρτθςθ ςε ιςόποςεσ 
δόςεισ ςε κάκε καπνιςτι ενϊ παράλλθλα κάκε καπνιςτισ εξαρτάται με διαωορετικό τρόπο και διαωορετικι 
ζνταςθ από το τςιγάρο και τθ νικοτίνθ.  
Ράντωσ, ο κίνδυνοσ και ο εκιςμόσ αυξάνονται ανάλογα με τον αρικμό των τςιγάρων, τθ διάρκεια του 
καπνίςματοσ, και κάποιουσ ενδογενείσ παράγοντεσ. 
 

Οι επιπτϊςεισ του καπνίςματοσ ςτθν υγεία 
Πςο κι αν κεωρθκεί ότι ζχει εξαντλθκεί το κζμα από ιατρικισ πλευράσ, δεν είναι δυνατόν ςε μια αναωορά 
για το κάπνιςμα, να μθ ςυμπεριλθωκοφν οι επιπτϊςεισ του καπνίςματοσ ςτθν υγεία όλων. Και αυτϊν που 
καπνίηουν και αυτϊν που δεν καπνίηουν αλλά ηουν δίπλα ςε καπνιςτζσ. 
Αναωζρεται ότι τα προϊόντα καφςθσ του καπνοφ (ςτουσ 950οC τθσ ηϊνθσ πυρόλυςθσ του τςιγάρου) ωτάνουν 
τισ 2.500 αζριεσ και υδροςτερεζσ ενϊςεισ. Ανάμεςα τουσ μονοξείδιο του άνκρακα, διοξείδιο του άνκρακα, 
οξείδια του αηϊτου, ωορμαλδεψδθ, νικοτίνθ, πίςςα, αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, χρϊμιο, κάδμιο, άηωτο, 
αλδεψδεσ, μεκάνιο, βουτάνιο, ανιλίνθ, αμμωνία, ακετυλζνιο, κυάνιο κλπ.  
Τα ςωματίδια τθσ υγροςτερεάσ μορωισ είναι και τα κατ’ εξοχιν καρκινογόνα (Χ. Ανδρεάδθσ, Ε. 
Βαςιλειάδου, Λατρικό Βιμα, 1998). Θ παρουςία των ουςιϊν αυτϊν ςτον ειςπνεόμενο αζρα, δθμιουργεί τα 
διάωορα προβλιματα υγείασ. Οι ουςίεσ αυτζσ είναι οι ίδιεσ και για τουσ καπνιςτζσ των mild ι light 
τςιγάρων.  
 
Ζρευνεσ ζχουν δείξει ότι τα ελαωρά (lights) τςιγάρα δεν είναι λιγότερο βλαβερά από τα αντίςτοιχα βαριά 
τςιγάρα και εκείνοι που καπνίηουν ελαωριά τςιγάρα διατρζχουν ακριβϊσ τον ίδιο κίνδυνο με τουσ καπνιςτζσ 
των κανονικϊν τςιγάρων. Πταν ο καπνιςτισ αρχίςει να χρθςιμοποιεί πιο ελαωριά τςιγάρα, ειςπνζει 
βακφτερα τον καπνό, καπνίηει ςυνικωσ περιςςότερα τςιγάρα και ζτςι θ ποςότθτα νικοτίνθσ και τοξικϊν 
ουςιϊν παραμζνει ίδια (τα extra lights τςιγάρα με τα ειδικά ωίλτρα διαωοροποιοφνται από τα βαριά, 
αωινοντασ λιγότερα κατάλοιπα). 
Διαπιςτϊκθκε, ότι το 26% των προϊόντων και υποπροϊόντων καπνοφ μζνει μζςα ςτο τςιγάρο (ωίλτρο), το 
28% ειςπνζετε από τον καπνιςτι και το 46% ςκορπίηεται ςτον αζρα και το ειςπνζουν εκείνοι που δεν 
καπνίηουν. Ζνα παιδί που ηει ςε οικογζνεια καπνιςτϊν καπνίηει παρά τθ κζλθςθ του 80-120 τςιγάρα τον 
χρόνο. 
Σα προβλιματα υγείασ που δθμιουργεί το κάπνιςμα είναι πολλά. Μερικά από αυτά ο καπνιςτισ τα 
διαπιςτϊνει και τα βιϊνει κακθμερινά. Άλλα κτίηονται ςταδιακά και τα αποτελζςματα εμωανίηονται ςαν τθ 
κορυωι του παγόβουνου, πολφ αργότερα ςτθ ηωι του. 
Ειδικότερα, το ςτόμα του καπνιςτι μυρίηει άςχθμα, τα δόντια αποχρωματίηονται και καταςτρζωονται 
γριγορα. Εξαςκενεί θ όςωρθςθ και θ γεφςθ. Επθρεάηονται οι ωωνθτικζσ χορδζσ και εμωανίηονται ςυχνά 
λαρυγγίτιδεσ και ωαρυγγίτιδεσ. Ο πονόλαιμοσ είναι κάτι ςχεδόν κακθμερινό ςτον καπνιςτι.  
Στισ πακιςεισ των πνευμόνων, αναωζρω απλά αςκζνειεσ που ςχετίηονται με το τςιγάρο όπωσ τον καρκίνο, 
τθ χρόνια αποωρακτικι πνευμονοπάκεια, το πνευμονικό εμωφςθμα, τθν καταςτροωι των κυψελίδων, τθν 
ελάττωςθ τθσ πνευμονικισ χωρθτικότθτασ. Στισ πακιςεισ τθσ καρδιάσ και του κυκλοωοριακοφ ςυςτιματοσ 
αναωζρεται θ ςτεωανιαία νόςοσ (ςτθκάγχθ), θ ιςχαιμικι καρδιοπάκεια, το ζμωραγμα του μυοκαρδίου, θ 
υπζρταςθ, οι διαταραχζσ αιματϊςεωσ των κάτω άκρων, (ιδίωσ θ ευκραυςτότθτα των τριχοειδϊν), θ 
ελάττωςθ τθσ οξυγόνωςθσ των κυττάρων, θ βαλβιδοπάκεια και θ αρτθριοςκλιρυνςθ. 
Στισ πακιςεισ του ςτομάχου και του δωδεκαδάκτυλου, θ γαςτρίτιδα και το ζλκοσ. Οι ξινίλεσ και οι καοφρεσ 
είναι ςυχνζσ ενϊ το ζντερο προςαρμόηεται ϊςτε να λειτουργεί μόνο με καωζ και τςιγάρο. Το κάπνιςμα 
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ςυμβάλλει ςτισ διαταραχζσ εμμινου ρφςεωσ, τθν ψυχρότθτα και τθ μείωςθ τθσ ςεξουαλικισ 
δραςτθριότθτασ, αυξάνει τθν ανδρικι ανικανότθτα, ςυμβάλλει ςτθ μείωςθ τθσ παραγωγισ ορμονϊν - 
οιςτρογόνων, αυξάνει τισ πικανότθτεσ οςτεοπόρωςθσ κατά τθν εμμθνόπαυςθ, αυξάνει τισ πικανότθτεσ 
αποβολισ κατά τθν εγκυμοςφνθ. 
Ρεριγράωονται επίςθσ ςοβαρζσ επιπτϊςεισ ςτο Ανοςολογικό (αμυντικό) ςφςτθμα, με άμεςθ ςυνζπεια 
μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ αςκζνειασ από οποιοδιποτε λοιμϊδεσ νόςθμα, αλλεργικό νόςθμα ι δερματικι 
πάκθςθ (ελαττϊνεται θ χθμειοταξία των ουδετερόωιλων κυττάρων του αίματοσ με ταυτόχρονθ ελάττωςθ 
τθσ αμυντικισ ικανότθτασ του οργανιςμοφ).  
Σιμερα κεωρείται βζβαιο ότι το κάπνιςμα επιδεινϊνει τα ςυμπτϊματα μιασ υπάρχουςασ αςκζνειασ 
μειϊνοντασ τθν δραςτικότθτα τθσ ωαρμακευτικισ αγωγισ και τελικά τθν ποιότθτα ηωισ και το προςδόκιμο 
επιβίωςθσ των αςκενϊν. Εν κατακλείδι, το κάπνιςμα ζχει ςυςχετιςκεί κυρίωσ με τρεισ κατθγορίεσ 
νοςθμάτων: τα καρδιαγγειακά νοςιματα, τον καρκίνο (πνεφμονα, λάρυγγα, ουροδόχου κφςτθσ) και τισ 
χρόνιεσ αποωρακτικζσ πνευμονοπάκειεσ (χρόνια βρογχίτιδα και πνευμονικό εμωφςθμα). 
Πμωσ, οι ςυνζπειεσ του καπνίςματοσ δεν ςταματοφν ς’ αυτοφσ που καπνίηουν. Γι’ αυτό, θ επιςτιμθ και το 
κράτοσ βρζκθκαν υποχρεωμζνοι, παράλλθλα με τθν προςταςία των καταναλωτϊν καπνοφ, να 
προςτατζψουν και αυτοφσ που δεν καπνίηουν αλλά υωίςτανται παρόμοιεσ ςυνζπειεσ με τουσ καπνιςτζσ. 
Ζχει διαπιςτωκεί ότι ςτο αίμα, ςτο ςάλιο, ςτα οφρα των παιδιϊν, ςτα ζμβρυα ςτθν κοιλιά τθσ μάνασ και ςτο 
γάλα των γυναικϊν που κθλάηουν, βρζκθκαν οριςμζνα υποπροϊόντα καπνοφ. Ειδικά για τα βρζωθ γυναικϊν 
που καπνίηουν, αναωζρονται αυξθμζνα ποςοςτά αιωνίδιων κανάτων, ςυγγενϊν ανωμαλιϊν, μειωμζνο 
βάροσ, διαταραχζσ ψυχοςωματικισ ανάπτυξθσ, νοθτικζσ διαταραχζσ, κακυςτζρθςθ ομιλίασ. 
Αναωορικά με τα παιδιά και το κάπνιςμα ο κακθγθτισ Βορίδθσ γράωει ότι ”θ χαμζνθ ευκαιρία ςπάνια 
ξαναβρίςκεται και για το κάπνιςμα θ χαμζνθ ευκαιρία είναι θ παιδικι θλικία” και ο κακ. Υγιεινισ Γ. 
Δθμολιάτθσ, ότι ”θ μεγάλθ ηθμιά που κάνει το πακθτικό κάπνιςμα είναι ότι ”μολφνει” τα παιδιά με τον ”ιό” 
του ενεργθτικοφ καπνίςματοσ”. (Γ. Δθμολιάτθσ, κάπνιςμα: θ πανδθμία του αιϊνα, Λατρικό Βιμα, Οκτϊβριοσ 
1998). Είναι χαρακτθριςτικό το γεγονόσ ότι το 80% των καπνιςτϊν άρχιςαν το κάπνιςμα πριν κλείςουν τα 18 
τουσ χρόνια. 
Σε άρκρο που υπογράωεται από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νζων κατά του Καπνίςματοσ (Smokaction) 
αναωζρεται ότι εάν και οι δφο γονείσ καπνίηουν, τα παιδιά τουσ ζχουν διπλάςια πικανότθτα να γίνουν 
κανονικοί καπνιςτζσ όταν ενθλικιωκοφν ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά μθ καπνιςτϊν γονζων.  
Βρζκθκε επίςθσ πωσ τα παιδιά που ζχουν πατζρα και μεγαλφτερο αδελωό καπνιςτι (άτομα που 
λειτουργοφν ωσ πρότυπα ςτο παιδί) ζχουν τζςςερισ ωορζσ μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να γίνουν κανονικοί 
καπνιςτζσ ςε ςφγκριςθ με τα παιδιά οικογενειϊν που ςτο ςπίτι τουσ δεν καπνίηει κανείσ.  
Παγκοςμίωσ 100.000.000 ενιλικοι καπνίηουν. Ο Ραγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Υγείασ εκτιμά ότι 700 
εκατομμφρια παιδιά, ςχεδόν τα μιςά από τα παιδιά που ηουν ςιμερα ςτον πλανιτθ μασ, αναπνζουν, παρά 
τθ κζλθςθ τουσ, αζρα που περιζχει προϊόντα καπνοφ και μάλιςτα μζςα ςτο ςπίτι τουσ. 

Σα οφζλθ τθσ διακοπισ του καπνίςματοσ 
Γενικά οι μθ καπνιςτζσ ηουν περιςςότερα χρόνια από τουσ καπνιςτζσ. Αντζχουν περιςςότερο ςτισ 
διάωορεσ μολφνςεισ, γίνονται πιο γριγορα καλά όταν αρρωςτιςουν, υωίςτανται καλφτερα τισ ςυνκικεσ 
χειρουργικισ επζμβαςθσ, αν κάποτε χειρουργθκοφν.  
Σε γενικζσ γραμμζσ και με απλά λόγια, αν καταωζρετε να κόψετε το τςιγάρο κα μεγιςτοποιιςετε το 
προςδόκιμο επιβίωςθσ ενϊ ταυτόχρονα μειϊνετε και απομακρφνετε ςθμαντικά τισ πικανότθτεσ για 
ζμωραγμα, αγγειακό εγκεωαλικό επειςόδιο, καρκίνο των πνευμόνων, καρκίνο του λάρυγγα, 
πνευμονοπάκεια, εμωφςθμα. Ζχει ανακοινωκεί ότι θ πικανότθτα εμωράγματοσ μειϊνεται ςτο μιςό ζνα 
χρόνο μετά τθν διακοπι του καπνίςματοσ.  
Κα γλιτϊςετε επίςθσ από τθν κακοςμία του ςτόματοσ, τον πονόλαιμο, τουσ πονοκεωάλουσ, τον κακθμερινό 
βιχα, τισ καοφρεσ ςτομάχου, τθν κόπωςθ, τθν καταρροι και τθ δφςπνοια κόπωςθσ. Κα βελτιϊςετε τθν 
όςωρθςθ, τθ γεφςθ, τθν απόδοςθ ςτθν εργαςία ςασ, τθ ςεξουαλικι ςασ ςυμπεριωορά (διάκεςθ και 
ικανότθτα). 
Σο κζρδοσ ςε τίτλουσ 
Στοιχεία από τθν Αμερικάνικθ Ρνευμονολογικι Εταιρεία, τθν Αμερικάνικθ Αντικαρκινικι Εταιρεία και από το 
Λνςτιτοφτο Αγωγισ Υγείασ Ελλάδασ και Αμερικισ. 
20 λεπτά από το τελευταίο τςιγάρο 
* Θ αρτθριακι πίεςθ και ο καρδιακόσ ςωυγμόσ πζωτουν ςε ωυςιολογικζσ τιμζσ.  
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* Θ κερμοκραςία των άκρων (χεριϊν / ποδιϊν) αυξάνει ςε ωυςιολογικά επίπεδα. 
8 ϊρεσ από το τελευταίο τςιγάρο  
* Το μονοξείδιο του άνκρακα ςτο αίμα πζωτει ςε ωυςιολογικζσ τιμζσ.  
* Τα επίπεδα του οξυγόνου ςτο αίμα αυξάνουν. 
24 ϊρεσ από το τελευταίο τςιγάρο  
* Αρχίηει να μειϊνεται ο κίνδυνοσ αιωνίδιου καρδιακοφ επειςοδίου. 
48 ϊρεσ από το τελευταίο τςιγάρο 
* Αρχίηει θ αναγζννθςθ των νευρικϊν απολιξεων ςε μφτθ, γλϊςςα, ςτόμα.  
* Θ αίςκθςθ τθσ γεφςθσ και τθσ όςωρθςθσ αρχίηουν να επανζρχονται ςε ωυςιολογικά επίπεδα. 
2 εβδομάδεσ ζωσ και 3 μινεσ από το τελευταίο τςιγάρο 
* Βελτιϊνεται θ κυκλοωορία του αίματοσ γενικά.  
* Βελτιϊνεται το περπάτθμα, μειϊνεται θ κόπωςθ.  
* Αυξάνεται κατά 30% θ αναπνευςτικι λειτουργία.  
* Αρχίηει το νευρικό ςφςτθμα να προςαρμόηεται ςτισ νζεσ ςυνκικεσ. Σπάνιεσ πια οι ζντονεσ επικυμίεσ για 
τςιγάρο. 
1 μινα ζωσ 9 μινεσ από το τελευταίο τςιγάρο 
* Θ ςυνολικι ενζργεια του οργανιςμοφ αυξάνει.  
* Τα ςυμπτϊματα που ςυνοδεφουν τθν χρόνια χριςθ τςιγάρου μειϊνονται (βιχασ, καταρροι, ςυνάχι, 
κόπωςθ, λαχάνιαςμα).  
* Αποκακίςταται ο ωυςιολογικόσ ιςτόσ τθσ μφτθσ, του ωάρυγγα, του λάρυγγα, των πνευμόνων. 
1 χρόνο από το τελευταίο τςιγάρο 
* Μειϊνονται οι λοιμϊξεισ του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ.  
* Μειϊνεται το υπερβολικό ρίςκο για ςτεωανιαία καρδιοπάκεια ςτο μιςό ςε ςχζςθ με τουσ καπνίηοντεσ. 
5 χρόνια από το τελευταίο τςιγάρο 
* Μειϊνεται κατά 50% θ πικανότθτα κανάτου από καρκίνο του πνεφμονα.  
* Μειϊνεται κατά 50% θ πικανότθτα δθμιουργίασ καρκίνου του ςτόματοσ. 
10 χρόνια από το τελευταίο τςιγάρο 
* Θ πικανότθτα κανάτου από καρκίνο των πνευμόνων είναι ίδια με αυτι των μθ καπνιςτϊν.  
* Τα προκαρκινικζσ κφτταρα ζχουν αντικαταςτακεί με υγιι.  
* Το ρίςκο για αγγειακό εγκεωαλικό επειςόδιο είναι ίδιο με αυτό των μθ καπνιςτϊν.  
* Μειϊνεται δραςτικά θ πικανότθτα καρκίνου του ςτόματοσ, ωάρυγγα, λάρυγγα, οιςοωάγου, ουροδόχου 
κφςτθσ, νεωρϊν και παγκρζατοσ. 
15 χρόνια από το τελευταίο τςιγάρο 
* Είναι ςαν να μθν είχατε καπνίςει ποτζ. Οι πικανότθτεσ για οποιαδιποτε αςκζνεια είναι ίδιεσ με αυτζσ των 
μθ καπνιςτϊν 

ΠΡΟΛΘΨΘ ΑΙΘΘΣΘΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΣΑΡΑΧΩΝ 
 

ΑΚΟΘ 

Οδθγίεσ Πρόλθψθσ: 
• Αποωυγι ιχων που προκαλοφν πόνο, εμβολι (βουθτό) ςτα αυτιά. 
• Αποωυγι ιχων που προκαλοφν προςωρινι απϊλεια τθσ ακοισ ι είναι ςτρεςογόνοι. 
• Στισ εξόδουσ ςε νυχτερινά μαγαηιά, δεν πρζπει ςε καμία περίπτωςθ να υπάρχει πολφωρθ παραμονι δίπλα 
ι πολφ κοντά ςτο θχείο. 
• Αποωυγι ι μείωςθ τθσ ςυχνότθτασ κυνθγιοφ. Θ πιο κοινι αιτία απϊλειασ τθσ ακοισ είναι από τθν 
εκπυρςοκρότθςθ όπλου, από τθν μεριά που το κρατάει ο ςκοπευτισ. Εναλλακτικά θ χριςθ ειδικϊν 
προςτατευτικϊν ςτα αυτιά μπορεί να είναι ζνα μζτρο αντιμετϊπιςθσ του μεγζκουσ τθσ απϊλειασ τθσ 
ακοισ.  
• Πςοι εκτίκενται ςε τακτικι βάςθ ςε δυνατοφσ κορφβουσ, κα πρζπει να κάνουν χριςθ ωταςπίδων και να 
ελζγχουν τακτικά τθν ακοι τουσ ςτο γιατρό για ζγκαιρθ διάγνωςθ και κεραπεία, θ οποία μπορεί να 
προλάβει ενδεχόμενα ςοβαρά προβλιματα ακοισ. 
• Επαγγελματίεσ που εκτίκενται ςε δυνατοφσ κορφβουσ εξαιτίασ τθσ ωφςεωσ τθσ εργαςίασ τουσ, ζχουν το 
δικαίωμα να ηθτιςουν προςτατευτικά μζςα από τον εργοδότθ για τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ.  
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ΟΡΑΘ  
Ο τακτικόσ ζλεγχοσ των ματιϊν ςτα κατάλλθλα για κάκε θλικία διαςτιματα είναι το κλειδί για τθ διατιρθςθ 
τθσ υγιοφσ όραςθσ του παιδιοφ ςασ, κακϊσ όςο νωρίτερα εντοπιςτοφν τυχόν προβλιματα όραςθσ τόςο 
καλφτερα αποτελζςματα μπορεί να ζχει θ κεραπεία τουσ.  

Ποιεσ ενδείξεισ μπορεί να υποδθλϊνουν πρόβλθμα; 
Για βρζφθ μεγαλφτερα του 1 ζτουσ 

Αν το μωρό ςασ δεν μπορεί να διατθριςει ςυνεχι οπτικι επαωι ςτθν θλικία των 2 ι 3 μθνϊν, ι ωαίνεται να 
μθ βλζπει, κα πρζπει να ςυμβουλευτείτε τον παιδίατρό ςασ. Θ κλίςθ των οωκαλμϊν προσ τα μζςα ι θ κλίςθ 
του ενόσ οωκαλμοφ προσ τα ζξω υποδεικνφει ςυνικωσ διαταραχι. Ραρ’ όλα αυτά, κατά τθ διάρκεια των 
πρϊτων 6 μθνϊν ηωισ, τα περιςςότερα μωρά κλίνουν μερικζσ ωορζσ τα μάτια τουσ προσ τα μζςα. Τα μωρά 
άνω των 3 μθνϊν μποροφν ςυνικωσ να ακολουκιςουν με το βλζμμα ζνα αντικείμενο που κινείται εντόσ του 
οπτικοφ τουσ πεδίου. Μπορείτε να ελζγξετε αν το μωρό ςασ ζχει αποκτιςει αυτι τθν ικανότθτα κρατϊντασ 
ζνα ζγχρωμο αντικείμενο, για παράδειγμα ζνα παιχνίδι ι μια μπάλα, μπροςτά ςτο μωρό μζχρι να το 
εντοπίςει και ςτθ ςυνζχεια, μετακινϊντασ το αργά, προςζχοντασ αν τα μάτια του παιδιοφ το ακολουκοφν. 
Ρροςζξτε να μθ δϊςετε ςτο μωρό ςτοιχεία για τθ κζςθ του αντικειμζνου, μιλϊντασ του ι βγάηοντασ ιχουσ. 

Για παιδιά προςχολικισ θλικίασ 
Θ φπαρξθ οποιουδιποτε από τα ακόλουκα ςυμπτϊματα απαιτεί άμεςθ επικοινωνία με τον παιδίατρο που 
παρακολουκεί το παιδί ι με ζναν οωκαλμίατρο. Αν τα μάτια δεν είναι καλά ευκυγραμμιςμζνα 
(ςτραβιςμόσ), το παιδί κα πρζπει να εξεταςτεί άμεςα. Μπορεί να είναι μια κατάςταςθ που διορκϊνεται 
εφκολα με γυαλιά ι μπορεί να υποδθλϊνει μία πιο ςοβαρι διαταραχι τθσ όραςθσ. Θ λευκι κόρθ του 
οωκαλμοφ υποδθλϊνει μια ςειρά διαταραχϊν, από καταρράκτθ μζχρι όγκο του οωκαλμοφ, και απαιτεί 
άμεςθ εξζταςθ. Θ απότομθ εμωάνιςθ πόνου και ερυκρότθτασ ςτο ζνα ι και ςτα δφο μάτια μπορεί να 
οωείλεται ςε μια ςειρά διαωορετικϊν καταςτάςεων, από απλι επιπεωυκίτιδα μζχρι προβλιματα που 
μποροφν να προκαλζςουν τφωλωςθ. Αν διαπιςτϊςετε ερυκρότθτα και πόνο ςτα μάτια του μωροφ ςασ, 
επιςκεωκείτε τον παιδίατρο για να λάβετε τθ ςωςτι διάγνωςθ και τθν κατάλλθλθ κεραπεία.  

Για όλεσ τισ θλικίεσ 
Ανεξάρτθτα από τθν θλικία του παιδιοφ ςασ, ςε περίπτωςθ που διαπιςτϊςετε κάποιο από τα ακόλουκα 
ςυμπτϊματα, επικοινωνιςτε με τον παιδίατρο: 

 Τα μάτια του παιδιοφ ςασ κινοφνται γριγορα δεξιά-αριςτερά ι πάνω-κάτω (νυςταγμόσ).  
 Τα μάτια είναι πάντα υγρά.  
 Τα μάτια παρουςιάηουν μόνιμθ ευαιςκθςία ςτο ωωσ.  
 Οποιαδιποτε μεταβολι ςε ςφγκριςθ με τθ ςυνικθ εμωάνιςθ των ματιϊν.  
 Λευκό, γκριηόλευκο ι κιτρινωπό χρϊμα ςτθν κόρθ.  
 Ερυκρότθτα που δεν υποχωρεί μζςα ςε διάςτθμα λίγων θμερϊν.  
 Συνεχόμενο πφον ι τςίμπλεσ ςτο μάτι.  
 Κλίςθ των ματιϊν προσ τα μζςα, προσ τα ζξω ι αςυντόνιςτθ εςτίαςθ των δφο ματιϊν (ςτραβιςμόσ).  
 Το παιδί τρίβει ςυνεχϊσ το μάτι του.  
 Το παιδί αλλθκωρίηει ςυχνά.  
 Το παιδί γζρνει (ι γυρίηει) το κεωάλι του ςυχνά.  
 Τα βλζωαρα ωαίνονται πεςμζνα.  
 Τα μάτια ωαίνονται πρθςμζνα.  

Πϊσ και πότε πρζπει να ελζγχεται θ όραςθ; 
Ο ζλεγχοσ τθσ όραςθσ κατζχει πολφ ςθμαντικό ρόλο ςτθν αναγνϊριςθ καταςτάςεων που απειλοφν τθν 
όραςθ. Θ Ελλθνικι Ραιδιατρικι Εταιρεία ςυνιςτά τον ζλεγχο των παιδιϊν ςε τζςςερα ςτάδια:  

1. Στο κάλαμο των νεογζννθτων: Ραιδίατροι και οωκαλμίατροι κα πρζπει να εξετάηουν όλα τα βρζωθ 
πριν να ωφγουν από το μαιευτιριο για πικανζσ λοιμϊξεισ και ανατομικζσ ατζλειεσ, καταρράκτθ ι 
γλαφκωμα. Πλα τα παιδιά που αντιμετωπίηουν πολλαπλά ιατρικά προβλιματα ι που ζχουν ιςτορικό 
προωρότθτασ και/ι πρόςλθψθσ οξυγόνου κα πρζπει να εξεταςκοφν από οωκαλμίατρο.  

2. Στθν θλικία των 6 μθνϊν: Οι παιδίατροι κα πρζπει να εξετάηουν τα νιπια ςε μία από τισ επιςκζψεισ 
τουσ για να ελζγξουν τθν ευκυγράμμιςθ των οωκαλμϊν (ςυντονιςμζνθ λειτουργία των ματιϊν).  
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3. Στθν θλικία των 3 ζωσ 4 ετϊν: Πλα τα παιδιά κα πρζπει να εξετάηονται από παιδίατρο. Σε αυτι τθν 
θλικία ελζγχεται θ οξφτθτα τθσ όραςθσ του παιδιοφ και θ φπαρξθ πικανϊν διαταραχϊν ςτα μάτια 
του που κα μποροφςαν να προκαλζςουν πρόβλθμα ςτθν πρόοδό του ςτο ςχολείο. Ο εντοπιςμόσ 
οποιαςδιποτε διαταραχισ απαιτεί επίςκεψθ ςε οωκαλμίατρο.  

4. Στθν θλικία των 5 ετϊν και πάνω: Ετιςιοσ ζλεγχοσ του παιδιοφ από τον παιδίατρο, εωόςον δεν 
πραγματοποιείται ςτο ςχολείο. Ελζγχεται θ οξφτθτα τθσ όραςθσ και αξιολογοφνται διάωορεσ άλλεσ 
λειτουργίεσ των οωκαλμϊν.  

Ειδικά προβλιματα που απαιτοφν περαιτζρω αξιολόγθςθ 
 Μθ ευκυγραμμιςμζνα μάτια (ςτραβιςμόσ) 
 Αδράνεια του ματιοφ (αμβλυωπία) 
 Καταρράκτθσ (κόλωςθ του φακοφ) 
 Γλαφκωμα (αυξθμζνθ οφκαλμικι πίεςθ) 
 Δακρφρροια 
 Ρτϊςθ (πεςμζνα βλζφαρα) 
 Βλεφαρίτιδα (πρθςμζνα βλζφαρα) 
 Επιπεφυκίτιδα 
 Απόξεςθ κερατοειδοφσ (γδαρμζνοσ κερατοειδισ) 
Μυωπία 
Ρρεςβυωπία (υπερμετρωπία) 
Αςτιγματιςμόσ 

 

ΠΡΟΛΘΨΘ ΔΙΑΣΑΡΑΧΩΝ  ΛΟΓΟΤ 
Θ επιςτιμθ τθσ λογοκεραπείασ, είναι θ επιςτιμθ τθσ πακολογίασ του λόγου και τθσ επικοινωνίασ και 
αςχολείται με τθν πρόλθψθ, διάγνωςθ, κεραπεία και ζρευνα των διαταραχϊν επικοινωνίασ δθλαδι των 
διαταραχϊν του λόγου, τθσ ωωνισ, τθσ ομιλίασ και τθσ επικοινωνίασ ςε παιδιά και ςε ενιλικεσ. 
Κατθγοριοποίθςθ των Διαταραχϊν Λόγου και Επικοινωνίασ: 
 
διαταραχζσ επικοινωνίασ ςτα παιδιά: 
 
• εξελικτικζσ ωωνολογικζσ διαταραχζσ: 
το παιδί που ςε ςχζςθ με τθν θλικία του ζχει ανοργάνωτο ωωνολογικό ςφςτθμα και απλοποιεί με τρόπο 
ςυςτθματικό τθν ομιλία του με αποτζλεςμα να μθν γίνεται κατανοθτό ι να μιλά όπωσ ςυχνά λζνε οι γονείσ 
“μωρουδίςτικα”. 
• εξελικτικζσ γλωςςικζσ διαταραχζσ: 
το παιδί που ςε ςχζςθ με τθν θλικία του όταν μιλά δεν ζχει πλοφςιο λεξιλόγιο ι/και δεν ςυντάςςει ςωςτά 
ι/και κάνει γραμματικά ι/και μορωολογικά λάκθ ι/και ςαν ακροατισ δεν κατανοεί ζννοιεσ /λεξιλόγιο ι/και 
ςυντακτικζσ, δομζσ ι/και γραμματικά μορωολογικά ςτοιχεία ι/και δεν ζχει αναπτυγμζνο εςωτερικό λόγο 
ανάλογο τθσ θλικίασ του. 
• εξελικτικζσ αρκρωτικζσ διαταραχζσ: 
• δυςαρκρία: αρκρωτικι δυςκολία εξαιτίασ νευρολογικισ ι μυϊκισ βλάβθσ 
• δυςπραξία: δυςκολία που επθρεάηει τθν ακρίβεια και τον προγραμματιςμό των αρκρωτικϊν κινιςεων 
απουςία νευρολογικισ ι μυϊκισ βλάβθσ. 
• τραυλιςμόσ : 
το παιδί που, για παράδειγμα, μπλοκάρει ι επαναλαμβάνει ι επιμθκφνει ιχουσ ι ςυλλαβζσ μιασ λζξθσ και 
αναπτφςςει ςυμπεριωορζσ αποωυγισ ι ςυναιςκθματικζσ αντιδράςεισ ςε αυτόν τον τρόπο λεκτικισ 
ςυμπεριωοράσ. 
• αρκρωτικζσ διαταραχζσ λόγω ανατομικϊν παραλλαγϊν: 
Σχιςτίεσ χείλουσ ι/και υπερϊασ ι άλλα ςφνδρομα. 
• διαταραχζσ ωωνισ : 
• λειτουργικζσ (π.χ. laryngeal web, one off dysphonia) 
• ψυχογενείσ (πχ. εωθβοωωνία) 
• διαταραχζσ του γραπτοφ λόγου: 
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ειδικζσ μακθςιακζσ δυςκολίεσ (δυςλεξία). 
• πραγματολογικζσ διαταραχζσ : 
διαταραχζσ ςτθν χριςθ τθσ γλϊςςασ (π.χ. ςτισ περιπτϊςεισ αυτιςμοφ, ςυνδρόμων, νοθτικϊν ι εξελικτικϊν 
κακυςτεριςεων). 
• ψυχιατρικζσ διαταραχζσ: 
για παράδειγμα παιδικόσ αυτιςμόσ, ςθμαςιολογικι πραγματολογικι διαταραχι, διάχυτεσ επικοινωνιακζσ 
διαταραχζσ. 
• θ νοθτικι υςτζρθςθ / μακθςιακζσ δυςκολίεσ 
• διαταραχζσ κατάποςθσ 
 
Διάωορεσ πακιςεισ προκαλοφν πολλαπλζσ αναπθρίεσ και διαταραχζσ μεταξφ των οποίων και διαταραχζσ 
επικοινωνίασ. Τζτοιεσ πακιςεισ είναι: 
• τα ςφνδρομα: 
π.χ. ςφνδρομο Down, Prader-Willi, Pierre-Robin κ.α. 
• οι νευρολογικζσ πακιςεισ: 
• εγκεωαλικι παράλυςθ 
• εγκεωαλικζσ τραυματικζσ κακϊςεισ 
• εκωυλιςτικζσ νευρολογικζσ πακιςεισ 
• ςφνδρομα 
Οι πακιςεισ αυτζσ προκαλοφν ςυνικωσ πολλαπλζσ αναπθρίεσ μεταξφ των οποίων μία ι περιςςότερεσ από 
τισ ακόλουκεσ διαταραχζσ επικοινωνίασ: 
• αρκρωτικζσ 
• ωωνολογικζσ 
• γλωςςικζσ 
• νοθτικζσ 
• κατάποςθσ 
• επικοινωνίασ (ανάγκθ χριςθ εναλλακτικϊν και επθυξθμζνων ςυςτθμάτων π.χ. Makaton, Bliss, Rebus) 
• ωωνισ 
• πραγματολογικζσ 
• διαταραχζσ ροισ 
 
• βαρθκοΐα ι κϊωωςθ: 
 

Τι πρζπει να κάνει ο γονιόσ εάν ανθςυχεί για  τθν ανάπτυξθ του λόγου του παιδιοφ του; Ο γονιόσ 
ςυνικωσ είναι ςε ετοιμότθτα όςον αωορά τθν ανάπτυξθ του παιδιοφ του. Θ ανάπτυξθ του λόγου και τθσ 
επικοινωνίασ είναι ζνασ τομζασ που απαςχολεί αρκετά τουσ γονείσ και, εάν παρατθριςουν κάποια 
δυςκολία ςτο παιδί τουσ, γριγορα αρχίηουν να διερευνοφν τι πρζπει να κάνουν. Ο γονιόσ είναι ςε 
πρωταγωνιςτικι κζςθ για να βοθκιςει το παιδί:  αυτόσ είναι που κα μάκει, κα ρωτιςει, κα ςυγκρίνει και 
κα αποωαςίςει ποιοσ είναι ο καλφτεροσ δρόμοσ να ακολουκιςει, ςε ςυνεργαςία με τουσ ειδικοφσ που κα 
εμπιςτευτεί. Ο γονιόσ κα πρζπει να ζχει υπόψθ του πόςο ςθμαντικι είναι θ δικιά του ςυμβολι ςτθν 
πρόλθψθ, ζτςι ϊςτε να τθν  διεκδικιςει. 
Μερικζσ από τισ δραςτθριότθτεσ τθσ πρόλθψθσ: 
Στθν επιςτιμθ τθσ λογοκεραπείασ, θ πρόλθψθ ςθμαίνει τον ζγκαιρο εντοπιςμό και αντιμετϊπιςθ των 
διαταραχϊν λόγου και επικοινωνίασ. Για παράδειγμα, ζνα παιδί που παρουςιάηει επιβράδυνςθ ςτθν 
ανάπτυξθ του λόγου κα πρζπει να εξεταςκεί και να αντιμετωπιςκεί από τον ειδικό ζγκαιρα. Ζτςι κα  
αποωευχκοφν προβλιματα που μπορεί να αναπτυχκοφν εάν οι δυςκολίεσ ςυνεχιςτοφν.  
Οι επιπτϊςεισ μιασ κακυςτζρθςθσ ςτθν ανάπτυξθ του λόγου μπορεί να είναι ςφνκετεσ και πολφπλευρεσ, για 
παράδειγμα, μπορεί να είναι γλωςςικζσ, μακθςιακζσ, κοινωνικζσ ι και ςυναιςκθματικζσ. Θ ζγκαιρθ 
αντιμετϊπιςθ μπορεί να προλάβει αυτζσ τισ δευτερογενείσ επιπτϊςεισ. 
Από τθν άλλθ, μια ωυςιολογικι κατάςταςθ όπωσ είναι να μεγαλϊνει ζνα παιδί ςε δίγλωςςο περιβάλλον 
μπορεί από μόνθ τθσ να μθν είναι «πρόβλθμα», αλλά να οδθγεί ςε δυςκολίεσ εάν οι γονείσ και οι 
εκπαιδευτικοί δεν είναι ευαιςκθτοποιθμζνοι για το πωσ να διαχειριςτοφν κάποιεσ ςθμαντικζσ πτυχζσ ςε 
κατά τα άλλα ωυςιολογικζσ καταςτάςεισ. 
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ΠΡΟΛΘΨΘ ΑΣΤΧΘΜΑΣΩΝ 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 

Τα ατυχιματα αποτελοφν το ςθμαντικότερο πρόβλθμα υγείασ παιδιϊν και νζων ατόμων. Λδιαίτερα τα 
τελευταία χρόνια τα παιδικά ατυχιματα ζχουν πάρει ςτον τόπο μασ διαςτάςεισ επιδθμίασ. Πμωσ, θ 
αντιμετϊπιςι τουσ είναι εωικτι και θ επιδθμία είναι δυνατό να τεκεί υπό ζλεγχο, όπωσ ζχει δείξει θ 
εμπειρία άλλων χωρϊν, που ζχουν εωαρμόςει επιτυχι προγράμματα πρόλθψθσ. 
Τα μικρά παιδιά αποτελοφν μία από τισ πιο ευαίςκθτεσ ομάδεσ ζναντι των ατυχθμάτων διότι ζχουν άγνοια 
του κινδφνου, ωυςικι περιζργεια για να εξερευνιςουν τον κόςμο. Επιπλζον διανφουν τθν ωάςθ τθσ 
ανάπτυξθσ του μυϊκοφ, ςκελετικοφ και νευρικοφ ςυςτιματοσ τουσ, με αποτζλεςμα να βρίςκονται ςε διαρκι 
κίνθςθ. Είναι κλιβερό το γεγονόσ ότι οι περιςςότεροι τραυματιςμοί ςυμβαίνουν επειδι οι γονείσ αγνοοφν ι 
υποτιμοφν τισ δυνατότθτεσ των παιδιϊν τουσ. 
Είναι ωρόνιμο να κάνετε το ςπίτι ςασ αςωαλζσ πριν ξεκινιςει το παιδί ςασ να περπατάει. Αρχικά αςωαλίςτε 
όλεσ τισ πρίηεσ με ειδικά προςτατευτικά, για να γίνει αποωυγι του κινδφνου τθσ θλεκτροπλθξίασ. Στον φπνο 
το μωρό πρζπει να είναι ανάςκελα ι ςτο πλάι για να μειωκεί ο κίνδυνοσ αιωνιδίου κανάτου. Τα κάγκελα τθσ 
κοφνιασ δεν πρζπει να απζχουν περιςςότερο από 6 εκατοςτά μεταξφ τουσ και δεν πρζπει να υπάρχει κενό 
μεταξφ ςτρϊματοσ και κοφνιασ. Το ςτρϊμα πρζπει να είναι ςτακερό (όχι ςτρϊμα νεροφ ι μαλακά 
μαξιλάρια). Μθν αωινετε ζνα μωρό να ςκαρωαλϊνει ςε ζπιπλα, καρζκλεσ κλπ. Κρατιςτε μακριά μικρά 
αντικείμενα ι κορδόνια (ότι χωράει ςτο ρολό του χαρτιοφ υγείασ κεωρείται επικίνδυνο για κατάποςθ). 
Στο μπάνιο ποτζ μθν αωινετε ζνα μωρό μόνο του ςτθν μπανιζρα ι κοντά ςε πιςίνα – κάλαςςα αςχζτωσ το 
βάκοσ του νεροφ• οι περιςςότεροι πνιγμοί παιδιϊν ςθμειϊνονται ςτα ρθχά και όχι ςτα βακιά γιατί οι γονείσ 
τουσ ιταν επαναπαυμζνοι. Πςο νωρίτερα μακαίνει ζνα παιδί να κολυμπάει, τόςο μειϊνονται οι 
πικανότθτεσ ατυχθμάτων από πνιγμό, αλλά και πάλι δεν πρζπει να μθν είναι κάτω από επιτιρθςθ. Στθν 
άκλθςθ κα πρζπει να τθροφνται όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ (κράνοσ και επιγονατίδεσ ςτο 
skateboard κλπ). 
Στθν κουηίνα επίςθσ δεν πρζπει να μζνει ζνα παιδί μόνο του χωρίσ επίβλεψθ διότι υπάρχει ο κίνδυνοσ να 
ζρκει ςε επαωι με κοωτερά αντικείμενα ι με καυτά υγρά. Επίςθσ, για τον ίδιο λόγο που αναωζρκθκε 
προθγουμζνωσ,  πρζπει να αποωεφγουμε να το παίρνουμε αγκαλιά τθν ϊρα που μαγειρεφουμε και να 
υπάρχει θ μζριμνα ϊςτε τα χεροφλια των μαγειρικϊν ςκευϊν να είναι ςτραμμζνα προσ τα μζςα. 
Στο αυτοκίνθτο πάντα να γίνεται χριςθ ειδικϊν κακιςμάτων που βλζπουν προσ τα πίςω και να είναι ςωιχτά 
δεμζνα με τισ ειδικζσ υποδοχζσ τθσ αςωαλείασ. Ράντα να βάηετε τα παιδιά ςτο πίςω κάκιςμα και ςτθν 
περίπτωςθ που χρθςιμοποιείτε μθχανι να τουσ ωοράτε κράνοσ. 
Στο ςχολείο μπορείτε να προςτατζψετε το παιδί ςασ μζςω του ςυλλόγου γονζων και κθδεμόνων με 
προτάςεισ προσ το ςχολείο για λιψθ μζτρων αςωαλείασ (πυρόςβεςθ, άςκθςθ πυρκαγιάσ ι ςειςμοφ κλπ). 
Επειδι όμωσ τα περιςςότερα ατυχιματα ςτον ςχολικό χϊρο ςυμβαίνουν από τθν επικετικότθτα των 
μακθτϊν ςτο διάλλειμα, κα ιταν ςυνετό να προειδοποιοφςατε το παιδί ςασ και να το μακαίνατε τρόπουσ 
κόςμιασ ςυμπεριωοράσ. Στισ παιδικζσ χαρζσ πολλζσ ωορζσ το ζδαωοσ ζχει κακοτεχνίεσ•  για αυτόν τον λόγο 
κα πρζπει να προβλζπετε τα επικίνδυνα ςθμεία που μπορεί να τραυματίςουν το παιδί ςασ και να ωεφγετε 
από αυτζσ όταν το ωωσ λιγοςτεφει. 
Στα μζτρα πρόλθψθσ περιλαμβάνονται ζνασ αρικμόσ επείγουςασ ανάγκθσ ςε εμωανζσ ςθμείο, θ εκμάκθςθ 
καρδιοπνευμονικισ αναηωογόνθςθσ για μικρά παιδιά, ςιρόπι ιπεκακουάνασ (κατόπιν ςφςταςθσ γιατροφ ςε 
περίπτωςθ δθλθτθρίαςθσ για τθν πρόκλθςθ εμετοφ). Τα μωρά δεν πρζπει να ταρακουνιοφνται ι να αςκείται 
ςωματικι ποινι• αωενόσ μπορεί να προκλθκεί πολφ ςοβαρι βλάβθ (ζωσ και παράλυςθ) και αωετζρου αυτό 
δεν αποτελεί ορκι παιδαγωγικι μζκοδο. Το πιο ςθμαντικό από όλα είναι να δίνετε εςείσ το καλό 
παράδειγμα ςτα παιδιά ςασ τόςο ςε ηθτιματα αςωάλειασ όςο και ςυμπεριωοράσ γενικότερα. 
 
Οδθγό ςθμείο πρζπει να αποτελζςει θ αλλαγι τθσ διαδεδομζνθσ αντίλθψθσ ότι το ατφχθμα αποτελεί κατά 
κανόνα "τυχαίο" και κατά ςυνζπεια αναπόωευκτο γεγονόσ. Υπολογίηεται ότι αν ςτθ χϊρα μασ επικρατοφςαν 
οι ςυνκικεσ που υπάρχουν ςιμερα ςτθν Ολλανδία ι τθν Αγγλία κα μποροφςε να ςϊηεται ζνα ςτα τρία 
παιδιά που πεκαίνουν από ατφχθμα.  
Ο όροσ "ατφχθμα" περιλαμβάνει μεταξφ άλλων τισ πτϊςεισ, τα εγκαφματα, τισ δθλθτθριάςεισ, τουσ 
πνιγμοφσ-πνιγμονζσ και κυρίωσ τα τροχαία ατυχιματα. Τα υποκείμενα αίτια των ατυχθμάτων 
διαμορωϊνονται με βάςθ το εξελικτικό ςτάδιο και το είδοσ των δραςτθριοτιτων ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν 
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τα παιδιά ανάλογα με τθν θλικία τουσ. 
 
Ατυχιματα ςε βρζφθ  
 
Δεςπόηουςα αιτία κανατθωόρων ατυχθμάτων ςτα βρζωθ είναι οι πνιγμοί-πνιγμονζσ από ειςρόωθςθ 
τροωϊν ι απόωραξθ των αεροωόρων οδϊν από ξζνο ςϊμα και ακολουκοφν τα τροχαία ενϊ οι πτϊςεισ 
αποτελοφν τθν πρϊτθ αιτία προςζλευςθσ βρεωϊν για ατφχθμα ςτα Εξωτερικά Λατρεία των Νοςοκομείων. 
Επειδι ςτθν θλικία αυτι τα ατυχιματα ςυμβαίνουν ςυνικωσ ςε περιβάλλον που ελζγχεται από γονείσ θ 
ςυχνότθτά τουσ μπορεί να μειωκεί τόςο με τθ δθμιουργία αςωαλζςτερων προϊόντων και ςυνκθκϊν 
περιβάλλοντοσ όςο και με ειδικι εκπαίδευςθ των γονιϊν για αποτελεςματικι εποπτεία.  
 
Για παράδειγμα, τουσ πρϊτουσ τρεισ μινεσ ωροντίηουμε:  
• να μθν υπάρχουν ςτο κρεβάτι του μωροφ αντικείμενα που μπορεί να προκαλζςουν αςωυξία ι πνιγμό  
• να κρατάμε πάντα ςτθν αγκαλιά μασ το μωρό όταν το ταΐηουμε για να αποωεφγεται 
• κίνδυνοσ τθσ ειςρόωθςθσ  
• να μθν το αωινουμε ποτζ μόνο του ςε υψθλζσ επιωάνειεσ, όπωσ οι αλλαξιζρεσ και το κρεβάτι γιατί 
υπάρχει κίνδυνοσ να ςυρκεί από μόνο του ςτθν άκρθ και να πζςει  
• να προμθκευτοφμε και να τοποκετιςουμε ςωςτά ςτο αυτοκίνθτο τθν ειδικι ςυςκευι αςωαλοφσ 
μεταωοράσ του μωροφ.  
Λζγεται ότι θ πρόλθψθ των τροχαίων ατυχθμάτων ςτα παιδιά αρχίηει από το μαιευτιριο. 
Στθν θλικία των πζντε μθνϊν το μωρό αρπάηει και βάηει ςτο ςτόμα του διάωορα μικροαντικείμενα, τραβάει 
τραπεηομάντιλα ι αναποδογυρίηει ωλιτηάνια με καυτό ρόωθμα.  
 
Γι' αυτό ωροντίηουμε: 
 • να ωυλάμε μικροςκοπικά παιγνίδια και αντικείμενα μακριά του, αωοφ μπορεί να πνιγεί με παιγνίδια που 
είναι αςωαλι για μεγαλφτερθσ θλικίασ παιδιά  
• να μθν πίνουμε καυτά ροωιματα με το μωρό ςτθν αγκαλιά. 
Στθν θλικία των εννζα μθνϊν το μωρό μπορεί να κακίςει... αλλά και να γλιςτριςει ςτο μπάνιο. Είναι ικανό 
να μπουςουλίςει και να ωκάςει μζχρι το πιατάκι με το ωαγθτό τθσ γάτασ ι τθ ωωτιά ςτο τηάκι ι το 
πλατφςκαλο μιασ εςωτερικισ ςκάλασ. Κακϊσ κρατιζται και ςτζκεται όρκιο από το ελαωρφ τραπζηι μπορεί 
να το αναποδογυρίςει και να πζςει μαηί του. Τα καταωζρνει να ςκαρωαλϊνει πάνω ςε ζπιπλα με κίνδυνο να 
πζςει από τισ καρζκλεσ ι το καρότςι του. 
Γι' αυτό ωροντίηουμε:  
• να μθν αωινουμε ποτζ το μωρό μόνο του όταν είναι ξφπνιο  
• να κρατάμε κακαρό και να απομακρφνουμε από το πάτωμα επικίνδυνα αντικείμενα  
• να χρθςιμοποιοφμε προςτατευτικό κάλυμμα ςτο τηάκι και πόρτα αςωαλείασ ςτθν αρχι τθσ εςωτερικισ 
ςκάλασ  
• να είμαςτε πάντα μαηί με το μωρό ςτο μπάνιο  
• να μθν εμπιςτευόμαςτε να το προςζχουν μεγαλφτερα παιδιά  
• να ελζγξουμε αν το κάκιςμα μεταωοράσ του παιδιοφ ςτο αυτοκίνθτο είναι το κατάλλθλο για τθν θλικία και 
το βάροσ του. 
 
Στα πρϊτα του γενζκλια το μωρό απολαμβάνει να ςκαρωαλϊνει εδϊ και εκεί... με κίνδυνο να πζςει ακόμθ 
και ζξω από το παράκυρο. Χαίρεται να ανοίγει κουτιά και να δοκιμάηει το περιεχόμενό τουσ.  
 
Γι' αυτό ωροντίηουμε:  
• να είμαςτε πάντα μαηί του, όταν το μωρό είναι ξφπνιο 
• να αςωαλίηουμε τα ντουλάπια και τισ πόρτεσ με ειδικά κάλυπτρα αςωαλείασ ϊςτε να μθν είναι 
επιςκζψιμοι από το παιδί αποκθκευτικοί χϊροι όπου ωυλάςςονται απορρυπαντικά, ωάρμακα, καλλυντικά 
και άλλεσ επικίνδυνεσ χθμικζσ ουςίεσ  
• να τοποκετοφμε ςτισ πρίηεσ του θλεκτρικοφ προςτατευτικά καλφμματα  
• να μαγειρεφουμε ςτα πίςω μάτια τθσ κουηίνασ με τισ λαβζσ των μαγειρικϊν ςκευϊν ςτραμμζνεσ προσ τον 
τοίχο για να αποωεφγονται τα εγκαφματα  
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• να βεβαιωκοφμε ότι τα παράκυρα ζχουν κλειδαριζσ αςωαλείασ που δεν μποροφν να ανοιχτοφν από τα 
παιδιά  
• ενιςχφςουμε τα κάγκελα τθσ βεράντασ με ειδικό προςτατευτικό δίχτυ που ωτάνει ςε φψοσ τα 1.80 μζτρα 
 
Ατυχιματα ςε παιδιά 1-4 ετϊν  
 
Το μεγαλφτερο αρικμό κανατθωόρων ατυχθμάτων ςτα ελλθνόπουλα τθσ προςχολικισ θλικίασ προκαλεί θ 
εμπλοκι ςε τροχαίο με τθν ιδιότθτα κυρίωσ του επιβάτθ ι του πεηοφ ενϊ οι πνιγμοί-πνιγμονζσ από ξζνα 
ςϊματα εξακολουκοφν να είναι ςθμαντικι αιτία κανάτου. Ππωσ ςτα βρζωθ ζτςι και ςτα παιδιά τθσ 
προςχολικισ θλικίασ οι τυχαίεσ πτϊςεισ, τα εγκαφματα και οι δθλθτθριάςεισ αποτελοφν τισ ςυχνότερεσ κατά 
ςειρά αιτίεσ επίςκεψθσ για ατφχθμα ςτα Εξωτερικά Λατρεία των νοςοκομείων. Στθν θλικία αυτι το παιδί ςασ 
τα καταωζρνει να ανοίγει δοχεία και μπουκάλια κακϊσ και ςυρτάρια, όπου ζχετε αποκθκεφςει αιχμθρά 
αντικείμενα. "Ραίηει" με τουσ διακόπτεσ με πικανότθτα να ανάψει το μάτι τθσ κουηίνασ ι το θλεκτρικό 
ςίδερο. Μπορεί να ανάψει ςπίρτα... και να προξενιςει πυρκαγιά ι να ανοίξει τθ βρφςθ και να καεί με το 
ηεςτό νερό. Διαςκεδάηει να ςκαρωαλϊνει ςτα κάγκελα τθσ βεράντασ και να κάνει τςουλικρα ςτθν 
κουπαςτι τθσ ςκάλασ. 
Γι' αυτό ωροντίηουμε:  
• να τθρεί το ςπίτι μασ τισ ειδικζσ προδιαγραωζσ αςωάλειασ για παιδιά  
• να επιτθροφμε το παιδί ςωςτά και διακριτικά  
• να το διδάςκουμε ςιγά-ςιγά και υπομονετικά κζματα αςωαλοφσ ςυμπεριωοράσ. 
 
Το παιδί καταλαβαίνει τισ οδθγίεσ, αλλά τισ ξεχνά όταν ενκουςιάηεται ι το απορροωά κάτι άλλο. 
 
Ατυχιματα ςε παιδιά 5–9 χρόνων  
 
Το μεγαλφτερο αρικμό κανατθωόρων ατυχθμάτων ςτα ελλθνόπουλα τθσ πρϊτθσ ςχολικισ θλικίασ προκαλεί 
θ εμπλοκι ςε τροχαίο ατφχθμα με αυξθμζνο το ποςοςτό των παιδιϊν που παραςφρονται από τροχοωόρα. 
Το γεγονόσ αντικατοπτρίηει τθν αυξθμζνθ κινθτικότθτα και διάκεςθ των παιδιϊν για ανεξαρτθςία και 
υπογραμμίηει τθν ανάγκθ ςυνεχοφσ επιτιρθςθσ και ςωςτισ εκπαίδευςθσ ςτθν κυκλοωοριακι αγωγι. Οι 
πνιγμοί-πνιγμονζσ περνοφν ςε δεφτερθ κζςθ και ακολουκοφν τα εγκαφματα ενϊ τα ατυχιματα από πτϊςεισ 
αποτελοφν και ςτθν θλικιακι αυτι ομάδα τθ ςυχνότερθ αιτία προςζλευςθσ για ατφχθμα ςτα Εξωτερικά 
Λατρεία των νοςοκομείων. Για τθν πρόλθψθ των ατυχθμάτων ςτθν θλικία αυτι χρθςιμοποιοφνται επίςθσ 
προγράμματα ανάπτυξθσ δεξιοτιτων που κα εξαςωαλίςουν τθν αςωαλζςτερθ ςυμπεριωορά του παιδιοφ.  
Τα πεντάχρονα παιδιά μποροφν με τθ δικι μασ επίβλεψθ να χρθςιμοποιοφν το μαχαίρι και να ανάβουν τα 
ςπίρτα. Μποροφν να παίηουν ςτα διαωορετικά όργανα τθσ παιδικισ χαράσ... με κίνδυνο κυρίωσ να πζςουν 
από φψοσ. Ακόμθ ζχουν μάκει να οδθγοφν ποδιλατο, ςε περιοριςμζνο χϊρο αλλά όχι ςτο δρόμο και να 
κολυμποφν υπό τθν επίβλεψθ ενιλικα. Στθν θλικία αυτι τα παιδιά είναι ςε κζςθ να αντιλθωκοφν τθν 
επικινδυνότθτα οριςμζνων καταςτάςεων. Ωςτόςο χρειάηονται τθν κακοδιγθςθ-επίβλεψθ των ενθλίκων ζωσ 
ότου θ αςωαλισ ςυμπεριωορά γίνει βίωμά τουσ. 
Επίςθσ οι γονείσ κα πρζπει να ωροντίςουν:  
• μαηί με το πρϊτο του ποδιλατο να αγοράςουν ςτο παιδί τουσ και το αντίςτοιχο κράνοσ και να 
βεβαιωκοφν ότι χρθςιμοποιείται για τισ μετακινιςεισ του παιδιοφ ςτο αυτοκίνθτο το ειδικό υποςτθρικτικό 
κάκιςμα  
• να μάκουν το παιδί τουσ κολφμπι... οι χαρζσ τθσ κάλαςςασ μπορεί να εγκυμονοφν κινδφνουσ να 
ενθμερωκοφν αν γίνεται περιοδικόσ ζλεγχοσ των οργάνων και υπάρχει ςωςτι επιτιρθςθ ςτθν παιδικι χαρά 
που ςυχνάηει το παιδί ςασ  
• να ενθμερωκοφν αν γίνεται περιοδικόσ ζλεγχοσ των οργάνων και υπάρχει ςωςτι επιτιρθςθ ςτθν παιδικι 
χαρά που ςυχνάηει το παιδί ςασ 
 
Ατυχιματα ςε παιδιά 10–14 χρόνων 
Με τθν είςοδο του παιδιοφ ςτθν εωθβεία, τα τροχαία ατυχιματα ςτα οποία τα παιδιά ςυμμετζχουν είτε ωσ 
επιβάτεσ αυτοκινιτων και δικφκλων είτε ωσ πεηοί αποτελοφν τθν κφρια αιτία κανάτου. Ακολουκοφν οι 
πνιγμοί που ςτθν θλικία αυτι αντιπροςωπεφουν κυρίωσ ατυχιματα ςτθ κάλαςςα. Οι πτϊςεισ αποτελοφν 
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και πάλι τθν πρϊτθ αιτία προςζλευςθσ ςτα Εξωτερικά Λατρεία των νοςοκομείων, αλλά ςτισ θλικίεσ αυτζσ 
προκαλοφνται ςε χϊρουσ εκτόσ ςπιτιοφ, όπωσ το ςχολείο και οι ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Στα 
προγράμματα παρζμβαςθσ δίνεται ειδικι ζμωαςθ ςτθ δθμιουργία αςωαλοφσ περιβάλλοντοσ ςτο ςχολείο ι 
ςτθ γειτονιά και μεγάλθ προςοχι ςτθν τιρθςθ των προδιαγραωϊν αςωάλειασ των ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων και του ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ.  
Τα δεκάχρονα παιδιά ζχουν μάκει τθν αςωαλι ςυμπεριωορά και μποροφν για παράδειγμα να διαςχίηουν 
μόνα τουσ ςχετικά ιςυχουσ δρόμουσ. Ραρόλα αυτά υπάρχει πικανότθτα να παραβλζψουν οριςμζνουσ 
κινδφνουσ και να παραςυρκοφν από ωίλουσ ι να οδθγθκοφν ςε ακρότθτεσ για να δοκιμάςουν τισ 
δυνατότθτζσ τουσ. Για τα επόμενα χρόνια χρειάηεται να επιμζνετε ςτθ λιψθ μζτρων αςωάλειασ αωινοντασ 
ςυγχρόνωσ το παιδί να ανακαλφπτει τθν ανεξαρτθςία του μζςα ςτα όρια που κακορίηουν τα μζτρα αυτά. Το 
δικό ςασ όμωσ ηωντανό παράδειγμα είναι εκείνο που μετράει περιςςότερο από κάκε ςυμβουλι. 

 
ΣΡΟΧΑΙΑ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 

Αιτίεσ 

1. Θ μειωμζνθ ικανότθτα οδιγθςθσ, δθλαδι 

 Απειρία νζων οδθγϊν και ςυνδυαςμό με τθν υπερεκτίμθςθ των οδθγικϊν τουσ δυνατοτιτων 

 Κοφραςθ κατά τθν οδιγθςθ 

 Κατανάλωςθ αλκοολοφχων ποτϊν πριν από τθν οδιγθςθ 

 Απόςπαςθ τθσ προςοχισ π.χ. για άναμμα τςιγάρου, για να χρθςιμοποιιςει το κινθτό 
τθλζωωνο, για να ακοφςει ραδιόωωνο ι να λογομαχιςει με κάποιον ςυνεπιβάτθ. 

2. Θ ριψοκίνδυνθ ςυμπεριωορά, θ οποία οωείλεται 

 Σε απροςεξία ςε ςυνδυαςμό με τθν υποτίμθςθ του κινδφνου. 

 Σε άγνοια του γεγονότοσ ότι οδθγοφμε ριψοκίνδυνα. 

 Στθν τάςθ των νζων οδθγϊν να αναηθτοφν τθν περιπζτεια 

 Στθν επιδεικτικι και επικετικι ςυμπεριωορά που οι νζοι οδθγοί αναπτφςςουν μερικζσ ωορζσ. 

 Στθ χριςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ι ναρκωτικϊν ουςιϊν πριν και κατά τθν οδιγθςθ. 

 Στισ παροτρφνςεισ των ςυνεπιβατϊν προσ τον οδθγό για ακραία οδιγθςθ για λόγουσ 
«μαγκιάσ», «γκαηιϊν» ι «κόντρασ». 

3. Θ παραβίαςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοωορίασ (Κ.Ο.Κ.) 
4. Θ κατάςταςθ του οχιματοσ (τακτικι ι ζκτακτθ ςυντιρθςθ) 
5. Θ κατάςταςθ των δρόμων και το περιβάλλον (ανάποδεσ κλίςεισ, κακι ποιότθτα οδοςτρϊματοσ, ςτενζσ 

λωρίδεσ κυκλοωορίασ, ελλιπισ ςιμανςθ κτλ) 
   

Πρόλθψθ 
Καλόσ οδθγόσ είναι αυτόσ που φροντίηει πάντα: 

 Να διακζτει άδεια οδιγθςθσ  
 Να αποωεφγει τθν υπερβολικι ταχφτθτα και τα αντικανονικά και επικίνδυνα προςπεράςματα. 
 Να μθν παραβιάηει τισ πινακίδεσ ςιμανςθσ των δρόμων και να ςζβεται τθν προτεραιότθτα των 

άλλων οδθγϊν. 
 Να μθν παραβιάηει το κόκκινο ςιμα του ωωτεινοφ ςθματοδότθ και τθ διπλι διαχωριςτικι 

γραμμι και να μθν κινείται ςτο αντίκετο ρεφμα κυκλοωορίασ. 
 Να ωοράει τθ ηϊνθ αςωαλείασ ι το κράνοσ του και να αποωεφγει τθ χριςθ των αλκοολοφχων 

ποτϊν πριν και κατά τθν οδιγθςθ. 
ωςτόσ ςυνεπιβάτθσ είναι αυτοφσ που: 

 Φροντίηει πάντα να παίρνει από μόνοσ του μζτρα αςωαλείασ, όπωσ να χρθςιμοποιεί τθ ηϊνθ 
αςωαλείασ ι το κράνοσ. 

 Δεν ενκαρρφνει τθ ριψοκίνδυνθ ςυμπεριωορά του οδθγοφ 
 Αποτρζπει τον οδθγό του οχιματοσ από τθ χριςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ι ναρκωτικϊν 

ουςιϊν. 
 Δεν κάνει ο ίδιοσ χριςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν ι ναρκωτικϊν ουςιϊν, ζτςι ϊςτε να μπορζςει 

ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ να αντιδράςει. 
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Ο καλόσ οδθγόσ είναι αυτόσ που όχι μόνο τθρεί τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοωορίασ αλλά και που 

μπορεί να προβλζπει να λάκθ των άλλων και οδθγεί με τζτοιο τρόπο ϊςτε να μπορεί να αντιδράςει ςε 
κάκε δφςκολθ κατάςταςθ που μπορεί να προβλεωκεί.  

Για τθ μείωςθ ςτο ελάχιςτο των τροχαίων ατυχθμάτων με κφματα παιδιά, θ ΕΛΡΑ ςυνιςτά ςτουσ γονείσ:  
 Να περπατοφν μαηί με τα παιδιά ςτισ διαδρομζσ και διαβάςεισ προ και από το ςχολείο από τισ 

οποίεσ θ μετάβαςθ και θ αποχϊρθςι τουσ γίνεται με αςωάλεια.  
 Να ενεργοποιιςουν και να ενιςχφςουν τον κεςμό του «ςχολικοφ τροχονόμου», ο οποίοσ λειτουργεί 

τα τελευταία χρόνια ςε πολλά ςχολεία.  
 Στισ περιπτϊςεισ που θ μετακίνθςθ των μακθτϊν γίνεται με ςχολικά λεωωορεία, να βεβαιωκοφν ότι 

αυτά ζχουν ελεγχκεί πρόςωατα, διακζτουν ηϊνεσ αςωαλείασ, πυροςβεςτικά μζςα και βεβαίωσ 
ςυνοδό.  

 

ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 
Αιτίεσ ατυχθμάτων 

Υπάρχουν αρκετά πικανά επικίνδυνα μζρθ ςε όλα τα ςπίτια, όπωσ: ηεςτό νερό, οικιακζσ χθμικζσ ουςίεσ, 
τηάκι, αιχμθρά αντικείμενα. Ακόμθ και τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα ενόσ ςπιτιοφ, όπωσ τα μπαλκόνια και 
οι ανοικτζσ ςκάλεσ μπορεί να κρφβουν κινδφνουσ. 
Τα μικρά παιδιά δεν είναι ςε κζςθ να εκτιμιςουν μόνα τουσ, τουσ κινδφνουσ που υπάρχουν κάκε ωορά. Θ 
αντίλθψι τουσ για το περιβάλλον γφρω τουσ είναι περιοριςμζνθ, θ ζλλειψθ εμπειρίασ και ανάπτυξθσ, ο 
κακόσ ςυντονιςμόσ των κινιςεων και θ αςτακισ ιςορροπία, μπορεί να τα οδθγιςει ςε ατφχθμα. Τα παιδιά 
είναι γεμάτα απορίεσ και θ περιζργεια μπορεί να τα οδθγιςει ςε επικίνδυνεσ καταςτάςεισ, όπου μπορεί να 
ςυμβεί κάποιο ατφχθμα. Φυςικά προβλιματα υπάρχουν και ςτουσ θλικιωμζνουσ, τουσ αςκενείσ ι και τουσ 
απρόςεκτουσ και βιαςτικοφσ υγιείσ ενιλικουσ. 

Τπάρχουν αρκετοί παράγοντεσ που ςυμβάλουν ςτθν πρόκλθςθ ατυχθμάτων: 
 Αωθρθμάδα και ελλιπισ επίβλεψθ.  
 Ραράγοντεσ όπωσ το άγχοσ, κάποιοσ κάνατοσ ςτθν οικογζνεια, μια χρόνια αςκζνεια, το να είναι 

κάποιοσ άςτεγοσ ι να ζχει μετακομίςει πρόςωατα.  
 Αλλαγζσ ςτισ ςυνικειεσ ι βιαςφνθ.  
 Μεγάλθ ςυγκζντρωςθ ανκρϊπων ςτο ίδιο ςπίτι και κακζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ.  
 Ζλλειψθ εξοικείωςθσ με το περιβάλλον, π.χ. ςτισ διακοπζσ, ι κατά τθν επίςκεψθ ςε ςυγγενείσ ι 

ωίλουσ.  
 
Δζκα βαςικζσ ςυμβουλζσ για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο ςπίτι 
Για να αποωφγουμε ςοβαροφσ τραυματιςμοφσ: 
1. Αιχμθρά και κοωτερά αντικείμενα (π.χ. μαχαίρια, ψαλίδια, βελόνεσ και εργαλεία) να ωυλάγονται 

εκεί που δεν τα ωτάνουν τα παιδιά. 
2. Να κάνουμε τισ μπαλκονόπορτεσ ορατζσ, βάηοντασ αυτοκόλλθτα ςτο ςωςτό φψοσ. Υπάρχει και 

διαωανζσ αυτοκόλλθτο υλικό για τθν επικάλυψθ οποιαςδιποτε γυάλινθσ επιωάνειασ προσ αποωυγι 
ςοβαροφ τραυματιςμοφ ςε περίπτωςθ ατυχιματοσ. 

Για να αποωφγουμε τθν θλεκτροπλθξία: 
3. Να χρθςιμοποιοφμε πρίηεσ αςωαλείασ ι καλφμματα ςτισ υπάρχουςεσ. 
Για να αποωφγουμε τον πνιγμό: 
4. Ροτζ τα παιδιά μόνα ςτθν μπανιζρα, οφτε λεπτό. Επιπλζον, υπάρχει αυτοκόλλθτοσ τάπθτασ προσ 

αποωυγι πτϊςθσ μζςα ςτθν μπανιζρα.  
Για να αποωφγουμε τισ δθλθτθριάςεισ:  
5. Να ωυλάμε εκεί που δεν τα βλζπουν και δεν τα ωτάνουν τα παιδιά, όλα τα απορρυπαντικά, 

ωάρμακα, ωυτοωάρμακα, μπογιζσ και διαλυτικά.  
Για να αποωφγουμε τα εγκαφματα: 
6. Ροτζ μθν αωινουμε μόνα τουσ τα παιδιά κοντά ςε αναμμζνο τηάκι, ςόμπα ι άλλθ καυτι 

επιωάνεια.  
7. Κατά προτίμθςθ χρθςιμοποιοφμε τα πίςω μάτια ςτθν κουηίνα και το χεροφλι τθσ κατςαρόλασ ποτζ 
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να μθν εξζχει. 
Για να αποωφγουμε πνιγμό και αςωυξία: 
8. Κρφβουμε πάντα τισ πλαςτικζσ ςακοφλεσ εκεί που δεν τισ βρίςκουν τα παιδιά.  
9. Ροτζ μθν αωινουμε μικροαντικείμενα εκεί που τα ωτάνουν μικρά παιδιά και μπορεί να τα βάλουν 

ςτο ςτόμα. 
Για να αποωφγουμε τισ πτϊςεισ: 
10. Ροτζ παιδιά μόνα ςε μπαλκόνια και ταράτςεσ και ασ ωροντίςουμε να υπάρχουν ςωςτά κάγκελα. 
 
Ασ κάνουμε το ςπίτι μασ όςο το δυνατόν αςωαλζςτερο. Ράνω απ’ όλα, ασ μάκουμε ςτα παιδιά μασ 

από πολφ μικρι θλικία να αναγνωρίηουν τουσ κινδφνουσ και να προωυλάςςονται από αυτοφσ. 

 

ΕΡΓΑΣΙΚΑ ΑΣΤΧΘΜΑΣΑ 
Βαςικζσ πθγζσ κινδφνου και βαςικοί κίνδυνοι 

 
ΣΥΝΤΕΛΟΥΝ: Ζλλειψθ εκπαίδευςθσ, κοφραςθ, μθ ικανοποίθςθ από εργαςία (αν δεν αρζςει ςτον 
εργαηόμενο), βιαςφνθ, πίεςθ, ιδιοςυγκραςία, απροςεξία, ζλλειψθ επίβλεψθσ, ρουτίνα κ.λπ. 

 
Πλεσ οι πθγζσ κινδφνου πρζπει να εξαλειωκοφν. Το είδοσ του κινδφνου, ο βακμόσ επικινδυνότθτασ 

που ενζχει και θ ςοβαρότθτα τθσ βλάβθσ που ενδζχεται να προκλθκεί διαωζρουν ςε κάκε χϊρο εργαςίασ 
και τομζα. Τα παρακάτω κζματα αποτελοφν μζροσ του ηθτιματοσ. 

Εξοπλιςμόσ εργαςίασ και εγκαταςτάςεισ: ανεπαρκι μθχανικά μζτρα προςταςίασ για τθν αποτροπι 
επαωϊν με επικίνδυνα αντικείμενα, ελλιπισ ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ και των οχθμάτων 
εργαςίασ, κοψίματα και κραφςματα από λεπίδεσ, αιχμθρζσ γωνίεσ, μεταλλικά ελάςματα, εργαλεία ι 
ακμζσ και θλεκτρολογικοί κίνδυνοι. 
Χϊροσ εργαςίασ: πλθμμελισ επιμζλεια του χϊρου εργαςίασ — τάξθ, κακαριότθτα και ζλεγχοσ, κακι 
ορατότθτα ςε χϊρουσ όπου λειτουργοφν οχιματα και εξοπλιςμόσ ανφψωςθσ, όπωσ για παράδειγμα 
κινθτοί γερανοί, ςυνφπαρξθ ανκρϊπων και οχθμάτων, ιδιαίτερα ςε ειςόδουσ και εξόδουσ χϊρων 
ςτάκμευςθσ οχθμάτων, αποκθκϊν και εργοταξίων. 
Μεταφορά ςτο χϊρο εργαςίασ: ανεξζλεγκτεσ μετακινιςεισ αντικειμζνων, όπωσ για παράδειγμα 
βαρελιϊν που δεν είναι καλά ςτερεωμζνα ςτθ κζςθ τουσ και άλλων ωορτίων και περιεκτϊν κατά 
τθν αποκικευςθ, μεταωορά, διανομι ι χειριςμό τουσ. Άτομα που πζωτουν κφματα ςφγκρουςθσ με 
κινοφμενα οχιματα, πτϊςθσ από οχιματα, ςφγκρουςθσ με αντικείμενα ςε πτϊςθ από οχιματα ι 
κφματα ανατροπισ οχθμάτων. 
Εργατικό δυναμικό: ζλλειψθ πλθροωόρθςθσ, οδθγιϊν, κατάρτιςθσ, εποπτείασ και εκπαίδευςθσ. 
Εργαςία ςε φψοσ: ςε ικριϊματα, κλίμακεσ, κλιμακοςτάςια, κινθτά ι κεκλιμζνα επίπεδα (ράμπεσ)· 
υωίςταται επίςθσ ο κίνδυνοσ πτϊςθσ αντικειμζνων ςε άτομα που εργάηονται ςε χαμθλότερα 
επίπεδα. 
Εγκαφματα: κερμικά εγκαφματα από εργαςία με κερμζσ επιωάνειεσ, κερμά υγρά, ατμοφσ, αζρια ι 
ςυςτιματα κζρμανςθσ, χθμικά εγκαφματα από διαβρωτικζσ ουςίεσ, ιδιαίτερα από τα ιςχυρά οξζα 
και τισ βάςεισ που χρθςιμοποιοφνται για παράδειγμα κατά τον κακαριςμό. 
Πυρκαγιζσ και εκριξεισ από τθ ςυνφπαρξθ τριϊν παραγόντων — καυςίμου, οξυγόνου και πθγισ 
ανάωλεξθσ. 
Επικίνδυνεσ ουςίεσ: ενδζχεται να αποδειχκοφν κανάςιμεσ ςε περίπτωςθ ειςπνοισ, όπωσ για 
παράδειγμα ο «ςιωπθρόσ δολοωόνοσ», το μονοξείδιο του άνκρακα, το οποίο παράγεται κατά τθν 
ατελι καφςθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των καυςαερίων. 
Αςφυξία: οριςμζνεσ εργαςίεσ περιλαμβάνουν τθν ζκκεςθ ςτον κίνδυνο αςωυξίασ, δθλ. ςτθν 
ζλλειψθ ηωτικοφ οξυγόνου. Ο κίνδυνοσ αυτόσ μπορεί να παρουςιαςτεί ςε περιοριςμζνουσ χϊρουσ, 
όπωσ ςε κάδουσ, δεξαμενζσ, αντιδραςτιρεσ ι ςωλινεσ. 
Ψυχοκοινωνικοί παράγοντεσ: το άγχοσ μπορεί να αυξιςει τον κίνδυνο εργαςιακϊν ατυχθμάτων. 
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ΑΝΣΙΤΛΛΘΨΘ  

 
ΜΕΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΟΤ ΕΦΑΡΜΟΗΟΝΣΑΙ  ΓΙΑ ΝΑ ΕΜΠΟΔΙΟΤΝ ΣΘΝ ΑΝΕΠΙΘΤΜΘΣΘ  ΕΓΚΤΜΟΤΝΘ 

 
ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΝΣΙΤΛΛΘΨΘ 
1.ΦΥΣΛΚΕΣ ΜΕΚΟΔΟΛ (κθλαςμόσ, μζκοδοι ρυκμοφ) 
2.ΑΝΤΛΣΥΛΛΘΡΤΛΚΟ ΧΑΡΛ 
3.ΡΟΦΥΛΑΚΤΛΚΟ 
4.ΚΟΛΡΛΚΟ ΔΛΑΦΑΓΜΑ 
5.ΕΝΔΟΜΘΤΛΟ ΣΡΕΛΑΜΑ 
6.ΣΡΕΜΑΤΟΚΤΟΝΕΣ ΟΥΣΛΕΣ Κ.ΛΡ. 
 
ΠΟΙΑ ΑΝΣΙΤΛΛΘΠΣΙΚΘ ΜΕΘΟΔΟ ΝΑ ΧΡΘΙΜΟΠΟΙΘΘΕΙ 
Υπάρχουν πολλζσ μζκοδοι αντιςφλλθψθσ, κάκε μια από αυτζσ ζχει τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα 
τθσ. 
Θ απόωαςθ για το ποια μζκοδοσ κα εωαρμοςκεί πρζπει να λθωκεί ςε ςυνεργαςία με τον γιατρό ο οποίοσ 
είναι ο μόνοσ ειδικόσ να προτείνει τθν κατάλλθλθ μζκοδο . 

 

ΕΞΟΤΑΛΙΚΩ ΜΕΣΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΘΜΑΣΑ 
Τα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα,  αυτά δθλαδι που μεταδίδονται κατά κφριο  λόγο με τθ 
ςεξουαλικι επαωι, είναι ευρζωσ  διαδεδομζνα ςε όλεσ τισ χϊρεσ του  κόςμου και αποτελοφν ζνα ςθμαντικό 
πρόβλθμα  υγείασ.  
Ρροκαλοφν ςτειρότθτα,  νοςθρότθτα,  ακόμθ και κνθςιμότθτα.  Κάκε χρόνο ςε όλο τον κόςμο αναωζρονται  
περίπου 250 εκατομμφρια περιςτατικά  ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων.  Ζχει  υπολογιςτεί ότι το 
1/3 από αυτά αωορά  εωιβουσ.  
Εκτόσ από τθ ςεξουαλικι επαωι,  τα  περιςςότερα από αυτά μποροφν  να μεταδοκοφν μζςω του αίματοσ ι 
των παραγϊγων  του (π.χ. ςε περιπτϊςεισ μετάγγιςθσ  ι χριςθσ μολυςμζνθσ ςφριγγασ), κακϊσ  και από  θ 
μολυςμζνθ μθτζρα ςτο ζμβρυο.   
Τα πιο ςυνθκιςμζνα ςεξουαλικϊσ μεταδιδόμενα  νοςιματα είναι:   
1. Από βακτιρια: θ ςφωιλθ, θ γονοκοκκικι  ουρθκρίτιδα (ι γονόρροια)  αι θ λοίμωξθ  από χλαμφδια.   
2. Από ιοφσ: ο απλόσ ζρπθτασ, θ λοίμωξθ  από ιοφσ των  ανκρϊπινων κθλωμάτων,  το AIDS, θ θπατίτιδα Β 
και θ θπατίτιδα C.   
3. Από πρωτόηωα:    λοίμωξθ από τριχομονάδα.   
4. Από μφκθτεσ: θ λοίμωξθ από κάντιντα         
 
φφιλθ  Ρρόκειται για μια χρόνια ςοβαρι νόςο, που οωείλεται ςε βακτιριο και εξελίςςεται  ςε  τρία ςτάδια. 
Για τθ κεραπεία τθσ ςφωιλθσ χορθγείται το αντιβιοτικό πενικιλίνθ,  ενϊ  δεν υπάρχει εμβόλιο για τθν 
προςταςία του οργανιςμοφ από τθ νόςο. Θ διάγνωςθ τθσ  νόςου γίνεται με ειδικζσ εξετάςεισ ςτο αίμα. Πςο 
νωρίτερα γίνεται θ διάγνωςθ, τόςο  πιο αποτελεςματικι είναι θ κεραπεία με πενικιλίνθ. Ζνα άτομο που 
προςβλικθκε από  το βακτιριο και κεραπεφτθκε μπορεί να μολυνκεί ξανά, αν ζρκει ςε ςεξουαλικι επαωι  
με ζνα μολυςμζνο ςφντροωο.   
Γονοκοκκικι ουρθκρίτιδα (γονόρροια)  Θ  γονόρροια είναι πιο διαδεδομζνθ από τθ ςφωιλθ.  Τα 
ςυμπτϊματά τθσ ςτουσ άντρεσ  είναι  ωλεγμονι ςτθν ουρικρα (ουρθκρίτιδα) με ζκκριςθ  λευκοφ, 
παχφρρευςτου υγροφ  με  πφον και πόνο  κατά τθν οφρθςθ. Αν δε γίνει κεραπεία, θ ωλεγμονι  προχωρεί 
ςτον  προςτάτθ και ςτουσ όρχεισ  και μπορεί να προκαλζςει ςτειρότθτα. Στισ γυναίκεσ  το  βακτιριο 
προκαλεί επίςθσ ουρθκρίτιδα και  πόνο κατά τθν οφρθςθ, κακϊσ και  αυξθμζνα  κολπικά  εκκρίματα. 
Υπάρχει όμωσ και ζνα μεγάλο ποςοςτό  γυναικϊν που είναι  ςυμπτωματικοί ωορείσ,  δθλαδι δεν ζχουν 
ςυμπτϊματα και ζτςι δε  γνωρίηουν ότι  χουν μολυνκεί και δεν ακολουκοφν  τθν κατάλλθλθ κεραπεία. Στο 
15-30% αυτϊν των  περιπτϊςεων θ μόλυνςθ προχωρεί ςτον τράχθλο,  ςτθ μιτρα και τελικά ςτισ  ςάλπιγγεσ, 
προκαλϊντασ ςτειρότθτα.   
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Λοίμωξθ από ιοφσ των ανκρϊπινων  κθλωμάτων (HPV)  Οι ιοί αυτοί προκαλοφν τα γεννθτικά 
κονδυλϊματα, νόςο πολφ ςυχνι  ανάμεςα ςτα  νεαρά άτομα και των δφο ωφλων. Οι τελευταίεσ ςτατιςτικζσ 
δείχνουν μια  τρομακτικι  αφξθςθ των κρουςμάτων, θ οποία ενδεχομζνωσ αντικατοπτρίηει το μεγάλο  
ρυκμό  των  αςυμπτωματικϊν ωορζων που διαςπείρουν τθ νόςο, ςυχνά χωρίσ να το  γνωρίηουν οι  ίδιοι. Τα 
ςυμπτϊματα είναι ιπιεσ υπερπλαςίεσ των επικθλιακϊν  κυττάρων τθσ  περιοχισ  που μολφνκθκε (του 
δζρματοσ ι των βλεννογόνων). Οι  αλλοιϊςεισ αυτζσ μπορεί  να είναι ορατζσ (π.χ. τα οξυτενι κονδυλϊματα) 
ι μθ ορατζσ.  εμβόλιο αλλά και  κεραπεία  δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο θ δυνατότθτα αντιμετϊπιςθσ  ων 
κονδυλωμάτων με  τοπικά μζςα.  
 Λοίμωξθ από χλαμφδια  Θ λοίμωξθ από  χλαμφδια πικανολογείται ότι είναι το πιο ςυχνό ςεξουαλικϊσ  
μεταδιδόμενο  νόςθμα  τισ μζρεσ μασ. Τα ςυμπτϊματά τθσ μοιάηουν πολφ με αυτά τθσ γονοκοκκικισ  
ουρθκρίτιδασ, ςε πιο ιπια όμωσ μορωι (γι’ αυτό και θ νόςοσ ονομάηεται  μθ  γονοκοκκικι ουρθκρίτιδα). 
Στουσ άντρεσ παρουςιάηεται ουρθκρίτιδα με ζκκριςθ  λευκοφ-γκρίηου λεπτόρρευςτου υγροφ και ςτισ 
γυναίκεσ με αυξθμζνα κολπικά   εκκρίματα,  επϊδυνθ οφρθςθ και κοιλιακό πόνο. Και ςτθν περίπτωςθ αυτι 
υπάρχουν  πολλοί  αςυμπτωματικοί ωορείσ (άντρεσ και γυναίκεσ). Θ διάγνωςθ τθσ νόςου γίνεται με   
κυτταροκαλλιζργεια  ουρθκρικοφ ι κολπικοφ εκκρίματοσ, κακϊσ και με ειδικζσ  ξετάςεισ  ςτο αίμα. Θ 
κεραπεία γίνεται με κατάλλθλα αντιβιοτικά, ενϊ εμβόλιο δεν  υπάρχει.     
 
ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΝΟΘΜΑΣΑ:  
  
-- Με τθν ενθμζρωςθ και τισ επιςκζψεισ ςτο γιατρό.  
-- Με τθν ωροντίδα τθσ υγιεινισ του γεννθτικοφ ςυςτιματοσ.  
-- Με τθν χρθςιμοποίθςθ του προωυλακτικοφ που είναι ςιμερα επιβεβλθμζνθ ακόμθ και αν 
χρθςιμοποιείται  κάποια άλλθ αντιςυλλθπτικι μζκοδοσ όταν δεν γνωρίηουμε τον ςφντροωο μασ καλά.   

  

 

ΕΝΟΣΘΣΑ   Β   
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 

Μικρόβια  
Συνικωσ μονοκφτταροι πολφ μικροί οργανιςμοί, μθ διακρινόμενοι με γυμνό μάτι 
 
τακμοί ςτθ Μικροβιολογία 
Ανακάλυψθ του μιικροςκόπιου το 1673 από τον A. Leuwenhoek 
Επινόθςθ τθσ Gram χρϊςθσ από τον Δανό Christian Gram το 1884 
Πρακτικι  ταξινόμθςθ με βάςθ το μζγεκοσ 
Ρρωτόηωα, Μφκθτεσ >30μ 
Βακτθρίδια <5μ 
Μυκοπλάςματα <3μ 

Χλαμφδια 0,3-1μ 
ικζτςιεσ 0,3-0,5μ 
Λοί 20-200 nm 

 

ΔΙΑΙΡΕΘ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Κυρίωσ : Βακτθριολογία, Ραραςιτολογία, Λολογία, Μυκθτολογία 
Αλλά και ποικίλθ περιγραφικι ταξινόμθςθ ςε Γενικι, Μοριακι, Ρεριβάλλοντοσ, 

Τροωίμων, Βιομθχανικι κλπ. 
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ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕ ΕΤΚΑΡΤΩΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΡΤΩΣΙΚΩΝ 
ΚΤΣΣΑΡΩΝ 

 
 

Ευκαρυωτικά 

Πυρινασ: Ρυρθνικι μεμβράνθ, χρωματίνθ που ςχθματίηει χρωματοςϊματα 
(DNA+ιςτόνεσ) με τα γονίδια, πυρθνίςκοσ (ςφνκεςθ ριβοςωμιακοφ RNA). Κακορίηει ςυνολικά 
τθ λειτουργία και τον πολλαπλαςιαςμό του κυττάρου. 

Κυτταρικι μεμβράνθ (ελαςτικότθτα, εκλεκτικι διαπερατότθτα, μεταβολικι και νευρικι 
λειτουργία) 

Εκτεταμζνο Ενδοπλαςματικό Δίκτυο μεμβρανϊν, ςυνδζει οργανίδια, ωζρει τα 
ριβοςϊματα, οι πρωτεΐνεσ μεταωζρονται μζςω αυτοφ. Στισ περιοχζσ με ριβοςϊματα λζγεται 
τραχφ ΕΔ, και το υπόλοιπο λείο ΕΔ. 

Ριβοςϊματα πάνω ςτο ΕΔ όπου γίνεται θ πρωτεϊνοςφνκεςθ 
Συςκευι Golgi (ςφνολο μεμβρανϊν που ςυμμετζχει ςτθν εκκριτικι λειτουργία των 

κυττάρων) 
Ρεριζχει μιτοχόνδρια με δικό τουσ DNA που ωζρουν τα ζνηυμα τθσ αναπνευςτικισ 

αλυςίδασ κα πλαςτίδια για τουσ ωωτοςυνκετικοφσ οργανιςμοφσ (χλωροπλάςτεσ με 
χλωροωφλλθ, αμυλοπλάςτεσ, χρωμοπλάςτεσ) 

Ρεριζχει κενοτόπια (αποκθκευτικοί και απεκκριτικοί χϊροι) (χυμοτόπια ςτα ωυτικά 
κφτταρα 

Ρεριζχει λυςοςϊματα με ζνηυμα για τθ διάςπαςθ βιομορίων 
Ρεριζχουν το κεντρόςωμα (2 κεντρίδια ι κεντριόλια) που παίηει ρόλο ςτθν κυτταρικι 

διαίρεςθ. 
Ρεριζχει μικροϊνίδια και μικροςωλθνίςκουσ (ελαςτικότθτα, ςτιριξθ, κίνθςθ). 

 
 
Συνικωσ δεν υπάρχει κυτταρικό τοίχωμα ςτα ηωικά ευκαρυωτικά, ενϊ υπάρχει ςτα 

ωυτικά ευκαρυωτικά κφτταρα. 
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Προκαρυωτικά 

Συνικωσ υπάρχει κυτταρικό τοίχωμα ζξω από τθν κυτταρικι μεμβράνθ και μπορεί να 
υπάρχει και ζλυτρο. Συχνά υπάρχουν επίςθσ βλεφαρίδεσ και κροςςοί. 

Κυτταρικι μεμβράνθ Φζρουν μεςοςϊματα πάνω ςτα οποία βρίςκονται και τα 
αναπνευςτικά ζνηυμα. Δεν ζχει ΕΔ. 

Ωσ πυρθνικό υλικό φζρει ζνα μόνο χρωματόςωμα – κλειςτό μόριο δίκλωνο DNA ςτο 
κυτταρόπλαςμα  (δεν ζχει πυρθνικι μεμβράνθ και οργανωμζνο πυρινα)  

Ρεριζχει ενδοκυτταρικά ζγκλειςτα. 
Ριβοςϊματα μικρότερα από ευκαρυωτικϊν, διάςπαρτα ςτο κυτταρόπλαςμα. 

 
 
 
 

ΣΟ ΒΑΚΣΘΡΙΑΚΟ ΚΤΣΣΑΡΟ 
ΚΤΣΣΑΡΟΛΟΓΙΑ ΣΩΝ ΒΑΚΣΘΡΙΩΝ 

ΜΟΡΦΘ ΣΟ ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ 
Κατά τον πολλαπλαςιαςμό διατάςςονται ςε ςυγκεκριμζνουσ ςχθματιςμοφσ που 

βοθκάνε ςτθν ταυτοποίθςθ π.χ. βακτθρίδια ι κόκκοι, ςτρεπτά ι τετράδεσ ι ςταωυλοειδείσ 
ςχθματιςμοί ι διπλόκοκκοι λογχοειδείσ ι καωεοειδείσ κλπ. Επίςθσ βοθκάει το ςχιμα, το 
μζγεκοσ, θ φπαρξθ πολυμορωίασ, οι ςυνκικεσ ανάπτυξθσ (αερόβιεσ, αναερόβιεσ, 
μικροαερόωιλεσ, διάωορεσ κερμοκραςίασ), θ φπαρξθ κινθτικότθτασ κλπ. 

 

 
Κατά τθ χρϊςθ GRAM βάωονται μπλε (κετικά) ι κόκκινα (αρνθτικά). 
 



56 
 

Παραδείγματα 
Gram κετικά :  
Κόκκοι: ςταωυλόκοκκοι, ςτρεπτόκοκκοι 
Διπλόκοκκοι: πνευμονιόκοκκοσ 
Βακτθρίδια: ςπορογόνα (βάκιλλοι, κλωςτθρίδια) και μθ ςπορογόνα (κορυνοβακτθρίδια, 

Listeria κ.α.) 
Gram αρνθτικά : 
Διπλόκοκκοι : ναϊςςζριεσ 
Κοκκοβακτθρίδια ι μικρά ευκζα βακτθρίδια: αιμόωιλοι, βρουκζλλεσ, υερςίνιεσ, 

παςτερζλλεσ κ.α. 
Βακτθρίδια: ψευδομονάδεσ, εντεροβακτθριακά, αναερόβια βακτθρίδια 
Μορωι καμπφλθσ ι κόμματοσ: δονάκια χολζρασ, καμπυλοβακτθρίδια 
Ατρακτόμορωα: Αναερόβια Fusobacterium 
 

πειροειδι βακτιρια  
Είναι το ωχρό τρεπόνθμα, Δομι: Αποτελοφνται από κυλινδρικό μικροβιακό ςϊμα που 

περιζχει κατά μικοσ αξονικό νθμάτιο με βλεωαρίδεσ που προςδίδουν κυματοειδι 
ςχθματιςμό και κίνθςθ. 
Μυκοβακτθρίδια ειδικζσ μορφζσ 

Αίτια τθσ ωυματίωςθσ. Δομι: Το κυτταρικό τοίχωμα διαωζρει από άλλα βακτιρια, 
περιζχει λιπίδια και κθροφσ και είναι οξεάντοχα. 

 
Μζγεκοσ     0,5 – 5 μ 

ΔΟΜΘ 
 

Κυτταρόπλαςμα 

Πυρθνικι περιοχι 
Δεν υπάρχει πυρθνικι μεμβράνθ. Το DNA είναι ζνα ενιαίο μεγάλο μόριο, ζνα γιγάντιο 

χρωμόςωμα μικουσ 1mm όταν δεν είναι περιελιγμζνο.  
Μεςοςϊματα 
Σακκοειδείσ εμβακφνςεισ και αναδιπλϊςεισ τθσ κυτταρικισ μεμβράνθσ. 
Ραίηουν ρόλο ςτθν κυτταρικι διαίρεςθ 
Φζρουν τα αναπνευςτικά ζνηυμα 
 
Ριβοςϊματα 
Άωκονα ςτα προκαρυωτικά κφτταρα διάςπαρτα ςτο κυτταρόπλαςμα. Εκεί γίνεται θ 

πρωτεϊνοςφνκεςθ. 
 
Κυτταροπλαςματικά ζγκλειςτα ι κοκκία 
Κοκκία εναποκικευςθσ διαωόρων μεταβολικϊν προϊόντων, εωεδρικϊν υλικϊν 

μεταβολιςμοφ (πχ. πθγϊν άνκρακα), ανόργανου ωωςωορικοφ οξζοσ  

Κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ 

Δομι: από ωωςωολιπίδια και πρωτεϊνεσ 
 Λειτουργία 
Είναι θμιδιαπερατι, θ διαπερατότθτα είναι εκλεκτικι. Είναι ενεργθτικι μεταωορά με 

κατανάλωςθ ενζργειασ και χριςθ πρωτεϊνϊν ωορζων ι πακθτικι διάχυςθ ανάλογα με τθν 
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ωςμωτικι διαωορά των διαωόρων ουςιϊν και ιόντων, ανάλογα με τισ ανάγκεσ του κυττάρου 
ι με τισ ιδιότθτεσ των ουςιϊν. Σκοπόσ είναι θ διατιρθςθ ςτακεροφ ενδοκυττάριου 
περιβάλλοντοσ. 

Ζχει επίςθσ μεταβολικι λειτουργία Φζρει πολυάρικμα ζνηυμα και ςυμμετζχει ςτο 
μεταβολιςμό (ςφνκεςθ ουςιϊν) και τθν αναπνοι των κυττάρων. 

Ζχει νευρικι λειτουργία, δζχεται νευρικά ερεκίςματα από το περιβάλλον και ςυντονίηει 
τθν κίνθςθ των βλεωαρίδων και κροςςϊν. Ζχει επίςθσ ελαςτικότθτα (μεταβολι ςχιματοσ). 

 

Κυτταρικό τοίχωμα 

Λειτουργία 
Ωςμωτικι προςταςία του κυττάρου 
Ρεριζχει ουςίεσ που ζχουν πακογόνο δράςθ (π.χ. ενδοτοξίνεσ) 
Ρεριζχει ζνηυμα και ςυμμετζχει ςτθ βιοςφνκεςι του. 
 
Gram κετικά 
Ραχφ ςτρϊμα από πεπτιδογλυκάνιο που είναι ζνα ενιαίο γιγάντιο μόριο. Τα Gram 

κετικά ωζρουν πάνω από 40 ςτρϊματα ενϊ τα Gram αρνθτικά μόνο ζνα. 
 
Gram αρνθτικά 
Λεπτό μονό ςτρϊμα πεπτιδογλυκάνιου (βλ. δομι παραπάνω) 
 
Gram αρνθτικά : Εξωτερικι μεμβράνθ με το λιποπολυςακχαρίδιο που είναι τοξικό και 

ονομάηεται ενδοτοξίνθ.  
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Ζλυτρο – Βλεννϊδθσ ςτιβάδα (γλυκοκάλυκασ) 

Συμβάλλει ςτθν πακογόνο δράςθ (κυρίωσ μζςω προςκόλλθςθσ), ςτθν αντιγονικότθτα 
και προςτατεφει από τθ ωαγοκυττάρωςθ. Ραράδειγμα είναι ο ρόλοσ του γλυκοκάλυκα του 

Streptococcus mutans ςτθ δθμιουργία τερθδόνασ ςτα δόντια και θ πρόκλθςθ λοιμϊξεων από 
κακετιρεσ όταν προςκολλοφνται ςε αυτοφσ Staphylococcus spp. 

Πταν ςχθματίηεται ζνα ςυμπυκνωμζνο ςαωϊσ κακοριςμζνο ςτρϊμα που περιβάλλει 
ςτενά το κφτταρο, ονομάηεται ζλυτρο. Πταν ςχθματίηεται μια βλεννϊδθσ αδιαωοροποίθτθ 
ςτιβάδα που εκτείνεται από το κφτταρο προσ τα ζξω, ονομάηεται βλεννϊδθσ ςτιβάδα ι 
γλυκοκάλυκασ. 

Άλλεσ δομζσ που απαντϊνται ςτα βακτιρια 
 
Βλεφαρίδεσ (μαςτίγια) 
Ρρωτεϊνικά νθματοειδι εξαρτιματα που χρθςιμεφουν για κίνθςθ βακτθρίων. 

Αποτελοφνται από τθ ωλαγελλίνθ.  
Ξεκινοφν από το βαςικό ςωμάτιο τθσ κυτταροπλαςματικισ μεμβράνθσ, θ οποία 

ρυκμίηει και τθν κίνθςι τουσ ανάλογα με διάωορα ερεκίςματα (χθμειοταξία). 
Διακρίνονται τα βακτιρια ςε μονότριχα (μία βλεωαρίδα ςτον ζνα πόλο του κυττάρου), 

αμωίτριχα (μία ςτον κάκε πόλο), λοωιότριχα (κφςςανοσ βλεωαρίδων ςτον ζνα πόλο),  και 
περίτριχα (βλεωαρίδεσ ςε ολόκλθρο το ςϊμα κατανεμθμζνεσ). 

 
Κροςςοί (pili ι fimbriae) 
 
Μεγάλοσ αρικμόσ τριχοειδϊν λεπτϊν και βραχζων εξαρτθμάτων (μικρότερα από 

βλεωαρίδεσ) από μικροφ ΜΒ πρωτεϊνεσ.  
Χρθςιμεφουν για: 

 Τθν προςκόλλθςθ ςτα κφτταρα του ξενιςτι  
 

πόροι 
 
Σχθματιςμοί ςε οριςμζνα Gram κετικά βακτθρίδια (βάκιλλοι, κλωςτθρίδια). 

Κεωροφνται κφτταρα ςε ανάπαυςθ, που αντιςτζκεται ςε αποξιρανςθ, κζρμανςθ και χθμικά 
προϊόντα.  

Ζνασ ςπόροσ μπορεί να ςχθματιςκεί ςε κάκε βακτιριο, που είναι ςτο άκρο του 
κυττάρου (τελικόσ), ςτο κζντρο (κεντρικόσ) ι προσ το άκρο (υποτελικόσ). Το πάχοσ ποικίλλει. 
Πταν είναι τελικόσ και παχφτεροσ από το κφτταρο, αυτό μοιάηει με «πλικτρο τυμπάνου» 
(κλωςτθρίδιο τετάνου). 

Πταν βρεκοφν οι ςπόροι ςε ευνοϊκζσ ςυνκικεσ κρζψθσ, γονιμοποιοφνται και παράγουν 
βλαςτικά κφτταρα. 

Καταςτρζωονται ςε 121οC. 
 
 

ΑΝΑΠΣΤΞΘ ΣΩΝ ΒΑΚΣΘΡΙΩΝ 
 
 

1. Ανάπτυξθ των βακτθρίων 
Τα βακτιρια ςυνκζτουν πολλζσ ουςίεσ αλλά πολλζσ λαμβάνονται από το περιβάλλον γιατί 
δεν υπάρχει βιοςυνκετικι οδόσ ςτο κφτταρό τουσ. 



59 
 

 
Για να αναπτυχκοφν τα περιςςότερα βακτιρια χρειάηονται : νερό, άνκρακα, άηωτο, άλλα 
μζταλλα και ενζργεια.  
 
Θ ενζργεια προζρχεται από τον ιλιο ι από οργανικζσ ενϊςεισ (γλυκόηθ κ.α.) ι ανόργανεσ 
(CO2).  
 
Ο άνκρακασ λαμβάνεται από οργανικζσ ενϊςεισ (γλυκόηθ κ.α.). Υπενκυμίηεται ότι οργανικζσ 
είναι οι ενϊςεισ άνκρακα εκτόσ CO2, CO, Θ2CO3 και ανκρακικά άλατα. 
 
Το άηωτο είναι απαραίτθτο επειδι περιζχεται ςε πρωτεϊνεσ, νουκλεϊνικά οξζα κ.α. Ρθγι 
αηϊτου μπορεί να είναι αμινοξζα ι ανόργανεσ ενϊςεισ (ΝΘ3 ι νιτρικά άλατα).  
 
Ο ωωςωόροσ είναι επίςθσ απαραίτθτο δομικό ςυςτατικό και λαμβάνεται μόνο από ανόργανα 
άλατα. Το κείο επίςθσ λαμβάνεται από ανόργανα κειοφχα άλατα. Άλλα χριςιμα μζταλλα 
είναι το κάλιο, το μαγνιςιο, ο ςίδθροσ, το αςβζςτιο, ο χαλκόσ, το νάτριο κ.α.  
 

Αυτότροφοι μικροοργανιςμοί  
Ρθγι άνκρακα χρθςιμοποιοφν CO2 και άλλεσ ανόργανεσ ενϊςεισ για ςφνκεςθ οργανικϊν 
ςυςτατικϊν.  
Ρθγι ενζργειασ : Αν χρθςιμοποιοφν θλιακό ωωσ, λζγονται ωωτοαυτότροωα ι ωωτοςυνκετικά 
(κειοβακτθρίδια). Αν χρθςιμοποιοφν ενζργεια από ανόργανεσ ουςίεσ που οξειδϊνονται (Fe, 
νιτρϊδθ άλατα, Θ2, κειοφχεσ ενϊςεισ κ.α.) λζγονται χθμειοαυτότροωα ι χθμειοςυνκετικά. 

Ετερότροφοι μικροοργανιςμοί 
Ρθγι άνκρακα χρθςιμοποιοφν οργανικζσ ενϊςεισ που παίρνουν από το περιβάλλον. 
Ρθγι ενζργειασ : Αν χρθςιμοποιοφν θλιακό ωωσ, λζγονται ωωτοετερότροωα (μικρι ομάδα 
βακτθρίων). Αν χρθςιμοποιοφν ενζργεια από οργανικζσ ουςίεσ που οξειδϊνονται λζγονται 
χθμειοετερότροωα (θ πλειοψθωία των βακτθρίων που μασ ενδιαωζρουν). 
 
Τα χθμειοετερότροωα χωρίηονται ςε ςαπροωυτικά ι ςαπρόωυτα με λιγότερεσ τροωικζσ 
απαιτιςεισ και ςυνικωσ μθ πακογόνα και ςε παραςιτικά που χρθςιμοποιοφν ηωντανά 
κφτταρα για τθν ανάπτυξι τουσ και ςυχνά χρειάηονται για τθν ανάπτυξι τουσ πρόςλθψθ 
βιταμινϊν, αμινοξζων, αίματοσ κλπ. που προςκζτουμε ςτα κρεπτικά υλικά. 
 
 
Ραράγοντεσ περιβάλλοντοσ 

Οξυγόνο 
Ανάλογα με τθν ανάγκθ παρουςίασ οξυγόνου, τα βακτθρίδια χωρίηονται ςε υποχρεωτικά 
αερόβια (Pseudomonas aeruginosa), υποχρεωτικά αναερόβια (Clostridium tetani), 
προαιρετικά αναερόβια που αναπτφςςονται και με και χωρίσ οξυγόνο (πολλά Gram αρνθτικά 
βακτθρίδια, βάκιλλοι, ςτρεπτόκοκκοι κ.α.) και μικροαερόωιλα που χρειάηονται ατμόςωαιρα 
με ελαττωμζνθ τάςθ οξυγόνου (Campylobacter). 

Διοξείδιο του άνκρακα (CO2) 
Ατμόςωαιρα CΟ2 5 – 10% ευνοεί τθν ανάπτυξθ ςτρεπτοκόκκων, βρουκελλϊν, 

ναϊςςεριϊν κ.α. 
υγκζντρωςθ των ιόντων υδρογόνου (pH) 
Ουδζτερο ι ελαωρά αλκαλικό pH είναι το ιδανικό ςυνικωσ για τα περιςςότερα 
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βακτιρια. Θ ιδιότθτα οριςμζνων βακτθρίων να αναπτφςςονται και ςε όξινο ι αλκαλικό pH 
ζχει εωαρμογι ςτισ μεκόδουσ ταυτοποίθςθσ (χρϊςεισ, υλικά).   

Θερμοκραςία 
Μεςόωιλοι οργανιςμοί λζγονται όςοι αναπτφςςονται από 5 – 45 οC με άριςτθ 

κερμοκραςία ανάπτυξθσ τουσ 37 οC. Είναι τα περιςςότερα πακογόνα μικρόβια.  
Κερμόωιλοι οργανιςμοί λζγονται όςοι αναπτφςςονται από 40 – 80 οC με άριςτθ 

κερμοκραςία ανάπτυξθσ τουσ 55 - 60 οC.  
Ψυχρόωιλοι οργανιςμοί λζγονται όςοι αναπτφςςονται από -5 – 20 οC με άριςτθ 

κερμοκραςία ανάπτυξθσ τουσ 5 - 10 οC. Μερικά είναι προαιρετικά ψυχρόωιλα, και 
αναπτφςςονται και ςε 20 – 40 βακμοφσ (π.χ. θ πακογόνοσ για τον άνκρωπο Yersinia 
enterocolitica, αναπτφςςεται καλφτερα και είναι κινθτι ςτουσ 22 – 25 οC, ενϊ ςτουσ 37 οC δεν 
παρουςιάηει κινθτικότθτα). 
 
Καμπφλθ ανάπτυξθσ των βακτθρίων ςε υγρά κρεπτικά υλικά 
      Εικόνα καμπφλθσ – ωάςεισ ανάπτυξθσ – ςφςτθμα ςυνεχοφσ καλλιζργειασ 

 
Ανάλυςθ καμπφλθσ ανάπτυξθσ 
Από τθ διαίρεςθ ενόσ βακτθρίου προκφπτουν 2 

νζα κφτταρα. Κάκε ζνα από αυτά μπορεί να 
αναπτυχκεί με τον ίδιο ρυκμό με το πατρικό. Άρα ο 
αρικμόσ των κυττάρων ςε μια καλλιζργεια αυξάνεται 
με το χρόνο με γεωμετρικι πρόοδο (λογαρικμικά). Μία 
γενιά μικροβίων είναι ο διπλαςιαςμόσ του αρικμοφ 
των κυττάρων (χρόνοσ διπλαςιαςμοφ). Αν ο χρόνοσ 
διπλαςιαςμοφ γίνεται ςε 30 λεπτά, λζμε ότι ο ρυκμόσ 
ανάπτυξθσ είναι 2 γενιζσ ανά ϊρα.  

Αν μετράμε ςυνεχϊσ τα μικρόβια ςε υγρι 
καλλιζργεια (ζνασ ενοωκαλμιςμόσ, μθ παροχι νζου 
κρεπτικοφ υλικοφ) και παραςτιςουμε γραωικά τθ 
ςυγκζντρωςι τουσ (λογαρικμικά) ςε ςυνάρτθςθ με το 
χρόνο λαμβάνουμε τθν καμπφλθ ανάπτυξθσ που 
διαιρείται ςε 6 ωάςεισ (βλ. ςχιμα) 

Λανκάνουςα ωάςθ. υκμόσ ανάπτυξθσ μθδενικόσ. 
Ρροςαρμογι κυττάρων, ςφνκεςθ ενηφμων για ζναρξθ ανάπτυξθσ. Αν το κρεπτικό υλικό 

δεν είναι κατάλλθλο, θ ωάςθ είναι πολφ μεγάλθ μζχρι να ςυμβεί τυχαία μετάλλαξθ από τθν 
οποία κα προκφψει πλθκυςμόσ κατάλλθλοσ να αναπτυχκεί ςωςτά ςτο υλικό αυτό.  

Ζναρξθ ανάπτυξθσ. υκμόσ ανάπτυξθσ αυξανόμενοσ. 
Λογαρικμικι ωάςθ. υκμόσ ανάπτυξθσ ςτα.κερόσ. 
Ανάπτυξθ και πολλαπλαςιαςμόσ κυττάρων με γεωμετρικι πρόοδο. Τα  μικρόβια 

αυξάνουν λογαρικμικά ενϊ ο αρικμόσ των γενεϊν αρικμθτικά (χ γενεζσ ανά ϊρα). Συνεχίηεται 
μζχρι να εξαντλθκοφν τα κρεπτικά ςυςτατικά του υγροφ καλλιζργειασ (π.χ. οξυγόνο) ι να 
ςυςςωρευκοφν τοξικζσ ουςίεσ που αναςτζλλουν τθν ανάπτυξθ. Θ ωάςθ αυτι αυξάνει τα 
μικρόβια ζωσ 1Χ107 ωσ 5Χ109 περίπου CFU/ml. 

Φάςθ επιβράδυνςθσ. υκμόσ ανάπτυξθσ μειοφμενοσ. 
Οριςμζνα κφτταρα πεκαίνουν. Ο πολλαπλαςιαςμόσ ςυνεχίηεται με μειωμζνο ρυκμό 

γιατί τοξικά προϊόντα τον αναςτζλλουν. 
Στάςιμθ ωάςθ. υκμόσ ανάπτυξθσ μθδενικόσ. 
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Ο αρικμόσ των ηωντανϊν και μθ κυττάρων είναι ίςοσ και θ καμπφλθ γίνεται οριηόντια 
ευκεία. 

Φάςθ παρακμισ ι απόκλιςθσ. υκμόσ ανάπτυξθσ αρνθτικόσ. 
Μειϊνονται ςταδιακά ο αρικμόσ των ηωντανϊν κυττάρων. Ζνασ μικρόσ αρικμόσ 

ηωντανϊν μπορεί να παραμείνει για μεγάλο διάςτθμα. 
 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΘ ΣΩΝ ΒΑΚΣΘΡΙΩΝ – ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΘ ΓΕΝΕΣΙΚΘ 
 

O τρόποσ αναπαραγωγισ των προκαρυωτικϊν βακτθρίων είναι θ απλι διχοτόμθςθ (α-γενισ 
αναπαραγωγι). Δεν υπάρχει ςφηευξθ δφο κυττάρων (αρςενικοφ – κθλυκοφ). Δεν είναι μίτωςθ 
(όχι πυρινασ – χρωμοςϊματα) 
Ρριν τθ διχοτόμθςθ, αυξάνει ο όγκοσ του βακτθρίου και γενικά οι αναβολικζσ αντιδράςεισ 
του κυττάρου, διαιρείται το βακτθριακό χρωμόςωμα (από τουσ δφο κλϊνουσ του DNA 
ςχθματίηονται δφο ςυμπλθρωματικοί) και θ κυτταροπλαςματικι μεμβράνθ αναδιπλοφται 
περίπου ςτο κζντρο του κυττάρου ςχθματίηοντασ ζνα κάκετο διάωραγμα όπoυ γίνεται και ο 
διαχωριςμόσ του κυτταροπλάςματοσ ςε δφο μζρθ λειτουργικά αυτοδφναμα και περίπου ίςα, 
αν και αυτό δεν είναι απαραίτθτο.  
Τα βακτθρίδια διαιροφνται κατά τον κάκετο ςτο μικοσ τουσ άξονα. Κατά τθ διαίρεςθ των 
κόκκων, ανάλογα με τον τρόπο διαίρεςθσ προκφπτουν οι διάωοροι ςχθματιςμοί 
(διπλόκοκκοι, ςτρεπτόκοκκοι, ςταωυλοειδείσ ςχθματιςμοί κλπ.) 
 
Οι ιδιότθτεσ των μικροοργανιςμϊν ςε αναλογία με τουσ μεγαλοοργανιςμοφσ, 
κλθρονομοφνται ςτουσ απογόνουσ κατά τθ διαίρεςθ του κυττάρου, με τον διπλαςιαςμό του 
χρωμοςϊματοσ (DNA). Αυτό περιζχει τα γονίδια που περιζχουν τισ πλθροωορίεσ που είναι 
απαραίτθτεσ για το ςχθματιςμό ενόσ νζου ίδιου κυττάρου. Γονίδια μποροφν να βρίςκονται 
και ςε πλαςμίδια και βακτθριοωάγουσ. Το ςφνολο των γονοδίων καλείται γζνωμα. 
 
Οποιαδιποτε μεταβολι ςτθν αλλθλουχία των νουκλεοτιδίων του DNA αποτελεί μετάλλαξθ.   
Οι μεταλλάξεισ μπορεί να είναι τυχαίεσ και αυτόματεσ που αποτελοφν ςωάλματα κατά τθν 
αντιγραωι. Μπορεί όμωσ να προκαλοφνται από οριςμζνουσ μεταλλαξιογόνουσ παράγοντεσ, 
όπωσ ακτινοβολία, κερμότθτα, επίδραςθ χθμικϊν ουςιϊν κ.α. 
Οι μεταλλάξεισ μπορεί να είναι καταςτροωικζσ για ζνα κφτταρο αλλά και μπορεί να βοθκοφν 
ζνα πλθκυςμό να επιβιϊςει ςε ςυνκικεσ δυςμενείσ για το κφτταρο.  
 

ΔΡΑΘ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 
ΕΠΙΔΘΜΙΟΛΟΓΙΑ  

 

ΜΟΛΤΝΘ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΘ 
Ρακογόνα είναι τα μικρόβια που προκαλοφν νόςο. Συχνά χρειάηεται ζνασ ελάχιςτοσ αρικμόσ 
μικροβίων για τθν πρόκλθςθ νόςου, που διαωζρει ανάλογα με το μικρόβιο και τισ αμυντικζσ 
ικανότθτεσ του μεγαλοοργανιςμοφ. 
Μθ πακογόνα είναι τα μικρόβια που δεν προκαλοφν νόςο ακόμθ και ςε μεγάλουσ αρικμοφσ. 
Δυνθτικϊσ πακογόνα είναι τα μικρόβια που άλλοτε προκαλοφν νόςο και άλλοτε όχι (ςυχνά 
είναι μζλθ τθσ χλωρίδασ). Ζτςι θ ψευδομονάδα μπορεί να υπάρχει ςτα κόπρανα χωρίσ να 
προκαλεί νόςο, αλλά ςε άλλθ περίπτωςθ μπορεί ςτον ίδιο άνκρωπο το ίδιο μικρόβιο να 
προκαλζςει ςθψαιμία, ουρολοίμωξθ κλπ. 
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Ευκαιριακά μικρόβια είναι τα μικρόβια με χαμθλι λοιμογόνο δφναμθ που προκαλοφν νόςο 
μόνο ςε ανοςοκαταςτολι. 
 
Λοιμογόνοσ δφναμθ είναι θ ικανότθτα ενόσ μικροβίου να προκαλζι νόςο. Μετριζται με τθ 
χοριγθςθ ςε πειραματόηωα και υπολογιςμό τθσ μζςθσ κανατθωόρασ δόςθσ, δθλαδι του 
αρικμοφ μικροβίων που μπορεί να κανατϊςει το 50% από όςα πειραματόηωα τουσ χορθγθκεί 
με τον ίδιο τρόπο.  
  
Μεταδοτικότθτα είναι θ ικανότθτα ενόσ μικροβίου να μεταδίδεται μεταξφ 
μεγαλοοργανιςμϊν. 
 
Διειςδυτικότθτα είναι θ ικανότθτα των μικροβίων να ειςχωροφν ςτουσ ιςτοφσ του 
μεγαλοοργανιςμοφ. 

Σι είναι μόλυνςθ; 

Σι είναι λoίμωξθ; 

Μόλυνςθ είναι θ είςοδοσ μικροβίου ςε μεγαλοοργανιςμό ι θ απλι επαωι του με αυτόν 
χωρίσ να προκαλείται νόςοσ. 
Λοίμωξθ είναι θ πρόκλθςθ πακολογικϊν ςυμπτωμάτων (ωλεγμονισ) ςε ζνα 
μεγαλοοργανιςμό λόγω τθσ ειςόδου, εγκατάςταςθσ και πολλαπλαςιαςμοφ πακογόνων 
μικροοργανιςμϊν. 

 
Μορφζσ λοίμωξθσ 
Υποκλινικι νόςοσ: Θ νόςοσ εγκακίςταται και υποχωρεί χωρίσ να προκαλεί ςυμπτωματολογία 
αλλά μπορεί να διαγνωςκεί εργαςτθριακά. 
Εκτρωτικζσ μορωζσ: Τυπικι νόςοσ με ελάχιςτθ ςυμπτωματολογία και μικρι διάρκεια.  
Τυπικι νόςοσ: παρουςιάηονται όλα τα κυριότερα ςθμεία που κακορίηουν μία νόςο. 
Άτυπθ μορωι νόςου: Μία λοίμωξθ εμωανίηεται με αςυνικθ ςυμπτωματολογία. Στθ ςυνζχεια 
μπορεί να εξελιχκεί ςε τυπικι λοίμωξθ. 
Κεραυνοβόλοσ νόςοσ: Θ βαρφτερθ και ταχφτερα εξελιςςόμενθ μορωι τθσ νόςου. 
 
Βιολογικό εφροσ μιασ νόςου είναι το ςφνολο των παραπάνω μορωϊν. Διαωζρει ανάλογα με 
τθ νόςο. Πςο περιςςότερεσ μορωζσ μπορεί να πάρει μια νόςοσ τόςο μεγαλφτερο είναι το 
εφροσ. Θ ωυματίωςθ ζχει χαρακτθριςτικά πολφ μεγάλο βιολογικό εφροσ.  
 
Λοιμϊδεισ νόςοι είναι οι οωειλόμενεσ ςε μικρόβια. 
Μεταδοτικι είναι θ μεταδιδόμενθ από άτομο ςε άτομο. 
Επιδθμικι είναι αυτι που προκαλεί επιδθμίεσ. 
Επιδθμία είναι θ εμωάνιςθ μιασ λοίμωξθσ ςε πολλά άτομα ςτθν ίδια περιοχι κατοικίασ με 
ςυχνότθτα ςθμαντικά μεγαλφτερθ τθσ ςυνικουσ επίπτωςθσ. Μπορεί να υπάρχει επιδθμία 
μζςα ςε ζνα νοςοκομείο, ςε μία πόλθ, μία χϊρα ι και μεγαλφτερθσ γεωγραωικισ ζκταςθσ. 
Ρανδθμία λζγεται όταν προςβάλλει το μεγαλφτερο αρικμό ατόμων μια περιοχισ.  
Ενδθμία λζγεται θ εμωάνιςθ μιασ νόςου ςε περιοριςμζνο αρικμό ατόμων ςε μια 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι που δεν μεταβάλλεται πολφ με το χρόνο και ζχει ςχζςθ ςυχνά με τισ 
ςυνκικεσ διαβίωςθσ. 
Σποραδικζσ νόςοι είναι οι λοιμϊξεισ ςε λίγα άτομα, περιςταςιακά και που δεν είναι 
μεταδοτικζσ. 
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Ενδονοςοκομειακι είναι θ λοίμωξθ που οωείλεται ςε μικρόβια που προςζβαλαν τον αςκενι 
μζςα ςτο νοςοκομείο. Οι λοιπζσ λοιμϊξεισ λζγονται λοιμϊξεισ τθσ κοινότθτασ. 
 
Αιτιματα του Koch 

 
Για να κεωρθκεί ζνασ μικροοργανιςμόσ ςαν αίτιο νόςου πρζπει: 
Το μικρόβιο να βρίςκεται ςτο ςϊμα των παςχόντων. Ρρζπει να απομονωκεί 

εργαςτθριακά από τθν εςτία τθσ λοίμωξθσ. Ενιζμενο ςε πειραματόηωα να προκαλεί ανάλογθ 
νόςο και να απομονωκεί από αυτό από τθν περιοχι τθσ λοίμωξθσ. Επίςθσ πρζπει να βρεκοφν 
αντιςϊματα ςτο αίμα του πάςχοντοσ.  

Υπάρχουν πολλζσ εξαιρζςεισ ςτα παραπάνω αλλά εξακολουκοφν να ιςχφουν ςε μεγάλο 
βακμό.  

 
 

ΣΡΟΠΟΙ ΜΟΛΤΝΘ ΚΑΙ ΜΕΣΑΔΟΘ ΣΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 
 
Προζλευςθ των πακογόνων μικροβίων 

Μπορεί να προζρχονται από αςκενείσ που βρίςκονται είτε ςτο ςτάδιο τθσ επϊαςθσ, ι 
τθσ νοςιςεωσ ι τθσ ανάρρωςθσ από μία λοίμωξθ. Επίςθσ από υγιείσ που είναι απλϊσ ωορείσ 
τθσ νόςου. Ρολλζσ ωορζσ μετά από τθν ανάρρωςθ παραμζνει ωορεία του μικροβίου ςτον 
μεγαλοοργανιςμό. 

Επίςθσ μπορεί να προζρχονται από πάςχοντα ηϊα ι υγιι ηϊα ωορείσ των μικροβίων. 
Επίςθσ από το μολυςμζνο περιβάλλον (αζρασ, χϊμα, νερό, τροωι, μολυςμζνα 

αντικείμενα κοινισ ι ατομικισ χριςεωσ, νοςοκομειακζσ επιωάνειεσ κλπ.). 
Πφλθ ειςόδου των μικροβίων ςτον οργανιςμό    

Το δζρμα 
Οι βλεννογόνοι (επιπεωυκότασ, μφτθσ, ςτόματοσ, ωάρυγγα, αναπνευςτικϊν οδϊν, 

εντζρου, ουρικρασ, γεννθτικϊν οργάνων) 
 
Θ λοίμωξθ που κα προκλθκεί   

 μπορεί να είναι τοπικι (π.χ. πυϊδθσ ωλεγμονι),  
 

 μπορεί να υπάρχει τοπικι ανάπτυξθ αλλά τοξίνεσ των μικροβίων να προκαλοφν βλάβθ ςε 
απομακρυςμζνουσ ιςτουσ (π.χ. διωκερίτιδα)  

 

 ι να ειςχωροφν (προκαλϊντασ ι όχι τοπικι λοίμωξθ) και να μεταωζρονται ςτθ ςυνζχεια 
ςε άλλα ςθμεία του ςϊματοσ (γειτονικοφσ ιςτοφσ, αίμα, αρκρϊςεισ κ.α.) όπου 
εκδθλϊνεται θ λοίμωξθ 

 
ΣΡΟΠΟΙ ΜΕΣΑΔΟΘ των μικροβίων ςτον οργανιςμό     

 
Με άμεςθ επαφι με ανκρϊπουσ, ηϊα, περιβάλλον 
 
Χζρια (πχ. νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ) 
βλεννογόνουσ ςτόματοσ (ωιλί, μετάδοςθ ζρπθτοσ, λοιμϊδουσ μονοπυρινωςθσ κ.α.) 
Με ςεξουαλικι επαωι (ςφωιλθ, AIDS κ.α.) 
Με επαωι δζρματοσ – τριχϊν (δερματομυκθτιάςεισ, ωκειρίαςθ κ.α.) 
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Με τον πλακοφντα κατά τον τοκετό (π.χ. ςφωιλθ) ι μζςω τθσ διόδου του νεογνοφ από τον 
μολυςμζνο κόλπο τθσ μθτζρασ (γονοκοκκικι οωκαλμία) ι με ανάμιξθ αίματοσ (θπατίτιδα Β). 
 
Λφςθ ςυνζχειασ του δζρματοσ και λοίμωξθ από τα μικρόβια του περιβάλλοντοσ (τζτανοσ κ.ά. 
λοιμϊξεισ τραυμάτων κ.α.) 
 
Άμεςθ επαφι με ςταγονίδια (ωτάρνιςμα, βιχασ άμεςα) 
 
Άμεςθ επαφι με ηϊα (ηωονόςοι) π.χ. άνκρακασ, λφςςα (δάγκωμα) 

 
 

Με ζμμεςθ επαφι  
μζςω αντικειμζνων (αντικείμενα κοινισ χριςθσ, ςφριγγεσ, μετάγγιςθ αίματοσ, χειρουργικά 
εργαλεία κ.α.), μεταμόςχευςθ,  
 
Με τον αζρα (αερογενείσ λοιμϊξεισ) μζςω ςταγονιδίων από βιχα ατόμου ςε κλειςτό χϊρο 
(ζμμεςα), ςκόνθ (μεταωορά κονιδίων μυκιτων) κ.α. 
 
Με τροφι (νερό, γάλα, τρόφιμα)  π.χ. οι εντερολοιμϊξεισ, βρουκζλλα, θπατίτιδα Α κ.α. 
 
Με ενδιάμεςουσ ξενιςτζσ (πχ. ζντομα) που μεταβιβάηουν τθ νόςο από πάςχοντεσ ςε υγιείσ 
(π.χ. ελονοςία από κουνοφπια, μικρόβια από μφγεσ) ι από ηϊα ςε άνκρωπο 

 
ΠΡΟΛΘΨΘ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ 

Θ αντιμετϊπιςθ των λοιμϊξεων γίνεται με ωάρμακα (αντιβιοτικά) για τα οποία γίνεται λόγοσ 
παρακάτω.  
 
Σθμαντικότερθ είναι θ πρόλθψθ που οδιγθςε ςτθν εξαωάνιςθ πολλϊν λοιμωδϊν νοςθμάτων 
που προκαλοφςαν επιδθμίεσ και εκατομμφρια κανάτουσ (ευλογιά, διωκερίτιδα κ.ά.). 
 
 
Θ πρόλθψθ των μολφνςεων από πακογόνουσ μικροοργανιςμοφσ αλλά και θ αντιμετϊπιςθ 
των λοιμϊξεων προχποκζτουν τθ γνϊςθ των μθχανιςμϊν ανάπτυξθσ, πολλαπλαςιαςμοφ και 
μετάδοςθσ των ςυγκεκριμζνων μικροβίων. 
 
Και ςτθν πρόλθψθ ζχουν κζςθ τα αντιβιοτικά, ςτθ χθμειοπροωφλαξθ ατόμων που ζρχονται ςε 
επαωι με πάςχοντεσ (π.χ. από μθνιγγίτιδα) ι ανοςοκαταςταλμζνων αςκενϊν, δθλαδι 
ατόμων με μειωμζνθ ικανότθτα παραγωγισ αντιςωμάτων ι αδυναμίασ ανάπτυξθσ αμυντικϊν 
μθχανιςμϊν ι ςε υψθλό κίνδυνο λοιμϊξεων (π.χ. AIDS, γενετικζσ ανεπάρκειεσ 
ανοςοςωαιρινϊν, χρονίωσ παςχόντων από νεωροπάκειεσ, καρδιοπάκειεσ κ.ά., ατόμων που 
λαμβάνουν κυτταροςτατικά ωάρμακα για κακοικθ νοςιματα, βαριά τραυματιςμζνων, 
υωιςτάμενων ςοβαρζσ εγχειριςεισ κ.ά.) 
 
Αλλά τεράςτια ςθμαςία ζχει θ υιοκζτθςθ και θ τιρθςθ των κανόνων προςωπικισ και 
δθμόςιασ υγιεινισ για τθν απόωυγι μετάδοςθσ αςκενειϊν που οωείλονται ςε πακογόνουσ 
μικροοργανιςμοφσ.  
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Ατομικι υγιεινι: Το δζρμα, τα μαλλιά και ειδικά τα χζρια πρζπει να πλζνονται τακτικά.  
 
Ρρόλθψθ τροωιμογενϊν λοιμϊξεων: Τρόωιμα, όπωσ τα λαχανικά, κα πρζπει να πλζνονται 
καλά, ενϊ άλλα, όπωσ το γάλα, κα πρζπει να παςτεριϊνονται.  
Επίςθσ πρζπει να τθροφνται οι κανόνεσ υγιεινισ κατά τθν παραγωγι, ςυςκευαςία, μεταωορά, 
ςυντιρθςθ (ψυγεία, ςυντθρθτικά) και μαγείρεμα των τροωίμων. 
 
Με τθν παςτερίωςθ το γάλα κερμαίνεται ςτουσ 63°C για μιςι ϊρα, οπότε καταςτρζωονται 
όλα τα πακογόνα αλλά και τα περιςςότερα μθ πακογόνα μικρόβια, ενϊ ςυγχρόνωσ 
διατθρείται θ γεφςθ του. Ρροςοχι ωυςικά ςτισ θμερομθνίεσ λιξεωσ όλων των τροωίμων. 
 
Εξυγίανςθ και ςυντιρθςθ ςυςτθμάτων φδρευςθσ και αποχζτευςθσΤο νερό κα πρζπει να 
χλωριϊνεται και θ χλωρίωςι του να ελζγχεται ςυνεχϊσ, ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει θ 
δυνατότθτα ανάπτυξθσ πακογόνων μικροοργανιςμϊν.  
 
Για τθν αποωυγι μετάδοςθσ αωροδίςιων νοςθμάτων ςυνιςτάται θ χριςθ προωυλακτικοφ 
κατά τθ ςεξουαλικι επαωι. 
 
Μζτρα εντομοκτονίασ – μυοκτονίασ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ διαβίωςθσ και χειριςμοφ 
τροωίμων 
 
Λατρικόσ ζλεγχοσ όςων αςχολοφνται με τρόωιμα ςε όλα τα ςτάδια από τθν παραγωγι μζχρι 
τθν κατανάλωςθ. 
Απομόνωςθ μολυςματικϊν ατόμων ςτθ διάρκεια τθσ περιόδου μεταδοτικότθτασ των νόςων 
και προωφλαξθ από το αίμα και άλλα βιολογικά υλικά. 
Χριςθ γαντιϊν, μαςκϊν και ςτολϊν κατά τθν επαωι με αςκενείσ. 
 
Απολφμανςθ επιωανειϊν, αποςτείρωςθ εργαλείων, ςυρίγγων, αντιςθψία χεριϊν και 
δζρματοσ. 
Πλφςιμο χεριϊν με κατάλλθλα αντιςθπτικά και απορρυπαντικά. 
Ρρόλθψθ αερογενϊν λοιμϊξεων (κάλυψθ ςτόματοσ-μφτθσ ςε βιχα και ωτάρνιςμα, πλφςιμο 
χεριϊν, αποωυγι ςυνωςτιςμοφ, αεριςμόσ χϊρων, καταπολζμθςθ ςκόνθσ) 
 
Ενίςχυςθ άμυνασ του οργανιςμοφ: Διατιρθςθ καλισ ωυςικισ κατάςταςθσμ ατομικι υγιεινι, 
καλι διατροωι (μεςογειακι), φπνοσ, άςκθςθ, αποωυγι καπνίςματοσ, αλκοόλ, 
εξαρτθςιογόνων ουςιϊν κ.λπ.  
Χριςθ εμβολίων και άνοςων ορϊν, για τα οποία ζχει γίνει ιδθ ςυηιτθςθ ςτο κεωάλαιο τθσ 
ΑΝΟΣΛΑΣ. 
 

Σι είναι αντιςθψία και τι απολφμανςθ; 

Ανηιζηψία είναι θ αναστολή τθσ ανάπτυξθσ των πακογόνων μικροβίων που βρίςκονται 
ςτο σώμα του ανκρϊπου (επάνω ςε ηϊντεσ ιςτοφσ). Αυτό πετυχαίνεται με κατάλλθλεσ μθ 
τοξικζσ χθμικζσ ουςίεσ με μικροβιοκτόνο δράςθ, τα αντιςθπτικά, (π.χ. ιϊδιο, οινόπνευμα, 
Betadine κ.ά.) 

 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7%CF%88%CE%AF%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1
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Απολφμανςθ είναι θ καταςτροωι των περιςςότερων πακογόνων μικροβίων από επιωάνειεσ, 
διάωορα αντικείμενα, ςκεφθ, ροφχα κλπ.με χθμικά μζςα (απολυμαντικζσ ουςίεσ). 

  
Τα κυριότερα απολυμαντικά είναι: Το γάλα τθσ αςβζςτου, τα ςαποφνια, διάωορα άλατα 
μετάλλων, όπωσ ο υδράργυροσ, υπεροξείδιο του υδρογόνου (οξυηενζ), το χλϊριο που είναι 
πολφ ιςχυρό μικροβιοκτόνο μζςο και χρθςιμοποιείται ςαν απολυμαντικό του νεροφ, το 
οινόπνευμα, ι ωορμαλδεφδθ κ.ά.  
 

Σι είναι αποςτείρωςθ και τι αςθψία; 

 

Αποςτείρωςθ είναι θ πλιρθσ καταςτροωι των μικροβίων και των ςπόρων τουσ με ωυςικά 
κυρίωσ  μζςα (κερμότθτα, ακτινοβολία ι διικθςθ) και ςπανιότερα με χθμικά μζςα ι αζρια.  

 
Φυςικοί παράγοντεσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςτροωι των μικροβίων είναι 
ςυνικωσ θ κερμότθτα (με βραςμό, με ατμό υπό πίεςθ ι υγρι κερμότθτα ςε αυτόκαυςτουσ 
κλιβάνουσ, με ξθρι κερμότθτα ςε ξθροφσ κλιβάνουσ), θ ακτινοβολία και  θ διικθςθ με 
μικροβιοκτόνουσ θκμοφσ, όταν πρόκειται για υγρζσ ουςίεσ. 
 

ΑΘΨΙΑ είναι θ διαδικαςία με τθν οποία επιτυγχάνεται θ πλιρθσ απουςία πακογόνων 
μικροοργανιςμϊν από επιωάνειεσ και αντικείμενα. Επιτυγχάνεται με τθν αποςτείρωςθ. 
Ποφ εφαρμόηεται θ αςθψία; 

Εωαρμόηεται ςε όλα τα υλικά που χρθςιμοποιοφνται ςε χειρουργικζσ επεμβάςεισ ι 
επεμβατικζσ διαγνωςτικζσ και κεραπευτικζσ τεχνικζσ (ιατρικά εργαλεία, ςφριγγεσ, κακετιρεσ, 
ροφχα χειρουργείου κ.λπ.) 
 
 

  ΣΟ ΚΕΦ. «ΑΝΟΟΛΟΓΙΑ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΣΑΙ ΣΘΝ Α’ ΕΝΟΣΘΣΑ  ΤΓΙΕΙΝΘ  

 

ΟΤΙΕ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ ΠΟΤ ΕΧΟΤΝ ΧΕΘ ΜΕ ΣΘΝ ΠΑΘΟΓΟΝΟ ΔΡΑΘ 
ΣΟΤ –  

Συχνά θ πακογόνοσ δράςθ οωείλεται ςε διάωορεσ ουςίεσ που παράγουν τα μικρόβια και 
βοθκοφν ςτθ διείςδυςθ τουσ ςτον μεγαλοοργανιςμό, ςτθν προςταςία τουσ από τθν άμυνα 
του οργανιςμοφ και ςτθν τοξικι τουσ επίδραςθ ςτουσ ιςτοφσ. Αναωζρονται οι κυριότερεσ από 
τισ ουςίεσ αυτζσ. 
 
Ζλυτρο και βλεννϊδθσ ςτιβάδα που προωυλάςςει από τθ ωαγοκυττάρωςθ. 
Λευκοκτονίνεσ που αδρανοποιοφν τα λευκά αιμοςωαίρια. 
Αιμολυςίνεσ που καταςτρζωουν τα ερυκρά αιμοςωαίρια. 
Πθκτάςθ ι κοαγκουλάςθ που προκαλεί πιξθ του αίματοσ ι πλάςματοσ, και τα μικρόβια 
περιχαρακϊνονται από το πιγμα και δεν καταςτρζωονται από τουσ αμυντικοφσ μθχανιςμοφσ 
του οργανιςμοφ. 
Κινάςεσ (π.χ. ςτρεπτοκινάςθ ι ινωδολυςίνθ) που οδθγοφν ςτθ διάςπαςθ του ινϊδουσ με το 
οποίο ο οργανιςμόσ προςπακεί να περιχαρακϊςει τθ ωλεγμονι. 
Ταλουρονιδάςθ που διαςπά το υαλουρονικό οξφ του ςυνδετικοφ ιςτοφ και διευκολφνεται θ 
τοπικι εξάπλωςθ του μικροβίου. 

http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AE
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://www.livepedia.gr/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit
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Κολλαγενάςθ που διαςπά το κολλαγόνο 
Dνάςθ που διαςπά το DNA 
Μικροβιακζσ τοξίνεσ  

Χωρίηονται ςε εξωτοξίνεσ που παράγονται και εκκρίνονται από τα μικρόβια και 
ενδοτοξίνεσ που αποτελοφν μζροσ του τοιχϊματοσ των μικροβίων. 
Ιδιότθτεσ των εξωτοξινϊν 
Είναι πρωτεϊνεσ που εκκρίνονται από ηωντανά κφτταρα (κυρίωσ από Gram κετικά μικρόβια 
αλλά και από Gram αρνθτικά). Ραραδείγματα είναι θ διωκεριτικι τοξίνθ, οι εντεροτοξίνεσ 
(ςταωυλόκοκκοι, βάκιλλοι, δονάκιο χολζρασ, εντεροβακτθριοειδι κ.α.), θ τετανοςπαςμίνθ, θ 
αλλαντικι τοξίνθ, θ ερυκρογόνοσ τοξίνθ του β-αιμολυτικοφ ςτρεπτοκόκκου κ.α. 
 
Είναι ςυνικωσ κερμοευαίςκθτεσ, θ τοξικότθτα καταςτρζωεται > 60οC. 
 
Είναι ιςχυρά αντιγόνα και προκαλοφν παραγωγι υψθλοφ τίτλου αντιτοξίνθσ που καταςτρζωει 
τθν τοξίνθ. 
Με ωορμόλθ χάνουν τθ λοιμογόνο αλλά όχι και τθν αντιγονικι τουσ δράςθ. Μετατρζπονται 
ςε μθ τοξικά τοξοειδι. Το χαρακτθριςτικό αυτό χρθςιμοποιείται για τθν παραςκευι 
εμβολίων.  
 
Είναι πολφ τοξικζσ. Θ δράςθ τουσ διαωζρει πολφ ανάλογα με το είδοσ τθσ τοξίνθσ και του 
μικροβίου που τισ παράγει.  
 
Ενδοτοξίνεσ 
Είναι ακζραιο τμιμα του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ (λιποπολυςακχαρίδιο) των Gram αρνθτικϊν 
μικροβίων που απελευκερϊνεται μετά τθ διάςπαςι τουσ. 
 
Είναι κερμοανκεκτικζσ. 
 
Ζχουν αντιγονικι δράςθ και προκαλοφν παραγωγι αντιςωμάτων ζναντι του 
πολυςακχαριδικοφ τμιματοσ.  
Δεν μετατρζπονται ςε τοξοειδι. 
 
Είναι τοξικζσ. Ρροκαλοφν πυρετό, λευκοπενία ι λευκοκυττάρωςθ, ςθπτικό shock με πτϊςθ 
πιζςεωσ, διαταραχζσ πιξεωσ και αιμορραγικζσ εκδθλϊςεισ, δυςλειτουργία οργάνων και 
πικανόν και κάνατο του αςκενοφσ. 
 
Εξωτοξίνεσ των μυκιτων 
Είναι οι αωλατοξίνεσ που παράγονται από αςπεργίλλουσ και μολφνουν διάωορα τρόωιμα. 
Είναι τοξικζσ και καρκινογόνεσ κυρίωσ για τα ηϊα που τρϊνε ηωοτροωζσ με αωλατοξίνεσ, ενϊ 
ο κίνδυνοσ για τουσ ανκρϊπουσ είναι άγνωςτοσ. Υπάρχουν όμωσ κάποιεσ ενδείξεισ 
ςυςχζτιςθσ με κίρρωςθ ι καρκίνο του ιπατοσ. 
 
 

ΑΝΣΙΒΙΟΣΙΚΑ – ΓΕΝΙΚΕ ΓΝΩΕΙ 

 
 
Ιδθ αναωζρκθκε ςε γενικζσ γραμμζσ ο τρόποσ ελζγχου ευαιςκθςίασ ςε αντιβιοτικά. 



68 
 

Εδϊ κα ςυνοψίςουμε βαςικζσ γνϊςεισ για τα αντιβιοτικά, τισ κφριεσ αρχζσ χριςθσ, τισ 
βαςικζσ ομάδεσ, τον τρόπο δράςθσ και τουσ κυριότερουσ μθχανιςμοφσ αντοχισ των 
μικροβίων ςε αυτά. 

Τα αντιβιοτικά ι αντιμικροβιακοί παράγοντεσ είναι ωυςικά παράγωγα 
μικροοργανιςμϊν ι χθμικζσ ουςίεσ που δρουν εναντίον των μικροοργανιςμϊν.  

 
Ρρζπει να ζχουν εκλεκτικι τοξικότθτα κατά το δυνατόν, δθλαδι να ςκοτϊνουν τα 

μικρόβια χωρίσ να παραβλάπτουν τθ λειτουργία των κυττάρων του μεγαλοοργανιςμοφ. Αυτό 
δεν είναι πάντα εωικτό, και τα περιςςότερα αντιβιοτικά εμωανίηουν ανεπικφμθτεσ ενζργειεσ, 
από πολφ ελαωρζσ ωσ πολφ βαριζσ και απειλθτικζσ για τθ ηωι (διάρροια, θπατικζσ και 
νεωρικζσ διαταραχζσ, αλλεργίεσ κ.α.) 

 
Το φάςμα δράςθσ διαωζρει ανάλογα με τθν ομάδα των αντιβιοτικϊν. Τα αντιβιοτικά 

διακρίνονται ανάλογα με το ωάςμα δράςθσ ςε: 
 
α. Ευρζοσ φάςματοσ αντιβιοτικά που δροφν ςε πολλά είδθ μικροβίων, π.χ. Gram-

κετικά, Gram-αρνθτικά, μυκοπλάςματα, χλαμφδια κ.α. Στα αντιβιοτικά ευρζοσ ωάςματοσ 
ανικουν οι τετρακυκλίνεσ, θ χλωραμωαινικόλθ, οι θμιςυνκετικζσ πενικιλλίνεσ, οι τρίτθσ ι 
τζταρτθσ γενιάσ κεωαλοςπορίνεσ, οι ςουλωοναμίδεσ και οι αμινογλυκοςίδεσ. 

 
β. τενοφ φάςματοσ αντιβιοτικά που δροφν ςε περιοριςμζνο είδοσ μικροβίων. 

Ραράδειγμα θ πενικιλλίνθ και κλινταμυκίνθ, που δρουν μόνο ςε Gram-κετικά, ι θ 
αητρεονάμθ, θ πολυμυξίνθ, θ μεκιλλινάμθ και το ναλιδιξικό οξφ που δρουν μόνο ςε Gram-
αρνθτικά βακτιρια. 

 
Διαωζρει και ο τρόποσ δράςθσ. Τα αντιβιοτικά δυνατόν να προκαλοφν το κάνατο των 

μικροβίων ι απλϊσ να αναςτζλλουν τον πολλαπλαςιαςμό τουσ.  
 
α. Μικροβιοκτόνα. Ονομάηονται τα αντιβιοτικά που προκαλοφν γριγορα τον κάνατο 

των μικροβίων (πενικιλλίνεσ, κεωαλοςπορίνεσ, αμινογλυκοςίδεσ, βανκομυκίνθ κ.α.).  
 
β. Μικροβιοςτατικά. Ονομάηονται τα αντιβιοτικά που προκαλοφν αναςτολι τθσ 

ανάπτυξθσ των μικροβίων (ςουλωοναμίδεσ, τετρακυκλίνεσ, χλωραμωαινικόλθ, ερυκρομυκίνθ, 
κλινταμυκίνθ κ.α.). Σθμειϊνεται ότι οριςμζνα βακτθριοςτατικά αντιβιοτικά, ςε υψθλζσ 
ςυγκεντρϊςεισ και ανάλογα με το μικρόβιο, μποροφν να αςκοφν βακτθριοκτόνο δράςθ. Για 
παράδειγμα, βρζκθκε ότι θ χλωραμωαινικόλθ μπορεί να είναι βακτθριοκτόνοσ ζναντι 
μερικϊν βακτθρίων (πνευμονιόκοκκοσ, αιμόωιλοσ τθσ γρίππθσ, μθνιγγιτιδόκοκκοσ) και 
βακτθριοςτατικι ζναντι άλλων (χρυςίηων ςταωυλόκοκκοσ, εντεροβακτθριακά).  

 
Θ χοριγθςθ των αντιβιοτικϊν γίνεται με τουσ επόμενουσ τρόπουσ 
 
Εμπειρικι χθμειοκεραπεία. Αναωζρεται ςτθ κεραπεία που εωαρμόηεται ςτθ κεραπεία 

των λοιμϊξεων με βάςθ δεδομζνα από τθ βιβλιογραωία για τα είδθ των μικροβίων που 
προκαλοφν τισ διάωορεσ λοιμϊξεισ και τα ςυνικθ αποτελεςματικά ωάρμακα, ςε ςυνδυαςμό 
με τα δεδομζνα τθσ αντοχισ των μικροβίων ςτα αντιβιοτικά ςτθ χϊρα ι τθν πόλθ ι 
ειδικότερα το νοςοκομείο όπου εμωανίςκθκε θ λοίμωξθ. 
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Ορκολογικι χθμειοκεραπεία. Ρροχποκζτει τθν απομόνωςθ, τθν in vitro μελζτθ του 
πακογόνου αιτίου, και τθν επιλογι του κατάλλθλου αντιβιοτικοφ, ανάλογα με τθν 
ευαιςκθςία του μικροβιακοφ ςτελζχουσ και τισ ωαρμακοκινθτικζσ ιδιότθτεσ του ωαρμάκου.  

 
Αντιμικροβιακι χθμειοπροφφλαξθ. Αναωζρεται ςτθν  προλθπτικι χοριγθςθ 

αντιμικροβιακϊν ωαρμάκων που αποςκοπεί ςτθν αποωυγι εγκατάςταςθσ μικροοργανιςμϊν 
ςτουσ διάωορουσ ιςτοφσ με επακόλουκο ςθπτικζσ ι καταςτροωικζσ επιπλοκζσ. Γίνεται ςε 
ειδικζσ κατθγορίεσ αςκενϊν, όπωσ οι ανοςοκαταςταλμζνοι, τα παιδιά με υποτροπζσ 
ουρολοιμϊξεων κ.α. 

 
Θ οδόσ χοριγθςθσ επίςθσ διαωζρει. Σε ελαωρζσ και μζςθσ βαρφτθτασ λοιμϊξεισ 

προτιμϊνται τα ςκευάςματα από το ςτόμα, ςε βαρφτερεσ είναι αναγκαία τα παρεντερικά 
ςκευάςματα. Σθμαςία ζχει όμωσ για τθν επιλογι και θ φαρμακοκινθτικι των αντιβιοτικϊν. 
ωαρμακοκινθτικι είναι ο τρόποσ με τον οποίο το αντιβιοτικό απορροωάται, κατανζμεται 
ςτουσ ιςτοφσ και αποβάλλεται από τον οργανιςμό. Στόχοσ είναι θ επίτευξθ κεραπευτικϊν 
ςυγκεντρϊςεων ςτθν περιοχι τθσ λοίμωξθσ. Οριςμζνα αντιβιοτικά δίνονται μόνο ενδομυϊκά 
ι ενδοωλζβια ενϊ άλλα μόνο ι / και από το ςτόμα. Βιοδιακεςιμότθτα είναι το ποςοςτό των 
ωαρμάκων που μζνει δραςτικό ςτθν κυκλοωορία και εξαρτάται από τθ ωαρμακοκινθτικι και 
το μεταβολιςμό του. 

 
Πολιτικι χριςθσ αντιβιοτικϊν 
 
Θ ανάπτυξθ αντοχισ ςε αντιβιοτικά ςυςχετίηεται με τθν χριςθ τουσ. Ρρζπει να 

χρθςιμοποιοφνται μόνο όταν χρειάηεται, και να επιλζγονται τα ςκευάςματα που επαρκοφν 
για τθ κεραπεία τθσ ςυγκεκριμζνθσ λοίμωξθσ. Συχνά αυτά είναι τα δοκιμαςμζνα και 
παλαιότερα και όχι τα νεότερα ευρφτατου ωάςματοσ (που είναι και πολφ ακριβά) ϊςτε να 
μθν αναπτφςςεται αντοχι ς’αυτά και να διαωυλάςςονται για τισ ςοβαρζσ λοιμϊξεισ.  

Επίςθσ τα ςτενότερου ωάςματοσ αντιβιοτικά δεν διαταράςςουν τθ ωυςιολογικι 
χλωρίδα που ζχει τονιςκεί θ χρθςιμότθτά τθσ. 

 
υνοπτικά κατάλλθλο αντιβιοτικό ορίηεται εκείνο που ζχει τισ εξισ ιδιότθτεσ:  
1. Είναι τοξικό για το μικρόβιο, αλλά όχι για τον άνκρωπο. 
2. Εμωανίηει τισ λιγότερεσ παρενζργειεσ. 
3. Διαλφεται εφκολα ςτα υγρά του ςϊματοσ και να διαχζεται ςτουσ ιςτοφσ. 
4. Δεν διαςπάται ςτισ ςυνθκιςμζνεσ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ςυντιρθςθσ (ψυγείου).  
5. Ζχει το πιο ειδικό και ςτενό αντιμικροβιακό ωάςμα. 
6. Δεν προκαλεί τθν εμωάνιςθ αντοχισ ςτουσ μικροοργανιςμοφσ εναντίον των οποίων 

ςτρζωεται. 
7. Δεν διαταράςςει τθ ωυςιολογικι χλωρίδα του ανκρϊπου. 
8. Ζχει το μικρότερο κόςτοσ. 
 
Οι κυριότερεσ ομάδεσ αντιβιοτικϊν είναι  

 οι β-λακτάμεσ (πενικιλλίνεσ, αμπικιλλίνθ, κεωαλοςπορίνεσ 1θσ, 2θσ και 
3θσ γενιάσ, ιμιπενζμθ κ.α.) ζναντι Gram κετικϊν και Gram αρνθτικϊν 

 οι ςυνδυαςμοί λακταμϊν με κλαβουλανικό οξφ ι ταηομπακτάμθ που 
αναςτζλλουν τισ λακταμάςεσ των μικροβίων για να μθν αδρανοποιοφνται  

 Οι αμινογλυκοςίδεσ (γενταμικίνθ, τομπραμυκίνθ, νετιλμικίνθ και 
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αμικαςίνθ) ζναντι Gram κετικϊν και Gram αρνθτικϊν 

 Οι μακρολίδεσ (ερυκρομυκίνθ κ.α.) ζναντι Gram κετικϊν  

 Οι κινολόνεσ (ςιπροωλοξαςίνθ, νορωλοξαςίνθ κ.α.) ζναντι Gram 
κετικϊν και Gram αρνθτικϊν 

 Τα γλυκοπεπτίδια (βανκομυκίνθ, τεϊκοπλανίνθ) ζναντι Gram κετικϊν  

 Διάωορα άλλα (τετρακυκλίνεσ, χλωραμωαινικόλθ, κλινταμυκίνθ κ.α.) 

 Τα αντιωυματικά ωάρμακα (ιςονιαηίδθ, ριωαμπικίνθ, αικαμβουτόλθ 
κ.α.) 

 Τα αντιμυκθτιαςικά κ.α. 
 
Μθχανιςμοί δράςθσ αντιβιοτικϊν 
 
Αναςτολι ςφνκεςθσ του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ (π.χ. β-λακτάμεσ, γλυκοπεπτίδια) 
Αναςτολι τθσ πρωτεϊνοςφνκεςθσ με δράςθ ςτα ριβοςϊματα (π.χ. αμινογλυκοςίδεσ, 

τετρακυκλίνεσ, χλωραμωαινικόλθ κ.α.) 
Δράςθ ςτο DNA (κινολόνεσ) 
Διάωοροι άλλοι μθχανιςμοί 
 
Μθχανιςμοί αντοχισ των μικροβίων ςτα αντιβιοτικά 
 
Ρροςπακοφν να αδρανοποιιςουν τουσ μθχανιςμοφσ δράςθσ ι τα ίδια τα αντιβιοτικά. 

Ραραδείγματα: Ραραγωγι ενηφμων που αδρανοποιοφν τισ β-λακτάμεσ (β-λακταμάςεσ ςε 
ςταωυλοκόκκουσ και Gram αρνθτικά). Ραραγωγι κυτταρικοφ τοιχϊματοσ με εναλλακτικό 
μθχανιςμό ϊςτε να μθ δροφν οι β-λακτάμεσ (ςταωυλόκοκκοι, πνευμονιόκοκκοι). 
Τροποποίθςθ ριβοςωμάτων ϊςτε να μθν αποτελοφν ςτόχουσ των αντιβιοτικϊν και διάωοροι 
άλλοι μθχανιςμοί. 

   

 

ΝΟΟΚΟΜΕΙΑΚΕ ΛΟΙΜΩΞΕΙ 
 

Πϊσ ορίηονται; Ποφ οφείλονται; Πϊσ προλαμβάνονται;  

Νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ ονομάηονται οι λοιμϊξεισ που εμωανίηονται ςε αςκενείσ 
τουλάχιςτον δυο μζρεσ μετά τθν ειςαγωγι τουσ ςε νοςοκομείο και που οωείλονται ςε 
μετάδοςθ κάποιου μικροβίου ςτον αςκενι από το νοςοκομειακό περιβάλλον ι ακόμα από 
αςκενι ςε αςκενι άμεςα ι δια μζςου του προςωπικοφ ωροντίδασ των που ςυμπεριλαμβάνει 
γιατροφσ, νοςθλευτζσ, ωυςιοκεραπευτζσ και άλλουσ εργαηόμενουσ ςτα νοςοκομεία. Οι 
νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ εξακολουκοφν να είναι ζνα παγκόςμιο ωαινόμενο. Οι λοιμϊξεισ 
αυτζσ μποροφν να οδθγιςουν ςε επιδείνωςθ τθσ υγείασ των αςκενϊν, παράταςθ νοςθλείασ 
και μερικζσ ωορζσ ακόμα και κάνατο.  

Μια ςθμαντικι πτυχι του προβλιματοσ είναι το γεγονόσ ότι οι νοςοκομειακζσ 
λοιμϊξεισ προκαλοφνται από μικρόβια τα οποία μπορεί να ζχουν αντοχι ςτα περιςςότερα 
διακζςιμα αντιβιοτικά. Θ κυριότερθ αιτία για τθ γζνεςθ και τθν επζκταςθ του ωαινομζνου 
των λοιμϊξεων με πολυανκεκτικά μικρόβια είναι θ αλόγιςτθ χριςθ των αντιβιοτικϊν ςε 
εξωνοςοκομειακοφσ και νοςοκομειακοφσ αςκενείσ. Θ κατάχρθςθ των αντιβιοτικϊν οδθγεί ςε 
μια γενετικι πίεςθ επιλογισ των μικροβίων με αντοχι ςτα αντιβιοτικά. Θ κατάςταςθ αυτι 
οδθγεί ςε ανκεκτικζσ ςτθ κεραπεία λοιμϊξεισ από κοινά μικρόβια, όπωσ ο ςταωυλόκοκκοσ 
και το κολοβακτθρίδιο. Επίςθσ τα τελευταία χρόνια θ ςυχνότθτα λοιμϊξεων από μικρόβια 
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όπωσ το Ακινθτοβακτθρίδιο (Acinetobacter) και θ Ψευδομονάδα (Pseudomonas) ζχουν γίνει 
ςυχνζσ ςε πολλά νοςοκομεία του κόςμου οδθγϊντασ ςτο ςθμαντικό πρόβλθμα των 
νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων από αυτά τα βακτθρίδια που ζχουν αντοχι ςτα περιςςότερα 
διακζςιμα αντιβιοτικά.  

Ρϊσ μπορεί όμωσ να ελαττωκεί θ πικανότθτα ανάπτυξθσ μιασ νοςοκομειακισ 
λοίμωξθσ; Για παράδειγμα, πϊσ μπορεί να μειωκεί θ πικανότθτα για ζνα νζο ι θλικιωμζνο 
αςκενι που ειςζρχεται ςτο νοςοκομείο για μια απλι ςχετικά εγχείρθςθ όπωσ θ 
ςκωλθκοειδεκτομι ι χολοκυςτεκτομι να μθν αναπτφξει νοςοκομειακι λοίμωξθ που κα 
οδθγιςει ςε ςθμαντικι παράταςθ του χρόνου νοςθλείασ αλλά και κινδφνουσ ακόμα και για 
τθ ηωι του; Υπάρχουν διάωορα μζτρα τα οποία ζχουν αποδειχτεί ότι βοθκοφν ςτθν αποωυγι 
μετάδοςθσ μιασ νοςοκομειακισ λοίμωξθσ.  

Ρρϊτο και ςπουδαιότερο είναι το πλφςιμο των χεριϊν του ιατρικοφ, νοςθλευτικοφ και 
άλλου προςωπικοφ των νοςοκομείων που ωροντίηει τουσ αςκενείσ. Δεφτερο, είναι θ 
απομόνωςθ με διάωορουσ τρόπουσ των αςκενϊν που πάςχουν από μεταδοτικζσ λοιμϊξεισ 
και που είναι δυνατό να εκκζςουν άλλουσ αςκενείσ ςτον κίνδυνο μετάδοςθσ των λοιμϊξεων. 
Τρίτο, θ ςωςτι προωυλακτικι χοριγθςθ αντιβιοτικϊν ςε αςκενείσ που υποβάλλονται ςε μια 
εγχείρθςθ ςτον κατάλλθλο χρόνο, με το κατάλλθλο ωάρμακο, και για τθν κατάλλθλθ 
διάρκεια. Τζταρτο, θ απολφμανςθ των εργαλείων που ζχουν άδεια χριςθσ για περιςςότερεσ 
από μια ωορά ςτουσ αςκενείσ. Επίςθσ, ιδιαίτερα ςθμαντικι είναι θ ςυνεχισ επιτιρθςθ τθσ 
ςυχνότθτασ των νοςοκομειακϊν λοιμϊξεων από τισ Επιτροπζσ Ελζγχου Λοιμϊξεων των 
Νοςοκομείων για τθν ζγκαιρθ ανίχνευςθ επιδθμίασ τζτοιων λοιμϊξεων ςτο νοςοκομείο και 
τθ λιψθ αποτελεςματικϊν μζτρων για τθν αντιμετϊπιςι τθσ. 

  
Οι ςοβαρότερεσ νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ είναι θ μικροβιαιμία, θ ςθψαιμία και το ςθπτικό 
shock.   

Ωσ μ ι κ ρ ο β ι α ι μ ί α     ι    β α κ τ θ ρ ι α ι μ ί α      (bacteremia) ορίηεται θ ανεφρεςθ 

μικροοργανιςμϊν ςτο αίμα αποδεικνυόμενθ από αιμοκαλλιζργεια ι άλλεσ διαγνωςτικζσ 
μεκόδουσ. Ανάλογα με το είδοσ του υπεφκυνου μικροοργανιςμοφ θ βακτθριαιμία 
αναωζρεται και ςαν ςταωυλο-κοκκαιμία, μυκθταιμία, ιαιμία, Gram-αρνθτικι μικροβιαιμία 
κλπ. Αν οωείλεται ςε δφο ι περιςςότερουσ μικροοργανιςμοφσ λζγεται πολυμικροβιακι. 

 

Μερικζσ ωορζσ χρθςιμοποιείται ο όροσ   π υ α ι μ ί α   για να δθλϊςει τθν παρουςία 

πολφ μεγάλου αρικμοφ πολυμορωοπυρινων ςτο αίμα, που ςυνοδεφει μερικζσ ωορζσ τισ 
βαριζσ λοιμϊξεισ μαηί με μικροβιαιμία (π.χ. πνευμονία, μθνιγγιτιδα κλπ. με > 50000/μl 
πολυμορωοπφρθνα) 

 
Θ μικροβιαιμία που ςυνοδεφεται από ςυμπτϊματα υπερκερμίασ, ταχφπνοιασ, 

ταχυκαρδίασ και λευκοκυττάρωςθσ ι λευκοπενίασ είναι θ ς θ ψ α ι μ ί α       (ςιψθ, sepsis), 

που μπορεί να επιδεινωκεί και να οδθγιςει ςε ςθπτικό shock  
 

ε τι οφείλεται το ςθπτικό shock (καταπλθξία); 
Σο ςθπτικό shock οωείλεται ςτθν καταςτρεπτικι δράςθ των τοξινϊν (ενδοτοξινϊν) από 

GRAM (-) μικρόβια κυρίωσ που επιδροφν ςτο τοίχωμα των αγγείων και προκαλοφν 
αγγειοδιαςτολι, προκαλϊντασ μεγάλθ πτϊςθ τθσ αρτθριακισ πίεςθσ.  

 
Ακολουκεί μθ αναςτρζψιμθ δυςλειτουργία οργάνων και  πλιρθσ αποδιοργάνωςθ του 

οργανιςμοφ, προςβολι των βαλβίδων τθσ καρδιάσ και ςτθ ςυνζχεια ανακοπι. Eπίςθσ 
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προκαλοφνται βλάβεσ ςτον εγκζωαλο, με αποτζλεςμα να παρουςιάηονται αιμορραγίεσ και 
εμβολζσ που μπορεί να οδθγιςουν ςε κάνατο. 
 

   

ΑΝΑΗΘΣΘΘ ΣΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 
 

ΜΙΚΡΟΚΟΠΙΟ  
Ανακάλυψθ το 1673 : Μικροςκόπιο του Antony Van Leuwenhoek 
 
Βαςικι αρχι λειτουργίασ : ςφςτθμα οπτικϊν ωακϊν που ςυνδυαηόμενοι παρζχουν ςτον 

παρατθρθτι μία εξαιρετικά ιςχυρι μεγζκυνςθ του παρατθροφμενου αντικειμζνου, που 
ωωτίηεται από μια ωωτεινι πθγι.  

Μονάδεσ μζτρθςθσ μικρϊν αποςτάςεων 
Βαςικι μονάδα μικουσ = μζτρο. Υποπολλαπλάςιά του είναι: 
1/100 μζτρου   ι 10-2 μζτρα = 1 εκατοςτόμετρο, 1 cm 
1/1000 μζτρου   ι 10-3 μζτρα = 1 χιλιοςτόμετρο, 1 mm 
1/1000 χιλιοςτομζτρου  ι 10-6 μζτρα = 1 μικρόμετρο, 1 μm 
1/1000 μικρομζτρου  ι 10-9 μζτρα = 1 νανόμετρο, 1 nm 

 
Σο ςφνκετο μικροςκόπιο 

Είναι το ςυνθκζςτερο είδοσ μικροςκοπίου που χρθςιμοποιείται ςτθν κακθμερινι 
ιατρικι πράξθ, γιατί είναι πολφ εφχρθςτο και παρζχει ικανοποιθτικι μεγζκυνςθ για τισ 
περιςςότερεσ διαγνωςτικζσ ανάγκεσ. Αναωζρεται και ωσ «κοινό μικροςκόπιο» ι «οπτικό 
μικροςκόπιο» ι «ωωτομικροςκόπιο». 

Μζρθ του ςυνκζτου μικροςκοπίου. 
Το ςφνκετο μικροςκόπιο αποτελείται από τα ακόλουκα βαςικά τμιματα: 
α) Αντικειμενοωόροσ τράπεηα. Είναι επίπεδθ και επάνω τθσ τοποκετείται θ 

αντικειμενοωόροσ πλάκα με το δείγμα που πρόκειται να παρατθρθκεί (παραςκεφαςμα). Το 
παραςκεφαςμα ςυγκρατείται με ειδικά άγκιςτρα επάνω ςτθν κινθτι τράπεηα, ζνα μθχανιςμό 
με τον οποίο το παραςκεφαςμα κινείται προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, ϊςτε να είναι δυνατι θ 
πλιρθσ μελζτθ του 

Θ τράπεηα ζχει ςτο κζντρο τθσ μία ςτρογγυλι τρφπα, μζςα από τθν οποία περνά θ 
ωωτεινι δζςμθ. Με τον αδρό και τον μικρομετρικό κοχλία είναι δυνατι θ προσ τα επάνω ι 
κάτω κίνθςθ τθσ τράπεηασ για επίτευξθ εςτίαςθσ. 

β) Φωτεινι πθγι. Μπορεί να είναι θλεκτρικι ωωτεινι πθγι προςαρμοςμζνθ ςτο 
μικροςκόπιο (όλα τα ςφγχρονα μικροςκόπια) ι ανεξάρτθτθ από αυτό με ςφςτθμα κοίλου 
κακρζωτθ, ο οποίοσ κατευκφνει τθ ωωτεινι δζςμθ επάνω ςτο εξεταηόμενο δείγμα 
(παλαιότερα μικροςκόπια). 

γ) Συμπυκνωτισ. Βρίςκεται κάτω από τθν τράπεηα και ο ρόλοσ του είναι να 
ςυγκεντρϊνει τισ ακτίνεσ τθσ ωωτεινισ πθγισ επάνω ςτθν αντικειμενoωόρo πλάκα με το 
δείγμα. Ενιςχφεται ςυχνά με ζνα διάωραγμα ίριδασ, ζτςι ϊςτε να μπορεί να αυξομειϊνεται 
το πάχοσ τθσ ωωτεινισ δζςμθσ. Θ ςωςτι χριςθ του ςυγκεντρωτιρα δεν επθρεάηει τθ 
μεγεκυντικι ιςχφ του μικροςκοπίου, αλλά τθν ποιότθτα εικόνασ.   

δ) Σφςτθμα ωακϊν. Αποτελείται από τουσ: i) αντικειμενικοφσ ωακοφσ ςε 
περιςτρεωόμενο δίςκο, ζτςι ϊςτε να τοποκετοφνται διαδοχικά επάνω ςτο δείγμα 
αντικειμενικοί ωακοί με αυξανόμενθ μεγεκυντικι ιςχφ. Θ εςτιακι τουσ απόςταςθ είναι πολφ 
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μικρι και μεγεκφνουν από 2 ωσ 100 ωορζσ (2Χ – 100Χ). Συνικωσ υπάρχουν τρεισ (10Χ, 40Χ 
και 100Χ). Οι μεγάλθσ μεγζκυνςθσ ωακοί απαιτοφν χριςθ ελαίου για παρατιρθςθ χωρίσ 
απϊλεια από ςκζδαςθ ωωτόσ (ελαιοκαταδυτικοί ωακοί) 

ii) Ζνα ι δφο προςοωκάλμιουσ ωακοφσ για παρατιρθςθ με ζνα ι δφο μάτια και μπορεί 
να υπάρχουν περιςςότεροι για 2ο παρατθρθτι ι για ωωτογραωικι μθχανι. Εμωανίηουν 
μεγεκυντικι ιςχφ, που κυμαίνεται από 5 χ ωσ 25 Χ, ζτςι ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τουσ 
αντικειμενικοφσ ωακοφσ να λαμβάνεται μια τελικι μεγζκυνςθ του αντικειμζνου, που 
κυμαίνεται από 10Χ ωσ 2500 Χ ( ςυνικωσ 100 Χ ωσ 1000Χ) 

  
Παραλλαγζσ του ςυνκζτου μικροςκοπίου. 

Το θλεκτρονικό μικροςκόπιο χρθςιμοποιεί δζςμθ θλεκτρονίων αντί ωωτόσ (με ειδικό 
ςφςτθμα εκπομπισ θλεκτρονίων από ζνα πυρακτωμζνο νιμα λόγω κερμοθλεκτρικοφ 
ωαινομζνου και υψθλισ τάςθσ) γιατί θ διακριτικι δυνατότθτα αυξάνεται με τθ μείωςθ του 
μικουσ κφματοσ τθσ ακτινοβολίασ 

Το μικροςκόπιο αντικζτου ωάςεωσ για παρατιρθςθ ηωντανοφ υλικοφ χωρίσ χρϊςθ και 
βαςίηεται ςτθ διαωορετικι απορρόωθςθ του ωωτόσ από τα ςυςτατικά τθσ ηωντανισ φλθσ 

Το πολωτικό μικροςκόπιο για παρατιρθςθ βιολογικϊν δομϊν που εχουν τθν ιδιότθτα 
να ςτρζωουν το επίπεδο του πολωμζνου ωωτόσ.  

Το μικροςκόπιο ςκοτεινοφ πεδίου για παρατιρθςθ βλεωαρίδων ςπειροχαιτϊν κ.α.  
Το μικροςκόπιο ωκοριςμοφ. Χρθςιμοποιείται για να αποκαλφπτει ουςίεσ που ζχουν τθν 

ιδιότθτα να ωκορίηουν. Γίνεται κατάλλθλθ ωκορίηουςα χρϊςθ των παραςκευαςμάτων και 
χρθςιμοποιείται υπεριϊδθσ ακτινοβολία για πρόκλθςθ του ωκοριςμοφ και ειδικοί 
αντικειμενικοί ωακοί. 

Το ςτερεοςκόπιο με το οποίο είναι δυνατι θ τριςδιάςτατθ παρατιρθςθ με χριςθ δφο 
αντικειμενικϊν ωακϊν ταυτοχρόνωσ.   
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ΠΑΘΟΓΟΝΟΙ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΟΙ 

 

ΓΕΝΙΚΕ ΙΔΙΟΣΘΣΕ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 
 

ΙΟΙ 
Βρίςκονται: Υποχρεωτικά ενδοκυττάρια 
 
Μετάδοςθ: Σταγονίδια, αίμα, υγρά και εκκρίματα του ςϊματοσ. Διαωζρει ανάλογα με 

τον ιό. 
Δομι: Αποτελοφνται από νουκλεϊνικό οξφ (DNA ι RNA) και πρωτεϊνικό περίβλθμα 

(καψίδιο) 
Το καψίδιο αποτελείται από πολυπεπτίδια, τα καψομερίδια που ςχθματίηουν 

εικοςάεδρο ι ζλικα (εικοςάεδρθ ι ελικοειδισ ςυμμετρία) 
Μπορεί να περιβάλλονται από γλυκοπρωτεϊνθ (ζλυτρο) 
Διάγνωςθ: Φαίνονται μόνο με θλεκτρονικό μικροςκόπιο ι θ παρουςία τουσ 

διαπιςτϊνεται ζμμεςα με πολλζσ εργαςτθριακζσ μεκόδουσ 
 

 
 

ΝΟΘΜΑΣΑ ΑΠΟ ΙΟΤ 
 
Ενδεικτικά αναωζρουμε εδϊ τισ κυριότερεσ νοςολογικζσ οντότθτεσ:  
Θ μετάδοςθ των νόςων από ιοφσ γίνεται με ςταγονίδια, αίμα, υγρά και εκκρίματα του 

ςϊματοσ. Διαωζρει ανάλογα με τον ιό. Οι κφριεσ οδοί είναι θ αναπνευςτικι (ιϊςεισ 
αναπνευςτικοφ), θ ςτοματικι – γαςτρεντερικι οδόσ (π.χ. εντεροιοί), θ γεννθτικι (με 
ςεξουαλικι επαωι), το δζρμα (λφςθ ςυνεχείασ), με μετάγγιςθ αίματοσ, ςτο ζμβρυο μζςω του 
πλακοφντα, κατά τον τοκετό μετά από λοίμωξθ του τραχιλου τθσ μιτρασ (κάκετθ μετάδοςθ), 
ι τζλοσ από το γάλα του κθλαςμοφ. 

Αναφορά και περιγραφι των κυριότερων ιϊν 
Ιογενείσ νόςοι που αφοροφν κυρίωσ τροπικζσ και αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ 
 
Arbo-viruses (Arthropod-born-viruses) που μεταωζρονται με αρκρόποδα και αωοροφν 

κυρίωσ τροπικζσ και αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ. Ρροκαλοφν αιμορραγικοφσ πυρετοφσ, 
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εγκεωαλίτιδεσ, αρκρίτιδεσ, εμπφρετα ςφνδρομα κ.α. Συχνότεροι είναι ο κίτρινοσ πυρετόσ, ο 
Δάγγειοσ πυρετόσ ( “που τςακίηει κόκαλα”) κ.α.    

Οι ρινοϊοί προκαλοφν κοινό κρυολόγθμα 
  
Οι εντεροϊοί είναι 

Ιοί Coxsackie και Echo 
Ρροκαλοφν εμπφρετεσ νόςουσ με εξάνκθμα, μθνιγγίτιδα, κρυολογιματα, διάρροιεσ κ.α. 

Ιόσ πολυομυελίτιδασ 
Ιόσ θπατίτιδασ Α 

Μόλυνςθ με ςτοματικι οδό, αποβάλλεται ςτα κόπρανα μζςω τον οποίων μεταδίδεται. 
Άλλοι ιοί θπατίτιδασ 
 
Θ θπατίτιδα Β μεταδίδεται από αςκενείσ ι ωορείσ ςε υγιείσ  
1) με ςεξουαλικι επαωι,  
2) παρεντερικά με μολυςμζνεσ ςφριγγεσ μεταξφ τοξικομανϊν, τατουάη και βελόνεσ 

τρυπιματοσ αυτιϊν,  
3) μετάγγιςθ μολυςμζνου αίματοσ, πλάςματοσ και παραγϊγων αυτϊν (παλαιότερα 
όταν ο ζλεγχοσ δεν ιταν πλιρθσ, τϊρα ο κίνδυνοσ ζχει ςχεδόν εκμθδενιςκεί),  

4) με κάκετθ μετάδοςθ από μθτζρα ςτο παιδί κατά κφθςθ, τοκετό (ανάμιξθ αίματοσ), 
κλπ.  

5) με άμεςθ επαωι με όλα τα είδθ εκκριμάτων παςχόντων από ςυγγενείσ και ιατρικό 
και παραϊατρικό προςωπικό (ο ιόσ ειςζρχεται από αμυχζσ, εκδορζσ δζρματοσ και από 
βλεννογόνουσ) ςε ατυχιματα από ελλιπι προςοχι ςε προςωπικό νοςοκομείων μετά 
τρφπθμα από βελόνεσ, εργαλεία κ.ά.)  

 
Υψθλοφ κινδφνου είναι άτομα χριςτεσ ναρκωτικϊν, πολυμεταγγιηόμενοι, νεωροπακείσ, 

ομοωυλόωιλοι, γυναίκεσ με πολλαπλοφσ ερωτικοφσ ςυντρόωουσ και ελευκερίων θκϊν, 
χειρουργοί, οδοντίατροι, προςωπικό εργαςτθρίων κ.α.  

Μζτρα προςταςίασ είναι θ χριςθ γαντιϊν, μάςκασ, γυαλιϊν, μπλοφηασ κ.α. 
προςτατευτικοφ εξοπλιςμοφ από το προςωπικό των νοςοκομείων, οδοντιάτρουσ κλπ., το 
πολφ καλό πλφςιμο χεριϊν, προςοχι για αποωυγι τρυπθμάτων (χριςθ ςυςτθμάτων 
αςωαλείασ για αιμολθψία, απόρριψθ βελονϊν κλπ.), χριςθ προωυλακτικοφ κατά τθ 
ςεξουαλικι επαωι, ενθμζρωςθ για μζτρα προςταςίασ, χριςθ παντοφ μιασ χριςεωσ βελονϊν 
και άλλων υλικϊν διαγνωςτικϊν κλπ., ςωςτά μζτρα απολφμανςθσ-αποςτείρωςθσ και 
γενικότερα μζτρα αποωυγισ των παραπάνω τρόπων μετάδοςθσ. 

Θπατίτιδα C. Είναι πιο ςοβαρι και ιςχφουν τα αναγραωόμενα για τθν θπατίτιδα Β.  
Ροταϊοί 
Αίτια γαςτρεντερίτιδασ ςε παιδιά  
Αδενοϊοί 
Ρροκαλοφν αναπνευςτικζσ λοιμϊξεισ, επιπεωυκίτιδα, γαςτρεντερίτιδα κ.α.  
Iόσ τθσ ανοςοανεπάρκειασ του ανκρϊπου (AIDS, ΘIV) 

Θ εξαςκζνθςθ τθσ λειτουργίασ του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ του ανκρϊπινου 
οργανιςμοφ ονομάηεται ανοςοβιολογικι ανεπάρκεια και ςυνικωσ είναι επίκτθτθ. Το 
Σφνδρομο Επίκτθτθσ Ανοςοβιολογικισ Ανεπάρκειασ (Acquired Immune Deficiency 
Syndrome: AIDS) οωείλεται ςτον ιό HIV (Human Immunodeficiency Virus). 
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Ο ιόσ ανιχνεφεται κυρίωσ ςτο αίμα, ςτο ςπζρμα, ςτισ κολπικζσ εκκρίςεισ, ςτο ςάλιο, ςτα 
δάκρυα, ςτον ιδρϊτα, ςτο μθτρικό γάλα, ςτο εγκεωαλονωτιαίο υγρό κ.α. Στα τρία πρϊτα, 
δθλαδι ςτο αίμα, ςτο ςπζρμα και ςτισ κολπικζσ εκκρίςεισ, βρίςκεται ςε πολφ μεγαλφτερεσ 
ςυγκεντρϊςεισ. 

Για το λόγο αυτό ο ιόσ μεταδίδεται κυρίωσ από το αίμα και το ςπζρμα. Γενικά θ 
μετάδοςθ του ιοφ γίνεται με τουσ τρόπουσ που αναωζρκθκαν για τθν θπατίτιδα Β, και οι 
τρόποι προωφλαξθσ κακϊσ και οι ομάδεσ υψθλοφ κινδφνου γενικά μοιάηουν, εωόςον οι ιοί 
μεταδίδονται με παρόμοιο τρόπο. Δεν μεταδίδεται ο ιόσ με τθ ςυνικθ κοινωνικι επαωι με 
τουσ ωορείσ και αςκενείσ. 
Θ διάγνωςθ τθσ νόςου γίνεται είτε με τθν ανίχνευςθ του RNA του ιοφ είτε με τθν ανίχνευςθ 
των ειδικϊν για τον ιό αντιςωμάτων ςτο αίμα του αςκενοφσ. Αυτό είναι δυνατό 
να γίνει, αωοφ περάςουν 6 εβδομάδεσ με 6 μινεσ μετά τθν είςοδο του ιοφ ςτον οργανιςμό.  
Ο ιόσ μολφνει και καταςτρζωει τα βοθκθτικά Τ-λεμωοκφτταρα και μειϊνει τθν 
αποτελεςματικότθτα του ανοςοβιολογικοφ ςυςτιματοσ, με ςυνζπεια ο οργανιςμόσ να είναι 
εκτεκειμζνοσ ςε πακογόνα μικρόβια και να γίνεται ευάλωτοσ ςτθν ανάπτυξθ καρκίνου. 
Τελικά το άτομο οδθγείται ςτο κάνατο ςυνικωσ από ευκαιριακζσ λοιμϊξεισ ι από καρκίνο. 

 
Ιόσ λφςςασ 
ΟρκομυξοΙοί π.χ. ιόσ τθσ γρίππθσ (ινφλουζντηα) 
Παραμυξοϊοί (Ιλαρά, Παρωτίτιδα, αναπνευςτικοφ ςυγκυτίου) και ιόσ ερυκράσ (τογκα-

ιόσ) 
Ευλογιοϊοί (ευλογιάσ, μολυςματικισ τερμίνκου) 
Ερπθτοϊοί (ζρπθτασ απλόσ, ανεμοευλογιάσ-ηωςτιρα, CMV, EB 

Απλόσ ζρπθτασ (1 και 2) 
Ρροκαλοφνται βλάβεσ δζρματοσ και βλεννογόνων υπό μορωι βλατίδων, ωυςςαλίδων 

και ελκϊν. Στα προςβεβλθμζνα κφτταρα δθμιουργοφνται ζγκλειςτα. Χαρακτθριςτικά οι 
νοςιςεισ από ζρπθτα ακολουκοφνται από υποτροπζσ, γιατί ο ιόσ παραμζνει ςε λανκάνουςα 
κατάςταςθ ςτα αιςκθτικά γάγγλια και επανεκδθλϊνεται μετά κατά διαςτιματα. Ο τφποσ 1 
προκαλεί επιχείλια βλάβθ, ςτοματίτιδα, βαριά κερατοεπιπεωυκίτιδα και εγκεωαλίτιδα και ο 
τφποσ 2 βλάβεσ γεννθτικϊν οργάνων (ςεξουαλικά μεταδιδόμενοσ και πικανϊσ προκαρκινικι 
κατάςταςθ) και νεογνικό ζρπθτα από τθ δίοδο από μολυςμζνο τράχθλο, αλλά οι εντοπίςεισ 
δεν είναι αποκλειςτικζσ για κάκε τφπο ζρπθτα.  

Ιόσ ανεμοευλογιάσ – ζρπθτα ηωςτιρα 
Ρροκαλεί τθν παιδικι εξανκθματικι νόςοσ αλλά και τον ηωςτιρα ςε ενθλίκουσ από 

αναηωπφρωςθ του ιοφ ςε μείωςθ τθσ άμυνασ.  
CMV (Κυτταρο – μεγαλο - ιόσ) 

Αν νοςεί θ ζγκυοσ, προκαλείται ενδομιτριοσ κάνατοσ ι ςυγγενισ νόςοσ (προωρότθτα, 
βλάβεσ ΚΝΣ, οωκαλμοφ, διανοθτικι κακυςτζρθςθ κλπ.).  

Ιόσ Epstein Barr 
Ρροκαλεί τθ λοιμϊδθ μονοπυρινωςθ. 
 

ΡΙΚΕΣΙΕ 
 
Μετάδοςθ: Με αρκρόποδα (ωκείρεσ, κρότωνεσ, ακάρεα, κρότωνεσ κ.α.) 
 
ΡΟΛΛΑΡΛΑΣΙΑΗΟΝΤΑΙ κυρίωσ ςτο κυτταρόπλαςμα των κυττάρων του ενδοκθλίου των 

μικρϊν αιμοφόρων αγγείων, με αποτζλεςμα να προκαλοφνται αλλοιϊςεισ ςτα αγγεία και να 
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εμφανίηονται αιμορραγίεσ. Οι ρικζτςιεσ αναπτφςςονται ςτα αγγεία του δζρματοσ, του 
κεντρικοφ νευρικοφ ςυςτιματοσ, του μυοκαρδίου, των νεφρϊν, των πνευμόνων, του ιπατοσ 
και του ςπλθνόσ.  

 

ΧΛΑΜΤΔΙΑ 

 
Βρίςκονται: Ενδοκυττάρια 
Μετάδοςθ: Ενδθμοφν ςε πτθνά 

που μποροφν να μεταδόςουν, αλλά και 
με ςταγονίδια και ςεξουαλικι επαωι και 
κατά τον τοκετό από μθτζρα ςτο νεογνό 

 
Δομι: Ρεριζχουν DNA και RNA. 

Δομι βακτθρίων. 
 
Διάγνωςθ:  
Θ παρουςία τουσ διαπιςτϊνεται 

ζμμεςα με πολλζσ εργαςτθριακζσ 
μεκόδουσ και καλλιεργοφνται ςε ωά 
όρνικασ. 

Μόλυνςθ κυττάρων  
Μικρό κφτταρο, το ςτοιχειϊδεσ ςωμάτιο ειςζρχεται ςτο κφτταρο με ωαγοκυττάρωςθ,  

πολλαπλαςιάηεται ςχθματίηοντασ το αρχικό ςωμάτιο (ι δικτυωτό ςχθματιςμό) που είναι 
μεγάλο κυτταρικό ζγκλειςτο  που περιζχει πολλά ςτοιχειϊδθ ςωμάτια, που με ριξθ κυττάρου 
απελευκερϊνονται και μολφνουν άλλα κφτταρα κ.ο.κ.                                                                  .. 

Λοιμϊξεισ 
Ψιττάκωςθ (ορνίκωςθ): πνευμονικι νόςοσ από Chlamydia psittaci. 
Ρνευμονία από Chlamydia pneumoniae. 
Αωροδίςιο λεμωοκοκκίωμα από Chlamydia trachomatis (μετάδοςθ με ςεξουαλικι 

επαωι). 
Μθ γονοκοκκικι ουρθκρίτιδα ςτον άνδρα και τραχθλίτιδα ςτισ γυναίκεσ από Chlamydia 

trachomatis. 
Tράχωμα (μετάδοςθ ζμμεςθ με χζρια, αντικείμενα) και επιπεωυκίτιδα μετ’εγκλείςτων 

(μετάδοςθ ςε νεογνό κατά τθ γζννθςθ) από Chlamydia trachomatis. 
 
 

ΜΤΚΘΣΕ 
Βρίςκονται: Ραντοφ ςτθ ωφςθ 
Δομι: Είναι ευκαρυωτικοί μονο- ι πολφ-κυττάριοι οργανιςμοί. 
Ρολλαπλαςιαςμόσ μονογονικόσ (εκβλάςτθςθ ι διαίρεςθ κυτάρων) ι/και αμωιγονικόσ 

(ζνωςθ κυττάρων, ςυνζνωςθ πυρινων, μειωτικι διαίρεςθ). 
 
Οι πολυκυττάριοι (υωομφκθτεσ) ςχθματίηουν υωζσ με ι χωρίσ διαωράγματα. Από 

ειδικοφσ ςχθματιςμοφσ (ςποριάγγεια, κεωαλζσ, αςκοφσ, υωζσ) απελευκερϊνουν κονίδια 
πολλαπλαςιαςμοφ (μονο- ι αμωι- γονικά) 

Οι μονοκυττάριοι (ηφμεσ) αποτελοφνται από βλαςτοκφτταρα, και πολλαπλαςιάηονται 
μονογονικά με εκβλάςτθςθ. 
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Οι δίμορωοι μφκθτεσ ζχουν τα χαρακτθριςτικά και των δφο παραπάνω ειδϊν.  
Ρεριγραωικι ταξινόμθςθ:  
Φυκομφκθτεσ ι ηυγομφκθτεσ (υωζσ χωρίσ διαωράγματα) 
Βαςιδιομφκθτεσ (μανιτάρια) ςχθματίηουν ροπαλοειδζσ “βαςιδιο” με βαςιδιοςπόρια 

(προϊόντα μείωςθσ) 
Αςκομφκθτεσ (υωζσ με διαωράγματα) όπωσ οι αςπζργιλλοι και τα Penicillium 
Ατελείσ μφκθτεσ (Candida) 
Δίμορωοι μφκθτεσ 
Διάγνωςθ:  
Καλλιζργεια ςε κρεπτικά υλικά κ.α. ζμμεςοι μζκοδοι 
 
 
 
 

ΝΟΘΜΑΣΑ ΑΠΟ ΜΤΚΘΣΕ 
 
 
Ενδεικτικά αναωζρουμε εδϊ τισ κυριότερεσ νοςολογικζσ οντότθτεσ:  
 
Λοιμϊξεισ δζρματοσ, νυχιϊν και τριχϊν από δερματόωυτα (Μικρόςπορα, Τριχόωυτα, 

Επιδερμόωυτα) και από Candida spp. 
υςτθματικζσ λοιμϊξεισ των οργάνων και ιςτϊν του ςϊματοσ (πνευμονία, 

δερματίτιδα, ςτοματίτιδα, μθνιγγίτιδα, μυκθταιμία κ.α.) από μφκθτεσ όπωσ ο κρυπτόκοκκοσ, 
θ Candida spp., οι βλαςτομφκθτεσ, το ιςτόπλαςμα, το γεϊτριχο κ.α. 

Ευκαιριακζσ λοιμϊξεισ από διάωορουσ μφκθτεσ (Candida spp., αςπζργιλλοι, Penicillium, 
Mucor κ.α.) που εμωανίηονται όταν μειϊνεται θ άμυνα του οργανιςμοφ (ανοςοκαταςτολι). 

 
 
 

 
 
EΛΟΝΟΣΛΑ (κφκλοσ Plasmodium falciparum) 
 

ΠΑΡΑΙΣΑ  

Γενικά 

Εκτόσ των πρωτοηϊων που είναι μονοκυττάριοι μικροοργανιςμοί, υπάρχουν και 
παραςιτικοί οργανιςμοί πολυκυττάριοι, που ανικουν ςτα Μετάηωα, οι ζλμινκεσ και 
προκαλοφν παραςιτϊςεισ ςτον άνκρωπο. 
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Είδθ παραςιτιςμοφ 

Απόψεισ παραςιτιςμοφ 
 
Mεταξφ δφο ειδϊν ςυμβίωςθ είναι θ κατάςταςθ κατά τθν οποία δφο οργανιςμοί ηοφν 

ςε ςτενι επαωι γιατί ζτςι εξυπθρετοφνται μεταβολικζσ, τροωικζσ ι άλλεσ λειτουργίεσ του 
ενόσ ι και των δφο, χωρίσ να υπάρχουν βλαβερζσ επιπτϊςεισ ςε κανζνα είδοσ. Μορωι 
ςυμβίωςθσ είναι τα μικρόβια τθσ ωυςιολογικισ χλωρίδασ και ο άνκρωποσ, όπου και τα δφο 
μζρθ ωωελοφνται, τα μικρόβια ωσ προσ τθ κρζψθ και ο άνκρωποσ ςφμωωνα με τα 
αναωερκζντα ςτο κεωάλαιο τθσ ωυςιολογικισ χλωρίδασ. Θ παρουςία μθ πακογόνων 
παραςίτων όπωσ θ Entamoeba coli ςτον εντερικό ςωλινα, είναι μορωι ςυμβίωςθσ όπου θ 
Entamoeba coli ωωελείται βιολογικά, αλλά δεν υπάρχει ςτο άλλο μζλοσ, τον άνκρωπο 
ωωζλεια, αλλά οφτε αιςκθτι βλάβθ.  

Παραςιτιςμόσ, είναι μορωι ςυμβίωςθσ που όμωσ είναι ωωζλιμθ βιολογικά για ζνα 
είδοσ (τα παράςιτα που εξετάηει θ παραςιτολογία) αλλά βλαβερι ςε αιςκθτό (ελάχιςτα ωσ ςε 
μεγάλο βακμό) ςτον άνκρωπο ι τα ηϊα όπου παραςιτοφν. Υπάρχουν υποχρεωτικά 
παραςιτοφντεσ οργανιςμοί, που δεν μποροφν να ηιςουν μόνοι, και προαιρετικά 
παραςιτοφντεσ που ζχουν και ζνα μζροσ του κφκλου ηωισ τουσ ςαν ελεφκερα διαβιοφντεσ 
οργανιςμοί ι ςαν ςυμβιοφντεσ απλϊσ και όταν οι ςυνκικεσ το επιτρζψουν (μείωςθ άμυνασ, 
υπερβολικόσ πολλαπλαςιαςμόσ) παραςιτοφν.  

Ραράςιτα που ηοφν μζςα ςτο ςϊμα του ξενιςτι λζγονται ενδοπαράςιτα 
(endoparasites) και όςα ηοφν ςτθν επιωάνεια, εκτοπαράςιτα (ectoparasites).  

Oι οργανιςμοί που επιτίκενται ςε άλλουσ (ςκοτϊνοντασ ι όχι) για να τραωοφν λζγονται 
αρπακτικά (predators) ι ςαρκοβόρα (carnivorous) και μερικοί τρζωονται μόνο από ιδθ 
νεκροφσ οργανιςμοφσ (scavengers). Κάποια μορωι των παραπάνω αποτελοφν και τα ζντομα, 
και όχι αλθκινά παράςιτα, παρότι αναωζρονται ζτςι μερικζσ ωορζσ, γιατί θ πραγματικι 
ζννοια του παραςιτιςμοφ που τον διαχωρίηει, είναι θ ςτενι επαωι και παρατεταμζνθ 
παραςιτικισ μορωισ ςυμβίωςθ των δφο οργανιςμϊν.  

 
 

Ταξινόμθςθ παραςίτων 

 
Tαξινόμθςθ των παραςίτων ( Πρωτόηωων – Ελμίνκων) 

ΠΡΩΣΟΗΩΑ 
Ραράςιτα ανκρϊπου και ηϊων. Ρολλαπλαςιαςμόσ μονο- και αμωι- γονικόσ 
Δομι: Μονοκυττάριοι χωρίσ κυτταρικό τοίχωμα 
Κφκλοσ ηωισ περιλαμβάνει τον άνκρωπο και ενδιάμεςουσ ξενιςτζσ. 
 
Παράςιτα κοιλοτιτων του ςϊματοσ: Σροφοηωϊτθσ (κίνθςθ με ψευδοπόδια ι μαςτίγια, 

ολοηωϊκι διατροωι με ωαγοκυττάρωςθ) και κφςτθ (ανκεκτικι μορωι πολλαπλαςιαςμοφ) 
Παράςιτα αίματοσ: Μετάδοςθ ςυνικωσ με αρκρόποδα, κφκλοσ ηωισ ςε αρκρόποδα 

και άνκρωπο (πλαςμϊδιο ελονοςίασ, λεϊςμάνιεσ κ.α.) 
 
Διάγνωςθ: Μικροςκοπικι και άλλεσ ζμμεςθ μζκοδοι. Θ καλλιζργεια ςε ειδικά υλικά 

δυνατι για οριςμζνα είδθ. 
Πρωτόηωα 
1. ιηόποδα (αμοιβάδεσ) 
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2. Mαςτιγοωόρα  

 ανοιχτϊν κοιλοτιτων ςϊματοσ (λάμβλια, τριχομονάδεσ κ.α.) 

 αίματοσ – ιςτϊν (λεϊςμάνιεσ, τρυπανοςϊματα) 
3. Σπορόηωα (πλαςμϊδιο ελονοςίασ) 
4. Τοξόπλαςμα 
5. Βλεωαριδοωόρα (Βalantidium coli)  

 
 

 

 
 
ΜΕΣΑΗΩΑ : Ζλμινκεσ 
1. Νθματϊδεισ 

Οξφουροι, αςκαρίδεσ, τοξόκαρα, αγκυλόςτομα, νεκάτωρ, ςτρογγυλοειδζσ, 
τριχινζλλα, τριχίουροσ, ωιλάριεσ (Wuchereria, Onchocerca, Loa-Loa, Dracunculus) 

2. Σρθματϊδεισ 
Σχιςτόςωμα, Δίςτομο θπατικό (Fasciola hepatica), Fasciolopsis, δίςτομο λογχοειδζσ 

(Dicrocoelium), παραγόνιμοσ (Paragonimus westermanni), Opisthorchis, Clonorchis, 
Heterophyes, 

3. Κεςτϊδεισ 
Εχινόκοκκοσ, Ταινίεσ (saginata ι άοπλθ, solium ι μονιρθσ), Υμενολζπισ (nana και 

diminuta), Dipylidium caninum, Βοκριοκζωαλοσ ο πλατφσ 
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Συχνότθτα παραςίτων 

Ροικίλλει ευρζωσ ςτισ διάωορεσ περιοχζσ τθσ γθσ ανάλογα με το βιοτικό επίπεδο του 
πλθκυςμοφ και τθν οικονομικι ανάπτυξθ, τθν φπαρξθ αποδοτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ και 
ελζγχου τθσ υγιεινισ διαβίωςθσ των ανκρϊπων, τθν φπαρξθ ελϊν, ποταμϊν, λιμνϊν, εντόμων 
– ωορζων παραςίτων  κλπ.  

Σρόποι μολφνςεωσ του ανκρϊπου από τα παράςιτα 
Ρολλοί οδοί μετάδοςθσ παραςιτικϊν νόςων ζχουν βρεκεί, με άμεςθ ι ζμμεςθ επαωι:. 

Κυριότεροι είναι: 
με βρϊςθ ωαρίων ι κφςτεων ι παραςίτων που αποβάλλονται με τα κόπρανα 

ανκρϊπων ι ηϊων ςε χϊμα ι νερό και μεταωζρονται με τα χζρια ι με ζντομα (μθχανικοί 
ωορείσ) ςε τρόωιμα,  

Με βρϊςθ ψαριϊν, καλαςςινϊν, ιςτϊν ηϊων ι πόςθ μολυςμζνου νεροφ που ωζρουν 
ποικίλεσ μορωζσ των παραςίτων (ενδιάμεςοι ξενιςτζσ) 

με μεταωορά των παραςίτων με ζντομα που απομυηοφν αίμα αςκενϊν και μεταωζρουν 
τθ νόςο 

με είςοδο παραςίτων από το δζρμα  
με ςεξουαλικι επαωι μετάδοςθ τριχομονάδων ςτον κόλπο,  
με ςτενι επαωι, πχ. μετάδοςθ οξυοφρων μεταξφ μελϊν τθσ οικογζνειασ 
με διαπλακουντιακι μετάδοςθ (ςυγγενισ τοξοπλάςμωςθ) 
με μετάγγιςθ αίματοσ (ελονοςία) 
 
 
Πρόλθψθ, καταπολζμθςθ των μολφνςεων 
Ρλφςιμο χεριϊν, τροωίμων 
Βράςιμο κρζατοσ κ.α. τροωϊν, αποωυγι φποπτων και ωμϊν τροωίμων και ποτϊν 
Καταπολζμθςθ εντόμων 
Πχι εργαςία με γυμνά πόδια ςε μολυςμζνα νερά 
Διάγνωςθ και κεραπεία παςχόντων ηϊων και ανκρϊπων 
Γενικζσ ςυνκικεσ υγιεινισ 
 

ΒΑΚΣΘΡΙΑ 
ΤΝΟΠΣΙΚΘ ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΠΟΤ 

ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΜΙΚΡΟΒΙΑ 
 

GRAM ΘΕΣΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ 
ΣΑΦΤΛΟΚΟΚΚΟΙ 

 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Gram κετικοί κόκκοι, διατάςςονται ςε τετράδεσ ι ςταωυλοειδείσ ςχθματιςμοφσ.  
Καλλιζργεια  
Καλλιεργοφνται εφκολα αερόβια, αλλά και ςε όλεσ τισ ςυνκικεσ. Αποικίεσ άςπρεσ ι 

κίτρινεσ, με ελαωριά υπζγερςθ από το υλικό. 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Ραράγουν καταλάςθ (ςε αντίκεςθ με τουσ ςτρεπτοκόκκουσ) 
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Staphylococcus aureus (χρυςίηων ςταφυλόκοκκοσ) 

 
Καλλιζργεια  
Καλλιεργείται ςε κοινό άγαρ, αιματοφχο ι ςοκολατόχρωμο και ςε υλικά που περιζχουν 

αλάτι όπωσ το Chapman (με μαννιτόλθ) αλλά και ςτα περιςςότερα εμπλουτιςμζνα κρεπτικά 
υλικά.  

Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτεσ ςταφυλόκοκκου  
1) Ραράγει ζνα ζνηυμο, τθν καταλάςθ, που διαςπά το υπεροξείδιο του οξυγόνου 
(Θ2Ο2) ςε νερό (Θ2Ο) και οξυγόνο (02) 
 2) Διαςπά τθ γλυκόηθ και τθ μαννιτόλθ κάτω από αερόβιεσ και αναερόβιεσ ςυνκικεσ, 

γι αυτό ςτο υλικό Chapman ςχθματίηει κίτρινεσ αποικίεσ 
3) Ραράγει ζνα εξωκυττάριο ζνηυμο, τθν πθκτάςθ (coagulase), που ζχει τθν ιδιότθτα να 

προκαλεί πιξθ του πλάςματοσ του ανκρϊπου και διαωόρων ηϊων.  
4) Ραράγει επίςθσ μία κερμοανκεκτικι δεοξυριβονουκλεάςθ (DNase), που υδρολφει το 

δεοξυριβονουκλεϊνικό οξφ (DNA). Θ ιδιότθτα τθσ παραγωγισ κερμοανκεκτικισ 
δεοξυριβονουκλεάςθσ είναι χαρακτθριςτικι του S. aureus. 

Μικροβιολογικι διάγνωςθ – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

 Gram χρϊςθ παραςκευαςμάτων από το φποπτο υλικό (πφο, αίμα, ΕΝΥ, 
πτφελα κ.ά.) και μικροςκόπθςθ 

 Καλλιζργεια του φποπτου υλικοφ για απομόνωςθ ςταωυλοκόκκου 

 Ταυτοποίθςθ των αποικιϊν ςταφυλοκόκκου με ζλεγχο τθσ μορωολογίασ 
και των χαρακτθριςτικϊν ιδιοτιτων του ςταωυλόκοκκου  

 
Παραγωγι διαφόρων τοξικϊν ουςιϊν, τοξινϊν, ενηφμων κ.λπ. 
Παράγει τοξίνεσ που ςυμβάλλουν ςτθν πακογόνο δράςθ του:  

 α-τοξίνθ ι α-αιμολυςίνθ και άλλεσ αιμολυςίνεσ (β,γ,δ,ε), 
κερμοευαίςκθτεσ πρωτεΐνεσ που προκαλοφν λφςθ των ερυκρϊν αιμοςωαιρίων 
του ανκρϊπου ι άλλων ηϊων 

 εντεροτοξίνεσ, που προκαλοφν τροωικζσ δθλθτθριάςεισ. 
Χαρακτθριςτικζσ ιδιότθτζσ τουσ είναι θ αντοχι ςτα οξζα, τα πρωτεολυτικά 
ζνηυμα και τθ μεγάλθ κερμοκραςία (ςτουσ 100°C για 30' λεπτά δεν χάνουν τθν 
τοξικι τουσ δράςθ).  Ο άνκρωποσ πακαίνει δθλθτθρίαςθ από ςταωυλόκοκκο 
όταν καταναλϊςει τρόωιμα όπου ζχουν αναπτυχκεί εντεροτοξινογόνα ςτελζχθ 
ςταωυλόκοκκου. Τζτοια τρόωιμα είναι ςυνικωσ το γάλα και το κρζασ. 

 επιδερμολυτικι ι αποωολιδωτικι τοξίνθ, που προκαλεί νζκρωςθ και 
απόπτωςθ τθσ επιδερμίδασ των νεογνϊν 

 τοξίνθ του ςυνδρόμου τοξικοφ shock,  

 λευκοκτονίνεσ,  που προκαλοφν ελευκζρωςθ των ενηφμων από τα 
λυςοςϊματα των λευκϊν αιμοςωαιρίων. Τα ζνηυμα ελευκερϊνονται μζςα ςτο 
κυτταρόπλαςμα και καταςτρζωουν τα λευκά αιμοςωαίρια. 

 κοαγκουλάςθ κ.α. 
 
Διάφορα ζνηυμα :  

 DNase, διαςπά το DNA 

 υαλουρονιδάςθ, διαςπά το υαλουρονικό οξφ του διάμεςου ςυνδετικοφ 
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ιςτοφ και με αυτόν τον 
τρόπο ευνοεί τθν επζκταςθ τθσ λοιμϊξεωσ, ςτα αρχικά κυρίωσ ςτάδια τθσ νόςου.  

 ινωδολυςίνθ (διαςπά το ινϊδεσ) κ.ά. 
 
Μπορεί να παράγει πολυςακχαριδικό γλυκοκάλυκα (slime) που βοθκά τθν 

προςκόλλθςθ του μικροβίου ςε ενδοωλζβιουσ κακετιρεσ, ιςτοφσ και άλλεσ επιωάνειεσ. 
  
Λοιμϊξεισ 
 Οι λοιμϊξεισ από ςταωυλόκοκκο αωοροφν ςε διάωορα ςθμεία του ςϊματοσ και 

μπορεί να είναι εντοπιςμζνεσ ι ςυςτθματικζσ.  
 
Δοκιινεσ και αποςτιματα. Οι εvτoπιςμζνεσ λοιμϊξεισ χαρακτθρίηονται από το 

ςχθματιςμό μιασ περιγεγραμμζνθσ ωλεγμονϊδουσ αλλοιϊςεωσ του δζρματοσ που ζχει πφο 
και καλείται απόςτθμα. Πταν το απόςτθμα καταλαμβάνει και τον υποδόριο ιςτό καλείται 
δοκιιν. Ρολλοί δοκιινεσ αποτελοφν τον ψευδάνκρακα. Επίςθσ αναωζρονται διαπυιςεισ 
τραυμάτων, μαςτίτιδα κ.α. τοπικζσ λοιμϊξεισ. 

Σε μερικζσ περιπτϊςεισ τα κφτταρα του μικροβίου ωεφγουν από τθν περιοχι τθσ 
εντοπιςμζνθσ λοιμϊξεωσ και με το αίμα μεταωζρovται ςε απομακρυςμζνα όργανα 
(ςυςτθματικζσ). Τότε αναπτφςςονται ςοβαρζσ λοιμϊξεισ, όπωσ: ςθψαιμία, οςτεομυελίτιδα 
(προςβολι τθσ μεταωφςεωσ των οςτϊν, ιδίωσ των κάτω άκρων) και ενδοκαρδίτιδα 
(προςβολι των βαλβίδων τθσ καρδιάσ), μθνιγγίτιδα, πνευμονία, μετεγχειρθτικζσ λοιμϊξεισ 
κ.α.  

Επίςθσ αναωζρονται  
Οξεία γαςτρεντερίτιδα Θ πρόκλθςθ τροωικισ δθλθτθριάςεωσ από S.aureus οωείλεται 

ςτθν παραγωγι εντεροτοξίνθσ. Ρροκαλείται  μετά από κατανάλωςθ τροωισ μολυςμζνθσ με 
προςχθματιςμζνθ εντεροτοξίνθ ςταωυλοκόκκου. Οι εκδθλϊςεισ τροωικισ δθλθτθριάςεωσ 
εμωανίηονται ςυχνά ςε πoλλά άτομα που κατανάλωςαν το ίδιο τρόωιμο (π.χ. ςυχνά ςε 
εςτιατόριο, ςε ίδρυμα κ.ά.). Επειδι θ τοξίνθ ζχει ιδθ ςχθματιςκεί ςτα τρόωιμα (ςυνικωσ 
γαλακτοκομικά προϊόντα), ο χρόνοσ επωάςεωσ τθσ νόςου είναι πoλφ μικρόσ, αωoφ δεν 
χρειάηεται να περάςει μεγάλo χρονικό διάςτθμα μζχρι να παραχκεί θ εντεροτοξίνθ in vivo. Τα 
ςυμπτϊματα τθσ τροωικισ δθλθτθριάςεωσ παρουςιάηονται ςυνικωσ 1 ζωσ 6 ϊρεσ.  

 
Επιδερμολυτικι νόςοσ νεογνϊν και μικρϊν παιδιϊν (ωυςαλίδεσ με υγρό που 

αποκολλοφν τθν επιδερμίδα),  
φνδρομο τοξικοφ shock (από τθν αντίςτοιχθ τοξίνθ) που είναι οξεία λοίμωξθ με 

πυρετό, εξάνκθμα, υπόταςθ, ολιγουρία και προςβολι του ΚΝΣ. Υπάρχει θ εμμθνορυςιακι 
μορωι από τθν οποία προςβάλλονται γυναίκεσ που χρθςιμοποιοφν ταμπόν και είναι οξφτατθ 
με μεγάλθ κνθτότθτα και θ μθ εμμθνορυςιακι μορωι που είναι ςυνικωσ μετεγχειρθτικι 
λοίμωξθ από ςταωυλόκοκκο που παράγει τθν τοξίνθ. 

 

Λευκοί ταφυλόκοκκοι (κοαγκουλάςθ – αρνθτικοί, CNS, coagulase negative 
staphylococci) 

 
Γενικά  
Ο S. epidermidis ανικει ςτθ ωυςιολογικι χλωρίδα, όπωσ και πολλοί άλλοι CNS.  
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
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Οι παραπάνω ςταωυλόκοκκοι, είναι Dnase, coagulase και μαννιτόλθ αρνθτικοί και 
διαχωρίηονται από τον S.aureus. Στο Chapman αποικίεσ είναι άςπρεσ. 

 
Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
Μπορεί να παράγει πολυςακχαριδικό γλυκοκάλυκα (slime) με τον οποίο προςκολλάται 

ςτουσ κακετιρεσ και άλλεσ επιωάνειεσ προκαλϊντασ λοίμωξθ. 
 
Λοιμϊξεισ 
Ενοχοποιείται και για λοιμϊξεισ ενδονοςοκομειακζσ, όπωσ ςθψαιμίεσ και λοιμϊξεισ 

από κακετιρεσ και άλλεσ λοιμϊξεισ ςε ανοςοκαταςταλμζνουσ, νεογνά και θλικιωμζνουσ.  
 Ειδικά ο S.saprophyticus κεωρείται αίτιο ουρολοίμωξθσ ςτισ γυναίκεσ γιατί ζχει τθν 

ιδιότθτα να προςκολλάται ςτα επικθλιακά κφτταρα του ουροποιθτικοφ.  
 
 
 

ΣΡΕΠΣOΚΟΚΚΟΙ 

 
Το γζνοσ Streptococcus ανικει ςτθν οικογζνεια των Streptococcaceae και περιλαμβάνει 

διάωορα είδθ.  
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Gram κετικοί κόκκοι, διατάςςονται ςε ηεφγθ ι μικρζσ και μεγάλεσ αλυςίδεσ (ςτρεπτά)  
 
Καλλιζργεια  
Καλλιεργοφνται αεροβίωσ, αλλά και αναεροβίωσ και ευνοοφνται από ατμόςωαιρα 

διοξειδίου του άνκρακα. 
Καλλιεργοφνται ςε αιματοφχο ι ςοκολατόχρωμο και γενικά ςε υλικά με αίμα, ορό ι 

γλυκόηθ. Αποικίεσ πολφ μικρζσ ωσ 3 mm. 
 
Καταρχάσ οι ςτρεπτόκοκκοι χωρίηονται ςε τρεισ ομάδεσ, με βάςθ τθν ιδιότθτα να 

προκαλοφν αιμόλυςθ ςτο αιματοφχο άγαρ και με το αν θ αιμόλυςθ είναι πλιρθσ ι μερικι:  
Είδθ αιμόλυςθσ 

β : διαυγισ ηϊνθ γφρω από αποικίεσ ςαωϊσ περιγεγραμμζνθ (πλιρθσ λφςθ όλων των 
ερυκρϊν αιμοςωαιρίων) 

α : πράςινθ ηϊνθ γφρω από αποικίεσ (μερικι λφςθ) 
Χωρίσ αιμόλυςθ (ι γ-αιμολυτικοί) 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Δεν παράγουν καταλάςθ 
 

β-αιμολυτικοί ςτρεπτόκοκκοι 

 
Συποποίθςθ β-αιμολυτικϊν ςτρεπτοκόκκων 

 
Ορολογικι τυποποίθςθ κατά Lancefield 
 Οι β-αιμολυτικοί ςτρεπτόκοκκοι διακρίνονται ςε διάωορεσ ορολογικζσ ομάδεσ με 

βάςθ τα πολυςακχαριδικά αντιγόνα C του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ. Χρθςιμοποιείται 
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ιηθματινοαντίδραςθ ι ζμμεςθ ςυγκολλθτινοαντίδραςθ (Latex ι επιςυγκόλλθςθ 
ςταωυλοκόκκου) 

Οι ομάδεσ είναι Α …. U αλλά ςυνικωσ αναηθτοφμε τισ εξισ ομάδεσ: Α,Β,C,D,F,G 
 
Ειδικότερα :  
Ομάδα Α (Streptococcus pyogenes) βλ. παρακάτω 
Ομάδα Β (Streptococcus agalactiae) βλ. παρακάτω 
D (εντερόκοκκοι) βλ. παρακάτω 
Ομάδεσ C,G, F ενοχοποιοφνται και για ωαρυγγίτιδεσ, πυογόνεσ λοιμϊξεισ, 

ενδοκοιλιακζσ λοιμϊξεισ κ.α. ανάλογα με το είδοσ του ςτρεπτοκόκκου 
Μεγάλθ ςθμαςία ζχει θ ακριβισ ταυτοποίθςθ, γιατί ςε κάκε ομάδα περιλαμβάνονται 

είδθ πακογόνα και μθ πακογόνα. Ρ.χ. ςτισ ομάδεσ C,G,F περιλαμβάνονται οι δυνθτικά 
πακογόνοι ςε ωαρυγγίτιδα S.equi, S.equisimilis, S.dysgalactiae αλλά και πολλοί μθ πακογόνοι.  

Επίςθσ οι Streptococci group milleri (S.anginosus, intermedius, constellatus) κεωροφνται 
υπεφκυνοι για ενδοκοιλιακζσ λοιμϊξεισ κλπ. Ρροκαλοφν μικρισ διαμζτρου β-αιμόλυςθ και 
ςυνικωσ τυποποιοφνται και αυτοί ςτισ ομάδεσ  C,G,F  κατά Lancefield.  

 

Μθ β-αιμολυτικοί ςτρεπτόκοκκοι  

Ρολλοί άλλοι ςτρεπτόκοκκοι είναι μζλθ τθσ χλωρίδασ του ανκρϊπου αλλά προκαλοφν 
και λοιμϊξεισ ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ.  

Θ ομάδα των α-αιμολυτικϊν ςτρεπτοκόκκων περιλαμβάνει ςτρεπτόκοκκουσ που δεν 
ζχουν ταξινομθκεί με ακρίβεια, είναι γνωςτοί με το όνομα πραςινίηοντεσ (viridans) 
ςτρεπτόκοκκοι και αποτελοφν μζροσ τθσ ωυςιολογικισ χλωρίδασ του ανκρϊπου. Σε 
οριςμζνεσ περιπτϊςεισ προκαλοφν υποξεία βακτθριακι ενδοκαρδίτιδα ςε καρδιοπακείσ από 
πραςινίηοντεσ ςτρεπτοκόκκουσ, λοιμϊξεισ ανοςοκαταςταλμζνων αςκενϊν όπωσ 
μικροβιαιμία, χειρουργικζσ λοιμϊξεισ κ.α.  

Ρραςινίηοντεσ είναι και οι πνευμονιόκοκκοι, για τουσ οποίουσ κα μιλιςουμε παρακάτω. 
 
Αναφζρονται τα κυριότερα χαρακτθριςτικά των ςυνικων πακογόνων 

ςτρεπτοκόκκων. 
 

Streptococcus pyogenes (β-αιμολυτικόσ ςτρεπτόκοκκοσ ομάδασ Α) 

Οι περιςςότερεσ ςτρεπτοκοκκικζσ λοιμϊξεισ (90% ωσ 95%) οωείλονται ςτουσ β-
αιμολυτικοφσ ςτρεπτόκοκκουσ τθσ ομάδασ Α. Οι ςτρεπτόκοκκοι αυτισ τθσ ομάδασ είναι 
γνωςτοί και με το όνομα Streptococcus pyogenes. 

 
Καλλιζργεια  
Αναπτφςςεται κάτω από αερόβιεσ και αναερόβιεσ ςυνκικεσ και ςε ατμόςωαιρα 

διοξειδίου ςε εμπλουτιςμζνα κρεπτικά υλικά, που περιζχουν γλυκόηθ και αίμα. Ζχει άριςτθ 
κερμοκραςία αναπτφξεωσ τουσ 37ο C. Ρροκαλεί χαρακτθριςτικι β-αιμόλυςθ. Ραράγει 2 
αιμολυςίνεσ (ςτρεπτολυςίνεσ). Θ ςτρεπτολυςίνθ Ο είναι υπεφκυνθ για τθν αιμόλυςθ ςε 
αναερόβιεσ ςυνκικεσ και θ ςτρεπτολυςίνθ S ςε αερόβιεσ. 

 
Ιδιότθτεσ (Βιοχθμικζσ δοκιμαςίεσ)– Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Δεν παράγει καταλάςθ 
Αναςτζλλεται από τθν βακιτρακίνθ 0.02 ι 0.04 μονάδεσ ενϊ οι β-αιμολυτικοί 

ςτρεπτόκοκκοι όλων των άλλων ομάδων είναι ανκεκτικοί. Δίςκοσ βακιτρακίνθσ 
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χρθςιμοποιείται ςτο αρχικό τρυβλίο καλλιζργειασ ωαρυγγικϊν επιχριςμάτων για εφκολθ 
ανίχνευςθ μζςα ςτθν υπόλοιπθ ςτοματικι χλωρίδα αλλά και για ταυτοποίθςθ ςε 
απομονωμζνο ςτζλεχοσ μετά από ανακαλλιζργειεσ. 

Δεν υδρολφει τθν εςκουλίνθ 
 
Επίςθσ : Δοκιμαςία ιππουρικοφ νατρίου αρνθτικι. 
Είναι ανκεκτικόσ ςτο ςυνδυαςμό ςουλωαμεκοξαηόλθ-τριμεκοπρίμθ (Septrin) 
Κετικι δοκιμαςία πυραηιναμίδθσ. 
 
Συποποίθςθ 
Οι β-αιμολυτικοί ςτρεπτόκοκκοι τθσ ομάδασ Α μποροφν να τυποποιθκοφν ςε 

ορολογικοφσ τφπουσ με βάςθ τισ πρωτεϊνεσ του κυτταρικοφ τοιχϊματοσ Μ και Τ.  
Με βάςθ τθν πρωτεϊνθ Μ, μζχρι ςιμερα ζχουν περιγραωεί περιςςότεροι από 55 

ορολογικοί τφποι του β-αιμολυτικοφ ςτρεπτοκόκκου τθσ ομάδασ Α και ορίηονται με 
αραβικοφσ αρικμοφσ (1, 2, 3, 4,... 55). 

Επίςθσ μια άλλθ πρωτεϊνθ, θ Τ μπορεί να χρθςιμεφςει για τθν τυποποίθςθ ςε 
διαωορετικοφσ ορότυπουσ. 

 
Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
Παράγει τοξίνεσ  
Ερυκρογόνοσ τοξίνθ υπεφκυνθ για το εξάνκθμα τθσ οςτρακιάσ. Θ δράςθ τθσ αςκείται 

ςτα τριχοειδι αγγεία, των οποίων αυξάνει τθ διαπερατότθτα με αποτζλεςμα τθν εμωάνιςθ 
εξανκιματοσ 

Αιμολυςίνεσ ι ςτρεπτολυςίνεσ (Ο και S). H oνομαςία ςτρεπτολυςίνθ-Ο οωείλεται ςτο 
γεγονόσ ότι είναι ευαίςκθτθ ςτο Οξυγόνο (Oxygen, Ο), ενϊ θ ονομαςία ςτρεπτολυςίνθ-S 
οωείλεται ςτο ότι παράγεται από τα κφτταρα του μικροβίου, όταν χρθςιμοποιθκεί ορόσ (ορόσ 
= Serum) 

  
Παράγει  και ζνηυμα 
Υαλουρονιδάςθ 
Dnase κ.α. 
 
Λοιμϊξεισ 
 
Λοιμϊξεισ είναι θ ωαρυγγίτιδα και θ ωαρυγγοαμυγδαλίτιδα με ςοβαρζσ επιπλοκζσ 

μερικζσ ωορζσ. Δυςκαταποςία. Ρόνοσ ωάρυγγα, ρίγοσ, υψθλόσ πυρετόσ, κακουχία, 
πονοκζωαλοσ, ανορεξία, διόγκωςθ τραχθλικϊν λεμωαδζνων. Φάρυγγασ: Ερυκρότθτα, 
διόγκωςθ, πφον ςτισ αμυγδαλζσ 

 
Ωτίτιδα : Ρυρετόσ - πόνοσ - μείωςθ ακοισ. Σε βαριζσ περιπτϊςεισ ριξθ τυμπάνου και το 

πφον ρζει προσ τα ζξω. 
  
Ρριν από τθν ειςαγωγι των αντιβιοτικϊν, θ ςτρεπτοκοκκικι αμυγδαλίτιδα είχε τοπικζσ 

επιπλοκζσ, που ςιμερα παρατθροφνται ςπάνια, όπωσ περιαμυγδαλικό ι  πλαγιοωαρυγγικό 
απόςτθμα, μαςτοειδίτιδα, μζςθ ωτίτιδα, μθνιγγίτιδα και ενδοκαρδίτιδα.  

Οςτρακιά είναι το εξάνκθμα από τθ δράςθ τθσ ερυκρογόνου τοξίνθσ ςτο δζρμα, 
ςυνικωσ μετά από ωαρυγγίτιδα ι αμυγδαλίτιδα. (ρίγοσ, υψθλόσ πυρετόσ, διόγκωςθ 
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γενικευμζνθ  λεμωαδζνων, ΔΕΜΑΤΛΚΟ εξάνκθμα πίςω από αυτιά, τράχθλο, όλο το ςϊμα) 
Βαριά λοίμωξθ αποτελεί θ ενδομθτρίτιδα μετά τον τοκετό (επιλόχειοσ πυρετόσ) με  

ςθψαιμία και μεγάλθ κνθτότθτα ςε 24 ωσ 48 ϊρεσ. Ο επιλόχειοσ πυρετόσ ζχει περιοριςκεί 
ςθμαντικά ςιμερα με τισ ςφγχρονεσ τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφνται ςτθ μαιευτικι. 

Άλλα νοςιματα από το ςτρεπτόκοκκο είναι θ κυτταρίτιδα, θ λεμωαγγειίτιδα και το 
ερυςίπελασ (διάχυτθ ερυκρότθτα του δζρματοσ με οίδθμα που επεκτείνεται ςτο υγιζσ 
δζρμα). 

ΕΠΙΠΛΟΚΕ : Οξεία ςπειραματονεφρίτιδα (Ανοςολογικοί μθχανιςμοί).  
 και ο ρευματικόσ πυρετόσ. (Ανοςολογικοί μθχανιςμοί, 5-15 ετϊν. 1-5 εβδ. μετά 

ςτρεπτοκοκκικι λοίμωξθ. Φλεγμονι και βλάβεσ ςε βαλβίδεσ ΚΑΔΛΑΣ που οδθγοφν ςε 
καρδιακι ανεπάρκεια, μεταναςτευτικι αρκρίτιδα, οχκϊδεσ ερφκθμα δζρματοσ, υποδόρια 
οηίδια δζρματοσ (αυτόματεσ αδζξιεσ κινιςεισ από προςβολι Κ.Ν.Σ.) 

 
Μικροβιολογικι διάγνωςθ – Εργαςτθριακζσ εξετάςεισ 

 Gram χρϊςθ παραςκευαςμάτων από το φποπτο υλικό (πφο, αίμα, ΕΝΥ, 
ωαρυγγικό κ.ά.) και μικροςκόπθςθ 

 Καλλιζργεια του φποπτου υλικοφ για απομόνωςθ ςτρεπτοκόκκου 

 Ταυτοποίθςθ των αποικιϊν ςτρεπτοκόκκου με ζλεγχο τθσ μορωολογίασ 
τουσ, του είδουσ τθσ αιμόλυςθσ ςτο αιματοφχο άγαρ και των χαρακτθριςτικϊν 
ιδιοτιτων τουσ, δθλαδι να μθν παράγουν καταλάςθ και να αναςτζλλεται θ 
ανάπτυξθ από τθν βακιτρακίνθ. Ακολουκεί ορολογικι τυποποίθςθ κατά Lancefield 
για κακοριςμό τθσ ομάδασ όπου ανικει. 

 Αναηιτθςθ του τίτλου αντιςτρεπτολυςίνθσ Ο ςτο αίμα. 
 
 

Streptococcus agalactiae (β-αιμολυτικόσ ςτρεπτόκοκκοσ ομάδασ Β) 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Βρίςκεται ςυχνά ςτον κόλπο τθσ γυναίκασ αλλά και μζλοσ τθσ χλωρίδασ άλλων 

περιοχϊν. 
  
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Δεν παράγει καταλάςθ 
Ανκεκτικό ςτθ βακιτρακίνθ 0.02 ι 0.04 μονάδων 
 
(Δοκιμαςία ιππουρικοφ νατρίου κετικι 
Με ανάςτροωθ ανοςοθλεκτροωόρθςθ ι ςυγκολλθτινοαντίδραςθ Latex ι 

επιςυγκόλλθςθ ςταωυλοκόκκων (Phadebact) γίνεται άμεςα θ ανίχνευςθ των αντιγόνων του 
μικροβίου ςε εγκεωαλονωτιαίο υγρό.) 

 
Λοιμϊξεισ 
Είναι αίτιο μθνιγγίτιδασ ςε νεογνά και προζρχεται από τον αποικιςμζνο κόλπο τθσ 

μθτζρασ κατά τθ διζλευςθ ςτον ωυςιολογικό τοκετό. Επίςθσ προκαλεί πυογόνεσ κ.α. 
λοιμϊξεισ. 
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Streptococcus pneumoniae (πνευμονιόκοκκοσ) 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Λδιαίτερα πακογόνοσ μικροοργανιςμόσ. Μπορεί να είναι ωυςιολογικι χλωρίδα του 

ωάρυγγα. 
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Διατάςςεται ςε ηεφγθ (Gram+ διπλόκοκκοσ, λογχοειδισ) ι και μεμονωμζνα κφτταρα ι 

μικρζσ αλυςίδεσ. 
 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Ρροκαλεί α-αιμόλυςθ αεροβίωσ και β-αιμόλυςθ αναεροβίωσ από τθ δράςθ τθσ τοξίνθσ 

«πνευμονολυςίνθ» 
Οι αποικίεσ ςχθματίηουν εμβάκυνςθ ςτο κζντρο (ςαν “πιατάκια”). Ρολλζσ ωορζσ (ιδίωσ 

αναεροβίωσ) είναι βλεννϊδεισ. 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Στο ςοκολατόχρωμο άγαρ προκαλεί «άςπριςμα» 
Δεν παράγει καταλάςθ 
Είναι ευαίςκθτοσ ςτθν οπτοχίνθ  
Αυτολφεται ςε διάλυμα χολισ και χολικϊν αλάτων (ενεργοποίθςθ μιασ αυτολυςίνθσ, 

τθσ αμιδάςθσ) 
Κυριότερα δείγματα είναι αίμα, ΕΝΥ, ωτικό ζκκριμα, πτφελα κ.α. 
Με ανάςτροωθ ανοςοθλεκτροωόρθςθ ι ςυγκολλθτινοαντίδραςθ Latex ι 

επιςυγκόλλθςθ ςταωυλοκόκκων (Phadebact) γίνεται άμεςα θ ανίχνευςθ των αντιγόνων του 
μικροβίου ςε εγκεωαλονωτιαίο υγρό. 

 
Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
ωζρει ζλυτρο (αποικίεσ βλεννϊδεισ). Ραράγει τισ εξισ τοξίνεσ 
1) Ρνευμονολυςίνθ. Ρροκαλεί αιμόλυςθ.   
2) Ρορωυρογόνοσ τοξίνθ. Ραράγεται κατά τθ λφςθ των κυττάρων, και όταν ενεκεί ςε 

κουνζλια προκαλεί ερυκρότθτα ςτο δζρμα και εςωτερικι αιμορραγία. 
Λοιμϊξεισ 
Από τα κφρια αίτια ΜΘΝΙΓΓΙΣΙΔΑ. Μπορεί να προκαλζςει παραρρινοκολπίτιδα, μζςθ 

ωτίτιδα και μαςτοειδίτιδα και ςτθ ςυνζχεια να προκλθκεί μθνιγγίτιδα, ςυνικωσ ςε ατελι 
κεραπεία. Συχνζσ λοιμϊξεισ από πνευμονιόκοκκο πακαίνουν άτομα που πάςχουν από 
δρεπανοκυτταρικι αναιμία ι ζχουν υποςτεί ςπλθνεκτομι.  

Ο πνευμονιόκοκκοσ αποτελεί το κφριο αίτιο τθσ οξείασ λοβϊδουσ πνευμονίασ με  οξεία 
ειςβολι με διάωορα ςυμπτϊματα, όπωσ ο υψθλόσ πυρετόσ με ρίγοσ, ο παραγωγικόσ βιχασ, n 
αιματθρι απόχρεμψθ, n δφςπνοια και n κυάνωςθ. Επίςθσ μπορεί να υπάρχει πλευρίτιδα και 
κωρακικόσ πόνοσ. Θ βαρφτερθ εικόνα παρατθρείται ςυνικωσ ςε αςκενείσ με υποκείμενθ 
νόςο, όπωσ n χρόνια βρογχίτιδα, το εμωφςθμα, n καρδιακι ανεπάρκεια, ο αλκοολιςμόσ ι θ 
μεγάλθ nλικία ι νεογνά. Συχνά n πνευμονία, ςυνοδεφεται από μικροβιαιμία και ςε ςοβαρζσ 
περιπτϊςεισ μπορεί να οδθγιςει ςε ςθψαιμία, ςθπτικό shock και κάνατο. Από τον πνεφμονα 
το μικρόβιο είναι δυνατόν να ζλκει ςτθν κυκλοωορία, να εγκαταςτακεί ςε άλλα όργανα και 
να προκαλζςει μθνιγγίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, αρκρίτιδα και περιτονίτιδα.  

Ωτίτιδα : Ρυρετόσ - πόνοσ - μείωςθ ακοισ. Σε βαριζσ περιπτϊςεισ ριξθ τυμπάνου και το 
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πφον ρζει προσ τα ζξω. 
 
Μικροβιολογικι διάγνωςθ. 
Θ εργαςτθριακι διάγνωςθ των λοιμϊξεων γίνεται ωσ εξισ: 
1) Το φποπτο υλικό καλλιεργείται ςε αιματοφχο άγαρ. 
2) Γίνονται παραςκευάςματα από αποικίεσ που περιβάλλονται από πράςινθ ηϊνθ 

αιμολφςεωσ και χρωματίηονται κατά Gram. 
3) Γίνεται θ δοκιμαςία τθσ χολισ με τισ αποικίεσ που απομονϊκθκαν.  
4) Ελζγχεται θ ευαιςκθςία ςτθν οπτοχίνθ. 
5) Αν χρειάηεται θ ορολογικι τυποποίθςθ του ςτελζχουσ που ζχει απομονωκεί, γίνεται 

θ δοκιμαςία εξοιδιςεωσ του ελφτρου με τουσ ειδικοφσ αντιοροφσ. 
 
 

Εντερόκοκκοι 

Θ ονομαςία εντερόκοκκοσ οωείλεται ςτο ότι αποτελοφν μζροσ τθσ ωυςιολογικισ 
χλωρίδασ του εντζρου, ενϊ ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ προκαλοφν υποξεία βακτθριακι 
ενδοκαρδίτιδα και ουρολοιμϊξεισ. 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
 
Εnterococcus faecalis, E.faecium κ.α. Στον εντερικό ςωλινα αποτελοφν μζροσ τθσ 

χλωρίδασ. 
 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
 
Μικρζσ λευκζσ αποικίεσ. Μποροφν να προκαλζςουν όλα τα είδθ αιμόλυςθσ.  
Καλλιεργοφνται ευκολότερα από τουσ άλλουσ ςτρεπτοκόκκουσ ςε κοινό άγαρ, 

αιματοφχο ι ςοκολατόχρωμο και ςε υλικά που περιζχουν αλάτι, ςτο McConkey άγαρ Νο2 κ.α. 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 

 Δεν παράγουν καταλάςθ 

 Υδρολφουν τθν εςκουλίνθ ςε υλικό με χολι (μαφριςμα) (αρνθτικοί οι 
άλλοι ςτρεπτόκοκκοι) 

 Αναπτφςςεται ςε υλικό με αλάτι 6,5%. Μόνο οι εντερόκοκκοι 
αναπτφςςονται ςε αυτι τθ μεγάλθ ςυγκζντρωςθ NaCI, ενϊ δεν αναπτφςςονται 
οι άλλοι ςτρεπτόκοκκοι τθσ ομάδασ D. 

 Ανκεκτικοί ςτθ βακιτρακίνθ και ςτθν οπτοχίνθ. 
(Επίςθσ κετικι δοκιμαςία πυραηιναμίδθσ.) 
 
 
Λοιμϊξεισ 
Συχνό αίτιο ουρολοιμϊξεων (ςυνικωσ ο E.faecalis). Επίςθσ προκαλεί μικροβιαιμία, 

ενδοκαρδίτιδα, λοιμϊξεισ από κακετιρεσ κ.α. ςυχνά ςοβαρζσ λοιμϊξεισ.  
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GRAM ΑΡΝΘΣΙΚΟΙ ΚΟΚΚΟΙ 

 

ΝΑΪΕΡIΕ 

Το γζνοσ Neisseria ανικει ςτθν οικογζνεια των Neisseriaceae και περιλαμβάνει διάωορα 
είδθ, δφο από τα οποία είναι πακογόνα για τον άνκρωπο, θ Ν. meningitidis και θ Ν. 
gonorrhoeae. 

 

Μθνιγγιτιδόκοκκοσ (Neisseria meningitidis) 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Μπορεί να μεταωζρεται ςτο ωάρυγγα υγιϊν ωορζων 
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Gram αρνθτικόσ διπλόκοκκοσ, δθλαδι ανά δφο κόκκοι ςε ηεφγθ. Το ςχιμα τουσ είναι 

ςαν των κόκκων καωζ ι νεωροειδζσ, ζτςι ϊςτε θ κοίλθ επιωάνεια του κάκε κυττάρου είναι 
εςτραμμζνθ προσ τθν κοίλθ του άλλου. Οι μθνιγγιτιδόκοκκοι ωζρουν και ζλυτρο (που ςτθ 
Gram χρϊςθ ωαίνεται ςαν άχρωμθ άλωσ γφρω από τουσ κόκκουσ). 

 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν 
Γίνεται αεροβίωσ, ςε 37οC, ςε ατμόςωαιρα διοξειδίου 5-10% ςε αιματοφχο, 

ςοκολατόχρουν άγαρ και ειδικό υλικό Levinthal.  
Aποικίεσ μικρζσ και ςτιλπνζσ (λόγω ελφτρου). 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Οξειδάςθ κετικόσ 
Διαςπά τθ γλυκόηθ και μαλτόηθ χωρίσ παραγωγι αερίου. 
Ραράγει καταλάςθ 
Δεν αναπτφςςεται ςτουσ 22°C όπωσ άλλα είδθ ςαπροωυτικϊν ναϊςςεριϊν. 
 
Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
Φζρει ζλυτρο 
 
Συποποίθςθ 
Ανάλογα με τα πολυςακχαριδικά αντιγόνα του ελφτρου, τυποποιείται ο 

μθνιγγιτιδόκοκκοσ ςε τφπο Α, C (γι’ αυτοφσ τουσ τφπουσ υπάρχει εμβόλιο), Β (δεν υπάρχει 
εμβόλιο)  κ.ά. τφπουσ  (ςφνολο 9 ορολογικζσ ομάδεσ) 

Το αντιγόνο του μθνιγγιτιδοκόκκου ομάδασ Β είναι ανάλογο με το Κ1 αντιγόνο του Ε.coli 
που κάνει πυελονεωρίτιδεσ και λοιμϊξεισ νεογνϊν. 

 
Αναηιτθςθ μθνιγγιτιδοκόκκου 
Ρροςοχι γριγορα καταςτρζωεται, να καλλιεργοφνται τα δείγματα γριγορα.  
Κυριότερα δείγματα είναι αίμα και ΕΝΥ. Θ καλλιζργεια αίματοσ κα γίνει ςε ωιάλεσ 

αιμοκαλλιεργειϊν από όπου κα γίνονται ανακαλλιζργειεσ ςτα παραπάνω υλικά. Το κυριότερο 
υλικό είναι το ΕΝΥ. Γίνεται Gram χρϊςθ και καλλιζργεια αεροβίωσ, ςε 37οC, ςε ατμόςωαιρα 
διοξειδίου 5-10% ςτα παραπάνω υλικά από ίηθμα του ΕΝΥ και ελζγχουμε για τθν ανάπτυξθ 
των χαρακτθριςτικϊν αποικιϊν του μθνιγγιτιδοκόκκου. Στισ φποπτεσ αποικίεσ κα γίνονται 
δοκιμαςίεσ οξειδάςθσ και διάςπαςθσ των ςακχάρων γλυκόηθσ και μαλτόηθσ.  
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Επίςθσ κα γίνει ορολογικι τυποποίθςθ όπωσ παραπάνω.  
 
Λοιμϊξεισ 
 Ο μθνιγγιτιδόκοκκοσ βρίςκεται ςτο ρινοωάρυγγα υγιϊν μικροβιοωόρων ςε αναλογία 

5% ωσ 30% και μεταδίδεται με το αναπνευςτικό. Μζςω του αίματοσ (μικροβιαιμία), ωζρεται 
ςτισ μινιγγεσ και προκαλεί μθνιγγίτιδα. Θ μθνιγγίτιδα από μθνιγγιτιδόκοκκο εμωανίηεται με 
τθ μορωι επιδθμιϊν ι με τθ μορωι ςποραδικϊν κρουςμάτων. 

 
Θ μθνιγγιτιδοκοκκικι νόςοσ μπορεί να εκδθλωκεί με ποικίλου ωάςματοσ κλινικζσ 

εκδθλϊςεισ, από παροδικι άνευ κλινικισ ςθμαςίασ μικροβιαιμία με πυρετό, μζχρι οξεία 
βαρφτατθ νόςο που οδθγεί ςτο κάνατο μζςα ςε λίγεσ ϊρεσ.  

Μnνιγγίτιδα. Ο μθνιγγιτιδόκοκκοσ είναι το δεφτερο ςυχνότερο αίτιο τθσ μικροβιακισ 
μθνιγγίτιδασ μετά τον πνευμονιόκοκκο (το τρίτο είναι ο αιμόωιλοσ τθσ ινωλουζντηασ). Θ 
νόςοσ ζχει αιωνίδια ζναρξθ. Ο αςκενισ παρουςιάηει ζντονθ κεωαλαλγία, πυρετό και ζχει 
εμετοφσ και δυςκαμψία αυχζνα. Τα μικρά παιδιά μπορεί να μθν ζχουν τυπικι εικόνα. 
Συνυπάρχει και μθνιγγιτιδοκοκκαιμία. Θ κνθτότθτα αγγίηει το 100% ςτισ περιπτϊςεισ που δε 
δίδεται κεραπεία και κάτω από 10% ςτουσ αςκενείσ που αυτι χορθγείται ζγκαιρα. Με τθν 
ζγκαιρθ κεραπεία, εκτόσ τθσ μείωςθσ τθσ κνθτότθτασ, ελαττϊνεται και n ςυχνότθτα των 
νευρολογικϊν επιπλοκϊν, όπωσ n βλάβθ τθσ ακοισ. 

θψαιμία. Θ ςθψαιμία, που δυνατόν να ςυνυπάρχει με μθνιγγίτιδα, είναι βαρφτατο 
ςφνδρομο που ςυνοδεφεται από κρόμβωςθ των αγγείων και βλάβθ πολλϊν οργάνων. Συχνζσ 
είναι οι μικρζσ πετεχειϊδεισ βλάβεσ του δζρματοσ ςτον κορμό και τα κάτω άκρα, οι οποίεσ 
ςυχνά ςυρρζουν και ςχθματίηουν μεγαλφτερεσ αιμορραγικζσ βλάβεσ. Σε παρακζντθςθ του 
εξανκιματοσ βρίςκονται άωκονα πολυμορωοπφρθνα και διπλόκοκκοι. Στθν κεραυνοβόλο 
ςθψαιμία με αιμορραγικό εξάνκθμα μπορεί να απουςιάηει θ εικόνα μθνιγγίτιδασ και θ γενικι 
εξζταςθ ΕΝΥ να είναι ωυςιολογικι. Θ εμωάνιςθ διάχυτθσ ενδαγγειακισ πιξθσ, καταπλθξίασ, 
μαηί με αμωοτερόπλευρθ καταςτροωι των επινεωριδίων (ςφνδρομο Waterhouse-
Friderichsen) αποτελεί τθν πλζον δυςμενι για τον αςκενι εξζλιξθ τθσ νόςου με μεγάλθ 
πτϊςθ τθσ πίεςθσ και εικόνα ςθπτικοφ shock και ςυχνά  κανατθωόρα.  

Ζχουν αναωερκεί και εςτιακζσ λοιμϊξεισ και πνευμονία. 
 
 Μικροβιολογικι διάγνωςθ. 
Για τθν εργαςτθριακι διάγνωςθ τθσ μθνιγγιτιδοκοκκικισ μθνιγγίτιδασ εξετάηεται το 

εγκεωαλονωτιαίο υγρό (βλ. ειδικό κεωάλαιο) 
 

Γονόκοκκοσ (Neisseria gonorrhoea) 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Μεταδίδεται ςυνικωσ με ςεξουαλικι επαωι ι ςτα νεογνά κατά τθ διζλευςθ από τον 

κόλπο ςτον τοκετό. 
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Gram αρνθτικόσ διπλόκοκκοσ, ανά δφο ςε ηεφγθ, ςχιματοσ κόκκων καωζ ι νεωρϊν, ζτςι 

ϊςτε θ κοίλθ επιωάνεια του κάκε κυττάρου είναι εςτραμμζνθ προσ τθν κοίλθ του άλλου.  
 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Σε ατμόςωαιρα διοξειδίου 5-10% ςε αιματοφχο, ςοκολατόχρουν άγαρ και 
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ςοκολατόχρουν άγαρ με αντιβιοτικά που αναςτζλλουν άλλα μικρόβια (=υλικό Thayer Martin 
όπου ζχουν προςτεκεί τα αντιβιοτικά Vancomycin, Colistin και Nystatin). Στο υλικό αυτό δεν 
αναπτφςςονται ο S. epidermidis και οι ςαπροωυτικζσ Ναϊςςζριεσ. 

Δφο είδθ αποικιϊν: Αποικίεσ μικρζσ από ςτελζχθ με κροςςοφσ (ινίδια) και μεγάλθ 
λοιμογόνο δφναμθ επειδι προςκολλϊνται πιο εφκολα ςτα επικθλιακά κφτταρα του  
ουρογεννθτικοφ ςυςτιματοσ και αποικίεσ μεγάλεσ από ςτελζχθ χωρίσ κροςςοφσ και 
μικρότερθ λοιμογόνο δφναμθ. 

 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
 
Ραράγει καταλάςθ και οξειδάςθ. 
Διαςπά τθ γλυκόηθ χωρίσ παραγωγι αερίου και όχι τθ μαλτόηθ. 
Δεν αναπτφςςεται ςε 22ο C. 
 
Δρα ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΛΩΣ.  
Ζχει ζλυτρο. 
 
Λοιμϊξεισ 
Γονοκοκκικι ουρθκρίτιδα (βλεννόρροια ι γονόρροια) ςτον άνδρα αλλά και 

προςτατίτιδα, επιδιδυμίτιδα και ορχίτιδα. Επϊαςθ 5 μζρεσ, τςοφξιμο ςε οφρθςθ, πυϊδεσ 
ζκκριμα. 

Σε γυναίκεσ αιδοιοκολπίτιδα, τραχθλίτιδα, ενδομθτρίτιδα, ςαλπιγγίτιδα με κίνδυνο 
ςτειρότθτασ κλπ. Συχνά αςυμπτωματικι (βρίςκεται το μικρόβιο ςτον ερωτικό ςφντροωο, 
τίκεται θ υποψία και αναηθτάται ειδικά και ςτθ γυναίκα).  

Αςκενείσ που μζνουν χωρίσ κεραπεία, δυνατό να εμωανίςουν 1 ωσ 4 εβδομάδεσ μετά 
τθ λοίμωξθ αρκρίτιδα (1,5,% ωσ 2,5%) που αωορά κυρίωσ τθν άρκρωςθ του καρποφ, του 
γόνατοσ και τθν ποδοκνθμικι άρκρωςθ. Επίςθσ ςυςτθματικζσ λοιμϊξεισ, μικροβιαιμία, 
αρκρίτιδα, ενδοκαρδίτιδα κ.α.  

Στα νεογνά ο γονόκοκκοσ προκαλεί επιπεωυκίτιδα (γονοκοκκικι οωκαλμία). Θ μόλυνςθ 
των νεογνϊν γίνεται κατά τθ γζννθςθ από τθ μθτζρα, θ οποία πάςχει από τθ νόςο. Θ 
ωλεγμονι του επιπεωυκότα επεκτείνεται ςτον κερατοειδι και προκαλεί εξζλκωςθ, θ οποία 
καταλιγει ςε τφωλωςθ. Θ πρόλθψθ τθσ γονοκοκκικισ επιπεωυκίτιδασ επιτυγχάνεται αν γίνει 
ενςτάλλαξθ ςταγόνων διαλφματοσ 1 % AgN03 θ πενικιλλίνθσ ςτα μάτια των νεογεννιτων α-
μζςωσ μετά τον τοκετό. 

ΔΙΑΓΝΩΣΘ 

Λιψθ εκκρίματοσ ουρικρασ ςε άνδρεσ ι ουρικρασ ι τραχιλου ςτισ γυναίκεσ 
Λιψθ οωκαλμικοφ επιχρίςματοσ ι εκκρίματοσ 
Λιψθ καλλιζργειασ αίματοσ ι και αρκρικοφ υγροφ ςε ςυςτθματικι νόςο 
 
Χρϊςεισ Gram. Σε περίπτωςθ κετικοφ αποτελζςματοσ, παρατθροφνται Gram - αρνθτικοί 

διπλόκοκκοι ενδοκυττάριοι και οριςμζνοι εξωκυττάριοι. 
Το ζκκριμα καλλιεργείται ςε ςοκολατόχρωμο άγαρ ι ςτο υλικό Thayer - Martin, ςε 

ατμόςωαιρα CO2 10% και ςε κερμοκραςία 37ο C επί 18 ωσ 24 ϊρεσ. Γίνονται 
παραςκευάςματα από τισ αποικίεσ, χρωματίηονται κατά Gram και μικροςκοποφνται. 

Οι αποικίεσ ελζγχονται για τθν παραγωγι οξειδάςθσ, για τθ διάςπαςθ διαωόρων 
ςακχάρων και τθν ανάπτυξθ ςτουσ 22°C. 
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ΜΙΚΡΑ ΑΡΝΘΣΙΚΑ ΚΑΣΑ GRAM ΒΑΚΣΘΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΚΚΟΒΑΚΣΘΡΙΔΙΑ 

 

Βρουκζλλεσ 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
B. melitensis, B.abortus και Β.suis είναι τα πακογόνα για τον άνκρωπο είδθ.  
Θ βρουκζλλωςθ είναι ηωονόςοσ. Βρίςκεται ςε αιγοπρόβατα – βοοειδι  (B.melitensis, 

B.abortus) αλλά και χοίρουσ (Β.suis) 
Επαγγελματικι νόςοσ (μελιταίοσ πυρετόσ) ςε κτθνοτρόωουσ, κτθνιάτρουσ και 

αςχολοφμενουσ με ηϊα ςε ςωαγεία ι κρεοπωλεία αλλά και λόγω μθ λιψεωσ μζτρων 
προςταςίασ ςε εργαηόμενουσ ςε Μικροβιολογικά εργαςτιρια. Σπάνια με ειςπνοι 
μολυςμζνθσ ςκόνθσ ςε χϊρουσ με άρρωςτα ηϊα. Στο λοιπό πλθκυςμό από κατανάλωςθ 
άβραςτου ι μθ παςτεριωμζνου γάλακτοσ και προϊόντων του. 

 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Gram αρνθτικό κοκκοβακτθρίδιο μεμονωμζνα ι ςε ομάδεσ. 
 
Καλλιζργεια  
Αιματοφχα και εμπλουτιςμζνα κρεπτικά υλικά όπωσ Trypticase soy άγαρ ςε 

ατμόςωαιρα διοξειδίου 5-10% ςε 37οC (το διοξείδιο δεν είναι απαραίτθτο για τθ B. abortus). 
Βραδεία ανάπτυξθ ςυνικωσ, 4-21 θμζρεσ. 

Πχι αιμόλυςθ. Μικρζσ αποικίεσ. 
Ρολφ επικίνδυνοσ μικροοργανιςμόσ για ενδοεργαςτθριακι λοίμωξθ. Kαλό είναι οι 

ανακαλλιζργειεσ να γίνονται ςε υλικό πθγμζνο ςε λοξι κζςθ ςε βιδωτά ςωλθνάρια. 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Υδρολφουν τθν ουρία και παράγουν υδρόκειο (λίγο, μόνο θ B.abortus και B.suis). 
Αν προςκζςουμε ςτα υλικά βαςικι ωουξίνθ (1:100000), αναπτφςςονται θ B.melitensis 

και B.abortus. 
Αν προςκζςουμε ςτα υλικά κειονίνθ (1:100000), αναπτφςςονται θ B.melitensis και 

B.suis. 
 
ΕΡΓΑΣΘΡΙΑΚΘ ΔΙΑΓΝΩΘ 
Συνικωσ θ διάγνωςθ γίνεται με αιμοκαλλιζργεια, που ελζγχεται επί τουλάχιςτον 3 

εβδομάδεσ. Πταν κολϊςει ο ηωμόσ, αλλά και ανά 4 θμζρεσ χωρίσ να υπάρχει κόλωςθ,  
γίνονται χρϊςεισ Gram και ανακαλλιζργειεσ ςε Trypticase soy άγαρ, αιματοφχο και 
ςοκολατόχρωμο άγαρ. Επϊαςθ ςε ατμόςωαιρα διοξειδίου 5-10% ςε 37ο C. Από τισ αποικίεσ 
γίνονται Gram χρϊςεισ και δοκιμι ςυγκόλλθςθσ με αντιοροφσ ζναντι των 3 κυρίων ςτελεχϊν 
B.melitensis, B.abortus και B.suis. Κετικό αποτζλεςμα πιςτοποιεί τθ βρουκζλλα. Επίςθσ 
γίνονται για το διαχωριςμό των ειδϊν και οι δοκιμαςίεσ ανάπτυξθσ ςε ατμόςωαιρα 
διοξειδίου, ςε παρουςία των παραπάνω χρωςτικϊν και παραγωγισ υδροκείου. 

Στον ορό του αςκενοφσ επίςθσ αναηθτοφνται αντιςϊματα με τθν 
ςυγκολλθτινοαντίδραςθ Wright. Χρθςιμοποιοφμε εναιωριματα μικροβίων B.abortus και ορό 
του αςκενοφσ. Αντιςϊματα αναηθτοφνται και με άλλεσ μεκόδουσ, όπωσ ανοςοωκοριςμό.  

 
Συποποίθςθ 
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Γίνεται με άμεςθ ςυγκολλθτινοαντίδραςθ του μικροβίου από τθν καλλιζργεια με 
ειδικοφσ αντιοροφσ (ανάμιξθ αποικίασ με αντιορό και ζλεγχοσ ςυγκόλλθςθσ). Υπάρχουν 
αντιοροί για B. abortus (διαςταυροφμενεσ αντιδράςεισ με B.melitensis), Β.melitensis κλπ. 

Λοιμϊξεισ 
Θ βρουκζλλωςθ είναι πιο γνωςτι με το όνομα μελιταίοσ πυρετόσ ι κυματοειδισ 

πυρετόσ, όταν αίτιο είναι θ Β. melitensis. Ο χρόνοσ επωάςεωσ των βρουκελλϊςεων είναι 
μεγάλοσ, από εβδομάδεσ μζχρι μινεσ. Θ ζναρξθ τθσ νόςου χαρακτθρίηεται από πυρετό, ρίγθ, 
πονοκζωαλο, αδυναμία, μυαλγίεσ, αρκραλγίεσ και εωίδρωςθ. Θ οςωυαλγία είναι μερικζσ 
ωορζσ θ πρϊτθ εκδιλωςθ τθσ νόςου. 

Στο οξφ ςτάδιο τθσ νόςου παρατθρείται διόγκωςθ των λεμωαδζνων, του ςπλινα και 
του ιπατοσ. Συνικωσ ςυνυπάρχει μικροβιαιμία. Είναι δυνατόν να προςβλθκοφν και άλλα 
όργανα και να εμωανιςκεί μθνιγγοεγκεωαλίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, νεωρίτιδα και 
οςτεομυελίτιδα. Θ κνθτότθτα από τθ νόςο είναί πολφ μικρι και ο κάνατοσ οωείλεται τισ 
περιςςότερεσ ωορζσ ςτθν προςβολι των βαλβίδων τθσ καρδιάσ.  

Μπορεί θ νόςοσ να είναι επίςθσ αςυμπτωματικι ι υποτροπιάηουςα 
ΠΡΟΛΘΨΘ: Ραςτερίωςθ γάλακτοσ - προϊόντων του 
Εμβολιαςμόσ ηϊων 
Εξουδετζρωςθ μολυςμζνων ηϊων - γάλακτοσ - προϊόντων του 
 
 

Aιμόφιλοι 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Από τα δεκατζςςερα είδθ αιμοωίλων που περιγράωονται, τα επτά ζχουν απομονωκεί 

ωσ αίτια λοιμϊξεων του ανκρϊπου. Τα επτά πακογόνα είδθ αιμοωίλων είναι: Haemophilus 
influenzae, H.parainfluenzae, H. aphrophilus, H.haemolyticus, H.parahaemolyticus, 
H.aegyptius, H.ducreyi.  

Θ μετάδοςθ γίνεται κυρίωσ με το αναπνευςτικό. 
Υπάρχουν ςτθ ωυςιολογικι χλωρίδα (εκτόσ του H.ducreyi που μεταδίδεται με τθ 

ςεξουαλικι επαωι). 
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Mικρό Gram αρνθτικό βακτθρίδιο, με ζντονο πολυμορωιςμό (κοκκοβακτθρίδιο αλλά και 

επιμικεισ και νθματοειδείσ μορωζσ). 
 
Καλλιζργεια  
Αναπτφςςεται ςε αερόβιεσ ςυνκικεσ με άριςτθ κερμοκραςία αναπτφξεωσ τουσ 37o C 

και θ ανάπτυξθ του ευνοείται από τθν παρουςία 10% CO2. Δεν αναπτφςςεται ςε αιματοφχο 
με αίμα προβάτου ι ανκρϊπου, αλλά ςε ςοκολατόχρουν και Levinthal υλικό και ςε 
εμπλουτιςμζνα κρεπτικά υλικά, ςτα οποία ζχουν προςτεκεί οι παράγοντεσ αναπτφξεωσ Χ και 
V. Ζνα από αυτά τα υλικά είναι το HTM (Hemophilus Test Medium) για τον ζλεγχο 
ευαιςκθςίασ των αιμοωίλων με τθ μζκοδο δίςκων ι E-test. 

 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
O H.influenzae και ο H.haemolyticus χρειάηονται τουσ παράγοντεσ παράγοντεσ 

αναπτφξεωσ ι αυξθτικοφσ παράγοντεσ Χ (αιματίνθ) και V (Νικοτιναμιδο-αδενινο-
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δινουκλεοτίδιο NAD), ο H.parainfluenzae και H.parahaemolyticus μόνο τον V και ο 
H.aphrophilus μόνο τον Χ. Ζτςι γίνεται και θ διαωοροδιάγνωςθ μεταξφ των ειδϊν. Οι 
αιμόωιλοι δεν αναπτφςςονται ςτο άγαρ αν δεν προςκζςουμε τισ παραπάνω ουςίεσ. 
Χρθςιμοποιϊντασ δίςκουσ με τουσ παράγοντεσ αυτοφσ (δίςκο με Χ, με V και με τουσ δφο μαηί) 
αναγνωρίηουμε το είδοσ του αιμοωίλου από τθν εκλεκτικι ανάπτυξι του γφρω από ζνα ι και 
τουσ δφο δίςκουσ.  

Δορυωοριςμόσ γφρω από S.aureus. Αν υπάρχει αναπτυγμζνοσ ςτο τρυβλίο χρυςίηων 
ςταωυλόκοκκοσ που παράγει τον παράγοντα V, αναπτφςςονται δορυωορικά γφρω από τισ 
αποικίεσ του ςτελζχθ αιμοωίλων. 

 
Δοκιμι παραγωγισ πορωυρίνθσ από d-ALA κετικι ςε H.parainfluenzae και 

H.parahaemolyticus. 
 
Σε δείγματα αναπνευςτικοφ, ςτο τρυβλίο βάηουμε δίςκο βακιτρακίνθσ 10 μονάδων, που 

αναςτζλλει τθ χλωρίδα αλλά όχι τουσ αιμοωίλουσ, και γφρω από το δίςκο μποροφμε να τον 
απομονϊςουμε ευκολότερα. 

 
Κυριότερα δείγματα είναι αίμα, ΕΝΥ, ωτικά, πτφελα κ.α. 
 
Με ανάςτροωθ ανοςοθλεκτροωόρθςθ ι ςυγκολλθτινοαντίδραςθ Latex ι 

επιςυγκόλλθςθ ςταωυλοκόκκων (Phadebact) γίνεται άμεςα θ ανίχνευςθ των αντιγόνων του 
Θ.influenzae ςε εγκεωαλονωτιαίο υγρό. 

 
Συποποίθςθ 
Ρολλά ςτελζχθ Θ.influenzae ωζρουν ζλυτρο και διακρίνονται με τθ δοκιμαςία 

εξοιδιςεωσ του ελφτρου ι με ιηθματινοαντίδραςθ ςε τφπουσ a,b,c,d,e,f. Στθ ωυςιολογικι 
χλωρίδα ςτθν ανϊτερθ αναπνευςτικι οδό ςυχνά ζχουμε μθ ελυτροωόρα ςτελζχθ. 

 
Λοιμϊξεισ 
Τα ελυτροωόρα ςτελζχθ απομονϊνονται πολφ πιο ςυχνά ςαν αίτια λοιμϊξεων, κυρίωσ 

ςτα παιδιά που δεν ζχουν εμβολιαςκεί. 
Οι λοιμϊξεισ από Θ. influenzae είναι ςυνθκιςμζνεσ ςτα παιδιά, αλλά εμωανίηονται με 

μικρότερθ ςυχνότθτα και ςτουσ ενιλικεσ. Θ λοίμωξθ αρχίηει ςυνικωσ ςαν ρινοωαρυγγίτιδα 
και μπορεί να ακολουκιςει εμωάνιςθ παραρρινοκολπίτιδασ, μζςθσ ωτίτιδασ ι πνευμoνίασ 
αλλά και επιγλωττίτιδασ, μθνιγγίτιδασ και ςθψαιμίασ. Θ ζναρξθ βαριϊν λοιμϊξεων μπορεί να 
είναι απότομθ μετά τθ μετάδοςθ από λοιμογόνα ςτελζχθ. 

Ο ορολογικόσ τφποσ b αποτελεί το ςυχνότερο αίτιο λοιμϊξεων που οωείλονται ςτον Θ. 
influenzae. Ειδικότερα, ςτθν θλικία από 6 μθνϊν μζχρι 3 ετϊν ο ορολογικόσ τφποσ b προκαλεί 
το 95% από τισ λοιμϊξεισ, ςτισ οποίεσ απομονϊνεται Θ. influenzae (μθνιγγίτιδα, 
επιγλωττίτιδα απειλθτικζσ για τθ ηωι). Το εμβόλιο ζχει μειϊςει δραματικά τισ λοιμϊξεισ 
αυτζσ τα τελευταία χρόνια. Μετά από αυτι τθν θλικία αυξάνει το ποςοςτό των λοιμϊξεων 
που οωείλονται και ςτουσ άλλουσ ορολογικοφσ τφπουσ. Στουσ ενιλικεσ θ ςυχνότθτα λοιμϊ-
ξεων από ελυτροωόρα και μθ ελυτροωόρα ςτελζχθ Θ. influenzae είναι περίπου θ ίδια. 

Τα χαρακτθριςτικά τθσ μθνιγγίτιδασ αναωζρκθκαν ςτο κεωάλαιο του 
μθνιγγιτιδοκόκκου, αλλά δεν υπάρχει εξάνκθμα, ενϊ ςυχνότερεσ είναι οι επιπλοκζσ από το 
νευρικό ςφςτθμα και τθν ακοι.  

Σπανιότερθ, αλλά πολφ ςοβαρι νόςοσ, που εμωανίηεται ςτα μθ εμβολιαςμζνα παιδιά 
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είναι θ αποωρακτικι λαρυγγίτιδα ι επιγλωττίτιδα από Θ. influenzae τφπου b. Θ ζναρξθ τθσ 
νόςου είναι απότομθ. Ο αςκενισ εμωανίηει δφςπνοια που μεγαλϊνει με τθν πάροδο του 
χρόνου. Μζςα ςε 24 ϊρεσ θ νόςοσ καταλιγει ςτο κάνατο από τθν πλιρθ απόωραξθ του 
λάρυγγα, που οωείλεται ςτθν διογκωμζνθ επιγλωττίδα. Ο αςκενισ ςϊηεται μόνο αν γίνει 
ζγκαιρα διαςωλινωςθ, ι αν δεν είναι εωικτι λόγω του οιδιματοσ, τραχειοτομία και μθχανικι 
υποςτιριξθ τθσ αναπνοισ μζχρι να δράςει θ αντιμικροβιακι κεραπεία. Νοςθλεφεται ςε 
Μονάδα Εντατικισ Κεραπείασ. Σε υποψία αρχόμενθσ επιγλωττίτιδασ, ΑΡΑΓΟΕΥΕΤΑΛ θ λιψθ 
ωαρυγγικοφ επιχρίςματοσ. 

 
Πλοι οι άλλοι αιμόωιλοι ζχουν επίςθσ ςυςχετιςκεί με λοιμϊξεισ ςπανιότερα, όπωσ 

ενδοκαρδίτιδα, ςθψαιμία, επιπεωυκίτιδα κ.α. 

Ειδικά ο H.ducreyi προκαλεί το αφροδίςιο νόςθμα μαλακό ζλκοσ (μία ι περιςςότερεσ 

ερυκρζσ περιοχζσ γενν. οργάνων -> επϊδυνο μαλακό ζλκοσ). Συνυπάρχει ωλεγμονι 
βουβωνικϊν λεμωαδζνων, πυρετόσ, ρίγοσ, κακουχία. 

 
Μικροβιολογικι διάγνωςθ. 
Το υλικό που εξετάηεται για τθν απομόνωςθ του Θ. influenzae εξαρτάται από τθν 

εντόπιςθ τθσ λοιμϊξεωσ. Πταν θ λοίμωξθ εντοπίηεται ςτο αναπνευςτικό ςφςτθμα, 
λαμβάνονται πτφελα θ επιχρίςματα των αναπνευςτικϊν βλεννογόνων, ςε περίπτωςθ 
ωτίτιδασ λαμβάνεται πυϊδεσ εξίδρωμα, και αν πρόκειται για μθνιγγίτιδα, εξετάηεται το 
εγκεωαλονωτιαίο υγρό. 

 

Gardnerella vaginalis 

 
Ραλαιότερα λεγόταν αιμόωιλοσ του κόλπου. Αν και μπορεί να είναι ωυςιολογικι 

χλωρίδα του κόλπου ςε μικρι ανάπτυξθ, προκαλεί μθ ειδικι κολπίτιδα, ςυνικωσ μαηί με 
αναερόβια (Prevotella melaninogenica, Mobiluncus spp. κ.α.) ςε Θ αλκαλικό. Πταν οι 
ωυςιολογικοί γαλακτοβάκιλλοι μειϊνονται το Θ αυξάνεται και ευνοείται θ μθ ειδικι 
κολπίτιδα. Από τθν αποδόμθςθ πρωτεϊνϊν από τα μικρόβια παράγονται αμίνεσ με 
δυςάρεςτθ οςμι “ψαριοφ”. 

Θ ωλεγμονι δεν είναι ζντονθ, ςτο ζκκριμα απουςιάηουν τα πυοςωαίρια, αντίκετα με τισ 
κολπίτιδεσ από τριχομονάδεσ και μφκθτεσ, και τα επικθλιακά κφτταρα καλφπτονται από 
μικρόβια (clue cells).  

Είναι Gram αρνθτικό κοκκοβακτθρίδιο, αναπτφςςεται αεροβίωσ αλλά και αναεροβίωσ 
και παράγει β-αιμόλυςθ μικρισ διαμζτρου ςε ειδικό αιματοφχο άγαρ (Gardnerella agar), και 
αναεροβίωσ. Ταυτοποιείται με βιοχθμικζσ δοκιμζσ (ςυςτιματα API κ.α.) 

 
 

GRAM ΑΡΝΘΣΙΚΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΑΚΣΘΡΙΔΙΑ 

 

Εντεροβακτθριακά ι Εντεροβακτθριοειδι  

Θ οικογζνεια Enterobacteriaceae περιλαμβάνει 12 γζνθ. Ρολλά από αυτά βρίςκονται 
ςτθ ωυςιολογικι χλωρίδα και είναι δυνθτικά πακογόνα, γιατί απομονϊνονται πολφ ςυχνά 
από λοιμϊξεισ του ανκρϊπου.  

Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Θ οικογζνεια αποτελείται από Gram-αρνθτικά βακτθρίδια, τα οποία αναπτφςςονται 
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αεροβίωσ και προαιρετικά αναεροβίωσ, είναι άςπορα, κινθτά ι ακίνθτα ανάλογα με το αν 
ωζρουν ι όχι βλεωαρίδεσ., προκαλοφν ηφμωςθ τθσ γλυκόηθσ με ι χωρίσ παραγωγι αερίου, 
παράγουν καταλάςθ, ανάγουν τα νιτρικά άλατα ςε νιτρϊδθ και τζλοσ δεν παράγουν 
οξειδάςθ. Oριςμζνα παράγουν υδρόκειο. 

 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν) 
 
Αναπτφςςονται ςτα περιςςότερα υλικά, αεροβίωσ και αναεροβίωσ (προαιρετικά 

αναερόβια) ςε 37ο C (αλλά και ςε 4 - 45ο C, μεςόωιλα).  
Τα εντεροβακτθριοειδι είναι δυνατόν να χωριςκοφν ςε δφο ομάδεσ με βάςθ τθ 

διάςπαςθ τθσ λακτόηθσ. Θ μία περιλαμβάνει τα γζνθ, τα οποία διαςποφν τθ λακτόηθ (λακτόηθ 
- κετικά), και θ άλλθ ομάδα περιλαμβάνει τα γζνθ, τα οποία δεν διαςποφν τθ λακτόηθ 
(λακτόηθ - αρνθτικά). Θ διάκριςθ των εντεροβακτθριοειδϊν ςε λακτόηθ-κετικά και λακτόηθ-
αρνθτικά γίνεται ςτο υλικό McConkey άγαρ. Το υλικό McConkey άγαρ είναι εκλεκτικό και 
διαχωριςτικό υλικό και περιζχει χολικά άλατα, λακτόηθ και ουδζτερο ερυκρό ςαν δείκτθ του 
Θ.  

 Τα λακτόηθ-κετικά εντεροβακτθριοειδι παράγουν αποικίεσ κόκκινεσ, ενϊ τα λακτόηθ-
αρνθτικά παράγουν αποικίεσ άχροεσ. 

 Τα γζνθ τθσ οικογζνειασ των εντεροβακτθριοειδϊν, τα οποία διαςποφν τθ λακτόηθ, 
είναι: Escherichia, Klebsiella, Enterobacter και βραδζωσ το Citrobacter. 

Τα γζνθ, τα οποία δεν διαςποφν τθ λακτόηθ, είναι: Shigella, Salmonella, Serratia, Hafnia 
και Proteus. 

 
ΤΛΙΚΟ KLIGLER 
To υλικό Kligler μπορεί να μασ δείξει: Τθ διάςπαςθ τθσ γλυκόηθσ, τθσ λακτόηθσ, τθν 

παραγωγι αερίου και υδροκείου. Ρεριζχει γλυκόηθ, λακτόηθ, κειοκειικό νάτριο και κειικό 
εναμμϊνιο ςίδθρο. Το υλικό περιζχει επίςθσ δείκτθ ερυκρό τθσ ωαινόλθσ και ωυςιολογικά 
είναι κοκκινωπό. 

Μετά τθν αποςτείρωςθ, ςε ςωλθνάριο, αωινουμε το υλικό να πιξει ςε λοξι κζςθ, ϊςτε 
ςτον πυκμζνα να υπάρχει μια ευκεία ςτιλθ 2-3 cm και μια λοξι επιωάνεια πάνω από αυτι. 
Κάτω υπάρχει θ γλυκόηθ (10 ωορζσ μεγαλφτερθ ποςότθτα και βαρφτερθ) και επάνω ςτθ λοξι 
επιωάνεια λακτόηθ. Θ αλλαγι χρϊματοσ κόκκινο ςε κίτρινο δείχνει ηφμωςθ των ςακχάρων, οι 
ωυςαλίδεσ τθν παραγωγι αερίου, ενϊ θ ανάπτυξθ μαφρου χρϊματοσ τθν παραγωγι 
υδροκείου (με αναγωγι κειοκειικοφ νατρίου παράγεται υδρόκειο και αυτό αντιδρά με κειικό 
εναμμϊνιο ςίδθρο προσ παραγωγι μαφρου χρϊματοσ κειοφχου ςιδιρου) 

Εμβολιάηουμε με ευκφ κρίκο ςτθν επιωάνεια και τρυπάμε μετά ϊςτε το μικρόβιο να 
ωκάςει και ςτον πυκμζνα. Επωάηουμε 18-24 ϊρεσ. 

Κίτρινο χρϊμα ςτο πάνω μζροσ = Διάςπαςθ λακτόηθσ (τα λακτόηθ κετικά ςτο McConkey, 
Ε.coli, Klebsiella κ.α.) 

Κόκκινο χρϊμα ςτο πάνω μζροσ = λακτόηθ αρνθτικό μικρόβιο (π.χ. ςαλμονζλλα, 
ςιγκζλλα, πρωτζασ κ.α.) 

Κίτρινο χρϊμα ςτο κάτω μζροσ = Διάςπαςθ γλυκόηθσ (όλα τα εντεροβακτθριακά) 
Κόκκινο χρϊμα ςτο κάτω μζροσ = όχι διάςπαςθ γλυκόηθσ (αηυμωτικό) 
Μαφρο χρϊμα ςτισ κζςεισ εμβολιαςμοφ = Ραραγωγι υδρόκειου (ςαλμονζλλα, πρωτζασ 

κ.α.) 
ωυςαλίδεσ μζςα ςτο υλικό ι και κάτω από αυτό αν παράγεται αζριο (E.coli, Salmonella 

κ.α.) 
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Είναι απαραίτθτο δθλαδι για τθν ταυτοποίθςθ των εντεροβακτθριακϊν, αν δεν 
χρθςιμοποιθκοφν ςυςτιματα πολλαπλϊν δοκιμαςιϊν (ΑΛ). Τα ςυςτιματα αυτά ελζγχουν τθ 
διάςπαςθ πολλϊν ςακχάρων, τθν παραγωγι νιτρικϊν, ινδόλθσ, ουρίασ κ.α. Επιλεκτικά οι 
δοκιμαςίεσ αυτζσ πρζπει να μποροφν να εκτελεςκοφν ςτο εργαςτιριο ςε ςωλθνάρια με 
κλαςικζσ μεκόδουσ.  

Συποποίθςθ 
Με αντιοροφσ ςε πολλοφσ ορολογικοφσ τφπουσ. 
 

Escherichia coli 

Μζλοσ τθσ χλωρίδασ του εντζρου 
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Gram αρνθτικά βακτθρίδια, άςπορα, κινθτά επειδι ωζρουν βλεωαρίδεσ. 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Aναπτφςςονται ςε McConkey άγαρ και είναι λακτόηθ κετικά (κόκκινα). Επίςθσ 

αναπτφςςονται ςτα περιςςότερα υλικά, αεροβίωσ και αναεροβίωσ (προαιρετικά αναερόβια) 
ςε 37ο C (αλλά και ςε 4 - 45ο C, μεςόωιλα). 

 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Κινθτό, κετικι δοκιμαςία ινδόλθσ (Λ) και ερυκροφ του μεκυλίου (Μ) και αρνθτικι 

δοκιμαςία Vogues-Proskauer (V) και κιτρικϊν (C). Oι παραπάνω λζγονται δοκιμαςίεσ IMViC 
από τα αρχικά γράμματα ςτθν αγγλικι γλϊςςα. 

 
Δοκιμι ONPG κετικι. 
 
Συποποίθςθ 
 
Σε ορολογικοφσ τφπουσ με το ςωματικό αντιγόνο Ο, το βλεωαριδικό Θ και το αντιγόνο  

του ελφτρου Κ, με αντίςτοιχουσ αντιοροφσ. Κάκε ςτζλεχοσ χαρακτθρίηεται και από τα τρία 
αντιγόνα, π.χ. Ο111 : Κ58 : Θ9. 

Οι οροομάδεσ ζχουν ςυςχετιςκεί με διαωορετικι πακογόνο δράςθ. Γι’ αυτό π.χ. ςε κ/εσ 
κοπράνων παιδιϊν κάτω των δφο ετϊν αναηθτοφμε 15-20 οροτφπουσ ςυγκεκριμζνουσ που 
προκαλοφν διάρροια (EPEC) και ςε αιματθρζσ διάρροιεσ αναηθτοφμε τον ορότυπο Ο157:Θ7 
του εντεροαιμορραγικοφ Ε.coli. 

Ειδικά το αντιγόνο Κ1 είναι ανάλογο με το αντιγόνο του μθνιγγιτιδοκόκκου ομάδασ Β 
και τα ςτελζχθ που το ωζρουν, προκαλοφν μθνιγγίτιδεσ ςε νεογνά. 

 
Λοιμϊξεισ 
Σοβαρζσ λοιμϊξεισ ζχουν αναωερκεί, ςυχνά ενδονοςοκομειακζσ, με εςτία ζναρξθσ το 

ουροποιθτικό ι το γαςτρεντερικό ςφςτθμα, όπωσ ςθψαιμία (ςε βρζωθ, θλικιωμζνουσ,  
ανοςοκαταςταλμζνουσ), πνευμονία, μθνιγγίτιδα ςε νεογνά (Ε.coli με Κ1 αντιγόνο), λοιμϊξεισ 
χολθωόρων  κ.α. εςτιακζσ και γενικευμζνεσ λοιμϊξεισ. 

 
Ουρολοιμϊξεισ : Θ Ε.coli αποτελεί το ςυχνότερο αίτιο ουρολοιμϊξεων. Ωσ παράδειγμα 

αναωζρεται ότι αποτελεί το αίτιο ςτο 90% των εξωνοςοκομειακϊν και ςτο 50% των νοςοκο-
μειακϊν ουρολοιμϊξεων.  

Τα λοιμογόνα ςτελζχθ προζρχονται από το γαςτρεντερικό ςωλινα και μεταωζρονται 
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ςυνικωσ ςτθν ουρικρα λόγω μθ επιμελοφσ τοπικισ υγιεινισ. Οι λοιμϊξεισ ςτισ ουροωόρουσ 
οδοφσ είναι ςυχνότερεσ τισ γυναίκεσ παρά ςτουσ άνδρεσ λόγω τnσ ανατομικισ καταςκευισ 
τθσ γυναικείασ ουρικρασ που επιτρζπει ευχερζςτερα τθν είςοδο των μικροβίων. Επίςθσ ςτισ 
ζγκυεσ παρατθρείται υψnλότερn ςυχνότnτα ουρολοιμϊξεων. Ρροδιακεςικοφσ παράγοντεσ 
και για τα δφο ωφλα μπορεί να αποτελζςουν οι λίκοι που αποτελοφν κϊλυμα ςτθν 
αποχζτευςθ των οφρων, ςυγγενείσ ανωμαλίεσ και άλλεσ νεωρολογικζσ διαταραχζσ. Ο κακετn-
ριαςμόσ και n κυςτεοςκόπnςn αυξάνουν τον κίνδυνο λοιμϊξεων λόγω μεταωοράσ ςτο 
εςωτερικό μικροβίων από το ζξω ςτόμιο τθσ ουρικρασ. Για τουσ άνδρεσ n διόγκωςn του 
προςτάτθ είναι ο πιο ςυχνόσ προδιακεςικόσ παράγοντασ. 

Θ προςκολλθτικότθτα ςτα επικθλιακά κφτταρα των ουροωόρων οδϊν είναι από τουσ 
ςθμαντικότερουσ λοιμογόνουσ παράγοντεσ των ουροπακογόνων ςτελεχϊν Ε. coli. Εκωράηεται 
με τθν παραγωγι των P ινιδίων ςτθν επιωάνεια του μικροβιακοφ κυττάρου, τα οποία 
αναγνωρίηουν υποδοχείσ ςτθν επιωάνεια των επικθλιακϊν κυττάρων του ουροποιθτικοφ 
ςυςτιματοσ.  

 
Λοιμϊξεισ εντζρου: Υπάρχουν αρκετά είδθ πακογόνων E.coli που προκαλοφν  

γαςτρεντερίτιδα ςτον άνκρωπο. Υπάρχουν τα εντεροτοξινογόνα ςτελζχθ (ETEC) που 
προκαλοφν διάρροια των ταξιδιωτϊν, τα εντεροδιειςδυτικά ςτελζχθ (EIEC) που προκαλοφν 
δυςεντεροειδζσ ςφνδρομο (πυοαιματθρι διάρροια με πυρετό), τα εντεροπακογόνα ςτελζχθ 
(ΕPEC) που προκαλοφν ιπια διάρροια ςε παιδιά κάτω των 2 ετϊν, τα εντεροπροςκολλθτικά 
(EaggEC) και τα εντεροαιμορραγικά (ΕΘΕC). Tα τελευταία είναι ςυνικωσ τα Ο157:Θ7 και αν 
χρθςιμοποιιςουμε McConkey agar με ςορβιτόλθ, είναι άχρωμα (ςορβιτόλθ αρνθτικά), ενϊ τα 
άλλα είναι κόκκινα και προκαλοφν αιματθρι διάρροια και ςφνδρομο αιμόλυςθσ – ουραιμίασ. 

Εντεροδιειςδυτικά ςτελζχθ τθσ Ε. coli  
Οριςμζνα ςτελζχθ τθσ Ε. coli ζχουν τθν ικανότθτα να ειςδφουν ςτα επικθλιακά κφτταρα 

τoυ βλεννoγόνoυ τoυ παχζοσ εντζρου μζςα ςτα οποία πολλαπλαςιάηονται και προκαλoφν τθ 
νζκρωςι τoυσ. Αποτζλεςμα τθσ λοιμϊξεωσ είναι θ ανάπτυξθ κλινικοφ ςυνδρόμου που μοιάηει 
με τθ δυςεντερία τθσ ShigeIIa.  

Εντεροτοξινογόνα ςτελζχθ τθσ Ε. coli 
Θ διάρροια των ταξιδιωτϊν, εκδθλϊνεται ςε ταξιδιϊτεσ  που ταξιδεφουν από τισ 

ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ ςε άλλεσ με χαμθλζσ υγειονομικζσ ςυνκικεσ.   Στισ   περιςςότερεσ   
περιπτϊςεισ    υπεφκυνα    είναι    τα εντεροτοξινογόνα ΕΤΕC ςτελζχθ τθσ E. coli  χωρίσ να 
αποκλείονται και  άλλοι αιτιολογικοί παράγοντεσ όπωσ  ςαλμονζλλεσ, ςιγκζλλεσ, 
καμπυλοβακτθρίδια, Rota-ιοί, λάμβλιεσ, αμοιβάδεσ.   

H διάρροια των ταξιδιωτϊν που προκαλείται από ETEC ςτελζχθ E. coli   εκδθλϊνεται 
ςυνικωσ λίγεσ θμζρεσ μετά τθν άωιξθ ςτον τόπο προοριςμοφ, με διαρροϊκζσ κενϊςεισ, 
κοιλιακό πόνο, ανορεξία, ναυτία, εμετό, ι και πυρετό. Τα ςτελζχθ τθσ Ε. coIi παράγουν δφo 
διαωορετικοφσ τφπουσ εντεροτοξίνθσ, μια κερμοευαίςκθτθ και μια κερμοανκεκτικι. 
Συγκριτικά θ δράςθ τθσ κερμοανκεκτικισ εντεροτοξίνθσ αςκείται ταχφτερα.  

Θ παραγωγι τθσ εντεροτοξίνθσ γίνεται in vivo αωoφ πρϊτα τα κφτταρα αποικίςουν το 
βλεννoγόνo του λεπτοφ εντζρου και πολλαπλαςιαςτοφν και ο χρόνοσ επωάςεωσ τθσ νόςου 
κυμαίνεται από 24 ζωσ 72 ϊρεσ.  

ΠΡΟΛΘΨΘ: Αναηιτθςθ ςε νερό. Ρροςδιοριςμόσ "Κολοβακτθριδιακοφ δείκτθ" (αρ. 
μικροβίων / 100 ml νεροφ) 

ΥΔΑΓΩΓΕΛΑ ζλεγχοι – απολυμάνςεισ. 
 

Θεραπεία 
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 Οι γαςτρεντερίτιδεσ ςυνικωσ αυτοπεριορίηονται. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ 

απαιτείται μόνο υποςτθρικτικι  αγωγι. 
 Θ αντιμικροβιακι αγωγι πρζπει να αποωεφγεται, γιατί ζχει αποδειχκεί  ότι θ 

χοριγθςθ αντιμικροβιακϊν ωαρμάκων τισ περιςςότερεσ ωορζσ επιβραδφνει τθν υποχϊρθςθ 
των ςυμπτωμάτων και παρατείνει τθ μικροβιοωορία του αςκενοφσ.  

 
Πρόλθψθ 

 
 ε αςκενείσ και ςε αςχολοφμενουσ με τρόφιμα φορείσ  εντεροπακογόνων 

μικροβίων ςυνιςτάται θ αυςτθρι τιρθςθ των κανόνων ατομικισ και περιβαλλοντικισ 
υγιεινισ όπωσ το καλό πλφςιμο των χεριϊν και θ κακαριότθτα (ατομικι, τροωίμων, χϊρων 
κλπ.) 

 Ακόμθ από τουσ χειριςτζσ τροφίμων απαιτείται κατάλλθλθ ςυλλογι, παραςκευι και 
ωφλαξθ τθσ τροωισ, κακϊσ και αποωυγι κατανάλωςθσ ωμοφ γάλακτοσ ι ατελϊσ 
μαγειρεμζνων αυγϊν, πουλερικϊν κ.α. τροωϊν. 

Ειδικά για τθ ςαλμονζλλωςθ,  εάν εντοπιςκοφν φορείσ του μικροβίου, οι οποίοι μπορεί 
να αποτελζςουν πθγι μόλυνςθσ των άλλων π.χ. αςχολοφμενοι με τθν κατεργαςία, πϊλθςθ 
και ςυντιρθςθ τροωίμων, προτείνονται δφο λφςεισ. Στθν πρϊτθ απομακρφνεται ο ωορζασ 
από τθν εργαςία του και παρακολουκείται μζχρι να ζχει τρεισ αρνθτικζσ 
κοπρανοκαλλιζργειεσ. Στθ δεφτερθ ο ωορζασ λαμβάνει αντιβιοτικά (κατά προτίμθςθ 
κινολόνθ), ενϊ ταυτόχρονα απομακρφνεται από τθν εργαςία του και παρακολουκείται μζχρι 
να ζχει αρνθτικζσ καλλιζργειεσ. 

 
  Από τθν πλευρά τθσ πολιτείασ για τθ διαςωάλιςθ τθσ δθμόςιασ υγείασ χρειάηονται: 
1. Σφγχρονα ςυςτιματα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ, 
2. Συχνοί ζλεγχοι των βιομθχανοποιθμζνων τροωίμων  και μονάδων εκτροωισ 

πουλερικϊν, βοοειδϊν, και άλλων ηϊων 
3. Βελτίωςθ των υγιειονομικϊν ςυνκθκϊν ςτα νοςοκομεία και χϊρουσ κοινοβίωςθσ πχ. 

γθροκομεία, παιδικοί ςτακμοί. 
 
 

Klebsiella spp. 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Μζλοσ τθσ χλωρίδασ του εντζρου. Κφρια είδθ θ K.pneumoniae και θ K.oxytoca. 
 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Λακτόηθ κετικά, βλεννϊδεισ αποικίεσ λόγω ελφτρου. 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Ακίνθτο. 
Λνδόλθ (+)   θ K.oxytoca, Λνδόλθ (-) θ K.pneumoniae. 
Kιτρικά (+), VP (+), MR(-).  
 
Συποποίθςθ 
Ορολογικι, αλλά δεν χρθςιμοποιείται ςυχνά. 
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Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
ωζρει ζλυτρο 
 
Λοιμϊξεισ 
Ουρολοιμϊξεισ, ςθψαιμία, πνευμονία, νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ κ.α. 
 
 

Proteus spp., Morganella, Providencia 

Γενικά (είδθ, που βρίςκεται 
Βρίςκονται ςτθ χλωρίδα. Ο πρωτζασ ζχει δφο κφρια είδθ, P.mirabilis και P.vulgaris. 
Μορφολογία χρϊςθ  
Gram αρνθτικά βακτθρίδια, κινθτά, περίτριχα με μακριζσ βλεωαρίδεσ.  
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Αναπτφςςονται ςε όλα τα κοινά κρεπτικά υλικά με άριςτθ κερμοκραςία ανάπτυξθσ 

37οC. Οι πρωτείσ χαρακτθριςτικά παρουςιάηουν ερπυςμό, δθλαδι απλϊνονται ςε όλθ τθν 
επιωάνεια των τρυβλίων όπου εμβολιάηονται. 

Είναι λακτόηθ αρνθτικά. 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Λιψθ δείγματοσ (οφρων, πφου, αίματοσ ι άλλου φποπτου υλικοφ για λοίμωξθ από το 

μικρόβιο).  
Χρϊςεισ Gram, καλλιζργεια όπωσ παραπάνω.  
Μικροβιολογικι διάγνωςθ -  ταυτοποίθςθ 
Κετικι δοκιμαςία κινθτικότθτασ, παράγουν υδρόκειο ςτο υλικό Kligler, ιδίωσ οι 

πρωτείσ. 
Ραράγουν ουρεάςθ. 
PPA (απαμίνωςθ ωαινυλαλανίνθσ) κετικι. 
Ραράγουν ινδόλθ (εκτόσ του P.mirabilis) 
 
Λοιμϊξεισ 
Kυρίωσ ουρολοιμϊξεισ, κ.α. 
 
 

Salmonella 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
 
Μετάδοςθ με τρόωιμα (νερό ςυχνότερα, κρζασ, αυγά, χόρτα, καλαςςινά). Μζςω 

κοπράνων αςκενϊν, αςκενϊν ςε ανάρρωςθ ι χρόνιων ωορζων που μολφνουν τρόωιμα – 
νερό ι μζςω ανεπαρκϊν μζτρων υγιεινισ ςε τουαλζτεσ και μθ πλυςίματοσ των χεριϊν. 
Επίςθσ ζχει αναωερκεί μετάδοςθ με ςκόνθ και μόλυνςθ τροωίμων με ζντομα και τρωκτικά. 

Moρφoλoγία και χρϊςθ. 
Είναι Gram-αρνθτικά βακτθρίδια, περίτριχα (βλεωαρίδεσ). 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Μικρζσ ι μεςαίεσ άχρωμεσ αποικίεσ. Λακτόηθ αρνθτικι. Καλλιεργείται ςε υλικά 

McConkey, Kligler και SS άγαρ όπου ωαίνεται θ παραγωγι υδροκείου, ςε ηωμό ςελθνίτθ που 
αναςτζλλει τα άλλα μικρόβια και με ανακαλλιζργεια βρίςκουμε αωκονότερθ τθ ςαλμονζλλα 



102 
 

τθ δεφτερθ θμζρα επϊαςθσ, ςτο Brillant Green άγαρ (περιζχει BriIIiant green,  χρωςτικι που 
αναςτζλλει όλα τα εντεροβακτθριοειδι και τθν S. typhi, αλλά δεν αναςτζλλει τθν ανάπτυξθ 
των άλλων ςαλμονελλϊν), το Deoxycholate Citrate agar (DCA, περιζχει δεοξυχολικό νάτριο, 
κιτρικό νάτριο και κειoκειικό νάτριο που αναςτζλλουν τα Gram-κετικά βακτιρια και 
οριςμζνα εντεροβακτθριοειδι)  κ.α. ειδικά υλικά. Επϊαςθ αεροβίωσ ςε 37οC. 

 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Δοκιμαςία κινθτικότθτασ κετικι. 
Είναι ουρία και ONPG αρνθτικι. Ηυμϊνει τθ γλυκόηθ με παραγωγι αερίου και επίςθσ 

παράγει υδρόκειο. Λακτόηθ αρνθτικι. Απαμίνωςθ ωαινυλαλανίνθσ (PPA) αρνθτικι. Θ S.typhi 
παράγει ελάχιςτο υδρόκειο και ελάχιςτο ι κακόλου αζριο. 

 
Θ οροαντίδραςθ Widal δείχνει τθν φπαρξθ αντιςωμάτων ςτο αίμα. Χρθςιμοποιοφμε 

εναιωριματα μικροβίων πολυδφναμα και μονοδφναμα ϊςτε να βροφμε με 
ςυγκολλθτινοαντίδραςθ με τον ορό του αςκενοφσ ζναντι ποιου είδουσ ςαλμονζλλασ 
υπάρχουν αντιςϊματα ςτο αίμα, μετά τθν 9θ μζρα τθσ νόςου. Τα αντιςϊματα είναι ειδικά για 
τα ςωματικά (Ο) και τα βλεωαριδικά (Θ) αντιγόνα. Δεν κεωρείται πια πολφ αξιόπιςτθ 
δοκιμαςία. 

 
Ορολογικι τυποποίθςθ 
 
Χρθςιμοποιοφμε πολλοφσ αντιοροφσ (ζναντι Ο,Θ και επιωανειακϊν αντιγόνων) για 

κακοριςμό των αντιγόνων με άμεςθ ςυγκολλθτινοαντίδραςθ.  
 
Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Λιψθ δείγματοσ κοπράνων και αίματοσ (ι άλλου φποπτου υλικοφ για λοίμωξθ από το 

μικρόβιο).  
Συνικωσ ςε υποψία τυφοειδοφσ πυρετοφ, αναηθτοφμε τθ ςαλμονζλλα ςτο αίμα τισ 

πρϊτεσ 10 μζρεσ και μετά ςτα κόπρανα.  
Σε διαρροϊκι νόςο αναηθτοφμε πάντα το μικρόβιο ςτα κόπρανα.  
Από τισ κ/εσ αίματοσ γίνονται ανακαλλιζργειεσ όταν κολϊςουν ςτα παραπάνω υλικά. Οι 

κ/εσ κοπράνων και άλλων δειγμάτων εμβολιάηονται επίςθσ ςτα προαναωερκζντα υλικά. 
Επϊαςθ αεροβίωσ ςε 37οC. 

Χρϊςεισ Gram, καλλιζργεια όπωσ παραπάνω και εκτελοφμε τισ δοκιμαςίεσ για ζλεγχο 
των παραπάνω ιδιοτιτων και από ανακαλλιζργεια ςε άγαρ ι από το Kligler κάνουμε 
ορολογικι τυποποίθςθ. Επίςθσ γίνεται και θ οροαντίδραςθ Widal που δείχνει τθν φπαρξθ 
αντιςωμάτων ςτο αίμα, αλλά θ αξία τθσ ςιμερα κεωρείται περιοριςμζνθ. 

 
Λοιμϊξεισ 
Ρροκαλεί εντερίτιδα, τροωικι δθλθτθρίαςθ, τυωοειδι πυρετό, οςτεομυελίτιδα, 

αρκρίτιδεσ, χολοκυςτίτιδα κ.α. λοιμϊξεισ. 
Μετά τθ νόςο μπορεί να παραμείνει φορεία του μικροβίου επί μεγάλο διάςτθμα. 
 
Aναλυτικότερα:  
Θ  Salmonella αποτελεί το ςυχνότερο αίτιο βακτθριακισ γαςτρεντερίτιδασ ςε παιδιά και 

ενιλικεσ.  
ΜΕΣΑΔΟΘ:  
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1. Διατροωι (νερό ςυχνότερα, κρζασ κυρίωσ πουλερικϊν, αυγά, χόρτα). 
2. Άνκρωποσ (ωορζασ – αςκενείσ, αςκενείσ ςε ανάρρωςθ)  
3. Σπανιότερα ςκόνθ - ζντομα  

 
Οριςμζνεσ ςαλμονζλλεσ προςβάλλουν μόνο τον άνκρωπο, π.χ. θ S. typhi, άλλεσ 

προςβάλλουν μόνο τα ηϊα, ενϊ οι περιςςότερεσ προκαλοφν νόςο ςτον άνκρωπο και τα 
ηϊα, όπωσ π.χ. θ S. typhimurium. 

Στον άνκρωπο οι ςαλμονζλλεσ προκαλοφν εντερικό πυρετό (τυωοειδισ πυρετόσ, 
παράτυωοι) και οξεία διαρροϊκι νόςο. 

Θ λοιμογόνοσ δφναμθ τθσ Salmonella οωείλεται ςτθ διειςδυτικι τθσ ικανότθτα ςτα 
κφτταρα του λεπτοφ αλλά και παχζοσ εντζρου (μπορεί να ζχουμε μερικζσ ωορζσ 
πυοαιματθρζσ κενϊςεισ) αλλά και ςτο μθχανιςμό ενεργοποίθςθσ αδενυλοκυκλάςθσ και 
ζκκριςθ νεροφ και θλεκτρολυτϊν ςτο λεπτό ζντερο κυρίωσ. 

 
Συφοειδισ πυρετόσ. Αίτιο του τυωοειδοφσ πυρετοφ είναι θ S. typhi. Ρρόκειται για 

ςυςτθματικι, ςθψαιμικι νόςο με δευτεροπακι εντόπιςθ ςτο ζντερο. Το μικρόβιο ειςχωρεί 
ςτον οργανιςμό από το ςτόμα, ζρχεται ςτον εντερικό ςωλινα, περνά τον εντερικό 
βλεννογόνο και ωκάνει ςτουσ μεςεντζριουσ λεμωαδζνεσ. Εκεί πολλαπλαςιάηεται, και δια του 
κωρακικοφ πόρου ωκάνει ςτθν κυκλοωορία (πρωτοπακισ μικροβιαιμία). Θ μικροβιαιμία 
αυτι είναι παροδικι, επειδι τα ωαγοκφτταρα του δικτυενδοκθλιακοφ ςυςτιματοσ 
απομακρφνουν γριγορα το μικροοργανιςμό από τθν κυκλοωορία. Μζςα ςτα ωαγοκφτταρα το 
μικρόβιο πολλαπλαςιάηεται με αποτζλεςμα τθν καταςτροωι των ωαγοκυττάρων, τθν είςοδο 
του μικροβίου ςτο αίμα (δευτεροπακισ μικροβιαιμία) και τθν εξάπλωςθ τθσ λοιμϊξεωσ ςε 
άλλουσ ιςτοφσ. Στθ ωάςθ αυτι θ S. typhi απομονϊνεται από το αίμα του αςκενοφσ. Αυτό 
ςυμβαίνει τισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ τθσ νόςου. 

Από τθ λοίμωξθ τθσ χολθδόχου κφςτεωσ το μικρόβιο ζρχεται δια του χολθδόχου 
πόρου ςτον εντερικό ςωλινα. Ρολλαπλαςιάηεται ςτισ παχζριεσ πλάκεσ (λεμωοηίδια) και 
προκαλεί νζκρωςθ του βλεννογόνου. Στθ ωάςθ αυτι παρατθροφνται αιμορραγίεσ από τον 
εντερικό ςωλινα και το μικρόβιο απομονϊνεται από τα κόπρανα του αςκενοφσ. Αυτό 
ςυμβαίνει τθ δεφτερθ και τρίτθ εβδομάδα τθσ νόςου. 

Ο τυωοειδισ πυρετόσ χαρακτθρίηεται από ψθλό πυρετό, ρίγθ, διόγκωςθ των 
λεμωαδζνων, ςπλθνομεγαλία, λευκοπενία και κοιλιακοφσ πόνουσ. Μερικζσ ωορζσ είναι 
δυνατόν να εμωανιςκοφν ερυκρζσ κθλίδεσ ςτο κϊρακα και τθν κοιλιακι χϊρα, να γίνει 
διάτρθςθ του εντζρου, με αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ περιτονίτιδασ θ να εγκαταςτακεί το 
μικρόβιο ςε άλλα όργανα και να προκαλζςει οςτεομυελίτιδα, μθνιγγίτιδα, ενδοκαρδίτιδα, 
νεωρίτιδα, βρογχίτιδα και πνευμονία. 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι ποςοςτό 3% από τα άτομα που πζραςαν τυωοειδι πυρετό 
παραμζνουν χρόνιοι ωορείσ του μικροβίου, χωρίσ να εμωανίηουν ενοχλιματα. Τα άτομα 
αυτά ωιλοξενοφν τθν S. typhi ςτθ χολθδόχο κφςτθ, όπου πολλαπλαςιάηεται και 
αποβάλλεται με τα κόπρανα. Οι χρόνιοι ωορείσ είναι επικίνδυνοι ςτθ δθμόςια υγεία, 
ιδιαίτερα όταν αςχολοφνται με τα τρόωιμα (μάγειροι). 

Παράτυφοι. 
Άλλεσ ςαλμονζλλεσ, ιδιαίτερα θ S. paratyphi-A και θ S. paratyphi-B, ειςζρχονται ςτθν 

κυκλοωορία και προκαλοφν νόςο, που μοιάηει κλινικά με τον τυωοειδι πυρετό, αλλά τα 
ςυμπτϊματα τθσ είναι ςχετικά ελαωρότερα. Θ S. cholerae-suis προκαλεί εντερικό πυρετό 
κυρίωσ ςτα παιδιά. 

   Οξεία διαρροϊκι νόςοσ (τροφικι δθλθτθρίαςθ) 
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Πλεσ οι ςαλμονζλλεσ, εκτόσ από τθ S. typhi, είναι δυνατόν να προκαλζςουν οξεία 
διαρροϊκι νόςο. Στθν περίπτωςθ αυτι οι ςαλμονζλλεσ παραμζνουν ςτο ζντερο, δεν 
ειςχωροφν ςτο αίμα και δεν παρατθρείται μικροβιαιμία. Τα μικρόβια απομονϊνονται μόνο 
από τα κόπρανα. 

Θ νόςοσ χαρακτθρίηεται από κοιλιακοφσ πόνουσ, ναυτία, εμετοφσ, διαρροϊκζσ κενϊςεισ 
και ςυνοδεφεται από πυρετό που διαρκεί 1 ωσ 4 θμζρεσ. Θ διαρροϊκι νόςοσ αρχίηει μετά από 
8 ωσ 48 ϊρεσ από τθν κατανάλωςθ τροωίμων ηωικισ προελεφςεωσ, κυρίωσ κρζατοσ, που 
ζχουν μολυνκεί με ςαλμονζλλεσ. 

Ποια θ κλινικι εικόνα από δθλθτθρίαςθ από ςαλμονζλλα; 

o  Ρυρετόσ  
o  Ναυτία, ζμετοσ 
o  Διαρροϊκζσ κενϊςεισ  
o  Κοιλιακά άλγθ 

 
ΠΡΟΛΘΨΘ:  

Καλι Δθμόςια Υγεία, Φδρευςθ – αποχζτευςθ, Ρλφςιμο ΧΕΛΩΝ, Ψυγείο, Βράςιμο 
κρζατοσ – παραγϊγων  

ΕΜΒΟΛΛΑΣΜΟΣ  
(όςουσ πάνε ςε ενδθμικζσ περιοχζσ - ςτενι επαωι με ωορείσ) 
 
 

Shigella 

Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Το γζνοσ ShigeIIa περιλαμβάνει 4 είδθ: τθ S. dysenteriae, τθ S. flexneri, τθ S. boydii 

και τθ S. sonnei. Στο δυτικό κόςμο τα ςυχνότερα είδθ Shigella που απομονϊνονται από τα 
κόπρανα είναι θ S.sonnei, και θ S. flexneri. Θ λοίμωξθ από S.dysenteria είναι ςυχνότερθ ςτισ 
υπανάπτυκτεσ χϊρεσ. Οι ςιγκζλλεσ κεωροφνται τα κατεξοχιν εντεροδιειςδυτικά μικρόβια. 
Αρκεί θ κατανάλωςθ 10 μόνο ηωντανϊν κυττάρων του μικροβίου με τθν τροωι για να 
εκδθλωκεί θ νόςοσ, ενϊ για άλλα μικρόβια χρειάηονται 100000 -10000000. 

Μετάδοςθ με τρόωιμα, με ςτοματικι-εντερικι οδό. 
Μορφολογία και χρϊςθ  
 Gram αρνθτικό βακτθρίδιο, ακίνθτο, χωρίσ βλεωαρίδεσ.  
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Ευχερισ καλλιζργεια ςε κοινά κρεπτικά υλικά, αεροβίωσ και αναεροβίωσ (προαιρετικά 

αναερόβιο). Στο McConkey άχρωμεσ αποικίεσ, δθλαδι είναι λακτόηθ αρνθτικι. Ζχουν άριςτθ 
κερμοκραςία αναπτφξεωσ τουσ 37o C. 

Θ S.sonnei, ζχει δφο μορωζσ, μικρζσ λείεσ αποικίεσ (S, smooth) (ςτάδιο δυςεντερίασ) και 
μεγάλεσ με δαντελωτι περιωζρεια (R, rough) ςε ωορείσ ι μετά από ανακαλλιζργειεσ. 

 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Ακίνθτθ (όχι βλεωαρίδεσ). 
Ηυμϊνει γλυκόηθ χωρίσ αζριο, (αλλά οριςμζνα ςτελζχθ τθσ S.flexneri παράγουν αζριο 

από τθ ηφμωςθ τθσ γλυκόηθσ. 
Δεν ηυμϊνουν τθ λακτόηθ (αλλά περίπου 90% από τα ςτελζχθ τθσ S. sonnei διαςποφν τθ 

λακτόηθ βραδζωσ, μετά από 3 ωσ 4 θμζρεσ). 
Δεν παράγει υδρόκειο. 
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- Οι ςιγκζλλεσ διακρίνονται ςε δφο. ομάδεσ με βάςθ τθ διάςπαςθ τθσ μαννιτόλθσ. Θ μία 
ομάδα διαςπά τθ μαννιτόλθ (S. fleχneri, S. boydii και S. sonnei) και θ άλλθ δεν διαςπά τθν 
μαννιτόλθ (S. dysenteriae). 

 
Συποποίθςθ 
Δεν ζχει βλεωαριδικά αντιγόνα (γι αυτό είναι ακίνθτθ). 
Με τα ςωματικά διακρίνεται ςε S.dysenteriae, S.flexneri, S.boydii και S.sonnei. Kαι 

αυτζσ διακρίνονται και παραπζρα ςε περιςςότερουσ ορολογικοφσ τφπουσ. Με βάςθ το 
ςωματικό αντιγόνο Ο το κάκε είδοσ ςιγκζλλασ διακρίνεται ςε ορολογικοφσ τφπουσ. Θ S. 
dysenteriae ζχει 10 ορολογικοφσ τφπουσ, θ S. flexneri ζχει 6 ορότυπουσ, θ S. boydii ζχει 15 
ορότυπουσ και θ S. sonnei ζχει 1 μόνο ορολογικό τφπο. 

 
Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
Εκτόσ τθσ ικανότθτασ διείςδυςθσ που ζχει, παράγει εξωτοξίνθ (εντεροτοξίνθ) με 

κυτταροτοξικι δράςθ. 
 
Λοιμϊξεισ 
Θ ShigeIIa πολλαπλαςιάηεται ςε όλο το ζντερο. Ρροκαλεί βακτθριακι δυςεντερία, με 

κοιλιακά άλγθ και πυοαιματθρζσ διαρροϊκζσ κενϊςεισ. Βαρφτερθ είναι θ νόςοσ από 
S.dysenteriae που παράγει ςτο λεπτό ζντερο μια τοξίνθ, νευροτοξικι, θ οποία ζχει και δράςθ 
εντεροτοξίνθσ, που προκαλεί ζκκριςθ φδατοσ και θλεκτρολυτϊν κυρίωσ από το βλεννογόνο 
του δωδεκαδακτφλου ςτθν αρχι τθσ νόςου. 

Στο παχφ ζντερο τα κφτταρα του βακτθρίου ειςδφουν ςτα επικθλιακά κφτταρα, ο 
μικροοργανιςμόσ πολλαπλαςιάηεται και παράγει τθν εξωτοξίνθ θ οποία αναςτζλλει τθν 
πρωτεϊνοςφνκεςθ. Θ εντεροδιειςδυτικι κυρίωσ ικανότθτα των κυττάρων τθσ ShigeIIa ςε 
ςυνδυαςμό με τθν ικανότθτά τουσ να παράγουν τθν εξωτοξίνθ εξθγοφν τθ νζκρωςθ των 
επικθλιακϊν κυττάρων του βλεννογόνου και το ςχθματιςμό ελκϊν κατά μικοσ ολοκλιρου 
του παχζοσ εντζρου και του τελικοφ τμιματοσ του ειλεοφ. Ο χρόνοσ επωάςεωσ τθσ νόςου 
κυμαίνεται από 16 ζωσ 48 ϊρεσ (ςυνικωσ είναι 24 ϊρεσ) και οι κλινικζσ εκδθλϊςεισ 
διακρίνονται ςε δφο ωάςεισ. Στθν αρχι ζχουμε πυρετό, κοιλιακά άλγθ και υδαρείσ κενϊςεισ 
και μετά από 12 ζωσ 24 ϊρεσ ακολουκεί θ δεφτερθ ωάςθ τθσ δυςεντερίασ με 
βλεννοαιματθρζσ κενϊςεισ. Σε οριςμζνα άτoμα παρατθροφνται και άλλα ςυμπτϊματα όπωσ 
ναυτία, εμετόσ, πονοκζωαλοσ, μυαλγίεσ και ςπαςμοί ςτα παιδιά. ωαίνεται ότι οι ςπαςμοί 
οωείλονται ςτθν εξωτoξίνθ που απορροωιζται από τo βλεννoγόνo τoυ παχζοσ εντζρου 
(νευροτοξικι). Βακτθριαιμία ςπανίωσ παρατθρείται. 

 
Mπορεί να παραμείνει ωορεία μετά τθ νόςο.  
 
 Μικροβιολογικι διάγνωςθ. 

Οι ςιγκζλλεσ αναηθτοφνται ςτα κόπρανα του αςκενοφσ. 
α) Τα κόπρανα εμβολιάηονται ςτα ςτερεά κρεπτικά υλικά McConkey άγαρ και 
Deoxycholate Citrate άγαρ. 
β) Οι φποπτεσ αποικίεσ ανακαλλιεργοφνται ςτο υλικό Kligler. 
γ) Από το υλικό Kligler γίνονται οι βιοχθμικζσ δοκιμαςίεσ για τθν τυποποίθςθ 
του ςτελζχουσ. 
δ) Από το υλικό Kligler γίνεται επίςθσ ανακαλλιζργεια ςε κρεπτικό άγαρ.  
ε) Θ καλλιζργεια ςτο κρεπτικό άγαρ χρθςιμεφει για τθν ορολογικι τυποποίθςθ του 
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ςτελζχουσ με τουσ ειδικοφσ αντί-Ο οροφσ. 
 

GRAM ΑΡΝΘΣΙΚΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΑΗΤΜΩΣΙΚΑ ΒΑΚΣΘΡΙΔΙΑ  

 

Ψευδομονάδεσ 

Γενικά 
Το γζνοσ Pseudomonas ανικει ςτθν οικογζνεια Pseudomonadaceae και περιλαμβάνει 

πολλά είδθ. Τα περιςςότερα είδθ ηουν ελεφκερα ςτο ωυςικό περιβάλλον (χϊμα, νερό, 
κάλαςςα κλπ.). Οριςμζνα είδθ προκαλοφν νόςουσ ςτα ωυτά και τα ηϊα. Ενϊ άλλα είδθ είναι 
ευκαιριακά πακογόνα μικρόβια για τον άνκρωπο. Υπάρχουν ςυχνά ςτο νοςοκομειακό 
περιβάλλον. 

 
Το ςυχνότερο αίτιο λοιμϊξεων από ψευδομονάδεσ ςτον άνκρωπο είναι θ Pseudomonas 

aeruginosa. Άλλεσ ψευδομονάδεσ που είναι δυνατόν να απομονωκοφν από λοιμϊξεισ του 
ανκρϊπου αλλά ςε πολφ μικρότερθ αναλογία από τθν . aeruginosa είναι τα είδθ: . 
fluorescens, . maltophilia, . cepacia, . stutzeri, P.putida,  . mallei και . pseudomallei. 

Ραλαιότερα ςτισ ψευδομονάδεσ περιλαμβάνονταν θ P.maltophilia, P.cepacia κ.α. αλλά 
με τισ νεότερεσ ταξινομιςεισ άλλαξε θ ονομαςία ςε Stenotrophomonas maltophilia, 
Bulkholderia cepacia κλπ. και κατατάςςονται πλζον ςτα διάωορα μθ ηυμωτικά βακτθρίδια.  

Τα περιςςότερα είναι ευκαιριακά μικρόβια και προκαλοφν νοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ, ςε 
ανοςοκαταςταλμζνουσ, ςε παιδιά με κυςτικι ίνωςθ κ.α., ςε μικρότερθ όμωσ ςυχνότθτα από 
τθν P.aeruginosa. H κεραπεία των ψευδομοναδικϊν λοιμϊξεων είναι ςυχνά δφςκολθ λόγω 
τθσ πολυαντοχισ ςτα αντιβιοτικά. 

 
Pseudomonas aeruginosa (ψευδομονάδα θ πυοκυανικι ι αεριογόνοσ) 
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Μικρό Gram αρνθτικό βακτθρίδιο, κινθτό, αμωίτριχο (1 βλεωαρίδα ςε κάκε πόλο).  
 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Μόνο αεροβίωσ ςε 37ο C άριςτθ κερμοκραςία ανάπτυξθσ, με ευχζρεια ςτα κοινά 

κρεπτικά υλικά. Στο McConkey άχρωμεσ αποικίεσ (λακτόηθ αρνθτικό). 
Συχνι παραγωγι πράςινθσ χρωςτικισ (ςπανιότερα και άλλεσ χρωςτικζσ). 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Αναπτφςςεται και ςτουσ 42ο C. 
Καταλάςθ και Οξειδάςθ κετικι. 

- Διαςπά οξειδωτικϊσ (= οξειδϊνει) τθ γλυκόηθ χωρίσ τθν παραγωγι αερίου. 
Δε ηυμϊνει τθ γλυκόηθ (αηυμωτικό)  
 Λακτόηθ αρνθτικό. Δεν παράγει υδρόκειο.  
Κινθτό (ωζρει βλεωαρίδα ςε κάκε πόλο) 
Ραράγει χρωςτικζσ. Από όλα τα είδθ ψευδομονάδασ μόνο θ Ρ. aeruginosa (πάνω από 

τα μιςά ςτελζχθ) παράγει πράςινθ πυοκυανίνθ διαλυτι ςτο νερό και το χλωροωόρμιο. 
Στελζχθ που παράγουν πυοκυανίνθ χαρακτθρίηονται εφκολα ωσ . aeruginosa και δεν 
χρειάηονται άλλεσ δοκιμαςίεσ για τθν τυποποίθςθ του μικροβίου. Οι ψευδομονάδεσ 
παράγουν ςπανιότερα και άλλεσ χρωςτικζσ, όπωσ πυορουμπίνθ, πυομελανίνθ και 
φκοροςεΐνθ. Θ ωκορεςεΐνθ είναι πραςινοκίτρινθ χρωςτικι διαλυτι ςτο νερό αλλά όχι 
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διαλυτι ςτο χλωροωόρμιο. Καλλιζργειεσ του μικροβίου που παράγουν ωκορεςεΐνθ 
ωκορίηουν, όταν προςπζςει υπεριϊδθσ ακτινοβολία. Θ πυορουμπίνθ είναι κόκκινθ χρωςτικι 
και θ πυομελανίνθ ζχει χρϊμα καςτανόμαυρο. 

 
Συποποίθςθ 
Σε ορολογικοφσ τφπουσ με βάςθ τα ςωματικά αντιγόνα Ο. 
 
Ιδιότθτεσ 
Mπορεί να παράγει πολυςακχαριδικό γλυκοκάλυκα (slime). 
 
Λοιμϊξεισ 
Θ . aeruginosa είναι ευκαιριακό πακογόνο μικρόβιο για τον άνκρωπο. Οι λοιμϊξεισ 

από . aeruginosa αωοροφν κυρίωσ άτομα που νοςθλεφονται ςε νοςοκομεία (νοςοκομειακζσ 
λοιμϊξεισ). Λοιμϊξεισ από . aeruginosa παρατθροφνται κυρίωσ ςε αςκενείσ που πάςχουν 
από λευχαιμία ι άλλεσ νεοπλαςίεσ, ςε εγκαυματίεσ, ςε άτομα που ζχουν υποςτεί μεγάλεσ 
χειρουργικζσ επεμβάςεισ και ςε αςκενείσ που κεραπεφονται με ακτινοβολίεσ, αντιβιοτικά και 
ανοςοκαταςταλτικά ωάρμακα. 

Θ . aeruginosa είναι δυνατόν να προκαλζςει ενδονοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ όπωσ 
ουρολοιμϊξεισ, μθνιγγίτιδα, λοιμϊξεισ από κακετιρεσ, ςθψαιμία, πνευμονία, διαπυιςεισ 
τραυμάτων κ.ά. και εξωνοςοκομειακζσ λοιμϊξεισ όπωσ ωτίτιδα, λοιμϊξεισ τραυμάτων, 
επιπεωυκίτιδα κ.α. Είναι από τα κφρια αίτια λοιμϊξεων του αναπνευςτικοφ ςε ινοκυςτικι 
νόςο λόγω χρόνιου αποικιςμοφ από βλεννϊδθ ςτελζχθ. 

Χαρακτθριςτικό τθσ . aeruginosa είναι θ ανκεκτικότθτα τθσ ςτα περιςςότερα από τα 
ςυνθκιςμζνα αντιβιοτικά. Θ ιδιότθτα αυτι κάνει τισ λοιμϊξεισ από . aeruginosa επικίνδυνεσ 
ιδιαίτερα για τα άτομα που είναι επιβαρυμζνα από άλλθ νόςο. 

 
GRAM ΘΕΣΙΚΑ ΒΑΚΣΘΡΙΔΙΑ 

 
 

ANAΕΡΟΒΙΑ 

 
Ρροςοχι ςτθν γριγορθ και κατάλλθλθ μεταωορά και επεξεργαςία των δειγμάτων.  
 

GRAM ΘΕΣΙΚΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΒΑΚΣΘΡΙΔΙΑ 

 

Α. ΠΟΡΟΓΟΝΑ 

 

Κλωςτθρίδιο του τετάνου 

 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Σπορογόνο, Gram κετικό βακτθρίδιο. 
Τελικόσ ςπόροσ με μεγάλο πάχοσ δίνει όψθ πλικτρου τυμπάνου. 
 
Καλλιζργεια  
Αναεροβίωσ ςε αιματοφχα υλικά με μεναδιόνθ. 
Βάηουμε διςκίο μετρονιδαηόλθσ που αναςτζλλει ςχεδόν όλα τα αναερόβια και τα 
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ξεχωρίηουμε εφκολα. 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Χριςιμθ θ άμεςθ μικροςκόπθςθ του υλικοφ από το τραφμα. 
 
Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
Τετανολυςίνθ και τετανοςπαςμίνθ (νευροτρόποσ). ΤΟΞΛΝΘ - επθρεάηει νεφρα  μυϊκοί 

ςπαςμοί 
 
Λοιμϊξεισ 
ΜΕΣΑΔΟΘ :  
Χϊμα, ςίδερα  τραφμα.  
 
Μετά από τραφματα (ςυνικωσ από ςκουριαςμζνα ςίδερα ι ρυπαρά με χϊμα κ.λπ.) ςε 
μθ εμβολιαςμζνα άτομα, προκαλείται ο τζτανοσ. Θ τοξίνθ προςβάλλει το νευρικό 

ςφςτθμα και προκαλεί ςπαςμοφσ και λόγω αναπνευςτικισ ςυνικωσ ανεπάρκειασ θ 
κνθτότθτα είναι μεγάλθ (ωσ και 50%), 

Μικρόβιο τοπικά, τοξίνθ εξάπλωςθ.  
ΕΡΩΑΣΘ 4-30 μζρεσ 
ΚΛΙΝΙΚΘ ΕΙΚΟΝΑ: χ  
Επϊδυνθ ςφςπαςθ ΜΑΣΘΤΘΩΝ (πόνοσ κατά το ανοιγμα του ςτόματοσ, ςαρδϊνειο 

γζλιο)    -->     ΜΥΕΣ ΡΟΣΩΡΟΥ ΛΑΛΜΟΥ.  
Σε ϊρεσ- μζρεσ προςβάλλονται και ΑΛΛΟΛ ΜΥΕΣ. Κεωαλι βυκίηεται ςτθν ωμοπλάτθ, το 

ςϊμα ςχθματίηει τόξο (ςαν τον Άγνωςτο Στρατιϊτθ ςτο μνθμείο) 
Ρυρετόσ - ταχυκαρδία -  υπόταςθ    - Ωχρότθτα 
ΠΡΟΓΝΩΘ ωτωχι 
ΠΡΟΛΘΨΘ: Εμβολιαςμόσ παιδιά υποχρεωτικά + ανά 10 χρόνια 
Σε τραφμα --> ενδομυϊκά αντιτετανικι ανοςοςωαιρίνθ (ορόσ) + εμβόλιο (αν δεν ζχει 

γίνει) 
 

Κλωςτθρίδιο αεριογόνου γάγγραινασ (C.perfringens) 

Σι είναι αεριογόνοσ γάγγραινα και ποφ οφείλεται;  
Θ αεριογόνοσ γαγγραινα είναι μια πολφ ςοβαρι ωλεγμονι που οωείλεται ςε μόλυνςθ 

τραφματοσ που ζχει ζλκει ςε επαωι με χϊμα ι κόπρανα από ζνα ςπορογόνο 
αναερόβιο βακτθρίδιο που ονομαηεται κλωςτθρίδιο τθσ αεριογόνου γάγγραινασ.  

Συμβαίνει ςυνικωσ ςε τραφματα που προκαλοφνται ςε πολζμουσ, ωυςικζσ καταςτροωζσ, 
τροχαία και εργατικά ατυχιματα όταν κακυςτερεί θ μεταωορά του αςκενοφσ ςε 
νοςοκομείο.  

Το κλωςτθρίδιο πολλαπλαςιαηεται ταχφτατα μζςα ςτουσ ιςτοφσ και παράγει αζρια και 
τοξίνεσ που προκαλοφν εκτεταμζνθ νζκρωςθ ιςτϊν (ςιψθ)  και κανατθωόρα τοξιναιμία 
που μπορεί να οδθγιςει ςε κϊμα και κάνατο.  

Για τθν πρόλθψθ απαιτείται άμεςοσ κακαριςμόσ και αντιςθψία του τραφματοσ, 
απομάκρυνςθ ξζνων  ςωμάτων και νεκρωμζνων ιςτϊν και όςο το δυνατόν ταχφτερθ 
μεταωορά ςε νοςοκομείο. Δεν υπάρχει προςτατευτικό εμβόλιο.  

 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Σπορογόνο, Gram κετικό βακτθρίδιο. 
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Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Αναεροβίωσ. Δφο ηϊνεσ αιμόλυςθσ (πλιρθσ + ατελισ) 
Εμπλουτιςμζνα αιματοφχα υλικά με μεναδιόνθ. 
Βάηουμε διςκίο μετρονιδαηόλθσ που αναςτζλλει ςχεδόν όλα τα αναερόβια και τα 

ξεχωρίηουμε εφκολα. 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Σε θλιοτροπιοφχο γάλα, γίνεται πιγμα που λόγω ταυτόχρονθσ παραγωγισ αερίου 

παίρνει ςπογγϊδθ μορωι (stormy clot on litmus milk) 
 
Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
Ραράγει πολλζσ τοξίνεσ με νεκρωτιικι δράςθ ςτουσ μφεσ και εντεροτοξίνεσ. 
 
Λοιμϊξεισ 
 
1) Αεριογόνοσ γάγγραινα ι κλωςτθριδιακι μυονζκρωςθ μετά τραυματιςμοφσ  
ΣΙ ΕΙΝΑΙ: Ταχφτατθ ωλεγμονι - νζκρωςθ μυϊν  από Kλωςτθρίδια -  
Οι τοξινεσ προκαλοφν αιμόλυςθ, νευροτοξικότθτα, νζκρωςθ μυϊν. 
 εκτεταμζνθ νζκρωςθ ιςτϊν (ςιψθ εν ηωι)  και κανατθωόρα τοξιναιμία  
 
ΜΕΣΑΔΟΘ : Τραφμα επαωι με χϊμα - κόπρανα. 
Ρόλεμοσ, ςειςμοί, τροχαία - εργατικά ατυχιματα = 
Κακυςτζρθςθ νοςοκομείου 
ΚΛΙΝΙΚΘ ΕΙΚΟΝΑ:  
Τραφμα: Ρόνοσ, διόγκωςθ ςε λίγεσ ϊρεσ. 
Δζρμα ςκοτεινόχρωμο, ριξθ,δφςοςμο καωζ υγρό. 
Σε προχωρθμζνο ςτάδιο : Καταβολι, διαν. ςφγχυςθ, παραλιρθμα, κϊμα. 
ΠΡΟΛΘΨΘ: Κακαριότθτα,τραφματοσ, απομάκρυνςθ ξζνα ςϊματα - νεκροί ιςτοί.      ΟΧΛ 

εμβόλιο.  
 
2) To Clostirium perfringens προκαλεί τροωικι δθλθτθρίαςθ με τοξίνθ που παράγεται 

μετά απο κατανάλωςθ κυρίωσ κρζατοσ που ζχει μολυνκεί κατά τθ διάρκεια τθσ επεξεργαςίασ 
του, ζχει μαγειρευτεί ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ και ζχει παραμείνει εκτόσ ψυγείου πολλζσ ϊρεσ 
μζχρι τθν κατανάλωςθ. Οι ςπόροι του μικροβίου βλαςτάνουν, αυτό πολλαπλαςιάηεται και 
όταν καταναλωκεί με τα τρόωιμα παράγει in vivo εντεροτοξίνθ. Θ νόςοσ εκδθλϊνεται μετά 8-
16 ϊρεσ. Χαρακτθριςτικι εκδιλωςθ τθσ τροωικισ δθλθτθριάςεωσ είναι οι υδαρείσ κενϊςεισ 
που ςυνοδεφονται από κοιλιακά άλγθ. Τo διαρροϊκό ςφνδρομο διαρκεί για 24 περίπου ϊρεσ. 

 
 

GRAM ΑΡΝΘΣΙΚΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ 

 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Mζλθ τθσ χλωρίδασ, αλλά και υπεφκυνα για λοιμϊξεισ. Συχνότερα είναι τα Βacteroides 

spp., και κυρίωσ το B.fragilis, θ Prevotella melaninogenica και τα Fusobacterium spp.  
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
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Τα Βacteroides spp. και θ Prevotella melaninogenica είναι Gram αρνθτικά, βραχζα 
βακτθρίδια, με μορωι ςυχνά κοκκοβακτθρίδιου, αλλά εμωανίηουν και πολυμορωιςμό. 

Τα Fusobacterium spp. είναι ατρακτόμορωα, νθματοειδείσ μορωζσ με οξφαιχμα άκρα 
αλλά και άλλεσ μορωζσ μθ τυπικζσ. 

 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Αναεροβίωσ ςε εμπλουτιςμζνα αιματοφχα υλικά με μεναδιόνθ. 
Βάηουμε διςκίο μετρονιδαηόλθσ που αναςτζλλει ςχεδόν όλα τα αναερόβια και τα 

ξεχωρίηουμε εφκολα. 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Yπάρχουν ςυςτιματα πολλαπλϊν δοκιμαςιϊν για ταυτοποίθςθ. 
 
Παραγωγι διαφόρων ουςιϊν, τοξινϊν, ελφτρου ι  γλυκοκάλυκα κλπ. 
Τα Bacteroides ωζρουν ζλυτρο. 
 
Λοιμϊξεισ 
Tα Βacteroides spp., και κυρίωσ το B.fragilis απομονϊνονται από λοιμϊξεισ (ςθψαιμία, 

λοιμϊξεισ τραυμάτων, κολπίτιδεσ, ενδοκοιλιακζσ λοιμϊξεισ κ.α.). Θ Prevotella melaninogenica 
είναι αίτιο μθ ειδικισ κολπίτιδασ κ.α. λοιμϊξεων. Τα Fusobacterium spp. επίςθσ προκαλοφν 
λοιμϊξεισ, όπωσ τα Bacteroides. 

 

ΠΕΙΡΟΧΑΙΣΙΑΚΑ 

Δομι: Αποτελοφνται από κυλινδρικό μικροβιακό ςϊμα που περιζχει κατά μικοσ 
αξονικό νθμάτιο με βλεωαρίδεσ που προςδίδουν κυματοειδι ςχθματιςμό και κίνθςθ. 

 
Ωχρό τρεπόνθμα (Treponema pallidum) 
Γενικά (είδθ, που βρίςκεται, πωσ μεταδίδεται κλπ.) 
Ρροκαλεί τθν αωροδίςια νόςο ςφωιλθ 
Μετάδοςθ με ςεξουαλικι επαωι, ωίλθμα, αίμα και παράγωγα, πλακοφντα, 

ενδοεργαςτθριακά. 
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Λεπτόσ ςπειροειδισ οργανιςμόσ με οξζα άκρα, 6-14 ςπείρεσ 
Κινθτό 
Δεν χρωματίηεται με ςυνικεισ χρϊςεισ 
Διάωορεσ χρϊςεισ, όπωσ νιτρικοφ αργφρου, αρνθτικι με ςινικι μελάνθ, Fontana κ.α. 
Επίςθσ ανιχνεφεται με ειδικι μικροςκόπθςθ ςε ςκοτεινό πεδίο. 
 
Καλλιζργεια  
Δεν καλλιεργείται, ςυντθρείται ηωντανό ςε ειδικά υλικά λίγεσ μζρεσ 
Το μθ πακογόνο ςτζλεχοσ Reiter καλλιεργείται δφςκολα ςε ειδικά υλικά 
 
Ορολογικι διάγνωςθ: 
 
Kατά τθ λοίμωξθ με το Τρεπόνθμα το ωχρό, αναπτφςςονται ςτον ορό του αίματοσ του 

αςκενι δφο είδθ αντιςωμάτων: 1) μθ τρεπονθματικά αντιςϊματα θ αντιδραςίνεσ τα οποία 
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αντιδροφν με τα λιποειδικά αντιγόνα των ιςτϊν και 2) τα τρεπονθματικά αντιγόνα τα οποία 
αντιδροφν με το Τ. pallίdum ι με άλλα αντιγονικά ςυγγενι ςτελζχθ.  

Tα μθ τρεπονθματικά αντιςϊματα είναι μίγμα IgG – ΛgM, δθμιουργοφνται μετά από 
αντίδραςθ του μικροβίου με τουσ ιςτοφσ. Στο εργαςτιριο χρθςιμοποιοφμε ωσ αντιγόνο 
καρδιολιπίνθ με λεκικίνθ και χολθςτερόλθ που αντιδροφν με τα αντιςϊματα αυτά.  

Θ αναηιτθςθ των μθ τρεπονθματικϊν αντιςωμάτων γίνεται με τθν οροαντίδραςθ 
Wassermann, που είναι μία αντίδραςθ ςυνδζςεωσ του ςυμπλθρϊματοσ και με τθν 
κροκιδωτικι αντίδραςθ Kahn. Και οι δφο χρθςιμοποιοφνται ςπάνια ςιμερα. Σιμερα 
χρθςιμοποιοφνται οι κροκιδωτικζσ αντιδράςεισ VDRL και RPR.  

Μειονζκτθμα αυτϊν των μεκόδων είναι ότι ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ είναι δυνατόν να 
δϊςουν ψευδι κετικά αποτελζςματα. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ είναι, όταν το άτομο πάςχει από 
τροπικά νοςιματα, από ελονοςία, ωυματίωςθ, ιλαρά, λζπρα ι όταν μία γυναίκα βρίςκεται 
ςτο ςτάδιο τθσ εγκυμοςφνθσ ι ζχει ζμμθνο ρφςθ. Οι ψευδείσ κετικζσ αντιδράςεισ οωείλονται 
ςτο γεγονόσ ότι το αντιγόνο δεν είναι ειδικό. 

 
Ειδικότερεσ είναι οι εξετάςεισ που ανιχνεφουμε ειδικά τρεπονθματικά αντιςϊματα.  
Tα τρεπονθματικά αντιςϊματα αναηθτοφνται ςτον ορό του αςκενι με τθ μζκοδο τθσ 

ακινθτοποιιςεωσ του Τρεπονιματοσ του ωχροφ θ ΤΛ (Treponema Pallidum Immobilisation) 
(μζκοδοσ Nelson). Ωσ αντιγόνο χρθςιμοποιείται ζνα ςτζλεχοσ Τρεπονιματοσ του ωχροφ, το 
ςτζλεχοσ Nichols.  Θ μζκοδοσ ςτθρίηεται ςτθν παρατιρθςθ ότι τα αντιςϊματα ςτον ορό του 
αίματοσ ατόμου που πάςχει από ςφωιλθ, ακινθτοποιοφν το ςτζλεχοσ Nichols. Θ μζκοδοσ είναι 
ειδικι για τθ ςφωιλθ, επειδι το αντιγόνο είναι ειδικό. Μειονζκτθμα είναι θ δυςχζρεια ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ μεκόδου και γίνεται ςε ειδικά εργαςτιρια. 

Επίςθσ αναηθτοφνται με τθ μζκοδο FTA-ABS. Προςροωοφμε πρϊτα με το ςτζλεχοσ 
Reiter τα μθ ειδικά αντιςϊματα και με ζμμεςο ανοςοωκοριςμό, όπου χρθςιμοποιοφμε 
υπόςτρωμα νεκρά κφτταρα τρεπονιματοσ, ανιχνεφουμε τα ειδικά τρεπονθματικά 
αντιςϊματα.  

Σζλοσ με τθ μζκοδο TPHA, δθλαδι πακθτικι αιμοςυγκόλλθςθ ερυκρϊν αιμοςωαιρίων 
ευαιςκθτοποιθμζνων με τρεπονθματικά αντιγόνα, αν ο ορόσ περιζχει αντιςϊματα. 

 
θμείωςθ:  
Οι αντιδράςεισ Wassermann και Kahn δεν χρθςιμοποιοφνται ςιμερα ςτα ςυνικθ 

διαγνωςτικά εργαςτιρια. Ρροτιμϊνται οι μθ τρεπονθματικζσ VDRL και RPR, που είναι 
εφχρθςτεσ και ζχουν τα ίδια αποτελζςματα αλλά και ψευδείσ κετικζσ αντιδράςεισ όπωσ 
προαναωζρκθκε. Μεταξφ Wassermann και Kahn, θ πρϊτθ είναι πιο αξιόπιςτθ γιατί ωσ 
αντίδραςθ ςφνδεςθσ ςυμπλθρϊματοσ είναι προτυποποιθμζνθ ςε ςχζςθ με τθν κροκιδωτικι 
Kahn, ενϊ επίςθσ ζχει παρατθρθκεί ότι αρνθτικοποιείται γρθγορότερα μετά τθ κεραπεία. Θ 
Wassermann γίνεται ακόμθ ςε οριςμζνα ειδικά εργαςτιρια ενϊ θ Kahn ζχει εγκαταλειωκεί. 

 
 
Λοιμϊξεισ:  Ποιοσ είναι ο τρόποσ που δρα το ωχρό τρεπόνθµα; 
Το Τρεπόνθμα το ωχρό προκαλεί τθ νόςο ςφωιλθ, ζνα από τα αωροδίςια νοςιματα.   
Ρρωτόγονοσ ςφωιλθ: Θ αρχικι εντόπιςθ τθσ νόςου ςυνικωσ είναι τα γεννθτικά όργανα. 

Στα γεννθτικά όργανα εμωανίηεται ζλκοσ, το οποίο είναι ςκλθρό και ανϊδυνο, ενϊ ταυτό-
χρονα παρατθρείται διόγκωςθ των ςυςτοίχων λεμωαδζνων και επουλϊνεται μζςα ςε ζνα 
μινα.  

Δευτερόγονοσ: Μετά 2 μινεσ, αν δεν γίνει κατάλλθλθ κεραπεία, ακολουκεί το δεφτερο 
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ςτάδιο τθσ νόςου που χαρακτθρίηεται από τθν εμωάνιςθ γενικευμζνου κθλιδοβλατιδϊδουσ 
εξανκιματοσ (ροδάνκθ) ςτο δζρμα και τουσ βλεννογόνουσ αλλά και γενικά ςυμπτϊματα, 
θπατίτιδα, ςπειραματονεωρίτιδα κ.α. Στο ςτάδιο αυτό θ μεταδοτικότθτα τθσ νόςου είναι 
μεγάλθ.  

Λανκάνουςα: επί 4 χρόνια, χωρίσ ςυμπτϊματα ι με υποτροπζσ. Το ζμβρυο όμωσ 
μπορεί να μολφνεται από τθν πάςχουςα μθτζρα. 

Τριτόγονοσ: ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ αςκενϊν που δεν ζχουν λάβει ςωςτι κεραπεία, 
είναι δυνατόν να ακολουκιςει το τρίτο ςτάδιο. Το τρίτο ςτάδιο εμωανίηεται μετά από μινεσ 
ι χρόνια και χαρακτθρίηεται από βλάβεσ ςε όλα τα όργανα ςτο δζρμα, το πεπτικό, τισ 
αρκρϊςεισ, τα οςτά, το ιπαρ, τα νεωρά, τα αγγεία, τα μάτια και το κεντρικό νευρικό ςφςτθμα 
(εγκζωαλοσ – μυελόσ, νευροςφωιλθ).   

Συγγενισ: Το Τρεπόνθμα το ωχρό περνά τον πλακοφντα εγκφων γυναικϊν και προκαλεί 
βλάβεσ ςτο ζμβρυο (ςυγγενισ ςφωιλθ) μετά τον 4ο μινα, γι αυτό αν κεραπεφςουμε τθ 
μθτζρα τουσ 3 πρϊτουσ μινεσ, το ζμβρυο δεν προςβάλλεται. Τα ζμβρυα μπορεί να 
αποβλθκοφν, να γεννθκοφν νεκρά, να γεννθκοφν με ςυγγενι ςφωιλθ με ανωμαλίεσ ΚΝΣ, 
οωκαλμϊν (κερατίτιδα), εωιππιοειδι μφτθ, οδόντεσ Huntchinson, ίκτερο, αναιμία, 
κρομβοπενία, θπατικι ι πνευμονικι βαριά νόςο που μπορεί να αποβοφν μοιραία. 

 
Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
Θ διάγνωςθ τθσ ςφωιλθσ γίνεται είτε με μικροςκοπικι εξζταςθ του εξιδρϊματοσ του 

ςυωιλιδικοφ ζλκουσ ι του οποφ των λεμωαδζνων είτε με τθν αναηιτθςθ διαωόρων 
τρεπονθματικϊν και μθ τρεπονθματικϊν αντιςωμάτων ςτον ορό του αίματοσ με τισ μεκόδουσ 
που αναωζραμε. Θ μικροςκοπικι εξζταςθ (χρϊςεισ νιτρικοφ αργφρου, αρνθτικι με ςινικι 
μελάνθ, Fontana κ.α. και μικροςκόπθςθ ςε ςκοτεινό πεδίο) ζχει μεγάλθ πρακτικι αξία ςτθν 
αρχι τθσ νόςου, όταν δεν ζχουν ακόμα αναπτυχκεί αντιςϊματα.  

 
 

ΜΤΚΟΒΑΚΣΘΡΙΔΙΑ 

Γενικά  
Το γζνοσ Mycobacterium ανικει ςτθν οικογζνεια Mycobacteriaceae και περιλαμβάνει 

πολλά είδθ, Από τα διάωορα είδθ οριςμζνα είναι πακογόνα για τον άνκρωπο και διάωορα 
ηϊα (βοοειδι, πτθνά, ποντίκια και ψυχρόαιμα ηϊα), ενϊ άλλα είδθ ηουν ελεφκερα ςτο 
περιβάλλον (χϊμα, νερό) και δεν προκαλοφν νόςο. 

Το μεγαλφτερο ποςοςτό λοιμϊξεων από μυκοβακτθρίδια ςτον άνκρωπο οωείλεται ςτο 
Mycobacterium tuberculosis (Μυκοβακτθρίδιο τθσ ωυματιϊςεωσ) και ςε πολφ μικρότερθ 
ςυχνότθτα ακολουκοφν οι λοιμϊξεισ από το Mycobacterium bovis (Μυκοβακτθρίδιο του 
βοδιοφ). Τα τελευταία χρόνια ζχει βρεκεί ότι και οριςμζνα άλλα είδθ μυκοβακτθριδίου 
(άτυπα) προκαλοφν ευκαιριακζσ λοιμϊξεισ ςτον άνκρωπο (M.avium-intracellulare κ.α.),ςε 
ανοςοκαταςταλμζνουσ κυρίωσ. Οι λοιμϊξεισ από αυτά τα είδθ μυκοβακτθριδίου 
εντοπίηονται ςτουσ πνεφμονεσ, λεμωαδζνεσ, δζρμα και ουροποιθτικό ςφςτθμα, και το 
ποςοςτό τουσ είναι περίπου 5% ωσ 10% από όλεσ τισ λοιμϊξεισ που οωείλονται γενικά ςε 
μυκοβακτθρίδια. 

 Επίςθσ το Μ.leprae είναι αίτιο τθσ λζπρασ. 
 
Μορφολογία κατά τθ χρϊςθ και μικροςκόπθςθ 
Είναι βακτθρίδιο ευκφ, ενϊ μερικζσ ωορζσ εμωανίηει μικρι κάμψθ. Τα κφτταρά του 

διατάςςονται ςε ηεφγθ, παράλλθλεσ ςειρζσ ι ςωροφσ. Είναι Gram-κετικό βακτθρίδιο, αλλά θ 
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χρϊςθ του είναι πολφ δφςκολθ. Το κυτταρικό τοίχωμα διαωζρει από άλλα βακτιρια, περιζχει 
λιπίδια και κθροφσ και είναι οξεάντοχο και αλκοολάντοχο βακτθρίδιο, δθλαδι, αν μετά από 
ειδικι επεξεργαςία χρωματιςκεί υπό κζρμανςθ με μία βαςικι χρωςτικι (ωαινικοφχο 
ωουξίνθ), δεν αποχρωματίηεται όταν προςτεκεί ςτο παραςκεφαςμα αικυλικι αλκοόλθ, που 
περιζχει 3% HCI. Θ ειδικι χρϊςθ είναι θ Ziehl Nielsen και το μυκοβακτθρίδιο χρωματίηεται 
κόκκικο. 

 
Καλλιζργεια (ςυνκικεσ, υλικά, μορφι αποικιϊν, αλλαγζσ ςτα υλικά καλλιζργειασ) 
Συνικωσ καλλιεργοφνται δείγματα του αναπνευςτικοφ ςυςτιματοσ, αλλά και ποικίλα 

άλλα, γιατί θ ωυματίωςθ προςβάλλει όλα τα όργανα. Στα παιδιά <7 ετϊν γίνεται λιψθ 
γαςτρικοφ υγροφ για καλλιζργεια επειδι δεν μποροφν να ςυνεργαςκοφν και να δϊςουν 
δείγματα πτυζλων, αλλά τα καταπίνουν. 

Τα μυκοβακτθρίδια αναπτφςςονται ςε αερόβιεσ ςυνκικεσ, αλλά καλφτερθ ανάπτυξθ 
παρατθρείται ςε ατμόςωαιρα CO2 10%. Ζχει άριςτθ κερμοκραςία αναπτφξεωσ τουσ 37°C. Θ 
καλλιζργειά του γίνεται ςε εμπλουτιςμζνα κρεπτικά υλικά που περιζχουν ηωικό λεφκωμα. Το 
υλικό που χρθςιμοποιείται ςτθν κακθμερινι πράξθ είναι το Lοwenstein-Jensen που περιζχει 
αυγά, πατατάλευρο, γλυκερίνθ, άλατα και μια χρωςτικι, το πράςινο του μαλαχίτθ. Το υλικό 
ωζρεται ςε λοξι κζςθ μζςα ςε ςωλθνάρια που κλείνουν με κοχλιωτό ι ελαςτικό πϊμα για 
αςωάλεια. Το μυκοβακτθρίδιο αναπτφςςεται βραδζωσ. Το υλικό ελζγχεται για 6 εβδομάδεσ ι 
και περιςςότερο. Οι αποικίεσ του μικροβίου είναι μικρζσ, ξθρζσ, υποκίτρινεσ με ρυτιδϊδθ 
επιωάνεια και ανϊμαλθ περιωζρεια. 

Υπάρχουν ςυςτιματα (Bactec) που ανιχνεφουν τθν ανάπτυξι τουσ μζςα ςε ωιάλεσ με 
υγρό κρεπτικό υλικό γριγορα με ραδιοϊςοτοπικζσ μεκόδουσ. 

 
Το M.leprae δεν καλλιεργείται, βαςιηόμαςτε ςε κλινικι εικόνα αλλά και χρϊςθ Ziehl 

Nielsen. 
 
 
Ιδιότθτεσ – Μικροβιολογικι διάγνωςθ 
 
Διαχωρίηονται τα είδθ μεταξφ τουσ με βιοχθμικζσ δοκιμαςίεσ (νιαςίνθ, καταλάςθ κ.α.) 
 
Πλα τα είδθ μυκοβακτθριδίου παράγουν καταλάςθ. Ραραγωγι καταλάςθσ μετά από 

κζρμανςθ των αποικιϊν ςτουσ 68°C επί 20 λεπτά δεν παρατθρείται ςτο Μ. tuberculosis και το 
Μ. bovis, ενϊ θ δοκιμαςία είναι κετικι για όλα ςχεδόν τα άλλα είδθ μυκοβακτθριδίου.  

Θ παραγωγι νιαςίνθσ από το Μ. tuberculosis αποτελεί χαρακτθριςτικι ιδιότθτα θ 
οποία το ξεχωρίηει από το Μ. bovis και άλλα μυκοβακτθρίδια. 

Θ αρνθτικι δοκιμαςία καταλάςθσ ςτουσ 68°C και θ κετικι δοκιμαςία παραγωγισ 
νιαςίνθσ αρκοφν για να χαρακτθρίςουν το Μ. tuberculosis ςτο κλινικό εργαςτιριο. 

 
Επίςθσ εκτόσ από τα M.tuberculosis και M.bovis, τα υπόλοιπα διαχωρίηονται και ςε 

ομάδεσ ανάλογα με τθν ιδιότθτά τουσ να παράγουν χρωςτικζσ και με τθν ταχφτθτα 
ανάπτυξθσ. 

Eνδεικτικά αναωζρονται τα ςυχνότερα: 
Ομάδα Ι: Πςα παράγουν χρωςτικι ςτο ωωσ (ωωτοχρωμογόνα, M.kansasii, M.marinum, 

M.simiae) 
Ομάδα ΙΙ: Πςα παράγουν χρωςτικι ςτο ςκοτάδι και ςτο ωωσ (ςκοτοχρωμογόνα, 
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M.scrofulaceum, M.szulgai)  
Ομάδα ΙΙΙ: Μθ χρωμογόνα, βραδεία ανάπτυξθ (M.avium-intracellulare complex, 

M.xenopi, M.ulcerans) 
Ομάδα ΙV: Μθ χρωμογόνα, ταχεία ανάπτυξθ (M.fortuitum) 
 
Φυματινοαντίδραςθ Mantoux 
Θ ωυματίνθ είναι μίγμα κερμοανκεκτικϊν πρωτεϊνϊν μυκοβακτθριδίου με μικρό 

μοριακό βάροσ, από 2000 ωσ 9000. Ραραλαμβάνεται από το διικθμα καλλιεργιματοσ 
μυκοβακτθριδίου τθσ ωυματιϊςεωσ ςε υγρό κρεπτικό υλικό που ζχει αποςτειρωκεί ςτο 
αυτόκαυςτο. Στθν αντίδραςθ Mantouχ θ ωυματίνθ χορθγείται ενδοδερμικϊσ ςτο βραχίονα. 
Πταν θ αντίδραςθ είναι κετικι εμωανίηεται μετά 48 ωσ 72 ϊρεσ ερυκρότθτα και ςκλιρυνςθ 
του δζρματοσ που ζχει διάμετρο ίςθ ι μεγαλφτερθ από 5 mm. 

Θ κετικι Mantoux δείχνει προθγοφμενθ ζκκεςθ, και είναι αποδεικτικι λοίμωξθσ αν 
ιταν αρνθτικι ςτο παρελκόν.  

Σε νζουσ ενιλικουσ και παιδιά κεωρείται πάντα αποδεικτικι λοίμωξθσ αν δεν ζχει γίνει 
εμβολιαςμόσ.  

Σε άτομα μεγάλθσ θλικίασ μπορεί να είναι κετικι από παλιά λοίμωξθ και αξιολογείται 
κυρίωσ με βάςθ τα κλινικά ςυμπτϊματα και παρακλινικζσ εξετάςεισ. 

 
Το εμβόλιο BCG γίνεται με εξαςκενθμζνο ςτζλεχοσ Μ.bovis ςε άτομα με αρνθτικι 

Mantoux. Θ εξαςκζνθςθ του ςτελζχουσ ζγινε μετά από επανειλθμμζνεσ και ςυνεχείσ 
ανακαλλιζργειεσ του ςτελζχουσ, που κράτθςαν αρκετά χρόνια. Το εμβόλιο αυτό 
παραςκευάςκθκε από τουσ ερευνθτζσ Calmette και Guerin. 

 
Λοιμϊξεισ 
Ρροκαλεί τθ νόςο ωυματίωςθ. Μετάδοςθ με ςταγονίδια κυρίωσ. Υψθλό κίνδυνο 

διατρζχουν τα άτομα τθσ οικογζνειασ του πάςχοντα, ιατρικό και νοςθλευτικό προςωπικό, 
τρόωιμοι ωυλακϊν, ςτρατευμζνοι κ.ά. Μεγαλφτερθ ευαιςκθςία ζχουν παιδιά, ζωθβοι, 
θλικιωμζνοι, ανοςοκαταςταλμζνοι. 

 
Στθν αρχι θ λοίμωξθ είναι λανκάνουςα, εγκακίςταται το μικρόβιο ςτουσ πνεφμονεσ και 

μπορεί να ιακεί με τοπικι εναπόκεςθ αλάτων αςβεςτίου. Μπορεί όμωσ να ακολουκιςει 
βρογχογενισ διαςπορά ςε άλλα ςθμεία του πνεφμονα και πνευμονικι νόςοσ ι αιματογενισ 
διαςπορά ςε άλλα όργανα του ςϊματοσ. 

Αναλυτικότερα 
Μ. tuberculosis  
Θ μόλυνςθ του ανκρϊπου με το Μ. tuberculosis γίνεται μετά τθν ειςπνοι ςταγονιδίων, 

που ζχουν χάςει το μεγαλφτερο ποςό του νεροφ που περιζχουν (πυρινεσ ςταγονιδίων). Τα 
ςταγονίδια εκπζμπονται ςτον αζρα με το βιχα από τα άτομα που πάςχουν από τθ νόςο, 
ςχθματίηονται οι πυρινεσ ςταγονιδίων, ςτουσ οποίουσ περιζχονται κφτταρα του μικροβίου, 
ειςπνζονται, και το μικρόβιο ωζρεται ςτισ κυψελίδεσ του πνεφμονα (αερογενισ λοίμωξθ). 

 Ραλαιότερα υπιρχαν περιπτϊςεισ ωυματιϊςεωσ του εντζρου από το Μ. bovis, Θ 
νόςοσ μεταδίδεται με το γάλα αγελάδασ που πάςχει από ωυματίωςθ. Το Μ. bovis αποτελεί 
ςιμερα ςπάνιο αίτιο ωυματιϊςεωσ μετά τθ γενικευμζνθ παςτερίωςθ του γάλατοσ ςε πολλζσ 
χϊρεσ. 

ΠΡΩΣΟΛΟΙΜΩΞΘ  ι ΠΡΩΣΟΠΑΘΘ ΦΤΜΑΣΙΩΘ 
Θ πρϊτθ μόλυνςθ με το Μ. tuberculosis προκαλεί εξιδρωματικι ωλεγμονι ςτον 
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πνεφμονα και μετά ακολουκεί θ προςβολι των ςυςτοίχων λεμωαδζνων. Τθ ωλεγμονι του 
πνεφμονα και των αδζνων ακολουκεί θ καηεΐνοποίθςθ (τυροειδισ νζκρωςθ), δθλαδι 
νζκρωςθ των ιςτϊν που μαηί με τισ πθγμζνεσ πρωτεΐνεσ και τισ λιπαρζσ ουςίεσ δίνουν ςτο 
ςθμείο τθσ βλάβθσ τθν όψθ τυριοφ. Στουσ νεκρωμζνουσ ιςτοφσ γίνεται εναπόκεςθ αςβεςτίου 
(αποτιτάνωςθ), θ περιοχι τθσ βλάβθσ περιβάλλεται από ινϊδθ ιςτό, και θ λοίμωξθ 
κεραπεφεται αυτόματα χωρίσ ειδικι κεραπεία. Θ ωλεγμονι του πνεφμονα μαηί με τθν 
προβολι των λεμωαδζνων καλείται πρωτοπακζσ ςφμπλεγμα, παρατθρείται ςτα παιδιά και 
ςυνικωσ δεν προκαλεί τθν εμωάνιςθ κλινικϊν ςυμπτωμάτων. 

Σε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ τθν εμωάνιςθ του πρωτοπακοφσ ςυμπλζγματοσ ακολουκεί 
αιματογενισ διαςπορά και εγκατάςταςθ του μικροβίου ςε άλλα ςθμεία του πνεφμονα, ςτισ 
μινιγγεσ, ςτα οςτά, ςτουσ νεωροφσ ι ςε άλλα όργανα με βαριά μερικζσ ωορζσ κλινικι εικόνα 
(υψθλόσ πυρετόσ, αιμοπτφςεισ και εκδθλϊςεισ από τθν περιοχι προςβολισ). 

Μετά τθ κεραπεία του πρωτοπακοφσ ςυμπλζγματοσ, το άτομο εμωανίηει κετικι 
φυματινοαντίδραςθ και αναπτφςςει ζνα είδοσ ανοςίασ ςτθ ωυματίωςθ. Οριςμζνα κφτταρα 
του μικροβίου ωαίνεται ότι επιηοφν μζςα ςτθν αρχικι βλάβθ χωρίσ να προκαλοφν νόςο.  

ΜΕΣΑΠΡΩΣΟΠΑΘΘ ΦΤΜΑΣΙΩΘ 
Θ ιςορροπία αυτι μπορεί να διαταραχκεί μετά από χρόνια και το άτομο να εμωανίςει 

αναηωπφρωςθ τθσ ωυματίωςθσ όταν μειωκεί θ ανοςία του οργανιςμοφ (διαβιτθσ, 
γεροντικι θλικία, χρόνιεσ πακιςεισ κ.ά.). Το 75% από τισ περιπτϊςεισ αναηωπφρωςθσ 
οωείλεται ςε ενεργοποίθςθ τθσ αρχικισ βλάβθσ (ενδογενισ αναμόλυνςθ). Ζνα μικρό 
ποςοςτό τθσ νόςου οωείλεται ςε εξωγενι μόλυνςθ και παρατθρείται ςε άτομα, ςτα οποία θ 
αρχικι βλάβθ του πρωτοπακοφσ ςυμπλζγματοσ ζχει κεραπευκεί. Από το ςθμείο τθσ 
ωλεγμονισ ςτον πνεφμονα το μικρόβιο μπορεί να ζλκει με τουσ βρόγχουσ (βρογχογενισ 
διαςπορά) ςε άλλα ςθμεία του πνεφμονα και να ζχουμε αιμόπτυςθ, βιχα, απϊλεια βάρουσ, 
πυρετό, αδυναμία. Σπανιότερα το μικρόβιο ζρχεται με το αίμα (αιματογενισ διαςπορά) ςε 
άλλα όργανα, όπωσ οςτά, ςπλινα, μινιγγεσ, νεωροφσ, προςτάτθ, δζρμα κλπ. Σε βαριζσ 
χρόνιεσ περιπτϊςεισ ςτον πνεφμονα ςχθματίηονται «ςπιλαια», κοιλότθτεσ όπου ζχει 
περιχαρακωκεί το μικρόβιο και βζβαια οι αςκενείσ αυτοί μεταδίδουν τθ νόςο με το χρόνιο 
βιχα. 

 
Mycobacterium leprae. 
Στα μυκοβακτθρίδια ανικει και το αίτιο τθσ λζπρασ. Χαρακτθριςτικό του Μ. leprae 

είναι ότι μζχρι ςιμερα δεν ζχει γίνει δυνατι θ καλλιζργειά του ςε τεχνθτά κρεπτικά υλικά. 
Είναι οξεάντοχο και αλκοολάντοχο βακτθρίδιο, όπωσ και τα άλλα μυκοβακτθρίδια, και ζχει 
τθν ίδια μορωολογία με το Μ. tuberculosis. 

Θ λζπρα είναι μία χρόνια νόςοσ, που χαρακτθρίηεται από τθν ανάπτυξθ οηιδίων 
κοκκιωματϊδουσ ιςτοφ ςτο δζρμα, το βλεννογόνο τθσ μφτθσ και ςτα περιωερικά νεφρα. 
Ρεριγράωονται δφο μορωζσ τθσ νόςου, θ ωυματιοειδισ και θ λεπροματϊδθσ. Στθ 
ωυματιοειδι μορωι τα οηίδια ςτο δζρμα είναι λίγα και αωορίηονται ςαωϊσ από το υγιζσ 
δζρμα. Στθ λεπροματϊδθ μορωι τα οηίδια είναι διάςπαρτα ςε όλθ τθν επιωάνεια του 
δζρματοσ και το μικρόβιο πολλαπλαςιάηεται ζντονα, με αποτζλεςμα να υπάρχει ςχεδόν 
πάντοτε μικροβιαιμία. Τα περιωερικά νεφρα προςβάλλονται και ςτισ δφο μορωζσ τθσ 
νόςου, με αποτζλεςμα τθν απϊλεια τθσ αιςκιςεωσ του πόνου και τθσ κερμότθτασ. 

 
Μικροβιολογικι διάγνωςθ. 
Το υλικό που εξετάηεται για τθν ανεφρεςθ του μικροβίου είναι τα πτφελα (πνευμονικι 

ωυματίωςθ). Σε άλλεσ εντοπίςεισ τθσ νόςου θ αναηιτθςθ του μικροβίου γίνεται ςτα οφρα 
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(ωυματίωςθ νεωρϊν), ςτο εγκεωαλονωτιαίο υγρό (ωυματιϊδθσ μθνιγγίτιδα) ι ςπανιότερα ςε 
άλλα υλικά, όπωσ το πλευριτικό υγρό, το γαςτρικό υγρό, τα κόπρανα κλπ. 

Αν το υλικό που πρόκειται να εξεταςκεί είναι υγρό και δεν περιζχει ςε ωυςιολογικζσ 
ςυνκικεσ μικρόβια (π.χ. εγκεωαλονωτιαίο υγρό), θ εξζταςθ του κα γίνει μετά από 
ωυγοκζντρθςθ. Αν το υλικό που πρόκειται να εξεταςκεί περιζχει και άλλα μικρόβια (π.χ. 
πτφελα), θ εξζταςθ του κα γίνει αωοφ πρϊτα καταςτραωοφν τα άλλα μικρόβια και μετά από 
ωυγοκζντρθςθ. 

Τα πιο ςυνθκιςμζνα υλικά που εξετάηονται για τθν αναηιτθςθ του Μυκοβακτθριδίου 
τθσ ωυματιϊςεωσ είναι τα πτφελα, τα οφρα και το εγκεωαλονωτιαίο υγρό. 

 


