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Διαδίκτυο των πραγμάτων 
στην Υγεία
Δομικά στοιχεία και προοπτικές 
μετασχηματισμού της παροχής 
φροντίδας υγείας

Αθ. Κελεπούρης, Ι. Αποστολάκης

Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη στον 
χώρο των μικροσυστημάτων και των ασύρματων δι-
κτύων έχει ανοίξει τον δρόμο για έναν κόσμο όπου οι 
συσκευές έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με 
το περιβάλλον και να ενεργοποιούν συγκεκριμένα 
συμβάντα ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχονται. 
Στον χώρο της Υγείας η υιοθέτηση τέτοιων «έξυπνων» 
τεχνολογιών προσφέρει δυναμικές που υπόσχονται 
να μετασχηματίσουν τον τρόπο παροχής φροντίδας 
υγείας και να δώσουν πιο ενεργητικό ρόλο στους 
ασθενείς. Στην παρούσα εργασία εντοπίζουμε δο-
μικά στοιχεία που χτίζουν ένα βιώσιμο και παρα-
γωγικό οικοσύστημα Διαδικτύου των Πραγμάτων 
στην Υγεία. Με βάση τις δυνατότητες και τις ιδιαι-
τερότητες της χώρας μας, καθώς και το περιβάλλον 
της, ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές, θέτουμε βασικές 
αρχές στρατηγικής και στοχευμένες προτάσεις προ-
κειμένου να αξιοποιηθεί στον χώρο της Υγείας η νέα 
αυτή τεχνολογική δυναμική αποκομίζοντας οφέλη 
όπως η βελτίωση των αποτελεσμάτων θεραπείας, η 
αποδοτικότερη διαχείριση πόρων για οργανισμούς 
υγείας και η ενδυνάμωση των ασθενών. Οι προτά-
σεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία οικοσυστήματος 
με τη συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, 
την υιοθέτηση ανοικτών προτύπων και την ενίσχυση 
της ασφάλειας, ακολουθώντας αρχές ευελιξίας, δια-
φάνειας και ισότιμης πρόσβασης.

Internet of Ηealth things 
Building blocks 
and perspectives 
of health care disruption 

A. Kelepouris, I. Apostolakis

National School of Public Health, Athens, Greece

ABSTRACT The rapid technological advancement 
in the field of micro systems and wireless networks 
has paved the way for a world where devices can 
communicate with the environment and trigger spe-
cific events depending on the stimuli they receive. 
In the field of Healthcare, the adoption of such 
“smart” technologies offers dynamics that promise 
to transform the way of providing health care and 
give a more active role to patients. In this work we 
identify building blocks that construct a sustainable 
and productive Internet of Health Things ecosystem. 
Based on the possibilities and peculiarities of our 
country, as well as its European and international 
environment, we propose basic principles of strategy 
and targeted recommendations in order to capital-
ize on this new technological potential in the field 
of Healthcare, reaping benefits such as improving 
treatment outcomes, more efficient resource man-
agement for health organizations and empowering 
patients. The recommendations include the creation 
of an ecosystem through public-private partnerships, 
the adoption of open standards and the enhance-
ment of security, following principles of flexibility, 
transparency and equal access.

Α Ν Α Σ Κ Ο Π Η Σ Η R E V I E W

Ιατρική 2018, 107(1–3):11—28 Iatriki 2018, 107(1–3):11—28

Key words Internet of health things, connected health.Λέξεις ευρετηρίου Διαδίκτυο των πραγμάτων υγεία, 
διασυνδεδεμένη υγεία.
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1. Eισαγωγή

Το	Διαδίκτυο	των	Πραγμάτων	(ΔτΠ)	δεν	αποτε-
λεί	καινούργια	έννοια,	καθώς	η	λογική	τής	επικοι-
νωνίας	μηχανής	με	μηχανή	ή	Machine-to-Machine	
(M2M)	προϋπάρχει	εδώ	και	πολλά	χρόνια	σε	βιο-
μηχανικές	 εγκαταστάσεις,	 ενώ	 τη	 δεκαετία	 του	
1990,	 με	 τη	 βοήθεια	 αναδυόμενων	 τεχνολογιών	
ασύρματης	επικοινωνίας,	βρήκε	αμέτρητες	εφαρ-
μογές	οδηγώντας	σε	μια	νέα	ψηφιακή	επανάστα-
ση.1	Τα	τελευταία	χρόνια	το	ΔτΠ	κερδίζει	όλο	και	
μεγαλύτερη	 προσοχή	 από	 τον	 επιχειρηματικό	
και	όχι	μόνο	κόσμο	καλύπτοντας	πολυάριθμους	
τομείς,	μεταξύ	των	οποίων	και	ο	χώρος	της	πα-
ροχής	φροντίδας	υγείας.	Το	ΔτΠ	βρίσκει	ποικίλες	
εφαρμογές	στην	υγειονομική	περίθαλψη,	από	την	
απομακρυσμένη	παρακολούθηση	έως	τους	έξυ-
πνους	αισθητήρες	και	την	ολοκληρωμένη	διασύν-
δεση	των	ιατρικών	συσκευών.2	Έρευνες	διεθνώς	
δείχνουν	πως	έχει	τη	δυνατότητα	όχι	μόνο	να	υπο-
στηρίξει	 τους	 ασθενείς	 στην	 προσπάθειά	 τους	
να	παραμείνουν	ασφαλείς	και	υγιείς,	αλλά	και	να	
βελτιώσει	τον	τρόπο	με	τον	οποίο	παρέχονται	οι	
υπηρεσίες	 υγείας,	 οδηγώντας	 ουσιαστικά	 στον	
μετασχηματισμό	της	παροχής	φροντίδας	υγείας.	

Σύμφωνα	με	εκτιμήσεις,	οι	εφαρμογές	ΔτΠ	ανα-
μένεται	να	έχουν	σημαντικό	αντίκτυπο	στην	κοι-
νωνία	τα	επόμενα	χρόνια.	Ερευνητικοί	οργανισμοί	
όπως	η	Gartner	αναμένουν	πως,	μέχρι	το	2020,	
πάνω	από	20	δισεκατομμύρια	συσκευές	με	μονα-
δικές	διευθύνσεις	IP	θα	συνδεθούν	στο	Διαδίκτυο,	
ξεπερνώντας	από	το	 2017,	 ήδη,	 τον	πληθυσμό	
της	 Γης.3	 Όσον	 αφορά	 ειδικά	 στον	 τομέα	 της	
φροντίδας	Υγείας,	ο	οικονομικός	αντίκτυπος	υπο-
λογίζεται	σε	πάνω	από	3	τρις	δολάρια	μέχρι	το	
2025,	περίπου	το	1/3	του	ΔτΠ	συνολικά.4

Οι	διεθνείς	τεχνολογικές	τάσεις	αλλά	και	η	κα-
τεύθυνση	στην	οποία	οδηγείται	η	παροχή	φρο-
ντίδας	υγείας	καθιστούν	αναγκαία	την	άμεση	οι-
κοδόμηση	στρατηγικής	ΔτΠ	στην	Υγεία.5

Σκοπός	της	παρούσης	εργασίας	είναι	να	εντο-
πίσει	τα	βασικά	δομικά	στοιχεία	του	ΔτΠ,	να	διε-
ρευνήσει	τον	ρόλο	που	μπορεί	να	διαδραματίσει	
το	ΔτΠ	στον	μετασχηματισμό	της	παροχής	φρο-
ντίδας	αναδεικνύοντας	παράλληλα	τα	πιθανά	ο-
φέλη,	να	επισημάνει	εμπόδια	και	προκλήσεις	και	
να	προτείνει	μια	σειρά	από	στρατηγικές	προτά-
σεις	ΔτΠ	στην	Υγεία	σε	εθνικό	επίπεδο	λαμβάνο-

ντας	υπόψη	ευρωπαϊκές	και	διεθνείς	τάσεις	και	
εμπειρίες	και	αναλύοντας	το	εγχώριο	περιβάλλον	
και	επίπεδο	ωριμότητας.	

2. Ορισμοί

Ο	 όρος	 "Internet	 of	 Things"	 (Διαδίκτυο	 των	
Πραγμάτων)	αναφέρθηκε	πρώτη	φορά	από	τον	
Kevin	 Ashton,	 συνιδρυτή	 και	 στέλεχος	 του	MIT,	
το	 1999.6	Ορίζεται	ως	 ένα	 δίκτυο	φυσικών	 συ-
σκευών	και	άλλων	αντικειμένων	που,	 με	 τη	βο-
ήθεια	 ενσωματωμένων	 αισθητήρων	 (sensors),	
λογισμικού,	 στοιχείων	 δράσης	 ή	 ενεργοποιητών	
(actuators)	και	συνδεσιμότητας,	έχουν	τη	δυνατό-
τητα	να	συλλέγουν	και	να	ανταλλάσσουν	δεδομέ-
να.	Πρόκειται	για	ένα	όραμα	όπου	το	Διαδίκτυο	
απλώνεται	στην	καθημερινότητα	των	ανθρώπων	
μέσα	από	ένα	ασύρματο	δίκτυο	μοναδικά	ταυτο-
ποιήσιμων	αντικειμένων.7

Χαρακτηριστικό	 γνώρισμα	 κάθε	 τεχνολογίας	
ΔτΠ	 αποτελεί	 η	 «απανταχού	 παρουσία»,8	 η	 ο-
ποία	 προσδίδει	 νοημοσύνη	 στις	 συσκευές,	 δη-
μιουργώντας	 ένα	 δίκτυο	 αισθητήρων	 ικανό	 να	
συλλέγει,	να	επεξεργάζεται	και	να	διακινεί	δεδο-
μένα,	και	τελικά	να	επικοινωνεί,	προσαρμοζόμε-
νο	στα	ερεθίσματα	του	περιβάλλοντος,	βελτιώ-
νοντας	την	ποιότητα	ζωής	των	ανθρώπων	που	
υπηρετεί.	Η	έννοια	της	«απανταχού	παρουσίας»	
προέρχεται	 από	 τον	 αγγλικό	 όρο	 “ubiquitous	
computing”	ή	αλλιώς	 “ubicomp”	και	 τον	οραμα-
τιστή	 επιστήμονα	 πληροφορικής	 Mark	 Weiser,	
ο	οποίος	μίλησε	για	«έναν	κόσμο	όπου	αισθητή-
ρες,	στοιχεία	δράσης,	συσκευές	απεικόνισης	και	
υπολογιστικής	ενσωματώνονται	στα	καθημερινά	
πράγματα	και	διασυνδέονται	μέσω	αδιάλειπτου	
δικτύου,	με	τρόπο	ήρεμο	και	μη	αντιληπτό».9

Ως	 Διαδίκτυο	 των	 Πραγμάτων	 στην	 Υγεία	
(ΔτΠΥ),	ορίζεται	στη	βιβλιογραφία	το	σύνολο	ια-
τρικών	συσκευών	και	εφαρμογών	που	διασυνδέ-
ονται	με	πληροφοριακά	συστήματα	υγείας	μέσω	
ευρυζωνικών	δικτύων	υπολογιστών.10	 Συσκευές	
με	δυνατότητες	διασύνδεσης	επιτρέπουν	την	ε-
πικοινωνία	 με	 άλλες	 συσκευές	 και	 συστήματα,	
καθώς	και	με	πλατφόρμες	cloud	computing	όπου	
τα	δεδομένα	που	συλλέγονται	μπορούν	να	απο-
θηκευτούν	και	να	τύχουν	περαιτέρω	ανάλυσης.	

Ένας	κυρίαρχος	όρος	στη	βιβλιογραφία	και	αλ-
ληλένδετος	με	το	ΔτΠ	στην	Υγεία	είναι	η	“απα-



ΙΑΤΡΙΚΗ	107,	2018	 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ	ΤΩΝ	ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ	ΣΤΗΝ	ΥΓΕΙΑ	 13

νταχού	φροντίδα	υγείας”	(ubiquitous	health	care),	
την	οποία	μπορούμε	να	ορίσουμε	ως	τη	φροντίδα	
υγείας	προς	οποιονδήποτε	(anyone),	οποτεδήπο-
τε	 (anytime)	 και	 οπουδήποτε	 (anyplace),	 απαλ-
λαγμένη	 από	 περιορισμούς	 όπως	 η	 τοποθεσία	
και	ο	χρόνος,	με	αυξημένη	τόσο	την	κάλυψη	όσο	
και	την	ποιότητα	των	παρεχομένων	υπηρεσιών.	

Η	 λέξη	 «πράγμα»	 στον	 όρο	 Διαδίκτυο	 των	
Πραγμάτων	αναφέρεται	σε	κάθε	ηλεκτρονική	συ-
σκευή	με	δυνατότητα	σύνδεσης	στο	Διαδίκτυο	η	
οποία	μπορεί	να	συλλέγει	δεδομένα,	όπως	ένας	
αισθητήρας,	ή	να	εκτελεί	μια	ενέργεια,	όπως	ένας	
ενεργοποιητής.11

Ως	 έξυπνο,	 ονομάζεται	 το	 αντικείμενο	 που	
μπορεί	να	αναγνωριστεί	καθόλη	τη	διάρκεια	της	
«ζωής»	 του	 και	 να	 αλληλεπιδράσει	 με	 το	 περι-
βάλλον	 και	 άλλα	αντικείμενα.	 Επιπλέον,	 μπορεί	
να	ενεργήσει	με	ευφυή	τρόπο	και	ως	ανεξάρτητη	
οντότητα	υπό	ορισμένες	προϋποθέσεις.12

3. Υλικό και μέθοδος

Βασικό	άξονα	για	την	ανεύρεση	πηγών	πληρο-
φόρησης	 αποτελεί	 η	 βιβλιογραφική	 αναζήτηση	
με	 έμφαση	 σε	 διαδικτυακά	 άρθρα	 ηλεκτρονικής	
υγείας	αλλά	και	σχετικών	συγγραμμάτων	που	κα-
ταπιάνονται	με	τις	τελευταίες	εξελίξεις	στον	χώ-
ρο	 του	 Διαδικτύου	 των	Πραγμάτων	 στην	 Υγεία.	
Θέματα	που	αφορούν	στα	ευρωπαϊκά	και	διεθνή	
δρώμενα	αναζητήθηκαν	κυρίως	από	επίσημες	πο-
λιτικές,	δράσεις	και	πρακτικές	χωρών	αλλά	και	ορ-
γανισμών	όπως	ο	ΠΟΥ	και	ο	ΟΟΣΑ.	Η	αναζήτηση	
βιβλιογραφικών	πηγών	στην	παρούσα	εργασία	έ-
γινε	με	βάση	τις	παρακάτω	ψηφιακές	βιβλιοθήκες.	

•	http://scholar.google.com	

•	http://ieeexplore.ieee.org

•	http://www.sciencedirect.com

•	https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

•	http://searchhealthit.techtarget.com/

Οι	κυριότερες	λέξεις-φράσεις	κλειδιά	που	χρη-
σιμοποιήθηκαν	ήταν:	Διαδίκτυο	των	Πραγμάτων	
Υγεία,	 Διασυνδεδεμένη	 Υγεία,	 Internet	 of	 Health	
Things,	Internet	of	Health,	Connected	Health.	Όλο	
το	 υλικό	 που	 συλλέχθηκε	 ταξινομήθηκε	 με	 βά-
ση	τα	κεφάλαια	της	εργασίας	και	τα	επιμέρους	
θέματα	 που	 τέθηκαν.	 Έγινε	 επιλογή	 εστιασμέ-
νων	πηγών	 (επιλογή	άρθρων)	 και	 στη	συνέχεια	

Βιβλιογραφική	 Ανασκόπηση	 με	 τη	 δημιουργία	
καρτών	 σημειώσεων	 (περίληψη,	 λέξεις-κλειδιά).	
Οι	πηγές	που	επιλέχθηκαν	ήταν	όσο	το	δυνατόν	
οι	πιο	πρόσφατες,	δεδομένου	ότι	το	θέμα	βασίζε-
ται	σε	τεχνολογικό	υπόβαθρο	το	οποίο	εξελίσσε-
ται	ραγδαία	χρόνο	με	τον	χρόνο.	

4. Δομικά στοιχεία ΔτΠ στην Υγεία

Η	πρόοδος	 των	τεχνολογιών	μικροηλεκτρομη-
χανικών	 συστημάτων	 (Microelectromechanical	
systems	-	MEMS),13	ασύρματης	επικοινωνίας	και	
ψηφιακής	 ηλεκτρονικής,	 έχει	 επιτρέψει	 την	 κα-
τασκευή	όλο	 και	πιο	μικροσκοπικών	συσκευών,	
οι	οποίες	έχουν	πλέον	τη	δυνατότητα	να	συλλέ-
γουν	 μετρήσεις	 από	 το	 περιβάλλον,	 να	 κάνουν	
υπολογισμούς	 και	 να	 επικοινωνούν	 ασύρματα,	
αποτελώντας	τους	διασυνδεόμενους	κόμβους	α-
σύρματων	δικτύων	αισθητήρων	 (WSN).14	Πολλά	
μικροσυστήματα,	όπως	οι	αισθητήρες	πίεσης	και	
άλλοι,	 έχουν	 εμπορική	 εφαρμογή	 σε	 διαφόρους	
τομείς	Φροντίδας	Υγείας.	Η	παγκόσμια	αγορά	ια-
τρικών	αισθητήρων	και	συσκευών	όπως	τα	έξυ-
πνα	χάπια,15	αναμένεται	να	γνωρίσει	σημαντικά	
αυξημένα	έσοδα,	πολλών	δισεκατομμυρίων	δολα-
ρίων,	τα	επόμενα	χρόνια.16

Παρακάτω	γίνεται	σύντομη	παρουσίαση	μερι-
κών	βασικών	τεχνολογιών	που	έχουν	τη	δυναμι-
κή	να	οδηγήσουν	σε	καινοτόμες	υπηρεσίες	υγείας	
βασισμένες	στο	ΔτΠ.	

4.1. RFID και ταυτοποίηση

Η	 τεχνολογία	 RFID	 (Radio	 Frequency	 Identifi-
cation)	 χρησιμοποιείται	 με	 σκοπό	 την	 ασύρμα-
τη	 μετάδοση	 στοιχείων	 ταυτοποίησης	 μέσω	 ε-
τικετών	 (tags)	 που	 βρίσκονται	 ενσωματωμένες	
σε	διάφορα	αντικείμενα.	Η	χρήση	των	ετικετών	
μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	σε:	(α)	άψυχα	αντικεί-
μενα,	όπως	ιατρικό	εξοπλισμό	και	όργανα,	(β)	σε	
ανθρώπους	 (ασθενείς,	 ιατρικό	 και	 νοσηλευτικό	
προσωπικό)	και	γ)	άψυχα	αντικείμενα	που	συν-
δέονται	με	ανθρώπους,	όπως	ιατρικό	εξοπλισμό	
που	χρησιμοποιείται	από	ασθενείς,	προσωπικό,	
επισκέπτες	 κ.λπ.17	 Σε	 συνδυασμό	 με	ασύρματα	
δίκτυα	 αισθητήρων	 και	 πρωτόκολλα	 διασύνδε-
σης,	 το	 RFID	 συναντάται	 στη	 βιβλιογραφία	 ως	
βασικό	συστατικό	σε	προτεινόμενες	λύσεις	όπως	
η	απομακρυσμένη	παρακολούθηση	ασθενούς.18
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κής	διαλειτουργικότητας	μεταξύ	ετερογενών	συ-
σκευών	και	αισθητήρων,	σε	 εφαρμογές	όπως	η	
χορήγηση	φαρμάκων.23

Μέσω	της	ανάλυσης	 των	big	 data	 με	προβλε-
πτικές	και	άλλες	μεθόδους,	και	της	πληροφορίας	
που	εξάγεται,	ενισχύονται	οι	δυνατότητες	πρό-
ληψης,	έγκαιρης	διάγνωσης	και	θεραπείας,	εξα-
τομικευμένης	 βάσει	 τεκμηρίωσης	 προσέγγισης	
καθώς	 και	 εντοπισμού	 φαινομένων	 απάτης.24 
Επιπλέον	 οφέλη	 καταγράφονται	 στους	 τομείς	
της	έρευνας	και	ανάπτυξης	φαρμάκων	και	ιατρι-
κών	 συσκευών	 και	 στην	προάσπιση	 της	 υγείας	
του	πληθυσμού.25

4.4. Wireless Sensor Networks (WSN) 

Τα	ασύρματα	δίκτυα	αισθητήρων	(WSN)	απο-
τελούν	 μια	 τεχνολογία	 που	 επιτρέπει	 τη	 σύν-
δεση	 αισθητήρων	 και	 ενεργοποιητών	 μέσω	 α-
σύρματης	 επικοινωνίας	 και	 δικτυακών	 πυλών	
(gateways).	 Υποκατηγορία	 των	WSN	αποτελούν	
τα	 WPAN	 (Wireless	 Person	 Area	 Networks)	 και	
WBAN	 (Wireless	 Body	 Area	Networks)	 τα	 οποία	
καλύπτουν	μικρή	εμβέλεια	και	χρησιμοποιούνται	
σε	 εφαρμογές	 λήψης	 μετρήσεων	 από	 αισθητή-
ρες	στο	ανθρώπινο	σώμα	όπως	το	RPM	(Remote	
Patient	monitoring)	(εικ.	1).	Τα	δίκτυα	αυτά	υπο-
στηρίζουν	τη	λειτουργία	πολλαπλών	κόμβων	σε	
μικρές	 περιοχές,	 με	 αισθητήρες	 φορητούς	 και	
φορέσιμους	οι	 οποίοι	 μπορούν	 να	παραμείνουν	
διασυνδεδεμένοι	 για	πολλή	ώρα.26	 Πρωτόκολλα	
επικοινωνίας	που	συναντώνται	συχνότερα	είναι	
το	 Bluetooth	 Low	 Energy	 και	 το	 Zig	 Bee	 μεταξύ	
ασθενούς	 και	προσωπικού	 server	 καθώς	 και	 το	
6LoWPAN	για	επικοινωνία	των	συλλεχθέντων	δε-
δομένων	με	το	Διαδίκτυο.

4.5.  Augmented Reality (AR) -  
Επαυξημένη πραγματικότητα 
(σύνθεση εικονικής πραγματικότητας 
και φυσικού κόσμου)

H	 επαυξημένη	 πραγματικότητα	 διαφέρει	 α-
πό	 τον	 πιο	 γνωστό	 της	 «συγγενή»,	 την	 εικονι-
κή	πραγματικότητα	(virtual	reality-VR),	καθώς	η	
τελευταία	δημιουργεί	έναν	τρισδιάστατο	κόσμο	
διαχωρίζοντας	όμως	τον	χρήστη	από	την	πραγ-
ματικότητα.	Η	επαυξημένη	πραγματικότητα	εί-
ναι	 μοναδική	στο	ότι	 οι	 χρήστες	 δεν	 χάνουν	 ε-

4.2. Cloud computing

Το	 νεφοϋπολογιστικό	 περιβάλλον	 (Cloud)	 και	
το	ΔτΠ	εκπροσωπούν	τεχνολογίες	που	διέπονται	
από	αμοιβαία	εξάρτηση.	Το	ΔτΠ	μπορεί	να	επω-
φεληθεί	από	τις	πρακτικά	ανεξάντλητες	δυνατό-
τητες	αλλά	και	πόρους	που	προσφέρει	το	Cloud,	
εξισορροπώντας	με	τον	τρόπο	αυτόν	τους	εγγε-
νείς	του	περιορισμούς	σε	αποθήκευση,	επεξεργα-
σία	και	ισχύ.	Το	Cloud,	από	την	άλλη,	επεκτείνει	
το	πεδίο	 δράσης	 του	 μέσω	 της	 επαφής	 με	 τον	
πραγματικό	κόσμο	για	την	παροχή	νέων	υπηρε-
σιών	με	διάχυτο	και	δυναμικό	τρόπο.19

Οι	εφαρμογές	Διασυνδεδεμένης	Υγείας	παρά-
γουν	 μια	 τεράστια	 ποσότητα	 δεδομένων	 από	
αισθητήρες	 που	 πρέπει	 να	 αντιμετωπιστούν	
κατάλληλα	 για	 περαιτέρω	 διερεύνηση	 και	 ε-
πεξεργασία.	Το	νεφοϋπολογιστικό	περιβάλλον	
μέσω	 της	 πρόσβασης	 σε	 κοινούς	 πόρους	 και	
υποδομές	με	διάχυτο	τρόπο	αποτελεί	μια	υπο-
σχόμενη	 λύση	 για	 την	αποτελεσματική	 διαχεί-
ριση	 των	 δεδομένων	 υγείας.	 Σε	 προτεινόμενη	
αρχιτεκτονική20	 μπορούμε	 να	 εντοπίσουμε	 τα	
συστατικά	 ενός	 cloud-based	συστήματος,	που	
είναι	οι	wearable	και	mobile	αισθητήρες,	οι	πύ-
λες	(gateways),	τα	API	επικοινωνίας,	η	διαχειρι-
στική	 εφαρμογή	 και	 η	 υποδομή	 νεφοϋπολογι-
στικού	περιβάλλοντος.

4.3. Big data και analytics

Οι	 τεχνολογίες	 Big	 Data	 και	 Cloud	 Computing	
αποτελούν	όχι	μόνο	βασικά	δομικά	στοιχεία	του	
Διαδικτύου	 των	 Πραγμάτων,	 αλλά	 και	 τις	 πιο	
σημαντικές	 ίσως	 προωθητικές	 δυνάμεις	 προ-
κειμένου	 το	 ΔτΠ	 να	 αναδείξει	 τις	 δυνατότητές	
του.21	 Τα	 big	 data	 χαρακτηρίζονται	 από	 πέντε	
βασικές	ιδιότητες,	που	είναι	ο	Όγκος	(Volume),	η	
Ταχύτητα	(Velocity),	η	Ποικιλομορφία	(Variety),	η	
Εγκυρότητα	(Veracity)	και	η	Αξία	(Value),	γνωστές	
στην	Aγγλική	και	ως	”The	5	V’s”.	H	αξία	αποτελεί	
ίσως	την	πιο	σημαντική	ιδιότητα,	που	είναι	η	δυ-
νατότητα	των	δεδομένων	 να	μετατρέπονται	σε	
γνώση	που	βασίζεται	στην	ακρίβεια	και	οδηγεί	σε	
μετρήσιμα	θετικά	αποτελέσματα.22

Για	προκλήσεις	ποικιλομορφίας	των	δεδομένων	
υγείας,	 ερευνητές	προτείνουν	 μοντέλα	Big	Data	
ΔτΠ	που	στοχεύουν	στην	επίτευξη	σημασιολογι-
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παφή	με	την	πραγματικότητα	και	η	πληροφορία	
τοποθετείται	 στην	 όρασή	 τους	 αμέσως,	 στοι-
χεία	που	μπορούν	να	την	καταστήσουν,	ως	κομ-
μάτι	του	Διαδικτύου	των	Πραγμάτων,	κινητήρια	
δύναμη	στον	τομέα	της	ιατρικής.	Η	χρησιμότητά	
της	εντοπίζεται,	μεταξύ	άλλων,	στη	χειρουργική	
και	 στην	 απομακρυσμένη	 παρακολούθηση	 και	
συμβουλευτική,	 καθώς	και	στην	 ιατρική	 εκπαί-
δευση.27

4.6. Wearables

Οι	 συσκευές	που	 μπορούν	 να	φορεθούν	 στο	
σώμα	(wearables)	και	πιο	συχνά	στο	χέρι	(smart	
watches),	ξεκίνησαν	αρχικά	ως	μέσα	προώθησης	
ενός	υγιούς	και	ενεργού	τρόπου	ζωής,	προσφέ-
ροντας	στον	χρήστη	λειτουργίες	μέτρησης	των	
βημάτων	 και	 των	 καρδιακών	παλμών	 κατά	 τη	
διάρκεια	της	ημέρας,	ή	στοιχεία	για	την	ποιότη-
τα	του	ύπνου	τη	 νύχτα.	Συχνά	αποτελούν	θέ-
μα	αντιπαράθεσης	σχετικά	με	την	ακρίβεια	των	
μετρήσεων	που	παρέχουν,	άρα	και	την	ικανότη-
τά	τους	να	λειτουργούν	ως	 ιατρικές	συσκευές,	
οδηγώντας	 ακόμη	 και	 σε	 μηνύσεις.28	 Σύμφωνα	
με	 έρευνα,	 τα	πιο	 πετυχημένα	wearables	 είναι	
αυτά	 που	 έχουν	 σχεδιαστεί	 με	 σκοπό	 τη	 διά-

γνωση,	 παρακολούθηση	 και	 αντιμετώπιση	 συ-
γκεκριμένων	καταστάσεων	νόσου	οι	οποίες	δεν	
μπορούν	 να	 αντιμετωπιστούν	 από	 εφαρμογές	
έξυπνων	κινητών.29	Πάντως	το	όποιο	χάσμα	με-
ταξύ	καταναλωτικού	τύπου	wearables	και	ιατρι-
κών	συσκευών	τείνει	να	γεφυρωθεί	τα	επόμενα	
χρόνια,	ιδίως	λόγω	της	δημοφιλίας	αλλά	και	των	
αναπτυσσόμενων	δυνατοτήτων	τους,	σε	συνδυ-
ασμό	με	την	εφαρμογή	 ιατρικών	πρωτοκόλλων	
και	 τεκμηρίωσης.	 Τα	 επόμενα	 χρόνια,	 η	αγορά	
smart	 watch	 αναμένεται	 να	 δει	 την	 προσθήκη	
νέων	λειτουργιών	και	δυνατοτήτων,	φθάνοντας	
τις	70	εκατομμύρια	συσκευές	το	2021,	σε	σύνο-
λο	wearable	συσκευών	που	θα	αγγίζει	τις	200	ε-
κατομμύρια	μονάδες.30

Όσον	αφορά	στη	βελτίωση	της	υγείας	ως	απο-
τέλεσμα	της	χρήσης	συσκευών	wearables,	υπάρ-
χουν	ενδείξεις	ότι	μπορούν	να	βοηθήσουν	άτομα	
με	σοβαρές	ασθένειες	και	ιδίως	ηλικιωμένα	άτομα	
να	παρακολουθήσουν	καλύτερα	την	υγεία	τους,	
να	δώσουν	πληροφορίες	 τόσο	στους	παρόχους	
όσο	 και	 στους	 ασθενείς	 για	 την	 εξέλιξη	 και	 τις	
επι	πτώσεις	διαφόρων	νόσων,	ακόμα	και	να	συμ-
βάλουν	στη	μείωση	ημερών	νοσηλείας	και	επανει-
σαγωγών.31

Κόµβοι αισθητήρων
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Εικόνα 1.	Wireless	Body	Area	Network	για	απομακρυσμένη	παρακολούθηση
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5. Εφαρμογές ΔτΠ στην Υγεία

5.1.  Ambient Assisted Living (AAL) -  
Αυτόνομη Διαβίωση Υποβοηθούμενη 
από το Περιβάλλον (ΑΔΥΠ)

Πρόκειται	για	πλατφόρμες	ΔτΠ	υποστηριζόμε-
νες	από	ευφυή	συστήματα	που	μπορούν	να	παρέ-
χουν	εξειδικευμένες	υπηρεσίες	σε	ηλικιωμένα	άτο-
μα	καθώς	και	άτομα	με	αναπηρία.	Βασικός	στόχος	
είναι	η	υποστήριξη	της	αυτόνομης	διαβίωσης	στον	
προσωπικό	τους	χώρο	με	άνεση	και	ασφάλεια.	Τα	
συστήματα	ΑΔΥΠ	αποτελούνται	από	περιβαλλο-
ντολογικούς	και	ατομικούς	αισθητήρες,	ασύρματα	
δίκτυα	αισθητήρων	και	ενεργοποιητών	(WSANs),	
ελεγκτές	και	πύλες	(gateways),	έξυπνες	συσκευές	
και	δίκτυα	καθώς	και	βάσεις	δεδομένων,	διασυν-
δεδεμένα	 ώστε	 να	 ανταλλάσσουν	 και	 να	 παρέ-
χουν	 υπηρεσίες	 αυτόνομης	 διαβίωσης.32	 Η	 AAL	
βασίζεται	 σε	 μεγάλο	 βαθμό	στην	 έννοια	 και	 την	
τεχνολογία	της	Περιβάλλουσας	Ευφυΐας	(Ambient	
Intelligence	-	AmI)	με	σκοπό	την	παροχή	αδιάλει-
πτης	και	ανεμπόδιστης	αλληλεπίδρασης	συσκευ-
ών	και	ανθρώπου	με	τρόπο	αδιαφανή	και	ομαλό.33 
Εκτενής	αναφορά	στα	συστήματα	ΑΔΥΠ	γίνεται	σε	
ανασκόπηση	των	Memon	et	al.34

5.2.  Απομακρυσμένη παρακολούθηση 
ασθενών και αντιμετώπιση 
ασθενειών

Η	 απομακρυσμένη	 παρακολούθηση	 ασθενών	
δίνει	τη	δυνατότητα	λήψης	μετρήσεων	από	τον	
ασθενή,	 χωρίς	 να	 απαιτείται	 επίσκεψη	 στους	
παραδοσιακούς	χώρους	φροντίδας	(νοσοκομεία,	
εργαστήρια	κ.λπ.).	Ως	παράδειγμα	του	νέου	μο-
ντέλου,	η	παρακολούθηση	των	επιπέδων	γλυκό-
ζης	με	τεχνολογίες	ΔτΠ	καταδεικνύει	σε	ασθενείς	
με	 διαβήτη	 εξατομικευμένα	 μοτίβα	 μεταβολών	
βοηθώντας	τους	στον	κατάλληλο	προγραμματι-
σμό	καθημερινών	δραστηριοτήτων,	 λήψης	φαρ-
μάκων	και	γευμάτων.35	Στη	βιβλιογραφία	πολλές	
μελέτες	ασχολούνται	με	την	απομακρυσμένη	πα-
ρακολούθηση	 ασθενών	 βάσει	 ΔτΠ.36	 Σύμφωνα	
με	έρευνα,37	η	απομακρυσμένη	παρακολούθηση	
μέσω	τεχνολογιών	ΔτΠ	μπορεί	να	βελτιώσει	την	
ποιότητα	της	ζωής	ασθενών	(quality-adjusted	life	
years-QALYs)	όσον	αφορά	σε	εννέα	καταστάσεις	
νόσου	με	τρεις	τρόπους,	την	παρακολούθηση	της	
συνέπειας	στην	αγωγή,	τον	έγκαιρο	εντοπισμό	ε-
πιπλοκών	καθώς	και	τη	διαχείριση	της	θεραπείας	
σε	πραγματικό	χρόνο	(πίν.	1).	

Πίνακας 1.	Απομακρυσμένη	παρακολούθηση	ΔτΠ	και	οφέλη	στη	βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής	των	ασθενών.	Πηγή:	McKinsey	Global	Institute

Παθήσεις Συνέπεια 
στην αγωγή

Εντοπισμός 
επιπλοκών

Διαχείριση 
θεραπείας

Παράμετροι μέτρησης

Ψυχικές	νόσοι Σημαντικό	όφελος Μέτριο	όφελος Μικρό	όφελος Φαρμακευτική	χρήση,	δραστηριότητα,	επικοινωνία

Καρδιαγγειακές	νόσοι Σημαντικό	όφελος Σημαντικό	όφελος Σημαντικό	όφελος Φαρμακευτική	χρήση,	δραστηριότητα	πίεση,	σφυγμός,	
βάρος

Καρκίνος Μέτριο	όφελος Σημαντικό	όφελος Σημαντικό	όφελος Βάρος,	άσκηση,	σφυγμός,	θερμοκρασία	σώματος,	αίμα	
στα	ούρα

HIV/AIDS Σημαντικό	όφελος Σημαντικό	όφελος Σημαντικό	όφελος Φαρμακευτική	χρήση,	δραστηριότητα	πίεση,	σφυγμός,	
θερμοκρασία	σώματος

Νόσοι	αισθητηρίων 
		οργάνων

Μέτριο	όφελος Μικρό	όφελος Μέτριο	όφελος Φαρμακευτική	χρήση	(π.χ.	Γλαύκωμα)

Παθήσεις	αναπνευστικού 
		συστήματος

Σημαντικό	όφελος Μέτριο	όφελος Σημαντικό	όφελος Φαρμακευτική	χρήση,	αναπνευστικός	ρυθμός,	ποιότη-
τα	αέρα,	οξυμετρία,	μέτρηση	γύρης

Διαβήτης Σημαντικό	όφελος Σημαντικό	όφελος Σημαντικό	όφελος Φαρμακευτική	χρήση,	άσκηση,	βάρος,	έλκη	ποδιών,	
μέση	τιμή	γλυκόζης	στο	αίμα,	πρωτεΐνη	στα	ούρα,	
σφυγμός,	πίεση

Άλλες	χρόνιες	παθήσεις Μέτριο	όφελος Μέτριο	όφελος Μέτριο	όφελος Εξαρτημένες	από	πάθηση	(π.χ.	κινητικότητα/ευλυγισία	
για	αρθρίτιδα)

Μη	χρόνιες	παθήσεις Μέτριο	όφελος Μέτριο	όφελος Μέτριο	όφελος Εξαρτημένες	από	πάθηση	(π.χ.	υγρασία	τραύματος)
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5.3. Διαχείριση φαρμάκου

Οι	δαπάνες	που	σχετίζονται	με	την	παραγω-
γή	και	διαχείριση	των	φαρμάκων	αποτελούν	μεί-
ζον	θέμα	για	τη	βιομηχανία	της	υγείας.	Σύμφωνα	
με	 το	 Forbes	 το	 μέσο	 κόστος	 παραγωγής	 ενός	
εγκεκριμένου	φαρμάκου	 ανέρχεται	 στα	 55	 εκα-
τομμύρια	δολάρια,38	ενώ	πολλές	φαρμακοβιομη-
χανίες	επικαλούνται	πολύ	μεγαλύτερο	κόστος.39 
Επιπρόσθετα,	 υπάρχει	 και	 η	αγορά	 «πλαστών»	
φαρμάκων	 με	 τζίρο	 πολλών	 εκατομμυρίων.	
Πρακτικές	ΔτΠ	αποδοτικότερης	διαχείρισης	κό-
στους	 σε	 αυτόν	 τον	 τομέα	 περιλαμβάνουν	 τη	
χρήση	ετικετών	RFID	στη	διαδικασία	εφοδιαστι-
κής	αλυσίδας	φαρμάκου,40	ενισχύοντας	την	εμπι-
στοσύνη	καταναλωτών	και	παραγωγών,	 καθώς	
και	την	ανάπτυξη	έξυπνων	χαπιών,	που	συμβάλ-
λουν	 στην	 παρακολούθηση	 της	 φαρμακευτικής	
αγωγής	και	την	ελαχιστοποίηση	κινδύνων	και	α-
πωλειών.	

5.4. Λειτουργική υποστήριξη νοσοκομείων

Πολλοί	νοσοκομειακοί	οργανισμοί	αξιοποιούν	το	
ΔτΠ,	μέσα	από	τη	χρήση	υποδομών	ασύρματης	
διασύνδεσης	 και	 ετικετών	RFID,	σε	 τρεις	 τομείς	
λειτουργίας,	διαχείριση	αποθεματικών,	συμπερι-
λαμβανομένης	 και	 της	 διαχείρισης	Φαρμακείου,	
βελτιστοποίηση	 ροών	 εργασίας	 μέσα	 από	 την	
ανίχνευση	 κόμβων	συμφόρησης	 καθώς	 και	 ολο-
κλήρωση	ιατρικών	συσκευών	με	στόχο	την	προ-
ώθηση	της	αυτοματοποίησης	και	την	αξιοποίηση	
συστημάτων	υποστήριξης	αποφάσεων.41

6.  ΔτΠ, Ασθενείς και επαγγελματίες 
παροχής Υγείας

6.1.  Ασθενείς και ενδυνάμωση 
μέσω τεχνολογιών ΔτΠΥ

Η	ενδυνάμωση	των	ασθενών,	που	αποτελεί	μια	
έννοια	 πολύ	 διαδεδομένη	 τα	 τελευταία	 χρόνια,	
συνίσταται	στην	 ικανότητα	των	ατόμων	να	κα-
τανοούν	καλύτερα	τα	θέματα	υγείας	μέσω	επαρ-
κούς	 και	 συνεχούς	 πληροφόρησης,	 πρόσβασης	
σε	δεδομένα	του	ιατρικού	τους	φακέλου	και	αλλη-
λεπίδρασης,	με	τη	χρήση	του	Διαδικτύου,	με	για-
τρούς	ή	άλλους	ασθενείς	 (κοινότητες	ασθενών).	
Με	αυτόν	τον	τρόπο	μπορούν	να	προβαίνουν	σε	
τεκμηριωμένες	επιλογές	για	την	υγεία	τους,	να	εί-

ναι	πιο	αφοσιωμένοι	και	υπεύθυνοι	απέναντι	στη	
θεραπεία	που	ακολουθούν	και	να	ακολουθούν	έ-
ναν	τρόπο	ζωής	που	ευνοεί	την	πρόληψη	και	την	
έγκαιρη	διάγνωση.42

Εκτός	από	την	ενδυνάμωση,	μια	ακόμη	βασική	
παράμετρος	που	αφορά	στους	ασθενείς	και	στη	
χρήση	 τεχνολογιών	 ΔτΠ	 είναι	 η	 δέσμευσή	 τους	
στη	 χρήση	 νέων	 εργαλείων	 και	 μεθόδων.	 Ένας	
βασικός	λόγος	που	οι	χρήστες	χάνουν	τα	ενδια-
φέρον	τους	ως	προς	τη	χρήση	έξυπνων	συσκευ-
ών	υγείας	και	ευεξίας	είναι	το	ότι	οι	τελευταίες	
δεν	 λαμβάνουν	 υπόψη	 την	 αλληλεπίδραση	 με	
το	περιβάλλον,	 τις	 ιδιαίτερες	συνήθειες	 και	 τον	
τρόπο	ζωής	των	χρηστών,	δεν	προσαρμόζονται	
δηλαδή	 στις	 ιδιαιτερότητες	 του	 κάθε	 ατόμου.43 
Ο	Joseph	Kvedar	στο	βιβλίο	του	”The	 Internet	of	
Healthy	Things”	εισάγει	την	έννοια	της	υπερ-προ-
σωποποίησης	(hyper	personalization)	ως	εργαλείο	
προκειμένου	υπηρεσίες	που	βασίζονται	στο	ΔτΠ	
να	καλύπτουν	στοχευμένα	τις	ιδιαίτερες	ανάγκες	
του	κάθε	ασθενούς,	λαμβάνοντας	παράλληλα	υ-
πόψη	τις	εξατομικευμένες	πληροφορίες	του	πε-
ριβάλλοντός	του.44

6.2. Επαγγελματίες υγείας και ΔτΠΥ

Οι	 επαγγελματίες	 υγείας	 χρειάζονται	 σχετική	
κατάρτιση	προκειμένου	να	εφαρμόσουν	νέες	τε-
χνολογίες	σε	κλινικό	περιβάλλον	με	αποτελεσμα-
τικότητα	και	ασφάλεια.	Επιπλέον,	ανησυχίες	αφο-
ρούν	 στην	 ποιότητα,	 την	 αξιοπιστία,	 την	 πλη-
θώρα	 δεδομένων,	 την	προστασία	 της	 ιδιωτικής	
ζωής	και	την	ασφάλεια.	Δυσκολίες	αντιμετωπίζει	
ειδικά	το	νοσηλευτικό	προσωπικό,	που	διαχρονι-
κά	έχει	συνδέσει	το	έργο	του	με	τη	φροντίδα	του	
ασθενούς,	καθιστώντας	μεγάλη	πρόκληση	την	εξι-
σορρόπηση	τεχνολογίας	και	άμεσης	επαφής.45

Σύμφωνα	με	μελέτες,	η	υιοθέτηση	τεχνολογιών	
ΔτΠ	και	η	ολοκληρωμένη	πρόσβαση	σε	δεδομένα	
ασθενών	που	προσφέρει,	μπορεί	να	βοηθήσει	το	
έργο	των	επαγγελματιών,	 ιδίως	όταν	συνοδεύε-
ται	 από	 κατάλληλες	 διαδικασίες	 και	 πρότυπα,	
προσφέροντάς	 τους	συγκεκριμένα	 οφέλη	 όπως	
βαθύτερη	και	ακριβέστερη	γνώση	της	κατάστα-
σης	του	ασθενούς	ακόμα	και	μεταξύ	επισκέψεων,	
συμβάλλοντας	στην	αναθεώρηση	της	φροντίδας	
για	καλύτερα	αποτελέσματα.46



18	 Α.	ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ	και	Ι.	ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ	 ΙΑΤΡΙΚΗ	107,	2018

Μεγάλο	στοίχημα	επίσης	για	την	ολοκλήρωση	
έξυπνων	συσκευών,	τη	διασύνδεσή	τους	και	την	
ανταλλαγή	πληροφοριών	σε	 κλινικά	περιβάλλο-
ντα,	 είναι	 η	 υπόσχεση	 για	 μείωση	 ιατρικών	 λα-
θών	που	μπορούν	να	αποφευχθούν,47	όπως	για	
παράδειγμα	κατά	τη	μετάβαση	από	το	χειρουρ-
γείο	στη	μονάδα	εντατικής	θεραπείας.48

7.  Διεθνές, ευρωπαϊκό 
και εγχώριο περιβάλλον

Η	ανάπτυξη	των	τεχνολογιών	ασύρματης	επι-
κοινωνίας	 και	 η	 μετάβαση	προς	 ένα	 καινούργιο	
παράδειγμα	φροντίδας	υγείας	 με	προσανατολι-
σμό	 στις	 ιδιαιτερότητες	 και	 ανάγκες	 του	 ασθε-
νούς	έχει	καταστήσει	επιτακτική	την	ανάγκη	για	
πιο	ουσιαστική	συνεργασία	και	συνεννόηση·	προς	
αυτή	την	κατεύθυνση	τα	τελευταία	χρόνια	έχουν	
δημιουργηθεί	διάφορες	συμπράξεις	(alliances	και	
consortia)	όπως	η	Continua	Health	Alliance.	

Σύμφωνα	 με	 έρευνες,	 εξάγονται	 χρήσιμα	 συ-
μπεράσματα	που	καταδεικνύουν	ενίσχυση	της	α-
ξιοποίησης	του	ΔτΠ	και	της	συμβολής	του	στον	
ψηφιακό	μετασχηματισμό.49	Έξι	στους	δέκα	οργα-
νισμούς	φροντίδας	υγείας	χρησιμοποιούν	ήδη	τε-
χνολογίες	ΔτΠ,	ιδίως	με	σκοπό	την	παρακολούθη-
ση	καθώς	και	τη	συντήρηση	ιατρικών	συσκευών,	
δημιουργώντας	νέες	υπηρεσίες	και	ευνοώντας	την	
καινοτομία	και	αποδοτικότητα.50	Οι	τελευταίες	ε-
κτιμήσεις	ανεβάζουν	την	αξία	του	ΔτΠ	στην	Υγεία	
σε	πάνω	από	160	δισεκατομμύρια	δολάρια	έως	το	
2020,	 με	 μικτό	 ετήσιο	 ρυθμό	ανάπτυξης	 (CAGR)	
38,1%	μεταξύ	2015	και	2020.51	Στα	επόμενα	5	χρό-
νια	ο	τομέας	της	υγειονομικής	περίθαλψης	προ-
βάλλεται	ως	 η	Νο1	 ανάμεσα	 στις	 κορυφαίες	 10	
βιομηχανίες	ανάπτυξης	εφαρμογών	ΔτΠ.

Στον	χώρο	του	ΔτΠΥ	δραστηριοποιούνται	πολ-
λές	ισχυρές	εταιρείες	του	παραδοσιακού	ICT	κλά-
δου,	φιλοδοξώντας	να	εξασφαλίσουν	μεγάλο	μερί-
διο	της	αγοράς	μέσω	της	ανάπτυξης	συγκεκριμέ-
νων	ιατρικών	εφαρμογών,	αυξάνοντας	την	έρευνα	
και	ανάπτυξη	και	απορροφώντας	νέες	startups.52 
Η	Microsoft	 αξιοποιεί	 την	 πλατφόρμα	 Azure	 για	
την	παροχή	μέσω	cloud	διαφόρων	εφαρμογών	πα-
ροχής	φροντίδας.	Η	IBM,	έχει	ανακοινώσει	επενδύ-
σεις	 ΔτΠΥ	 εκατοντάδων	 εκατομμυρίων.	 Δεκάδες	
είναι	και	οι	startups	που	αναδύονται	στον	χώρο.

Τα	τελευταία	χρόνια	η	Ευρωπαϊκή	Επιτροπή	έχει	
υιοθετήσει	 μια	 σειρά	 υποστηρικτικών	πολιτικών	
δράσεων	 με	 σκοπό	 την	 επιτάχυνση	 της	 ευρείας	
χρήσης	του	ΔτΠ	και	την	αξιοποίηση	της	δυναμι-
κής	 του,	προς	 όφελος	 των	 Ευρωπαίων	πολιτών	
και	επιχειρήσεων.	Το	2015	η	ΕΕ	σε	συνεργασία	με	
στρατηγικούς	 εταίρους	 από	 τον	 επιχειρηματικό	
κόσμο	ΔτΠ	 και	 με	 σκοπό	 τη	 δημιουργία	 ενός	 α-
νταγωνιστικού,	 δυναμικού	οικοσυστήματος	ΔτΠ,	
ανακοίνωσε	τη	συγκρότηση	της	Συμμαχίας	για	το	
ΔτΠ	 (Alliance	 for	 the	 Internet	 of	 Things-AIOTI).	Η	
Συμμαχία	προσφέρει	την	ευκαιρία	για	διαβούλευ-
ση	πάνω	σε	θέματα	που	αφορούν	σε	ρυθμιστικά	
και	νομικά	εμπόδια,	καθώς	και	την	επίτευξη	ομο-
φωνίας	σε	θέματα	προτυποποίησης.53

7.1. Διεθνείς και ευρωπαϊκές στρατηγικές

Παγκοσμίως	 παρατηρείται	 κινητικότητα	 σχε-
τικά	με	την	προετοιμασία	διαφόρων	χωρών	για	
την	 υιοθέτηση	 τεχνολογιών	 ΔτΠ,	 αναγνωρίζο-
ντας	προοδευτικά	τις	νέες	δυνατότητες	που	φέρ-
νουν	 καθώς	 και	 τα	 ανταγωνιστικά	 πλεονεκτή-
ματα	που	ενέχουν.	Πολιτικές	περιλαμβάνουν	το	
National	IOT	Strategy	Dialogue	(ΗΠΑ),54	τη	στρα-
τηγική	 του	 Ηνωμένου	 Βασιλείου	 «Το	 Διαδίκτυο	
των	Πραγμάτων:	αξιοποιώντας	στο	 έπακρο	τη	
Δεύτερη	Ψηφιακή	Επανάσταση»,55	 τους	σχεδια-
σμούς	της	Κίνας	σε	πόλεις	όπως	το	Shenzhen	και	
Wuxi,56	καθώς	και	την	εκστρατεία	”Industrie	4.0	
Smart	Manufacturing	for	the	Future”57	(Γερμανία).	
Άλλες	 χώρες	 όπως	 η	 Αυστραλία	 και	 η	 Νότια	
Κορέα	 επιδεικνύουν	 επίσης	 μεγάλη	 δυναμική	 ό-
σον	αφορά	στο	ΔτΠ.58

7.2. Η ελληνική πραγματικότητα

Η	 Ελλάδα,	 μέσα	 από	 συμπράξεις	 ιδρυμάτων	
και	 εταιρειών,	 συμμετέχει	 σε	 έργα	 έρευνας	 και	
ανάπτυξης	ΔτΠ	σε	πανευρωπαϊκό	επίπεδο,	στα	
πλαίσια	 του	 χρηματοδοτικού	 πλαισίου	 για	 την	
έρευνα	και	καινοτομία	Horizon	2020,	με	τη	συμ-
μετοχή	της	να	ανέρχεται	στο	6,5%	της	συνολικής	
διαθέσιμης	κοινοτικής	συγχρηματοδότησης.	

Από	τη	βιβλιογραφία	ανεδείχθησαν,	όσον	αφο-
ρά	σε	πλατφόρμες	ΔτΠ,	τα	έργα	SYNAISTHISI,59 
VICINITY60	 και	 ACTIVAGE,61	 που	 βρίσκονται	 σε	
εξέλιξη	και	 έχουν	ως	κοινό	τόπο	την	υποστήρι-
ξη	υπηρεσιών	αυτόνομης	διαβίωσης	και	απομα-
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κρυσμένης	 παρακολούθησης.	 Σχετικά	 πιλοτικά	
προγράμματα	που	διερευνήθηκαν	ήταν	τα	ευρω-
παϊκά	προγράμματα	Renewing	Health	(υπηρεσίες	
εξ	αποστάσεως	παρακολούθησης	σε	ασθενείς	με	
χρόνιες	παθήσεις)	και	SmartCare62	(αυτόνομη	δια-
βίωση	ασθενών	και	ηλικιωμένων	στο	σπίτι),	από	
τα	οποία	προέκυψαν,	τουλάχιστον	στην	πρώτη	
περίπτωση,	 θετικά	 κλινικά	αποτελέσματα	όσον	
αφορά	στην	παρέμβαση.63

Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	έρευνας64	σχε-
τικά	 με	 τις	 δυνατότητες	 κρατών	 μελών	 της	 ΕΕ	
που	αφορούν	στην	ανάπτυξη	τεχνολογιών	ΔτΠ,	
η	Ελλάδα,	βρίσκεται	μαζί	με	άλλες	χώρες	στη	χα-
μηλότερη	θέση,	χαρακτηριζόμενη	ως	“follower”,	
τόσο	σε	επίπεδο	δυνατοτήτων	(capabilities)	όσο	
και	πρωτοβουλιών	(initiatives).	

8.  Μετασχηματισμός υπηρεσιών Υγείας 
με τη χρήση ΔτΠ

Ο	 όρος	 «μετασχηματισμός»	 που	 χρησιμοποι-
ούμε	στην	παρούσα	εργασία	αποτελεί	ελεύθερη	
μετάφραση	του	αγγλικού	όρου	”disruption”,	που	
αποδίδεται	στον	Αμερικανό	ακαδημαϊκό	Clayton	
M.	Christensen.	 Αναφέρεται	 σε	 καινοτομίες	 στη	
βιομηχανία	που	δημιουργούν	νέες	αγορές	και	δί-
κτυα	αξίας	 «διαταράσσοντας»	την	πρότερη	κα-
τάσταση,	 όπως	 για	 παράδειγμα	 το	 τέλος	 της	
φωτογραφίας	με	φιλμ	υπέρ	των	ψηφιακών	φω-
τογραφικών	μηχανών	και	των	έξυπνων	τηλεφώ-
νων.	Ο	ίδιος	ακαδημαϊκός	προτείνει	τη	χρήση	δια-
ταρακτικών	καινοτομιών	στον	χώρο	της	παροχής	
φροντίδας	υγείας,	με	αντιπροσωπευτικό	πυρήνα	
αυτού	του	τύπου	καινοτομίας	να	αποτελεί	η	«α-
πλοποίηση»	μέσω	της	τεχνολογίας,	η	οποία	πρέ-
πει	να	ενταχθεί	σε	καινοτόμα	επιχειρηματικά	μο-
ντέλα	και	δίκτυα	αξίας.65

Η	 διασύνδεση	 υπερηχογράφων,	 ηλεκτροκαρ-
διογράφων,	 συσκευών	 μέτρησης	 θερμοκρασίας,	
επιπέδου	γλυκόζης	και	άλλων	παραμέτρων	επι-
τρέπουν	 στους	 ασθενείς	 να	 παρακολουθούν	 οι	
ίδιοι	την	υγεία	τους,	αλλάζοντας	το	τοπίο	σημα-
ντικά	ιδίως	σε	καταστάσεις	που	απαιτούν	αλλε-
πάλληλες	επισκέψεις	σε	γιατρούς.

Γενικά	το	ΔτΠ	παρέχει	εργαλεία	ικανά	να	υπο-
στηρίξουν	τη	δυναμική	παρουσία	της	πρόληψης	
και	της	ευεξίας	στο	νέο	μοντέλο	Υγείας	που	υιο-

θετείται	σταδιακά	διεθνώς.	Επίσης	προωθεί	και	
υποστηρίζει	νέα	μοντέλα	ιατρικής,	όπως	η	ιατρι-
κή	 ακριβείας	 (precision	 medicine)	 και	 η	 ιατρική	
βάσει	 στοιχείων	 του	 περιβάλλοντος	 του	 ασθε-
νούς	(contextual	medicine).66

Αξίζει	να	σημειωθεί	επίσης	η	τάση	στον	τομέα	
της	 φροντίδας	 υγείας	 να	 εισέρχονται	 εταιρείες	
που	δεν	έχουν	άμεση	σχέση	με	τον	κλάδο,	επεν-
δύοντας	σε	νέες	ευκαιρίες	και	μοντέλα	παροχής	
υπηρεσιών.	Εταιρείες	κολοσσοί	όπως	η	Amazon	
που	παραδοσιακά	ανήκουν	στον	χώρο	του	ηλεκ-
τρονικού	 εμπορίου,	 δραστηριοποιούνται	 ήδη	
στο	 ΔτΠΥ,67	 με	 τεχνολογίες	 ανάλυσης	 δεδομέ-
νων	 ασθενών	 και	 υποβοηθούμενης	 διαβίωσης.	
Φαινόμενο	επίσης	της	εποχής	είναι	το	παράδειγ-
μα	της	«θεοποίησης»	να	περνάει	από	τους	για-
τρούς	σε	ορισμένους	θιασώτες	της	τεχνολογίας	οι	
οποίοι,	με	αρκετή	δόση	υπερβολής,	ισχυρίζονται	
πως	 ένας	 πραγματικός	 μετασχηματισμός	 του	
χώρου	 της	 Υγείας	 μπορεί	 να	 πραγματοποιηθεί	
μόνο	από	επιχειρήσεις	εκτός	του	τομέα	Υγείας.68 
Στον	πίνακα	2	επιχειρούμε	μια	σύνοψη	των	νέων	
μοντέλων	και	διαδικασιών	που	εισάγει	η	υιοθέτη-
ση	τεχνολογιών	ΔτΠ	στην	Υγεία.	

9. Εθνική στρατηγική ΔτΠ στην Υγεία

9.1. Αναγκαιότητα και παράγοντες ώθησης

Αναλύοντας	το	περιβάλλον,	μπορούμε	να	εντο-
πίσουμε	δημογραφικά	στοιχεία	που	δίνουν	ώθη-
ση	 στην	 υιοθέτηση	 τεχνολογικών	 λύσεων	 ΔτΠ	
στην	Υγεία,	υποστηρίζοντας	την	αλλαγή	του	μο-
ντέλου	φροντίδας	προς	μια	πιο	ασθενοκεντρική	
και	 κατανεμημένη	 προσέγγιση,	 προκειμένου	 το	
σύστημα	υγείας	να	διατηρηθεί	βιώσιμο	και	απο-
τελεσματικό:

9.1.1. Γήρανση του πληθυσμού.	Σε	λίγα	χρόνια	ο	
πληθυσμός	της	γης	θα	φτάσει	για	πρώτη	φορά	
στην	 ιστορία	το	σημείο	όπου	θα	ζουν	περισσό-
τεροι	άνθρωποι	άνω	των	65	ετών	από	ό,τι	κάτω	
των	 5	 ετών.69	 Σύμφωνα	 με	 στοιχεία	 της	 ΕΕ	 και	
προβλέψεις	 της	 Eurostat,	 υπολογίζεται	 ότι	 ενώ	
σήμερα	στην	Ευρωπαϊκή	Ένωση	αντιστοιχούν	4	
άτομα	σε	παραγωγική	ηλικία	 (15–64	 ετών)	ανά	
1	συνταξιούχο	άνω	των	65	ετών,	το	2060	θα	υ-
πάρχουν	μόνο	2	άτομα	για	κάθε	1	συνταξιούχο,	
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αναλογία	 που	 αποτελεί	 πραγματικότητα	 στην	
Ελλάδα	σήμερα.70

9.1.2. Χρόνιες παθήσεις.	Τα	χρόνια	νοσήματα,	με-
ταξύ	 των	 οποίων	 τα	 καρδιαγγειακά	 νοσήματα,	
ο	καρκίνος,	ο	διαβήτης	και	τα	ψυχικά	νοσήματα,	
ευθύνονται	για	το	70%	της	ζήτησης	υπηρεσιών	υ-
γείας	και	απορροφούν	περισσότερο	από	το	65%	
της	εθνικής	υγειονομικής	δαπάνης.	Η	συντριπτική	
πλειοψηφία	των	χρόνιων	νοσημάτων	θα	μπορού-
σαν	να	είχε	προληφθεί	με	την	εξάλειψη	ή	διαχείρι-
ση	των	παραγόντων	κινδύνου.71	Το	ποσοστό	των	
Ελλήνων	που	δηλώνει	ότι	πάσχει	από	κάποιο	χρό-
νιο	πρόβλημα	υγείας	ή	χρόνια	πάθηση,	αυξήθηκε	
κατά	24,2%	μεταξύ	2009	και	2014.72

9.1.3. Διαθέσιμο προσωπικό.	Όσον	αφορά	στην	
προσφορά	 ιατρών,	 η	 χώρα	 μας	 σύμφωνα	 με	

στοιχεία	 του	 ΟΟΣΑ,73	 διαθέτει	 ένα	 από	 τα	 υ-
ψηλότερα	ποσοστά	ιατρών	ανά	1000	κατοίκους	
(6,3),	ενώ	σε	αντιδιαστολή	ένα	από	τα	χαμηλότε-
ρα	ποσοστά	νοσηλευτών	(3,2).	Αξίζει	επίσης	να	
σημειωθεί	πως	όσον	αφορά	σε	νησιωτικές	και	α-
πομακρυσμένες	περιοχές,	παρατηρούνται	σοβα-
ρές	ελλείψεις	στην	κάλυψη	των	προβλεπόμενων	
θέσεων.74

Η	γήρανση	του	πληθυσμού	και	η	αύξηση	των	
χρόνιων	πασχόντων	εντείνει	τις	ανάγκες	σε	προ-
σωπικό	παροχής	φροντίδας	υγείας.	Οι	ελλείψεις	
και	η	αναποτελεσματική	κατανομή,	ιδίως	σε	πε-
ριβάλλον	 οικονομικής	 συμπίεσης,	 οδηγούν	 στην	
αξιοποίηση	 τεχνολογιών	 όπως	 του	 ΔτΠ	 προ-
κειμένου	να	καλυφθούν	οι	αυξανόμενες	ανάγκες	
προσωπικού.	

Πίνακας 2.	Μετασχηματισμός	φροντίδας	υγείας	μέσω	τεχνολογιών	ΔτΠ

Παραδοσιακό μοντέλο φροντίδας υγείας Φροντίδα υγείας μέσα από τεχνολογίες ΔτΠ

Σημείο	φροντίδας	είναι	η	κλινική,	το	εργαστήριο	κ.λπ. Σημείο	φροντίδας	αποτελεί	ο	ίδιος	ο	ασθενής	όπου	κι	αν	βρίσκεται

Ο	γιατρός	ιεραρχικά	βρίσκεται	πάνω	από	τον	ασθενή Η	σχέση	ιατρού	και	ασθενούς	τείνει	να	γίνει	ισότιμη

Η	θεραπεία	αποφασίζεται	από	τον	ιατρό Η	ακολουθούμενη	θεραπεία	είναι	αποτέλεσμα	συνεργασίας		ιατρού	και	ασθε-
νούς

Τα	δεδομένα	υγείας	«ανήκουν»	στους	παρόχους	υπηρεσιών	υγείας. Τα	δεδομένα	ανήκουν	στον	ασθενή

Η	θεραπεία	βασίζεται	στην	κρίση	του	ιατρού,	με	βάση	την	εμπειρία 
του	ασθενούς

Η	θεραπεία	βασίζεται	στη	συγκέντρωση	και	ανάλυση	δεδομένων	από	πλήθος	
διασυνδεδεμένων	πηγών

Διάγνωση	και	αντιμετώπιση	νόσων Πρόληψη,	έγκαιρη	διάγνωση,	αντιμετώπιση

Αντιμετώπιση	της	απουσίας	υγείας Διατήρηση	καλής	υγείας	και	ευεξίας

Η	ιατρική	γνώση	αφορά	μόνο	στους	ιατρούς Η	ιατρική	γνώση	είναι	διαθέσιμη	στους	ασθενείς	μέσω	portals	ασθενών	και	social	
media

Το	κόστος	υπηρεσιών	υγείας	αυξάνεται	με	τη	χρήση	πόρων 
του	συστήματος

To	κόστος	υπηρεσιών	υγείας	μειώνεται	με	τη	χρήση	τεχνολογιών	ΔτΠ	

Η	παρακολούθηση	της	κατάστασης	μετά	από	οξέα	επεισόδια	βασίζεται 
σε	οδηγίες,	τηλεφωνικές	επικοινωνίες	και	νέες	επισκέψεις

Η	παρακολούθηση	βασίζεται	σε	αυτοματοποιημένα	ηλεκτρονικά	μηνύματα	υ-
πενθύμισης	βάσει	του	ορισμένου	πλάνου	φροντίδας,	σε	εφαρμογές	έξυπνων	
κινητών	που	ενισχύουν	τη	δέσμευση	των	ασθενών	στο	πρόγραμμά	τους,	κα-
θώς	και	πληροφόρηση	των	παρόχων	σχετικά	με	αποκλίσεις	των	ασθενών	
από	την	ορισμένη	θεραπεία,	προθεσμίες	και	ραντεβού

Αντιμετώπιση	χρόνιων	ασθενειών	μέσω	σποραδικών 
κλινικών	επισκέψεων

Χρήση	 τεχνολογιών	ΔτΠ	και	 εφαρμογών	απομακρυσμένης	παρακολούθησης	
στο	σπίτι	(π.χ.	επίπεδα	γλυκόζης,	σπιρομετρήσεις	για	ΧΑΠ,	παρακολούθηση	
βάρους	για	καρδιακές	παθήσεις	κ.ά.)

Αδυναμία	των	ασθενών	όσον	αφορά	στην	πρόσβαση	σε	μέσα	διαχείρισης 
υγείας	και	ευεξίας	εκτός	κλινικού	περιβάλλοντος

Οι	ασθενείς	έχουν	στη	διάθεσή	τους	φορέσιμες	(wearables)	και	άλλες	συσκευ-
ές	παρακολούθησης	ενεργούς	διαβίωσης,	 	 εντοπισμού	νόσων	και	 τήρησης	
πλάνου	φροντίδας

Η	φροντίδα	ηλικιωμένων	με	προβλήματα	υγείας	συχνά	καλύπτεται 
μέσω	της	πλήρους	απασχόλησης	νοσηλευτικού	και	άλλου	προσωπικού 
καθώς	και	οργανισμών	φροντίδας

Η	φροντίδα	ηλικιωμένων	με	προβλήματα	υγείας	μπορεί	να	καλυφθεί	μέσω	τε-
χνολογιών	ΔτΠ	και	εφαρμογές	όπως	η	υποβοηθούμενη	από	το	περιβάλλον	
αυτόνομη	διαβίωση	και	η	από	απόσταση	παρακολούθηση,	στην	άνεση	του	
σπιτιού	τους
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9.2. SWOT ανάλυση ΔτΠ στην Υγεία

Το	ΔτΠ	στην	Υγεία	αποτελεί	έναν	τομέα	πολλά	
υποσχόμενο	όσον	αφορά	σε	κυβερνητικές	πολιτι-
κές	αλλά	και	επενδυτικές	δραστηριότητες,	με	την	
προϋπόθεση	πως	αυτές	βασίζονται	σε	προσεκτι-
κή	αποτύπωση	 του	περιβάλλοντος.	Παρακάτω	
παρουσιάζεται	 ανάλυση	 των	 Δυνατοτήτων,	
Αδυναμιών,	Ευκαιριών	και	Απειλών	(SWOT)	που	
μπορεί	να	βοηθήσει	τα	κέντρα	λήψης	αποφάσε-
ων	στη	χάραξη	στρατηγικών	και	στην	ανάληψη	α-
νάλογων	επενδυτικών	εγχειρημάτων.	Αναλυτικά:

9.2.1. Δυνατότητες (Strengths).	 Σε	 μια	 παγκό-
σμιας	 εμβέλειας	 έρευνα,	 καταδεικνύεται	 η	 τάση	
Προμηθευτών	 Υγείας	 και	 Ασφαλιστικών	 Οργα-
νισμών	να	επενδύουν	σε	προγράμματα	ΔτΠΥ	σε	
τρεις	 επιχειρησιακούς	 τομείς,	 απομακρυσμένη	
παρακολούθηση	ασθενών	(RPM),	ευεξία	και	πρό-
ληψη,	καθώς	και	επιχειρησιακή	λειτουργία.	Επίσης	
αναδεικνύονται	 οφέλη	 εξοικονόμησης	 δαπανών	
και	άλλα	οφέλη	από	την	αρχική	εφαρμογή.75

Παραδείγματα	 εφαρμογής	 τεχνολογιών	 ΔτΠ	
στην	Υγεία	σε	τομείς	όπως	η	από	απόσταση	πα-
ρακολούθηση	και	η	αυτόνομη	διαβίωση	για	ασθε-
νείς	 με	 ποικίλες	 χρόνιες	 παθήσεις	 αρχίζουν	 να	
δείχνουν	θετικά	αποτελέσματα	όσον	αφορά	στην	
εξοικονόμηση	πόρων	και	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο.76

Αξίζει	επίσης	να	σημειωθεί	η	συμβολή	που	μπο-
ρεί	να	έχουν	οι	τεχνολογίες	ΔτΠ,	σε	συνέργεια	με	
υποδομές	Cloud	και	εργαλεία	Data	Analytics,	στην	
εξοικονόμηση	 πόρων	 μέσω	 της	 αντιμετώπισης	
της	απάτης,	της	σπατάλης	και	της	κατάχρησης	
στον	τομέα	της	Υγείας.77

Άλλες	 δυνατότητες	περιλαμβάνουν	 τη	φιλικό-
τητα	προς	το	περιβάλλον78	υπό	προϋποθέσεις,	
την	προώθηση	 της	 καινοτομίας,	 το	 ενδιαφέρον	
του	κοινού	και	την	ευκολία	χρήσης	με	την	εισαγω-
γή	μάλιστα	στοιχείων	παιχνιδιού	(gamification).79

9.2.2. Αδυναμίες (Weaknesses).	 Το	 ΔτΠ	 χαρα-
κτηρίζεται	από	εγγενείς	αδυναμίες	όσον	αφορά	
στην	 ετοιμότητα	 συσκευών	 να	 αντιμετωπίσουν	
παραβιάσεις	 ασφάλειας	 και	 δεδομένων.	Πολλές	
από	αυτές	 τις	 συσκευές,	 λόγω	κόστους,	περιο-
ρισμένης	επεξεργαστικής	 ισχύος	ή	σχεδιαστικής	
ανεπάρκειας,	 χαρακτηρίζονται	 μη	 ασφαλείς.80 
Σύμφωνα	με	έρευνα,	το	70%	συσκευών	ΔτΠ,	που	
συνδυάζονται	μάλιστα	με	υπηρεσίες	Cloud	και	ε-

φαρμογές	Mobile,	φέρει	κάποια	μορφή	σοβαρής	
τρωτότητας.81	Επιπλέον	η	συσσώρευση	δεδομέ-
νων	υγείας	 εγείρει	πολλά	 ζητήματα	ποιότητας,	
ακρίβειας,	 καθώς	και	 διαχειριστικής	 ικανότητας	
και	 αξιοποίησης.	 Σημαντικό	 στοιχείο	 αποτελεί	
και	 η	 απαίτηση	 για	 υψηλές	 επενδύσεις	προκει-
μένου	πάροχοι	υγείας	 να	προχωρήσουν	σε	υιο-
θέτηση	 νέων	 τεχνολογιών.	Ακόμη	θα	πρέπει	 να	
αναφέρουμε	την	έλλειψη	οδικού	χάρτη	ΔτΠ	ιδίως	
για	τη	χώρα	μας	αλλά	και	την	αντιμετώπιση	ελ-
λείψεων	παγκοσμίως	σε	απαραίτητες	ψηφιακές	
δεξιότητες	 όπως	 Big	 Data	 analytics.82	 Σε	 ευρω-
παϊκό	επίπεδο	επίσης	διαφαίνονται	ελλείψεις	σε	
ειδικότητες	όπως	τεχνικός	ιατρικού	φακέλου	και	
πληροφορίας	υγείας,83	ενώ	βρίσκονται	σε	εξέλιξη	
δράσεις	προκειμένου	επαγγελματίες	υγείας	να	α-
ναβαθμίσουν	τις	ψηφιακές	τους	δεξιότητες.84

Σύμφωνα	με	τον	Παγκόσμιο	Οργανισμό	Υγείας,	
η	αποσπασματικότητα	αποτελεί	κοινό	μοτίβο	για	
την	εισαγωγή	ICT	και	mobile	τεχνολογιών	σε	χώ-
ρες,	όσον	αφορά	στην	είσοδο	στις	αγορές	φρο-
ντίδας	υγείας.85	Η	διαλειτουργικότητα	εκτιμάται	
πως	μπορεί	 να	 ενισχύσει	μέχρι	 και	40%	την	πι-
θανή	αξία	που	παράγεται	από	το	Διαδίκτυο.86	Εν	
ολίγοις,	ένα	κατακερματισμένο	τεχνολογικό	περι-
βάλλον	 εμποδίζει	 την	αξία	 και	 την	 ευελιξία	 του	
ΔτΠ	και	ελαχιστοποιεί	τα	πιθανά	οφέλη	καινοτο-
μίας	και	ανάπτυξης.

Ιστορικά,	 ο	 τομέας	 της	 παροχής	 φροντίδας	
Υγείας	υστερεί	στην	υιοθέτηση	τεχνολογίας	αιχ-
μής	σε	σχέση	με	άλλους	τομείς.	Για	παράδειγμα,	
για	να	φθάσει	ένα	νέο	προϊόν	ιατρικής	τεχνολο-
γίας	στην	αγορά	των	ΗΠΑ,	χρειάζονται	κατά	μέ-
σον	όρο	10	χρόνια	και	30	εκατομμύρια	δολάρια.87 
Σύμφωνα	με	απόψεις,	οι	λόγοι	για	τους	οποίους	
παρατηρείται	αυτή	η	υστέρηση	περιλαμβάνουν	
καταρχήν	το	γεγονός	πως	πολλές	νέες	τεχνολο-
γίες	 δεν	 αντιμετωπίζουν	 καθαυτό	 τις	 ανάγκες	
του	 χώρου	της	 Υγείας,	 ούτε	αναπτύσσονται	 με	
τέτοιον	σκοπό,	αντίθετα	επιχειρείται,	και	για	ε-
μπορικούς	σκοπούς,	η	εφαρμογή	τους	σε	τομείς	
παροχής	φροντίδας	υγείας.	Επιπλέον,	οι	εφαρμο-
γές	αυτές	δεν	συνοδεύονται	από	τεκμηρίωση	για	
την	αποτελεσματικότητά	τους	όσον	αφορά	στη	
βελτίωση	της	υγείας	ατόμων	που	χρησιμοποιούν	
συσκευές	όπως	π.χ.	wearables	ή	άλλες	 έξυπνες	
συσκευές	υγείας	και	ευεξίας.88
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9.2.3. Ευκαιρίες (Opportunities).	 Σημαντικές	 ευ-
καιρίες	για	τη	διάδοση	τεχνολογιών	ΔτΠΥ,	απο-
τελούν	η	ανάπτυξη	ολοένα	και	μικρότερων	μικρο-
επεξεργαστών	 και	 συστατικών	 που	 συνθέτουν	
έξυπνες	 συσκευές,	 το	 μειούμενο	 κόστος	 και	 η	
πρόοδος	σε	πρωτόκολλα	επικοινωνίας,	η	ανάδει-
ξη	επενδυτικών	ευκαιριών	και	τέλος	η	εξάπλωση	
της	χρήσης	του	Διαδικτύου.89

9.2.4. Απειλές (Threats).	(α)	Κυβερνοεπιθέσεις:	Η	
ανάγκη	για	βελτιωμένες	και	από	απόσταση	υπη-
ρεσίες	φροντίδας	οδηγεί	οργανισμούς	στην	υιοθέ-
τηση	 έξυπνων	 τεχνολογιών,	 αγνοώντας	πολλές	
φορές	τα	θέματα	ασφάλειας	που	εγείρονται	και	
καθιστώντας	 τους	πιο	 ευάλωτους	σε	 ενδεχόμε-
νες	κυβερνοεπιθέσεις.	

Οι	 ransomware	 κυβερνοεπιθέσεις	 WannaCry	
που	εκδηλώθηκαν	σε	πάνω	από	150	χώρες	πα-
γκοσμίως	 το	 2017,	 αποτέλεσαν	 τη	 μεγαλύτερη	
τέτοιου	είδους	επίθεση	εναντίον	του	βρετανικού	
συστήματος	υγείας	(NHS).	Σύμφωνα	με	αξιολογή-
σεις	πριν	τις	επιθέσεις,	κανένας	οργανισμός	δεν	
πληρούσε	 τα	απαραίτητα	πρότυπα	ασφάλειας	
για	περιπτώσεις	κυβερνοεπίθεσης.90	Έρευνες	δεί-
χνουν	πως	το	κόστος	από	επεισόδια	κυβερνοεπι-
θέσεων	εναντίον	νοσοκομείων	τείνει	αυξανόμενο	
σε	αδρές	γραμμές,	καθιστώντας	ακόμα	πιο	επι-
τακτική	τη	λήψη	μέτρων.91 

Η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	κατατάσσει	την	κυβερνο-
ασφάλεια	στις	πρώτες	προτεραιότητες	της	πο-
λιτικής	της,92	προχωρώντας	σε	δράσεις	όπως	η	
δημιουργία	Ευρωπαϊκού	Πλαισίου	Πιστοποίησης	
Κυβερνοασφάλειας,	η	συνεργασία	με	τον	Ευρω-
παϊκό	Οργανισμό	για	την	Ασφάλεια	Δικτύων	και	
Πληροφοριών	(ENISA)	και	η	οδηγία	NIS	(Directive	
on	security	of	network	and	Information	Systems).

(β)	 Προστασία δεδομένων και Ιδιωτικότητα.	
Από	τον	Μάιο	του	2018	τίθεται	σε	εφαρμογή	για	
τα	κράτη	μέλη	της	ΕΕ,	ο	νέος	Γενικός	Κανονισμός	
Προστασίας	 των	 Δεδομένων	 (General	 Data	
Protection	Regulation),	ο	οποίος	επηρεάζει	οποιο-
δήποτε	έργο	ΔτΠ	περιλαμβάνει	επεξεργασία	ευ-
αίσθητων	προσωπικών	δεδομένων.	Σύμφωνα	με	
έκθεση	της	ΕΕ,	το	GDPR	στοχεύει	στην	ενίσχυση	
της	 εμπιστοσύνης	 στο	 ΔτΠ,	 έχοντας	 σαν	 αρχή	
την	 εξ	 ορισμού	 και	 βάσει	 σχεδιασμού	 προστα-
σία.93	 Στο	 ίδιο	 πλαίσιο,	 το	 2017	 δημοσιεύθηκε	

σχέδιο	Κανονισμού	(E-Privacy	Regulation	“EPR”)94 
σχετικά	με	το	σεβασμό	της	ιδιωτικότητας	και	την	
προστασία	 προσωπικών	 δεδομένων	 στις	 ηλεκ-
τρονικές	 επικοινωνίες,	 που	 θα	 οριστικοποιηθεί	
σύμφωνα	και	με	τους	όρους	του	GDPR.

(γ)	Υφιστάμενα μοντέλα και διαδικασίες.	Η	εισα-
γωγή	νέων	τεχνολογιών	όπως	το	ΔτΠ	στον	χώρο	
της	Υγείας,	συνοδεύεται	από	αλλαγές	σε	διαδικα-
σίες,	μοντέλα	και	νοοτροπία,	ενώ	συχνά	έρχεται	
αντιμέτωπη	με	ποικίλα	συμφέροντα.	 Για	παρά-
δειγμα	το	κυρίαρχο	μοντέλο	παροχής	φροντίδας	
είναι	 η	αμοιβή	ανά	υπηρεσία,	 έτσι	 ένα	 μοντέλο	
συνεχούς	 παρακολούθησης	 βάσει	 στοιχείων	 σε	
πραγματικό	χρόνο,	που	θα	βασίζεται	στο	αποτέ-
λεσμα	και	το	συνεχές	της	φροντίδας,	ίσως	να	μην	
είναι	ακόμα	ελκυστικό	για	κάποιους	παρόχους.	

9.3. Στρατηγική: Αρχές

Μια	στρατηγική	θα	πρέπει	να	βασίζεται	σε	αρ-
χές	που	θα	αποτελέσουν	τους	βασικούς	άξονες	
πολιτικής	και	θα	συμπληρωθούν	με	δράσεις	που	
θα	ανταποκρίνονται	στην	 επίτευξη	συγκεκριμέ-
νων	 στόχων.	Παρακάτω	 δίνονται	 οι	 αρχές	που	
προτείνουμε.

9.3.1. Ευελιξία στην οικοδόμηση του οικοσυστήμα-
τος ΔτΠΥ.	Το	ΔτΠ	στην	Υγεία	συνδυάζει	ποικιλό-
μορφα	 δεδομένα	 από	 διάφορες	 πηγές,	 για	 τον	
λόγο	αυτόν	προτεινόμενες	πολιτικές	θα	πρέπει	
να	 ενισχύουν	 τη	 χρήση	 ανοικτών	 προτύπων,95 
ευνοώντας	την	καινοτομία	και	λαμβάνοντας	υπό-
ψη	τις	ιδιαιτερότητες	του	χώρου	της	Υγείας.

9.3.2. Διαφάνεια και εμπιστοσύνη στο ΔτΠ.	Ο	διά-
χυτος	 χαρακτήρας	 του	ΔτΠ	φέρνει	πολύπλοκα	
ζητήματα	προς	 επίλυση	όπως	 είναι	 η	 ιδιωτικό-
τητα	και	η	ασφάλεια,	η	 ιδιοκτησία,	το	δικαίωμα	
χρήσης.	Πληροφορίες	ακόμα	και	σε	ανωνυμοποι-
ημένη	μορφή,	μπορεί	να	αποτελέσουν	αντικείμε-
νο	εμπορίας	από	τρίτους,	 εκτός	του	τομέα	της	
Υγείας	φορείς,	 οδηγώντας	σε	 ένα	παζάρι	 μεγά-
λων	δεδομένων	υγείας,96	γι’	αυτό	απαιτείται	δια-
φάνεια	και	κλίμα	εμπιστοσύνης	σε	όλο	το	φάσμα	
των	λύσεων	ΔτΠ.	

9.3.3. Προώθηση της ασφαλούς και ισότιμης πρό-
σβασης σε νέες ποιοτικές υπηρεσίες και τεχνολογίες.	
Η	 παραβίαση	 ευαίσθητων	 προσωπικών	 δεδο-
μένων	υγείας	αποτελεί	 έναν	διαρκή	και	σοβαρό	
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κίνδυνο·	η	συνεργασία	λοιπόν	με	φορείς	που	ειδι-
κεύονται	στην	ασφάλεια	και	προστασία	δεδομέ-
νων	είναι	απαραίτητη.	Επιπλέον,	σοβαρά	πρέπει	
να	λαμβάνεται	η	ισότιμη	κάλυψη	του	πληθυσμού	
με	τεχνολογικά	σύγχρονες	υπηρεσίες,	προκειμέ-
νου	να	υπάρχει	ισορροπημένη	ροή	δεδομένων	και	
ελάττωση	υφισταμένων	ανισοτήτων.

9.4. Στρατηγική: Προτάσεις

Οι	 βασικές	προτάσεις	που	 θέτουμε	παρακάτω	
μπορούν	 να	 αποτελέσουν	 τους	 βασικούς	 άξονες	
χάραξης	μιας	στρατηγικής	ΔτΠΥ	σε	εθνικό	επίπεδο.

•		Δημιουργία	 οικοσυστήματος	 ΔτΠΥ	 με	 σαφείς	
ρόλους	όλων	των	ενδιαφερομένων	φορέων,	με	
σκοπό	τη	συνεργασία	σε	όλο	το	φάσμα	και	μή-
κος	χάραξης	στρατηγικής.

•		Θέσπιση	φορέων	αριστείας	και	πιστοποίησης	
με	σκοπό	την	πληροφόρηση,	πιστοποίηση	και	
υποστήριξη	επιχειρήσεων	και	οργανισμών,	κα-
θώς	και	τη	συνεργασία	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο.

•		Ενίσχυση	της	συνεργασίας	δημόσιου	και	ιδιωτι-
κού	φορέα	με	έμφαση	στην	αξιοποίηση	πόρων	
και	επενδύσεων,	και	τη	στήριξη	των	μικρών	και	
μεσαίων	επιχειρήσεων	(SMEs).

•		Ενίσχυση	της	ασφάλειας	στο	ΔτΠ	καλύπτοντας	
όλο	το	όλο	το	φάσμα	αρχιτεκτονικής,	νομοθέ-
τηση	προδιαγραφών,	αξιοποίηση	καλών	πρα-
κτικών	από	αναγνωρισμένους	φορείς	σε	ευρω-
παϊκό	και	διεθνές	επίπεδο.

•		Ενεργός	συμμετοχή	του	οικοσυστήματος	ΔτΠΥ	
στη	διαδικασία	ανάπτυξης	και	υιοθέτησης	ανοι-
κτών	προτύπων,	διαμόρφωση	εθνικού	πλαι	σίου	
διαλειτουργικότητας,	προώθηση	της	ανάπτυ-
ξης	οριζοντίων,	ευρείας	κλίμακας	πλατφόρμας	
για	την	κάλυψη	υπηρεσιών	και	δεδομένων	υγεί-
ας,	συνεργασία	με	αντίστοιχους	ευρωπαϊκούς	
φορείς	 όπως	 η	 Alliance	 for	 Internet	 of	 Things	
Innovation	(AIOTI).

•		Συνεργασία	με	την	ακαδημαϊκή	κοινότητα	προ-
κειμένου	 να	 εισαχθούν	 στην	 αγορά	 εργασίας	
νέες	ειδικότητες	και	να	ενδυναμωθούν	οι	υπάρ-
χουσες	με	τα	απαραίτητα	προσόντα,	διεξαγω-
γή	ενημερωτικής	εκστρατείας	για	επαγγελματί-
ες	και	κοινό	σχετικά	με	τις	δυνατότητες	αλλά	
και	τους	κινδύνους	από	τη	χρήση	τεχνολογιών	
ΔτΠ	στην	Υγεία.

•		Εισαγωγή	μοντέλων	αποζημίωσης	για	υπηρεσί-
ες	υγείας	μέσω	τεχνολογιών	ΔτΠ,	διευρύνοντας	
τον	ορισμό	της	ιατρικής	επίσκεψης.

•		Ολοκλήρωση	δεδομένων	που	παράγονται	από	
ασθενείς,	μέσω	της	διασύνδεσης	συστημάτων	
ηλεκτρονικού	 φακέλου	 υγείας,	 διαγνωστικών	
εργαστηρίων	και	άλλων	δομών,	mobile	εφαρμο-
γών	και	έξυπνων	συσκευών	υγείας	και	ευεξίας.

10. Συζήτηση - Συμπεράσματα

Μέσα	από	 την	 εργασία,	προέκυψαν	 σημαντι-
κά	οφέλη	τα	οποία	είναι	πιθανό	να	αποφέρει	η	
υιοθέτηση	τεχνολογιών	ΔτΠ	στον	χώρο	της	πα-
ροχής	φροντίδας	 υγείας,	 τα	 οποία	αφορούν	σε	
όλο	το	φάσμα	του	οικοσυστήματος	και	περιλαμ-
βάνουν	από	τη	μείωση	κόστους,	σπατάλης	και	ε-
λάττωση	λαθών	μέχρι	βελτιωμένα	αποτελέσματα	
φροντίδας,	καλύτερη	διαχείριση	ασθένειας	αλλά	
και	ενδυνάμωση	του	ασθενούς.	Τομείς	που	έχουν	
ανα	δειχθεί	 ως	 περισσότερο	 υποσχόμενοι	 και	
πρόσφοροι	 για	 ευρεία	χρήση	τεχνολογιών	ΔτΠ,	
είναι	 η	 απομακρυσμένη	 παρακολούθηση	 ασθε-
νούς,	η	αυτόνομη	διαβίωση	και	η	διαχείριση	πό-
ρων	σε	οργανισμούς	παροχής	φροντίδας	υγείας.

Η	υιοθέτηση	τεχνολογιών	ΔτΠ	στον	χώρο	της	
Υγείας	και	η	ανάδειξη	των	πιθανών	οφελών,	όπως	
και	η	υπόσχεση	για	μετασχηματισμό	της	παρο-
χής	φροντίδας	υγείας,	έρχεται	αντιμέτωπη	με	ση-
μαντικά	εμπόδια	και	προκλήσεις.	Η	ασφάλεια	δε-
δομένων	και	η	ιδιωτικότητα	αποτελούν	πρωταρ-
χικές	ανησυχίες	για	ασθενείς	και	προμηθευτές	υ-
γείας,	πράγμα	που	δικαιολογείται	ως	έναν	βαθμό	
λόγω	των	εγγενών	αδυναμιών	των	τεχνολογιών	
ΔτΠ.	 Η	 έλλειψη	 διαλειτουργικότητας	 θεωρείται	
ως	το	πιο	σημαντικό	εμπόδιο	στην	επίτευξη	μιας	
παγκόσμιας	ολοκλήρωσης	οικοσυστημάτων	ΔτΠ	
τα	οποία	χωρίζονται	από	διαφορετικούς	τομείς,	
προμηθευτές	 και	 πρότυπα.	 Βασικά	 εμπόδια	 α-
ποτελούν	επίσης,	εκτός	από	την	έλλειψη	οδικού	
χάρτη	ΔτΠΥ	και	Ηλεκτρονικής	Υγείας	γενικότερα,	
το	 υφιστάμενο	 θεσμικό	 και	 νομικό	πλαίσιο	που	
χρήζει	επικαιροποίησης,	ο	κατακερματισμός	των	
τεχνολογικών	λύσεων	στο	σύστημα	υγείας	καθώς	
και	η	προσκόλληση	σε	ένα	μοντέλο	παροχής	υπη-
ρεσιών	 βάσει	περιστατικού	 και	 όχι	 βάσει	 αξίας	
και	αποτελέσματος.
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Ένα	 εύλογο	 ερώτημα	 που	 εγείρεται	 πολλές	
φορές	κατά	τη	μελέτη	της	βιβλιογραφίας	μας,	εί-
ναι	κατά	πόσο	νέες	τεχνολογίες	και	μέθοδοι	που	
φέρνει	το	ΔτΠ	στην	Υγεία,	ή	καλύτερα	προτείνει,	
μπορούν	 να	 αντικαταστήσουν	 την	 παραδοσια-
κή	επαφή	ιατρών	και	ασθενών.	Σίγουρα	σε	λίγα	
χρόνια	η	πρακτική	των	 ιδεατών	επισκέψεων,	ό-
που	ο	ασθενής	από	τον	χώρο	του	θα	συνομιλεί	
μέσω	Διαδικτύου	και	θα	αποστέλλει	μετρήσεις	με	
τη	χρήση	wearables	στο	cloud,	θα	μπορούσε	να	
καταστεί	ιδιαίτερα	διαδεδομένη,	υπάρχουν	όμως	
πολλοί	 και	 σοβαροί	 λόγοι	 που	 δείχνουν	 πως	 η	
πρόσωπο	με	πρόσωπο	επαφή	γιατρού	με	ασθε-
νή	δεν	πρόκειται	να	σταματήσει,	τουλάχιστον	όχι	
σύντομα,	να	αποτελεί	κυρίαρχη	μορφή	παροχής	
φροντίδας.97	Πάντως	με	την	τεχνολογία	να	γίνε-
ται	όλο	και	πιο	διάχυτη,	την	ενδεχόμενη	εισαγω-
γή	νέων	μοντέλων	αποζημίωσης	υπηρεσιών	κα-
θώς	και	την	ενδυνάμωση	των	ασθενών,	δεν	είναι	
απίθανο	 πολλές	 επισκέψεις,	 ιδίως	 μη	 κρίσιμου	
χαρακτήρα,	 να	 αντικατασταθούν	 από	 κάποια	
μορφή	ιδεατής	επίσκεψης.	

Στη	 χώρα	 μας	 η	 υιοθέτηση	 τεχνολογιών	 ΔτΠ	
στην	 Υγεία	 σε	 Δημόσιο	 και	 Ιδιωτικό	 τομέα	 βρί-
σκεται	 σε	 νηπιακή	 κατάσταση,	 χωρίς	 όμως	 να	
σημαίνει	πως	δεν	υπάρχουν	οι	προϋποθέσεις	για	
ανάπτυξη	του	κλάδου.	Μέσω	πολιτικών	και	ρυθ-
μίσεων	που	ευνοούν	την	καινοτομία,	η	χώρα	μας	
μπορεί	να	επωφεληθεί	από	την	τεχνογνωσία	του	
εγχώριου	ιδιωτικού	τομέα	αλλά	και	από	τις	καλές	
πρακτικές	σε	ευρωπαϊκό	επίπεδο,	καθώς	και	τις	
δράσεις	της	ΕΕ	για	την	προώθηση	του	ΔτΠ	στα	
πλαίσια	της	Ψηφιακής	Ενιαίας	Αγοράς.

Το	 Διαδίκτυο	 των	 Πραγμάτων	 αποτελεί	 ου-
σιαστικά	 μια	 ανερχόμενη	 βιομηχανία	 που	 τα-
λαντεύεται	 μεταξύ	 της	 οριζόντιας	 ανάπτυξης,	
παράγοντας	 τεχνολογικές	 λύσεις	 που	 αφορούν	
σε	περισσότερους	από	έναν	τομέα,	και	της	κάθε-
της,	με	εστίαση	σε	συγκεκριμένους	τομείς	όπως	
η	Υγεία.	Μπορούμε	να	διατυπώσουμε	την	άπο-
ψη	πως,	μέχρι	στιγμής,	η	έννοια	«Διαδίκτυο	των	
Πραγμάτων	στην	Υγεία»	ως	αυτόνομη	και	ώριμη	
οντότητα	ή	οικοσύστημα,	περισσότερο	αποτελεί	
έναν	συνδυασμό	ή	ένα	υποσύνολο	δομικών	στοι-
χείων	που	συναντώνται	 ευρύτερα	στο	ΔτΠ,	 σε	
συνδυασμό	βέβαια	με	συσκευές	που	χρησιμοποι-
ούνται	αποκλειστικά	στον	χώρο	της	Υγείας.

Τα	παραδείγματα,	 καθώς	και	 οι	 δυνατότητες,	
εφαρμογής	του	ΔτΠ	στον	χώρο	της	Υγείας	είναι	
σχεδόν	αναρίθμητα,	όπως	και	οι	έννοιες	που	συ-
ναντώνται	και	αποτελούν	πεδία	εφαρμογής	του.	
Επιπλέον	πολλές	 έννοιες	 έχουν	 σχεδόν	 την	 ίδια	
σημασία	 σε	 βαθμό	 που	 χρησιμοποιούνται	 συ-
χνά	εναλλάξιμα,	όπως	η	τηλεϊατρική	και	η	απο-
μακρυσμένη	παρακολούθηση.98	Το	γεγονός	αυτό	
καθιστά	ενδεχομένως	την	ανασκόπηση	των	πε-
ριπτώσεων	εφαρμογής	του	ΔτΠ	στην	Υγεία	μια	
δύσκολη	διαδικασία,	οδηγώντας	στην	ανάγκη	για	
τεκμηριωμένες	και	στοχευμένες	αναλύσεις	σε	δι-
ακριτούς	τομείς	παροχής	φροντίδας	υγείας	μέσα	
από	σημασιολογικές	αποσαφηνίσεις	και	πρόσβα-
ση	σε	ικανά	αποτελέσματα	κλινικών	δοκιμών.	

Ακόμη	 θα	 πρέπει	 να	 αναφερθεί	 η	 διαπίστω-
ση	 πως	 από	 τη	 βιβλιογραφία	 δεν	 προκύπτουν	
πάντα	αποτελέσματα	για	τα	οφέλη	από	την	 ε-
φαρμογή	του	ΔτΠ	σε	διαφόρους	τομείς	παροχής	
φροντίδας	υγείας,	τα	οποία	να	θεωρούνται	αδι-
αμφισβήτητα,	αποτελούν	όμως	σοβαρές	πρώτες	
ενδείξεις.	 Επιπλέον	 κάποια	 αποτελέσματα	 χα-
ρακτηρίζονται	ως	προβλέψεις,	και	όχι	ως	απτά	
απο	τελέσματα.

Σημεία	που	χρήζουν	περαιτέρω	έρευνας	είναι	η	
διερεύνηση	αποτελεσμάτων,	με	τη	μορφή	αναφο-
ρών	και	δεικτών,	που	αφορούν	σε	πιλοτικά	και	άλ-
λα	προγράμματα	ΔτΠ	που	έχουν	λειτουργήσει	ή	
λειτουργούν	στη	χώρα	μας.	Τα	αποτελέσματα	αυ-
τά	μπορούν	να	αποτελέσουν	τεκμηριωμένη	γνώση	
σχετικά	με	πιθανά	οφέλη	εφαρμογής	του	ΔτΠ	σε	
διαφόρους	τομείς	όπως	η	απομακρυσμένη	παρα-
κολούθηση	ασθενών	και	η	αυτόνομη	διαβίωση,	ιδί-
ως	σε	περιπτώσεις	χρόνιων	πασχόντων,	σχετικά	
με	τη	βελτίωση	της	ποιότητας	ζωής	των	ασθενών,	
ή	τη	μείωση	λειτουργικού	κόστους	μονάδων	υγείας	
μέσα	από	την	ενίσχυση	του	νέου	μοντέλου	υγείας	
και	ευεξίας	που	υποστηρίζει	το	ΔτΠ,	καθώς	και	
τομείς	διαχείρισης	όπως	αποθεματικού	και	φαρ-
μακείου,	ολοκλήρωση	ροών	εργασίας	και	διαχείρι-
ση	 ιατροτεχνολογικού	 εξοπλισμού.	 Κρίσιμη	 θεω-
ρείται	η	συνεργασία	με	πανεπιστημιακά	ιδρύματα	
και	ερευνητικά	κέντρα	προκειμένου	να	εξαχθούν	
χρήσιμες	αναφορές	και	στοιχεία.

Το	Διαδίκτυο	 των	Πραγμάτων,	 οι	 τεχνολογίες	
και	οι	συσκευές	που	το	πλαισιώνουν	είναι	σίγου-
ρο	πως	θα	συνεχίσουν	να	αναπτύσσονται	στον	
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χώρο	 της	 Υγείας.	Με	 την	 έρευνα	 και	 εισαγωγή	
νέων	τεχνικών	όπως	η	ομομορφική	κρυπτογρά-
φηση99	 και	 τεχνολογίες	 όπως	 το	 blockchain,100 
το	οικοσύστημα	μπορεί	να	γνωρίσει	υψηλότερα	
επίπεδα	ασφάλειας	 και	 εμπιστοσύνης.	Ένα	 χα-
ρακτηριστικό	που	χρειάζεται	βελτίωση	είναι	η	ι-
κανότητα	των	συστημάτων	ΔτΠ	να	αντιλαμβάνο-
νται	και	να	συνδυάζουν	από	το	περιβάλλον	όσο	
το	δυνατόν	περισσότερες	πληροφορίες,	οι	οποίες	

επηρεάζουν	την	κατάσταση	της	υγείας	των	ατό-
μων.101	Η	πραγματική	πρόκληση	για	το	Διαδίκτυο	
των	Πραγμάτων	είναι	να	καταφέρει	την	αξιόπι-
στη	και	τεκμηριωμένη	μετατροπή	των	δεδομένων	
σε	πληροφορία,	της	πληροφορίας	σε	γνώση	και	
της	 γνώσης	σε	αδιαμφισβήτητη	πράξη.	Με	 τον	
τρόπο	 αυτόν	 μπορεί	 να	 συμβάλει	 πραγματικά	
και	σημαντικά	στη	βελτίωση	της	υγείας	ατόμων	
και	πληθυσμών.
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Ανίχνευση του Clostridium 
perfringens σε δείγματα νερού 
Μια ανασκόπηση της υφιστάμενης 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το Clostridium perfringens αποτελεί δείκτη 
μικροβιακής ρύπανσης του πόσιμου νερού. Η παρου-
σία του στο νερό υποδηλώνει αφενός την πιθανότητα 
συνύπαρξης και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών 
λόγω κοπρανώδους ρύπανσης και αφετέρου ο ίδιος 
μικροοργανισμός μπορεί να προκαλέσει σημαντικά 
δυσμενείς επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Στόχος της 
παρούσας ανασκόπησης είναι η βιβλιογραφική ανα-
ζήτηση και αξιολόγηση όλης της υφιστάμενης βιβλιο-
γραφίας σχετικά με τον εντοπισμό του C. perfringens 
σε δείγματα νερού με καλλιεργητική αλλά και μοριακή 
μεθοδολογία. Η έρευνα της βιβλιογραφίας απέδωσε εί-
κοσι επτά μελέτες και μία ανασκόπηση. Η καλλιεργη-
τική μέθοδος χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό και 
την καταμέτρηση βλαστικών κυττάρων και σπόρων 
του C. perfringens σε δείγματα νερού σε δεκαέξι μελέ-
τες. Η PCR χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό και την 
καταμέτρηση βλαστικών κυττάρων και σπόρων του 
C. perfringens σε δείγματα νερού και ιστών σε δέκα με-
λέτες. Μία μελέτη αξιολόγησε την εφαρμογή ενός DNA 
microarray για τον εντοπισμό υδατογενών παθογόνων 
συμπεριλαμβανομένου του C. perfringens. Η ανάπτυ-
ξη ταχέων, οικονομικών και αξιόπιστων μεθόδων στον 
εντοπισμό των μικροοργανισμών σε δείγματα νερού 
μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην 
πρόληψη των υδατογενών ασθενειών. 

Detection of Clostridium 
perfringens in water samples 
A literature review 
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ABSTRACT Clostridium perfringens consists a fre-
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1. Εισαγωγή

Υπολογίζεται	 ότι	 768	 εκατομμύρια	 άνθρωποι	
δεν	 χρησιμοποιούσαν	 βελτιωμένες	 πηγές	 πόσι-
μου	 νερού	 το	 2011,	 συμπεριλαμβανομένων	 185	
εκατομμυρίων	 που	 βασίζονταν	 σε	 επιφανειακά	
ύδατα	για	να	καλύψουν	τις	καθημερινές	ανάγκες	
τους	σε	πόσιμο	νερό,	ενώ	2,5	δισεκατομμύρια	άν-
θρωποι	δεν	διαθέτουν	επαρκή	υγιεινή.	Είναι	γνω-
στό	ότι	η	γαστρεντερίτιδα	είναι	υπεύθυνη	για	1,5	
εκατομμύρια	 θανάτους	 ετησίως.	 Εκτιμάται	 ότι	
58%	 αυτών	 (842.000	 θάνατοι)	 αποδίδονται	 στη	
μη	 ασφαλή	 ύδρευση	 και	 ανεπαρκή	αποχέτευση	
και	υγιεινή,	και	συμπεριλαμβάνουν	361.000	θανά-
τους	παιδιών	ηλικίας	κάτω	των	πέντε	ετών,	κυρί-
ως	σε	χώρες	με	χαμηλό	εισόδημα.	Ακόμη	και	στην	
Ευρώπη,	 έχουν	 καταγραφεί	 ετησίως	 περίπου	
330.000	περιστατικά	υδατογενών	νοσημάτων	και	
14	 θάνατοι	 από	 διάρροια	 ημερησίως	 εκτιμάται	
ότι	οφείλονται	στην	ανεπάρκεια	πόσιμου	νερού,	
αποχέτευσης	και	υγιεινής.	Συνεπώς	είναι	απαραί-
τητη	η	εφαρμογή	συστήματος	επιδημιολογικής	ε-
πιτήρησης	των	υδατογενών	νοσημάτων.1,2	Προς	
την	κατεύθυνση	αυτή,	μπορεί	να	συμβάλει	απο-
φασιστικά	ο	ταχύς,	αξιόπιστος	και	οικονομικός	ε-
ντοπισμός	των	παθογόνων	μικροοργανισμών	στο	
υδάτινο	περιβάλλον.

Το	C. perfringens	 είναι	 ένα	Gram-θετικό,	 αναε-
ρόβιο,	βακτήριο	που	παράγει	 ενδοσπόρια.	 Είναι	
μέρος	 της	 εντερικής	 χλωρίδας	 του	 13–35%	 των	
ανθρώπων	και	άλλων	θερμόαιμων	ζώων.	Τα	στε-
λέχη	του	ταξινομούνται	σε	πέντε	τύπους	με	βάση	
την	ικανότητα	παραγωγής	τεσσάρων	τοξινών	(a,	
b,	e,	i).1–3

Το	C. perfringens	 αποτελεί	 δείκτη	 μικροβιακής	
ρύπανσης	του	πόσιμου	νερού	και	μπορεί	να	χρη-
σιμοποιηθεί	 ως	 δείκτης	 παλαιάς	 κοπρανώδους	
ρύπανσης	και	συνεπώς	μπορεί	να	είναι	ενδεικτι-
κό	των	πηγών	που	ευθύνονται	για	αυτή.	Σοβαρές	
λοιμώξεις	που	οφείλονται	στο	C. perfringens	είναι	
η	 βακτηριαιμία,	 η	 εμφυσηματική	 χολοκυστίτιδα	
και	η	αεριογόνος	γάγγραινα,	γνωστή	ως	κλωστη-
ριδιακή	μυονέκρωση.	Στους	ανθρώπους,	προκα-
λεί	τροφική	δηλητηρίαση	που	εκδηλώνεται	με	δι-
άρροια,	ενίοτε	αιμορραγική	και	νέκρωση	του	εντε-
ρικού	τοιχώματος.	Λόγω	της	εξαιρετικής	αντίστα-
σης	των	σπόρων	του	C. perfringens	στην	απολύ-
μανση	και	σε	άλλες	μη	ευνοϊκές	περιβαλλοντικές	

συνθήκες,	το	C. perfringens	έχει	προταθεί	ως	δεί-
κτης	πρωτοζώων	και	ειδικά	του	Cryptosporidium 
parvum	σε	επεξεργασμένο	πόσιμο	νερό.	Η	ύδρευ-
ση	 μεγάλων	πόλεων	 και	πληθυσμιακών	 ομάδων	
με	 νερό	 επεξεργασμένο	σε	 εγκαταστάσεις	διυλι-
στηρίων	απαιτεί	το	παρεχόμενο	νερό	να	πληροί	
όλες	τις	συνθήκες	υγιεινής.	Η	συνεχής	και	λεπτο-
μερής	εργαστηριακή	μικροβιολογική	παρακολού-
θηση	του	νερού	είναι	το	καλύτερο	μέτρο	για	την	
προστασία	της	δημόσιας	υγείας	και	την	πρόληψη	
των	υδατογενών	επιδημιών.	Έτσι,	η	αρχική	ποιό-
τητα,	ιδιαίτερα	το	μικροβιακό	φορτίο,	του	νερού	
πρέπει	 να	είναι	 γνωστό	καθώς	η	παρουσία	πα-
θογόνων	όπως	το	C. perfringens στις	πηγές	πόσι-
μου	νερού	έχει	σοβαρές	επιπτώσεις	στη	δημόσια	
υγεία.	Συνεπώς,	είναι	ζωτικής	σημασίας	να	ανα-
πτυχθεί	μια	γρήγορη,	αποτελεσματική,	αξιόπιστη	
και	οικονομική	μέθοδος	για	την	ανίχνευση	μικρο-
οργανισμών	δεικτών	στο	πόσιμο	νερό.1–3

Σύμφωνα	με	την	Κατευθυντήρια	Οδηγία	για	την	
ποιότητα	του	πόσιμου	νερού	από	τον	Παγκόσμιο	
Οργανισμό	 Υγείας	 (ΠΟΥ)	 (2011)	 και	 την	Οδηγία	
98/83	 EC	 για	 την	 ποιότητα	 του	 πόσιμου	 νερού	
από	την	Ευρωπαϊκή	Ένωση	 (ΕΕ),	που	 ισχύει	για	
την	 Ελλάδα	 από	 1/1/2004,	 για	 το	C. perfringens 
συμπεριλαμβανομένων	των	σπόρων	στο	πόσιμο	
νερό	(όταν	αυτό	προέρχεται	ή	επηρεάζεται	από	
επιφανειακό	νερό)	η	αποδεκτή	παραμετρική	τιμή	
είναι	0/100	mL.1,2

2. Υλικό και μέθοδος

2.1. Αναζήτηση σχετικών μελετών 

Η	 βιβλιογραφική	 έρευνα	 στο	 Pubmed,	 το	
Scopus,	 το	Web	of	 Science	 και	 το	 TOXLINE	στό-
χευαν	 στον	 εντοπισμό	 όλων	 των	 μελετών	 σχε-
τικά	με	την	ανίχνευση	C. perfringens	σε	δείγματα	
νερού	 με	 καλλιέργεια	 και	 μοριακές	 μεθόδους	 ό-
πως	 η	 PCR.	 Χρησιμοποιώντας	 ελεύθερο	 κείμενο	
και	λέξεις	κλειδιά	(Clostridium perfringens,	drinking	
water,	water	 sample,	 culture,	molecular	methods,	
PCR,	 detection),	πραγματοποιήθηκε	 έρευνα	στις	
ακόλουθες	 μηχανές	 αναζήτησης	 βιβλιογραφίας:	
Pubmed	 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed),	
Scopus	 (https://www.scopus.com/home.uri),	 Web	
of	 Science	 (https://apps.webofknowledge.com)	
και	TOXLINE	(http://toxnet.nlm.nih.gov/)	κατά	τον	
Ιούνιο	2017.	Επιπλέον,	εξετάστηκαν	όλες	οι	λίστες	
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βιβλιογραφικών	 αναφορών	 από	 σχετικές	 πρω-
τότυπες,	 ερευνητικές	 εργασίες,	 ανασκοπήσεις,	
μετα-αναλύσεις	 και	 έγγραφα	 οργανισμών	 όπως	
ο	ΠΟΥ	και	η	International	Agency	for	Research	on	
Cancer	 (IARC)	 (hand	 search).	 Συμπεριελήφθησαν	
στην	ανασκόπηση	όλες	οι	μελέτες	που	δημοσιεύ-
θηκαν	μέχρι	και	τον	Ιούνιο	του	2017.

2.2 Μεθοδολογία επιλογής σχετικών μελετών

Τα	 ακόλουθα	 κριτήρια	 ένταξης	 (inclusion	
criteria)	εφαρμόσθηκαν	στις	περιλήψεις	(abstracts)	
που	εντοπίστηκαν	στην	έρευνα	της	βιβλιογραφί-
ας:	 (1)	πρωτότυπες-πρωτογενείς	μελέτες	και	α-
νασκοπήσεις,	(2)	μελέτες	που	αναφέρονται	στον	
εντοπισμό	του	C. perfringens	στο	νερό	ή	ιστούς	ή	
ζώα	με	την	καλλιεργητική	ή	κάποια	μοριακή	μέ-
θοδο,	(3)	μελέτες	που	δημοσιεύθηκαν	στα	αγγλικά	
και	ελληνικά	(4)	μελέτες	που	δημοσιεύθηκαν	από	
το	1980	έως	τον	Ιούνιο	2017.	Τα	ίδια	κριτήρια	ε-
φαρμόσθηκαν	 και	 στα	 άρθρα	 που	 επιλέχθηκαν	
(πλήρη	κείμενα	άρθρων).	 Τελικά,	 27	μελέτες	 και	
μια	ανασκόπηση	συμπεριελήφθησαν	στην	παρού-
σα	ανασκόπηση.	Σε	περίπτωση	εντοπισμού	δια-
φορετικών	αναφορών	της	ίδιας	μελέτης,	συμπερι-
λήφθηκε	η	αναφορά	με	τις	πιο	επικαιροποιημένες	
πληροφορίες.	Δύο	αξιολογητές	αποφάσισαν	την	
επιλεξιμότητα	κάθε	άρθρου	ανεξάρτητα	με	τυπο-
ποιημένο	τρόπο.

3. Αποτελέσματα και συζήτηση

Το	C. perfringens	αναζητήθηκε	σε	πηγές	πόσιμου	
νερού	με	την	καλλιεργητική	μέθοδο	(με	τεχνική	δι-
ήθησης	μεμβράνης)	σε	16	μελέτες4–19	και	σε	12	με-
λέτες	με	μοριακές	μεθόδους.14,20–30	Η	PCR	χρησιμο-
ποιήθηκε	για	την	ανίχνευση	και	απαρίθμηση	βλα-
στικών	κυττάρων	και	σπορίων	του	C. perfringens 
σε	δείγματα	νερού	και	ιστών.20,22–24,26,28–30	Διεξήχ-
θησαν	 επίσης	 τρεις	 συγκριτικές	 μελέτες	 συγκρί-
νοντας	 τη	 μέθοδο	 καλλιέργειας	 με	 την	 PCR14,25 
και	χρησιμοποιώντας	την	PCR	για	να	συγκριθεί	η	
επιβεβαιωτική	μέθοδος	της	όξινης	φωσφατάσης	
μετά	από	καλλιέργεια	με	τις	φαινοτυπικές	δοκι-
μές.27	Σε	μία	μελέτη	αξιολογήθηκε	η	εφαρμογή	και	
αξιοπιστία	μίας	αλληλουχίας	DNA	(microarray)	για	
την	ανίχνευση	υδατογενών	παθογόνων	συμπερι-
λαμβανομένων	του	C. perfringens.21	Στους	πίνακες	
1	και	2	παρουσιάζονται	τα	χαρακτηριστικά	των	

μελετών	που	συμπεριελήφθησαν	στην	παρούσα	
ανασκόπηση.	

3.1.  Μέθοδος καλλιέργειας για ανίχνευση 
και απαρίθμηση του C. perfringens 
σε δείγματα νερού

Η	κλασική	καλλιεργητική	μέθοδος	σε	θρεπτικά	
και	 ειδικά	 υποστρώματα	 για	 την	 ανίχνευση	 και	
απαρίθμηση	των	C. perfringens	(βλαστικά	κύττα-
ρα	και	σπόρια)	σε	δείγματα	πόσιμου	νερού	με	τη	
μέθοδο	διήθησης	διά	μεμβρανών	μπορεί	να	εφαρ-
μοσθεί	όταν	δεν	περιέχονται	αιωρούμενα	ή	κολ-
λοειδή	σωματίδια,	καθώς	αυτά	εμποδίζουν	τη	δι-
ήθηση.	

Σύμφωνα	με	το	πιο	πρόσφατο	ISO	14189:	2013	
ως	C. perfringens	 θεωρούνται	 τα	 βακτήρια	που	
παράγουν	μαύρες	ή	γκρίζες	ή	καστανοκίτρινες	α-
ποικίες	σε	άγαρ	Tryptone-Sulfite-cycloserine	(TSC	
άγαρ)	μετά	από	αναερόβια	επώαση	στους	44±1	
°C	για	21±3	ώρες	και	έχουν	αλκαλική	φωσφατά-
ση.	Η	μέθοδος	μπορεί	επίσης	να	εφαρμοσθεί	για	
την	ανίχνευση	και	την	απαρίθμηση	μόνο	των	σπό-
ρων	του	C. perfringens.

Η	 καλλιεργητική	 μέθοδος	 έχει	 χρησιμοποιηθεί	
προηγουμένως	για	την	ανίχνευση	και	καταμέτρη-
ση	βλαστικών	κυττάρων	και	σπόρων	C. perfringens 
σε	δείγματα	νερού.4–15,17,19	Μία	συγκριτική	μελέτη	
διεξήχθη	μεταξύ	των	δύο	διαφορετικών	υποστρω-
μάτων	m-CP	(Membrane	C. perfringens	Agar	Base)	
και	του	TSC	για	την	ανίχνευση	και	καταμέτρηση	
βλαστικών	κυττάρων	και	σπορίων	C. perfringens 
σε	δείγματα	νερού.16	Μία	άλλη	συγκριτική	μελέτη	
πραγματοποιήθηκε	πρόσφατα	 συγκρίνοντας	 τη	
συμβατική	 μέθοδο	 καλλιέργειας	σε	 TSC	άγαρ	με	
διήθηση	μέσω	μεμβράνης	δειγμάτων	νερού	με	τη	
μέθοδο	Rapid	Fung	Double	Tube.18

Η	μελέτη	από	τους	Abo-Amer	et	al	2008	στόχευε	
στην	αξιολόγηση	της	μικροβιολογικής	ποιότητας	
επεξεργασμένων	 και	 μη	 δειγμάτων	 νερού	 από	
αστι	κές	και	αγροτικές	κοινότητες	στην	Αίγυπτο.	
Δείγματα	 επεξεργασμένου	 (χλωριωμένου)	 νερού	
βρύσης,	εμφιαλωμένου	νερού	και	δείγματα	(μη	ε-
πεξεργασμένου)	νερού	χειροκίνητης	αντλίας	συλ-
λέχθηκαν	από	διαφορετικές	πόλεις	παράλληλα	με	
τον	ποταμό	Νείλο	κατά	τη	διάρκεια	του	χειμώνα	
του	2007,	προκειμένου	να	υποβληθούν	σε	δοκιμές	
ασφαλείας	για	ορισμένους	βακτηριακούς	δείκτες.	
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Πίνακας 1. Τα	χαρακτηριστικά	όλων	των	συμπεριλαμβανόμενων	μελετών	που	εφάρμοσαν	καλλιεργητική	μέθοδο

Συγγραφέας Έτος Χώρα Είδος δειγμάτων Αρ. δειγμάτων Μέθοδος Σύγκριση με

Abo-Amer	AE4 2008 Αίγυπτος Πόσιμο,	εμφιαλωμένο	και	αντλίας 75 TSA	(44	°C/24	h) –

Ahmed	W5 2008 Αυστραλία Όμβριο 27 OPSP	(44	°C/24	h) –

Ahmed	W6 2010 Αυστραλία Όμβριο 100 OPSP	(44	°C/24	h) –

Araujo	M7 2001 Ισπανία	 Πηγής 51 TSCF	(44	°C/18–24	h) m-CP,	TSC,	TSN,	SPS

Araujo	M8 2004 Ισπανία Πηγής 51 TSCF	(44	°C/18–24	h) m-CP,	TSC,	TSN,	SPS,	WB

Armon	R9 1988 Καναδάς ΔΠ ΔΠ NF –

Burger10 1984 Νότια	Αφρική Τεχνητά	και	μολυσμένο	πόσιμο 
και		φυσικά	μολυσμένο	

ΔΠ TSC	(45	°C/24	h) TSC-EY,	m-CP,	WB

Füchslin	HP11 2012 Ελβετία Πόσιμο 9 m-CP	(44	°C/24	h) –

Lisle	JT12 2004 Ανταρκτική Λύματα,	στήλη	ύδατος,	πόσιμο, 
ιζήματα,	κόπρανα	ζώων

28	water
13	sedim

m-CP	(45	°C/24–36	h) –

Manafi	M13 2013 Αυστρία Νερό	επεξεργασίας,	ποτάμι 
και	σιντριβάνι

139 m-CP	(44	°C/24	h) TSCF,	CCP

Mueller-Spitz	SR14 2010 ΗΠΑ	(Milwaukee)	 Εισροή	λυμάτων,	επιφανειακό	 
και	αιωρούμενα	ιζήματα

20 m-CP	(44	°C/24	h) PCR,	16S	rRNA	sequencing

Payment	P15 1993 Καναδάς Νερό	επεξεργασίας,	ποτάμι ΔΠ m-CP	(44,5	°C/24	h) –

Sartory	DP16 1998 Ην.	Βασίλειο Ποτάμι,	υπόγειο	και	μερικώς 
επεξεργασμένο	πόσιμο

45 m-CP	(44	°C/18–24	h) TSC

Vijayavel	K18 2014 ΗΠΑ	(Michigan) Λύματα,	ιζήματα	με	εκροές 
λυμάτων,	νερό	επιφάνειας/πυθμένα	
λίμνης	και	ιζήματα	της	λίμνης	

ΔΠ MF	(TSC) RFDT

Watkins	J19 2015 Ην.	Βασίλειο Επιφανειακό	γλυκό,	απόβλητα 
λυμάτων	και	το	θαλάσσιο

219 TSCA	(44	°C/24	h) TCA

Sartory	DP17 2006 Ην.	Βασίλειο Stock	καλλιέργειες,	περιβαλλοντικό 155 TSC	(44	°C/18–24	h) –

ΔΠ:	Δεν	προσδιορίζεται,	 TSA:	 Tryptone	 Soy	Agar,	OPSP:	Oleandomycin-polymyxin-sulfadiazine	 Perfringens	Agar,	 TSC:	 Tryptose	 Sulfite	Cycloserine	Agar,	 TSCF:	
Fluorocult	supplemented	TSC	Agar,	m-CP:	Membrane	Clostridium Perfringens	agar,	TSN:	Tryptone	Sulfite	Neomycin	agar,	SPS:	Sulphite	Polymyxin	Sulphadiazine	agar,	
WB:	Wilson	and	Blair	glucose	sulphite	iron	agar,	CCP:	CP	Chromo	Select	Agar,	RFDT:	Rapid	Fung	Double	Tube,	TCA:	Tryptone	Clostridium	Agar,	TSCA:	Tryptose	Sulfite	
Cycloserine	Agar,	TSC-EY:	TSC	without	Egg	Yolk	,	PCR:	Polymerase	Chain	Reaction

Τα	δείγματα	μη	επεξεργασμένου	νερού	βρέθηκαν	
ελαφρώς	μολυσμένα	από	κολοβακτηρίδια	κοπρά-
νων,	 εντερόκοκκους	 κοπράνων,	 C. perfringens,	
Salmonella	και	Shigella.	Για	την	ανίχνευση	και	κα-
ταμέτρηση	των	C. perfringens χρησιμοποιήθηκε	η	
τεχνική	διήθησης	με	μεμβράνη	μαζί	με	την	αναε-
ρόβια	επώαση	(44	°C	για	24	h)	σε	άγαρ	TSA.	Όλα	
τα	δείγματα	νερού	βρύσης	και	εμφιαλωμένου	βρέ-
θηκαν	απαλλαγμένα	από	θειαναγωγικά	κλωστηρί-
δια.	Μόνο	σε	τρία	δείγματα	χειροκίνητης	αντλίας	
(ανεπεξέργαστα)	 ανιχνεύθηκε	 C. perfringens	 σε	
συγκεντρώσεις	15–25	cfu/100	mL.4

Η	μελέτη	των	Ahmed	et	 al	2008	στόχευε	στην	
αξιολόγηση	της	μικροβιολογικής	ποιότητας	δειγ-
μάτων	 ομβρίων	 υδάτων	 που	 συλλέχθηκαν	 σε	

δεξαμενές	 στο	Queensland	 της	 Αυστραλίας.	Πιο	
συγκεκριμένα,	στη	διερεύνηση	του	επιπολασμού	
παθογόνων	 μικροοργανισμών	 όπως	 Aeromonas 
hydrophila,	 Campylobacter coli,	 Campylobacter 
jejuni,	Legionella pneumophila,	Salmonella spp.,	και	
Giardia lamblia	 και	 της	 συσχέτισης	 μεταξύ	 των	
δεικτών	 της	 κοπρανώδους	 ρύπανσης	 και	 των	
πιθανών	παθογόνων	παραγόντων.	Προκειμένου	
να	επιτευχθούν	οι	στόχοι	αυτοί,	δείγματα	ομβρί-
ων	υδάτων	ελέγχθηκαν	για	την	παρουσία	E. coli,	
εντε	ροκόκκων	και	C. perfringens	χρησιμοποιώντας	
κλασικές	 μεθόδους	 καλλιέργειας.	 Τα	 δείγματα	 ε-
λέγχθηκαν	 επίσης	 για	 την	παρουσία	 των	προα-
ναφερθέντων	παθογόνων	μικροοργανισμών	χρη-
σιμοποιώντας	και	 τη	μέθοδο	 real-time	PCR.	Από	
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τα	27	δείγματα	ομβρίων	υδάτων	που	ελέγχθηκαν	
13	 (48%)	 ήταν	 θετικά	 για	 το	C. perfringens.	 Για	
την	ανίχνευση	και	 καταμέτρηση	των	βακτηρίων	
χρησιμοποιήθηκε	η	μέθοδος	διήθησης	με	μεμβρά-
νη.	 Χρησιμοποιήθηκε	OPSP	άγαρ	 (oleandomycin-
polymyxin-sulfadiazine	 perfringens	 agar)	 με	 πρό-
σθετο	για	την	απομόνωση	C. perfringens.	Για	την	
απομόνωση	σπόρων	C. perfringens,	 τα	δείγματα	
νερού	θερμάνθηκαν	στους	60	°C	για	30	λεπτά	πριν	
από	τη	διήθηση.	Οι	μεμβράνες	διήθησης	σε	OPSP	
άγαρ	υπερκαλύφθηκαν	με	15	mL	τετηγμένου	επι-
πλέον	άγαρ	πριν	την	αναερόβια	επώαση	(44	°C	
για	24	h).	Ο	αριθμός	των	C. perfringens στα	δείγ-
ματα	αυτά	κυμάνθηκε	μεταξύ	2–10	cfu/100	mL	και	
17–31	cfu/100	mL.	Σημαντική	συσχέτιση	βρέθηκε	
μεταξύ	εντεροκόκκων	και	C. perfringens (Ρ<0,04).	
Ωστόσο,	η	συγκέντρωση	του	C. perfringens	και	η	
παρουσία/απουσία	Bacteroides spp	 δεν	 συσχετί-
στηκε	σημαντικά	(P>0,09).5

Η	μελέτη	των	Ahmed	et	al	2010	είχε	ως	αρχικό	
στόχο	να	διερευνήσει	την	ύπαρξη	δεικτών	κοπρα-
νώδους	ρύπανσης	όπως	οι	E. coli,	Εnterococci,	και	
C. perfringens	και	να	αξιολογήσει	την	καταλληλό-

τητά	τους	στην	εκτίμηση	της	ποιότητας	ομβρίων	
υδάτων	(που	συλλέγονται	σε	οροφές).	Επιπλέον,	
στόχος	της	ήταν	να	εκτιμήσει	αν	οι	συγκεντρώσεις	
των	δεικτών	αυτών	μπορούν	να	χρησιμοποιηθούν	
για	 να	προβλέψουν	 την	παρουσία/απουσία	 συ-
γκεκριμένων	βακτηρίων	και	πρωτοζώων.	Ένα	σύ-
νολο	100	δειγμάτων	συλλέχθηκε	από	περιοχές	στο	
Queensland	και	εξετάστηκε	για	την	παρουσία	δει-
κτών	κοπρανώδους	ρύπανσης	χρησιμοποιώντας	
κλασικές	μεθόδους	που	βασίζονται	στην	καλλιέρ-
γεια	και	την	παρουσία	συγκεκριμένων	παθογόνων	
με	τη	μέθοδο	PCR	46%	των	δειγμάτων	βρέθηκαν	
θετικά	για	σπόρους	C. perfringens.	Εφαρμόζοντας	
την	PCR	συγκεκριμένα	παθογόνα	βρέθηκαν	σε	ο-
ρισμένα	δείγματα.	Εντούτοις,	αν	και	τα	δείγματα	
των	ομβρίων	υδάτων	που	 εξετάστηκαν	στη	με-
λέτη	 αυτή	 παρουσιάζουν	 χαμηλή	 μικροβιολογι-
κή	ποιότητα,	 δεν	 βρέθηκε	 σημαντική	 συσχέτιση	
μεταξύ	της	συγκέντρωσης	των	δεικτών	και	 των	
παθογόνων	μικροοργανισμών,	πράγμα	που	εγεί-
ρει	 ερωτήματα	 σχετικά	 με	 την	 αξιοπιστία	 των	
δεικτών	στην	εκτίμηση	της	μικροβιολογικής	ποιό-
τητας	του	νερού.	Αναφορικά	με	το	C. perfringens 

Πίνακας 2. Τα	χαρακτηριστικά	όλων	των	συμπεριλαμβανόμενων	μελετών	που	εφάρμοσαν	μοριακές	μεθόδους

Συγγραφέας Έτος Χώρα Είδος δειγμάτων Αρ. δειγμάτων Μέθοδος Σύγκριση με

Cruz	WP20 2006 ΗΠΑ	(California) Τεχνητά	μολυσμένο	νερό	και	
κόπρανα,	κρέας	λουκάνι-
κων,	δείγματα	δύο	ασθενών

10 PCR	(genes:	cpe,	plc) –

Gomes	M21 2015 Πορτογαλία Ποτάμι	και	πηγάδι 4 DNA	microarray TSC

Ishii	S22 2013 Ιαπωνία Ανθρώπινα	κόπρανα, 
περιβαλλοντικό	νερό

ΔΠ qPCR	(genes: 
cpe,	plc)

–

Ishii	S23 2014 Ιαπωνία Λίμνης ΔΠ MFQPCR	(gene:	plc) –

Jacob	P24 2015 Γαλλία Πόσιμο	νερό,	ποτάμι 16 qPCR	(gene:	cpa) –

Maheux	AF25 2013 Καναδάς Επιφανειακό	νερό,	ποτάμι 5 CRENAME+rtPCR	
(gene:	cpa)

m-CP

Rozwadowska	B26 2013 Πολωνία Τεχνητά	μολυσμένο	νερό
Περιβαλλοντικό	νερό 
και	πισίνας

4
50

PCR Καλλιέργεια

Ryzinska-Paier	G27 2011 Αυστρία Πηγής,	κόπρανα 49 PCR	(genes:	cp,	plc) –

Shannon	KE28 2007 Καναδάς (Μη)	επεξεργασμένα	λύματα	 5 qPCR	(gene:	cpa) –

Tantawiwat	S29 2005 Ταϊλάνδη Τεχνητά	μολυσμένο	νερό ΔΠ multiplex	PCR –

Worakhunpiset	S30 2009 Ταϊλάνδη Ττεχνητά	μολυσμένο	νερό 5 multiplex	PCR –

ΔΠ:	 Δεν	προσδιορίζεται,	 cpe:	 Carboxypeptidase	 E,	 plc:	 Phospholipase	 C,	 cpa:	 Carboxypeptidase	 A,	 TSC:	 Tryptose	 Sulfite	 Cycloserine	 Agar,	m-CP:	Membrane	
Clostridium Perfringens	agar,	PCR:	Polymerase	Chain	Reaction,	qPCR:	quantitative	Polymerase	Chain	Reaction,	MFQPCR:	microfluidic	quantitative	PCR,	rtPCR:	reverse	
transcription	Polymerase	Chain	Reaction
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εφαρμόσθηκε	 η	 ίδια	 μέθοδος	 όπως	 στη	 μελέτη	
Ahmed	et	al	(2008).	Ο	αριθμός	των	C. perfringens 
στα	δείγματα	αυτά	είχε	εύρος	μεταξύ<1	cfu/100	
mL	και	20±30	cfu/100	mL,	ενώ	54%	των	δειγμά-
των	ήταν	θετικά	για	το	βακτήριο.	Σημαντικοί	συ-
σχετισμοί	παρατηρήθηκαν	μεταξύ	εντεροκόκκων	
και	 σπόρων	C. perfringens	 (Spearman’s	 rs=0,22,	
P=0,0258).	Ενώ,	οι	συγκεντρώσεις	της	E. coli	δεν	
παρουσίαζαν	συσχέτιση	με	τον	αριθμό	των	σπό-
ρων	του	C. perfringens	(rs=0,10,	P=0,3056).6

Η	μελέτη	των	Araujo	et	al	2001	στόχευε	να	διερευ-
νήσει	 την	 ικανότητα	του	 fluorocult-supplemented	
TSC-agar	στην	ανάκτηση	C. perfringens	σε	δείγμα-
τα	από	δημόσιες	πηγές	που	χρησιμοποιούνται	για	
ανθρώπινη	κατανάλωση.	Ανάκτηση	C. perfringens 
πραγματοποιήθηκε	 σύμφωνα	 με	 την	 Οδηγία	
98/83	σε	άλλα	μέσα	όπως	το	m-CP	agar,	TSC	agar,	
TSN	 agar	 και	 SPS	 agar.	 Η	 ανάλυση	 διακύμανσης	
των	δεδομένων	δεν	έδειξε	στατιστικά	σημαντική	
διαφορά	στο	σύνολο	των	αποικιών	που	αναπτύ-
χθηκαν	στα	διάφορα	υποστρώματα.	Όμως,	η	 ι-
κανότητα	ανάκτησης	C. perfringens	στο	TSC	agar	
και	fluorogenic	TSC	agar	ήταν	στατιστικά	σημαντι-
κά	μεγαλύτερη	(P<0,05)	από	την	αντίστοιχη	στα	
m-CP	και	TSN.	Παρόλ’	αυτά,	η	ταυτοποίηση	τυ-
πικών	και	άτυπων	αποικιών,	απομονωμένων	από	
όλα	 τα	 υποστρώματα,	 έδειξε	 ότι	 το	 fluorogenic	
TSC	agar	ήταν	το	πιο	ειδικό	υπόστρωμα	για	την	
ανάκτηση	C. perfringens	 σε	 δείγματα	 επιφανεια-
κών	υδάτων	καθώς	το	85,3%	των	τυπικών	και	το	
82,8%	των	άτυπων	αποικιών	επιβεβαιώθηκαν.	Το	
βασικό	συμπέρασμα	της	μελέτης	ήταν	ότι	η	καλλι-
εργητική	μέθοδος	με	τεχνική	διήθησης	μεμβράνης	
σε	fluorogenic	TSC	agar	παρουσίασε	την	καλύτερη	
απόδοση	σε	σχέση	με	τα	υπόλοιπα	υποστρώμα-
τα	βάσει	 ικανότητας	ανάκτησης	και	 ειδικότητας	
στα	υπό	εξέταση	δείγματα.7

Η	μελέτη	των	Araujo	et	al	2004	στόχο	είχε	να	δι-
ερευνήσει	την	ικανότητα	του	TSCF	agar	(Fluorocult	
supplemented	 TSC-agar)	 να	 εντοπίζει	 σπόρους	
C. perfringens	στο	νερό.	Δείγματα	επιφανειακών	
υδάτων	από	δημόσιες	πηγές	προεπεξεργασμένα	
με	θέρμανση	στους	80	°C	για	5	λεπτά	αναλύθη-
καν	και	 το	TSCF	agar	συγκρίθηκε	με	πέντε	άλλα	
μέσα	το	m-CP	agar,	το	TSC	agar,	το	TSN	agar	και	
το	SPS	agar	με	τεχνική	διήθησης	μεμβράνης,	και	το	
WB	agar	ακολουθώντας	την	ακόμη	σε	ισχύ	ισπα-
νική	μέθοδο.	Η	ανάλυση	διακύμανσης	των	δεδο-

μένων	 έδειξε	 στατιστικά	 σημαντικές	 διαφορές	
στις	 καταμετρημένες	 αποικίες	 στα	 παραπάνω	
υποστρώματα.	Οι	καταμετρημένες	αποικίες	σπό-
ρων	C. perfringens στο	m-CP	agar	ήταν	στατιστικά	
σημαντικά	 χαμηλότερες	 (P<0,05)	 από	 τις	 αντί-
στοιχες	 τιμές	 στα	 TSC,	 TSCF,	 SPS,	 και	WB	υπο-
στρώματα.	Δεν	βρέθηκαν	στατιστικά	σημαντικές	
διαφορές	στις	καταμετρημένες	αποικίες	σπόρων	
C. perfringens	 στο	 TSCF	συγκριτικά	 με	άλλες	 με-
θόδους	που	εφαρμόσθηκαν.	Εντούτοις,	η	ταυτο-
ποίηση	τυπικών	και	άτυπων	αποικιών	που	απο-
μονώθηκαν	από	όλα	τα	μέσα	έδειξε	ότι	το	TSCF	
agar	 ήταν	 το	πιο	 ειδικό	 μέσο	 για	 την	 ανάκτηση	
σπόρων	του	βακτηρίου	από	δείγματα	επιφανεια-
κών	δειγμάτων.	Επιπρόσθετα,	τα	αποτελέσματα	
έδειξαν	ότι	το	m-CP	agar	δεν	είναι	κατάλληλο	μέσο	
για	την	ανάκτηση	σπόρων	του	C. perfringens	από	
δείγματα	επιφανειακών	δειγμάτων.8

Οι	Armon	και	Payment	1988	συμπέραναν	ότι	η	
μείωση	της	ποσότητας	του	indoxyl	beta-D-γλυκο-
σίδης	στα	60	mg/L	(1/10	της	συνιστώμενης	συγκέν-
τρωσης)	μείωσε	το	κόστος	του	μέσου	m-CP	χωρίς	
να	επηρεάσει	την	ευαισθησία	του	στην	απομόνω-
ση	και	καταμέτρηση	του	C. perfringens	από	δείγ-
ματα	νερού.9

Στη	μελέτη	των	Burger	et	al	1984	τέσσερα	θρε-
πτικά	 υποστρώματα,	 το	 TSC	 (tryptose-sulphite-
cydoserine-egg	yolk),	το	TSC-EY	 (TSC	without	egg	
yolk),	το	m-CP	(Membrane	Clostridium	Perfringens)	
που	περιέχει	 polymyxin,	 και	 το	WB	 (Wilson	 and	
Blair	glucose	sulphite	 iron),	συγκρίθηκαν	για	χρή-
ση	 στην	 τεχνική	 διήθησης	 μεμβράνης	 του	 C. 
perfringens	 σε	 νερό.	 Χρησιμοποιήθηκαν	 τεχνητά	
επιμολυσμένα	 δείγματα	πόσιμου	 νερού	 με	 σπό-
ρους	και	βλαστικές	μορφές	του	βακτηρίου,	όπως	
και	δείγματα	φυσικά	μολυσμένου	νερού.	Στην	τε-
λευταία	περίπτωση	τα	στελέχη	ταυτοποιήθηκαν	
για	αξιολόγηση	της	 εκλεκτικότητας	των	θρεπτι-
κών	υλικών.	Το	WB	αποκλείστηκε	από	λεπτομε-
ρείς	μελέτες	λόγω	χαμηλών	μετρήσεων	και	περιο-
ρισμένης	εκλεκτικότητας.	Τα	TSC,	m-CP	and	TSC-
EY	ήταν	 εξίσου	αποτελεσματικά	στην	ανάκτηση	
σπόρων	 C. perfringens,	 αλλά	 τα	 δύο	 τελευταία	
μέσα	παρήγαγαν	 σημαντικά	 υψηλότερες	 μετρή-
σεις	 των	 βλαστικών	 κυττάρων	C. perfringens	 σε	
δείγματα	 με	 φυσική	 ρύπανση.	 Η	 εκλεκτικότητα	
του	m-CP	για	το	C. perfringens ήταν	94%	συγκρι-
νόμενη	με	26%	του	TSC	και	 το	24%	του	TSC-EY,	
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αλλά	η	ικα	νότητα	ανάκτησης	C. perfringens	ήταν	
πιο	αποτελεσματική	 στο	 TSC	 και	 το	 TSC-EY,	 τα	
οποία	έδωσαν	τις	υψηλότερες	μετρήσεις	όταν	οι	
μεμβράνες	επικαλύφθηκαν	με	μια	επιπλέον	στρώ-
ση	άγαρ	και	τα	τρυβλία	επωάστηκαν	αναερόβια.	
Λόγω	 της	 περιορισμένης	 αποτελεσματικότητας	
ανάκτησης,	 του	 υψηλού	 κόστους	 και	 της	πολυ-
πλοκότητας	του	m-CP,	η	χρήση	του	δικαιολογεί-
ται	μόνο	όταν	απαιτείται	υψηλή	 εκλεκτική	ανά-
κτηση	του	C. perfringens.	Η	τεχνική	διήθησης	μέ-
σω	μεμβράνης	με	τη	χρήση	του	TSC-EY	ως	μέσου	
ανάπτυξης	αποδείχθηκε	μια	σχετικά	οικονομική,	
πρακτική	και	αξιόπιστη	μέθοδο	για	την	ανάκτηση	
C. perfringens	από	το	νερό.10

Στη	 μελέτη	 των	 Füchslin	 et	 al	 2012	 δείγματα	
νερού	 συλλέχθηκαν	 από	 15	 επιλεγμένες	 αγρο-
τικές	 τοποθεσίες	 στην	 Ελβετία.	 Το	 πόσιμο	 νε-
ρό	 εξετάστηκε	 για	Cryptosporidium spp.,	 E. coli,	
Enterococcus spp.,	C. perfringens	και	άλλες	παρα-
μέτρους.	Το	C. perfringens	εντοπίστηκε	σε	4	από	
τα	21	δείγματα	με	εύρος	0–2	cfu/100	mL.	Για	τον	
εντοπισμό	του	C. perfringens	εφαρμόσθηκε	η	καλ-
λιεργητική	μέθοδος	με	το	m-CP	ως	θρεπτικό	υπό-
στρωμα	(44	°C	για	24	h).11

Η	μελέτη	των	Lisle	et	al	2004	στόχο	είχε	να	εκτι-
μήσει	τον	κίνδυνο	για	τους	ανθρώπους	που	έρχο-
νται	σε	επαφή	με	ύδατα	στον	σταθμό	McMurdo	
της	 Ανταρκτικής	 όπου	 έχουν	 απορριφθεί	 ακα-
τάλληλα	 λύματα	 για	 δεκαετίες.12	 Προηγούμενη	
εκτίμηση	 χρησιμοποίησε	 συγκεντρώσεις	 ολικών	
κολοβακτηριδίων	 και	 C. perfringens	 ως	 μικροβι-
ακούς	 δείκτες.	 Δεδομένου	 ότι	 οι	 δείκτες	 αυτοί	
θεωρήθηκαν	ως	 μη	 κατάλληλοι	 για	 το	 περιβάλ-
λον	 αυτό,	 καθορίστηκαν	 συγκεντρώσεις	 αυτών	
και	 πρόσθετων	 δεικτών	 (fecal coliforms,	 E. coli,	
enterococci,	 coliphage,	 και	 enteroviruses)	 στα	 μη	
επε	ξεργασμένα	λύματα,	στη	στήλη	νερού	και	στα	
ιζήματα	της	περιοχής,	της	εγκατάστασης	επεξερ-
γασίας	πόσιμου	νερού	και	 του	συστήματος	δια-
νομής	του	νερού.	Οι	συγκεντρώσεις	C. perfringens 
ήταν	 υψηλότερες	 στα	 ιζήματα	 σε	 μεγαλύτερες	
αποστάσεις	από	τη	θέση	εκφόρτωσης	των	λυμά-
των.	Τα	δείγματα	κοπράνων	από	φώκιες	σε	αυτή	
την	περιοχή	συλλέχθηκαν	επίσης	και	αναλύθηκαν	
για	δείκτες.	Τα	δείγματα	κοπράνων	από	φώκιες	
περιείχαν	 fecal coliforms,	E. coli,	enterococci,	και	
C. perfringens	 παρόμοια	 με	 αυτά	που	 βρέθηκαν	
στα	μη	επεξεργασμένα	λύματα.	Το	m-CP	χρησιμο-

ποιήθηκε	για	την	ανάκτηση	και	καταμέτρηση	των	
C. perfringens	σύμφωνα	με	πρωτόκολλο	που	τρο-
ποποιήθηκε	από	τους	Armon	και	Payment	1988.9 
Η	τεχνική	διήθησης	με	μεμβράνη	χρησιμοποιήθηκε	
για	νερό,	ιζήματα	και	στερεά	απόβλητα	από	δείγ-
ματα	λυμάτων.	Τα	δείγματα	κοπράνων	εμβολιά-
στηκαν	απευθείας	σε	υποστρώματα	m-CP.	Όλα	
τα	τρυβλία	επωάστηκαν	αναερόβια	στους	45	°C	
για	 24–36	 ώρες.	 Στα	 δείγματα	 πόσιμου	 νερού	
το	C. perfringens	 εντοπίστηκε	 με	 εύρος	 0–3×104 
cfu/100	 mL,	 ενώ	 στο	 ίζημα	 με	 εύρος	 0–9,9×105 
cfu/g.12

Στη	μελέτη	των	Manafi	et	al	2013	τρία	θρεπτι-
κά	υποστρώματα	(m-CP,	TSCF	and	CCP	agar)	α-
ξιολογήθηκαν	για	την	αποτελεσματική	ανάκτηση	
C. perfringens	 σε	 δείγματα	διαφορετικών	επιφα-
νειακών	υδάτων.	Το	94,2%	των	139	δειγμάτων	νε-
ρού,	χρησιμοποιώντας	την	τεχνική	διήθησης	μέσω	
μεμβράνης,	βρέθηκαν	θετικά	στο	C. perfringens	σε	
τουλάχιστον	ένα	από	τα	τρία	υποστρώματα.	Το	
96,3%	των	πράσινων	αποικιών	στο	CCP	agar	(465	
στελέχη,	αρνητικά	στη	δοκιμασία	ινδόλης)	ταυτο-
ποιήθηκαν	ως	C. perfringens	και	3,1%	(15	στελέχη,	
θετικά	 στη	 δοκιμασία	 ινδόλης)	 ταυτοποιήθηκαν	
ως	Clostridium sordellii,	Clostridium bifermentans 
ή	Clostridium tetani.	Μόνο	 3	από	 τα	 483	στελέ-
χη	έδωσαν	ψευδώς	θετικό	αποτέλεσμα	και	ταυ-
τοποιήθηκαν	 ως	 Clostridium fallax,	 Clostridium 
botulinum,	 και	 Clostridium tertium.	 Η	 ανάλυση	
διακύμανσης	των	δεδομένων	δεν	έδειξε	στατιστι-
κά	σημαντική	διαφορά	στο	σύνολο	των	αποικιών	
που	αναπτύχθηκαν	στα	διάφορα	υποστρώματα.	
Η	μέθοδος	του	m-CP	θεωρήθηκε	απαιτητική	για	
την	 εργαστηριακή	 ρουτίνα	 και	 αναφέρθηκε	 ότι	
οι	βακτηριακές	αποικίες	δεν	μπορούσαν	να	χρη-
σιμοποιηθούν	 για	περαιτέρω	βιοχημικές	 δοκιμα-
σίες.	Ενώ	οι	αποικίες	στο	CCP	και	TSCF	ήταν	εύ-
κολο	να	μετρηθούν	και	να	ανακαλλιεργηθούν	για	
τις	επιβεβαιωτικές	δοκιμασίες.	Το	TSCF	εντόπισε	
θειαναγωγικά	 clostridia,	 συμπεριλαμβανομένων	
των	ειδών	εκτός	του	C. perfringens,	και	σε	μερικές	
περιπτώσεις	το	υπερβολικό	μαύρισμα	του	άγαρ	
δυσχέραινε	 την	 καταμέτρηση	 των	 αποικιών.	 Αν	
η	 ρύπανση	ήταν	υψηλή,	 το	 TSCF	 δεν	παρήγαγε	
σταθερά	μαύρες	αποικίες	και	συνεπώς	οι	αποικί-
ες	ήταν	λευκές	και	έδιναν	ψευδώς	αρνητικά	απο-
τελέσματα.	Ωστόσο,	η	ταυτοποίηση	τυπικών	και	
άτυπων	αποικιών	που	απομονώθηκαν	σε	όλα	τα	
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υποστρώματα	έδειξαν	ότι	το	άγαρ	CCP	ήταν	το	
πιο	χρήσιμο	μέσο	για	την	ανάκτηση	C. perfringens 
σε	δείγματα	νερού.13

Η	μελέτη	των	Mueller-Spitz	et	al	2010	στόχευε	
στην	 αξιολόγηση	 της	 μεθόδου	 m-CP	 αναφορι-
κά	 με	 την	 ταυτοποίηση	 και	 απαρίθμηση	 των	
C. perfringens	 που	 υπάρχουν	 στα	 επιφανειακά	
ύδατα	 που	 επηρεάζονται	 από	 την	 κοπρανώδη	
μόλυνση.14 C. perfringens	απαριθμήθηκαν	και	απο-
μονώθηκαν	από	την	εισροή	αποβλήτων	και	αιω-
ρούμενων	ιζημάτων	χρησιμοποιώντας	τη	μέθοδο	
m-CP	(44,5±1	°C/24	h)	όπως	περιγράφεται	από	
τους	Armon	&	Payment.9	Τα	υποτιθέμενα	στελέχη	
C. perfringens	μεταφέρθηκαν	από	m-CP	για	επιβε-
βαίωση	των	φαινοτύπων	και	ανακαλλιεργήθηκαν	
σε	Brain	Heart	Infusion	agar.	Ένα	υποσύνολο	στε-
λεχών	χρωματίστηκε	κατά	Gram	και	χαρακτηρί-
στηκε	με	τις	ταινίες	αναγνώρισης	ΑΡΙ	20Α	για	ανα-
ερόβια	βακτήρια.	Τα	στελέχη	που	απομονώθηκαν	
ταυτοποιήθηκαν	ως	C. perfringens	με	βάση	τη	δο-
κιμασία	σακχαρόζης	και	όξινης	φωσφατάσης	και	
την	αδυναμία	ζύμωσης	της	cellobiose.	Ο	μοριακός	
χαρακτηρισμός	όλων	των	απομονωθέντων	στελε-
χών	(N=126)	διεξήχθη	με	τη	χρήση	ειδικής	για	το	
είδος	PCR	με	ένα	υποσύνολο	να	επιβεβαιώνεται	
ως	C. perfringens	βάσει	16S	rRNA	γονιδίου.	Η	μο-
ριακή	 μέθοδος	 επιβεβαίωσε	 ότι	 όλα	 τα	 στελέχη	
C. perfringens	ήταν	C. perfringens	ανεξάρτητα	από	
την	πηγή	και	ότι	τα	C. perfringens	που	ελήφθησαν	
από	τα	λύματα	και	το	υδάτινο	περιβάλλον	ήταν	
κατά	99,5%	πανομοιότυπα.	Η	μέθοδος	m-CP	αξιο-
λογήθηκε	ως	αξιόπιστη	προσέγγιση	για	την	απα-
ρίθμηση	και	την	απομόνωση	του	C. perfringens	από	
υδάτινα	 περιβάλλοντα	 που	 επηρεάζονται	 από	
διά	φορες	πηγές	κοπρανώδους	μόλυνσης.14

Η	μελέτη	των	Payment	&	Franco	1993	αποσκο-
πούσε	στη	διερεύνηση	του	καταλληλότερου	δείκτη	
ιογενούς	και	παρασιτικής	ρύπανσης	του	πόσιμου	
νερού.	Δείγματα	μεγάλου	όγκου,	που	ελήφθησαν	
από	 τρεις	 μονάδες	 επεξεργασίας	 επιφανειακών	
υδάτων	στο	Μόντρεαλ,	συλλέχθηκαν	και	αναλύ-
θηκαν	 για	 την	 παρουσία	 παθογόνων	 παραγό-
ντων	όπως	για	ανθρώπινους	εντεροϊούς,	κύστεις	
Giardia lamblia	και	για	ωοκύστεις	Cryptosporidim 
αλλά	και	πιθανούς	δείκτες	όπως	οι	κολιφάγοι	και	
το	C. perfringens.	Συλλέχθηκαν	δείγματα	μη	επε-
ξεργασμένου,	καθιζάνοντος,	φιλτραρισμένου	και	
τελικού	ύδατος.	Όλα	τα	δείγματα	περιείχαν	τους	

μικροοργανισμούς	 που	 αναζητήθηκαν	 και	 μόνο	
οι	μετρήσεις	του	C. perfringens	συσχετίστηκαν	με	
την	 παρουσία	 ανθρώπινων	 εντεροϊών,	 κυστών	
ή	ωοκυστών.	 Τα	C. perfringens	 καταμετρήθηκαν	
σε	m-CP	medium	(44,5	°C	για	24	h).	Για	την	απα-
ρίθμηση	των	σπόρων,	τα	δείγματα	θερμάνθηκαν	
στους	75	°C	για	20	λεπτά	πριν	από	τη	διήθησή	
τους.	Σύμφωνα	με	τα	αποτελέσματα	της	μελέτης,	
το	C. perfringens	 είναι	 ένας	 κατάλληλος	 δείκτης	
ανθρώπινων	εντεροϊών,	κύστεων	Giardia	και	ωο-
κυστεών	Cryptosporidium	στο	τελικό	παραγόμενο	
νερό	και	μπορεί	να	χρησιμοποιηθεί	στην	εκτίμηση	
της	αποτελεσματικότητας	των	σταδίων	των	διερ-
γασιών	επεξεργασίας	νερού	λόγω	της	αντίστασης	
των	σπόρων	του	στο	χλώριο.15

Στη	μελέτη	των	Sartory	et	al	1998	τα	υποστρώ-
ματα	m-CP	 και	 TSC	 άγαρ	 αξιολογήθηκαν	 για	 α-
νάκτηση	C. perfringens	από	περιβαλλοντικά	δείγ-
ματα	πόσιμου	και	μερικώς	 επεξεργασμένου	πό-
σιμου	 νερού.	 Για	 τα	 εργαστηριακά	 στελέχη	 του	
Clostridium,	το	m-CP	βρέθηκε	περισσότερο	εκλε-
κτικό	και	ειδικό	για	το	C. perfringens	από	το	TSC	
αλλά	σημαντικά	λιγότερο	αποτελεσματικό	για	την	
καταμέτρηση	των	βλαστικών	κυττάρων	και	των	
σπόρων	 ταυτόχρονα.	 Στα	περιβαλλοντικά	 δείγ-
ματα	πόσιμου	και	μερικώς	 επεξεργασμένου	πό-
σιμου	νερού,	το	TSC	ανέκτησε	σημαντικά	μεγαλύ-
τερους	αριθμούς	C. perfringens	από	το	m-CP,	ενώ	
σημαντικός	αριθμός	ψευδώς	θετικών	και	ψευδώς	
αρνητικών	αποτελεσμάτων	παρατηρήθηκαν	στο	
m-CP.	 Το	 TSC	 θεωρήθηκε	 καταλληλότερο	 υπό-
στρωμα	για	την	τακτική	παρακολούθηση	των	πη-
γών	νερού	για	την	παρουσία	του	C. perfringens.16

Η	μεταγενέστερη	μελέτη	από	τους	Sartory	et	al	
2006	στόχευε	στην	αξιολόγηση	της	δοκιμής	όξι-
νης	φωσφατάσης	ως	 εναλλακτικής	 μεθόδου	 για	
την	επιβεβαίωση	του	C. perfringens	που	απομο-
νώθηκε	 από	 το	 νερό.	 Η	 δοκιμασία	 παραγωγής	
της	όξινης	φωσφατάσης	αποδείχθηκε	αξιόπιστη	
και	 απλούστερη	 από	 την	 επιβεβαιωτική	 δοκιμή	
κινητικότητας,	μείωσης	νιτρικών	αλάτων,	 ζύμω-
ση	 λακτόζης	 και	 υγροποίηση	 ζελατίνης	 MNLG	
(motility,	nitrate	reduction,	lactose	fermentation	and	
gelatin	liquefaction)	μετά	από	καλλιέργεια	σε	TSC	
(37	 °C	ή	44	 °C	για	18–24	h)	 τόσο	για	26	στελέ-
χη	αναφοράς	Clostridium	(συμπεριλαμβανομένου	
του	C. perfringens)	όσο	και	σε	155	περιβαλλοντικά	
δείγματα	 νερού.	 Από	 τα	 περιβαλλοντικά	 στελέ-
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χη	που	απομονώθηκαν,	τα	114	ταυτοποιήθηκαν	
ως	C. perfringens	 εκ	των	οποίων	τα	108	 (94,7%)	
επιβεβαιώθηκαν	με	τη	δοκιμή	όξινης	φωσφατά-
σης	σε	σύγκριση	με	τα	104	(91,2%)	με	τις	δοκιμές	
MNLG.17

Πρόσφατα	αναπτύχθηκε	μια	ταχεία	μέθοδος	με	
τη	χρήση	του	Rapid	Fung	Double	Tube	(RFDT)	σε	
μια	προσπάθεια	 εκτίμησης	της	 έκτασης	της	ρύ-
πανσης	των	λυμάτων	στα	ιζήματα	των	Μεγάλων	
Λιμνών	 στη	 Μ.	 Βρετανία.	 Στη	 μελέτη	 των	
Vijayavel	 και	 Kashian	 2014	 η	 παραδοσιακή	 μέ-
θοδος	καταμέτρησης	C. perfringens	 (δείκτης	κο-
πρανώδους	ρύπανσης)	χρησιμοποιώντας	τη	δι-
ήθηση	μέσω	μεμβράνης	και	επώαση	σε	TSC	agar	
(44	°C	για	24	h)	συγκρίθηκε	με	τη	μέθοδο	RFDT.	
Η	αξιολόγηση	αυτών	των	δύο	μεθόδων	περιελάμ-
βανε	προσδιορισμό	 των	 συγκεντρώσεων	 του	C. 
perfringens	και	σύγκριση	της	απόδοσης	ανάκτησης	
από	 λυματολάσπη,	 ιζήματα	 με	 αιωρούμενα	 λύ-
ματα,	δείγματα	επιφανειακού	ύδατος	και	ύδατος	
πυθμένα	και	δείγματα	ιζημάτων	που	συλλέχθηκαν	
από	δύο	μεγάλες	λίμνες.	Η	μέθοδος	RFDT	αποδεί-
χθηκε	ανώτερη	μέθοδος	για	την	ταυτοποίηση	του	
βακτηρίου	σε	 ιζήματα	λίμνης	σε	σύγκριση	με	τη	
διήθηση	μέσω	μεμβράνης,	καθώς	είχε	μεγαλύτερη	
απόδοση	ανάκτησης	και	ήταν	πιο	γρήγορη,	αξιό-
πιστη,	απλή	και	αποτελεσματική.18

Η	μελέτη	των	Watkins	και	Sartory	2015	αξιολο-
γεί	μια	τροποποίηση	του	μέσου	TSCA	κατά	το	ISO	
14189	για	την	ταχεία	απαρίθμηση	των	επιβεβαι-
ωμένων	C. perfringens	 από	 ύδωρ	σε	 συνδυασμό	
με	τον	 έλεγχο	παραγωγής	όξινης	φωσφατάσης.	
Το	νέο	TCA	επιτρέπει	την	απομόνωση	και	επιβε-
βαίωση	του	C. perfringens	εντός	18–24	ωρών	επε-
ξεργασίας	του	δείγματος.	Δεδομένα	από	μια	με-
λέτη	πολλαπλών	 εργαστηρίων	που	αναλύθηκαν	
σύμφωνα	με	το	πρότυπο	 ISO	17994	έδειξαν	ότι	
το	TCA	ήταν	ισοδύναμο	με	το	TSCA	για	την	απα-
ρίθμηση	του	C. perfringens.	Η	ταυτοποίηση	στελε-
χών	αρνητικών	στη	δοκιμασία	παραγωγής	όξινης	
φωσφατάσης	αποκάλυψε	ένα	ψευδώς	αρνητικό	
ποσοστό	για	τη	μέθοδο	TCA	ίσο	με	0,8%.	Η	τεχνι-
κή	 μεταφοράς	φίλτρου	 μεμβράνης	 TCA	παρέχει	
επιβεβαιωμένες	μετρήσεις	C. perfringens	στον	μι-
σό	χρόνο	της	μεθόδου	TSCA	και	είναι	απλή	στην	
εκτέλεση.	Η	 μέθοδος	 ISO	περιλαμβάνει	 διήθηση	
μεμβράνης	και	επώαση	σε	TSCA	ακολουθούμενη	
από	ανακαλλιέργεια	και	επιβεβαιωτική	δοκιμή	ό-

ξινης	φωσφατάσης	η	οποία	 διαρκεί	 48	ώρες.	Η	
τροποποίηση	της	μεθόδου	μειώνει	σημαντικά	τον	
χρόνο	έως	τα	επιβεβαιωμένα	αποτελέσματα	για	
τα	C. perfringens	από	δείγματα	νερού.19

3.2.  Μοριακές μέθοδοι για την ανίχνευση 
και καταμέτρηση C. perfringens σε δείγματα 
νερού και ιστών

Η	PCR	είναι	μία	βιολογική	μέθοδος	βασισμένη	σε	
μοριακό	νουκλεϊνικό	οξύ	 in vitro	 για	απομόνωση	
και	ενίσχυση	μιας	αλληλουχίας	DΝΑ	με	ενζυματι-
κή	αντιγραφή	DNA	χωρίς	τη	χρήση	ζωντανού	μι-
κροοργανισμού	όπως	το	βακτήριο	E. coli.	Με	τη	
χρήση	 του,	 ειδικά	θραύσματα	DNA	μπορούν	 να	
κλωνοποιηθούν	σε	δοκιμαστικό	σωλήνα	απουσία	
ζωντανών	κυττάρων.	Η	PCR	χαρακτηρίζεται	ως	
μια	ταχεία,	ευαίσθητη,	ειδική	και	αποτελεσματική	
μέθοδος	για	την	ταυτοποίηση	παθογόνων	απευ-
θείας	από	περιβαλλοντικά	δείγματα.

Η	 PCR	 χρησιμοποιήθηκε	 για	 την	 ανίχνευση	 και	
απαρίθμηση	βλαστικών	κυττάρων	και	σπορίων	C. 
perfringens	σε	δείγματα	νερού	και	ιστών.20,22–24,26,28–30 
Τρεις	 συγκριτικές	 μελέτες	 έχουν	 επίσης	 διεξαχθεί	
συγκρίνοντας	 την	 καλλιεργητική	 μέθοδο	 με	 την	
PCR14,25	και	χρησιμοποιώντας	την	PCR	για	να	συ-
γκριθεί	 η	 επιβεβαιωτική	 μέθοδος	 της	 όξινης	 φω-
σφατάσης	μετά	την	καλλιέργεια	με	τις	φαινοτυπι-
κές	δοκιμασίες.27	 Το	C. perfringens	ανιχνεύθηκε	σε	
πηγές	πόσιμου	νερού	με	μοριακές	μεθόδους.20–30

Λαμβάνοντας	υπόψη	ότι	ο	τύπος	Α,	C. perfringens 
μπορεί	να	προκαλέσει	τροφιμογενείς	και	μη	γασ-
τρεντερικές	νόσους	λόγω	μιας	εντεροτοξίνης	που	
παράγεται	από	κάποια	στελέχη	κατά	τη	διάρκεια	
της	σπορογονίας	η	μελέτη	των	Cruz	et	al	2006	α-
νέπτυξε	μια	ποσοτική	μέθοδο	 real-time	PCR	βα-
σισμένη	 στη	 χημεία	 υβριδοποίησης	 μεταφοράς	
ενέργειας	 συντονισμού	 φθορισμού	 (fluorescence	
resonance	energy	transfer	hybridization	chemistry)	
που	 στοχεύει	 το	 ειδικό	 γονίδιο	 φωσφολιπάσης	
C	(plc)	του	C. perfringens	και	το	εντεροτοξικό	γο-
νίδιο	 (cpe).	Η	μέθοδος	μπορεί	 να	ανιχνεύσει	 μό-
λις	20	αντίγραφα	των	αλληλουχιών	στόχων	ανά	
PCR.	Ο	συνολικός	χρόνος	ανιχνεύσεως,	από	την	
εκχύλιση	έως	την	ανάλυση	PCR,	 είναι	90	λεπτά.	
Πιο	 συγκεκριμένα,	 ένα	 στέλεχος	 C. perfringens 
(cpe	θετικό)	εντεροτοξικού	τύπου	(ATCC	12915)	
και	ένα	μη	εντεροτοξικό	(cpe	αρνητικό)	στέλεχος	
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(ATCC	3624)	χρησιμοποιήθηκαν	ως	μάρτυρες.	Τα	
απομονωθέντα	στελέχη	καλλιεργήθηκαν	αναερό-
βια	σε	thioglycollate	broth,	chopped	meat	broth,	ή	
Brucella	blood	άγαρ.	Για	να	αξιολογηθεί	η	μέθοδος,	
χρησιμοποιήθηκαν	 δείγματα	 νερού,	 ομογενοποι-
ημένο	κρέας	λουκάνικου	και	δείγματα	κοπράνων	
με	104	 cfu	 κυττάρων	C. perfringens,	 cpe	θετικών	
(ATCC	12915).	Χρησιμοποιήθηκε	φθορίζουσα	PCR	
βασισμένη	στον	υβριδισμό	σε	πραγματικό	χρόνο	
(Real-time	 FRETPCR),	 η	 οποία	 ταυτόχρονα	 μπο-
ρεί	να	ανιχνεύσει	συγκεκριμένα	γονίδια	για	το	C. 
perfringens	(plc)	και	να	προσδιορίσει	εάν	το	προϊόν	
απομόνωσης	 είναι	 εντεροτοξιγενικό	 (θετικό	 cpe)	
σε	λιγότερο	από	2	ώρες.	Αποδείχθηκε	ότι	η	προ-
αναφερθείσα	δοκιμασία	PCR	μπορεί	 να	αναγνω-
ρίσει	θετικά	το	C. perfringens	με	100%	ευαισθησία	
με	βάση	17	στελέχη	ATCC	και	 δύο	στελέχη	που	
απομονώθηκαν	 από	 ασθενείς.	 Η	 ειδικότητα	 και	
των	δύο	μεθόδων	(plc	και	cpe)	ήταν	100%	με	βάση	
τυχαία	επιλεγμένους	μη	κλωστηριδιακούς	οργανι-
σμούς	και	άλλα	παθογόνα	είδη	κλωστηριδίων.	Η	
μελέτη	κατέληξε	στο	συμπέρασμα	ότι	η	μέθοδος	
είναι	ταχεία,	ευαίσθητη	και	ειδική	και	θα	επιτρέ-
ψει	 την	 άμεση	 ανίχνευση	 του	 C. perfringens	 σε	
δείγματα	νερού,	τροφής	και	κοπράνων	και	μπορεί	
να	αποδειχθεί	χρήσιμη	ως	εργαλείο	ταχείας	παρα-
κολούθησης	της	συγκέντρωσης	του	C. perfringens 
στα	τρόφιμα	και	το	νερό,	καθώς	και	στον	εντο-
πισμό	εστιών	τροφικής	δηλητηρίασης	λόγω	των	
εντεροτοξινογόνων	στελεχών	C. perfringens.20

Η	μελέτη	 του	Gomes	 et	 al	 2015	αξιολογεί	 την	
εγκυρότητα	και	την	εφαρμογή	μιας	μικροσυστοι-
χίας	DNA	(microarray)	για	την	ανίχνευση	υποχρε-
ωτικών	 (σύμφωνα	 με	 τους	 ΕΕ,	 ΕΡΑ	 και	ΠΟΥ)	 και	
άλλων	παθογόνων	παραγόντων	 όπως	 τα	 E. coli,	
C. perfringens,	P. aeruginosa,	S. aureus,	τα	ολικά	και	
κοπρανώδη	κολοβακτηρίδια	και	οι	εντερόκοκκοι.	
Αυτή	η	μικροσυστοιχία	DNA	έχει	16	εμφυτευμέ-
νους	 ανιχνευτές	 μέσου	 μεγέθους	 147	 βάσεων,	
στοχεύοντας	 12	 διαφορετικές	 παραμέτρους	
(ολικά	 και	 κοπρανώδη	 κολοβακτηρίδια,	 E. coli,	
E. faecalis,	E. faecium,	C. perfringens,	S. aureus,	L. 
pneumophila,	E. coli	O157,	C. jejuni,	C. coli	και	P. 
aeruginosa).	Ακόμη	και	όταν	εφαρμόζεται	πολλα-
πλή	 PCR,	 είναι	 δύσκολο	 να	περιληφθούν	περισ-
σότερα	 από	 έξι	 ζεύγη	 εκκινητών	 λόγω	ψευδών	
αρνητικών	ή	μη	ειδικών	προϊόντων.	Οι	μικροσυ-
στοιχίες	του	DNA	ξεπερνούν	τον	περιορισμό	του	

αριθμού	των	υπό	εξέταση	μικροοργανισμών	κα-
θώς	μπορεί	 να	περιέχουν	χιλιάδες	ανιχνευτές	έ-
ναντι	διαφορετικών	παθογόνων	μικροοργανισμών	
σε	ένα	μικρό	γυάλινο	πλακίδιο.	Χρησιμοποιώντας	
δημόσιες	 βάσεις	 δεδομένων	 (NCBI,	 Genbank),	
αλληλουχίες	 για	 τις	 12	 μικροβιολογικές	παραμέ-
τρους	επιλέχθηκαν	και	οι	ανιχνευτές	αξιολογήθη-
καν	έναντι	του	στοχευόμενου	οργανισμού	με	PCR,	
southern	blot	και	dot	blot	πριν	από	την	εμφύτευσή	
τους	στο	παρασκεύασμα.	Η	μελέτη	στόχευε	στην	
επικύρωση	 όλων	 των	 ανιχνευτών	 που	 εφαρμό-
ζονται	στη	μικροσυστοιχία	DNA	εκτελώντας	μια	
αντίδραση	υβριδισμού	της	μικροσυστοιχίας	με	ση-
μασμένο	DΝΑ	κάθε	μικροοργανισμού	και	συγκρί-
νοντας	 τις	 επιδόσεις	 της	 μικροσυστοιχίας	 DΝΑ	
με	συμβατικές	 μεθόδους	 καλλιέργειας.	Δείγματα	
συλλέχθηκαν	 από	 έναν	 ποταμό	 και	 ένα	 πηγάδι	
στην	Πορτογαλία.	Αναφορικά	με	το	C. perfringens 
το	ISO/DIS	14189	εφαρμόσθηκε	χρησιμοποιώντας	
τη	 μέθοδο	 διήθησης	 μέσω	 μεμβρανών.	 Μόρια	
DNA	από	C. perfringens	CECT	376T	δόθηκαν	από	
το	Πανεπιστήμιο	της	Λισαβόνας.	Σε	όλες	τις	πε-
ριπτώσεις,	η	μικροσυστοιχία	DNA	έδειξε	απουσία	
ανίχνευσης	C. perfringens.	Στη	βακτηριολογική	α-
νάλυση	 με	 μέθοδο	 καλλιέργειας	 σε	 τρία	από	 τα	
τέσσερα	δείγματα,	το	C. perfringens	ανιχνεύθηκε	
σε	 μια	περιοχή	 32>300	 cfu/100	mL.	Η	 μικροσυ-
στοιχία	DNA	που	αναπτύχθηκε	για	την	ανίχνευση	
υδατογενών	παθογόνων	φαίνεται	να	είναι	ειδική	
και	κατάλληλη	για	την	ανίχνευση	των	περισσότε-
ρων	στοχευόμενων	μικροοργανισμών	(εξαιρουμέ-
νου	του	C. perfringens)	ακόμη	και	από	πολύπλοκα	
περιβαλλοντικά	δείγματα	που	δείχνουν	ότι	αυτή	
η	μικροσυστοιχία	του	DNA	μπορεί	 να	είναι	χρή-
σιμο	εργαλείο	για	μικροβιολογική	επιτήρηση	του	
νερού.21

Στη	 μελέτη	 των	 Ishii	 et	 al	 2013	 εφαρμόσθηκε	
qPCR	(microfluidic	quantitative	PCR)	για	την	ταυτό-
χρονη	ανίχνευση	και	ποσοτικοποίηση	πολλαπλών	
υδατογενών	και	τροφιμογενών	παθογόνων	μικρο-
οργανισμών.	Πολλαπλές	 qPCR	 δοκιμασίες	 διεξή-
χθησαν	υπό	πανομοιότυπες	συνθήκες	ανί	χνευσης	
σε	θαλάμους	όγκου	nanocluster	που	υπάρ	χουν	σε	υ-
ψηλές	πυκνότητες	σε	ένα	τσιπ.	Χρη	σιμοποιήθηκαν	
20	ποσοτικοί	προσδιορισμοί	qPCR	που	στόχευαν	
σε	 10	 εντερικούς	 παθογόνους	 παράγοντες	 (συ-
μπεριλαμβανομένου	 του	C. perfringens),	 ένα	 βα-
κτήριο	 δείκτη	 κοπράνων	 (Ε. coli)	 και	 ένα	 στέλε-
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χος	ελέγχου	της	διαδικασίας	στο	σύστημα	qPCR.	
Το	 σύστημα	 qPCR	 που	 εφαρμόσθηκε	 επέτρεψε	
την	ανίχνευση	 και	 την	 ειδική	 και	 ευαίσθητη	πο-
σοτικοποίηση	πολλαπλών	παθογόνων	από	δείγ-
ματα	κοπράνων	και	περιβαλλοντικών	δειγμάτων	
ύδατος	 επιμολυσμένα	 με	παθογόνα	 σε	 επίπεδα	
τόσο	χαμηλά	όσο	100	cells/L.	Αυτά	τα	αποτελέ-
σματα	υποδηλώνουν	ότι	η	συνήθης	παρακολού-
θηση	 πολλαπλών	 παθογόνων	 παραγόντων	 σε	
δείγματα	τροφίμων	και	νερού	είναι	τώρα	τεχνικά	
εφικτή.	Αναφορικά	με	το	C. perfringens,	στελέχη	C. 
perfringens	F4649	και	NTCT8239	δόθηκαν	από	το	
Πανεπιστήμιο	Tokushima	στην	 Ιαπωνία.	Τα	στε-
λέχη	C. perfringens	που	χρησιμοποιήθηκαν	στη	με-
λέτη	ήταν	C. perfringens	JCM	1290	(plc+,	cpe–),	C. 
perfringens	F4649	(plc+,	cpe+),	και	C. perfringens 
NTCT	8239	(plc+,	cpe+).	Περιβαλλοντικά	δείγμα-
τα	 νερού	συλλέχθηκαν	από	τη	 λίμνη	Oono	στην	
Ιαπωνία.	Τα	επιμολυσμένα	και	μη	δείγματα	ύδα-
τος	φιλτραρίστηκαν	και	τα	βακτηριακά	κύτταρα	
απομακρύνθηκαν	από	τη	μεμβράνη,	φυγοκεντρή-
θηκαν	και	επαναιωρήθηκαν	σε	PBS.	Τα	cell	pellets	
τελικά	 αποθηκεύτηκαν	 στους	 –20	 °C	 μέχρι	 να	
χρησιμοποιηθούν.	DNA	απομονώθηκε	από	τα	cell	
pellets	 και	αποθηκεύτηκε	στους	–20 °C	μέχρι	 τη	
χρήση.	Μικρές	ποσότητες	ciaB	και	plc	ανιχνεύθη-
καν,	οι	οποίες	ήταν	γονιδιακοί	στόχοι	σχεδιασμένοι	
για	την	ανίχνευση	των	C. jejuni	και	C. perfringens,	
αντιστοίχως.22

Στη	 μελέτη	 των	 Ishii	 et	 al	 2014	 εφαρμόσθηκε	
ποσοτική	PCR	 (MFQPCR)	για	ταυτόχρονη	ποσο-
τικοποίηση	 πολλαπλών	 υδατογενών	 παθογό-
νων	σε	φυσική	λίμνη	γλυκού	νερού	στο	Hokkaido	
της	 Ιαπωνίας.	 Διάφορα	 παθογόνα	 ανιχνεύθη-
καν	 στο	 νερό	 της	 λίμνης.	 Μέθοδος	 MFQPCR	
σχεδιάστηκε	 χρησιμοποιώντας	 TaqMan	 probes	
(hydrolysis	 probe-based	 qPCR)	 επισημασμένα	
με	 διάφορες	 φθορίζουσες	 χρωστικές	 που	 μπο-
ρούν	να	εντοπίσουν	L. monocytogenes,	V. cholerae,	
V. parahaemolyticus,	 Pseudogulbenkiana sp.,	 S. 
typhimurium,	S. flexneri,	C. perfringens	και	παθογό-
νο	E. coli	σε	επίπεδα	100	cells/L.	Εντούτοις,	τα	βα-
κτήρια	δείκτες	κοπρανώδους	ρύπανσης	δεν	ήταν	
καλοί	παράγοντες	πρόβλεψης	των	συγκεντρώσε-
ων	των	παθογόνων.	Αυτά	τα	αποτελέσματα	υπο-
δεικνύουν	ότι	η	άμεση	και	ταυτόχρονη	ποσοτικο-
ποίηση	πολλαπλών	παθογόνων	μπορεί	να	παρά-
σχει	πιο	αξιόπιστες	και	πλήρεις	πληροφορίες	για	

την	αξιολόγηση	του	κινδύνου	σε	σύγκριση	με	την	
τρέχουσα	προσέγγιση	που	βασίζεται	σε	δείκτες	
κοπρανώδους	ρύπανσης.23

Στη	μελέτη	των	Jacob	et	al	2015	ένα	διετές	πρό-
γραμμα	 επιτήρησης	 των	ωοκύστεων	C. parvum,	
των	κύστεων	Giardia duodenalis,	των	E. coli,	των	
σπόρων	C. perfringens	 και	 του	Adenovirus	διεξή-
χθη	σε	τρεις	μεγάλους	ποταμούς	στη	Γαλλία	που	
χρησιμοποιούνταν	για	αναψυχή	και	ως	πηγή	πό-
σιμου	νερού.	Τριάντα	δύο	και	οκτώ	δείγματα	από	
τους	ποταμούς	και	 τη	βρύση	αντίστοιχα	συλλέ-
χθηκαν	χρησιμοποιώντας	υπερδιήθηση	και	ανα-
λύθηκαν	με	μοριακή	μέθοδο	ή	με	κυτταρομετρία	
με	λέιζερ.	Οι	υψηλότερες	συγκεντρώσεις	πρωτό-
ζωων	παρασίτων	και	C. perfringens	βρέθηκαν	σε	
μία	από	τις	τρεις	θέσεις.	Η	θέση	Α	εμφανίζεται	ως	
η	πλέον	μολυσμένη	από	C. perfringens,	καθώς	και	
τα	8	δείγματα	ήταν	θετικά,	με	μέση	συγκέν	τρωση	
1,1×103	GU/50	L.	Μετά	τη	διήθηση,	οι	μικροοργα-
νισμοί	που	παγιδεύτηκαν	ανακτήθηκαν	και	το	τε-
λικό	συμπύκνωμα	συλλέχθηκε	σε	γυάλινο	δοχείο.	
Το	συμπύκνωμα	στη	συνέχεια	διατηρήθηκε	για	48	
ώρες	το	μέγιστο,	στους	4	°C,	πριν	την	ανάλυση.	
Τα	δείγματα	που	συλλέχθηκαν	κατά	τη	διάρκεια	
του	διετούς	προγράμματος	αναλύθηκαν	χρησιμο-
ποιώντας	 150	mL	 του	 όγκου	 του	 συμπυκνώμα-
τος,	που	αντιστοιχεί	σε	7,5	L	ή	150	L	του	αρχικού	
δείγματος	νερού	ποταμού	ή	βρύσης,	αντίστοιχα.	
Ο	 όγκος	 συμπυκνώματος	 θερμάνθηκε	 στους	 75	
°C	για	18	λεπτά	(καταστροφή	βλαστικών	μορφών	
και	βλάστηση	των	σπορίων)	και	στη	συνέχεια	δι-
ηθήθηκε	σε	τρεις	μεμβράνες.	Οι	μεμβράνες	εν	συ-
νεχεία	συλλέχθηκαν	σε	9	mL	Nuclisenslysis	buffer,	
για	 DNA	 εξαγωγή.	 Ο	 εντοπισμός	 C. perfringens 
βασίστηκε	στο	γονίδιο	cpa,	χρησιμοποιώντας	ζευ-
γάρι	 εκκινητών	 ολιγονουκλεοτιδίων.	 Η	 μέθοδος	
PCR	 πραγματοποιήθηκε	 με	 LightCycler	 480.	 Το	
ποσοστό	ανάκτησης	του	C. perfringens	ήταν	μεγα-
λύτερο	από	55%	στο	νερό	του	ποταμού	και	84%	
στο	νερό	της	βρύσης.24

Η	συγκριτική	μελέτη	των	Maheux	et	al	2013	στό-
χευε	 να	 προσδιορίσει	 την	 αναλυτική	 ειδικότητα	
μεθόδου	real-time	PCR	ειδική	για	το	C. perfringens 
βασισμένη	 στο	 cpa	 gene	 (cpart	 PCR)	 με	 τη	 χρή-
ση	 συνόλου	 βακτηριακών	 στελεχών	 Clostridium 
(C. perfringens	 και	μη	C. perfringens).	Όλα	τα	μη	
C. perfringens	κλωστηριδιακά	στελέχη	ήταν	αρνη-
τικά,	ενώ	όλα	τα	στελέχη	C. perfringens	ήταν	θε-
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τικά	στο	cpa,	με	100%	αναλυτική	ειδικότητα	της	
rtPCR.	Η	μέθοδος	cpart	PCR	στη	συνέχεια	χρησι-
μοποιήθηκε	στην	ταυτοποίηση	116	υποτιθέμενων	
στελεχών	C. perfringens	 που	 ανακτήθηκαν	 μετά	
από	διήθηση	δειγμάτων	νερού	και	καλλιέργεια	σε	
m-CP	 άγαρ.	Οι	 αποικίες	που	παρουσίαζαν	 δια-
φορετικά	αποτελέσματα	βάσει	του	φαινοτύπου	
επί	του	m-CP	άγαρ	και	του	cpa	rtPCR	ταυτοποι-
ήθηκαν	βάσει	των	αλληλουχιών	των	γονιδίων	16S 
rRNA	 και	 cpa.	 Τέσσερεις	 αποικίες	 m-CP(-)/rtPCR	
(+)	ταυτοποιήθηκαν	ως	C. perfringens,	 ενώ	3	α-
ποικίες	m-CP(+)/rtPCR(–)	ταυτοποιήθηκαν	ως	μη	
C. perfringens.	Η	cpa	rtPCR	ήταν	αρνητική	σε	όλα	
τα	51	μη	C. perfringens	στελέχη	και	θετική	στα	
64	 από	 65	C. perfringens	 στελέχη.	 Τελικά,	 τοm-
CP	άγαρ	συγκρίθηκε	με	τη	διαδικασία	CRENAME	
(concentration	and	recovery	of	microbial	particles,	
extraction	 of	 nucleic	 acids,	 and	molecular	 enrich-
ment)	 μαζί	 με	 cpartPCR	 (CRENAME+cpartPCR)	
ως	προς	την	ικανότητά	τους	να	ανιχνεύουν	σπό-
ρους	 C. perfringens	 σε	 πόσιμο	 νερό.	 Η	 μέθοδος	
CRENAME+cpart	 PCR	 ανίχνευσε	 ακόμη	 και	 ένα	
κύτταρο	C. perfringens	ανά	100	mL	του	δείγματος	
πόσιμου	 νερού	 σε	 λιγότερο	 από	 5	ώρες,	 ενώ	 η	
μέθοδος	με	τοm-CP	agar	χρειάζεται	τουλάχιστον	
25	ώρες	για	να	δοθούν	αποτελέσματα.	Η	μέθοδος	
CRENAME+cpart	PCR	επίσης	επιτρέπει	την	ταυ-
τόχρονη	και	ευαίσθητη	ανίχνευση	της	E. coli	και	
C. perfringens	στο	 ίδιο	δείγμα	πόσιμου	νερού.	Τα	
αποτελέσματα	της	μελέτης	προτείνουν	ότι	η	μέ-
θοδος	αυτή	θα	μπορούσε	να	χρησιμοποιηθεί	στην	
εκτίμηση	κινδύνου	στη	δημόσια	υγεία,	από	πόσι-
μο	νερό	μολυσμένο	με	παθογόνα	ανθεκτικά	στην	
απολύμανση.25

Η	 μελέτη	 των	 Rozwadowska	 et	 al	 2013	 στόχο	
είχε	 να	 προσδιορίσει	 την	 αποτελεσματικότητα	
και	χρησιμότητα	της	μεθόδου	real-time	PCR,	όταν	
συγ	κρίνεται	με	την	κλασική	καλλιεργητική	μέθοδο,	
στην	ανίχνευση	παθογόνων	σε	δείγματα	νερού.	Η	
μελέτη	αφορούσε	στην	ανίχνευση	και	ταυτοποί-
ηση	 των	 κύριων	 δεικτών	 όπως	 Salmonella spp.,	
E. coli,	S. aureus	 και	C. perfringens.	Οι	αναλύσεις	
πραγματοποιήθηκαν	 σε	 δείγματα	 τεχνητά	 μο-
λυσμένα	 με	 τα	 προαναφερθέντα	 βακτήρια	 και	
πραγματικά	περιβαλλοντικά	δείγματα,	τα	οποία	
εξετάστηκαν	για	την	παρουσία	νουκλεϊκού	οξέος	
αυτών	με	τη	μέθοδο	real-time	PCR.	Αναφορικά	με	
το	C. perfringens	έξι	τυφλά	και	τέσσερα	τεχνητά	

μολυσμένα	δείγματα	των	100	mL	δημιουργήθηκαν	
χρησιμοποιώντας	 λυοφιλοποιημένα	 στελέχη	 C. 
perfringens	NCTC	8797	με	6,9×104	cfu.	Εν	συνεχεία,	
σειρά	 διαλυμάτων	 από	 τα	 μολυσμένα	 δείγματα	
προετοιμάστηκαν	σε	συγκεντρώσεις	από	100	έως	
10–4.	 Τα	 περιβαλλοντικά	 δείγματα	 συλλέχθηκαν	
από	επιφανειακά	ύδατα	(ρυάκια,	ποταμοί	και	λί-
μνες),	πισίνες,	και	σωληνώσεις.	Όλα	τα	δείγματα	
ήταν	διπλά.	Το	ένα	μέρος	εξετάστηκε	με	τη	real-
time	PCR	και	το	άλλο	με	την	καλλιεργητική	μέθο-
δο.	Εξαγωγή	του	DNA	και	ανίχνευση	του	βακτηρί-
ου	ακολούθησε	με	τη	χρήση	Light	Circle	480	II.	
C. perfringens	δεν	ανιχνεύθηκε	στα	περιβαλλοντι-
κά	δείγματα.	Αναφορικά	με	το	C. perfringens	και	
την	επικύρωση	της	μεθόδου	real-time	PCR	στα	τε-
χνητά	επιμολυσμένα	δείγματα	νερού,	η	(σχετική)	
ακρίβεια,	η	ευαισθησία	και	η	ειδικότητα,	η	επανα-
ληψιμότητα	και	αναπαραγωγιμότητα	ήταν	100%	
με	όριο	ανίχνευσης	ίσο	με	6,9×103	cfu,	και	αβεβαι-
ότητα	ίση	με	3%.	Για	όλα	τα	εξεταζόμενα	παθο-
γόνα	 (συμπεριλαμβανομένου	 του	C. perfringens)	
η	 αποτελεσματικότητα	 της	 PCR	 επιβεβαιώθηκε	
καθώς	τα	αποτελέσματα	της	μοριακής	μεθόδου	
επιβεβαιώθηκαν	 από	 την	 καλλιεργητική	 μέθοδο	
προσφέροντας	μια	ταχεία	μέθοδο	υψηλής	ποιό-
τητας	και	ακριβείας.26

Τονίζοντας	 ότι	 η	 διαφοροποίηση	 μεταξύ	 C. 
perfringens	 και	 άλλων	 κλωστηριδίων	 είναι	 απα-
ραίτητη	 και	 διεξάγεται	 συνήθως	 με	 φαινοτυπι-
κές	δοκιμές	(ISO/CD	6461-2:2002),	η	μελέτη	των	
Ryzinska-Paier	 et	 al	 2011	 εξέτασε	 τη	 δοκιμασία	
της	όξινης	φωσφατάσης	ως	δυνατής,	ακριβούς,	
και	 πολύ	 ταχύτερης	 εναλλακτικής	 επιβεβαιωτι-
κής	μεθόδου	σε	σύγκριση	με	τις	 χρονοβόρες	 και	
επίπονες	φαινοτυπικές	δοκιμασίες	LGMN	(lactose	
fermentation,	 gelatine	 liquefaction,	 motility	 and	
nitrate	reduction=ζύμωση	λακτόζης,	υγροποίηση	
ζελατίνης,	κινητικότητα	και	μείωση	των	νιτρικών).	
Στην	κατεύθυνση	αυτή,	επιλέχθηκε	ειδική	για	το	
είδος	PCR	(PLC	PCR)	που	βασίστηκε	σε	αποτελέ-
σματα	που	ελήφθησαν	για	τύπους	στελεχών	και	
υποσύνολο	 περιβαλλοντικών	 στελεχών	 (πηγές	
και	 κοπράνων)	 γονοτυπικά	 χαρακτηριζόμενων.	
Τα	στατιστικά	μέτρα	της	ευαισθησίας,	της	ειδικό-
τητας	και	του	ποσοστού	σωστής	ταυτοποίησης	
χρησιμοποιήθηκαν	για	να	συγκριθεί	η	PLC	PCR	με	
τις	φαινοτυπικές	μεθόδους.	Στα	στελέχη	από	πη-
γές	 (n=49),	 η	 ευαισθησία	της	δοκιμασίας	όξινης	
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φωσφατάσης	ήταν	91%	σε	σύγκριση	με	το	67%	
της	ISO	LGMN	διαδικασίας.	Η	ειδικότητα	της	δοκι-
μασίας	όξινης	φωσφατάσης	ήταν	81%	σε	σύγκρι-
ση	με	το	100%	της	ISO	LGMN	διαδικασίας.	Η	δο-
κιμασία	όξινης	φωσφατάσης	είχε	υψηλότερο	πο-
σοστό	(88%)	αληθώς	ταυτοποιημένων	περιβαλλο-
ντικών	στελεχών	από	την	 ISO	LGMN	διαδικασία	
(78%)	και	αποδείχθηκε	 ευαίσθητη	και	αξιόπιστη	
επιβεβαιωτική	μέθοδος.27

Στη	μελέτη	που	διεξήχθη	από	τους	Shannon	et	
al	2007	βακτήρια	ανιχνεύθηκαν	σε	5	στάδια	της	
επεξεργασίας	 αστικών	 λυμάτων	 χρησιμοποιώ-
ντας	TaqMan(R)	real-time	ποσοτική	PCR	(qPCR).	
Δεκατρία	probes	και	σετ	εκκινητών	(primers)	ε-
λέγχθηκαν	 για	 διάφορα	παθογόνα	που	 μπορεί	
να	 υπάρχουν	 στα	 λύματα	 συμπεριλαμβανομέ-
νων	των A. hydrophila,	B.	cereus,	C. perfringens, 
E. faecalis,	 E. coli,	 E. coli	O157:H7,	H. pylori,	K. 
pneumoniae,	L. pneumophila,	L. monocytogenes,	
P. aeruginosa,	Salmonella sp.,	και	S. aureus.	Η	ευ-
αισθησία	της	μεθόδου	ήταν	100	fg	γονιδιωματι-
κό	DNA	(=22	γονιδιακά	αντίγραφα),	βασιζόμενη	
σε	 μια	 πρότυπη	 καμπύλη	 που	 δημιουργήθηκε	
με	χρήση	καθαρισμένου	DΝΑ	από	Α. hydrophila.	
Ελήφθησαν	δείγματα	από	πέντε	στάδια	επεξερ-
γασίας	λυμάτων.	Σε	διπλά	δείγματα	ανιχνεύθη-
καν	E. coli,	K. pneumoniae,	C. perfringens	 και	E. 
faecalis	σε	όλη	τη	διαδικασία	επεξεργασίας	λυμά-
των.	Η	qPCR	μέθοδος	που	εφαρμόσθηκε	κρίθηκε	
αποτελεσματική	στην	ανίχνευση	παθογόνων	σε	
λύματα.28

Στη	μελέτη	των	Tantawiwat	et	al	2005	πολλα-
πλή	 PCR	 των	 γονιδίων	 lacZ,	 uidA	 και	 plc	 ανα-
πτύχθηκε	για	την	ταυτόχρονη	ανίχνευση	ολικών	
κολοβακτηριδίων,	 E. coli	 και	C. perfringens	 στο	
πόσιμο	νερό.	Αναφορικά	με	το	C. perfringens,	η	
ανίχνευση	με	ηλεκτροφόρηση	πηκτής	αγαρόζης	
έδωσε	μια	ζώνη	280	bp	για	το	plc	γονίδιο	για	ό-
λα	 τα	 στελέχη	 του	C. perfringens	 και	 αρνητικό	
αποτέλεσμα	και	για	τα	τρία	γονίδια	όταν	ελέγ-
χονται	άλλα	βακτήρια.	Το	όριο	ανίχνευσης	ήταν	
100	pg	για	την	E. coli	και	το	C. perfringens.	Αυτή	
η	 δοκιμασία	 εφαρμόσθηκε	 στην	 ανίχνευση	 αυ-
τών	 των	 βακτηρίων	 σε	 τεχνητά	 επιμολυσμένα	
δείγματα.	Τα	τεχνητά	επιμολυσμένα	δείγματα	με	
0–1.000	 cfu/mL	 κολοβακτηριδίων	ή/και	E. coli	 ή/
και	C. perfringens	ανιχνεύθηκαν	με	την	πολλαπλή	
PCR	μετά	από	ένα	στάδιο	προ	εμπλουτισμού	για	

την	αύξηση	της	ευαισθησίας	και	για	να	διασφα-
λιστεί	ότι	η	ανίχνευση	βασίστηκε	στην	παρουσία	
καλλιεργήσιμων	 βακτηρίων.	 Τα	 αποτελέσματα	
της	μοριακής	μεθόδου	ήταν	συγκρίσιμα	με	αυτά	
της	καλλιεργητικής	σε	εκλεκτικό	θρεπτικό	υπό-
στρωμα	 (P=0,62).	 Όταν	 χρησιμοποιήθηκαν	 οι	
μετρήσεις	 της	 καλλιέργειας	 ως	 αναφορά	 (gold	
standard),	 η	 ευαισθησία	 της	 PCR	 ήταν	 99,1%	
(95%	 CI	 95,33,	 99,98)	 και	 η	 ειδικότητα	 ήταν	
90,9%	(95%	CI	75,67,	98,08).	Η	πολλαπλή	PCR	με	
ένα	στάδιο	προ	εμπλουτισμού	αποδείχθηκε	μια	
αποτελεσματική,	ευαίσθητη	και	ταχεία	μέθοδος	
για	την	ταυτόχρονη	ανίχνευση	αυτών	των	τριών	
μικροβιολογικών	δεικτών	στο	πόσιμο	νερό.29

Λαμβάνοντας	 υπόψη	 ότι	 η	 ευαισθησία	 της	
πολλαπλής	PCR	για	ταυτόχρονη	ανίχνευση	ολι-
κών	κολοβακτηριοειδών,	E. coli	και	C. perfringens 
είναι	χαμηλά	(104	cfu/mL)	όταν	εφαρμόζονται	σε	
τεχνητά	επιμολυσμένα	δείγματα	και	το	γεγονός	
ότι	η	ειδική	σύσταση	του	ζωμού	εμπλουτισμού	
μπορεί	να	επηρεάσει	τα	αποτελέσματα	PCR,	η	
μελέτη	των	Worakhunpiset	και	Tharnpoophasiam	
2009	εξέτασε	ποιος	ζωμός	εμπλουτισμού	(lactose	
broth,	 reinforced	 clostridial	 medium	 και	 fluid	
thioglycollate	 broth),	 με	 καλλιέργεια	 που	 προ-
ηγείται	 της	 PCR,	 αυξάνει	 την	 ευαισθησία	 της	
πολλαπλής	PCR.	Ο	fluid	 thioglycollate	ζωμός	ή-
ταν	ο	πιο	αποτελεσματικός	με	τον	συντομότερο	
χρόνο	εμπλουτισμού	και	το	χαμηλότερο	όριο	α-
νίχνευσης	και	μπορεί	 να	ενισχύσει	την	ανάπτυ-
ξη	αερόβιων	και	αναερόβιων	βακτηρίων	στο	ίδιο	
δείγμα.	 Μετά	 τον	 εμπλουτισμό	 των	 δειγμάτων	
σε	ζωμό	FTG,	η	πολλαπλή	PCR	έδωσε	δύο	θετι-
κά	αποτελέσματα	για	τα	ολικά	κολοβακτηρίδια,	
E. coli	 και	C. perfringens	μετά	από	6	και	8	ώρες	
επώασης	με	αρχικές	συγκεντρώσεις	100	έως	103 
cfu/mL.	Σχετικά	με	το	C. perfringens,	αναπτύχθη-
κε	 σε	 TSC-EY	 άγαρ	 και	 επωάστηκε	 αναεροβίως	
στους	37	°C	για	24	ώρες.	Κάθε	βακτηριακό	στέ-
λεχος	(συμπεριλαμβανομένου	του	C. perfringens)	
χρησιμοποιήθηκε	 για	 να	 παρασκευαστεί	 ένα	
βακτηριακό	 εναιώρημα	 με	 10	 έως	 105	 cfu/mL.	
Παρασκευάσθηκαν	και	υποβλήθηκαν	σε	επεξερ-
γασία	πέντε	δείγματα	ύδατος	που	περιέχουν	και	
τα	τρία	βακτηριακά	στελέχη	σε	ίσες	αναλογίες.	
Η	 παρουσία	 αμπλικονίων	 (amplicons)	 του	 plc	
(280	bp)	ελήφθη	ως	θετικό	αποτέλεσμα	για	την	
παρουσία	C. perfringens.	Η	αρχική	συγκέντρωση	



42	 E.Π.	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΟΥ	και	συν	 ΙΑΤΡΙΚΗ	107,	2018

(cfu)	του	C. perfringens	ανά	mL	δείγματος	εκτιμή-
θηκε	με	τη	διασπορά	0,1	mL	εκάστου	δείγματος	
σε	άγαρ	TSC-EY	και	μετά	από	24	ώρες	αναερόβι-
ας	επώασης	στους	37	°C,	μετρήθηκαν	οι	αριθμοί	
αποικιών.30

Η	ανασκόπηση	των	Ramírez-Castillo	et	al	2015	
παρουσιάζει	μια	ερευνητική	προοπτική	των	υδα-
τογενών	επιδημιών	που	έλαβαν	χώρα	τα	τελευ-
ταία	χρόνια	και	επικεντρώνεται	στις	κύριες	τεχνι-
κές	 για	 την	 ανίχνευση	 υδατογενών	 παθογόνων,	
καθώς	δεν	υπάρχει	ενιαία	μέθοδος	για	όλους	τους	
παθογόνους	 μικροοργανισμούς	 που	 παρουσιά-
ζουν	ενδιαφέρον.	Σχετικά	με	το	C. perfringens	από	
τεχνητά	επιμολυσμένα	περιβαλλοντικά	δείγματα	
ύδατος	 και	φυσικό	 νερό	 λίμνης	 η	ποσοτική	 PCR	
(qPCR)	 θεωρείται	 κατάλληλη	 για	 την	 ανίχνευσή	
του	με	όριο	ανίχνευσης	από	102	μέχρι	104	κύττα-
ρα.	Ωστόσο,	οι	μικροσυστοιχίες	(microarrays)	πι-
στεύεται	ότι	είναι	πιο	κατάλληλη	τεχνική	όταν	το	
δείγμα	προέρχεται	από	το	περιβάλλον	και	το	ω-
κεάνιο	ύδωρ	που	έχει	προσβληθεί	από	παθογόνο	
σε	επίπεδα	ανίχνευσης	100	κύτταρα/L.31

4.  Περιορισμοί της καλλιεργητικής 
μεθόδου

Το	κύριο	μειονέκτημα	της	καλλιεργητικής	μεθό-
δου	είναι	ότι	είναι	χρονοβόρα,	δαπανηρή	και	επί-
πονη.	Επιπλέον,	πολλοί	μικροοργανισμοί	δεν	μπο-
ρούν	να	αναπτυχθούν	ή	αναπτύσσονται	αργά	στο	
υπόστρωμα,	ορισμένα	παθογόνα	αναπτύσσονται	
ταχύτερα	σε	ένα	συγκεκριμένο	υπόστρωμα	το	ο-
ποίο	εμποδίζει	την	ανάπτυξη	άλλων.	Ακόμη,	ένα	
άλλο	μειονέκτημα	είναι	η	έλλειψη	ακριβών	δεικτών	
για	ιούς	και	πρωτόζωα,	έλλειψη	εξειδίκευσης,	πα-
ρεμβολές	από	άλλους	μικροοργανισμούς	και	το	γε-
γονός	ότι	αρκετοί	παθογόνοι	μικροοργανισμοί	δεν	
είναι	δυνατόν	να	καλλιεργηθούν.	Η	επιβεβαίωση	
των	υποθετικών	αποικιών	μπορεί	να	αυξήσει	τον	
απαιτούμενο	χρόνο	μέχρι	να	ληφθούν	τα	τελικά	
αποτελέσματα.	 Παρά	 τους	 περιορισμούς	 τους,	
οι	παραδοσιακές	μικροβιολογικές	τεχνικές	παρέ-
χουν	 εκτεταμένες	πληροφορίες	σχετικά	με	 τους	
υδατογενείς	μικροοργανισμούς.	Ενώ,	οι	μοριακές	
μέθοδοι	 είναι	 σε	 θέση	 να	 ανιχνεύσουν	 χιλιάδες	
οργανισμούς	σε	δείγμα	νερού,	είναι	γρήγορες	και	
αποτελεσματικές	και	θα	μπορούσαν	ενδεχομένως	

να	χρησιμοποιηθούν	για	την	παρακολούθηση	και	
τη	βελτίωση	της	ποιότητας	του	νερού.32,33

5. Περιορισμοί μοριακών μεθόδων

Ένας	σημαντικός	περιορισμός	αυτών	των	τεχνι-
κών	είναι	ότι	δεν	παρέχουν	πληροφορίες	σχετικά	
με	τη	βιωσιμότητα	και	τη	μολυσματικότητα	των	
μικροοργανισμών	 και,	 κατά	 συνέπεια,	 δεν	 μπο-
ρούν	 να	 αποδείξουν	 τον	πραγματικό	 αντίκτυπο	
στην	 υγεία	 των	 πληθυσμών.	 Η	 εξαγωγή	 καλής	
ποιότητας	DNA	από	μικτούς	πληθυσμούς	μικρο-
οργανισμών	σε	ένα	δείγμα	μπορεί	επίσης	να	είναι	
δύσκολη.	Ένας	άλλος	περιορισμός	είναι	ότι	οι	τε-
χνικές	ενίσχυσης	μπορούν	να	ευνοούν	ορισμένα	εί-
δη	λόγω	της	διαφορετικής	προσβασιμότητας	των	
περιοχών	στόχων	του	DNA.	Επιπλέον,	η	παρου-
σία	αναστολέων	στο	δείγμα	νερού	μπορεί	να	επη-
ρεάσει	την	εξειδίκευση	της	μοριακής	ανάλυσης.32,33

Αναδυόμενα	και	επαναλαμβανόμενα	παθογόνα	
μπορεί	να	επηρεάσουν	το	επίπεδο	δημόσιας	υγεί-
ας.	Ως	εκ	τούτου,	είναι	ζωτικής	σημασίας	η	από	
κοινού	προσπάθεια	για	την	καθιέρωση	τυποποιη-
μένων	τεχνικών	παρακολούθησης.21,31–34

6. Συμπεράσματα

Τα	 υδατογενή	 νοσήματα	 προκαλούν	 τεράστιο	
οικονομικό	βάρος	στα	 κράτη	σήμερα,	 δεδομένου	
ότι	η	πρόσβαση	σε	ασφαλές	πόσιμο	νερό	έχει	ση-
μαντικό	 αντίκτυπο	 στην	 παγκόσμια	 οικονομική	
ανάπτυξη.	 Η	 έλλειψη	 ασφαλούς	πόσιμου	 νερού	
μπορεί	να	δημιουργήσει	ένα	βαρύ	φορτίο	στις	οι-
κονομίες	 των	 εθνών,	 ενδεχομένως	 εμποδίζοντας	
την	ανάπτυξη.	Το	οικονομικό	κόστος	που	οφείλε-
ται	στην	έλλειψη	πρόσβασης	σε	ασφαλές	πόσιμο	
νερό	μπορεί	να	διαιρεθεί	στο	άμεσο	κόστος	μετά-
δοσης	ασθενειών,	στις	έμμεσες	δαπάνες	που	σχε-
τίζονται	με	τις	ασθένειες	και	την	απώλεια	χρόνου	
λόγω	έλλειψης	πρόσβασης.	Η	ανάπτυξη	μεθόδων	
που	είναι	γρήγορες,	φθηνές	και	αξιόπιστες	στην	
ανίχνευση	 μικροοργανισμών	 σε	 δείγματα	 νερού	
μπορεί	 να	 αποδειχθεί	 απολύτως	 αποτελεσματι-
κή	 στην	 πρόληψη	 των	 υδατογενών	 νοσημάτων	
που	μεταδίδονται	με	νερό.	Όσον	αφορά	στον	C. 
perfringens,	η	ταχεία	ταυτοποίηση	των	στελεχών	
που	φέρουν	το	γονίδιο	της	εντεροτοξίνης	είναι	α-
νεκτίμητη	για	τη	διερεύνηση	επιδημιών.
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EIΣΑΓΩΓΗ Τα οστεοπορωτικά κατάγματα είναι 
σημαντική αιτία κλινοστατισμού με υψηλό κόστος 
θεραπείας και αποκατάστασης. Η παρούσα έρευνα 
έχει ως σκοπό την καταγραφή των συνηθειών και 
τον βαθμό ευαισθητοποίησης του ελληνικού γενι-
κού πληθυσμού σε σχέση με τη σκελετική υγεία. 
ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Η έρευνα διήρκησε 6 χρόνια 
(2004 έως 2010) εξετάζοντας 11.268 άτομα από ό-
λα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας με τη 
μέτρηση οστικής πυκνότητας μέσω υπερήχου και 
τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου 47 ερωτήσεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με την παρούσα έρευ-
να μόνο το 39,4% του δείγματος είχε πραγματο-
ποιήσει μέτρηση οστικής πυκνότητας. Επιπλέον, 
παρατηρήθηκε ότι οι εξεταζόμενοι δεν δρουν προ-
ληπτικά, καταναλώνοντας γάλα μόνο όταν βρί-
σκονται στις ηλικίες υψηλού κινδύνου (άνω των 66 
ετών). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το 
εξεταζόμενο δείγμα μόνο 2 άτομα προσελάμβαναν 
τη συνιστώμενη ποσότητα πρωτεΐνης, καθώς και 
το γεγονός ότι το 66,2% των ατόμων δεν ασκείται 
ποτέ. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαί-
νεται να συμπίπτουν με αυτά διεθνών μελετών. 

Lifestyle and skeletal health 
of the Greek population 
Α cross-sectional study 
in the Greek population 
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INTRODUCTION Osteoporotic fractures represent 
an important cause of bed rest associated with high 
rehabilitation costs. The present study aims to report 
the habits of the Greek population regarding their 
skeletal health.
MATERIAL-METHOD The study included 11.268 
individuals from all over Greece and lasted for 6 
years (from 2004 until 2010). The bone density was 
measured by quantitative ultrasound and the partici-
pants filled a 47-item questionnaire.
RESULTS The results of the present study indicate 
that only 39.4% of the study population had their 
bone density tested. Furthermore, the majority of the 
participants did not take prophylactic measures re-
garding osteoporosis, as they only begin to consume 
milk in more advanced age. Additionally, it was 
found that only 2 individuals were receiving the ap-
propriate amount of protein, while the 66.2% of the 
sample did not participate in any kind of physical 
activity. The results of the present study are in ac-
cordance with other international studies.
CONCLUSIONS The results of the present study 
showed that the habits of the majority of the Greek 
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1. Εισαγωγή

Η	οστεοπόρωση	είναι	νόσος	των	οστών	η	οποία	
χαρακτηρίζεται	 από	 μειωμένη	 οστική	πυκνότη-
τα	 και	 διαταραχή	 της	 μικροαρχιτεκτονικής	 του	
οστού,	 που	 οδηγεί	 σε	 αυξημένη	 ευθραυστότη-
τά	 του.	Ο	 σκελετικός	 ιστός	 διαμορφώνεται	 κα-
τά	 τις	 δύο	 πρώτες	 δεκαετίες	 της	 ζωής,	 όπου	
και	επιτυγχάνεται	η	μέγιστη	οστική	πυκνότητα.	
Μετέπειτα,	 η	 οστική	 μάζα	 διατηρείται	 σχετικά	
σταθερή		μέχρι	και	την	τέταρτη	δεκαετία	της	ζω-
ής.	Στην	περίπτωση	των	γυναικών,	η	οστική	πυ-
κνότητα	μειώνεται	ραγδαία	στην	εμμηνόπαυση,	
γύρω	στην	ηλικία	των	50	ετών	και	έπειτα	υπάρ-
χει	προοδευτική	μείωση,	κοινή	σε	άνδρες	και	γυ-
ναίκες,	μετά	την	ηλικία	των	70	ετών.

Τα	οστεοπορωτικά	κατάγματα	είναι	η	τρίτη	κα-
τά	σειρά	αιτία	κλινοστατισμού.	Η	θνητότητα	των	
καταγμάτων	ισχίου	είναι	περίπου	30%	στον	χρόνο	
που	ακολουθεί	 το	κάταγμα1–3	 και	πολλοί	περισ-
σότεροι	είναι	οι	ασθενείς	που	θα	παρουσιάσουν	
κινητική	δυσλειτουργία	μέσα	στον	πρώτο	αυτόν	
χρόνο.4–7	Κατά	συνέπεια	το	κόστος	της	θεραπεί-
ας	και	αποκατάστασης	 ενός	ασθενούς	που	έχει	
υποστεί	κάταγμα	 ισχίου	είναι	σημαντικά	υψηλό.	
Στις	ΗΠΑ	υπολογίζεται	ότι	ένας	ασθενής	που	έχει	
υποστεί	κάταγμα	ισχίου	κοστίζει	στις	υπηρεσίες	
υγείας	περίπου	40.000	δολάρια	τον	πρώτο	χρόνο	
και	 άλλα	 5.000	 δολάρια	 τα	 χρόνια	που	ακολου-

θούν.1,8–10	Παρά	το	γεγονός	ότι	η	πρόσφατη	βι-
βλιογραφία	δείχνει	μια	τάση	σταθεροποίησης	της	
συχνότητας	των	καταγμάτων	ισχίου,11–13	η	γήραν-
ση	του	πληθυσμού	και	η	αύξηση	του	προσδόκι-
μου	επιβίωσης	θα	οδηγήσει	σε	αύξηση	της	συχνό-
τητας	των	οστεοπορωτικών	καταγμάτων	 ισχίου	
αν	δεν	ληφθούν	μέτρα	πρόληψης.14,15	Τα	παραπά-
νω	στοιχεία	τονίζουν	τη	σημασία	της	διατήρησης	
καλής	σκελετικής	υγείας	και	κατ’	επέκταση	καλής	
ποιότητας	ζωής	του	ανθρώπου.	

Η	παρούσα	 έρευνα	 έχει	ως	 σκοπό	 την	 κατα-
γραφή	των	συνηθειών	του	ελληνικού	γενικού	πλη-
θυσμού	που	επηρεάζουν	τη	σκελετική	υγεία,	τον	
βαθμό	ευαισθητοποίησης	του	κοινού	ως	προς	τη	
διενέργεια	εξέτασης	για	μέτρηση	οστικής	πυκνό-
τητας	καθώς	και	 τη	 λήψη	ή	όχι	φαρμακευτικής	
αγωγής	σε	διαπιστωμένη	οστεοπενία	και	οστεο-
πόρωση.	Είναι	άλλωστε	γνωστό	ότι	η	οστική	πυ-
κνότητα	επηρεάζεται	από	πολλούς	παράγοντες	
μεταξύ	των	οποίων	είναι	η	διατροφή,	η	φυσική	
δραστηριότητα,	το	αλκοόλ	και	το	κάπνισμα.16

2. Yλικό και μέθοδος

Η	 έρευνα	 διήρκησε	 6	 χρόνια	 (2004	 έως	 2010)	 και	
έλαβε	χώρα	σε	όλα	τα	γεωγραφικά	διαμερίσματα	της	
Ελλάδας,	 από	 την	 Κρήτη	 μέχρι	 την	 Αλεξανδρούπολη	
συμπεριλαμβανομένων	 και	 των	 νησιών,	 εξετάζοντας	
συνολικά	 11.268	 άτομα	 με	 τη	 μέτρηση	 οστικής	 πυ-

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Από την παρούσα μελέτη δια-
πιστώνεται ότι ο τρόπος ζωής των Ελλήνων δεν 
προάγει τη σκελετική υγεία σε σημαντικό ποσοστό 
του πληθυσμού. Για τον λόγο αυτόν κρίνεται ζωτι-
κής σημασίας η ενημέρωση του ελληνικού κοινού 
σχετικά με την οστεοπόρωση και η υιοθέτηση ενός 
τρόπου ζωής ωφέλιμου για τη σκελετική υγεία. 

population fail to promote their skeletal health. 
Therefore, it is necessary to inform the public re-
garding osteoporosis and engage them to adopt a 
healthier lifestyle.

Key words Οsteoporosis, falls, fractures, diet, exer-
cise, bone density measurement.

Λέξεις ευρετηρίου Οστεοπόρωση, πτώσεις, κατάγμα-
τα, διατροφικές συνήθειες, άσκηση, μέτρηση οστικής 
πυκνότητας.
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κνότητας	 μέσω	 υπερήχου	 και	 τη	 συμπλήρωση	 ερω-
τηματολογίου	47	ερωτήσεων	οι	οποίες	αφορούν	στις	
διατροφικές	συνήθειες,	στη	φαρμακευτική	αγωγή,	στη	
φυσική	κατάσταση	αλλά	και	στα	σωματομετρικά	στοι-
χεία	 των	 συμμετεχόντων.	 Τα	 άτομα	 επιλέχθηκαν	 με	
βάση	 την	 επιθυμία	 τους	 να	συμμετέχουν	 εθελοντικά	
στη	μελέτη.	Ο	σχεδιασμός	και	η	εκτέλεση	της	μελέτης	
έγινε	από	τον	Σύλλογο	Σκελετικής	Υγείας	«Πεταλούδα»	
σε	συνεργασία	με	το	Εργαστήριο	Έρευνας	Παθήσεων	
του	Μυοσκελεστικού	 Συστήματος	 «Θ.	 Γαροφαλίδης»	
της	Ιατρικής	Σχολής	του	Εθνικού	και	Καποδιστριακού	
Πανεπιστημίου	Αθηνών.

Η	ανάλυση	των	δεδομένων	και	η	διεξαγωγή	των	απο-
τελεσμάτων	έγινε	μέσω	του	SPSS	20	στατιστικού	πα-
κέτου	(SPSS	Inc.,	Chicago,	Illinois)	και	χρησιμοποιήθη-
καν	οι	παρακάτω	μέθοδοι:	πίνακες	συνάφειας	για	δια-
σταυρώσεις	μεταβλητών,	έλεγχος	x2	για	ανεξαρτησία	
και	αντίστοιχοι	συντελεστές	(Cramer’sV,	Phi&Gamma),	
έλεγχοι	κανονικότητας	Kolmogorov-Smirnov,	μη	παρα-
μετρικός	έλεγχος	Kruskal-Wallis,	καθώς	και		έλεγχοι	α-
νά	δύο	Mann	Whitney.

3. Αποτελέσματα

Το	εξεταζόμενο	δείγμα	αποτελείτο	από	11.268	
άτομα	εκ	των	οποίων	το	93%	ήταν	γυναίκες	και	
το	7%	άνδρες,	που	έχουν	γεννηθεί	από	το	1918	
μέχρι	το	1995.	Το	συνολικό	δείγμα	είχε	μέσον	όρο	
ηλικίας	τα	57	έτη	(εύρος:	15	έως	92	ετών),	το	δείγ-
μα	των	γυναικών	τα	56,8	έτη,	ενώ	των	ανδρών	τα	
60,2	έτη.	Σχετικά	με	τον	δείκτη	μάζας	σώματος	
του	δείγματος	 (BMI),	το	39,5%	των	ατόμων	του	
δείγματος	ήταν	υπέρβαρα	άτομα,	το	27,2%	παχύ-
σαρκα,	το	1%	ελλιποβαρή	και	μόνο	το	30,1%	είχε	
φυσιολογικό	βάρος.

Η	ανάλυση	των	αποτελεσμάτων	του	ερωτημα-
τολογίου	που	δόθηκε	προς	συμπλήρωση	παρέχει	
σημαντικές	πληροφορίες	σχετικά	με	τα	κατάγμα-
τα	και	τις	πτώσεις,	τις	συνήθειες	και	την	επαγρύ-
πνηση	του	ελληνικού	πληθυσμού	σε	σχέση	με	την	
οστεοπόρωση	και	τις	συνέπειές	της.

3.1. Οστεοπόρωση

Από	το	σύνολο	του	εξεταζόμενου	δείγματος	η	
ποσοτική	 μέτρηση	 με	 τη	 χρήση	 υπερήχου	 ανέ-
δειξε	Τ-score	>–1	στο	41,8%,	T-score	από	–1	 έ-
ως	–2,5	στο	35,5%	και	T-score	κατώτερο	του	–2,5	
στο	22,7%.	Στο	δείγμα	παρατηρήθηκαν	στατιστι-

κά	σημαντικές	διαφορές	ανάμεσα	στις	ηλικιακές	
ομάδες	των	ατόμων	που	είχαν	φυσιολογικές	εν-
δείξεις	T-Score.	Το	ποσοστό	των	ατόμων	ηλικίας	
56–65	που	βρέθηκε	T-score	από	–1	έως	–2,5	εί-
ναι	μεγαλύτερο	από	το	αντίστοιχο	ποσοστό	των	
ατόμων	ηλικίας	66–75	και	άνω	των	76	ετών,	με	
στατιστική	σημαντικότητα.	Επίσης,	το	ποσοστό	
των	 ατόμων	 ηλικίας	 άνω	 των	 76	 που	 είχαν	 T-
score	<–2,5	είναι	μεγαλύτερο	από	τα	αντίστοιχα	
ποσοστά	των	ατόμων	ηλικίας	56–65	και	66–75.	
Επομένως,	 παρατηρούνται	 αυξημένα	 ποσοστά	
T-score	από	–1	έως	–2,5	στις	ηλικίες	56–75,	ενώ	
όσον	 αφορά	 σε	 χαμηλότερο	 T-score,	 αυξημένα	
ποσοστά	παρατηρούνται	 όσο	 αυξάνεται	 η	 ηλι-
κία,	όπως	απεικονίζεται	στον	πίνακα	1.	Σε	σχέση	
με	 τη	 γεωγραφική	 κατανομή	 του	 δείγματος,	 το	
μεγαλύτερο	ποσοστό	T-score	<–2,5	συναντάται	
στο	 30,3%	 των	 κατοίκων	 της	 Κρήτης,	 ακολου-
θεί	η	Πελοπόννησος	με	25,5%	και	η	Θεσσαλία	με	
23,8%,	ενώ	δεν	υπάρχουν	στατιστικά	σημαντικές	
διαφορές	ανάμεσα	στα	γεωγραφικά	διαμερίσμα-
τα	 όσον	 αφορά	 στο	 T-score	 μεταξύ	 του	 –1	 και	
του	–2,5.

3.1.1. Μέτρηση οστικής πυκνότητας.	Από	το	σύνο-
λο	των	ατόμων	του	δείγματος	μέτρηση	οστικής	
πυκνότητας	 είχε	κάνει	μόνο	το	39,4%	των	ατό-
μων.	 Από	 τα	άτομα	ηλικίας	 46–55	 (ηλικία	 κατά	
την	 οποία	 επέρχεται	 και	 η	 εμμηνόπαυση	 στις	
γυναίκες	 και	 θεωρείται	 ηλικία	βάσης	 για	μέτρη-
ση	οστικής	πυκνότητας),	μόνο	το	33,1%	είχε	κά-
νει	μέτρηση	οστικής	πυκνότητας.	Από	55	έως	75	
ετών	 τα	 άτομα	 φαίνεται	 να	 είναι	 περισσότερο	
ευαισθητοποιημένα,	 γεγονός	που	φαίνεται	από	
την	αύξηση	του	ποσοστού	των	ατόμων	που	εί-
χαν	κάνει	εξέταση	σε	59,0%	για	τις	ηλικίες	56–65	

Πίνακας 1.	Οστική	πυκνότητα	συμμετεχόντων	ανά	ηλικιακές	ομάδες.	Η	μέ-
τρηση	έγινε	με	τη	μέθοδο	των	υπερήχων	(quantitative	ultrasound-QUS).

Ηλικιακές 
ομάδες

T-score >–1 –1> T-score 
>–2,5

T-score 
<–2,5

Σύνολο

<35	ετών 71,7% 23,8% 4,6% 100%

36–45 64,1% 28,9% 7,1% 100%

46–55 53,9% 34,2% 11,9% 100%

56–65 35,3% 41,4% 23,3% 100%

66–75 22,6% 37,0% 40,4% 100%

>75 13,9% 29,0% 57,1% 100%
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οστεοπορωτική	 αγωγή	 το	 42,5%	 των	 ατόμων	
ελάμβανε	παράλληλα	και	αντιυπερτασική	αγωγή	
ενώ	το	20,6%	των	ατόμων	ελάμβανε	αντιψυχωσι-
κά,	αγχολυτικά	ή	αντικαταθλιπτικά	(πίν.	2).

3.2. Πτώσεις και κατάγματα

Από	 το	 σύνολο	 του	 δείγματος,	 το	 25,8%	 είχε	
υποστεί	 κάταγμα,	 με	 συνηθέστερα	 σημεία	 τον	
καρπό	(5,57%)	και	την	ποδοκνημική	(5,52%),	ενώ	
το	22,3%	των	ασθενών	που	υπέστησαν	κάταγμα	
δήλωσε	ότι	αυτό	οφειλόταν	σε	πτώση.	Το	μεγα-
λύτερο	ποσοστό	των	ατόμων	με	κάταγμα	κατά	
την	πτώση	βρίσκεται	στην	ηλικιακή	ομάδα	66–75	
ετών	και	αποτελεί	το	30,8%	των	ατόμων,	ενώ	τα	
ποσοστά	 δεν	 φαίνεται	 να	 διαφέρουν	 ανάμεσα	
στα	δύο	φύλα.	Η	οστεοαρθρίτιδα	και	τα	κατάγ-
ματα	 είναι	 συσχετισμένα	 μεταξύ	 τους,	 παρόλα	
αυτά	η	ένταση	της	συσχέτισης	είναι	πολύ	αδύνα-
μη	(Phi=.087),	όπως	επίσης	αδύναμη	είναι	και	η	
συσχέτιση	των	καταγμάτων	με	τον	δείκτη	μάζας	
σώματος,	ενώ	είναι	ανεξάρτητα	από	την	κατανά-
λωση	αλκοόλ	και	το	κάπνισμα.

Σε	 σχέση	 με	 τη	 συχνότητα	 των	 πτώσεων,	 8	
στις	10	γυναίκες	και	9	στους	10	άνδρες	από	το	
συνολικό	δείγμα	δεν	είχαν	πραγματοποιήσει	κα-
μία	 πτώση	 το	 τελευταίο	 έτος.	 Παρόλ’	 αυτά,	
τα	 ποσοστά	 των	 ατόμων	 ηλικίας	 66–75	 ετών	
(21,5%)	και	άνω	των	76	ετών	(25,5%)	που	είχαν	
σημειώσει	1–3	πτώσεις	διαφέρουν	με	στατιστική	
σημαντικότητα,	και	συγκεκριμένα	είναι	μεγαλύτε-
ρα	από	τα	ποσοστά	των	υπόλοιπων	ηλικιακών	
ομάδων.	Ζητήθηκε	ακόμα	από	τους	συμμετέχο-
ντες	να	αξιολογήσουν	το	αίτιο	της	πτώσης	τους	
(ζάλη,	αστάθεια,	εμπόδιο,	πρόβλημα	όρασης).	Η	
πτώση	από	εμπόδιο	συγκέντρωσε	τα	μεγαλύτε-
ρα	ποσοστά	σε	όλες	τις	ηλικιακές	ομάδες	σε	σύ-
γκριση	με	τις	άλλες	αιτίες	και	πιο	συγκεκριμένα,	

ετών	και	52,7%	για	τις	ηλικίες	66–75	ετών.	Τέλος,	
από	το	σύνολο	των	ατόμων	που	δεν	έχουν	κάνει	
μέτρηση	οστικής	πυκνότητας,	το	93,2%	είναι	άν-
δρες	και	το	58%	είναι	γυναίκες.	

Τα	 ποσοστά	 παραμένουν	 χαμηλά	 ακόμα	 και	
στα	άτομα	που	συγκεντρώνουν	έναν	ή	περισσό-
τερους	παράγοντες	κινδύνου	για	οστεοπόρωση.	
Φαίνεται	ότι	σχεδόν	6	στα	10	άτομα	με	οικογε-
νειακό	 ιστορικό	 οστεοπόρωσης	 δεν	 είχαν	 κάνει	
μέτρησης	οστικής	πυκνότητας.	Ακόμα,	4	στις	10	
γυναίκες	με	πρόωρη	εμμηνόπαυση	(35–45	ετών)	
δεν	είχαν	κάνει	εξέταση	οστικής	πυκνότητας,	ενώ	
7	στα	10	ελλιποβαρή	άτομα	δεν	είχαν	κάνει	ποτέ	
μέτρηση	 οστικής	 πυκνότητας.	 Επιπλέον,	 7	 στα	
10	άτομα	που	καπνίζουν	δεν	είχαν	κάνει	ποτέ	μέ-
τρηση	οστικής	πυκνότητας,	όπως	ούτε	και	9	στα	
10	 άτομα	 που	 καταναλώνουν	 οινοπνευματώδη	
ποτά.	Σχεδόν	6	στα	10	άτομα	που	δεν	ελάμβαναν	
καθόλου	βιταμίνη	D	μέσω	της	ηλιοθεραπείας	δεν	
είχαν	 κάνει	ποτέ	μέτρηση	οστικής	πυκνότητας.	
Από	τα	άτομα	που	δεν	είχαν	κάνει	ποτέ	μέτρη-
ση	οστικής	πυκνότητας	οι	7	στους	10	δεν	ασκού-
νταν	 καθόλου.	 Ακόμα	πιο	 ανησυχητικό	 είναι	 το	
γεγονός	ότι	7	στους	10	από	τα	άτομα	που	είχαν	
οστεοπόρωση	ή	οστεοπενία	δεν	ελάμβαναν	την	
κατάλληλη	φαρμακευτική	αγωγή.

3.1.2. Συνήθειες ασθενών με T-score <–1.	Το	63,9%	
των	ατόμων	που	T-score	<–1	δεν	ασκείτο	καθό-
λου.	 Διαπιστώθηκε	 αδύναμη	 συσχέτιση	 μεταξύ	
του	 T-Score	 και	 της	 συχνότητας,	 όπως	 και	 της	
μορφής	της	άσκησης	(Gamma=–0,166	και	0,061,	
αντίστοιχα).	Το	58,5%	δεν	έκανε	καθόλου	ηλιοθε-
ραπεία,	 και	 η	 συσχέτιση	 με	 το	 T-score	 βρέθηκε	
χαμηλή	 (Gamma=–0,166).	 Τέλος,	 το	 85,6%	 των	
γυναικών	που	 δεν	 είχαν	 κάνει	 μέτρηση	 οστικής	
πυκνότητας	 δεν	 ελάμβαναν	 την	 ημερήσια	 συνι-
στώμενη	ποσότητα	ασβεστίου	από	τη	διατροφή	
τους.

3.1.3. Αντιοστεοπορωτική αγωγή.	 Τα	άτομα	που	
ελάμβαναν	 αντιοστεοπορωτική	 αγωγή	 αποτε-
λούν	το	12%	του	δείγματος,	με	το	98,8%	αυτών	
να	είναι	γυναίκες,	και	κυρίως	άνω	των	50	ετών.	
Πιο	συγκεκριμένα,	το	69,8%	των	ατόμων	που	ε-
λάμβανε	αγωγή	με	αλενδρονικό	οξύ	ήταν	61–80	
ετών,	το	40%	που	ελάμβανε	διφωσφονικά	ήταν	
61–70	ετών	και	το	83,1%	που	ελάμβανε	καλσιτονί-
νη	ήταν	άνω	των	71	ετών.	Συγχρόνως	με	την	αντι-

Πίνακας 2.	Ποσοστό	των	συμμετεχόντων	που	λαμβάνει	αντιοστεοπορωτική,	
αντιυπερτασική	ή	αγωγή	με	αντιψυχωσικά,	αγχολυτικά	ή	αντικαταθλιπτικά	
φάρμακα	(ΑΑΑΦ)

Φάρμακο Ναι Όχι Δεν θυμάμαι

Κατά	της 
οστεοπόρωσης

12,7% 87,1% 0,2%

Αντιυπερτασικά 31,4% 68,6% –

ΑΑΑΦ 13,9% 86,1% –
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το	54,8%	των	ατόμων	που	οφείλουν	την	πτώση	
τους	σε	εμπόδιο	ήταν	ηλικίας	56–75	ετών.	Το	πο-
σοστό	των	ατόμων	ηλικίας	άνω	των	76	ετών	που	
οφείλουν	την	πτώση	στην	αστάθεια	ήταν	μεγα-
λύτερο	με	στατιστική	σημαντικότητα	σε	σύγκριση	
με	τα	ποσοστά	των	υπόλοιπων	ηλικιακών	ομά-
δων.	Επίσης,	το	ποσοστό	των	ατόμων	που	ήταν	
άνω	των	76	ετών	και	αποδίδει	την	πτώση	του	σε	
εμπό	διο	είναι	μεγαλύτερο	από	εκείνων	που	ήταν	
από	55	ετών	και	κάτω.	Μικρή	συσχέτιση	φαίνε-
ται	να	υπάρχει	μεταξύ	του	αριθμού	των	πτώσε-
ων	και	των	προβλημάτων	στην	ούρηση	(Cramer’s	
V=0.120),	καθώς	και	του	αιτίου	της	πτώσης	με	
την	κατανάλωση	αλκοόλ	(Cramer’s	V=0.052),	αλ-
λά	και	με	το	είδος	της	φυσικής	άσκησης	(Cramer’s	
V=0.082).

3.3. Προβλήματα βάδισης και οστεοαρθρίτιδα

Σε	σχέση	με	τη	βοήθεια	στη	βάδιση,	φαίνεται	
πως	μόνο	το	5,2%	των	συμμετεχόντων	χρειαζό-
ταν	 κάποια	βοήθεια	στη	βάδιση,	 ενώ	7	στους	
10	που	χρησιμοποιούν	βοήθημα	ήταν	άνω	των	
66	ετών.	Στην	ερώτηση	αν	μπορούν	να	περπα-
τήσουν	400	μέτρα	χωρίς	διακοπή,	από	τα	άτομα	
που	απάντησαν	θετικά,	 το	 56,9%	ήταν	 56–75	
ετών.	Το	ποσοστό	των	ατόμων	που	είναι	ηλικίας	
άνω	των	76	ετών	και	δεν	μπορεί	να	περπατήσει	
400	μέτρα	χωρίς	διακοπή	ήταν	το	μεγαλύτερο	α-
πό	τα	ποσοστά	των	υπόλοιπων	ηλικιακών	ομά-
δων	με	στατιστική	σημαντικότητα.	Επιπλέον,	ενώ	
το	88,9%	των	ατόμων	μπορεί	να	ανέβει	τις	σκά-
λες	ενός	ορόφου	χωρίς	πρόβλημα,	από	τα	άτομα	
που	 αντιμετωπίζουν	 πρόβλημα	 στην	 ανάβαση	
της	σκάλας,	το	58,3%	των	ατόμων	ήταν	ηλικίας	
56–75,	ενώ	ακόμα	μεγαλύτερο	ήταν	το	ποσοστό	
των	ατόμων	άνω	των	66	ετών.

Σε	σχέση	με	την	οστεοαρθρίτιδα	στο	γόνατο	ή	
το	ισχίο,	το	27,6%	του	πληθυσμού	γνώριζε	ότι	πά-
σχει	από	οστεοαρθρίτιδα,	ενώ	το	21,4%	των	ατό-
μων	που	έχει	οστεοαρθρίτιδα	ήταν	κάτω	των	55	
ετών	και	το	35,9%	ήταν	66–75	ετών,	με	τις	γυναί-
κες	να	εμφανίζουν	υψηλότερα	ποσοστά	συνολικά.	
Η	οστεοαρθρίτιδα	και	τα	κατάγματα	εμφανίζουν	
αδύναμη	συσχέτιση	μεταξύ	τους	(Phi=.087).	Η	ο-
στεοαρθρίτιδα	και	η	αστάθεια	κατά	τη	βάδιση	εί-
ναι	συσχετισμένα	μεταξύ	τους,	ενώ	η	ένταση	της	
συσχέτισης	είναι	μέτρια	(Phi=.273).	

3.4. Οικογενειακό ιστορικό

Το	67,6%	των	ατόμων	δήλωσε	πως	κανένα	μέ-
λος	 της	οικογένειάς	 του	δεν	 είχε	 κάταγμα	αντι-
βραχίου,	ενώ	από	τα	άτομα	που	είχαν	συγγενι-
κά	πρόσωπα	με	κάταγμα	αντιβραχίου,	7	στα	10	
πρόκειται	 για	 τη	 μητέρα	 τους.	 Σε	 σχέση	 με	 τα	
κατάγματα	μηριαίου	στο	οικογενειακό	περιβάλ-
λον,	πάλι	 6	στα	10	άτομα	ανέφεραν	ότι	 το	 κά-
ταγμα	συνέβη	στη	 μητέρα	 τους.	 	Όσον	αφορά	
στο	 οικογενειακό	 ιστορικό	 οστεοπόρωσης,	 το	
35,1%	των	συνολικών	ατόμων	του	εξεταζόμενου	
δείγματος	δεν	είχε	ιστορικό	οστεοπόρωσης	στην	
οικογένεια,	το	11,7%	έχει	και	το	53,2%	δεν	γνώ-
ριζε.	 Παρατηρούμε,	 επίσης,	 ότι	 όσο	 αυξάνεται	
η	 ηλικία,	 όλο	 και	 λιγότερα	άτομα	 γνωρίζουν	 το	
ιστορικό	 οστεοπόρωσης	 στην	 οικογένειά	 τους,	
με	ποσοστά	που	φτάνουν	έως	το	64%.	Τέλος,	το	
ποσοστό	των	ατόμων	ηλικίας	56–65	που	έχουν	
ιστορικό	οστεοπόρωσης	στην	οικογένεια	ήταν	το	
μεγαλύτερο	ποσοστό	 σε	 σχέση	 με	 τα	ποσοστά	
των	υπόλοιπων	ηλικιακών	ομάδων	και	διαφέρει	
από	αυτά	με	στατιστική	σημαντικότητα.

3.5. Κάπνισμα και κατανάλωση αλκοόλ

Το	30%	των	ατόμων	κάπνιζε	και	συγκεκριμένα	
η	ηλικιακή	ομάδα	που	είχε	το	μεγαλύτερο	ποσο-
στό	καπνιστών	ήταν	αυτή	των	ατόμων	κάτω	των	
35	ετών	όπου	το	48,2%	των	ατόμων	αυτής	της	
ηλικίας	ήταν	καπνιστές,	με	το	11,8%	να	καπνίζει	
ημερησίως	περισσότερα	από	20	τσιγάρα,	ενώ	το	
39,6%	 των	ανδρών	 και	 το	 29,6%	 των	 γυναικών	
καπνίζει.	 	Φαίνεται	ότι	οι	άνδρες	καπνίζουν	πε-
ρισσότερα	τσιγάρα	μέσα	στην	ημέρα	όσον	αφο-
ρά	στα	20	τσιγάρα	και	πάνω,	απ’	ό,τι	οι	γυναίκες	
καθώς	επίσης	και	ότι	όσο	μεγαλώνει	η	ηλικία,	τα	
άτομα	που	δεν	καπνίζουν	αυξάνονται.

Σε	σχέση	με	την	κατανάλωση	αλκοόλ,	ερώτη-
ση	στην	οποία	απάντησε	το	15,5%	του	δείγμα-
τος,	τα	αποτελέσματα	έδειξαν	ότι	το	70%	των	
ατόμων	 δεν	 καταναλώνει	 καθόλου	 κρασί,	 το	
9,6%	 καταναλώνει	 1	 ποτήρι	 την	 εβδομάδα,	 το	
8,4%	καταναλώνει	2	ποτήρια	την	εβδομάδα,	το	
3,9%	3	ποτήρια	 ενώ	 το	 8,1%	 καταναλώνει	πε-
ρισσότερα	από	4	ποτήρια	κρασί	εβδομαδιαίως.	
Επιπλέον,	όσο	αυξάνεται	η	ηλικία	μειώνεται	το	
ποσοστό	 των	ατόμων	που	πίνουν	 κρασί	 ή	άλ-
λα	οινοπνευματώδη	ποτά,	ενώ	το	ποσοστό	τον	



ΙΑΤΡΙΚΗ	107,	2018	 ΤΡΟΠΟΣ	ΖΩΗΣ	ΚΑΙ	ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ	ΥΓΕΙΑ	ΤΩΝ	ΕΛΛΗΝΩΝ	 49

ανδρών	που	καταναλώνουν	αλκοόλ	τουλάχιστον	
μία	φορά	την	εβδομάδα	είναι	διπλάσιο	από	το	
αντίστοιχο	ποσοστό	των	γυναικών.

3.6. Άσκηση

Το	 66,2%	 των	 ατόμων	 δεν	 ασκείτο	 ποτέ,	 το	
16,4%	ασκείτο	σπάνια,	το	9,8%	λιγότερο	από	μία	
ώρα	την	εβδομάδα,	το	7,4%	1–2	ώρες	εβδομαδι-
αίως	και	το	0,2%	ασκείτο	περισσότερο	από	2	ώ-
ρες	την	εβδομάδα.	Ενδιαφέρον	είναι	επίσης	το	γε-
γονός	ότι	τα	ποσοστά	άσκησης	στα	άτομα	κάτω	
των	35	ετών	ήταν	ιδιαίτερα	χαμηλά	καθώς	μόνο	
το	12%	ασκείτο	1–2	ώρες	την	εβδομάδα	και	μόνο	
το	0,2%	περισσότερο	από	2	ώρες	την	εβδομάδα,	
ενώ	δεν	υπάρχει	στατιστικά	σημαντική	διαφορά	
ανάμεσα	στα	δύο	φύλα	όσον	αφορά	στη	συχνό-
τητα	άσκησης	(εικ.	1).	Παρόλ’	αυτά,	τα	ποσοστά	
είναι	μεγαλύτερα	όσον	αφορά	στη	βάδιση,	με	το	
21,6%	 των	 ατόμων	 να	 μη	 βαδίζει	 καθόλου,	 το	
21,7%	λιγότερο	από	3	φορές	την	εβδομάδα	και	το	
56,7%	των	ατόμων	βάδιζε	πάνω	από	3	φορές	την	
εβδομάδα	για	15	λεπτά.

3.7. Διατροφικές συνήθειες

3.7.1. Ροφήματα.	Η	μεγαλύτερη	ποσότητα	κατα-
νάλωσης	καφέ	παρατηρείται	στις	ηλικίες	36–45	
ετών	όπου	το	ποσοστό	των	ατόμων	που	κατα-
ναλώνουν	 τουλάχιστον	 ένα	 ποτήρι	 την	 ημέρα	
ήταν	 88%.	 Παρατηρούμε	 ότι	 όσο	 αυξάνεται	 η	

ηλικία	μειώνεται	η	κατανάλωση	καφέ	από	2	πο-
τήρια	και	άνω.	Παράλληλα,	μετά	την	ηλικία	των	
36	και	όσο	μεγαλώνουν	τα	άτομα,	επιλέγουν	όλο	
και	περισσότερο	την	κατανάλωση	τσαγιού	και	ι-
διαίτερα	1	με	2	φλιτζάνια	ημερησίως,	ενώ	μειώνε-
ται	το	ποσοστό	των	ατόμων	που	καταναλώνουν	
αναψυκτικά.

3.7.2. Γαλακτοκομικά.	Όσο	αυξάνεται	η	ηλικία	
αυξάνεται	και	η	κατανάλωση	γάλακτος,	αλλά	και	
γιαουρτιού.	Συγκεκριμένα,	τα	άτομα	ηλικίας	66–
75	 ετών	 κατανάλωναν	 1–2	ποτήρια	 γάλα	 ημε-
ρησίως	σε	ποσοστό	41,7%	και	τα	άτομα	ηλικίας	
άνω	των	76	ετών	1–2	ποτήρια	γάλα	ημερησίως	
σε	ποσοστό	51,1%.	Επιπρόσθετα,	το	37,4%	των	
ανδρών	και	το	40,3%	των	γυναικών	δεν	κατανά-
λωνε	καθόλου	γάλα,	ενώ	μόλις	το	35,3%	των	αν-
δρών	και	το	33,9%	των	γυναικών	κατανάλωναν	
1–2	 ποτήρια	 γάλα	 ημερησίως.	 Αντίστοιχα,	 το	
36,1%	των	νεαρών	ατόμων,	κάτω	των	35	ετών,	
δεν	κατανάλωνε	καθόλου	γιαούρτι.	Το	ποσοστό	
των	ατόμων	ηλικίας	36–45	που	καταναλώνουν	
παραπάνω	από	4	 κεσεδάκια	γιαούρτι	ήταν	μι-
κρότερο	από	το	αντίστοιχο	ποσοστό	των	ατό-
μων	 ηλικίας	 66–75.	 Το	 88,4%	 των	 ανδρών	 και	
το	85,2%	των	γυναικών	κατανάλωναν	τουλάχι-
στον	μία	μερίδα	φέτα	καθημερινά,	ενώ	το	46,1%	
των	ατόμων	δεν	κατανάλωνε	καθόλου	γκούντα,	
ένταμ,	κεφαλοτύρι,	το	42,8%	μία	μερίδα	κάθε	μέ-
ρα,	το	7,9%	2	μερίδες,	το	2,2%	3	μερίδες	ημερη-
σίως	και	το	1,0%	περισσότερες	από	4	μερίδες	η-
μερησίως.	Αντίστοιχα	είναι	και	τα	ποσοστά	όσον	
αφορά	στην	κατανάλωση	παρμεζάνας,	έμενταλ	
και	 γραβιέρας,	 ενώ	 η	 κατανάλωση	 των	 συγκε-
κριμένων	 τυριών	 μειώνεται	 με	 την	 αύξηση	 της	
ηλικίας.	Συνολικά,	η	φέτα	είχε	σχεδόν	διπλάσια	
ποσοστά	κατανάλωσης	στο	σύνολο	των	ατόμων	
από	τα	γκούντα,	ένταμ,	κεφαλοτύρι	και	τετρα-
πλάσια	ποσοστά	 από	 τα	παρμεζάνα,	 έμενταλ	
και	γραβιέρα,	στην	κατανάλωση	2	μερίδων	ημε-
ρησίως	(πίν.	3).

Πίνακας 3.	Ποσοστά	κατανάλωσης	διαφόρων	τυριών	ανά	φύλο	(τα	ποσοστά	
αναφέρονται	σε	μία	μερίδα	ημερησίως)

Φύλο Φέτα Γκούντα, Ένταμ, 
Κεφαλοτύρι

Παρμεζάνα, Έμενταλ, 
Γραβιέρα

Άνδρες 50,5% 38,3% 32,1%

Γυναίκες 54,6% 43,1% 33,8%

66,2% Ποτέ

16,4% Σπάνια

9,8% Λιγότερο
από 1 ώρα την εβδοµάδα

7,4% 
1–2 ώρες την εβδοµάδα

0,2% Πάνω από 2 ώρες 
την εβδοµάδα

Εικόνα 1.	Απεικόνιση	του	ποσοστού	άσκησης	(Ποτέ=66,2%,	σπάνια=16,4%,	
λιγότερο	από	1	ώρα	την	εβδομάδα=9,8%,	1–2	ώρες	την	εβδομάδα=7,4%	και	
περισσότερες	από	2	ώρες	την	εβδομάδα=0,2%)
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Από	τον	υπολογισμό	της	 κατανάλωσης	ασβε-
στίου	 από	 τα	 γαλακτοκομικά	 προϊόντα,	 φαίνε-
ται	ότι	το	80,9%	των	ατόμων	δεν	προσελάμβανε	
την	ημερήσια	συνιστώμενη	ποσότητα	ασβεστίου	
(ΣΗΠ),	η	οποία	είναι	1000	mg	για	άνδρες	και	γυ-
ναίκες	19–50	ετών	και	1200	mg	για	τις	γυναίκες	
μετεμμηνοπαυσιακές	ή	>51	ετών	και	άνδρες	άνω	
των	70	ετών.	Περίπου	8	στους	10	άνδρες	και	8	
στις	10	γυναίκες	δεν	προσελάμβαναν	τη	ΣΗΠ	ασβε-
στίου	 από	 τα	 γαλακτοκομικά	 προϊόντα	 σε	 κα-
θημερινή	 βάση.	 Άλλα	 σημαντικά	 στοιχεία	 είναι	
ότι	το	70%	των	ατόμων	κάτω	των	35	επίσης	δεν	
προσελάμβαναν	 ΣΗΠ	ασβεστίου.	 Για	 τα	 άτομα	
άνω	των	66	παρατηρούμε	ότι	η	πρόσληψη	της	
ΣΗΠ	ασβεστίου	 ήταν	πολύ	 χαμηλή	 (κυμαίνεται	
στο	7,8%).	Όσο	αυξάνεται	η	ηλικία	μειώνεται	η	
κατανάλωση	των	γαλακτοκομικών,	 οπότε	 και	 η	
αντίστοιχη	πρόσληψη	ασβεστίου.	Τέλος,	για	τις	
μετεμμηνοπαυσιακές	γυναίκες	παρατηρούμε	ότι	
μόνο	το	12,5%	προσελάμβανε	τη	ΣΗΠ	ασβεστίου	
από	τα	γαλακτοκομικά.

3.7.3. Λαχανικά πλούσια σε ασβέστιο.	Το	πιο	δη-
μοφιλές	 λαχανικό	 για	 τους	άνδρες	άλλα	 και	 για	
τις	 γυναίκες	 ήταν	 το	 λάχανο.	 Συγκεκριμένα,	 το	
84,8%	των	ανδρών	και	το	82%	των	γυναικών	κα-
τανάλωναν	τουλάχιστον	μισή	μερίδα	καθημερινά	
λάχανο.	Δεύτερο	σε	προτίμηση	ήταν	το	σπανάκι	
(αν	 και	 είναι	 αυτό	που	 έχει	 τη	 μεγαλύτερη	πο-
σότητα	ασβεστίου	ανά	μερίδα)	εφόσον	το	73,4%	
των	ανδρών	και	το	76,1%	των	γυναικών	κατανά-
λωναν	τουλάχιστον	μισή	μερίδα	σπανάκι	καθημε-
ρινά.	 Το	 λιγότερο	 δημοφιλές	 ήταν	 το	 μπρόκολο	
(και	ακολουθεί	 το	κουνουπίδι),	 καθώς	το	40,8%	
των	ανδρών	και	το	37,1%	των	γυναικών	δεν	το	
συμπεριελάμβαναν	καθόλου	στη	διατροφή	τους.	
Η	 πρόσ	ληψη	 ασβεστίου	 από	 λαχανικά	 όπως	
μπρόκολο,	κουνουπίδι,	λάχανο	και	σπανάκι	ήταν	
ιδιαίτερα	χαμηλή	σύμφωνα	με	τις	ΣΗΠ	και	κυμαί-
νεται	στο	μεγαλύτερο	δείγμα	μας	στην	κατώτερη	
κλίμακα,	από	1	έως	99	mg	ασβεστίου	ημερησίως.	
Όσο	αυξάνεται	η	ηλικία	αυξάνεται	η	ΣΗΠ	ασβε-
στίου	 από	 τα	 λαχανικά,	 διότι	 αυξάνουν	 και	 τις	
μερίδες	τους,	αλλά	μέχρι	την	ηλικία	των	65	ετών.	
Από	66	ετών	και	άνω	η	ΣΗΠ	ασβεστίου	από	λα-
χανικά	μειώνεται	σταδιακά.

Οι	πίνακες	4	και	5	παρουσιάζουν	τη	συνολική	
ημερήσια	πρόσληψη	ασβεστίου	από	τα	γαλακτο-
κομικά	και	τα	λαχανικά.

3.7.4. Κατανάλωση κρέατος και ψαριού.	Μόνο	το	
2,8%	 δεν	 κατανάλωνε	 καθόλου	 κρέας,	 σε	 αντί-
θεση	 με	 το	 9,9%	που	 δεν	 κατανάλωνε	 καθόλου	
ψάρι.	Φαίνεται	λοιπόν,	ότι	το	κρέας	προτιμάται	
περισσότερο	από	το	ψάρι	στο	σύνολο	των	ατό-
μων	του	δείγματος.	Όσο	αυξάνεται	η	ηλικία	η	κα-
τανάλωση	κρέατος	3	φορές	την	εβδομάδα	μειώ-
νεται,	ενώ	η	κατανάλωση	του	ψαριού	αυξάνεται.	
Επιπλέον,	το	2,4%	των	ανδρών	δεν	κατανάλωνε	
καθόλου	κρέας	ενώ	σχεδόν	τριπλάσιο	ήταν	πο-
σοστό	των	ανδρών	που	δεν	κατανάλωναν	καθό-
λου	 ψάρι.	 Αντίστοιχη	 είναι	 και	 η	 συμπεριφορά	
των	 γυναικών,	 εφόσον	 το	 2,8%	 δεν	 κατανάλω-
νε	 καθόλου	 κρέας	 ενώ	 σχεδόν	 το	 τετραπλάσιο	
(10,0%)	ποσοστό	δεν	 κατανάλωνε	καθόλου	ψά-
ρι.	Παρατηρούμε	ότι	από	το	εξεταζόμενο	δείγμα	
των	10.164	ατόμων	μόνο	2	άτομα	προσελάμβα-

Πίνακας 4. Ποσοστό	ημερήσιας	πρόσληψης	ασβεστίου	από	τα	γαλακτοκο-
μικά	προϊόντα	

Ηλικιακές 
ομάδες

Καθόλου Μέχρι 999 mg 
ασβεστίου 
ημερησίως

1000–1199 mg 
ασβεστίου 
ημερησίως

Περισσότερο 
από 1200 mg 

ασβεστίου 
ημερησίως

<35	ετών 5,8% 4,4% 7,6% 8,3%

36–45 11,5% 14,3% 15,9% 21,0%

46–55 26,1% 24,2% 25,4% 28,8%

56–65 23,4% 25,8% 24,3% 22,1%

66–75 26,8% 23,6% 20,4% 15,0%

>75 6,4% 7,7% 6,4% 4,8%

Σύνολο 100% 100% 100% 100%

Πίνακας 5.	Ποσοστό	ημερήσιας	πρόσληψης	ασβεστίου	από	την	κατανάλωση	
λαχανικών

Ηλικιακές 
ομάδες

Καθόλου 0,5–99 mg 
ασβεστίου 
ημερησίως

100–199 mg 
ασβεστίου 
ημερησίως

<35	ετών 5,0% 5,1% 2,4%

36–45 17,6% 15,0% 10,9%

46–55 20,1% 25,4% 28,9%

56–65 21,1% 25,4% 33,6%

66–75 26,9% 22,0% 17,1%

>75 9,3% 7,1% 7,1%
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ναν	 τη	 συνιστώμενη	ποσότητα	πρωτεΐνης	 που	
αντιστοιχεί	στο	βάρος	τους,	λαμβάνοντας	υπόψη	
ότι	η	ΣΗΠ	πρωτεΐνης	είναι	1	g	πρωτεΐνης	για	κά-
θε	κιλό	σωματικού	βάρους.

4. Συζήτηση

Τα	αποτελέσματα	της	παρούσας	μελέτης	υπο-
δεικνύουν	ότι	ο	ελληνικός	πληθυσμός	παρουσι-
άζει	ελλιπή	ευαισθητοποίηση	σε	θέματα	σκελε-
τικής	υγείας,	όπως	προκύπτει	από	το	γεγονός	
ότι	από	το	σύνολο	των	ατόμων	του	δείγματος,	
μέτρηση	 οστικής	 πυκνότητας	 είχε	 κάνει	 μόνο	
το	 39%	 των	 συμμετεχόντων.	 Επιπλέον,	 παρα-
τηρούμε	 ότι	 οι	 εξεταζόμενοι	 δεν	 δρουν	προλη-
πτικά,	 καταναλώνοντας	 το	 γάλα	 που	 πρέπει	
νωρίτερα,	αλλά	μόνο	όταν	βρίσκονται	στις	ηλικί-
ες	υψηλού	κινδύνου	(άνω	των	66	ετών).	Επίσης,	
αξιοσημείωτο	είναι	το	γεγονός	ότι	από	το	εξετα-
ζόμενο	δείγμα	των	10.164	ατόμων	μόνο	2	άτο-
μα	προσελάμβαναν	 τη	συνιστώμενη	ποσότητα	
πρωτεΐνης	που	αντιστοιχεί	στο	βάρος	τους,	κα-
θώς	και	το	γεγονός	ότι	το	66%	των	ατόμων	δεν	
ασκείται	ποτέ.

Θα	πρέπει	να	σημειωθεί	ότι	η	μέτρηση	της	ο-
στικής	 πυκνότητας	 δεν	 έγινε	 με	 τη	 μέθοδο	 της	
απορροφησιομετρίας	διπλής	ενεργειακής	δέσμης	
φωτονίων	 -Χ	 (dual-energy	 x-ray	 absorptiometry	
DEXA),	αλλά	με	τη	χρήση	υπερήχων	(quantitative	
ultrasound-QUS).	Ο	βασικός	λόγος	που	χρησιμο-
ποιήθηκε	η	συγκεκριμένη	εξέταση	είναι	το	χαμη-
λό	κόστος	της	εξέτασης	και	η	μεγάλη	και	εύκολη	
διαθεσιμότητα	 της	 μεθόδου,	 που	 επέτρεψε	 τη	
χρήση	της	σε	μεγάλο	πληθυσμιακό	δείγμα,	καθώς	
και	η	συνεισφορά	της	στην	εκτίμηση	του	κινδύ-
νου	κατάγματος.17–20	Παρόλ’	αυτά	η	μέθοδος	αυ-
τή	δεν	 ενδείκνυται	 για	 την	παρακολούθηση	της	
αποτελεσματικότητας	 της	 αντιοστεοπορωτικής	
θεραπευτικής	αγωγής.

Οι	 διαπιστώσεις	 που	 προκύπτουν	 από	 την	
παρούσα	μελέτη	σχετικά	με	την	ενημέρωση	του	
κοινού	σε	θέματα	οστεοπόρωσης	και	τον	τρόπο	
ζωής,	συμπίπτουν	με	πολλές	άλλες	μελέτες.	Σε	
μια	αντίστοιχη	μελέτη	στην	Ιταλία21	όπου	εξετά-
στηκαν	11.011	γυναίκες	ηλικίας	49–80	ετών	και	
4.981	άνδρες	ηλικίας	60–80	ετών,	από	83	κέντρα	
σε	όλη	την	Ιταλία,	τα	ποσοστά	Τ-score	<–2,5	που	

διαπιστώθηκαν	 με	 τη	 μέθοδο	 QUS	 ήταν	 18,5%	
και	T-score	από	–1	έως	–2,5	ήταν	44,7%,	ενώ	τα	
ποσοστά	στους	άνδρες	ήταν	10%	και	36%	αντί-
στοιχα.	Η	συχνότητα	του	T-score	<	–1	στη	μελέ-
τη	αυτή	συμπίπτει	 με	πολλές	μελέτες	σε	άλλες	
χώρες	που	έγιναν	είτε	με	τη	χρήση	DEXA22–24	είτε	
με	τη	χρήση	υπερήχων.25–27

Σε	μια	μελέτη	στην	Κίνα,27	η	οποία	έχει	τη	με-
γαλύτερη	επίπτωση	οστεοπόρωσης	στον	γενικό	
πληθυσμό	σε	σχέση	με	άλλες	χώρες	ανά	τον	κό-
σμο,	μελετήθηκε	ο	βαθμός	ευαισθητοποίησης	του	
κοινού	για	την	οστεοπόρωση	με	τη	συμπλήρωση	
ερωτηματολογίου	από	9983	άνδρες	και	γυναίκες,	
ηλικίας	40	ετών	και	άνω,	ενώ	ταυτόχρονα	πραγ-
ματοποιήθηκαν	 μετρήσεις	 οστικής	 πυκνότητας	
στην	περιοχή	της	πτέρνας	με	τη	χρήση	υπερή-
χων.	Το	ποσοστό	των	ατόμων	με	 ικανοποιητική	
ενημέρωση	 για	 την	 οστεοπόρωση	 ήταν	 εξαιρε-
τικά	χαμηλό.	Μόνο	το	31%	είχε	ακούσει	για	την	
οστεοπόρωση	 και	 18,5%	 ήξερε	 την	 έννοια	 του	
οστεοπορωτικού	 κατάγματος.	 Το	 53%	 κατανά-
λωνε	 γάλα,	 16%	 έπαιρνε	 συμπληρώματα	ασβε-
στίου,	7%	έπαιρνε	βιταμίνη	D,	και	47%	έκανε	συ-
στηματική	σωματική	άσκηση.	Το	γυναικείο	φύλο,	
η	μεγάλη	ηλικία,	το	χαμηλό	επίπεδο	εκπαίδευσης	
και	το	ατομικό	ιστορικό	οστεοπορωτικού	κατάγ-
ματος,	είχαν	στατιστικά	σημαντική	συσχέτιση	με	
χαμηλές	μετρήσεις	οστικής	πυκνότητας	με	τη	μέ-
θοδο	των	υπερήχων	(P<0,001).	Επιπλέον,	η	με-
λέτη	SENECA,	κατέγραψε	τη	μέση	ημερήσια	πρό-
σληψη	ασβεστίου	σε	ηλικιωμένους,	σε	19	πόλεις	
10	 ευρωπαϊκών	 χωρών.28	 Περίπου	 το	 1/3	 των	
συμμετεχόντων	είχε	χαμηλή	ημερήσια	πρόσληψη	
ασβεστίου,	300–600	mg	οι	γυναίκες	και	350–700	
mg	οι	άνδρες.	Η	ίδια	μελέτη	έδειξε	ότι	η	ανεπάρ-
κεια	βιταμίνης	D	είναι	συχνή	στα	ηλικιωμένα	άτο-
μα	στην	Ευρώπη.	

Επιπλέον,	 πολλές	 μελέτες	 στις	 ΗΠΑ	 κάνουν	
διαπιστώσεις	για	τον	βαθμό	ευαισθητοποίησης	
του	κοινού	σε	θέματα	οστεοπόρωσης.	Οι	Ailinger	
et	al,29	μελετώντας	γυναίκες	ηλικίας	22–84	ετών,	
έδειξαν	 την	 ελλιπή	 γνώση	 που	 υπάρχει	 για	
τους	παράγοντες	κινδύνου	και	την	πρόληψη	της	
οστεο	πόρωσης.	Οι	Hsieh	Ch	et	al,30	έδειξαν	ότι	
παρόλο	που	η	πλειονότητα	των	γυναικών	θεω-
ρούν	την	οστεοπόρωση	σοβαρή	νόσο,	 μόνο	το	
40%	αυτών	εφαρμόζει	προληπτικά	μέτρα	στην	
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καθημερινότητά	του.	Η	μελέτη	των	Kasper	M	et	
al,31	 σε	 νέες	γυναίκες	φοιτήτριες	 έδειξε	ότι	 δεν	
είχαν	 καμία	 προφυλακτική	 διατροφική	 συνή-
θεια	 για	 την	 οστεοπόρωση	 και	 δεν	 έκαναν	 κα-
θόλου	σωματική	άσκηση.	Μάλιστα	μόνο	το	7%	
του	δείγματος	φρόντιζε	για	επαρκή	καθημερινή	
διαιτητική	πρόσληψη	ασβεστίου	και	καθημερινή	
σωματική	άσκηση.	

Μελέτη	στη	Νορβηγία,32	που	περιελάμβανε	άν-
δρες	και	γυναίκες,	έδειξε	ότι	μεγαλύτερη	γνώση	
για	την	οστεοπόρωση	είχαν	οι	γυναίκες,	οι	οποίες	
ήξεραν	για	τον	ρόλο	των	οιστρογόνων	και	της	φυ-
σικής	άσκησης	στην	πρόληψη	της	οστεοπόρωσης	
και	ο	βαθμός	της	γνώσης	ήταν	αντίστοιχος	με	το	
επίπεδο	εκπαίδευσής	τους.	Η	νορβηγική	κοινωνία	
φαίνεται	να	έχει	καλή	ενημέρωση	για	την	οστεο-
πόρωση	και	την	πρόληψή	της,	κατ’	εξαίρεση	με	
τις	υπόλοιπες	μελέτες,	σε	άλλες	περιοχές	ανά	τον	
κόσμο,	όπου	τα	αποτελέσματα	δεν	είναι	τόσο	αι-
σιόδοξα.	Σε	μια	μελέτη	στη	Σκωτία,33	το	32%	του	
δείγματος	δεν	είχε	καμία	γνώση	για	την	οστεοπό-
ρωση	και	τους	παράγοντες	κινδύνου,	όπως	συ-
νέβη	και	σε	μελέτη	στην	Τουρκία,	στην	Ινδία,	στη	
Λατινική	Αμερική	και	στη	Νέα	Ζηλανδία.	Μάλιστα	
σε	όλες	αυτές	τις	μελέτες	ο	βαθμός	 ευαισθητο-
ποίησης	του	δείγματος	ήταν	ευθέως	ανάλογος	με	
το	 επίπεδο	 της	 εκπαίδευσης.34–37	 Γυναίκες	που	
είχαν	λάβει	τριτοβάθμια	εκπαίδευση	είχαν	καλύ-

τερη	ενημέρωση	για	την	οστεοπόρωση	και	τους	
παράγοντες	 κινδύνου.	 Παρόλ’	 αυτά,	 λίγοι	 συμ-
μετέχοντες	είχαν	τρόπο	ζωής	με	επαρκή	φυσική	
δραστηριότητα	και	 επαρκή	πρόσληψη	ασβεστί-
ου.36	Τέλος,	ιδιαίτερα	ανησυχητικά	είναι	τα	απο-
τελέσματα	 μελέτης	 στο	 Βιετνάμ,	 όπου	 το	 80%	
των	γυναικών	που	εξετάστηκαν	δεν	είχε	ακούσει	
καν	τον	όρο	οστεοπόρωση.38

5. Συμπέρασμα

Τα	 δεδομένα	 δείχνουν	 ότι	 η	 οστεοπόρωση	 ε-
πηρεάζει	 περίπου	 75	 εκατομμύρια	 άτομα	 στην	
Ευρώπη,	ΗΠΑ	 και	 Ιαπωνία.	Ο	 βαθμός	 επαγρύ-
πνησης	της	κοινωνίας	είναι	ένας	από	τους	κυριό-
τερους	παράγοντες	για	την	προαγωγή	συμπερι-
φοράς	και	τρόπου	ζωής	για	την	πρόληψη	παθή-
σεων	όπως	η	οστεοπόρωση.	Από	την	παρούσα	
μελέτη	 διαπιστώνεται	 ότι	 ο	 τρόπος	 ζωής	 των	
Ελλήνων	δεν	προάγει	 τη	σκελετική	υγεία	σε	ση-
μαντικό	ποσοστό	του	πληθυσμού.	 Για	τον	 λόγο	
αυτόν	 κρίνεται	 ζωτικής	 σημασίας	 η	 ενημέρωση	
του	ελληνικού	κοινού,	κυρίως	από	τους	επαγγελ-
ματίες	υγείας,	σχετικά	με	την	οστεοπόρωση,	και	
η	ευαισθητοποίηση	του	πληθυσμού	για	την	υιο-
θέτηση	ενός	τρόπου	ζωής	και	καθημερινών	συ-
νηθειών	που	να	προάγουν	τη	σκελετική	υγεία	και	
να	προλαμβάνουν	την	οστεοπόρωση.
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Αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας 
διαλύματος  
με έλαιο mink, 
στη γυροειδή αλωπεκία

Κ. Γκανιάτσου, Μ. Γλυκοφρύδη,  
Α. Κολέτα,  Μ. Παπακωνσταντής

Δερματολογική  Κλινική, 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσο-

κομείο Αθηνών (ΓΣΝΑ), Αθήνα

ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της κλινικής μελέτης ήταν η α-
ξιολόγηση μιας ανώδυνης εναλλακτικής θεραπεί-
ας στην αντιμετώπιση της γυροειδούς αλωπεκίας 
(ΓΑ) σώματος, κεφαλής, γενίων και ολικής. 

ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ Το έλαιο mink προέρχεται 
από τον λιπώδη ιστό του ομώνυμου θηλαστικού 
και είναι ένα μείγμα φυσικών γλυκεριδίων από 
20 περίπου αλυσίδες λιπαρών οξέων που είναι 
γνωστά για τις ισχυρές τους αντιοξειδωτικές ι-
κανότητες. Στην παρούσα μελέτη ελέγχθηκε η 
αποτελεσματικότητα του σκευάσματος MEXIS/
M6S PATENT,  MPAF με έλαιο mink στη γυρο-
ειδή αλωπεκία. Το υλικό εφαρμόσθηκε επιδερ-
μικά κατά τόπους, σε συγκεκριμένες περιοχές 
ανάλογα με το περιστατικό σε 20 εθελοντές. Η 
εφαρμογή έγινε σε περιοχές της κεφαλής ή τα 
φρύδια στους εθελοντές που έπασχαν από ΓΑ 
κεφαλής, σε περιοχές των γενίων στους εθελοντές 
που έπασχαν από ΓΑ γενίου και σε περιοχές του 
σώματος, όπως το στήθος, στους εθελοντές που 
έπασχαν από καθολική ΓΑ. Τα αποτελέσματα 
αξιολογήθηκαν ως μηδενικά, μέτρια ή καλά α-
νάλογα με την ύπαρξη και τον βαθμό ανάπτυξης 
της πυκνότητας των τριχών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Το 45% των εθελοντών εμφά-
νισε καλά αποτελέσματα, το 30% μέτρια, ενώ το 

Evaluation of the efficacy  
of a mixture with a base  
of mink oil against 
alopecia areata 

Κ. Ganiatsou, Μ. Glikofridi, 
Α. Koleta, Μ. Papakonstantis

Dermatological Clinic, 401 Army General Hospital of  

Athens, Athens, Greece

AIM To study the clinical efficacy of mink oil, a 
painless alternative method for the treatment of 
alopecia areata of the body, head, beard and of 
alopecia universalis.

MATERIAL-METHOD Mink oil derives from 
the lipid tissue of the homonym mammal and 
it’s a mixture of natural glycerides from about 
20 chains of lipid acids known for their anti-
oxidant qualities. A mixture of mink oil was 
applied on specific skin areas in 20 volunteers. 
The application was done on regions of the head 
or in the eyebrows in the volunteers who were 
suffering from alopecia areata of the head; on 
regions of the beard in those suffering from alo-
pecia areata of the beard; and on the chest in 
those who were suffering from alopecia areata 
universalis.

RESULTS The clinical efficacy was evaluated as 
good, moderate and poor depending on the pres-
ence and the grade of density’s development. The 
45% of the volunteers showed good results; the 
30% moderate; and the 25% poor results.

CONCLUSIONS Alopecia areata has been strongly 
associated with oxidative stress. The results have 
shown that the use of MEXIS/M6S PATENT, 
MPAF with mink oil as an alternative treatment 
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Η	γυροειδής	αλωπεκία	είναι	μια	χρόνια	φλεγ-
μονώδης	και	αυτοάνοση	νόσος	που	εκδηλώνεται	
με	 μη	 ουλωτική	 απώλεια	 τριχών.	 Εκδηλώνεται	
συνηθέστερα	 στο	 τριχωτό	 της	 κεφαλής	 αλλά	
μπορεί	να	προσβάλει	κάθε	έντριχη	περιοχή	του	
σώματος.

Η	 απώλεια	 τριχών	 στο	 κεφάλι	 εμφανίζεται	
συνήθως	με	κυκλοτερείς	βλάβες	που	μπορεί	να	
επεκταθούν	μέχρι	όλη	την	έκτασή	του	(ολική	α-
λωπεκία)	ή	αφορούν	σε	όλα	τα	έντριχα	μέρη	του	
σώματος	(καθολική	αλωπεκία).

Θεραπευτικά	υπάρχουν	πολλές	προσεγγίσεις	
είτε	με	τοπικές	είτε	με	συστηματικές	θεραπείες	
με	πολλές	φορές	πτωχά	αποτελέσματα,	ιδιαίτε-
ρα	στις	χρόνιες	εκτεταμένες	βλάβες.	Αυτές	οι	θε-
ραπευτικές	επιλογές	περιορίζονται	είτε	από	τις	
ανεπιθύμητες	 ενέργειες	 στη	 χρόνια	 εφαρμογή	
είτε	από	την	κόπωση	των	ασθενών.

Το	έλαιο	mink	εκτός	των	άλλων	χρήσεών	του,	
έχει	χρησιμοποιηθεί	στη	δερματολογία	συνήθως	
ενσωματωμένο	σε	μορφή	κρέμας	ή	διαλύματος	
καθώς	 έχει	 ενυδατικές,	 σμηγματορρυθμιστικές	
και	αντιφλεγμονώδεις	ιδιότητες.	Παράλληλα	ενι-
σχύει	τον	δερματικό	φραγμό.

Η	πιθανή	όμως	δράση	του	μέσα	στο	διάλυμα	
MEXIS	M6S	PATENT,	MPAF	στη	γυροειδή	αλωπε-
κία	φαίνεται	να	οφείλεται	στις	ισχυρές	αντιοξει-
δωτικές	ιδιότητες	των	λιπαρών	οξέων	που	περι-

έχει.	Η	τελική	αναφορά	ασφάλειας	που	δημοσι-
εύθηκε	στο	International	Toxicology	κατέδειξε	ότι	
πρόκειται	για	ένα	ασφαλές	συστατικό	καλλυντι-
κών	σκευασμάτων.1

Υλικό και μέθοδος

Στη	 μελέτη	 έλαβαν	 μέρος	 20	 ασθενείς,	 11	 άνδρες	
(55%)	και	9	γυναίκες,	ηλικίας	6	έως	64	ετών	(ΜΟ	36,2	
έτη).	Η	συμμετοχή	στη	μελέτη	έγινε	κατόπιν	 ενημέ-
ρωσης	και	έγγραφης	συγκατάθεσης	και	η	μελέτη	έχει	
εγκριθεί	 από	την	 επιτροπή	δεοντολογίας	 του	 νοσο-
κομείου.	Σε	12	(4	άνδρες	και	8	γυναίκες)	από	αυτούς,	
η	 νόσος	 είχε	 εντόπιση	 στο	 τριχωτό	 της	 κεφαλής,	
στους	6	(άνδρες)	είχε	εντόπιση	στο	γένειο	ενώ	2	α-
σθενείς	 (1	άνδρας	και	1	γυναίκα)	είχαν	καθολική	α-
λωπεκία	(εικ.	1).	Στον	έναν	από	αυτούς	τους	ασθενείς	
το	σκεύασμα	εφαρμόσθηκε	στο	κεφάλι	ενώ	στον	άλλο	
στην	περιοχή	του	θώρακα.	

Το	σκεύασμα	MEXIS	M6S	PATENT,	MPAF	με	υπεύ-
θυνο	 κυκλοφορίας	 την	 κυρία	 Ματζακώνη	 Κυριακή,	
χορηγήθηκε	 για	 6	 μήνες	 μία	φορά	 την	 ημέρα	 και	 οι	
ασθενείς	αξιολογήθηκαν	αρχικά	σε	έναν	μήνα,	σε	τέσ-
σερεις	μήνες	και	σε	έξι	μήνες.	Έγινε	κλινική	αξιολόγη-
ση	που	αφορούσε	στην	κλινική	εικόνα	του	ασθενούς	
και	στη	σταθεροποίηση	των	βλαβών	και	αξιολογήθη-
κε	τριχοσκοπικά	η	ποσοστιαία	αύξηση	του	αριθμού	
των	τριχών.	Χρησιμοποιήθηκε	τριχοσκόπιο	Dino-bite,	
Dinocapture	2.0.

Οι	ασθενείς	θα	έπρεπε	να	είχαν	διακόψει	κάθε	προ-
ηγούμενη	θεραπεία,	 τοπική	ή	συστηματική	για	του-

25% παρουσίασε αποτελέσματα που χαρακτηρί-
στηκαν μηδενικά.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  Η ΓΑ έχει συσχετιστεί έντονα 

με το οξειδωτικό stress. Τα αποτελέσματα δεί-

χνουν πως η χρήση ελαίου mink ως εναλλακτική 

θεραπεία μπορεί να επιφέρει θετικά και ανώδυ-

να αποτελέσματα.

of alopecia areata can have positive and painless 
results
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λάχιστον	 έναν	 μήνα.	 Δεν	 αποκλείσθηκαν	 ασθενείς	

στους	οποίους	συνυπήρχε	άλλο	αυτοάνοσο	νόσημα.	

Η	 νόσος	 θα	 έπρεπε	 να	 έχει	 διάρκεια	 άνω	 του	 ενός	

έτους	έτσι	ώστε	να	περιοριστεί	η	πιθανότητα	αυτό-

ματης	ίασης.

Αποτελέσματα

Τα	 αποτελέσματα	 αξιολογήθηκαν	 στο	 τέλος	

του	εξαμήνου.	Χαρακτηρίσθηκαν	μηδενικά	όταν	

δεν	υπήρξε	καμία	επανέκφυση,	μέτρια	όταν	υ-

πήρξε	επανέκφυση	χνοώδους	τριχώματος	ή	τρι-

χοσκοπική	 αύξηση	 της	 πυκνότητας	 κάτω	 του	

50%	της	υπό	εξέταση	περιοχής	και	καλά	όταν	υ-

πήρξε	ανάπτυξη	της	πυκνότητας	άνω	του	50%.	

Από	τους	12	ασθενείς	που	 είχαν	 εντόπιση	της	

νόσου	στο	τριχωτό	της	κεφαλής	οι	2	(1	άνδρας	

και	1	γυναίκα)	είχαν	μηδενικό	αποτέλεσμα,	οι	3	

(1	άνδρας	και	2	γυναίκες)	είχαν	μέτριο	αποτέλε-

σμα	και	οι	7	(2	άνδρες	και	5	γυναίκες)	είχαν	καλό	

αποτέλεσμα	(πίν.	1)	(εικ.	2,	3).

Από	 τους	 6	 άνδρες,	που	 είχαν	 εντόπιση	στο	

γένειο,	οι	2	είχαν	μηδενικό	αποτέλεσμα,	οι	2	μέ-

τριο	και	οι	2	καλό	(εικ.	4).	Η	μία	ασθενής	με	κα-

θολική	γυροειδή	αλωπεκία	είχε	μηδενικό	αποτέ-

λεσμα	ενώ	ο	άλλος	ασθενής	είχε	μέτριο	αποτέ-

λεσμα	που	αφορούσε	στην	επανέκφυση	λεπτού	

τριχώματος	στην	περιοχή	του	θώρακος	που	ε-

φάρμοζε	το	σκεύασμα.

Εικόνα 1.	Εντόπιση	της	γυροειδούς	αλωπεκίας

Πίνακας 1.	Κλινική	αποτελεσματικότητα	του	ελαίου	mink,	σε	20	ασθενείς

Α/Α Φύλο Εντόπιση Αποτελεσματικότητα 

μετά το πέρας του εξαμήνου

1 Άρρεν Τριχωτό	κεφαλής Μηδενικό

2 -//- -//- Μέτριο

3 -//- -//- Καλό

4 -//- -//- Καλό

5 -//- Γένειο Μηδενικό

6 -//- -//- Μηδενικό

7 -//- -//- Μέτριο

8 -//- -//- Μέτριο

9 -//- -//- Καλό

10 -//- -//- Καλό

11 -//- Καθολική	αλωπεκία Μέτριο

12 Θήλυ Τριχωτό	κεφαλής Μηδενικό

13 -//- -//- Μέτριο

14 -//- -//- Μέτριο

15 -//- -//- Καλό

16 -//- -//- Καλό

17 -//- -//- Καλό

18 -//- -//- Καλό

19 -//- -//- Καλό

20 -//- Καθολική	αλωπεκία Μηδενικό

Οι	ασθενείς	με	μέτριο	και	καλό	αποτέλεσμα	το	
εμφάνισαν	έως	την	τριακοστή	ημέρα	και	το	δια-
τήρησαν	έως	το	τέλος	της	παρακολούθησης.

Συζήτηση–Συμπεράσματα

Η	 γυροειδής	 αλωπεκία	 είναι	 ένα	 αυτοάνοσο	
νόσημα	 που	 χαρακτηρίζεται	 από	 εντοπισμένη	
απώλεια	τριχών	σε	ένα	κατά	τα	άλλα	υγιές	δέρ-
μα.	Ο	επιπολασμός	της	στον	γενικό	πληθυσμό	
είναι	0,1–0,2%.	Πολλές	φορές	αυτοϊάται	σε	ένα	
χρονικό	διάστημα	δύο	έως	έξι	μηνών,	όμως	συ-
νήθως	είναι	χρόνια	με	υποτροπές.	Η	αιτιοπαθο-
γένεια	δεν	είναι	πλήρως	διευκρινισμένη,	όμως,	ο-
πωσδήποτε	συμμετέχουν	γενετικοί	παράγοντες	
και	ανοσολογικοί	μηχανισμοί.2

Πρόσφατες	αλλά	 και	παλαιότερες	 μελέτες	 έ-
χουν	αποδείξει	τον	ρόλο	του	οξειδωτικού	stress	

Τριχωτό κεφαλής

Καθολική αλωπεκία

Γένειο
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υπεροξείδωση	αποτελεί	βέβαιο	δείκτη	οξειδωτι-
κού	stress.3–9

Το	έλαιο	mink,	το	οποίο	προέρχεται	από	τον	
λιπώδη	ιστό	του	ομώνυμου	ζώου,	είναι	ένα	κυ-
ρίως	ακόρεστο	λίπος	το	οποίο	αποτελείται	από	
λιπαρά	 οξέα,	 γνωστά	 για	 τις	 αντιοξειδωτικές	
τους	 ικανότητες	 με	 βασικότερο	 συστατικό	 το	
παλμιτολεϊκό	οξύ.	Έτσι	στην	παρούσα	έρευνα,	
εξετάσαμε	 την	 αποτελεσματικότητα	 των	αντι-
οξειδωτικών	συστατικών	του	ελαίου	mink	στην	
κλινική	εικόνα	της	γυροειδούς	αλωπεκίας.

στη	γυροειδή	αλωπεκία	όπως	και	σε	πολλές	άλ-

λες	 δερματικές	 παθήσεις	 όπως	 η	 ψωρίαση,	 η	

κοινή	 ακμή,	 η	 ατοπική	 δερματίτιδα,	 η	 σμηγμα-

τορροϊκή	δερματίτιδα	και	ο	ομαλός	λειχήνας.

Η	έκθεση	του	δέρματος	σε	ενδογενείς	και	εξω-

γενείς	προ-οξειδωτικούς	παράγοντες	οδηγεί	στη	

δημιουργία	δραστικών	μορφών	οξυγόνου	(ROS)	

που	υπεισέρχονται	στη	βλάβη	των	κυτταρικών	

νουκλεϊκών	οξέων,	των	πρωτεϊνών	και	των	λιπι-

δίων	της	κυτταρικής	μεμβράνης,	των	οποίων	η	

Εικόνα 2.	Εθελόντρια	με	γυροειδή	αλωπεκία	κεφαλής,	διαχύτου	μορφής.	Αποτελέσματα	σε	0	(α)	και	6	μήνες	(β)	εφαρμογής	του	υλικού

(α) (β)

Εικόνα 3.	Εθελόντρια	με	γυροειδή	αλωπεκία	κεφαλής	στην	περιοχή	του	αυχένα.	Αποτελέσματα	σε	0	(α)	2	(β)	και	4	(γ)	μήνες	εφαρμογής	του	υλικού

(α) (β) (γ)
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Εικόνα 4.	Τριχοσκοπική	εικόνα	εθελοντή	με	τοπική	έλλειψη	τριχών	στην	περι-
οχή	του	γενείου.	Αποτελέσματα	σε	0	(α)	και	3	(β)	μήνες	εφαρμογής	του	υλικού

Στο	σύνολο	των	20	ασθενών	που	εφάρμοσαν	
το	σκεύασμα,	οι	9	εμφάνισαν	καλό	αποτέλεσμα,	
οι	6	μέτριο	και	οι	5	μηδενικό	αποτέλεσμα.	

Ως	 καλό	αποτέλεσμα	 ορίσαμε	 την	ανάπτυξη	
φυσιολογικών	 τριχών	 ή	 τριχοσκοπική	 αύξηση	
της	πυκνότητας	>50%	 της	 υπό	 εξέταση	περι-
οχής,	ως	μέτριο	την	επανέκφυση	χνοώδους	τρι-
χώματος	ή	τριχοσκοπική	αύξηση	της	πυκνότη-
τας	<50%	και	ως	μηδενικό	τη	μηδενική	ανταπό-
κριση.

Στους	 ασθενείς	 με	 μέτριο	 και	 καλό	 αποτέλε-
σμα	η	βελτίωση	παρατηρήθηκε	έως	την	30ή	ημέ-
ρα	και	διατήρησαν	το	αποτέλεσμα	έως	το	τέλος	
της	παρακολούθησης.	Δεν	παρατηρήθηκαν	ανε-
πιθύμητες	ενέργειες	σε	κάποιον	από	τους	εθε-
λοντές	κατά	την	περίοδο	εφαρμογής	του	υλικού	
ή	τους	επόμενους	6	μήνες.	Στη	μελέτη	επίσης,	
δεν	 επισημάνθηκε	 καμία	 σημαντική	 διαφορά	
στην	 αντα	πόκριση	 μεταξύ	 των	 2	φύλων	ώστε	
κάποιο	φύλο	να	υπερέχει	του	άλλου.

Ως	εκ	τούτου	προτείνεται	η	δοκιμή	του	MEXIS/
M6S	 PATENT,	MPAF	 με	 έλαιο	mink	ως	 εναλλα-
κτική	 θεραπεία	στη	 γυροειδή	αλωπεκία,	 ειδικά	
σε	ασθενείς	που	προτιμούν	φυσικά	μη	φαρμα-
κευτικά	 σκευάσματα	 ή	 σε	 ασθενείς	 που	 έχουν	
κουραστεί	 από	 τις	 υπάρχουσες	 θεραπευτικές	
μεθόδους.
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Προυστ vs Φρόιντ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένας συγγραφέας γίνεται «νευρολό-
γος» και εστιάζει τις παρατηρήσεις του στους μη-
χανισμούς της μνήμης. Ο Μαρσέλ Προυστ γράφει 
το μυθιστόρημα «Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο». 
Ο Προυστ δόμησε το έργο του στη διαπίστωση ότι 
οι αναμνήσεις είναι καταστάσεις χωροχρονικής 
δραστηριότητας του εγκεφάλου. Αν η διαπίστω-
ση αυτή αποτελεί τον «κρυφό» πυρήνα της θεω-
ρητικής σύλληψης πάνω στην οποία δομήθηκε το 
«Αναζητώντας», η διάκριση της μνήμης σε ηθελη-
μένη και αθέλητη –με καθοριστικό το περιστατικό 
της μικρής μαντλέν– στηρίζει με εμφανέστατο και 
αναμφισβήτητο τρόπο το μεγαλειώδες αυτό έργο. Ο 
Χρόνος ξανακερδίζεται μόνο στο τελευταίο μέρος 
του μυθιστορήματος όταν ο Προυστ  συνειδητοποιεί 
ότι με τις «αθέλητες αναμνήσεις», μπορεί να ξανα-
βρεί κανείς την προσωπική του ιστορία μέσα στον 
χρόνο, την ουσία της ζωής του και να ανακαλύψει 
τον πραγματικό του εαυτό· και ο Προυστ έκανε 
την αποκάλυψη αυτή, το πιο εξέχον χαρακτηριστι-
κό του έργου του. Ένας νευρολόγος, ο Σίγκμουντ 
Φρόιντ, εγκαταλείπει τη «σκληρή» επιστήμη, ανα-
πτύσσει και επιβάλλει την ψυχανάλυση, η οποία θα 
επικρατήσει στην ψυχιατρική αλλά και στην πνευ-
ματική ζωή του 20ού αιώνα. Η ψυχανάλυση απε-
λευθέρωσε τον άνθρωπο από ταμπού και έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο στη λογοτεχνία, την ποίηση και 
τις τέχνες, ιδιαίτερα στον κινηματογράφο και το θέ-
ατρο. Ωστόσο, μόνο ως μυθολογία της ψυχιατρικής 
μπορεί να νοηθεί, και η μυθολογία δεν αποτελεί σή-
μερα εργαλείο για την ερμηνεία του κόσμου…
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1. Εισαγωγή

Ένας	 συγγραφέας	 γίνεται	 «νευρολόγος»	 και	
εστιάζει	 τις	 παρατηρήσεις	 του	 στους	 μηχανι-
σμούς	της	μνήμης.	Ο	Μαρσέλ	Προυστ	γράφει	το	
Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο.	Ένας	νευρολό-
γος	εγκαταλείπει	τη	«σκληρή»	επιστήμη	και	στρέ-
φεται	 στη	 «μυθολογία»	 της	 συμπεριφοράς.	 Ο	
Σίγκμουντ	Φρόιντ	αναπτύσσει	και	επιβάλλει	την	
ψυχανάλυση.	Το	Αναζητώντας	θεωρείται	ένα	α-
πό	τα	μεγαλειώδη	έργα	του	ανθρώπινου	πνεύμα-
τος,	 όχι	 όμως	 για	 τις	 δοκιμιακού-επιστημονικού	
χαρακτήρα	αναλύσεις	του	Προυστ	για	τη	μνήμη,	
την	αντίληψη,	τη	συνείδηση	και	τον	έρωτα,	κα-
θώς	 και	 άλλες	 ανθρώπινες	 καταστάσεις,	 όπως	
είναι	οι	εξωσωματικές	αντιλήψεις,	η	ομοφυλοφι-
λία,	η	ζήλια,	η	τέχνη	και	ο	θάνατος.	Άλλωστε	ελά-
χιστοι	έχουν	διαβάσει	ολόκληρο	το	μυθιστόρημα.	
Ο	Προυστ	δεν	κατέφυγε	ποτέ	στην	ψυχανάλυση.	
Σε	 αυτόν,	 άλλωστε,	 οφείλουμε	 τη	φράση	 «στις	
μέρες	μας	ο	φαλλός	έχει	γίνει	δόγμα».	Αντίθετα,	
οι	πάντες	έχουν	«εντρυφήσει»	στην	ψυχανάλυση,	
που	έχει	διαποτίσει	την	τέχνη	και	την	καθημερι-
νότητά	μας,	που	βρίθουν	ψυχαναλυτικών	εκφρά-
σεων.i	Δεν	είναι	το	μόνο	παράξενο	στην	ιστορία	
της	ανθρωπότητας,	αλλά	είναι	από	τα	πιο	πα-
ράδοξα.	 Για	 έναν	 λόγο	 που	 αποτελεί	 μυστήριο	
πολλοί	εναντιώνονται	στην	επιστήμη	(και	δη	τη	
βιολογία)	και	γενικά	είναι	επιφυλακτικοί	στον	ρε-
αλιστικό	και	θετικό	τρόπο	σκέψης.	Οι	άνθρωποι	
τρέφονται	με	τους	μύθους	τους.2

2. Σίγκμουντ Φρόιντ και ψυχανάλυση

Αυστριακός	ιατρός	και	ψυχολόγος,	ο	Σίγκμουντ	
Φρόιντ,	ο	«πατέρας	της	ψυχανάλυσης»,	αποφοί-
τησε	από	την	Ιατρική	Σχολή	του	Πανεπιστημίου	
της	Βιέννης	το	1881.	Τον	χειμώνα	του	1885–1886	
πήγε	 στο	Παρίσι	 όπου	παρακολούθησε	 τα	 μα-
θήματα	 του	 διάσημου	 Jean-Martin	 Charcot	 στο	
Νοσοκομείο	La	Salpêtrière	για	την	ύπνωση	και	την	
εφαρμογή	της	στις	αντιδράσεις	υστερικής	μετα-
τροπής.	Στις	δύο	πρώτες	δεκαετίες	της	σταδιο-
δρομίας	του,	ο	Φρόιντ	παρήγαγε	πληθώρα	ερευ-
νητικών	 δημοσιεύσεων,	 που	 σήμερα	 θα	 λέγαμε	
ότι	 ανήκουν	στο	πεδίο	 της	 νευροεπιστήμης	 και	
της	νευρολογίας,	προτού	στραφεί	στην	ψυχανά-
λυση.	Το	1895	ανέπτυξε	το	φιλόδοξο	ερευνητικό	
Πρόγραμμα για μια επιστημονική ψυχολογία,	με	
το	οποίο	σκόπευε	να	προσπαθήσει	να	ερμηνεύ-
σει	 τη	 θεωρία	 των	φυσιολογικών	 νοητικών	 λει-
τουργιών	 αλλά	 και	 σε	 ψυχοπαθολογικές	 κατα-
στάσεις	με	ποσοτικούς	όρους	φυσικής.

Το	1893	έγινε	η	στροφή.	Ο	κόσμος	έχασε	έναν	
καλό	 «νευροεπιστήμονα»,	 κέρδισε	 τον	 γίγαντα	
της	ψυχανάλυσης	 και	 μια	 δυσβάσταχτη	 κληρο-
νομιά.	Σε	συνεργασία	με	τον	Josef	Breuer	εξέδω-
σαν	τις	Μελέτες περί υστερίας	(1895),	σύγγραμ-
μα	που	σηματοδότησε	τη	χρήση	του	ελεύθερου	
συνειρμού	στη	θέση	της	υπνωτικής	υποβολής	και	
τη	θεωρία	ότι	οι	νευρώσεις	έχουν	ρίζες	σε	κατε-
σταλμένες	 γενετήσιες	 επιθυμίες.	 Το	 κύριο	 έργο	
του	Φρόιντ,	Η ερμηνεία των ονείρων (1899/1900),	
θεωρείται	και	το	πιο	πρωτότυπο.	Στο	βιβλίο	αυ-
τό	ανέλυσε	τα	όνειρα	με	όρους	ασυνείδητων	επι-
θυμιών	και	εμπειριών.	Όταν	ο	Φρόιντ	ίδρυσε	την	
Ψυχολογική	 Εταιρεία	 της	 Τετάρτης,	 προάγγελο	
της	Ψυχαναλυτικής	Εταιρείας	της	Βιέννης,	η	ψυ-
χανάλυση	μετατράπηκε	σε	πραγματικό	κίνημα.

Ο	 φροϊδισμός	 ειδικότερα	 και	 η	 ψυχανάλυση	
γενικότερα	 επικράτησαν	 στην	 ψυχιατρική	 αλ-
λά	και	την	πνευματική	ζωή	του	20ού	αιώνα.	Η	
ψυχανάλυση	απελευθέρωσε	τον	άνθρωπο	από	
ταμπού	 και	 έπαιξε	 καθοριστικό	 ρόλο	 στη	 λο-
γοτεχνία,	 την	 ποίηση	 και	 τις	 τέχνες,	 ιδιαίτερα	
στον	 κινηματογράφο	 και	 το	 θέατρο.	 Ωστόσο,	
όπως	 επισήμανε	 ο	 Βιτγκενστάιν,	 «οι	 εξηγήσεις	
του	Freud	έχουν	περισσότερα	κοινά	με	τη	μυθο-
λογία	παρά	με	την	επιστήμη».3	Πράγματι,	η	ψυ-

i.  Ιδού ορισμένα δείγματα από το βιβλίο «Η μαύρη βί-
βλος της ψυχανάλυσης».1 Η πρώτη εκδοχή είναι καθη-
μερινές, μη φροϊδικές, εκφράσεις, η δεύτερη εκδοχή, 
με πλάγια στοιχεία, είναι ψυχαναλυτικές εκφράσεις: 
Ο Λουί φαντάστηκε, ο Λουί είχε τη φαντασίωση ότι, ο 
Σιμόν αγαπάει τη μητέρα του, το οιδιπόδειο του Σιμόν, 
υπερπροστατευτική μητέρα, ευνουχιστική μητέρα, α-
γάπη για τον «ψυ», μεταβίβαση, φιλαυτία, εγωκεντρι-
σμός, ναρκισσισμός, αυτονόμηση από τους γονείς, 
ανάγκη «θανάτωσης» της μητέρας και του πατέρα, 
αυταρχική γυναίκα, ευνουχιστική γυναίκα, υποταγμέ-
νη γυναίκα, μαζοχιστική γυναίκα, άτομο τακτικό, ψυ-
χαναγκαστικός, οικονόμος, πρωκτικός χαρακτήρας, 
η Σοφία ήθελε ένα παιδί, η Σοφία και ο φθόνος του 
πέους, ο Πωλ θυμώνει, ο Πωλ εξωτερικεύει την ενόρ-
μηση του θανάτου, δεν συμφωνώ, απωθώ.
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χανάλυση	μόνο	ως	μυθολογία	της	ψυχιατρικής,	
ή,	επειδή	δεν	μου	αρέσει	ο	όρος,	ως	μυθολογία	
της	συμπεριφοράς	μπορεί	να	νοηθεί.	Αλλά	η	μυ-
θολογία	δεν	αποτελεί	σήμερα	 εργαλείο	 για	 την	
ερμηνεία	του	κόσμου.

Από	την	άποψη	αυτή	η	συμβολή	της	ψυχανά-
λυσης	υπήρξε	τεράστια	και	εξακολουθεί	να	ασκεί	
μεγάλη	γοητεία	στους	ανθρώπους.	Προς	τούτο,	
όμως,	χρησιμοποιήθηκε	μια	αντιεπιστημονική	και	
αθεμελίωτη	θεωρία.	Ο	Φρόιντ	ήταν	μεγαλοφυΐα	
στη	 διατύπωση	 γοητευτικών	 υποθέσεων	 αλλά	
υστερούσε	 δραματικά	 στον	 έλεγχο	 της	 εγκυρό-
τητάς	τους.	Η	ψυχανάλυση	δίνει	μια	απάντηση	
σε	όλα	σχεδόν	τα	ερωτήματα	που	τίθενται,	 ερ-
μηνεύει	τα	πάντα	–το	παραμικρό	γλωσσικό	ολί-
σθημα,	το	κάθε	όνειρο,	το	παραλήρημα	του	σχι-
ζοφρενούς–,	απορρίπτοντας	το	πείραμα,	την	αυ-
τοκριτική	και	τη	διόρθωση.	Όπως	έχει	επισημά-
νει	ο	Καρλ	Πόπερ,	οι	συνεχείς	επαληθεύσεις	μιας	
θεωρίας	 χαρακτηρίζουν	 τις	 θρησκείες	 και	 άλλα	
μη	επιστημονικά	συστήματα.	Άλλωστε,	για	να	δι-
αψευστεί	μια	θεωρία	αρκεί	και	μόνο	μια	απόδειξη	
εναντίον	της.	Για	την	ψυχανάλυση	υπήρξαν	τό-
σες	και	τόσες	διαψεύσεις,	αλλά	δεν	κατόρθωσαν	
να	διαλύσουν	τον	μύθο.	Πολλές	από	τις	απόψεις	
του	Φρόιντ	είναι	από	τη	φύση	τους	μη	διαψεύσι-
μες,	άρα	μη	επιστημονικές.	Όμως,	τώρα	ο	καθέ-
νας	έχει	στη	διάθεσή	του	έτοιμα	μοντέλα	για	να	
«εξηγεί»	μέσα	από	 	αυτά	τα	συμπτώματα	κάθε	
αρρώστιας	ακόμη	και	 όταν	υπάρχουν	οργανικά	
αίτια	(που	πάντοτε	υπάρχουν).	

Ας	εξετάσουμε	συνοπτικά	κάποιες	από	τις	δια-
πιστώσεις	της	ψυχανάλυσης.

–		Θεωρία	της	αποπλάνησης:ii	Οι	περίφημες	φα-
ντασιώσεις	αποπλάνησης,	δηλαδή	η	σεξουαλι-
κή	 κακοποίηση	 στην	 παιδική	 ηλικία,	 είναι	 δύ-
σκολο	να	αποφασιστεί	αν	πρόκειται	για	ασυνεί-
δητες	αναμνήσεις	πραγματικών	ή	φανταστικών	
γεγονότων	ή	σενάρια	του	ίδιου	του	Φρόιντ.	Το	
πιθανότερο	 είναι	 ότι	 πρόκειται	 για	 υποβολή.	

Πολλά	 πειράματα	 αποδεικνύουν	 πόσο	 εύκο-
λο	 είναι	 να	 εμφυτευθούν	 ψευδείς	 αναμνήσεις	
στον	 εγκέφαλο	 των	 εθελοντών,	 δηλαδή	 στον	
εγκέφαλο	όλων	μας.	Αν	και	ο	ίδιος	ο	Φρόιντ	ε-
γκατέλειψε	τη	θεωρία	της	αποπλάνησης,	αυτή	
αναδύθηκε	 τη	 δεκαετία	 κυρίως	 του	 1980	στις	
ΗΠΑ	με	αποτέλεσμα	 να	 κατηγορηθούν	άτομα	
για	αδικήματα	που	δεν	διέπραξαν	ποτέ.	Αν	και	
οι	προασπιστές	της	«ανακτημένης»	μνήμης	πι-
στεύουν	ότι	το	φαινόμενο	της	σεξουαλικής	κα-
κοποίησης	παιδιών	έχει	μεγάλες	διαστάσεις,	οι	
περισσότεροι	ψυχολόγοι	 θεωρούν	 σήμερα	 ότι	
η	ανακτημένη	μνήμη	σεξουαλικής	κακοποίησης	
είναι	σπάνιο	φαινόμενο.		

–		Κόστος,	χρόνος,	αποτελεσματικότητα:	Το	κόστος	
των	 ατελείωτης	 διάρκειας	 ψυχαναλυτικών	 θε-
ραπειών	είναι	τεράστιο.	Αν	η	«ίαση»	καθυστερεί,	
αυτό	 οφείλεται	 στο	 ότι	 υπάρχουν	 αντιστάσεις	
που	πρέπει	να	αναλυθούν,	κάποια	μεταβίβαση	
(η	σχέση	του	ασθενούς	με	τον	θεραπευτή)iii	που	
πρέπει	 να	 λυθεί.	 Εξάλλου,	 έκθεση	 του	 INSERM	
του	 2004	 αποφαίνεται	 ότι	 μετά	 από	 ανάλυση	
περίπου	χιλίων	σοβαρών	 επιστημονικών	 εργα-
σιών	και	ερευνών	για	τις	ψυχολογικές	θεραπείες	
των	ψυχικών	διαταραχών,	η	ψυχανάλυση	δεν	εί-
χε	μεγάλη	αποτελεσματικότητα.	Στα	ίδια	συμπε-
ράσματα	κατέληξαν	και	άλλες	μελέτες.

–		Για	 ένα	 μεγάλο	 χρονικό	 διάστημα	 αποτελούσε	
πεποίθηση	ότι	οι	ψυχολογικές	ασθένειες	οφείλο-
νταν	σε	ασυνείδητες	και	απωθημένες	συγκρού-
σεις.	Με	την	ανάπτυξη	της	νευρολογίας,	της	ψυ-
χιατρικής,	της	φαρμακολογίας	και	των	νευροεπι-

ii.  Με τη θεωρία αυτή υποστηριζόταν ότι αν οι ασθενείς 
μπορούσαν να θυμηθούν την «αποπλάνηση» ξαναγυρ-
νώντας στα πρώτα παιδικά τους χρόνια, θα προστα-
τεύονταν κατά κάποιον τρόπο από την υστερία. Και ο 
μόνος λόγος που αρρωσταίνουν είναι ότι δεν θυμούνται.

iii.  Σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο της μεταβίβασης, 
αυτό μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό. 
Παραδείγματος χάριν, το άτομο μπορεί να προβάλει 
πάνω στον θεραπευτή του ένα εξιδανικευμένο πατρι-
κό πρότυπο. Αν πρόκειται για γυναίκα ψυχοθεραπεύ-
τρια, τότε το πρότυπο είναι πιθανό να αφορά στη μη-
τέρα. Έτσι, το άτομο ενδέχεται να αναμένει από τον 
θεραπευτή του ότι θα τον προστατέψει, θα του φερθεί 
στοργικά και θα καλύψει όλες τις ανάγκες του. Σε έ-
να αρνητικό περιεχόμενο μεταβίβασης, το άτομο που 
βίωσε απόρριψη, π.χ. από τον σύντροφό του, μπορεί 
να προβάλει πάνω στον θεραπευτή αισθήματα ανα-
σφάλειας και θυμού. Αυτό με τη σειρά του μπορεί να 
το οδηγήσει σε εχθρική συμπεριφορά απέναντί του.4
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στημών	η	άποψη	αυτή	έχει	καταστεί	γραφική.	
Αρκεί	να	αναφερθεί	μόνο	ότι	από	τις	δεκαετίες	
1950–1960,	πολλοί	ψυχαναλυτές	θεωρούσαν	τις	
μητέρες	 υπεύθυνες	 για	 τη	 σχιζοφρένεια	 ή	 τον	
αυτισμό	του	παιδιού	τους.	Οι	ψυχώσεις,	εξάλ-
λου,	 είναι	 αποτέλεσμα	 πολλών	 παραγόντων,	
μεταξύ	των	οποίων	συγκαταλέγονται	οι	εγκεφα-
λικές	βλάβες	κατά	τη	διάρκεια	της	ανάπτυξης,	
η	διαταραχή	του	ντοπαμινεργικού	συστήματος	
και	κάποιες	ιώσεις.	Συγκεκριμένα	γονίδια,	το	πε-
ριβαλλοντικό	στρες,	ιδιαίτερα	κατά	την	εφηβεία,	
και	 η	 χρήση	 εξαρτησιογόνων	 ουσιών	 παίζουν,	
επίσης,	 καθοριστικό	 ρόλο.	 Δεν	 τίθεται	 ζήτημα	
συμβολισμού,	όπως	υποστηρίζεται	από	τις	ψυ-
χαναλυτικές	θεωρίες.	

–		Όπως	επισημαίνεται	στο	βιβλίο	Η	μαύρη	βίβλος	
της	ψυχανάλυσης,5	όλες	οι	ερμηνείες	και	οι	ψυχι-
κές	διαταραχές	ανάγονταν	στο	ασυνείδητο.	«Το	
ασυνείδητο,	εξ	ορισμού,	δεν	παρουσιάζεται	πο-
τέ	στη	συνείδηση	και,	κατά	συνέπεια,	το	γνωρί-
ζουμε	μόνο,	όπως	εξηγεί	ο	Freud,	αφού	έχει	υπο-
στεί	μια	μετατόπιση	ή	“μετάφραση”	στο	συνει-
δητό	επίπεδο.	Όμως	πώς	γίνεται	αυτή	η	“μετά-
φραση”»;	Γίνεται	μόνο	χάρη	στις	ερμηνείες	του	
αναλυτή,	ο	οποίος	ισχυρίζεται	ότι	υπάρχει	κάτι	
που	πρέπει	 να	 μεταφραστεί	 και	 για	 το	 οποίο	
οι	 κατεξοχήν	 ενδιαφερόμενοι	 είναι	 ανυποψία-
στοι.	Άρα	ο	αναλυτής	μπορεί	να	ισχυριστεί	ό,τι	
θέλει	για	το	ασυνείδητο,	χωρίς	να	φοβάται	ότι	
θα	διαψευστεί,	εφόσον	το	ασυνείδητο	δεν	μιλάει	
ποτέ,	παρά	μόνο	μέσω	αυτού	 (και	η	μαρτυρία	
των	ασθενών	απαξιώνεται	με	τον	χαρακτηρισμό	
της	«αντίστασης»).	Είναι	προφανώς	αδύνατον	να	
αντι	κρούσει	κανείς	την	ψυχανάλυση,	αφού	το	α-
συνείδητο	είναι	πάντοτε	έτοιμο	να	συμμορφωθεί	
με	τις	ανάγκες	της	στιγμής.	Όπως	εύστοχα	επι-
σημαίνει	ο	Mikkel	Borch-Jacobsen,	πληθώρα	ση-
μαντικών	ψυχιάτρων	και	ψυχολόγων,	όλοι	τους	
σήμερα	ξεχασμένοι	εξαιτίας	του	Φρόιντ,	συμφω-
νούσαν	ότι	«το	μόνο	που	έβρισκε	ο	δρ	Freud	στο	
μυαλό	των	ασθενών	του	ήταν	αυτό	που	ο	ίδιος	
είχε	βάλει	εκεί	μέσα	προηγουμένως».6

Σήμερα,	 οι	 νευροβιολόγοι	 υποστηρίζουν	 ότι	 οι	
περισσότερες	 συμπεριφορές	 του	 ανθρώπου	 εί-
ναι	 αυτοματοποιημένες,	 δηλαδή	 διέπονται	 από	
ασυνείδητες	διεργασίες.	Πρόκειται	για	νευρωνικά	
δίκτυα,	 υπολογιστικά	προγράμματα,	 για	 «ζόμπι»	

που	έχουμε	στον	εγκέφαλό	μας	κατά	την	προσφι-
λή	ορολογία	κάποιων	ερευνητών,	τα	οποία	κάνουν	
την	περισσότερη	δουλειά.	Ελάχιστα	μόνο	πράγμα-
τα	έρχονται	στη	σφαίρα	της	συνείδησης,	έστω	και	
αν	έχουμε	την	αντίθετη	πεποίθηση.	Η	εντύπωση	
ότι	τα	κάνουμε	όλα	συνειδητά,	ότι	έχουμε	τον	α-
πόλυτο	έλεγχο	είναι	μια	ψευδαίσθηση.	Πρόκειται,	
προφανώς,	 για	 εξελικτικό	 «τέχνασμα»,	 για	 μια	
«δαρβινική	 πλάνη»,	 που	 αυξάνει	 τη	 δυνατότητα	
επιβίωσης	και	αναπαραγωγής	του	είδους	μας.	Η	
συνείδηση	δεν	έχει	παρά	μόνο	περιορισμένη	πρό-
σβαση	 στις	 «αναπαραστάσεις»	 ή	 τα	 «σχήματα»	
(αυτόματες	 ερμηνείες	 της	πραγματικότητας	που	
διαχειρίζονται	τις	πληροφορίες	με	ασυνείδητο	τρό-
πο)	που	χρησιμοποιεί	ο	εγκέφαλος.	Όμως	δεν	εί-
ναι	η	συνείδηση	εκείνη	που	δρα	ή	αντιλαμβάνεται,	
είναι	το	υποκείμενο	στο	σύνολό	του.	Ωστόσο,	η	ά-
ποψη	αυτή	ελάχιστα	σχετίζεται	με	το	ασυνείδητο	
του	Φρόιντ,	ο	οποίος	το	θεωρεί	ανεξάρτητη	λίγο	
πολύ	οντότητα,	η	οποία	μοιάζει	με	υλική	πραγμα-
τικότητα	που	εδρεύει	στο	εσωτερικό	μας·	ένα	άλλο	
Εγώ,	με	προκαταλήψεις,	πάθη	και	τεχνάσματα.		

–		Υπήρχε	διαχρονικά	ασάφεια	για	το	αν	η	ψυχανά-
λυση	θεραπεύει,	με	την	ιατρική	έννοια	του	όρου,	
ή,	απλώς,	συμβάλλει	στην	αυτογνωσία	του	ατό-
μου.	Η	ασάφεια	αυτή	δεν	βοήθησε	ούτε	την	ψυ-
χανάλυση	(επί	της	ουσίας)	ούτε	τους	ασθενείς.	
Γεγονός	είναι	ότι	αυτός	που	κρίνει	πότε	τελειώ-
νει	η	ψυχανάλυση	δεν	είναι	ποτέ	ο	ασθενής.

–		Ο	«φθόνος	του	πέους»,	που	υποτίθεται	ότι	δι-
έπει	τη	γυναικεία	σεξουαλικότητα.	Η	«επιθυμία	
παιδιού»	έρχεται	να	πάρει	τη	σκυτάλη	από	την	
«επιθυμία	πέους»	 ή	 να	 ταυτιστεί	 μαζί	 του.	Ο	
Φρόιντ,	εξάλλου,	θεωρούσε	ότι	το	πλέξιμο	και	
η	υφαντική	δραστηριότητα	των	γυναικών	με	α-
ποκλειστικό	σκοπό	τη	δημιουργία	ρούχων,	τις	
επιτρέπουν	 να	 κρύψουν	 την	 απουσία	 πέους,	
αιτία	της	βαθιάς	απελπισίας	τους…

–		Πιθανόν	δεν	υπάρχει	κανένας	άνδρας	που	δεν	
αισθάνεται	 τον	 τρόμο	 του	 ευνουχισμού	 όταν	
βλέπει	το	γυναικείο	σεξουαλικό	όργανο	(για	κά-
ποιους	πρόκειται	για	νομοτέλεια).

–		Ο	Φρόιντ	 διατεινόταν	ότι	 η	 «αγχώδης	 νεύρω-
ση»	οφείλεται	στην	πρακτική	 της	 διακεκομμέ-
νης	συνουσίας	και	η	«νευρασθένεια»	(την	οποία	
σήμερα	ονομάζουμε	κατάθλιψη)	σε	υπερβολικό	
αυνανισμό.
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–		Τα	βρέφη	διεγείρονται	σεξουαλικά	όταν	θηλά-
ζουν	και	έχουν	σχετικές	επιθυμίες.	Για	να	υπο-
στηρίξει	την	άποψή	του	ο	Φρόιντ	παρατήρησε	
την	έκφραση	του	προσώπου	τους,	αυτήν	την	
εντελώς	μακάρια	έκφραση,	η	οποία	στον	ενή-
λικο	 εμφανίζεται	 μόνο	 μετά	 την	 ολοκλήρωση	
της	ερωτικής	πράξης…	Αν	ένα	αγόρι	αγαπά	τη	
μητέρα	του	και	απεχθάνεται	τον	πατέρα	του,	
το	οιδιπόδειο	σύμπλεγμα	είναι	έκδηλο.	Αν	ένα	
άλλο	αγόρι	λατρεύει	τον	πατέρα	του	και	είναι	
επιθετικό	προς	τη	μητέρα	του,	οι	οιδιπόδειες	
τάσεις	 του	 είναι	 «απωθημένες».	 Κορώνα	 χά-
νεις,	γράμματα	κερδίζω.	

–		Όνειρα:	 Ο	 Φρόιντ	 ανέπτυξε	 μια	 θεωρία	 σύμ-
φωνα	με	την	οποία	τα	όνειρα	βρίθουν	από	α-
ναπαραστάσεις	 ασυνείδητων	 εικόνων	 και	 επι-
θυμιών.	Για	τον	λόγο	αυτόν	ονόμασε	τα	όνειρα	
via	 regia	 –βασιλική	 οδό–	 προς	 τη	 γνώση	 των	
ασυνείδητων	δράσεων	του	νου	(με	τη	βοήθεια,	
ωστόσο,	 του	 ψυχαναλυτή).	 Η	 ακολουθία	 των	
γεγονότων,	σύμφωνα	με	τη	θεωρία	του	Φρόιντ,	
είναι	η	ακόλουθη:	οι	αντιλήψεις	και	οι	σκέψεις	
της	ημέρας	πριν	από	το	όνειρο	αναστατώνουν	
το	Ασυνείδητο.	 Το	Ασυνείδητο	 επιθυμεί	 να	 εκ-
φραστεί	στο	Εγώ,	αλλά	καταπιέζεται	από	αμυ-
ντικούς	μηχανισμούς	μέχρι	την	ώρα	της	έλευσης	
του	ονείρου.	Την	ώρα	που	το	άτομο	ονειρεύεται	
αίρονται	 οι	 αμυντικοί	 μηχανισμοί,	 αφήνοντας	
στη	θέση	τους	μόνο	έναν	λογοκριτή	να	ανασκευ-
άζει	τις	εκφράσεις	του	Ασυνείδητου.	Ο	λογοκρι-
τής	αυτός	είναι	υπόλογος	για	την	παραδοξότη-
τα	των	ονείρων.	Τη	λογοκριτική	αυτή	μεταβολή,	
η	οποία	έχει	ως	αποτέλεσμα	οι	απαγορευμένες	
και	καταπιεσμένες	επιθυμίες	του	ατόμου	να	εμ-
φανίζονται	στα	όνειρα	μεταμφιεσμένες.7	«Όταν	
μιλάμε	 για	 λογοκρισία,	 εννοούμε	 μια	 ενδοψυ-
χική	άμυνα	που	 μάχεται	 διά	 της	 απωθήσεως.	
Ανάμεσα	στον	προθάλαμο	 όπου	συμφύρονται	
οι	ασύνειδες	επιθυμίες	και	στο	σαλόνι	όπου	ε-
δρεύει	η	συνείδηση,	στέκει	άγρυπνος	ένας	φύ-
λακας	που	τα	έχει	τετρακόσια:	ο	λογοκριτής»,	
όπως	 μας	 λέει	 ο	 Κωστής	 Παπαγιώργης.8	 Με	
την	ερμηνεία	των	ονείρων,	θα	μπορούσε	κανείς	
να	αποκαλύψει	 το	Ασυνείδητο,	 την	 καθοριστι-
κή	 αυτή	 συνιστώσα	 της	 ανθρώπινης	 προσω-
πικότητας.	 Ο	 Φρόιντ	 έδινε	 μεγάλη	 βαρύτητα	
στον	ρόλο	του	ψυχαναλυτή	στην	ερμηνεία	των	

ονείρων	του	ασθενούς	και	ταυτόχρονα	αποδυ-
νάμωνε	τον	ρόλο	του	ασθενούς	στη	διαδικασία	
ερμηνείας	 των	 ονείρων	 του	 (κάτι	που	 έρχεται	
σε	αντίθεση	με	την	άποψη	που	έχουν	σήμερα	
οι	περισσότεροι	ψυχολόγοι).	Ο	Φρόιντ	έκανε	μια	
εξαίρεση	για	τον	εαυτό	του	και	ερμήνευε	ο	ίδιος	
τα	όνειρά	του.	Αυτό	τον	οδήγησε,	τουλάχιστον	
αρχικά,	 στις	 αναμνήσεις	 από	 την	παιδική	 του	
ηλικία,	στην	εστίαση	στη	βρεφική	σεξουαλικότη-
τα	και	στη	θεωρία	της	λίμπιντο	για	να	ερμηνεύ-
σει	τόσο	τα	δικά	του	όνειρα	όσο	και	τα	όνειρα	
γενικότερα.9

Ο	Φρόιντ	θεωρούσε,	 επίσης,	 ότι	 τα	όνειρα	 έ-
χουν	τόσο	προφανές	(έκδηλο)	όσο	και	λανθάνον	
(απόκρυφο)	περιεχόμενο.	Το	προφανές	περιεχό-
μενο	είναι	επιφανειακό	και	χωρίς	νόημα	(είναι	το	
όνειρο	 που	 θυμόμαστε	 όταν	 ξυπνήσουμε),	 ενώ	
το	 λανθάνον	περιεχόμενο	 (που	 δεν	 θυμόμαστε)	
έχει	σχέση	με	ασυνείδητες	επιθυμίες	και	φαντα-
σιώσεις.	 Το	 προφανές	 περιεχόμενο	 συχνά	 κα-
λύπτει	και	επισκιάζει	το	λανθάνον	περιεχόμενο.	
Ανάμεσα	στο	έκδηλο	και	το	λανθάνον	νόημα	του	
ονείρου,	υποκρύπτεται	ένας	ή,	συνήθως,	περισ-
σότεροι	χαμένοι	κρίκοι,	ώστε	να	ανασυσταθεί	η	
αυθεντική	 επιθυμία.	 Η	 θεραπεία	 ήταν	 προσα-
νατολισμένη	στην	αποκάλυψη	του	λανθάνοντος	
περιεχομένου.	Ο	Φρόιντ	αρχικά	υποστήριξε	ότι	
το	λανθάνον	περιεχόμενο	των	ονείρων	ήταν	στις	
περισσότερες	περιπτώσεις	σεξουαλικής	φύσης,	
άποψη	από	την	οποία	απομακρύνθηκε	στη	συ-
νέχεια10	 (στη	 σύγχρονη	 ψυχανάλυση	 και	 στην	
κλινική	 πρακτική,	 αντίθετα,	 το	 ενδιαφέρον	 έχει	
στραφεί	 προς	 το	 προφανές	 περιεχόμενο	 του	
ονεί	ρου).11	Ο	Φρόιντ,	τέλος,	πίστευε	ότι	ξεχνάμε	
τις	περισσότερες	φορές	 εντελώς	τα	όνειρά	μας	
εξαιτίας	του	απαγορευμένου	και	ανάρμοστου	χα-
ρακτήρα	τους	(ενεργητική	απώθηση).	Πράγματι,	
δεν	μπορούμε	να	θυμηθούμε	τουλάχιστον	το	95%	
των	ονείρων	μας.	Οι	νευροβιολόγοι,	ωστόσο,	α-
ποδίδουν	την	πολύ	ξεχωριστή	αυτή	αδυναμία	σε	
αμνησία	που	οφείλεται	στη	μείωση	της	αμινεργι-
κής	και	αύξηση	της	χολινεργικής	δραστηριότητας	
κατά	τη	διάρκεια	του	ύπνου	(στον	φλοιό	των	ε-
γκεφαλικών	ημισφαιρίων	μειώνονται	τα	επίπεδα	
νοραδρεναλίνης	και	σεροτονίνης	και	αυξάνονται	
τα	επίπεδα	της	ακετυλοχολίνης).12
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Όπως	επισημαίνει	ο	Ίρβιν	Γιάλομ,	το	όνειρο	της	
Ίρμα,	το	μοναδικό	όνειρο	για	το	οποίο	ο	Φρόιντ	
κατέβαλε	 τη	 μεγαλύτερη	 δυνατή	 προσπάθεια	
προκειμένου	 να	 το	 ερμηνεύσει	 ολοκληρωτικά,	
απο	τελεί	 εδώ	και	περισσότερο	από	 εκατό	χρό-
νια	πεδίο	αμφισβήτησης	και	πολλοί	διακεκριμένοι	
κλινικοί	εξακολουθούν	να	εκφράζουν	διαφορετι-
κές	απόψεις	για	τη	σημασία	του13	(γεγονός	είναι	
ότι	πολλά	από	τα	συμπτώματα	της	Ίρμα	είχαν	
οργανικά	αίτια).	Η	αλήθεια	είναι	ότι	σχεδόν	σε	όλη	
τη	διάρκεια	του	20ού	αιώνα,	τα	όνειρα	ήταν	στο	
επίκεντρο	 των	 κυρίαρχων	 ψυχοθεραπευτικών	
προσεγγίσεων	 των	 νοητικών	 διαταραχών,	 κάτι	
που	άλλαξε	σημαντικά	με	τη	νέα	νευροβιολογική	
ή	 νευροεπιστημονική	προσέγγιση	της	 εγκεφαλι-
κής	δυσλειτουργίας	(γεγονός	που	αλλάζει	σταδια-
κά	όλη	την	ψυχιατρική).

Σήμερα	πιστεύουμε	 ότι	 τα	 όνειρα	 είναι	 η	 ακο-
λουθία	σκέψεων,	εικόνων	και	συναισθημάτων,	που	
εμφανίζονται	κατά	τη	διάρκεια	του	ύπνου	και	ο-
φείλονται	σε	μερική	και	αυτόματη	λειτουργία	του	
εγκεφάλου.	Πρόκειται	 για	 υποκειμενική	 εμπειρία	
κατά	τη	διάρκεια	του	ύπνου,	η	οποία	αποτελείται	
από	σύνθετες	και	οργανωμένες	εικόνες,	ιδέες,	συ-
ναισθήματα	και	συγκινήσεις	με	χρονική	αλληλουχία	
χωρίς	τον	έλεγχο	της	βούλησης.	Τα	όνειρα	αναπα-
ριστάνουν	μια	μοναδική	κατάσταση	της	συνείδη-
σης,	η	οποία	δημιουργείται	όταν	ο	 εγκέφαλος	 ε-
νεργοποιείται	ως	κλειστό	κύκλωμα,	αποσπασμένο	
από	το	περιβάλλον.14	Με	απλά	λόγια	στα	όνειρα	
αλλάζει	η	λειτουργία	του	εγκεφάλου	(υπολειτουρ-
γούν	 κάποιες	 περιοχές,	 υπερλειτουργούν	 άλλες	
και	αλλάζει	η	χημεία	του	εγκεφάλου).	Τα	όνειρα,	
εξάλλου,	 εκδηλώνονται	 με	 μεγάλη	 κανονικότητα	
σε	όλα	τα	ανθρώπινα	όντα	και	σε	όλες	τις	ηλικί-
ες.	Δεν	μπορεί	κανείς	να	αποδώσει	την	κανονική	
αυτή	κυκλική	νευροβιολογική	διεργασία	σε	κάποιον	
περιβαλλοντικό	πυροδότη,	όπως	είναι	οι	τρέχου-
σες	 συναισθηματικές	 συγκρούσεις,	 οι	 εκκρεμείς	
βρεφικές	επιθυμίες,	οι	ενστικτώδεις	παρορμήσεις	
ή	οι	προβλεπόμενοι	περιβαλλοντικοί	κίνδυνοι.	Δεν	
υπάρχει	αμφιβολία	ότι	όλοι	αυτοί	οι	παράγοντες,	
όπως	και	πολλοί	άλλοι,	επηρεάζουν	το	περιεχόμε-
νο	των	ονείρων.	Ωστόσο,	το	νευροβιολογικό	πρό-
τυπο	 εκδηλώνεται	 διαρκώς	 στον	 κυκλικό	 ρυθμό	
του	ανεξάρτητα	από	την	παρουσία	ή	την	απουσία	
των	ανωτέρω	παραγόντων	και	χωρίς	το	πρότυπο	

αυτό	 να	μεταβάλλεται,	 να	μειώνεται	 ή	 να	αυξά-
νεται	από	τους	παράγοντες	αυτούς.15	Εξάλλου,	ο	
παράδοξος	ύπνος	(ύπνος	REM),	στη	διάρκεια	του	
οποίου	βλέπουμε	τα	περισσότερα	όνειρα,	δεν	είναι	
αξιοπερίεργο	στάδιο	του	ανθρώπινου	ύπνου	συν-
δεδεμένο	με	την	ικανότητα	του	«ονειρεύεσθαι»	(και	
όλες	τις	απορρέουσες	από	αυτό	φροϊδικές	προε-
κτάσεις),	αλλά	φαινόμενο	που	αφορά	σε	όλα	τα	
θηλαστικά	και	τα	πτηνά,	δηλαδή	όλα	τα	ομοιόθερ-
μα	ζώα	(με	εξαίρεση	το	δελφίνι	και	την	έχιδνα).16

Είναι	απίστευτο	πώς	η	αλλόκοτη	αυτή	φροϊδική	
ερμηνεία	των	ονείρων	μέσω	συμβόλων	(τα	οποία	
αυθαίρετα	σημαίνουν	τα	πάντα,	σύμφωνα	με	τη	
διάθεση	του	αναλυτή,	αλλά	στην	πραγματικότη-
τα	τίποτα)	κατόρθωσε	να	θεωρηθεί	ότι	διαθέτει	
έστω	και	κάποιο	ίχνος	επιστημονικής	αξίας.	

Δεν	υπάρχει	αμφιβολία	ότι	η	νέα	γνώση	για	τον	
εγκέφαλο	 και	 η	 ανάπτυξη	 της	 νευρολογίας	 και	
της	ψυχιατρικής	έχουν	κλονίσει	συθέμελα	την	ψυ-
χανάλυση.	Σήμερα	στις	ΗΠΑ	μόνο	το	12%	των	α-
τόμων	που	θεωρεί	ότι	χρειάζεται	βοήθεια	ξαπλώ-
νει	 στο	 «ντιβάνι»	 (οι	 υπόλοιποι	 ακολουθούν	 τις	
ονομαζόμενες	 συμπεριφορικο-γνωστικές	 και	 άλ-
λες	προσεγγίσεις	προκειμένου	να	αντιμετωπίσουν	
προβλήματα	συμπεριφοράς)	και	στις	Κάτω	Χώρες	
οι	 ειδικοί	 επαγγελματίες	 ορίζονται,	 απλώς,	 ως	
«συμπεριφοριστές».	Η	ψυχανάλυση	εδώ	και	πολ-
λές	δεκαετίες	έχει	απομονωθεί	από	την	 Iατρική.	
Υπήρχαν	 πάντοτε	 αντίθετες	 επιστημονικές	 και	
φιλοσοφικές	απόψεις,	αλλά	η	γοητεία	που	ασκού-
σε,	και	ακόμη	ασκεί,	ο	Φρόιντ	και	η	ψυχανάλυση	
δεν	επέτρεψαν	στις	φωνές	αυτές	να	ακουστούν	
για	 αδικαιολόγητα	 μεγάλο	 χρονικό	 διάστημα.	 Ο	
Προυστ,	όμως,	δεν	έχει	χάσει	τίποτε	από	τη	φρε-
σκάδα	και	τη	νεωτερικότητά	του.	Διαβάζοντας	το	
Αναζητώντας	συνήθιζα	να	λέω	ότι	ο	Προυστ	ήταν	
ένας	από	τους	πρώτους	«νευροεπιστήμονες»	και,	
ιδού,	στη	συνέχεια,	κυκλοφόρησε	στις	ΗΠΑ	βιβλίο	
με	τίτλο	Proust was a neuroscientist,17	το	οποίο	με-
ταφράστηκε	και	στα	Eλληνικά.

3.  Μαρσέλ Προυστ και αναζητώντας 
τον χαμένο χρόνο

Όπως	επισημαίνει	ο	Παύλος	Ζάννας,	«ο	Προυστ	
μπόρεσε	να	συλλάβει	από	την	αρχή	το	έργο	του	
σε	τρία	μέρη	–	Από τη μεριά του Σουάν, Η μεριά 
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του Γκερμάντ, Ο ξανακερδισμένος χρόνος:	 γιατί,	
χωρίς	τη	σύλληψη	του	τελευταίου,	η	αναζήτηση	
δεν	 θα	 μπορούσε	 να	 αρχίσει».18	 Τι	 ήταν,	 όμως,	
αυτό	 που	 συνέλαβε	 ο	 Προυστ	 προς	 το	 τέλος	
του	βίου	του,	ποια	ήταν	η	αποκάλυψη	που	του	
επέτρεψε	να	«δει»	το	έργο	του	εν	συνόλω,	να	το	
σχεδιάσει	 και	 να	 το	 υλοποιήσει;	 Όπως	 προκύ-
πτει	από	τη	δομή	του	Αναζητώντας τον χαμένο 
χρόνο,	 αλλά	 όπως	ομολογείται	 και	 από	 τον	 ίδιο	
τον	Προυστ,	ο	καθοριστικός	παράγοντας	ήταν	η	
συνειδητοποίηση	ότι	με	τις	αθέλητες	αναμνήσεις,	
την	ακούσια	μνήμη,	όπως	την	ονομάζει,	μπορεί	να	
ξαναβρεί	κανείς	την	προσωπική	του	ιστορία	μέσα	
στον	χρόνο,	το	Εγώ	και	τη	συνείδησή	του,	να	εντά-
ξει	τον	εαυτό	του	στο	κοινωνικό	γίγνεσθαι	και	να	
ξανακερδίσει,	έτσι,	τον	χαμένο	χρόνο.	Μόνο	τότε	
μπορεί	να	βρει	λυτρωμό	και	καταφύγιο	στην	τέχνη	
και	στη	λογοτεχνία.	Μόνο	τότε	μπορεί	να	γράψει	
το	Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο,	 το	 έργο	της	
ζωής	του.19	Αφού	ο	Προυστ	συνέλαβε	την	ουσία	
και	τη	δομή	του	έργου	του,	πρόσθεσε	τις	ενότητες	
Στον ίσκιο των ανθισμένων κοριτσιών, Σόδομα και 
Γόμορρα, Η φυλακισμένη και Η Αλμπερτίν αγνοού-
μενη.	Αν	ο	θάνατος	δεν	τον	σταματούσε,	το	έργο	
του	θα	μπορούσε	να	μεγαλώσει	και	άλλο,	διατη-
ρώντας,	ωστόσο,	την	ίδια	αρχή	και	κυρίως	το	ίδιο	
τέλος,	 διότι	 το	 έργο	 του	Προυστ	 είναι	 πολυδιά-
στατο	αλλά,	επίσης,	ενιαίο	και	αδιαίρετο.

Η	 ενασχόληση	 του	 Προυστ	 με	 τη	 φύση	 του	
χρόνου	 και	 την	 αίσθηση	 που	 το	 πέρασμά	 του	
μας	προκαλεί,	 δηλώνεται	 άμεσα	 από	 τον	 τίτλο	
του	έργου	του	και	δεν	θα	μας	απασχολήσει	στο	
άρθρο	αυτό.	Επισημαίνεται,	ωστόσο,	ότι	ένας	α-
πό	τους	λόγους,	ίσως	ο	σπουδαιότερος,	που	το	
πολύτομο	μυθιστόρημα	του	Προυστ	έχει	τέτοια	
έκταση	(πάνω	από	τρεις	χιλιάδες	πυκνογραμμέ-
νες	 σελίδες)	 και	 αναπτύσσεται	 σε	 τόσο	 μεγάλη	
χρονική	περίοδο	είναι	για	να	νιώσει	πράγματι	ο	
αναγνώστης	τον	χρόνο	να	κυλά.	Για	να	δημιουρ-
γηθούν	αναμνήσεις.	Για	να	λειτουργήσει	η	μνήμη.	
Και	 ο	 χρόνος	 αποτελεί	 βασική	 συνιστώσα	 των	
μηχανισμών	της	μνήμης.

Ο	 Προυστ	 στο	 καθοριστικής	 σημασίας	 περι-
στατικό	 της	 μικρής	 μαντλέν	 προσπαθεί	 να	 θυ-
μηθεί	 γιατί	 το	μικρό	αυτό	 γαλλικό	 γλύκισμα	και	
το	 τσάι	 τού	 γεννούν	 τόσα	 συναισθήματα,	 τον	
κάνουν	 τόσο	 ευτυχισμένο·	προσπαθεί	 να	φέρει	

την	 ανάμνηση	 στην	 «καθαρή	 του	 συνείδηση»,	
αλλά	μάταια.	Ξαφνικά,	τελείως	αυθόρμητα,	του	
παρουσιάζεται	η	ανάμνηση.	Είναι	η	γεύση	της	μι-
κρής	μαντλέν	που	του	πρόσφερε	κάθε	Κυριακή	
πρωί	η	θεία	του	Λεονί	στο	Κομπραί,	αφού	πρώτα	
βουτούσε	το	γλύκισμα	στο	τσάι	ή	στο	φλαμούρι	
της.	Η	όψη	του	γλυκίσματος	δεν	του	είχε	θυμίσει	
τίποτε,	η	γεύση,	ωστόσο,	είχε	τελείως	διαφορετι-
κό	αποτέλεσμα.	«Όταν,	όμως,	από	ένα	μακρινό	
παρελθόν	τίποτα	δεν	επιζεί,	αφού	πεθάνουν	οι	
άνθρωποι,	αφού	καταστραφούν	τα	άψυχα,	μό-
νες,	πιο	φθαρτές,	 αλλά	πιο	 μακρόβιες,	πιο	 άυ-
λες,	πιο	επίμονες,	πιο	πιστές,	η	όσφρηση	και	η	
γεύση	ζουν	για	καιρό	ακόμα,	σαν	τις	ψυχές,	για	
να	θυμούνται,	 να	περιμένουν,	 να	 ελπίζουν,	πά-
νω	σ’	όλα	αυτά	τα	ερείπια,	να	βαστούν	χωρίς	να	
λυγίζουν,	πάνω	στη	μικρή	σχεδόν	άυλη	σταγόνα	
τους,	το	τεράστιο	οικοδόμημα	της	ανάμνησης».20 

Ο	Προυστ	διακρίνει	τη	μνήμη	σε	ηθελημένη	(συ-
νειδητή	ή	εκούσια)	και	σε	αθέλητη	 (ακούσια).	Η	
άποψη	του	Προυστ,	είναι	ότι	«η	ηθελημένη	μνή-
μη	είναι	η	μνήμη	της	νοημοσύνης	και	των	ματιών,	
η	 οποία	 παρέχει	 μόνο	 κίβδηλες	 εκφάνσεις	 του	
παρελθόντος»…	«–ενός	παρελθόντος	το	οποίο	η	
ηθελημένη	μνήμη	ζωγραφίζει,	όπως	οι	κακοί	ζω-
γράφοι,	 με	 κίβδηλα	 χρώματα».21	 Σήμερα	 γνωρί-
ζουμε	ότι	τόποι	της	μνήμης	που	μπορεί	να	είναι	
οπτικοί,	ακουστικοί,	απτικοί,	γευστικοί	ή	οσφρη-
τικοί,	 αφορούν	 στις	 αισθητικές	 περιοχές	 του	
φλοιού	που	ελέγχουν	τις	αντίστοιχες	λειτουργίες.	
Επιπλέον,	οι	αναμνήσεις	αυτές	είναι	δυνατόν	να	
ανακληθούν	από	τη	μακροχρόνια	μνήμη	εν	συνό-
λω	και	να	προκαλέσουν	διάφορους	συνειρμούς	ή	
συσχετισμούς.	Η	διεργασία	αυτή	γίνεται	αυτόμα-
τα	και	σχεδόν	ασυνείδητα	με	αποτέλεσμα	να	μας	
θυμίζει	πολύ	ζωντανά	τα	περασμένα	και	να	μας	
οδηγεί	κατευθείαν	στην	ουσία	τους.

Από	τους	ανωτέρω	συνειρμούς	ο	Προυστ	δίνει	
μεγαλύτερη	 βαρύτητα	 σε	 εκείνους	που	 οφείλο-
νται	σε	γευστικά	και	οσφρητικά	ερεθίσματα	και	
μικρότερη	σε	εκείνους	που	οφείλονται	σε	οπτικά.	
Αρχικά	 κάτι	 τέτοιο	φαίνεται	παράδοξο	αν	ανα-
λογιστεί	κανείς	ότι	ο	άνθρωπος	δέχεται	το	80%	
περίπου	των	πληροφοριών	από	το	περιβάλλον	
μέσω	του	οπτικού	συστήματος.	Ο	άνθρωπος	έ-
χει	περισσότερες	από	τριάντα	οπτικές	περιοχές	
στον	 φλοιό	 των	 εγκεφαλικών	 ημισφαιρίων,	 οι	
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οποίες	 είναι	 ειδικές	 για	 την	παράλληλη	 επεξερ-
γασία	 όλων	 των	 χαρακτηριστικών	 του	 ορατού	
κόσμου,	μορφή,	χρώμα,	κίνηση,	κ.ά.,	χαρακτηρι-
στικά	τα	οποία,	τελικά,	συντίθενται	για	να	ολο-
κληρωθεί	η	οπτική	εικόνα.	Ωστόσο,	ο	Προυστ	δεν	
προτιμά	κάτι	τόσο	επεξεργασμένο	και	«λογικό».	
Προτιμά	κάτι	πιο	βαθύ,	πιο	πρωτόγονο,	ίσως	λι-
γότερο	εκλεπτυσμένο,	αλλά	για	τον	λόγο	αυτόν	
πιο	αυθεντικό	και	 ισχυρό.	Από	τις	αισθήσεις	ξε-
χωρίζει	τα	δύο	«ορφανά»,	τη	γεύση	και	την,	ακό-
μη	πιο	υποτιμημένη	και	αινιγματική,	όσφρηση.

Υπάρχει,	πράγματι,	 το	 βιολογικό	 υπόστρωμα	
που	δικαιολογεί	εν	μέρει	την	προτίμηση	αυτή	του	
Προυστ.	Οι	υποδοχείς	της	όσφρησης,	δηλαδή	τα	
οσφρητικά	 κύτταρα,	 συνδέονται	 απευθείας	 με	
τα	 εγκεφαλικά	ημισφαίρια.	 Τούτο	αποτελεί	 μο-
ναδική	εξαίρεση	για	όλα	τα	αισθητικά	συστήμα-
τα.	Επομένως,	τα	οσφρητικά	ερεθίσματα	 (πλη-
ροφορίες)	 είναι	 τα	 μόνα	 που	 φθάνουν	 με	 δική	
τους	ανεξάρτητη	οδό,	χωρίς	να	διέρχονται	από	
τον	θάλαμο,	κατευθείαν	σε	περιοχές	του	φλοιού	
οι	οποίες	έχουν	στενή	σχέση	με	το	μεταιχμιακό	
σύστημα,	 το	 συναισθηματικό	 κέντρο	 του	 εγκε-
φάλου,	 μεταξύ	 των	 οποίων	 και	 η	 αμυγδαλή.	
Αυτός	ίσως	να	είναι	ο	λόγος	που	πολλές	αναμνή-
σεις,	 ιδιαίτερα	οι	 συναισθηματικά	φορτισμένες,	
πυροδοτούνται	από	μυρωδιές	και	αρώματα.	Στα	
«κατώτερα»	 θηλαστικά	 η	 όσφρηση	 έχει	 άμεση	
σχέση	 με	 τα	 συναισθήματα,	 τη	 συμπεριφορά	
χωροκρατικότητας,	 την	 επιθετικότητα	 και	 τη	
σεξουαλική	συμπεριφορά,	δηλαδή	με	ισχυρές	και	
κρίσιμες	συμπεριφορές	για	την	επιβίωση	του	α-
τόμου.	Αλλά	και	στον	άνθρωπο,	η	αίσθηση	της	
όσφρησης	«δένει»	το	βρέφος	με	τη	μητέρα	του	
και	 του	 επιτρέπει	 να	 κατευθυνθεί	προς	 τη	 θη-
λή	του	μαστού	για	να	θηλάσει,	πολλαπλασιάζει	
εκθετικά	τις	γεύσεις	που	νιώθουμε	(το	90%	περί-
που	των	γεύσεων	προέρχονται	από	τις	οσμές),	
μας	προφυλάσσει	από	αλλοιωμένες	τροφές	και	
μας	 προειδοποιεί	 για	 επικίνδυνες	 καταστάσεις	
(λόγου	χάριν,	όταν	μυρίζουμε	τον	καπνό	σε	μια	
πυρκαγιά).	Και	ας	μην	ξεχνούμε	ότι	όταν	οι	πρώ-
τοι	οργανισμοί	κολύμπησαν	στην	αρχέγονη	σού-
πα,	ήταν	η	δυνατότητα	να	αισθάνονται	τις	χημι-
κές	ουσίες	που	τους	κράτησε	ζωντανούς.

Το	 ερώτημα	είναι	πώς	 είχε	ο	Προυστ	τόσο	 ε-
μπεριστατωμένη	γνώση	για	τον	εγκέφαλο	και	δεν	

προσέφυγε	ποτέ	στην	ψυχανάλυση.	Η	απάντη-
ση	 είναι	 ότι	 ο	Προυστ	 είχε	 στενή	σχέση	 με	 την	
παρισινή	νευρολογική	κοινότητα,	στην	οποία	τον	
οδήγησαν	δύο	κυρίως	λόγοι.	Ο	πρώτος	λόγος	ή-
ταν	ότι	έπασχε	από	άσθμα,	που	τον	καταδυνά-
στευε	από	την	ηλικία	των	9	ετών	–	άσθμα	που	
εξελίχθηκε	σε	χρόνια	αποφρακτική	πνευμονοπά-
θεια	και	τον	οδήγησε,	μετά	από	πολλές	επιπλο-
κές,	στον	θάνατο,	το	1922.	Την	εποχή	εκείνη,	το	
άσθμα	 εθεωρείτο	πάθηση	 του	 νευρικού	 συστή-
ματος	 και	 εντασσόταν	 στις	 «νευρασθένειες».22 
Ο	 δεύτερος	 λόγος	 ήταν	 ο	 ίδιος	 ο	 πατέρας	 του	
Προυστ,	 ο	 διακεκριμένος	 ιατρός	 Adrien	 Proust.	
Ο	 Adrien	 Proust	 κατείχε	 την	 έδρα	 της	 Υγιεινής,	
ήταν	μέλος	 της	 Ιατρικής	Ακαδημίας	 και	 ιδρυτής	
του	Διεθνούς	Γραφείου	Υγιεινής	–	του	προδρόμου	
του	 Παγκόσμιου	Οργανισμού	 Υγείας	 (WHO).	 Ο	
Adrien	Proust,	συνέβαλε	με	τις	μελέτες	του	στην	
ανάπτυξη	 και	 της	 νευρολογίας.	 Ίσως,	 μάλιστα,	
να	 έδωσε	 στον	 υιό	 του	 την	 ιδέα	 για	 τον	 τίτλο	
τού	Αναζητώντας τον χαμένο χρόνο	–το	οποίο	ο	
Μαρσέλ	άρχισε	 να	 γράφει	 δέκα	 χρόνια	αργότε-
ρα–,	 όταν	σε	μία	από	τις	 μελέτες	 εκείνες	 έγρα-
φε:	«η	ανάκληση	των	αναμνήσεων	είναι	ελαττω-
ματική	διότι	αυτοί	(οι	νευρασθενικοί)	αδυνατούν	
να	 διατηρήσουν	 την	 προσοχή	 τους,	 κάτι	 που	
είναι	απαραίτητο	 για	 την	αναζήτηση	της	χαμέ-
νης	μνήμης».22	Οι	ιατροί	που	με	τις	απόψεις	τους	
επηρέασαν	 τον	 Προυστ	 –όχι	 ως	 ασθενή	 αφού	
πάντοτε	ήτανε	εξαιρετικά	δύστροπος	και	ανυπά-
κουος	και,	παρά	τις	οδηγίες	τους,	έπαιρνε	πολλά	
ισχυρά	φάρμακα	με	δική	του	πρωτοβουλία–,	συ-
γκαταλέγονταν	μεταξύ	των	επιφανέστερων	της	
γαλλικής	νευρολογίας.	Ίσως,	μάλιστα,	ο	Προυστ	
να	 μην	 περιορίσθηκε	 μόνο	 στους	 νευρολόγους	
του	Παρισιού.	Όπως	αναφέρει	ο	μελετητής	του	
Προυστ	 Jean-Yves	 Tadie,	 ο	Προυστ	φαίνεται	 να	
γνωρίζει	όλους	τους	νευρολόγους	της	Ευρώπης.	

Ο	Προυστ	έκανε	και	άλλες	οξυδερκείς	διαπιστώ-
σεις	για	τη	μνήμη	και	τη	λειτουργία	του	εγκεφά-
λου	γενικότερα.	Οι	αναμνήσεις	μας,	υποστηρίζει	
ο	Προυστ,	δεν	είναι	μόνο	ανακριβείς,	αλλά	έχουν	
την	ικανότητα	να	αναπλάθονται,	να	αποκτούν	έ-
να	καινούργιο	νόημα,	ίσως	στο	τέλος	να	μην	είναι	
καν	οι	ίδιες	αρχικές	αναμνήσεις:	«Έτσι	είναι,	δίχως	
τελειωμό,	η	ζήλια,	γιατί	ακόμη	κι	αν	το	αγαπημένο	
πρόσωπο,	αν	υποθέσουμε	πως	πέθανε,	δεν	μπο-
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ρεί	να	την	προκαλέσει	πλέον	με	τις	πράξεις	του,	
οι	αναμνήσεις,	μεταγενέστερες	από	όλα	τα	γεγο-
νότα,	συμπεριφέρονται	μονομιάς	στη	μνήμη	μας	
κι	αυτές	σαν	γεγονότα,	αναμνήσεις	τις	οποίες	δεν	
είχαμε	ξεδιαλύνει	ως	τότε,	που	μας	είχαν	φανεί	
ασήμαντες	και	που	αρκεί	να	τις	υποβάλουμε	στη	
σκέψη	μας,	δίχως	κανένα	εξωτερικό	γεγονός,	για	
να	τους	δώσουμε	ένα	καινούργιο	και	τρομακτικό	
νόημα»	(Η φυλακισμένη).23

Για	τον	Προυστ	μόνο	μια	χονδροειδής	και	ανα-
κριβής	 αντίληψη	 τοποθετεί	 τα	πάντα	 στο	 αντι-
κείμενο	όταν	το	αντίθετο	είναι	αληθές:	τα	πάντα	
βρίσκονται	στον	νου.	Πράγματι,	καθοριστικό	ρόλο	
στον	τρόπο	που	λειτουργεί	η	αντίληψη	φαίνεται	
να	παίζουν	οι	πληροφορίες	που	ακολουθούν	ανά-
δρομη	πορεία,	από	τις	«ανώτερες»	περιοχές	του	
εγκεφάλου	προς	τις	«κατώτερες».	Υπάρχουν	δέκα	
περίπου	φορές	 περισσότερες	 νευρικές	 ίνες	 που	
«κατεβαίνουν»	από	 ίνες	που	«ανεβαίνουν»	μετα-
φέροντας	πληροφορίες	από	τα	αισθητήρια	όργα-
να	σε	αυτό	 το	πολύπλοκο	 δίκτυο	αλληλένδετων	
συνδέσεων	μεταξύ	των	περιοχών	που	αποτελούν	
τα	διάφορα	συστήματα	επεξεργασίας-αντίληψης.	
Στο	παιχνίδι	αυτό	αν	η	«κορυφή»	είναι	πεπεισμέ-
νη	για	κάτι	οι	πληροφορίες	απορρίπτονται	ή,	για	
να	το	διατυπώσω	αλλιώς,	αν	οι	πληροφορίες	δεν	
συνάδουν	με	τις	πεποιθήσεις	μας…	τόσο	το	χειρό-
τερο	για	τις	πληροφορίες.	Σε	ένα	απλό	πείραμα	
(από	δεκάδες	σχετικά	πειράματα),	 στο	οποίο	οι	
εξεταζόμενοι	βλέπουν	σε	μια	εικόνα	έναν	λευκό	να	
βάφει	τα	παπούτσια	ενός	μαύρου,	σε	μεγάλο	πο-
σοστό	απαντούν	όταν	ερωτηθούν	ότι	είδαν	έναν	
μαύρο	να	βάφει	τα	παπούτσια	ενός	λευκού.	

Οι	ανωτέρω	διαπιστώσεις	υποδηλώνουν	ότι	η	
μαρτυρία	των	αισθήσεων	είναι	νοητική	διεργασία	
ή	για	να	χρησιμοποιήσουμε	τα	λόγια	του	Προυστ	
«Η	 μαρτυρία	 των	 αισθήσεων	 είναι	 κι	 αυτή	 μια	
λειτουργία	της	σκέψης	όπου	η	πεποίθηση	πλά-
θει	τα	αποδεικτικά	στοιχεία»	(Η φυλακισμένη).24 
Χρησιμοποιούμε	σε	μεγάλο	βαθμό	προβλέψεις	και	
υποθέσεις	για	να	αποκτήσουμε	γνώση	για	τον	κό-
σμο	και	 να	δημιουργήσουμε	σταθερή	και	 λογική	
μνήμη.	Αρχικά	προσλαμβάνουμε	απλώς	την	πλη-
ροφορία	που	έχουμε	θεωρήσει	σημαντική	και	γε-
μίζουμε	τα	κενά	με	λεπτομέρειες	που	υπάρχουν	
στη	μνήμη	ή	και	στη	φαντασία	μας.

Οι	ερευνητές	πιστεύουν	ότι	κατά	την	ανάκληση	
οι	παλαιές	 αναμνήσεις	περιπίπτουν	 σε	 ασταθή	
κατάσταση.	 Με	 την	 επανειλημμένη	 δραστηριο-
ποίηση	των	παλαιών	αναμνήσεων	είναι	δυνατόν	
το	μνημονικό	ίχνος	των	παλαιών	αναμνήσεων	να	
αναμιγνύεται	με	τις	εντυπώσεις	και	τις	πεποιθή-
σεις	του	παρόντος	και,	έτσι,	μια	αρχικά	αληθής	
ανάμνηση	 να	 μετατρέπεται	 σε	ψευδή.	Η	 μνήμη	
μας	είναι	τόσο	καλή	όσο	και	η	τελευταία	ανάμνη-
σή	μας...	Σύμφωνα	με	τα	ανωτέρω,	πολλοί	υπο-
στηρίζουν	ότι	ουσιαστικά	κάθε	φορά	που	ανακα-
λούμε	μια	ανάμνηση	αυτή	σβήνει	και	δημιουργεί-
ται	μια	νέα.	Με	τον	τρόπο	αυτόν	ίσως	οι	αναμνή-
σεις	να	προσαρμόζονται	στα	νέα	δεδομένα	και	να	
διατηρείται	το	νόημά	τους.	Τούτο	συμβαίνει	διότι	
η	μνήμη	είναι	δυναμική	λειτουργία·	οι	αναμνήσεις	
σχηματίζονται	από	την	αλληλεπίδραση	της	προ-
ηγούμενης	 γνώσης	 και	 των	 νέων	πληροφοριών,	
δεν	 είναι	 δηλαδή	μια	παθητική	 καταγραφή	των	
«αντικειμενικών»	δεδομένων	του	εξωτερικού	κό-
σμου.	 Το	αντίθετο	 μάλιστα·	 χρησιμοποιούμε	 σε	
μεγάλο	βαθμό	προβλέψεις	και	υποθέσεις	για	να	
αποκτήσουμε	γνώση	για	τον	κόσμο,	για	να	εντά-
ξουμε	 τις	 νέες	πληροφορίες	στο	 γενικό	πλαίσιο	
που	 καθορίζεται	 από	 το	 «σύστημα	 πεποιθή-
σεων»	που	 έχει	αναπτύξει	 ο	 εγκέφαλος,	 και	 να	
δημιουργήσουμε	 σταθερή	 και	 λογική	 μνήμη.	Θα	
λέγαμε	 ότι	 η	 μνήμη	 έχει	 «κόμπλεξ	 ανωτερότη-
τας».	Θυμόμαστε	να	έχουμε	κάνει	τα	πράγματα	
καλύτερα	από	ό,τι	τα	έχουμε	πράγματι	κάνει.	Τα	
άτομα	που	 είναι	 λιγότερο	πιθανό	 να	 έχουν	 την	
τάση	αυτή	είναι	τα	άτομα	που	πάσχουν	από	κα-
τάθλιψη.	Είναι	πιο	λυπημένα	αλλά	σοφότερα.	Και	
δεν	 γνωρίζω	αν	ο	 λόγος	αυτός	 είναι	που	 έχουν	
κατάθλιψη	ή	θυμούνται	τα	πράγματα	πιο	αντι-
κειμενικά	επειδή	έχουν	κατάθλιψη.

Για	 το	 Αναζητώντας	 τα	 ανωτέρω	 είναι	 μό-
νο	 ενδεικτικά.	 Ας	 συνοψίσω	την	άποψή	μου.	Ο	
Προυστ,	 έχοντας	 αντιληφθεί,	 χωρίς	 ασφαλώς	
να	γνωρίζει	 τις	 λεπτομέρειες,	ότι	οι	αναμνήσεις	
είναι	 καταστάσεις	 χωροχρονικής	 δραστηριό-
τητας	του	 εγκεφάλου,	 δόμησε	το	 έργο	του	στη	
διαπίστωση	αυτή.	Αν	ο	χωροχρονικός	χαρακτή-
ρας	 της	 μνήμης	 αποτελεί	 τον	 «κρυφό»	 πυρήνα	
της	θεωρητικής	σύλληψης	πάνω	στην	οποία	δο-
μήθηκε	το	Αναζητώντας,	η	διάκριση	της	μνήμης	
σε	 ηθελημένη	 και	 αθέλητη	 στηρίζει	 με	 εμφανέ-
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στατο	 και	 αναμφισβήτητο	 τρόπο,	 ολόκληρο	 το	
έργο	του	Προυστ.	Σύμφωνα	με	τον	Ξενοφώντα	
Λευκοπαρίδη:	«Όταν	η	θύμηση	είναι	αποτέλεσμα	
μιας	 διανοητικής	 προσπάθειας,	 μιας	 βούλησης,	
το	περιεχόμενό	της	είναι	καθαρά	θεαματικό.	Είναι	
μια	νεκρή	αναπαράσταση,	μια	αφήγηση	του	εγώ	
που	θυμάται	στο	εγώ	που	σκέπτεται.	Τίποτα	δεν	
αποκαλύπτει,	 τίποτα	 δεν	 ξαναπλάθει.	 Όταν,	
απεναντίας,	 κάποιες	 στιγμές,	 η	 θύμηση	 έρχε-
ται	απρόσκλητη	και	μας	κυριεύει,	ανασταίνεται	
ολόκληρος	 ο	περασμένος	 κόσμος	 με	 μιαν	 ενάρ-
γεια	καταλύτρα	του	χρόνου,	με	μιαν	ένταση	που	

εξαφανίζει	κάθε	συμβατική	εικόνα	και	ξεσκεπά-
ζει	την	αληθινή	όψη	προσώπων	και	πραγμάτων.	
Γιατί	ο	σύγχρονος	 εξωτερικός	κόσμος,	ανίκανος	
να	κεντήσει	τη	φαντασία,	σφιγμένος	στον	κλοιό	
της	 συνήθειας,	 της	 ραθυμίας,	 της	 συμβατικής	
εντύ	πωσης,	μας	αποκλείει	την	αληθινή	χαρά».25 
Αυτή	είναι	συνοπτικά	η	άποψη	του	Προυστ	για	
τη	μνημονική	λειτουργία.	Πάνω	στον	καμβά	αυ-
τόν	«κέντησε»	όλο	το	Αναζητώντας.
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Ο Συμεών ο Σηθ (11ος αιώνας), 
ο Δαμνάστης (11ος αιώνας) 
και ο Ιωάννης Επίσκοπος 
Πρυσδριανών (12ος αιώνας), 
τρεις διαπρεπείς, 
αλλά και παραγνωρισμένοι 
παιδίατροι του Βυζαντίου
Γρ. Τσουκαλάς

Ιστορία της Ιατρικής, Εργαστήριο Ανατομίας, Ιατρι κή 
Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αλεξαν-
δρούπολη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κατά τη διάρκεια της εποχής της Βυζα-
ντινής Αυτοκρατορίας, η παιδιατρική παρέμεινε χω-
ρίς καινοτομίες και στηρίχθηκε κυρίως στην αρχαία 
ελληνική και φολκλορική ιατρική. Τα βυζαντινά ια-
τρικά κείμενα στερούνται αναφορών στην παιδιατρι-
κή σε σύγκριση με άλλα ιατρικά θέματα. Εντούτοις, 
μερικοί βυζαντινοί ιατροί ανέπτυξαν σημαντικές 
ικανότητες στον τομέα της παιδιατρικής. Η μελέτη 
μας παρουσιάζει τρεις βυζαντινούς ιατρούς, οι οποί-
οι ασχολήθηκαν επιτυχώς με παιδιατρικές παθήσεις. 
Έτσι λοιπόν, ο Συμεών ο Σηθ (περ 11ος αιώνας) που 
ήταν ανάμεσα στους πρώτους που εισήγαγε φυσικά 
συστατικά και θεραπευτικά σκευάσματα στην παιδι-
ατρική, ο Δαμνάστης (περ 11ος αιώνας) που ανέπτυ-
ξε ένα μαθηματικό μοντέλο κυοφορίας και ο Ιωάννης 
Επίσκοπος Πρυσδριανών (περ 12ος αιώνας) που με-
λέτησε τον νεανικό διαβήτη. 

Symeon Seth (11th century), 
Damnastes (11th century) 
and John Bishop 
of Prisdrianon (12th century), 
three eminent 
but unappreciated 
paediatricians in Byzantium
Gr. Tsoucalas

History of Medicine, Department of Anatomy, School 
of Medicine, Democritus University of Thrace, Alexan-
droupolis, Greece

ABSTRACT During the Byzantine era paediatrics re-
mained without new innovations and mostly patronized 
by the ancient Greek and folklore medicine. Byzantine 
medical writings lack significant references on paediat-
rics compared to other medical subjects. However, some 
Byzantine physicians developed important paediatric 
skills. Our study presents three characteristic examples 
of Byzantine physicians which dealt effectively with pae-
diatric disorders. Thus Symeon Seth (ca 11th century) 
was among the first to introduce natural substances and 
medications in paediatric therapeutics, Damnastes (ca 
11th century) developed a mathematical calendar with 
the events of gestation while Ioannis the Episcope of 
Prisdrianon (ca 12th century) studied juvenile diabetes 
mellitus.
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1. Εισαγωγή

Κατά	 την	 περίοδο	 της	 Βυζαντινής	 Αυτο	κρα-
τορίας	οι	βυζαντινοί	ιατροί	και	θεολόγοι	συγγρα-
φείς	παρουσιάζουν	ελάχιστα	αξιόλογα	στοιχεία	

Key words Byzantine Empire, paediatrics, Symeon 
Seth, Damnastes, Ioannis Episcope of Prisdrianon. 

Corresponding author: Gr. Tsoucalas, 155 Ieroloxyton street,  
GR-383 34Alykes, Volos, Greece
e-mail: gregorytsoucalas@yahoo.gr

σχετικά	με	την	Παιδιατρική.	Οι	θεραπευτές	της	
εποχής	 αγνοούν	 τις	 λειτουργίες	 του	 παιδικού	
οργανισμού	και	στις	περισσότερες	περιπτώσεις	
χορηγούν	ποικιλία	αναποτελεσματικών	φυτικών	
σκευασμάτων	 και	 συστήνουν	 τη	 χρήση	 φυλα-
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Εικόνα 2.	Ο	Θεόφιλος	παραλαμβάνει	μία	ουροσκοπική	φιάλη	από	τον	βοη-
θό	του	Πλόσσο.	Απεικονίζονται	επίσης	21	ουροσκοπικές	φιάλες,	Μπολόνια,	
Biblioteca	Universitaria,	ms	3632,	περίπου	15ος	αιώνας

κτών.	 Η	 παιδιατρική	 υπολείπεται	 των	 υπολοί-
πων	της	ιατρικής,	πιθανώς	λόγω	του	ότι	αφορά	
σε	 οργανισμούς	 που	 δεν	 έχουν	 ακόμη	 αναπτυ-
χθεί.	Εντούτοις,	η	διείσδυση	της	λαϊκής	μαγείας,	
η	δυσκολία	στη	ροή	πληροφοριών	λόγω	της	με-
γάλης	έκτασης	της	Αυτοκρατορίας	και	η	επικρά-
τηση	της	παραδοσιακής	ιατρικής	δεν	εμπόδισαν	
τον	σκεπτόμενο	νου	των	βυζαντινών	ιατρών	να	
συνεχίσουν	στα	βήματα	της	ιατρικής	της	Αρχαίας	
Ελλάδας.1,2

Έτσι	αν	και	αρκετοί	ιατροί,	θεολόγοι	και	λόγιοι	
ασχολήθηκαν	με	την	παιδιατρική,	παρέμειναν	τε-
λικά	σχετικά	παραγνωρισμένοι	στην	ιστορία	της	
ιατρικής.	 Στην	 κατηγορία	 αυτή	 ανήκουν	 και	 οι	
τρεις	βυζαντινοί	ιατροί	της	παρούσας	βιβλιογρα-
φικής	έρευνας,	ο	Συμεών	ο	Σηθ,	ο	Δαμνάστης	και	
ο	Ιωάννης	Επίσκοπος	Πρυσδριανών.

2.  Συμεών ο Σηθ, 
ο Αντιοχεύς, ιατροφιλόσοφος

Ο	 Συμεών	 ο	 Σηθ	 (11ος	 αιώνας	 μ.Χ.),	 ο	 ίδιος	
γιος	γιατρού,	 έδρασε	εκτός	από	 ιατρός	και	φι-
λόσοφος	και	ως	μάγιστρος	ή	πρωτοβέσταρχος	
(πολιτικός	άρχοντας)	στην	Αντιόχεια.	Άσκησε	τα	
καθήκοντά	 του	 στην	 Κωνσταντινούπολη,	 στην	
αυλή	του	Μιχαήλ	Ζ΄	του	Δούκα	(αυτοκράτορας	
1071–1078)	 (εικ.	 1).2–7	Ο	Συμεών	υπήρξε	 εγκυ-
κλοπαιδικός	 μεταφραστής	 από	 την	 αραβική	
στην	ελληνική	γλώσσα.8	Τα	κυριότερα	έργα	του	
είναι	το	«Σύνταγμα	κατά	στοιχείον	περί	τροφών	
δυνάμεως»,	 το	 «Λεξικόν	 κατ’	αλφάβητον	 ερμη-
νεύον	 ακριβώς	 τας	 βοτάνας»,	 το	 «Φιλοσοφικά	
και	 ιατρικά»,	 το	 «Περί	 τα	 φυσικά	 πράγματα»	
και	 το	 «Σύνοψις	περί	 ούρων»	 με	 εκτενείς	 ανα-
φορές	στην	ουροσκοπία	 (εικ.	2).	Στα	έργα	του	
επιλέγει	ανάμεσα	στα	διαθέσιμα	βότανα	και	θε-
ραπείες	το	καλύτερο,	λαμβάνοντας	υπ΄	όψιν	όχι	
μόνο	από	την	ελληνική	φαρμακολογία,	αλλά	και	
περσικές,	αραβικές	και	ινδικές	πηγές.9	Εισαγάγει	
νέες	 φαρμακευτικές	 ουσίες	 που	 προέρχονταν	
από	 τις	περιοχές	 αυτές,	 όπως	 η	 καμφορά,	 το	
καμφορέλαιο,	 το	 κανναβόσπερμα,	 το	 κάρυον	
το	αρωματικό	και	άλλες.7,10	Στο	μνημειώδες	του	
σύγγραμμα,	το	«Σύνταγμα	κατά	στοιχείον	περί	
τροφών	δυνάμεως»,	έχει	συγκεντρώσει	αλφαβη-
τικά	έναν	κατάλογο	των	διαφόρων	τροφών	και	

Εικόνα 1.	(α)	Ο	Μιχαήλ	Ζ΄	ο	Δούκας,	προσωπογραφία,	ιερομόναχος	Ιωάννης	
Μαρτί	νος,	Αυτοκράτορες	του	Βυζαντίου,	1889,	(β)	Βυζαντινό	νόμισμα	(11ος	
αιώ	νας	μ.Χ.)	με	απεικόνιση	του	Μιχαήλ	Ζ’,	(γ)	Μιλιαρήσιον	(από	το	Λατινικό	
milia	rensis),	ονομασία	ασημένιων	βυζαντινών	νομισμάτων,	εδώ	με	απεικό-
νιση	του	Μιχαήλ	Ζ’
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των	θεραπευτικών	τους	ιδιοτήτων,	συμπεριλαμ-
βάνοντας	 μεγάλη	 βιβλιογραφία	 από	 προγενέ-
στερους	Έλληνες	 ιατρούς.	 Στη	 γραφή	του	 έχει	
επηρεαστεί	από	τον	Αριστοτέλη	(περ.	384–322	
π.Χ.),11,12	 ενώ	 έχοντας	 επιρροές	 από	 αραβικές	
πηγές	μυήθηκε	και	στην	αστρονομία	γράφοντας	
το	«Περί	χρείας	των	ουρανίων	σωμάτων».13	Οι	
νέες	αραβικές	μέθοδοι	ήσαν	λιγοστές,	λόγω	του	
ότι	μεγάλο	μέρος	της	αραβικής	ιατρικής	προήρ-
χετο	από	παλαιότερες	πηγές	της	ύστερης	ελλη-
νικής	περιόδου.	 Εντούτοις	ο	Συμεών	θεωρείται	
ότι	είναι	αυτός	που	εισήγαγε	τις	καινοτομίες	της	
αραβικής	ιατρικής	στο	Βυζάντιο.14

Ασχολήθηκε	 με	 την	αχρωματοψία,	ακολουθώ-
ντας	τις	απόψεις	του	Αριστοτέλη,	και	περιέγρα-
ψε	 τις	 ιδιότητες	 και	 τα	 νοσήματα	 του	αίματος,	
τους	 ίκτερους	 (ηπατίτιδα),	 τη	 γαστρεντερίτιδα,	
την	 αλλεργία,	 τις	 ασθένειες	 του	 ουροποιητικού	
συστήματος	και	άλλων	κατά	την	παιδική	ηλικία.	
Εφαρμόζει	θεραπευτική	αγωγή	για	αντισύλληψη,	
επί	 στειρότητας	 γυναικών,	 δυστοκίας,	 μέθοδο	
προς	πρόληψη	της	λύσσας,	 ενώ	ασχολείται	 και	
με	τον	αλκοολισμό.	Στα	πονήματά	του	η	ενασχό-
ληση	με	τις	παιδικές	ασθένειες	και	τη	θεραπεία	
τους	παρουσιάζεται	συχνή.	Έτσι,	ο	Συμεών	για	
τη	θεραπεία	της	παρωτίτιδας	στα	παιδιά	συνι-
στά,	«τα	ρεβίθια	αποτελούν	κατάπλασμα	για	την	
παρωτίτιδα»,	 ενώ	 για	 τη	 λύσσα	 «ο	άγριος	 δυό-
σμος	(mentha)	αν	τον	τρίψεις	με	αλάτι	και	τον	το-
ποθετήσεις	επάνω	στη	δαγκωνιά	του	λυσσασμέ-
νου	σκύλου,	αποτελεί	 θεραπεία	 για	 τον	 λυσσό-
δηκτο».	Για	την	παιδική	φθειρίαση	προτείνει	«…η	
ξυλαόλη	ή	η	ινδική	η	οποία	παρεμποδίζει	τη	γένε-
ση	της	ψείρας	γιατί	είναι	καυστική».	Επί	παιδικής	
ανορεξίας	χορηγεί	δυόσμο,	ενώ	στην	περίπτωση	
εξανθημάτων	εφαρμόζει	«άλειψιν	διά	του	ίων	α-
ποζέματος»,	φάρμακο	που	χορηγεί	και	σε	παιδιά	
με	 «κυνάγχας».	Σε	περίπτωση	ωτίτιδας	από	το	
ψύχος	«πρέπει	να	τοποθετείς	στα	φλεγμαίνοντα	
αυτιά	χυλό	από	κολοκύθα	(cucurbita	lagenaria)	με	
ροδόσταμο»,	 ενώ	 εάν	 τα	 αυτιά	 απλώς	 πονούν	
«άγρια	μολόχα	(malva)»	(εικ.	3).	Αναφέρει	ότι	ως	
προς	την	αντίληψη	των	παίδων	επί	διανοητικής	
καθυστερήσεως:	 «αι	ραφανίδες...	οι	 Ινδοί	φασιν	
ευφυΐαν	δραν».	Όσον	αφορά	στην	παιδική	επιλη-
ψία	προτείνει	«το	αφέψημα	των	μενεξέδων	(viola	
odarata)	θεραπεύει	τις	επιληψίες	των	παίδων».12 

Μέσα	από	το	σύγγραμμά	του	το	«Αντιρρητικός	
προς	 Γαληνόν»,	 τολμά	 να	 αντιπαραταχθεί	 στις	
απόψεις	 ενός	 επιστήμονα	που	όλοι	 θεωρούσαν	
ακόμη	και	τόσους	αιώνες	μετά	ως	αυθεντία.	Μετά	
από	εντολή	του	αυτοκράτορα	Αλέξιου	Α΄	Κομνηνού	
(αυτοκράτορας	 1081–1118)	 (εικ.	 4),	 μετέφρασε	
το	βιβλίο	των	μύθων	Kalilag	και	Damnag	από	τα	
Αραβικά	στα	Ελληνικά	με	τίτλο	«Στεφανίτης	και	
Ιχνηλάτης».15	Ο	Συμεών	ο	Σηθ,	υπήρξε	ακόμα	έ-
νας	 πολυμαθής	 και	 πολυπράγμων	 ιατρός,	 του	
οποίου	το	έργο,	κυρίως	όσον	αφορά	στη	συγκέ-
ντρωση	γνώσης	και	στην	παιδιατρική,	θεωρείται	
εξαιρετικά	σημαντικό.16

3.  Ο Δαμνάστης, εμβρυολόγος, 
νεογνολόγος και παιδίατρος

Ο	Δαμνάστης	(11ος	αιώνας,	μερικοί	μελετητές	
τον	έχουν	κατατάξει	τον	2ο–1ο	αιώνα	π.Χ.),	με-

Εικόνα 3.	(α)	Mentha,	(β)	Cucurbita	lagenaria,	(γ)	Malva,	(δ)	Viola	odarata.	Jacob	
Sturm,	Deutschlands	Flora	in	Abbildungen,	1796	&	Otto	Wilhelm	Thome,	Flora	
von	Deutschland,	1885
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Εικόνα 5.	Muscio	Medicus,	Gynaecia	(Γυναικεία),	απεικόνιση	διάφορων	στάσε-
ων	του	εμβρύου,	Brussels	Koninklijke	Bibliotheek	van	België,	Bibliothèque	royale	
de	Belgique,	χειρόγραφο	3701–3715,	19ος	αιώνας

ταξύ	των	άλλων	ασχολήθηκε	με	το	να	παρέχει	
θεραπευτικές	 οδηγίες	 για	 τα	 προβλήματα	 της	
βρεφικής	 και	 παιδικής	 ηλικίας,	 ενώ	 ερευνού-
σε	 μαιευτικά	 και	 γυναικολογικά	 θέματα.17	 Στη	
Λαυρεντιανή	Βιβλιοθήκη	της	Φλωρεντίας	σώζε-
ται	ένα	μικρό	τμήμα	του	έργου	του	«Δαμναστού	
έκ	 τού	Περί	 κυουσών	 καί	 βρεφών	 θεραπείας»,	
όπου	σε	μορφή	ημερολογίου	παρατίθεται	η	ανά-
πτυξη	και	οι	στάσεις	του	εμβρύου	(εικ.	5).18	Σε	
ξεχωριστές	παραγράφους	αναφέρεται	αναλυτι-
κά	στα	βρέφη	των7–9	και	10	μηνών	και	υπολογί-
ζει	τις	χρονικές	περιόδους	σχηματισμού	του	εμ-
βρύου,	καθώς	και	τις	ημερομηνίες	τοκετού.19,20 
Ο	τίτλος	του	έργου	του	παραπέμπει	στην	υπό-
θεση,	πως	ο	Δαμνάστης	ασχολήθηκε	επιστάμε-
να	με	τη	μαιευτική	και	την	παιδιατρική,	παρά	με	
τη	γυναικολογία.	Το	γεγονός	πως	στο	αρχικό	κεί-
μενο	λείπει	από	το	όνομα	«Δαμνάστης»	το	γράμ-
μα	 «ν»,	 το	οποίο	προστέθηκε	αργότερα	για	 τη	
δημιουργία	του	ένρινου	φθόγγου	«μν»,	παραπέ-
μπει	σε	ακόμα	μία	υπόθεση	πως	ο	ιατρικός	συγ-
γραφέας	 Δαμάστης,	 που	 αναφέρεται	 από	 τον	
Σωρανό	 τον	 Εφέσιο	 (περ	 98–138	 μ.Χ.)	 (εικ.	 6),	
μπορεί	 να	 είναι	 το	 ίδιο	 ιστορικό	πρόσωπο.18,21 
Ο	Σωρανός	υποστηρίζει	πως	ο	θηλασμός	πρέ-
πει	να	ξεκινά	20	ημέρες	μετά	τον	τοκετό,	καθώς	
το	γάλα	είναι	πηκτό	σαν	τυρί.	Αναφέρει	πως	ο	

Δαμνάστης	υποστήριζε	πως	ο	θηλασμός	έπρε-
πε	να	ξεκινά	αμέσως	μετά	τη	γέννα.22	Έτσι	τόσο	
το	γεγονός	της	προετοιμασίας	της	λεχώνας	για	
θηλασμό,	όσο	και	το	γεγονός	πως	οι	μαστικοί	α-
δένες	παράγουν	γάλα	πολύ	νωρίτερα	πρέπει	να	
πιστωθεί	σε	αυτόν.	Το	ημερολόγιο	που	παρατί-
θεται	δεν	έχει	όμοιό	του	στα	έργα	της	αρχαιό-
τητας,	παρά	μόνο	ομοιάζει	με	τις	απόψεις	του	
Πυθαγόρα	(580–496	π.Χ.)	και	των	μαθητών	του.	
Ο	Δαμνάστης	δεν	προχωρεί	σε	διαχωρισμό	φύ-
λου	για	την	ανάπτυξη	του	εμβρύου,	ενώ	θεωρεί	
πως	 τα	 έμβρυα	 μόλις	 εισέλθουν	 στον	 8ο	 μήνα	
κύησης,	είναι	 ικανά	να	επιζήσουν	της	γέννας.18 
Το	αξιοσημείωτο	είναι	πως	κάνει	υπολογισμούς	
για	 κύηση	 10	 μηνών,	 κάτι	 που	 είναι	 μοναδικό	
στη	σωζόμενη	βιβλιογραφία	της	αρχαιότητας.17 

4. Ιωάννης Επίσκοπος Πρυσδριανών

Ο	Ιωάννης	Επίσκοπος	Πρυσδριανών	(12ος	αιώ-
νας),	μεταξύ	άλλων	ερεύνησε	τον	νεανικό	διαβή-
τη,	την	έννοια	της	υπογλυκαιμίας,	τις	παθήσεις	

Εικόνα 4.	 (α)	 Χρυσόβουλο	 που	 απεικονίζει	 τον	 Αλέξιο	 Α’	 Κομνηνό,	 (β)	 Ο	
Γοδεφρείδος	του	Μπουιγιόν	και	οι	άλλοι	βαρώνοι	της	Πρώτης	Σταυροφορίας	
στο	αυτοκρατορικό	παλάτι	του	Αλέξιου	Α’	Κομνηνού,	γκραβούρα,	1881
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του	εντέρου	και	των	νεφρών.	Προχώρησε	τις	με-
λέτες	του	εξάγοντας	διαγνωστικά	συμπεράσμα-
τα	από	την	εξέταση	ούρων	και	κοπράνων	(γεύ-
ση,	οσμή,	απόχρωση)	(εικ.	7).	Ιδιαίτερα	αναφέρε-
ται	σε	μέθοδο	διαγνώσεως	του	καρκίνου	εκ	της	
εξετάσεως	των	ούρων,	όπως	και	του	διαβήτη	της	
παιδικής	ηλικίας.7,17,23,24

Ασχολήθηκε	 κυρίως	 με	 τον	 νεανικό	 διαβήτη	
και	τα	«άπεπτα»	ούρα.	Αναφέρει	πως	στην	πε-
ρίπτωση	 των	 παιδιών	 «τα	 ούρα	 είναι	 διαυγή	
και	 αραιά	 από	 αδυναμία	 και	 έλλειψη	 σθένους,	
πράγμα	πολύ	κακό,	το	λευκό	ούρο	που	δεν	έχει	
ίζημα,	είναι	άπεπτο	και	δείχνει	ασθενική	φυσική	
κατάσταση,	εξαιτίας	της	αρρώστιας	που	λέγεται	
διαβήτης,	ακολουθεί	πολυουρία,	δίψα	και	πολυ-
ποσία».23	 Παρά	 τη	 σπουδαία	 του	 συνεισφορά,	
κυρίως	στον	τομέα	του	παιδικού	διαβήτη,	παρέ-
μεινε	άγνωστος	ως	παιδίατρος,	αν	και	η	θέση	του	
παιδιού	στη	Χριστιανική	Βυζαντινή	Αυτοκρατορία	
ήταν	σημαντική	(εικ.	8).	

Εικόνα 6.	Σωρανός	ο	Εφέσιος,	απεικόνιση	Gordon	BL,	Medicine	Throughout	
Antiquity.	Philadelphia,	1949 Εικόνα  7.	Ο	ιατρός	Ισαάκ	κρατά	ένα	ουροσκοπικό	φλασκί,	Byzantine	Doctor’s	

Clothing:	Universitaria	gr.	3632,	folio	134v,	15ος	αιώνας

Εικόνα 8.	Το	παιδί,	σημαντικό	για	τον	Ιησού,	απεικόνιση	του	κατά	Μάρκου	
Ευαγγελίου,	9.30–37
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5. Εν κατακλείδι

Πολλές	φορές	η	φήμη	ενός	ιατρού	δεν	εξαρτά-
ται	μόνο	από	τις	 ικανότητές	του,	αλλά	και	από	
τη	πίστη	της	κοινωνίας	προς	τις	μεθόδους	του.	
Η	 άγνοια	 του	 ετερόκλιτου	 κοινωνικά	 και	 πολι-
τισμικά	 πληθυσμού	 της	 τεράστιας	 Βυζαντινής	
Αυτοκρατορίας,	η	αδυναμία	διάδοσης	έγγραφων	

επιστημονικών	πονημάτων	κατανοητών	στον	γε-
νικό	πληθυσμό,	ίσως	και	η	καθαρή	τύχη,	είναι	πα-
ράγοντες	που	μπορούν	να	συμβάλουν	στο	να	γί-
νει	δημοφιλές,	ή	μη,	το	έργο	ενός	μεγάλου	ιατρού.	
Η	 συμβολή	 των	 Συμεών,	 Δαμνάστη	 και	 Ιωάννη	
στη	Παιδιατρική	είναι	τόσο	σημαντική,	όσο	ασή-
μαντη	 είναι	 η	 καταγραφή	 τους	 στα	 πονήματα	
της	ιστορίας	της	ιατρικής.
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