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Περίληψη
ΣΚΟΠΟΣ: Στη χώρα μας, το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος του καρκίνου του πνεύμονα, και ιδιαίτερα η
διαχρονική πορεία του, δεν είναι επακριβώς γνωστά. Με
σκοπό τη σχετική διερεύνηση, μελετήσαμε την επίπτωση
και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου του
πνεύμονα στο Νομό της Κέρκυρας, το έτος 2011 και τα συγκρίναμε με τα αντίστοιχα αναδρομικής μελέτης για τα έτη
1993-2000, που είχε διεξαγάγει η κλινική μας.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ & ΕΥΡΗΜΑΤΑ: Η ηλικία των ασθενών κυμαινόταν
από 43 έως 85 έτη, με μέση ηλικία τα 70.14 έτη. Παρατηρήθηκε υψηλή επίπτωση νέων περιπτώσεων καρκίνου του
πνεύμονα (72 νέες περιπτώσεις, ήτοι 64.8 νέες περιπτώσεις/100.000 κατοίκους). Ο αριθμός των νέων περιπτώσεων
και η προτυποποιημένη επίπτωση αυξάνεται δραματικά με
την ηλικία. Το 90% και πλέον των ασθενών ήταν καπνιστές
και μάλιστα με βεβαρυμένο ιστορικό καπνίσματος (μέση
τιμή 67.8 έτη καπνίσματος). Οι άνδρες αναπτύσσουν τέσσερις φορές συχνότερα καρκίνο πνεύμονα συγκριτικά με
τις γυναίκες και εμφανίζουν γενικά υψηλότερη επίπτωση
σε όλες τις ομάδες ηλικιών. Ο μη μικροκυτταρικός καρκίνος
του πνεύμονα (ΜΜΚΠ) αποτελεί το 84.7 % των νέων περιπτώσεων, ενώ ο μικροκυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα
(ΜΚΠ) το 15.3%. Από τους επιμέρους ιστολογικούς τύπους,
πρώτο σε συχνότητα είναι το αδενοκαρκίνωμα (41.7%), και
δεύτερο το πλακώδες καρκίνωμα (33.3%).
Συγκριτικά με τα επιδημιολογικά στοιχεία για τα έτη 19932000, διαφορά διαπιστώθηκε στον αριθμό και την επίπτωση των νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα (αύξηση
κατά 44%), στη σχετική συχνότητα αδενοκαρκινώματος
(αύξηση 18.7%) και πλακώδους καρκινώματος (μείωση
15.3%), με αποτέλεσμα το αδενοκαρκίνωμα να καταστεί ο
συχνότερος ιστολογικός τύπος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας
εμπλουτίζουν την καταγεγραμμένη πληροφόρηση σχετικά με την επιδημιολογία του καρκίνου του πνεύμονα στον
Νομό Κέρκυρας. Περαιτέρω διερεύνηση σε άλλες περιοχές της χώρας θα προσφέρει πρόσθετα δεδομένα. Από την
παρούσα μελέτη ενισχύεται κατηγορηματικά η αναγκαιότητα μείωσης της καπνιστικής συνήθειας ως απαραίτητης
προϋπόθεσης για μείωση της επίπτωσης του καρκίνου του
πνεύμονα.
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Εισαγωγή
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τη συχνότερη και
την πλέον θανατηφόρα κακοήθεια, διεθνώς. Το 2008, συνολικά σε άνδρες και γυναίκες, οι νέες περιπτώσεις καρκίνου πνεύμονα ανήλθαν σε 1.610.000, και οι θάνατοι
σε 1.470.000. Στους άνδρες ήταν ο συχνότερος καρκίνος
και η κύρια αιτία θανάτου από καρκίνο. Για τις γυναίκες,
ήταν ο τέταρτος σε σειρά συχνότητας και δεύτερος σε
θνησιμότητα καρκίνος 1. Η συνολική 5-ετής επιβίωση για
τον καρκίνο του πνεύμονα είναι 15.7% 2. O ιστολογικός
τύπος και το στάδιο της νόσου κατά τη διάγνωση αποτελούν τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της
επιβίωσης. Για τον περιορισμένο μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα (ΜΚΠ) μετά από χημειοθεραπεία (ΧΜΘ) η
ανταπόκριση ανέρχεται στο 74-94%, η πλήρης ανταπόκριση στο 39-57% και η μέση επιβίωση σε 10-21 μήνες3.
Για τον εκτεταμένο ΜΚΠ μετά από χημειοθεραπεία (EP
(ετοποσίδη με πλατίνα), CAV (κυκλοφωσφαμίδη με δοξορουβικίνη και βινκριστίνη), ή CAV/EP) η ανταπόκριση ανέρχεται σε 61%, 51%, 59%, αντίστοιχα, η πλήρης
ανταπόκριση σε 10%, 7%, 7%, αντίστοιχα, και η μέση
επιβίωση σε 8.6, 8.3, και 8.1 μήνες αντίστοιχα4. Η 5ετής
επιβίωση για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα
(ΜΜΚΠ) ανάλογα με την κλινική ή παθολογοανατομική
σταδιοποίηση, είναι: IA 50/73%; IB, 43/58%; IIA, 36/46%;
IIB, 25/36%; IIIA, 19/24%; IIIB, 7/9%; και IV, 2/13% 5.
Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί μία παγκόσμια θανατηφόρα επιδημία.
Εντούτοις, για την χώρα μας, το πραγματικό μέγεθος του
προβλήματος, και ιδιαίτερα η διαχρονική πορεία του
καρκίνου του πνεύμονα, δεν είναι επακριβώς γνωστά,
λόγω απουσίας επιδημιολογικών μελετών. Τα διαθέσιμα
επιδημιολογικά στοιχεία βασίζονται κυρίως στα στοιχεία
θνησιμότητας της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας6. Γι
αυτό, επιδημιολογικές μελέτες για τον καρκίνο του πνεύμονα μπορούν να συμβάλουν στην εξαγωγή αξιόπιστων
στοιχείων για την επίπτωση του καρκίνου πνεύμονα και
τη διαχρονική εξέλιξή του στη χώρα μας. Τέτοιες μελέτες
μπορούν να εκπονηθούν σε εθνικό ή και σε περιφερειακό επίπεδο.
Η παρούσα μελέτη αφορά εις την επίπτωση και τα επιδημιολογικά χαρακτηριστικά του καρκίνου του πνεύμονα
στο Νομό της Κέρκυρας, το έτος 2011. Αποκτά ιδιαίτερη
αξία η δυνατότητα σύγκρισης με προηγούμενα δεδομένα
παρόμοιας αναδρομικής επιδημιολογικής μελέτης, που
είχε επίσης διεξαγάγει η Πνευμονολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Κέρκυρας για τα έτη 1993-2000.7

Υλικό - Μέθοδος
Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου
2011 καταγράψαμε όλες τις νέες περιπτώσεις καρκίνου

πνεύμονα, που διαγνώσθηκαν στη Κλινική μας ή σε άλλα
Νοσοκομεία και στη συνέχεια νοσηλεύθηκαν στην Κλινική μας. Επειδή η Κέρκυρα είναι νησί με ένα Νοσοκομείο
και η Πνευμονολογική Κλινική είναι μοναδική στο Νομό,
θεωρούμε ότι η καταγραφή περιλαμβάνει το σύνολο σχεδόν των νέων περιπτώσεων. Για τη διάγνωση του καρκίνου χρησιμοποιήθηκαν όλες οι πρόσφορες διαγνωστικές
τεχνικές (κυτταρολογικές πτυέλων/πλευριτικού υγρού/
βρογχικών εκκρίσεων, βιοψίες βρόγχου, βιοψία/παρακέντηση περιφερικών λεμφαδένων, διατοιχωματική αναρρόφηση δια βελόνης, ανοικτή βιοψία), ανάλογα με τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νοσολογικής κατάστασης
του κάθε ασθενούς.
Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν: δοκιμασία z για τον έλεγχο σημαντικότητας διαφορών επίπτωσης μεταξύ ανδρών και γυναικών συνολικά, για την
σημαντικότητα της διαφοράς μεταξύ καπνιστών και μη
καπνιστών πασχόντων, όπως και για την σημαντικότητα της διαφοράς μεταξύ ενεργών και πρώην καπνιστών
πασχόντων. Η δοκιμασία χ2 δοκιμασία εφαρμόστηκε για
τον έλεγχο της διαφοράς επίπτωσης μεταξύ ανδρών γυναικών συνολικά και ανά ηλικία. Με την ίδια δοκιμασία
έγιναν οι συγκρίσεις των ευρημάτων της παρούσας με τα
αντίστοιχα της προηγούμενης μελέτης μας. Με την βοήθεια γραμμικής παλινδρόμησης ελέγχθηκε η τάση εμφάνισης νέων περιστατικών καρκίνου με την πρόοδο της
ηλικίας. Ορίστηκε ως επίπεδο σημαντικότητας το όριο
95% (p<=0.05).

Αποτελέσματα
Στον Πίνακα 1 απεικονίζονται τα δημογραφικά στοιχεία για τον Νομό Κέρκυρας, βάσει της απογραφής πληθυσμού το έτος 2001, και στον Πίνακα 2 ο αριθμός νέων
περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα που καταγράψαμε το
έτος 2011, ανά ομάδα ηλικιών και φύλο.
Επίπτωση. Συνολικά καταγράψαμε 72 νέες περιπτώσεις καρκίνου πνεύμονα (Πίνακας 2). Δεδομένου ότι ο
πληθυσμός του Νομού ανέρχεται σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού το 2001 σε 111081 κατοίκους (Πίνακας 1), η επίπτωση που διαπιστώσαμε ανέρχεται σε 64.8
νέες περιπτώσεις / 100.000 κατοίκους (Πίνακας 3).
Επίπτωση κατά φύλο. Από τις 72 νέες περιπτώσεις
οι 58 (81%) ήταν άνδρες και οι 14 (19%) γυναίκες, με
σχέση ανδρών/γυναικών 4.14. Βάσει του πληθυσμού
ανδρών και γυναικών της απογραφής του 2001 (Πίνακας
1), η προτυποποιημένη επίπτωση για τους άνδρες ήταν
106.8 νέες περιπτώσεις/100.000 κατοίκους και 24.6 νέες
περιπτώσεις /100.00 κατοίκους για τις γυναίκες (Πίνακας
3). Η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική υπέρ των
ανδρών p<0.001).

Το επιδημικό κύμα του καρκίνου πνεύμονα στην Κέρκυρα
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Ν: Αριθμός νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα
Επίπτωση: αριθμός νέων περιπτώσεων / 100 000
κατοίκους.
* Τα στοιχεία για τον πληθυσμό προέρχονται από
την απογραφή του 2001 (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία).
Πίνακας 3.
Επίπτωση νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα
κατά φύλο και σύνολο στον Νομό Κέρκυρας το έτος
2011.

Ηλικιακή κατανομή. Οι ηλικίες των ασθενών κυμαίνονταν από 43 έως 85 έτη, με μέση ηλικία τα 70.14 έτη. Ο
αριθμός και η εκατοστιαία αναλογία των νέων περιπτώσεων παρουσίαζε σημαντική αύξηση με την ηλικία, εκτός
από τις ηλικίες +80 έτη. Aύξηση των νέων περιπτώσεων
με την ηλικία παρουσίαζαν τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες. (Πίνακας 2, Διάγραμμα 1)
Πίνακας 1.
Πληθυσμός Νομού Κέρκυρας. Απογραφή 2001.
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Διάγραμμα 1.
Κατανομή ανά ηλικία των νέων περιστατικών καρκίνου του πνεύμονα στον Νομό Κέρκυρας σε άνδρες,
γυναίκες και συνολικά.

Πίνακας 2.
Αριθμός νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα
στον Νομό Κέρκυρας το έτος 2011 ανά ομάδα ηλικιών
και φύλο.

Προτυποποιημένη επίπτωση ανά ομάδα ηλικιών
και φύλο. Η προτυποποιημένη επίπτωση ανά ομάδα ηλικιών (αριθμός νέων περιπτώσεων / 100000 κατοίκους,
βάσει του αριθμού περιπτώσεων και πληθυσμού για τη
συγκεκριμένη ομάδα) κατά φύλο και συνολικά (Πίνακες 3
& 4, διάγραμμα 2) έδειξε δραματική αύξηση με την ηλικία, τόσο για τα δύο φύλα όσο και συνολικά.
H εξέλιξη αυτή εμφανίζει ισχυρή και στατιστικά σημαντική γραμμικότητα για το σύνολο ανδρών και γυναικών
(r=0.97, p=0.001). Εντούτοις στους άνδρες, η αύξηση της
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Προτυποποιημένη επίπτωση: Αριθμός νέων περιπτώσεων / 100000 κατοίκους για τη συγκεκριμένη ομάδα ηλικιών, φύλου και σύνολο.
Πίνακας 4.
Προτυποποιημένη επίπτωση νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα ανά ομάδα ηλικιών και φύλο το έτος 2011
στον Νομό Κέρκυρας.

Διάγραμμα 2.
Προτυποποιημένη επίπτωση νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα ανά ομάδα ηλικιών και φύλο το έτος 2011
στον Νομό Κέρκυρας.
Προτυποποιημένη επίπτωση: Αριθμός νέων περιπτώσεων / 100000 κατοίκους για τη συγκεκριμένη ομάδα ηλικιπροτυποποιημένης επίπτωσης συναρτήσει της ηλικίας
παρουσιάζει ισχυρότερη γραμμικότητα (r=0.93, p<0.001)
απ΄ό,τι στις γυναίκες (r=0.89, p=0.053)
Για όλες τις ομάδες ηλικιών, οι άνδρες παρουσίαζαν
στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερη επίπτωση συγκριτικά
με τις γυναίκες (p<0.01) (Πίνακας 4, Διάγραμμα 2).
Καπνιστική συνήθεια. Στον Πίνακα 5 περιγράφεται
το ιστορικό καπνίσματος των ασθενών. Καπνιστές ήταν
συνολικά 66 ασθενείς (91.67%), με μέσο βαθμό καπνί-

σματος 67.8 έτη καπνίσματος (εύρος από 40 έως +120
έτη καπνίσματος). Έξι ασθενείς (8.33%) δεν υπήρξαν
ποτέ καπνιστές (συνολικός βαθμός καπνίσματος μικρότερος από 100 τσιγάρα). Ενεργοί καπνιστές ήταν οι 58
ασθενείς (80.55%), ενώ 8 ασθενείς (11.12%) είχαν διακόψει το κάπνισμα. Η διαφορά μεταξύ καπνιστών και μη
καπνιστών είναι στατιστικά σημαντική και το ίδιο ισχύει
για την διαφορά μεταξύ ενεργών και πρώην καπνιστών
(p<0.01)

Το επιδημικό κύμα του καρκίνου πνεύμονα στην Κέρκυρα
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νόσου (Πίνακας 7, Διάγραμμα 3). Το στάδιο IV ήταν το
συχνότερο και ακολουθούσε το στάδιο ΙΙΙ. Συνολικά τα
στάδια ΙΙΙ και IV αποτελούσαν το 83.6% του συνόλου των
περιπτώσεων του ΜΜΚΠ.

Πίνακας 5.
Ιστορικό καπνίσματος ασθενών με καρκίνο πνεύμονα.
Ιστολογικός Τύπος. Ο ΜΜΚΠ ήταν ο συχνότερος ιστολογικός τύπος (61 περιπτώσεις, 84.7 %), ενώ ο ΜΚΠ ήταν
δεύτερος σε συχνότητα με 11 περιπτώσεις (15.3%). Η
διαφορά είναι στατιστικά σημαντική (p<0.001) (Πίνακας
6). Από τους επιμέρους ιστολογικούς τύπους (Πίνακας
6), πρώτο σε συχνότητα ήταν το αδενοκαρκίνωμα με 30
περιπτώσεις (41.7%) και δεύτερο το πλακώδες καρκίνωμα με 24 περιπτώσεις (33.3%). Σε έξι περιπτώσεις (8.3%)
ΜΜΚΠ δεν έγινε δυνατή η ιστολογική ταυτοποίηση (πλακώδες ή αδενοκαρκίνωμα). Μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα
διαπιστώθηκε σε μία περίπτωση (1.4%).

Πίνακας 6.
Σχετική Συχνότητα Ιστολογικών τύπων νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα στον Νομό Κέρκυρας το
έτος 2011.

Σταδιοποίηση
Σταδιοποίηση ΜΜΚΠ: Ο αριθμός και η σχετική συχνότητα των περιπτώσεων ΜΜΚΠ παρουσίαζε σταθερή
αύξηση από τα αρχικά προς τα προχωρημένα στάδια της

Πίνακας 7.
Σταδιοποίηση νέων περιπτώσεων ΜΜΚΠ.

Διάγραμμα 3.
Συχνότητα εμφάνισης νέων περιστατικών περιορισμένου και εκτεταμένου καρκίνου του πνεύμονα στον
Νομό Κέρκυρας κατά το έτος 2011, μη μικροκυτταρικού
(ΜΜΚΠ) και μικροκυτταρικού τύπου (ΜΚΠ).
Γενικά τα υποστάδια β ήταν πολυπληθέστερα από τα
υποστάδια α στα στάδια Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Τα στάδια Ι και ΙΙ δεν
διαφέρουν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους (p<0.05).
Το ίδιο ισχύει για την διαφορά μεταξύ των σταδίων ΙΙΙ και
ΙV. Σημαντική στατιστικά είναι η διαφορά των σταδίων Ι
ή/και ΙΙ προς τα στάδια ΙΙΙ ή και ΙV.
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Σταδιοποίηση ΜΚΠ: Ο εκτεταμένος ΜΚΠ ήταν επίσης
συχνότερος με 8 περιπτώσεις (72.72%), σε σχέση με τον
περιορισμένο ΜΚΠ (3 περιπτώσεις, 27,27%) (p<0.001,
Διάγραμμα 3).
Κατανομή των νέων περιπτώσεων στη διάρκεια του
έτους. Στο Διάγραμμα 4 απεικονίζεται ο αριθμός νέων
περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα ανά μήνα. Ο μεγαλύτερος αριθμός περιπτώσεων καταγράφηκε τον μήνα
Ιούλιο. Η κατανομή, όμως, των νέων περιπτώσεων στη
διάρκεια του έτους ήταν τυχαία.

Διάγραμμα 4.
Κατανομή των νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα ανά μήνα στη διάρκεια του έτους 2011 για τον
Νομό Κέρκυρας.

Σύγκριση με επιδημιολογικά στοιχεία
1993-2000
Επίπτωση
Ο αριθμός και η επίπτωση των νέων περιπτώσεων
καρκίνου πνεύμονα που διαπιστώσαμε για το έτος 2011
(72 νέες περιπτώσεις, 64.8/100000 κατ.) παρουσιάζει
αύξηση κατά 44% συγκριτικά με τον μέσο αριθμό (49.8

Πίνακας 8.
Σύγκριση επιδημιολογικών στοιχείων νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα τα έτη 1993-2000 και
2011 στον Νομό της Κέρκυρας.

νέες περιπτώσεις) και την μέση ετήσια επίπτωση (45 νέες
περιπτώσεις/100000 κατοίκους) νέων περιπτώσεων για
την οκταετία 1993-2000 (Πίνακας 8, p<0.01).
Φυλετική και ηλικιακή κατανομή. H σχέση ανδρών/
γυναικών και η μέση ηλικία των ασθενών δεν παρουσίαζαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο
μελετών. Το 2011 η σχέση ανδρών/γυναικών ήταν 4.14
(58/14) και τα έτη 2003-2008 4.46 (326/73) (Πίνακας 8).
Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 70.14 έτη το 2011 και
68,96 έτη για την οκταετία 1993 -2000 (Πίνακας 8).
Ιστολογικός τύπος. Η σύγκριση των δύο μελετών έδειξε ότι, ενώ η εκατοστιαία αναλογία του ΜΜΚΠ (84.7% το
2011, 86.9% το 1993-2000) και του ΜΚΠ (15.3% το 2011,
13.1% το 1993-2000) δεν παρουσίασε ουσιώδεις διαφορές, υπήρξε σημαντική διαφοροποίηση στη σχετική
συχνότητα του πλακώδους και του αδενοκαρκινώματος
(Πίνακας 9). Συγκεκριμένα, το πλακώδες καρκίνωμα ήταν
για τα έτη 1993-2000 ο συχνότερος ιστολογικός τύπος με
48.6% και ακολουθούσε το αδενοκαρκίνωμα του πνεύμονα με 33%.

Πίνακας 9.
Σχετική συχνότητα ιστολογικών τύπων καρκίνου
πνεύμονα τα έτη 2011 και 1993-2000 στον Νομό της
Κέρκυρας.

Αντίθετα, στη μελέτη του 2011 υπήρξε ανατροπή σε
αυτή τη σχετική συχνότητα, με σημαντική αύξηση της
συχνότητας του αδενοκαρκινώματος (41.7%, μεταβολή
+18.7%), το οποίο αποτελεί πλέον τον συχνότερο ιστολογικό τύπο, και αντίστοιχη μείωση της συχνότητας του
πλακώδους καρκινώματος (33.3%, μεταβολή – 15.3%),
το οποίο αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα ιστολογικό
τύπο. Οι μεταβολές αυτές είναι στατιστικά σημαντικές
(p<0.01).

Συζήτηση
Η παρούσα μελέτη της επίπτωσης νέων περιστατικών
καρκίνων του πνεύμονα στον Νομό Κέρκυρας επιχειρεί

Το επιδημικό κύμα του καρκίνου πνεύμονα στην Κέρκυρα
να συμβάλλει στην καλύτερη πληροφόρηση των ιατρών,
των υγειονομικών επιστημόνων αλλά και των αρμοδίων παραγόντων της πολιτείας σχετικά με την επίπτωση
μιας νοσογόνου κατάστασης (καρκίνος του πνεύμονα)
με σοβαρότατες συνέπειες στην Υγεία, αλλά και την ίδια
την επιβίωση των κατοίκων του νομού. Έχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον η σύγκριση με επιδημιολογικά δεδομένα
προηγούμενης 10ετίας, για τον ίδιο πληθυσμό που προέρχονται και πάλι από την Κλινική μας. Θεωρούμε, ότι
παράλληλα αποτελεί και ερέθισμα για τη διενέργεια και
άλλων παρόμοιων ερευνών που καλούνται να εμπλουτίσουν την βάση πληροφόρησης για τον Ελληνικό χώρο, αν
και πολλά από τα δικά μας συμπεράσματα είναι λογικά
γενικεύσιμα.
Η συζήτηση θα προχωρήσει σύμφωνα με τις επιδημιολογικές ενότητες, που συγκρότησαν και τη δομή της
έρευνας.
Επίπτωση. Η υψηλή επίπτωση των νέων περιπτώσεων που διαπιστώσαμε είναι ανάλογη με το «φορτίο» του
καρκίνου του πνεύμονα στον κόσμο, στην Ευρώπη και
στη χώρα μας. Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί διεθνώς τον συχνότερο και φονικότερο καρκίνο. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της GLOBOCAN για το 20088 οι νέες περιπτώσεις καρκίνου πνεύμονα συνολικά για άνδρες και
γυναίκες ανήλθαν σε 1608055 (12.7% του συνόλου των
καρκίνων) και οι θάνατοι σε 1376579 (18.2% του συνόλου των θανάτων από νεοπλασία). Ακολουθούν σε σειρά
συχνότητας ο καρκίνος του μαστού (για τις γυναίκες), ο
κολο-ορθικός καρκίνος, ο καρκίνος του στομάχου, ο καρκίνος του προστάτη και σε μικρότερη συχνότητα οι υπόλοιποι καρκίνοι. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων (55%)
προέρχεται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union, EU-27), το 2008 καταγράφηκαν συνολικά 288000 νέες περιπτώσεις, και 253000
θάνατοι.
Στην Ελλάδα, για το ίδιο έτος, ο αριθμός των νέων
περιπτώσεων ανήλθε και για τα δύο φύλα σε 6667, ενώ
καταγράφηκαν 6402 θάνατοι. Ο καρκίνος του πνεύμονα
και για τα δύο φύλα ήταν πρώτος σε συχνότητα, και ακολουθούσαν σε σειρά συχνότητας ο καρκίνος του μαστού,
ο κολο-ορθικός καρκίνος, του προστάτη και του ήπατος9.
Η αύξηση των νέων περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα
στην Κέρκυρα, από 50 για τα έτη 1993-2000 σε 72 για
το 2011, είναι σημαντική. Διαφορές στην καταγραφή των
νέων περιπτώσεων (αναδρομική μελέτη για τα έτη 19932000 και προοπτική μελέτη για το έτος 2011) μεταξύ των
δύο μελετών θα μπορούσαν να ερμηνεύσουν εν μέρει τη
διαφορά αυτή. Εντούτοις, η αύξηση κατά 44% τόσο στον
αριθμό, όσο και στην επίπτωση των νέων περιπτώσεων,
υποστηρίζει ότι πρόκειται για πραγματική αύξηση. Δεδομένου ότι το κάπνισμα αποτελεί την κύρια αιτία του
καρκίνου του πνεύμονα, η αύξηση της επίπτωσης που διαπιστώσαμε, προφανώς σχετίζεται με αύξηση της καπνι-
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στικής συνήθειας τις προηγούμενες δεκαετίες. Το κατά
πόσο και άλλοι παράγοντες, όπως, η έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Τσερνομπίλ (26 Απριλίου 1986),
ο πόλεμος στη Γιουγκοσλαβία (Μάρτιος 1999), ή άλλοι
παράγοντες σχετίζονται με την αύξηση της συχνότητας
του καρκίνου του πνεύμονα στην περιοχή μας δεν είναι
διευκρινισμένο. Η αυξητική πορεία της επίπτωσης του
καρκίνου πνεύμονα στο Νομό μας προσομοιάζει με την
πορεία του επιδημικού κύματος του καρκίνου πνεύμονα
σε αναπτυσσόμενες χώρες, και είναι αντίθετη με την πορεία του σε αναπτυγμένες χώρες. Σε πολλές οικονομικά
αναπτυγμένες χώρες της Δύσης, όπως ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδάς, Αυστραλία, Δυτική Ευρώπη, Αυστρία,
Δανία, Φινλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, η επίπτωση του
καρκίνου πνεύμονα μειώνεται, ενώ αντίθετα παρουσιάζει αυξητική πορεία σε αναπτυσσόμενες χώρες (Κορέα,
Κίνα, χώρες της Αφρικής)8,10.
Ο καταλληλότερος τρόπος παρακολούθησης της διαχρονικής εξέλιξης της νόσου είναι η καταγραφή των
περιπτώσεων καρκίνου μέσα από τα αρχεία νεοπλασιών
σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Δυστυχώς, όμως, στη χώρα
μας δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για την επίπτωση
του καρκίνου και ως εκ τούτου η επιδημιολογική παρακολούθηση γίνεται έμμεσα μέσω των στοιχείων θνησιμότητας11, με κύρια πηγή πληροφόρησης τα στοιχεία της
Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας6. Από τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, προκύπτει ότι πιθανόν η μελέτη αυτή είναι
η πρώτη προοπτική συστηματική καταγραφή των νέων
περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα σε ένα γεωγραφικό διαμέρισμα της χώρας.
Η απουσία ανάλογων μελετών δεν επιτρέπει τη σύγκριση της διαχρονικής πορείας της επίπτωσης του καρκίνου του πνεύμονα στην Κέρκυρα συγκριτικά με άλλους
Νομούς ή και συνολικά για τη χώρα.
Σύμφωνα με Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΕΕΛΠΝΟ12, η
Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα σε κατανάλωση καπνού
στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την Πολωνία και η χώρα με
τη μεγαλύτερη επίπτωση καρκίνου του πνεύμονα σε ηλικίες κάτω των 45 ετών
Στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον καρκίνο 2011201513 αναφέρεται ότι στους άνδρες (αλλά τώρα πια και
στις γυναίκες) πρώτη αιτία θανάτου από καρκίνο είναι ο
καρκίνος
του πνεύμονα και ακολουθούν του προστάτη και του
παχέος εντέρου.
Κατανομή κατά φύλο. Η υψηλότερη επίπτωση καρκίνου πνεύμονα στους άνδρες συγκριτικά με τις γυναίκες
αποτελεί γενικότερο εύρημα, τόσο για την χώρα μας όσο
και διεθνώς. Η αναλογία ανδρών/γυνακών στην παρούσα μελέτη είναι περίπου ίδια με την καταγραφείσα για
ολόκληρη τη χώρα το 2008, όταν οι νέες περιπτώσεις
καρκίνου πνεύμονα ήταν 5540 για τους άνδρες και 1127
για τις γυναίκες. Ανάλογη ήταν και η θνησιμότητα: 5321
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θάνατοι για τους άνδρες, 1081 θάνατοι για τις γυναίκες.
Στη χώρα μας, ο καρκίνος του πνεύμονα στους άνδρες
έχει την μεγαλύτερη συχνότητα και θνησιμότητα από
όλους τους καρκίνους, με δεύτερο και σε μεγάλη απόσταση τον καρκίνο του προστάτη. Στις γυναίκες έρχεται
τρίτος σε συχνότητα μετά τον καρκίνο του μαστού και
τον κολο-ορθικό καρκίνο, και δεύτερος σε θνησιμότητα
μετά τον καρκίνο του μαστού8. Διεθνώς, το 2008, ο καρκίνος του πνεύμονα στους άνδρες ήταν ο συχνότερος
καρκίνος, αποτελώντας το 16% του συνόλου των καρκίνων, με 1092056 νέες περιπτώσεις και 948993 θανάτους.
Δεύτερος σε συχνότητα ήταν ο καρκίνος του προστάτη.
Στις γυναίκες ο καρκίνος του πνεύμονα ήταν τέταρτος σε
σειρά συχνότητας μετά τους καρκίνους του μαστού, του
κολο-ορθικού καρκίνου και του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας, με 515999 νέες περιπτώσεις, και δεύτερος
σε θνησιμότητα (427586 θάνατοι, 12.8% στο σύνολο των
θανάτων από καρκίνο)8. Η συχνότητα του καρκίνου του
πνεύμονα για τα δύο φύλα παρουσιάζει και γεωγραφικές
διαφορές. Στους άνδρες η υψηλότερη επίπτωση καταγράφεται στην Κεντρική, Ανατολική και Νότια Ευρώπη,
Βόρεια Αμερική και Άπω Ανατολή, ενώ η χαμηλότερη επίπτωση παρατηρείται στην Κεντρική και Δυτική Αφρική.
Στις γυναίκες, η υψηλότερη επίπτωση παρατηρείται στη
Βόρεια Αμερική (όπου ο καρκίνος του πνεύμονα είναι ο
δεύτερος συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες), και η χαμηλότερη στην Κεντρική Αφρική (15ος συχνότερος καρκίνος)8.
Κάπνισμα. Η πολύ μεγάλη αναλογία καπνιστών με
καρκίνο πνεύμονα που διαπιστώσαμε (66 ασθενείς,
91.67%), και η βαρύτητα της καπνιστικής συνήθειας
(67.8 έτη καπνίσματος, με εύρος από 40 έως +120 έτη),
υποστηρίζουν τη στενή συσχέτιση μεταξύ καπνίσματος
και καρκίνου πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα σε παγκόσμιο επίπεδο ευθύνεται για το 60% των θανάτων από
καρκίνο που αποδίδεται στο κάπνισμα, ακολουθούμενος
από τους καρκίνους του ανώτερου αναπνευστικού και
πεπτικού συστήματος (upper aerodigestive tract) (20%)14.
Ο καρκίνος πνεύμονα που σχετίζεται με το κάπνισμα ευθύνεται για το 80% περίπου των θανάτων από καρκίνο
πνεύμονα στους άνδρες και για το 50% των θανάτων
στις γυναίκες14,15. Ο πρωταρχικός ρόλος της έκθεσης στον
καπνό του τσιγάρου για την ανάπτυξη του καρκίνου του
πνεύμονα απεικονίζεται και στις διαφορές στην πορεία
επίπτωσης καρκίνου πνεύμονα, τόσο μεταξύ των διαφόρων χωρών όσο και μεταξύ των δύο φύλων. Η μείωση της
συχνότητας και της θνησιμότητας από καρκίνο πνεύμονα σε οικονομικά αναπτυγμένες χώρες ακολούθησε την
πτωτική πορεία του επιδημικού κύματος του καπνίσματος. Αντίθετα, η αύξηση της επίπτωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες οφείλεται στην ανοδική πορεία της καπνιστικής συνήθειας10,16-19
Η μεγαλύτερη επίπτωση καρκίνου του πνεύμονα

στους άνδρες, στο Νομό της Κέρκυρας, όπως και στην
Ελλάδα και διεθνώς, αντανακλά επίσης το διαφορετικό
ιστορικό καπνίσματος μεταξύ των δύο φύλων16,17. Υπολογίζεται ότι η συχνότητα του καπνίσματος μεταξύ ενηλίκων ανδρών στην Ελλάδα υπερβαίνει το 60%, ενώ σε
Δυτικές χώρες το αντίστοιχο ποσοστό είναι περίπου 20%.
Ανάλογα ποσοστά με τη χώρα μας έχουν η Κίνα, η Ινδονησία και η Ιορδανία10. Η καπνιστική συνήθεια για τις γυναίκες στη χώρα μας, όπως και διεθνώς, άργησε σημαντικά σε σχέση με τον ανδρικό πληθυσμό. Αποτέλεσμα της
διαφοράς στο επιδημικό κύμα του καπνίσματος μεταξύ
των δύο φύλων είναι ότι ο καρκίνος του πνεύμονα έγινε
διεθνώς η συχνότερη αιτία θανάτου από καρκίνο στους
άνδρες το 1953, ενώ στις γυναίκες τριάντα και πλέον χρόνια αργότερα (1985)20. Σε αναπτυγμένες οικονομικά χώρες (ΗΠΑ, Αυστραλία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Ολλανδία, Ιρλανδία, Καναδάς)
ο καρκίνος του πνεύμονα στους άνδρες μειώνεται, αν
και με διαφορετικούς ρυθμούς, μεταξύ των ετών 197520108. Η μείωση αυτή σχετίζεται με τη μείωση της καπνιστικής συνήθειας στον ανδρικό πληθυσμό στις χώρες
αυτές. Αντίθετα, στις ίδιες χώρες και για την ίδια χρονική
περίοδο, η επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα στις
γυναίκες αυξάνεται, εκτός από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η επίπτωση έχει φθάσει σε πλατώ8.
Σε αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Ινδία, Κίνα, Ιαπωνία,
η επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα παρουσιάζει
αύξηση, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες10,
αντανακλώντας την καθυστέρηση της επιδημίας του καπνίσματος στις χώρες αυτές10. Η αύξηση της επίπτωσης
του καρκίνου πνεύμονα στην Κέρκυρα μεταξύ των ετών
1993-2000 και 2011 που διαπιστώσαμε μπορεί να αποδοθεί στην ανοδική πορεία της καπνιστικής συνήθειας
τις προηγούμενες δεκαετίες.
Ηλικιακή κατανομή. Η σταθερή αύξηση της σχετικής
συχνότητας των νέων περιπτώσεων με την αύξηση της
ηλικίας διαπιστώνεται τόσο στον κόσμο, όσο και στην Ευρώπη και τη χώρα μας8. Η αύξηση της συχνότητας του
καρκίνου πνεύμονα με την ηλικία προφανώς σχετίζεται
με την αθροιστική δράση του καπνίσματος για την ανάπτυξη του καρκίνου πνεύμονα. Το κάπνισμα ενός πακέτου τσιγάρων για 40 χρόνια αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα κατά 20 φορές συγκριτικά
με μη καπνιστή21. Η σημειούμενη στην παρούσα μελέτη
μικρότερη υπεροχή των ανδρών σε νεαρότερες ηλικίες
είναι δυνατόν να αντανακλά την μαζικότερη είσοδο των
νέων γυναικών στο κάπνισμα κατά τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα και την Κέρκυρα ειδικότερα. Νεώτερες
μελέτες τα προσεχή έτη θα διασαφηνίσουν αυτή την εύλογη υπόθεση.
Ο καρκίνος πνεύμονα σε μη καπνιστές. Η ανεύρεση 6 ασθενών (8.33%), οι οποίοι δεν κάπνισαν ποτέ, με

Το επιδημικό κύμα του καρκίνου πνεύμονα στην Κέρκυρα
πρωτοπαθή καρκίνο πνεύμονα αποτελεί ένα σημαντικό
εύρημα της μελέτης. Παγκοσμίως, περίπου το 25% των
περιπτώσεων καρκίνου πνεύμονα δεν αποδίδεται στο
κάπνισμα και ευθύνεται για περισσότερους από 300000
θανάτους τον χρόνο22. Το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες ανέρχεται στο 15-20% των περιπτώσεων και στο
50% των περιπτώσεων στις γυναίκες23. Στην Ασία, υπολογίζεται ότι το 60-80% των γυναικών με καρκίνο πνεύμονα δεν κάπνισε ποτέ22. Το μικρότερο ποσοστό ασθενών
ουδέποτε καπνιστών που διαπιστώσαμε στη δική μας
μελέτη, συγκριτικά με τα διεθνή ποσοστά, πιθανόν αντανακλά το υψηλό ποσοστό καπνίσματος στη χώρα μας.
Ο καρκίνος πνεύμονα σε μη καπνιστές έχει κεντρίσει το
διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον. Διαφορές στα επιδημιολογικά, κλινικά και μοριακά χαρακτηριστικά του καρκίνου πνεύμονα σε καπνιστές, συγκριτικά με ουδέποτε
καπνιστές, υποστηρίζουν ότι πρόκειται για διαφορετικές
οντότητες22.
Ιστολογικός τύπος. Η συχνότητα ΜΜΚΠ και ΜΚΠ
που διαπιστώσαμε, είναι ανάλογη με τα ευρήματα της
μελέτης για τα έτη 1993-2000, καθώς και με τα διεθνή
ευρήματα. Μολονότι, η συχνότητα ΜΚΠ και ΜΜΚΠ δεν
μεταβλήθηκε μεταξύ των δύο μελετών, υπήρξε σημαντική μεταβολή στη σχετική συχνότητα του αδενοκαρκινώματος και του πλακώδους καρκίνου. Τα έτη 1993-2000,
πρώτο σε συχνότητα ήταν το πλακώδες καρκίνωμα με ποσοστό 48.6% και ακολουθούσε το αδενοκαρκίνωμα του
πνεύμονα με ποσοστό 33%. Αντίθετα, στην παρούσα μελέτη, η συχνότητα του αδενοκαρκινώματος παρουσιάζει
σημαντική αύξηση (+18.7%), αποτελώντας τον συχνότερο ιστολογικό τύπο (41.7%), ενώ έχει μειωθεί η συχνότητα του πλακώδους καρκινώματος (-15.3%), το οποίο αποτελεί τον δεύτερο σε συχνότητα ιστολογικό τύπο (33.3%).
Τα ποσοστά αυτά είναι συγκρίσιμα με εκείνα του World
Health Organization (WHO)/International Association for
the Study of Lung Cancer (IASLC), σύμφωνα με τα οποία
το πλακώδες καρκίνωμα του πνεύμονα αποτελεί το 25%
και το αδενοκαρκίνωμα το 40% του καρκίνου του πνεύμονα. Η σημαντική αύξηση της σχετικής συχνότητας του
αδενοκαρκινώματος, με ανάλογη μείωση της σχετικής
συχνότητας του πλακώδους καρκινώματος, έχει διαπιστωθεί και διεθνώς17. Η μεταβολή αυτή στη συχνότητα
αδενοκαρκινώματος και πλακώδους καρκινώματος έχει
αποδοθεί στην εισαγωγή τσιγάρων φίλτρου με χαμηλή
πίσσα τη δεκαετία του 1960, χωρίς όμως να έχει τεκμηριωθεί.
Σταδιοποίηση. Τα ευρήματα της αύξησης των νέων
περιπτώσεων τόσο του ΜΚΠ, όπως και του ΜΜΚΠ, από
τα αρχικά προς τα προχωρημένα στάδια της νόσου, τα
οποία αποτελούν το 72.72% των περιπτώσεων για τον
ΜΚΠ, και το 83.6% των περιπτώσεων για τον ΜΜΚΠ, είναι ανάλογα με τα διεθνή ευρήματα. Κύρια αιτία αποτελεί η καθυστέρηση στη διάγνωση του καρκίνου του πνεύ-
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μονα, με συνέπεια τη μείωση της πενταετούς επιβίωσης
των ασθενών.

Συμπεράσματα
Ο καρκίνος του πνεύμονα έχει μεγάλη επίπτωση στο
Νομό της Κέρκυρας, αποτελώντας σοβαρό πρόβλημα
υγείας. Το 90% και πλέον των ασθενών ήταν καπνιστές
και μάλιστα με πολύ επιβαρυμένο ιστορικό καπνίσματος
και το εύρημα υπογραμμίζει τον πρωταρχικό ρόλο του
καπνίσματος στην ανάπτυξη του καρκίνου του πνεύμονα.
Οι άνδρες αναπτύσσουν τέσσερις φορές συχνότερα καρκίνο πνεύμονα συγκριτικά προς τις γυναίκες, πιθανότατα
λόγω συχνότερης και πλέον επιβαρυμένης καπνιστικής
συνήθειας. Εξάλλου, η σημαντική αύξηση της επίπτωσης με την πρόοδο της ηλικίας αντανακλά προφανώς την
αθροιστική επίδραση του καπνίσματος στην καρκινογένεση του πνεύμονα.
Η παρούσα μελέτη έρχεται να υπογραμμίσει ότι η
προσδοκία μείωσης της επίπτωσης του καρκίνου του
πνεύμονα στην Κέρκυρα, αλλά και στη χώρα, καθιστά
προφανή την ανάγκη μίας συνεπούς καθημερινής αντικαπνιστικής εκστρατείας, χωρίς διακυμάνσεις, σκοπιμότητες και συμβιβασμούς.

Summary
The epidemic wave of lung cancer in Corfu
Chaini E., Chaini D., Gonidi M., Antonakis M., Vassiliou,
MP, Chainis CD.

PURPOSE: In our country, the true magnitude of the problem of lung cancer, and especially its course over time are
not exactly known. In order to investigate, we studied the
incidence and epidemiological characteristics of lung cancer in the Prefecture of Corfu, in the year 2011 and compared them with the corresponding retrospective study
for the years 1993-2000, conducted by our clinic.
PATIENTS & FINDINGS: The age of the patients ranged
from 43 to 85 years, with a mean age of 70.14 years. A
high incidence of new cases of lung cancer was observed
(72 new cases, ie 64.8 new cases / 100,000 inhabitants).
The number of new cases and the standardized incidence
increase dramatically with age. More than 90% of the
patients were smokers and even with a heavy history of
smoking (average value 67.8 years of smoking). Men are
four times more likely to develop lung cancer than women and generally have a higher incidence in all age groups.
Non-small cell lung cancer (LCD) accounts for 84.7% of
new cases, while small cell lung cancer (LCD) accounts

18

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019, Τόμος 15, Τεύχος 1

for 15.3%. Of the individual histological types, the first in
frequency is adenocarcinoma (41.7%), and the second is
squamous cell carcinoma (33.3%).
Compared to the epidemiological data for the years 19932000, a difference was found in the number and incidence
of new cases of lung cancer (increase by 44%), in the relative incidence of adenocarcinoma (increase of 18.7%) and
squamous cell carcinoma (decrease of 15.3%), with resulting in adenocarcinoma becoming the most common histological type.
CONCLUSIONS: The findings of the present study enrich
the recorded information on the epidemiology of lung
cancer in the Prefecture of Corfu. Further investigation
in other parts of the country will provide additional data.
The present study categorically reinforces the need to reduce smoking as a prerequisite for reducing the incidence
of lung cancer.
Keywords: Lung cancer, epidemiology, Corfu Prefecture,
smoking, gender impact, age impact, histological type.
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Κατάθλιψη στους αθλητές:
Επιπολασμός και παράγοντες κινδύνου
Συμεών Ναούμ, Στρατιωτικός Ιατρός
Υγειονομική Υπηρεσία 116 Πτέρυγα μάχης,
Άραξος

Περίληψη: Η κατάθλιψη επηρεάζει περίπου το 6,7% του
σημερινού ενήλικου πληθυσμού ετησίως. Δεδομένου του
υψηλού ποσοστού επιπολασμού σε ορισμένες ηλικιακές
ομάδες και του μεγάλου αριθμού αθλητών, οι προηγούμενες αντιλήψεις ότι οι αθλητές δεν έχουν προβλήματα
ψυχικής υγείας έχουν εξεταστεί από τους φορείς παροχής
αθλητικής ιατρικής. Στην πραγματικότητα, εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι οι αθλητές είναι εξίσου πιθανό να βιώσουν
την κατάθλιψη με το γενικό πληθυσμό. Σε ορισμένους υποπληθυσμούς αθλητών μπορεί να υπάρχει υψηλότερος ρυθμός κατάθλιψης σε σχέση με τους μη αθλητές. Η αυτοκτονία στους αθλητές υπάρχει ως ένα τραγικό αποτέλεσμα που
μπορεί να σχετίζεται με την κατάθλιψη. Ως εκ τούτου, είναι
σημαντικό οι εν λόγω επαγγελματίες του τομέα της υγείας
να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα σημεία και τα συμπτώματα της κατάθλιψης μεταξύ των αθλητών και να προσφέρουν τις κατάλληλες παραπομπές όταν είναι απαραίτητο.
Η εκπαίδευση των επαγγελματιών της αθλιατρικής και του
δικτύου αθλητικής φροντίδας είναι το κλειδί για τη βέλτιστη
αξιολόγηση, τη διαχείριση και την έκβαση της κατάθλιψης
στους αθλητές.

Υπεύθυνος Επικοινωνίας:

Σ. Ναούμ
Διεύθυνση:
Ανδρέα Εμπειρίκου 37A Πάτρα, τ.κ 26335
κινητό: 6947745476

Εισαγωγή

e-mail: naoumsimeon@gmail.com

Η κατάθλιψη επηρεάζει περίπου το 6,7% του ενήλικου
πληθυσμού σήμερα ετησίως1. Σύμφωνα με το υπουργείο
Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών των ΗΠΑ(Departmento
fHealthandHumanServices), τα ποσοστά επιπολασμού για
ορισμένες ηλικιακές ομάδες, όπως οι νέοι ενήλικες και οι
ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας, είναι υψηλότερα. Δεδομένου του υψηλού ποσοστού επιπολασμού σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες και του μεγάλου αριθμού αθλητών σε αυτές
τις ηλικιακές ομάδες, είναι λογικό να υποθέσουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες αθλητές με κατάθλιψη που συμμετέχουν στο
επίπεδο του γυμνασίου και του κολλεγίου.

Λέξεις κλειδιά : κατάθλιψη, αθλητές, παράγοντες κινδύνου, σταδιοδρομία, τραυματισμοί
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Πρόσφατα, οι ασκούμενοι και ερευνητές της αθλιατρικής και της ψυχιατρικής έχουν στρέψει την προσοχή
τους σε αυτό το σημαντικό θέμα, καθώς οι προηγούμενες αντιλήψεις ότι οι αθλητές έχουν μειώσει τα θέματα
ψυχικής υγείας λόγω αυξημένων επιπέδων άσκησης
έχουν εξεταστεί στα μέσα ενημέρωσης2. Παρόλο που
υποτιμούνται, τα αρχικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι
οι αθλητές δεν απέχουν πολύ από την εκδήλωση κατάθλιψης. Στην πραγματικότητα, εμπειρικές μελέτες δείχνουν ότι οι αθλητές είναι εξίσου πιθανό να βιώσουν
την κατάθλιψη με τον γενικό πληθυσμό3.
Σκοπός αυτού του άρθρου ήταν να αναθεωρήσει
την τρέχουσα έρευνα σχετικά με τους αθλητές και την
κατάθλιψη και να τονίσει ότι αυτό είναι ένα ζήτημα
που χρειάζεται πολύ περισσότερη μελέτη και έρευνα.
Συγκεκριμένα, αυτό το άρθρο θα παρέχει μια ανασκόπηση μελετών που έχουν διερευνήσει το ποσοστό κατάθλιψης μεταξύ των αθλητών, θα συζητήσουν σχετικά
με τους παράγοντες (π.χ. τραυματισμό) που μπορεί να
συμβάλουν στην κατάθλιψη μεταξύ των αθλητών και
θα εξετάσουν πώς μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που
περιλαμβάνει την αθλιατρική και την αθλητική ψυχολογία μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τους αθλητές.

Η κατάθλιψη στους αθλητές
Μέχρι σήμερα, η πλειοψηφία των μελετών που διερευνούν το ποσοστό επιπολασμού της κατάθλιψης μεταξύ των αθλητών έχει διεξαχθεί σε αθλητές κολλεγίων.
Τα ευρήματα από αυτές τις μελέτες υποδηλώνουν ότι ο
επιπολασμός της κατάθλιψης στους αθλητές κολλεγίων
κυμαίνεται από το 15,6% μέχρι το 21%4,5. Με βάση αυτά
τα ποσοστά, ένας στους πέντε αθλητές μπορεί να είναι
καταθλιπτικός. Εντούτοις, υπήρξε μια γενική έλλειψη
συνοχής μέχρι στιγμής στα πορίσματα.
Ο Storch και οι συνεργάτες του6 ήταν οι πρώτοι
ερευνητές που σύγκριναν τα ποσοστά συμπτωμάτων
κατάθλιψης μεταξύ αθλητών και μη αθλητών. Αυτή η
μελέτη υποθέτει ότι, επειδή οι αθλητές βιώνουν περισσότερο στρες από τους μη αθλούμενους, θα αναφέρουν
υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης οινοπνεύματος, συμπτώματα κατάθλιψης και κοινωνικού άγχους. Η μελέτη υποθέτει επίσης ότι οι αθλητές θα αναφέρουν ότι θα
έχουν λιγότερη κοινωνική στήριξη από τους μη αθλητές. Υπήρχε μερική στήριξη για αυτές τις υποθέσεις,
καθώς οι γυναίκες αθλητές ανέφεραν ότι αντιμετώπιζαν συμπτώματα κατάθλιψης, κοινωνικού άγχους και
μη υποστήριξη σε μεγαλύτερο βαθμό από τους άνδρες
αθλητές και από τους άνδρες και γυναίκες μη αθλητές.
Σε άλλη μελέτη, οι ερευνητές κατέδειξαν παρόμοια ευρήματα σχετικά με το φύλο, καθώς οι γυναίκες αθλητές
ανέφεραν τα υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης μεταξύ

ενός δείγματος 257 αθλητών κολλεγίων Α ‘κατηγορίας5.
Αυτά τα ευρήματα είναι συνεπή με τα δεδομένα του γενικού πληθυσμού, τα οποία επανειλημμένα έχουν βρει
τις γυναίκες να αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά κατάθλιψης από τους άνδρες. Συνολικά, το 21% των ερωτηθέντων αθλητών ανέφεραν συμπτώματα κατάθλιψης.
Οι νεαροί αθλητές και αυτοί που υπέφεραν από πόνο,
ανέφεραν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης σε
αυτή τη μελέτη.
Σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη5, οι αθλητές
στο δείγμα τους εμφάνισαν κατάθλιψη περίπου με τον
ίδιο ρυθμό με αυτόν μιας ομάδας σύγκρισης των μη
αθλητών που συμμετείχαν στη μελέτη. Ωστόσο, από
άλλες μελέτες διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές κολλεγίων
ανέφεραν χαμηλότερα επίπεδα κατάθλιψης, από αυτά
που ανέφεραν οι μη αθλητές7. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα αποτελούμενο από 227 συμμετέχοντες, 104 από τους οποίους ήταν άνδρες και γυναίκες αθλητές από διάφορα αθλήματα. Συνολικά βρέθηκε
ότι το 33,5% του δείγματος ανέφερε κλινικά σημαντικά
επίπεδα κατάθλιψης. Το ποσοστό των αθλητών που
επικυρώνουν κλινικά σημαντικά επίπεδα κατάθλιψης
αναφέρθηκε ότι είναι «σημαντικά χαμηλότερο» από
εκείνο των μη αθλητών. Η μελέτη αυτή διαπίστωσε επίσης ότι η αθλητική κατάσταση δεν ήταν στατιστικά σημαντικός προγνωστικός παράγοντας της κατάθλιψης σε
σύγκριση με άλλες μεταβλητές που ερευνήθηκαν στη
μελέτη, συμπεριλαμβανομένου του φύλου, των επιπέδων αυτοεκτίμησης, της κοινωνικής σχέσης και του
ύπνου. Υποστηρίχτηκε ότι η ύπαρξη ενός κοινωνικού
δικτύου και η υποστήριξη στην ομάδα είναι δύο παράγοντες που προστατεύουν περισσότερο τους αθλητές
κολλεγίων από την ανάπτυξη της κατάθλιψης7.
Μια άλλη πρόσφατη μελέτη περί επιπολασμούτης
κατάθλιψης σε αθλητές κολλεγίων, διερεύνησε τα συμπτώματα κατάθλιψης σε μια ομάδα 61 ανδρών αθλητών μπέιζμπολ της Division I και 51 ανδρών μη αθλητών
φοιτητών πανεπιστημίου4. Διαπιστώθηκε ότι οι άνδρες
αθλητές ανέφεραν λιγότερα συμπτώματα κατάθλιψης
από εκείνα που ανέφεραν οι άνδρες μη αθλητές4. Αν
και οι μη αθλητές ανέφεραν υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης (29,4%), το 15,6% των αθλητών πληρούσε κριτήρια για μια πιθανή διάγνωση κλινικής κατάθλιψης.
Λαμβάνοντας υπόψη τα μεικτά επιδημιολογικά δεδομένα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνεται μια
πιο εκλεπτυσμένη εξέταση-προσέγγιση στους παράγοντες που μπορούν να συμβάλλουν στην εμφάνιση
κατάθλιψης μεταξύ των αθλητών. Μέχρι σήμερα, ένας
από τους πιο διαδεδομένους παράγοντες κινδύνου
ψυχολογικής δυσφορίας μεταξύ των αθλητών ήταν ο
αθλητικός τραυματισμός. Σε μια πρόσφατη έρευνα από
τους γιατρούς αθλιατρικής, διαπιστώθηκε ότι στο 80%
των περιπτώσεων, οι αθλητές που έρχονται σε θεραπεία για τραυματισμό, συζητούν επίσης ψυχολογικά ζη-

Κατάθλιψη στους αθλητές: Επιπολασμός και παράγοντες κινδύνου
τήματα που σχετίζονται με τον τραυματισμό8. Ωστόσο,
υπήρξαν μόνο λίγες μελέτες, οι οποίες έχουν διερευνήσει συμπτώματα κατάθλιψης μεταξύ αθλητών αμέσως
μετά από αθλητικές κακώσεις.

Αθλητικοί τραυματισμοί και κατάθλιψη
Οι Brewer και Petrie ήταν μεταξύ των πρώτων
ερευνητών που συνέκριναν τα συμπτώματα κατάθλιψης μεταξύ αθλητών που είχαν και δεν είχαν υποστεί
τραυματισμούς9. Σε αυτή την αναδρομική μελέτη διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές που υπέστησαν τραυματισμό
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους ανέφεραν
σημαντικά υψηλότερες βαθμολογίες συμπτωμάτων
κατάθλιψης από εκείνους που ανέφεραν αθλούμενοι
αθλητές, όπως μετρήθηκε από την επικυρωμένη κλίμακα κατάθλιψης επιδημιολογικών μελετών (Center for
Epidemiological Studie sDepression, CES-D). Το δείγμα
αυτής της μελέτης περιελάμβανε 916 ποδοσφαιριστές
κολλεγίων NCAA Division I. Οι Brewer και Petrie επίσης
διαπίστωσαν ότι και οι δύο ομάδες αθλητών στη μελέτη
τους ανέφεραν υψηλά επίπεδα συμπτωμάτων κατάθλιψης, καθώς το 33% των αθλητών με τραυματισμό και το
27% των αθλητών που δεν τραυματίστηκαν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως κατάθλιψη με βάση τα αποτελέσματα της CES-D[9]. Σε άλλη μελέτη10, χρησιμοποιήθηκε
ένας ενδεχόμενος σχεδιασμός (prospective design) για
να εξετάσει συμπτώματα κατάθλιψης σε αθλητές μετά
από τραυματισμό. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης
έδειξαν ότι πάνω από το ήμισυ των αθλητών (51%) που
υπέστησαν τραυματισμό κατά τη διάρκεια της μελέτης
εμφάνισαν συμπτώματα κατάθλιψης ήπιας έως σοβαρής κατάστασης, όπως μετράται από το Beck Depression
Inventory(BDI). Μέχρι στιγμής, ο περιορισμός στην
έρευνα βασίζεται αποκλειστικά σε μέτρα αυτοελέγχου
για την εκτίμηση της κατάθλιψης. Ωστόσο, οAppaneal
και οι συνεργάτες τουπροσπάθησαν να αντιμετωπίσει
αυτό το ζήτημα με τη συμπερίληψη δύο μέτρων (ημιδομημένη συνέντευξη και αυτοαναφορά) κατάθλιψης
στη μελέτη τους, εξετάζοντας τα συμπτώματα της κατάθλιψης μετά τον τραυματισμό11. Σε αυτή τη μελέτη,
οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δείγμα 164 αθλητών που
ανταγωνίζονταν στην NCAA Division I, NCAA Division II
και σε γυμνασιακούς αγώνες. Οι αθλητές στη μελέτη
αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας την κλίμακα CES-D και
τον ημιδομημένο οδηγό συνέντευξης για τη βαθμολογική κλίμακα Hamilton για την κατάθλιψη (HamiltonRati
ngScaleforDepression,SIGH-D). Σε αυτή τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι τα συμπτώματα κατάθλιψης των αθλητών με τραυματισμό ήταν αυξημένα 1 εβδομάδα μετά
τον τραυματισμό και παρέμειναν με αυτόν τον τρόπο 1
μήνα μετά τον τραυματισμό σε σύγκριση με τους υγιείς
μάρτυρες, όπως μετρήθηκε από το SIGH-D. Δεν βρέθη-
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καν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σε αυτή
τη μελέτη, όπως μετρήθηκε από την CES-D.
Υπήρξε μια πρόσφατη αύξηση των αποδεικτικών
στοιχείων που υποδηλώνουν ότι οι διασείσεις σε αθλητές μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στη συναισθηματική κατάσταση12,13. Επιπλέον, υπάρχουν πρόσφατα
στοιχεία που υποδηλώνουν ότι οι αθλητικές εγκεφαλικές διασείσεις μπορεί να έχουν μακροχρόνιες συναισθηματικές επιπτώσεις. Σε μια πρόσφατη έρευνα 1.044
συνταξιούχων παικτών της Εθνικής Ποδοσφαιρικής
Ομοσπονδίας (NFL), διαπιστώθηκε ότι ο 9ετής κίνδυνος
διάγνωσης της κατάθλιψης αυξήθηκε με τον αριθμό
των διασείσεωνπου δηλώθηκαν από τον ίδιο τον ασθενή14. Σύμφωνα με την έρευνα, οι συνταξιούχοι αθλητές
που ανέφεραν τρεις ή περισσότερες αιφνίδιες διασείσεις ήταν τρεις φορές πιο πιθανό να αναφέρουν ότι είχαν διαγνωστεί με κατάθλιψη σε σύγκριση με αθλητές
χωρίς ιστορικό.
Σε μια άλληέρευνα, μελετήθηκαν 26 συνταξιούχοι
NFL αθλητές που υποβλήθηκαν σε μια τεχνική απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού που αναγνωρίστηκε
ως σάρωση απεικόνισης ταυτόχρονης διάχυσης (diffus
iontensorimagingscanning)15. Αναφέρονται ότι ορισμένα «voxels-χωροστοιχεία» συσχετίζονται αρνητικά με
τα αποτελέσματα του BDI-II και ότι οι συγκεκριμένες
περιοχές του μεσολόβιου του εγκεφάλου, της δεξιάς
μετωπιαίαςπλάγιας οδού (rightfrontalaslanttract), του
δεξιού αγκιστρωτή δεσμίδας (rightuncinatefasciculus)
και της αριστερής άνω επιμήκους δεσμίδας (leftsup
eriorlongitudinalfasciculus) συσχετίζονται αρνητικά
(P<0,01) με τα συνολικά αποτελέσματα κατά BDI-II. Οι
χάρτες κλασματικής ανισοτροπίας που αντανακλούν
την πυκνότητα των ινών, την αξονική διάμετρο και τη
μυελίνωση της λευκής ουσίας τουμεσολοβίου, διαφοροποιούνται ελαφρώς από τους μη καταπιεσμένους
αθλητές με 100% ευαισθησία και 95% ειδικότητα, από
τους οποίους οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η απεικόνιση διάχυσης είναι ένας πολλά υποσχόμενος βιοδείκτης για τα συμπτώματα κατάθλιψης.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε μια άλλη μελέτη νευροαπεικόνισης, που μετρά τη γνωστική εξασθένηση και την
κατάθλιψη σε ένα δείγμα 34 συνταξιούχων παικτών NFL
και διαπίστωσε ποσοστό 23,5% επιπολασμού της κατάθλιψης και υψηλό ποσοστό γνωστικών ελλειμμάτων σε
σύγκριση με εκείνες μιας ομάδας ελέγχου16. Συμπεραίνουν ότι τα γνωστικά ελλείμματα και τα συμπτώματα
κατάθλιψης φαίνεται να είναι πιο διαδεδομένα στους
συνταξιούχους παίκτες NFL σε σύγκριση με αυτούς που
βρίσκονται σε μια υγιή ομάδα ελέγχου16.
Ενώ η σχέση μεταξύ διάσεισης και κατάθλιψης μπορεί να είναι σημαντική, υπάρχουν επίσης στοιχεία που
υποδηλώνουν ότι μια διάσειση μπορεί να έχει το ίδιο
αποτέλεσμα με άλλους τραυματισμούς στην ψυχική
υγεία. Για παράδειγμα, σε μελέτη που διεξήχθη μελε-
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τήθηκαν-εξετάστηκανοι διαφορές μεταξύ των συναισθηματικών αποκρίσεων σε αθλητές που είχαν υποστεί
διάσειση σε σύγκριση με αθλητές με ιστορικό τραυματισμού πρόσθιου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ)17. Διαπιστώθηκε ότι οι αθλητές με τραυματισμούς ΠΧΣ είχαν
πιο σοβαρά επίπεδα κατάθλιψης και μεγαλύτερη διάρκεια κατάθλιψης σε σύγκριση με εκείνους των αθλητών
με διάσειση. Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι τραυματισμοί ΠΧΣ έχουν υψηλότερο επίπεδο
συναισθηματικής διαταραχής σε σύγκριση με αυτό των
αθλητών με διάσειση και ότι η εξέταση και η παρέμβαση θα πρέπει να επικεντρώνεται τόσο σε αθλητές με
τραυματισμούς ΠΧΣ όσο και με εγκεφαλικές διασείσεις.
Ενώ το μέγεθος του δείγματος αυτής της συγκεκριμένης μελέτης ήταν μικρό, δείχνει ότι υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος κακής προσαρμογής στην ψυχολογική ανταπόκριση σε διάφορους τύπους τραυματισμών και ότι η
διάσειση μπορεί να είναι ή και όχι αυξημένος παράγοντας κινδύνου για κατάθλιψη σε σχέση με άλλους τύπους αθλητικών τραυματισμών.Παρόλο που δεν οφείλεται στο αποτέλεσμα μιας οξείας βλάβης, το σύνδρομο
υπερβολικής προπόνησης (overtrainingSyndrome-OTS)
μπορεί επίσης να απειλήσει τη συνολική ψυχική και
σωματικήυγεία ενός αθλητή. Το OTS χαρακτηρίζεται
από ψυχολογικές και σωματικές διαταραχές, καθώς και
από μειώσεις στην απόδοση18. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με τις αιτίες και τις συνέπειες του OTS, αλλά
η έρευνα δείχνει ότι τα συμπτώματα της μείζονος κατάθλιψης και του OTS μπορεί να φαίνονται παρόμοια19.
Ως εκ τούτου, αυτοί οι επαγγελματίες που εργάζονται
με αθλητές πρέπει να προσέχουν να μην παρερμηνεύουν την κατάθλιψη με το OTS και το αντίστροφο. Ωστόσο, πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι οι δύο συνθήκες
δεν είναι αναγκαστικά αμοιβαία αποκλειόμενες,αλλά
μπορούν να συνυπάρχουν.

Διακοπή Καριέρας
Το τέλος της σταδιοδρομίας ενός αθλητή σηματοδοτεί μια σημαντική μετάβαση στη ζωή που μπορεί
να οδηγήσει σε αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις,
τους ρόλους και τις καθημερινές συνήθειές του20. Παρόλο που ο τερματισμός της αθλητικής σταδιοδρομίας
αντιπροσωπεύει σημαντική μετάβαση στη ζωή για τους
αθλητές, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οδηγεί σε
ψυχολογική δυσφορία. Για ορισμένους αθλητές, η μετάβαση από τον ανταγωνιστικό αθλητισμό στην αθλητική συνταξιοδότηση γίνεται με ευκολία, επιτρέποντάς
τους να ακολουθήσουν νέες πορείες καριέρας και νέες
ευκαιρίες. Για άλλους, αυτή η μετάβαση είναι μια δύσκολη διαδικασία που έχει συσχετιστεί με τις συμπεριφορικές δυσκολίες και τη συναισθηματική δυσφορία1.
Για παράδειγμα, ο τερματισμός της αθλητικής σταδιο-

δρομίας έχει συσχετιστεί με κακές στρατηγικές αντιμετώπισης, κατάθλιψη, άγχος, αυξημένη εχθρότητα και
θυμό και κατάχρηση ουσιών20,23.
Είναι πιθανό ότι πολλές μεταβλητές μέτρησης και
μεσολάβησης επηρεάζουν την ανταπόκριση ενός αθλητή στον τερματισμό της σταδιοδρομίας. Μια συγκεκριμένη μεταβλητή που έχει λάβει μεγάλη προσοχή είναι η
εθελοντική-εκούσια (δηλ. η προσωπική απόφαση απόσυρσης) έναντι της ακούσιας (δηλαδή τραυματισμού,
αποκοπής από την ομάδα) τερματισμού της σταδιοδρομίας. Έχει υποτεθεί ότι ο ακούσιος τερματισμός της
σταδιοδρομίας είναι πιο πιθανός να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία του αθλητή από τον εθελοντικό24.
Πρόσθετη στήριξη για αυτό το επιχείρημα συγκεντρώθηκε από μια μελέτη που διαπίστωσε ότι η
ακούσια διακοπή της σταδιοδρομίας συσχετίστηκε με
σημαντικά μεγαλύτερα ψυχολογικά συμπτώματα, συμπεριλαμβανομένης της συμπτωματολογίας κατάθλιψης, όπως μετράται από τη Λίστα Ελέγχου Συμπτωμάτων-90-R (Symptom Checklist-90-R)από τον εθελοντικό
τερματισμό σταδιοδρομίας μεταξύ ενός δείγματος σε
σκιέρς23. Ωστόσο, διαπιστώθηκε επίσης ότι τα συμπτώματα ψυχολογικής δυσφορίας για τους αθλητές που
ασχολούνται με την ακούσια διακοπή της σταδιοδρομίας μειώθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Αυτό το εύρημα μπορεί να υποδεικνύει ότι, αρχικά, οι αθλητές δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στην ακούσια διακοπή
της σταδιοδρομίας, αλλά βιώνουν τη συνολική μείωση
της ψυχολογικής δυσφορίας που απομακρύνεται από
την εκδήλωση. Επιπρόσθετα, σε μια άλλη έρευναπαρουσιάστηκαν παρόμοια ευρήματα σχετικά με τις γνωστικές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές συνέπειες
που σχετίζονται με τον τερματισμό της σταδιοδρομίας
μεταξύ ενός δείγματος 256 ερασιτεχνών ευρωπαίων
αθλητών25. Στην παραπάνω έρευνα, διαπιστώθηκε ότι
η προγραμματισμένη αποχώρηση από τον αθλητισμό
συνδέεται με λιγότερες αρνητικές συναισθηματικές
αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένης και της θλίψης)
σε σύγκριση με τη μη προγραμματισμένη συνταξιοδότηση25.
Ενώ ο εθελοντικός και ακούσιος τερματισμός της
σταδιοδρομίας ήταν ο πιο καλά μελετημένος περιστασιακός παράγοντας που σχετίζεται με το τέλος της
σταδιοδρομίας του αθλητή, η αθλητική ταυτότητα
(athleticidentity) έχει λάβει τη μεγαλύτερη προσοχή ως
ένας δυνητικός ατομικός παράγοντας που μπορεί να
επηρεάσει τη διαδικασία μετάβασης από τον αθλητισμό. Η αθλητική ταυτότητα ορίζεται ως ο βαθμός κατά
τον οποίο ο αθλητής ορίζει τον εαυτό του ως προς τον
αθλητικό του ρόλο26. Σε άλλη μελέτη,διαπιστώθηκε ότι
οι αθλητές με υψηλή αθλητική ταυτότητα ήταν επιρρεπείς στο να βιώσουν συναισθηματικά και κοινωνικά
προβλήματα προσαρμογής μετά την ολοκλήρωση της
αθλητικής σταδιοδρομίας τους27. Η ισχυρή και απο-
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κλειστική αθλητική ταυτότητα έχει επίσης συσχετιστεί
με αυξημένο άγχος και άγχος μετά τον τερματισμό της
αθλητικής σταδιοδρομίας21. Επίσης, στη βιβλιογραφία
αναφέρεται ότι οι αθλητές που σημειώνουν υψηλή
βαθμολογία στη κλίμακα μέτρησης αθλητικής ταυτότητας (Athletic Identity Measurement Scale) ανταποκρίθηκαν σε υποθετικούς τραυματισμούς που θα έληγαν την
καριέρα τους, με αντιδράσεις κατάθλιψης28. Συνοπτικά,
τα ευρήματα των ερευνών δείχνουν σταθερά ότι τα
άτομα με ισχυρή αθλητική ταυτότητα αντιμετωπίζουν
πιο έντονες και συχνές ψυχολογικές και συναισθηματικές δυσκολίες μετά τη συνταξιοδότησή τους από τον
αθλητισμό1,21,25,27.
Η πιθανότητα απώλειας της ταυτότητας του αθλητή
μετά τον τερματισμό της αθλητικής σταδιοδρομίας ήταν
ο πρωταρχικός λόγος, όπως υποτίθεται από πρόσφατη
έρευνα, γιατί οι πρώην αθλητές κολλεγίων θα ανέφεραν περισσότερα συμπτώματα κατάθλιψης από τους
σημερινούς αθλητές κολλεγίων29. Ωστόσο, το αντίθετο
ήταν αληθές, καθώς η κατάθλιψη ήταν σημαντικά υψηλότερη μεταξύ των σημερινών αθλητών σε σύγκριση με
αυτή των πρώην αθλητών. Βάσει των αποτελεσμάτων,
το 17% των σημερινών αθλητών κολλεγίων πληρούσε
τα κριτήρια για την κατάθλιψη, ενώ το 8% των πρώην
αθλητών κολλεγίων είχε επίπεδα κατάθλιψης σύμφωνα
με τη διάγνωση της διαταραχής. Μια μελέτη κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι τα συμπεράσματα αυτά υποδηλώνουν ότι ο εθελοντικός τερματισμός της αθλητικής σταδιοδρομίας για τον αθλητή κολλεγίων, για παράδειγμαστο τέλος της αθλητικής σταδιοδρομίας του κολλεγίου
τους, δεν θέτει τον αθλητή σε υπερβολικά υψηλότερο
κίνδυνο για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της κατάθλιψης29. Αυτά τα ευρήματα μπορεί να ισχύουν ή όχι για
τον αθλητή του οποίου η σταδιοδρομία τελειώνει ή διακόπτεται από τραυματισμό ή που απομακρύνεται από
την ομάδα ή τον αθλητισμό, ειδικά εάν η ταυτότητα και
η αυτοπεποίθηση του αθλητή συνδέονται με περίπλοκο
τρόπο-σχέση με τη συνέχιση του αθλητισμού.

Αθλητική απόδοση και κατάθλιψη
Από ψυχολογική άποψη, οι αθλητές ενδέχεται να
είναι επιρρεπείς στην εμφάνιση συμπτωμάτων κατάθλιψης όταν αντιμετωπίζουν μειώσεις στην αθλητική
τους απόδοση ή καταστροφική αθλητική απόδοση. Η
πολύ φτωχή αθλητική επίδοση μπορεί να οδηγήσει σε
έλλειψη αυτοπεποίθησης, αλλοιώσεις της συμπεριφοράς, αρνητικές αντιλήψεις και αξιολογήσεις και αίσθημα αδυναμίας ή απελπισίας, που είναι συνεπείς με τα
συμπτώματα της κατάθλιψης. Όταν εξετάζεται σε ένα
αντικειμενικό πλαίσιο, η φύση του αθλητικού ανταγωνισμού μπορεί να αποφέρει υψηλότερα ποσοστά αποτυχιώνκαθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους και τελικά μόνο
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μία ομάδα ή ένας αθλητής μπορεί να επιτύχει το αποκορύφωμα, ενώ όλοι οι άλλοι τερματίζουν την εποχή ή
την καριέρα τους με αποτυχία. Σε μια μελέτη που διεξήχθη, εξετάστηκε η σχέση μεταξύ του επιπολασμού της
διάγνωσης της κατάθλιψης που βασίζεται σε αποτυχία
και των αυτοαναφερόμενων συμπτωμάτων κατάθλιψης
σε ένα δείγμα 50 κολυμβητών30. Αξιοσημείωτη στη μελέτη αυτή ήταν η επικράτηση κατά 68% των επεισοδίων κατάθλιψης σε όλη τη ζωή των συμμετεχόντων, με
σημαντικά περισσότερα θηλυκά να υποστηρίζουν το
ιστορικό κατάθλιψης. Οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι
μετά από έναν αθλητικό αγώνα, το 34% των αθλητών
είχαν κλινικά αυξημένες βαθμολογίες κατάθλιψης στο
BDI-II, αλλά το ένατέταρτο των ανώτερων επιδόσεων
είχε 2 φορές υψηλότερο ποσοστό αυξημένων βαθμολογιών κατάθλιψης. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός
ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες εμφανίζονται μόνο κάθε 4
χρόνια, μπορεί να αντιπροσωπεύει αυτό το αποτέλεσμα, εξακολουθεί να είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι
σε αυτή την ομάδα υπήρξε μια σημαντική σχέση μεταξύ
των επιδόσεων του αθλητή και της κατάθλιψης. Αυτή η
μελέτη δείχνει ότι μερικοί αθλητές υψηλών επιδόσεων
στην πραγματικότητα μπορεί να είναι πιο επιρρεπείς
στην κατάθλιψη όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα απόδοσης που είναι κάτω των προσδοκιών
και ότι το προσωπικό που ασχολείται με την αθλιατρική
πρέπει να γνωρίζει τις ψυχολογικές συνέπειες του να
χάνεις ήτης ατομικής αποτυχίας κατά τη διάρκεια του
ανταγωνισμού. Εκείνοι που παρέχουν ολοκληρωμένη φροντίδα στον αθλητή πρέπει να κατανοήσουν ότι
οι προσδοκίες για αθλητικές επιδόσεις έχουν αρκετές
επιρροές και μπορεί να περιλαμβάνουν όχι μόνο την
άποψη του αθλητή, αλλά και την αντίληψη των συμπαικτών, των προπονητών και της οικογένειας.

Ανησυχίες σχετικά με την ελλιπή υποβολή
αναφορών (Underreporting)
‘Όπως σημείωσαν οι Proctor και Boan-Lenzo4, ένας
από τους λόγους για τη διαφορά στα ποσοστά κατάθλιψης στη μελέτη τους μπορεί να οφείλεται στο ότι
οι αθλητές δεν δήλωναν συμπτώματα κατάθλιψης, σε
μια προσπάθεια να παρουσιάσουν τον εαυτό τους δυνατό και γεμάτο αυτοπεποίθηση. Σε αντίθεση με τους
μη αθλητές, οι αθλητές ενδέχεται να έχουν κάποιες
επιφυλάξεις όταν συμπληρώνουν ένα μέτρο κατάθλιψης, όπως το να ανακάλυπταν οι προπονητές τις βαθμολογίες τους ή τις ανησυχίες τους για τις υποθετικές
αντιδράσεις στην παραδοχή τους για αίσθημα κατάθλιψης. Το ερώτημα του πώς οι απαντήσεις στα ερωτηματολόγια αυτοελέγχου συσχετίζονται με τις επιπτώσεις
είναι πάντα ένα σημαντικό ζήτημα για τους ερευνητές
και μπορεί να είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη μέτρηση
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της κατάθλιψης μεταξύ των αθλητών κολλεγίων. Συνήθως, πλασματικά, οι αθλητές τείνουν να απεικονίζουν
μια εικόνα ψυχολογικής δύναμης και ευφορίας όταν
αξιολογούνται για συμπτώματα κατάθλιψης. Φαίνεται
ότι υπάρχει μια τάση να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να εμφανιστούν «καλά» ή «εντάξει» και
έτοιμοι για τον επόμενο αγώνα ή πρόκληση. Αυτό είναι
σύμφυτο με την κουλτούρα του αθλητισμού, καθώς η
αυτοπεποίθηση συχνά θεωρείται αναγκαία για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ωστόσο, δημιουργεί σημαντική
δυσκολία για τους επαγγελματίες του αθλητικού ιατρικού τομέα που προσπαθούν να έχουν πρόσβαση στην
κατάσταση του νου του αθλητή με ακρίβεια. Περαιτέρω
έρευνα για την κατάθλιψη στους αθλητές θα έπρεπε
ιδανικά να λάβει υπόψη την ανησυχία για την ανεπαρκή αναφορά των συμπτωμάτων κατάθλιψης, ειδικά εάν
η μελέτη βασίζεται σε δεδομένα που έχουν αναφερθεί
ως «αυτοαναφερόμενα».

Αυτοκτονικότητα
Ορισμένες πρόσφατες αυτοκτονίες των σημερινών
ή πρώην αθλητών και η σχετική προσοχή των μέσων
ενημέρωσης οδήγησαν σε αυξημένη εστίαση και συζήτηση σχετικά με πιθανούς παράγοντες κινδύνου για
αυτοκτονική συμπεριφορά σε αθλητές. Οι αθλητές, παρόμοια με τον γενικό πληθυσμό, στην πραγματικότητα
αντιμετωπίζουν την ιδέα της αυτοκτονικότητας. Σε μια
ανασκόπηση της ιατρικής βιβλιογραφίας, βρέθηκαν
71 περιπτώσεις αθλητών που σκέφτηκαν, επιχείρησαν
ή ολοκλήρωσαν αυτοκτονία31. Από τις 71 περιπτώσεις
που εντοπίστηκαν, 66 αυτοκτονίες ολοκληρώθηκαν. Η
συντριπτική πλειοψηφία αυτών των περιπτώσεων ήταν
αρσενικοί αθλητές (61 περιπτώσεις) με μέσο όρο 22
ετών για ολόκληρο το δείγμα. Αυτό συμβαδίζει με την
εμπειρική βιβλιογραφία, η οποία δείχνει ότι οι άντρες
είναι πιθανότερο να αυτοκτονήσουν σε σχέση με τα
θηλυκά και ότι άτομα ηλικίας 15 έως 24 ετών αντιπροσωπεύουν την ομάδα με τον υψηλότερο κίνδυνο αυτοκτονίας. Παρόλο που συνεχίζεται η αυτοκτονία στους
αθλητές και υπάρχουν πτυχές της αθλητικής συμμετοχής που μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένα ποσοστά
κατάθλιψης και πιθανού κινδύνου αυτοκτονίας, υπάρχει έλλειψη έρευνας που προσδιορίζει παράγοντες
κινδύνου για αυτοκτονικές συμπεριφορές σε αθλητές
και έλλειψη πληροφοριών σχετικά με κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της πιθανότηταςγια
αυτοκτονία στους αθλητές. Σε δυο δημοσιευμένες
έρευνες31,32, αναφέρονται περιπτωσιολογικές μελέτες
αθλητών που αυτοκτόνησαν και συνέβαλαν στον τρόπο με τον οποίο οι αθλητικοί εκπαιδευτές και άλλοι
επαγγελματίες μπορούν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο
αυτοκτονίας. Για παράδειγμα, βάσει πέντε περιπτωσι-

ολογικών μελετών αθλητών με τραυματισμό που παρατηρήθηκε στην κλινική τους πρακτική, υποστηρίζεται
ότι ένας σοβαρός τραυματισμός που απαιτεί χειρουργική επέμβαση, η εκτεταμένη διαδικασία αποκατάστασης
(6 εβδομάδων έως 1 έτους) που μείωσε τις αθλητικές
δεξιότητες παρά την προσκόλλησή τους στην αποκατάσταση, η αντιληπτή έλλειψη ικανότητας κατά την επιστροφή στην αθλητική δραστηριότητα σε σύγκριση με
τα επίπεδα προ-τραυματισμού, καθώς και η αντικατάστασή του από έναν συμπαίκτη στη θέση που τους είχε
δοθεί, μπορούν να συμβάλουν στην αυτοκτονική συμπεριφορά των αθλητών με τραυματισμό32.
Ενώ η προηγούμενη έρευνα και συζήτηση είναι αξιοσημείωτες, τα μικρά μεγέθη δειγμάτων αυτών των
μελετών προκαλούν προσοχή κατά της λήψης κλινικών
αποφάσεων χωρίς περισσότερα ποσοτικά ευρήματα.
Η κατάρτιση οδηγιών κλινικής πρακτικής μπορεί να είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εφαρμογή
στρατηγικών αξιολόγησης και διαχείρισης κινδύνου
αυτοκτονίας με τους αθλητές. Σε μια πρακτική ανασκόπηση της εκτίμησης κινδύνου αυτοκτονίας στην κλινική
πρακτική, απεικονίζεται η κακή προβλεψιμότητα των
προσπαθειών αυτοκτονίας και αυτοκτονίας και ο πολύπλοκοςδιαδραστικός χαρακτήρας των μεταβλητών που
σχετίζονται με την αυτοκτονία33. Συνολικά, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμη πολλά κενά για τον εντοπισμό
και την αξιολόγηση των αθλητών που διατρέχουν κίνδυνο, καθώς σχετίζονται με την αυτοκτονία και τη μείωση
του κινδύνου αυτοκτονίας.

Συμπεράσματα
Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει ότι
η κατάθλιψη συμβαίνει στους αθλητές και ότι οι αθλητές δεν είναι «άνοσοι» ή ανθεκτικοί στην κατάθλιψη.
Στην πραγματικότητα, είναι ρεαλιστική η υπόθεση ότι
υπάρχουν παράγοντες κινδύνου που είναι ξεχωριστοί
για έναν αθλητικό πληθυσμό (δηλαδή τραυματισμός,
ακούσιος τερματισμός της σταδιοδρομίας, προσδοκίες
απόδοσης και ενδεχομένως υπερβολική προπόνηση)
που μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο κατάθλιψης σε
σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. Σε ορισμένους υποπληθυσμούς αθλητών μπορεί να υπάρχει υψηλότερος
ρυθμός κατάθλιψης σε σχέση με τους μη αθλητές. Είναι
σαφές ότι υπάρχει κατάθλιψη στους αθλητές. Η αυτοκτονία στους αθλητέςυπάρχει ως ένα τραγικό αποτέλεσμα που μπορεί να σχετίζεται με την κατάθλιψη.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιορισμένες γνώσεις
σχετικά με τη βέλτιστη εκτίμηση της κατάθλιψης στους
αθλητές και υπάρχει έλλειψη τεκμηριωμένων παρεμβάσεων που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για τη
θεραπεία αθλητών με κλινικά επίπεδα κατάθλιψης. Οι
μελλοντικές μελέτες για την κατάθλιψη και τους αθλη-
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τές πρέπει να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο η
εκτίμηση και η διαχείριση της κατάθλιψης μπορεί να
είναι διαφορετική στους αθλητές από τους μη αθλητές.
Για παράδειγμα, αποδεικνύεται ότι η θεραπεία είναι
περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματική στους αθλητές; Επίσης, ποια κατηγορία φαρμάκων μπορεί να είναι
πιο χρήσιμη στον αθλητή; Υποθέτουμε ότι οι υπηρεσίες θεραπείας ψυχικής υγείας μπορεί να μην αξιοποιούνται επαρκώς από τα άτομα που συμμετέχουν στον
αθλητισμό λόγω μιας πληθώρας μεταβλητών, όπως
οι χρονικοί περιορισμοί και το κοινωνικό στίγμα23,
το οποίο είναι ανησυχητικό, λαμβάνοντας υπόψη τα
υψηλά ποσοστά κατάθλιψης μεταξύ των αθλητών που
έχουν βρεθεί σε μερικές μελέτες. Η πρωταρχική επαφή
σχετικά με θέματα κατάθλιψης και ψυχικής υγείας μπορεί να συμβεί με τις ομάδες αθλιατρικής.
Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό οι εν λόγω επαγγελματίες του τομέα της υγείας να είναι σε θέση να εντοπίσουν τα σημεία και τα συμπτώματα της κατάθλιψης
μεταξύ των αθλητών και να προσφέρουν τις κατάλληλες
παραπομπές όταν είναι απαραίτητο. Οι αθλητές μπορούν να παρουσιάσουν άτυπα σημεία και συμπτώματα,
όπως θυμό και ευερεθιστότητα και να συμμετάσχουν σε
υγιείς ή λιγότερο υγιείς μηχανισμούς αντιμετώπισης,
όπως η κατάχρηση ουσιών ή η υπερβολική προπόνηση.
Πέρα από τους παραδοσιακούς δείκτες της κατάθλιψης,
οι αθλητικοί εκπαιδευτές και οι ομάδες αθλιατρικής θα
πρέπει να διατηρούν αυξημένη συνειδητοποίηση ότι
(λόγω της φύσης της αθλητικής κουλτούρας) οι αθλητές
ενδέχεται να αρνούνται τα συμπτώματα κατάθλιψης.
Η εκπαίδευση των επαγγελματιών της αθλιατρικής και
του δικτύου αθλητικής φροντίδας είναι το κλειδί για τη
βέλτιστη αξιολόγηση, τη διαχείριση και την έκβαση της
κατάθλιψης στους αθλητές.

Summary
Symeon Naoum, MD
Health Service 116 Combat Wing, Araxos
Abstract
Depression affects about 6.7% of the current adult population per year. Given the high age in certain age groups
and the large number of athletes, previous attitudes that
athletes do not have mental health problems have been
examined by sports providers. In fact, empirical studies
show that athletes are equally likely to experience depression with the general population. Some subpopulations of athletes may have a higher depression rate than
non-athletes. Suicide in athletes exists as a tragic result
that may be related to depression. Therefore, it is important that healthcare professionals are able to identify the
signs and symptoms of depression among athletes and to
provide appropriate referrals when necessary. The train-
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ing of sports and athletic care professionals is the key to
the best assessment, management and performance of
depression in athletes.
Key words: depression, athletes, depression in athletes,
risk factors, careers, injuries
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Περίληψη
Η υπερουριχαιμία φαίνεται να σχετίζεται με διάφορους μηχανισμούς με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά συμβάματα. Στους μηχανισμούς αυτούς περιλαμβάνεται η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, η ενεργοποίηση του συστήματος
ρενίνης-αγγειοτενσίνης, το οξειδωτικό στρες και η αγγειακή
φλεγμονή. Διάφορες επιδημιολογικές μελέτες έχουν αναδείξει την ύπαρξη ασθενούς, αλλά στατιστικά σημαντικής
συσχέτισης μεταξύ ασυμπτωματικής υπερουριχαιμίας και
καρδιαγγειακού κινδύνου. Ωστόσο δεν υπάρχουν ακόμα
επαρκή επιδημιολογικά δεδομένα που να προσδίδουν σε
αυτή τη σχέση αιτιώδη χαρακτήρα. Περισσότερη έρευνα
λοιπόν χρειάζεται τόσο προκειμένου να αποδειχθεί ότι η
υπερουριχαιμία είναι ανεξάρτητος προγνωστικός δείκτης
καρδιαγγειακού κινδύνου όσο και σχετικά με την αναγκαιότητα χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής (αλλοπουρινόλη)
για την αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής υπερουριχαιμίας, με σκοπό τη μείωση του καρδιαγγγειακού κινδύνου,
καθώς και με τα επίπεδα ουρικού οξέος πάνω από τα οποία
θα πρέπει να αρχίζει η θεραπεία.

Υπεύθυνη Αλληλογραφίας:
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Τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος φαίνεται να σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα καρδιαγγειακού κινδύνου.
Ωστόσο υπάρχουν ακόμα ασάφειες στο κατά πόσο η υπερουριχαιμία είναι ανεξάρτητος παράγων καρδιαγγειακού
κινδύνου και ποιος είναι ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο
η υπερουριχαιμία σχετίζεται με τα καρδιαγγειακά νοσήματα.
Εξίσου σημαντικό είναι και το ερώτημα κατά πόσο θα πρέπει
να χορηγούνται φάρμακα που μειώνουν τα επίπεδα ουρικού
οξέος στο αίμα με στόχο τη μείωση της επίπτωσης των καρδιαγγειακών νοσημάτων, πέρα από την αντιμετώπιση της
συμπτωματικής υπερουριχαιμίας.
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Στοιχεία Φυσιολογίας
και Παθογένεση Υπερουριχαιμίας
Το ουρικό οξύ προκύπτει ως αποτέλεσμα της αποδόμησης των πουρινών από το ένζυμο ξανθινοξειδάση.
Στα περισσότερα θηλαστικά, το ουρικό οξύ υφίσταται
περαιτέρω αποδόμηση από το ένζυμο ουρικάση με
αποτέλεσμα να προκύπτει η υδατοδιαλυτή αλλαντοίνη. Στον άνθρωπο όμως δεν υπάρχει το ένζυμο αυτό,
με αποτέλεσμα η μεγαλύτερη ποσότητα ουρικού οξέος
(=70%) να αποβάλλεται από τους νεφρούς και το υπόλοιπο κυρίως από το γαστρεντερικό σύστημα. Τα φυσιολογικά επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα είναι <6,5 mg/
dl στις γυναίκες και <7 mg/dl στους άνδρες. Ωστόσο τα
επίπεδα ουρικού οξέος είναι χαμηλότερα στις γυναίκες
αναπαραγωγικής ηλικίας λόγω της ουρικοδιουρητικής δράσης των οιστρογόνων και φυσιολογικά αυξάνονται με την αύξηση της ηλικίας.1-6
Στις επιδράσεις του ουρικού οξέος στον οργανισμό
περιλαμβάνεται η αντιοξειδωτική του δράση (προστατεύοντας τα ενδοθηλιακά κύτταρα από το εξωτερικό
οξειδωτικό stress), η συμμετοχή του στη διαδικασία
της φλεγμονής, η συμμετοχή του στην ανοσολογική
απάντηση του οργανισμού απέναντι σε διάφορα αντιγόνα (μέσω συμμετοχής στην ενεργοποίηση των Τ-λεμφοκυττάρων4,7 και η μείωση της διαθεσιμότητας του
μονοξειδίου του αζώτου που οδηγεί σε ενδοθηλιακή
δυσλειτουργία. Η τελευταία δράση παρατηρείται όταν
το ουρικό οξύ εισέρχεται εντός των κυττάρων2. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τονιστεί ότι η δράση του ουρικού
οξέος ως αντιοξειδωτικός παράγων παρατηρείται όταν
παραμένει εξωκυττάρια, ενώ όταν εισέρχεται εντός των
κυττάρων ή παράγεται εντός αυτών από τον καταβολισμό των πουρινών, ασκεί οξειδωτική δράση, αυξάνοντας το οξειδωτικό stress (μέσω παραγωγής ελεύθερων
ριζών οξυγόνου7 και μειώνοντας τη βιοδιαθεσιμότητα
του μονοξειδίου του αζώτου8,9.
Τα επίπεδα ουρικού οξέος στο αίμα μπορούν να αυξηθούν είτε λόγω αυξημένης παραγωγής ουρικού οξέος
είτε λόγω μειωμένης απέκκρισης από τους νεφρούς.
Αυξημένη παραγωγή ουρικού οξέος παρατηρείται σε
άτομα που ακολουθούν δίαιτα πλούσια σε πουρίνες,
άτομα που καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, άτομα με μυελουπερπλαστικά νοσήματα, ψωρίαση
και αιμολυτικές νόσους, καθώς και άτομα με σπάνιες
γενετικές διαταραχές - ανεπάρκειες Ενζύμων, όπως το
σύνδρομο Lesch-Nyan1,4,5. Μειωμένη αποβολή ουρικού
οξέος από τους νεφρούς μπορεί να συμβεί ως αποτέλεσμα μειωμένης σπειραματικής διήθησης, μειωμένης
σωληναριακής έκκρισης ή και λόγω επίδρασης φαρμάκων, όπως τα θειαζιδικά διουρητικά1. Σημαντικός είναι
κάποιες φορές και ο ρόλος ενδοκρινολογικών διαταραχών (όπως υποθυρεοειδισμός, άποιος διαβήτης, υπερ-

παραθυρεοειδισμός) και μεταβολικών διαταραχών
(όπως κετοξέωση, σοβαρή αφυδάτωση) 4.

Υπερουριχαιμία και Καρδιαγγειακός
Κίνδυνος
Αρκετές μελέτες στο παρελθόν ανέδειξαν συσχέτιση μεταξύ υπερουριχαιμίας και καρδιονεφρικής νόσου.
Ωστόσο υπάρχουν πολλές αδυναμίες στις μελέτες αυτές
με αποτέλεσμα να τίθεται υπό αμφισβήτηση αν όντως
η υπερουριχαιμία αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό
δείκτη όσον αφορά την καρδιονεφρική νόσο. Πιο συγκεκριμένα, στις μελέτες αυτές φάνηκε συσχέτιση μεταξύ υπερουριχαιμίας και καρδιαγγειακού κινδύνου σε
άτομα που ανήκαν ήδη σε κατηγορία υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου λόγω συννοσηροτήτων, όπως υπέρταση, νεφρική νόσο και μεταβολικό σύνδρομο. Επίσης
πολλές φορές η συσχέτιση αυτή μπορεί να ήταν τυχαίο
εύρημα, καθώς τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος
μπορεί να οφείλονταν σε άλλους παράγοντες, όπως η
χρήση θειαζιδικών διουρητικών. Τέλος, σε άτομα με ουρική αρθρίτιδα παρατηρήθηκαν νεφρικές αλλοιώσεις
(όπως σπειραματοσκλήρυνση και διάμεση ίνωση) που
θα μπορούσαν να αποδοθούν και στη συνυπάρχουσα
υπέρταση και να μην αποτελούν αποκλειστικά βλάβες
της λεγόμενης ‘ουρικής νεφροπάθειας10.
Ωστόσο, υπάρχουν νεότερα δεδομένα που υποστηρίζουν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ υπερουριχαιμίας (κυρίως όταν συνυπάρχει συμπτωματολογία, όπως
στην ουρική αρθρίτιδα) με αυξημένο καρδιαγγειακό
κίνδυνο 11.

Υπερουριχαιμία και Υπέρταση
H ασυμπτωματική υπερουριχαιμία (δηλαδή η ύπαρξη αυξημένων επιπέδων ουρικού οξέος, χωρίς να συνυπάρχει ουρική αρθρίτιδα, λιθίαση λόγω ουρικού ή
ουρική νεφροπάθεια) αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για εμφάνιση υπέρτασης1,2,11. Οι μηχανισμοί με τους
οποίους η υπερουριχαιμία οδηγεί σε εμφάνιση υπέρτασης περιλαμβάνουν την αναστολή παραγωγής μονοξειδίου του αζώτου (με αποτέλεσμα την εμφάνιση
ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας) και την ενεργοποίηση
του συστήματος ρενίνης-αγγειοτενσίνης (με αποτέλεσμα την υπερπλασία των λείων μυικών ινών του αγγειακού τοιχώματος και την υπερτροφία των νεφρικών αρτηριολίων)4,10,11. Η ανάπτυξη μικροαγγειακών βλαβών
στους νεφρούς αποτελεί άλλον ένα μηχανισμό με τον
οποίο το ουρικό οξύ μπορεί να προκαλέσει υπέρταση10.
Η υπερουριχαιμία ανευρίσκεται στο 25% των υπερτασικών που δεν λαμβάνουν θεραπεία και σε >40% που
λαμβάνουν θεραπεία, κυρίως λόγω των χορηγούμενων
θειαζιδικών διουρητικών1.

Υπερουριχαιμία και καρδιαγγειακός κίνδυνος

Υπερουριχαιμία και Καρδιαγγειακή Νόσος
Η ασυμπτωματική υπερουριχαιμία δεν σχετίζεται
τόσο ισχυρά με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο όσο
η ύπαρξη συμπτωματικής υπερουριχαιμίας (ουρική αρθρίτιδα)11. Φυσικά υπάρχουν πρόσφατες μελέτες12 και
μετααναλύσεις13 που φανερώνουν στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ υπερουριχαιμίας και μειζόνων
καρδιαγγειακών συμβαμάτων με διάφορους μηχανισμούς, όπως η ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, η εναπόθεση κρυστάλλων ουρικού στο τοίχωμα των αγγείων και
η επακόλουθη φλεγμονή, η οξείδωση των μορίων LDL,
η συμμετοχή στην παθογένεση της υπέρτασης και η
προθρομβωτική του δράση5,7,9,13. Υπάρχουν μάλιστα μελέτες που συσχετίζουν την ύπαρξη υπερουριχαιμίας με
αγγειογραφικά επιβεβαιωμένη στεφανιαία νόσο (ιδίως
σε άτομα με εναποθέσεις ουρικού οξέος) και με ασταθείς αθηρωματικές πλάκες (με μεγάλο λιπώδη πυρήνα),
όπως αυτό διαπιστώθηκε μετά από χρήση ενδοστεφανιαίου υπέρηχου (IVUS) 14-17.

Ουρική Αρθρίτιδα και Καρδιαγγειακή Νόσος
Η ύπαρξη υπερουριχαιμίας με ουρική αρθρίτιδα
σχετίζεται ισχυρά με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο
(και κυρίως αυξημένη επίπτωση εμφραγμάτων και μάλιστα με σοβαρές αγγειογραφικά βλάβες)3,6,11,18-19.
Τα αυξημένα επίπεδα ουρικού οξέος σχετίζονται
με αυξημένη συσσώρευση αιμοπεταλίων και κίνδυνο
θρόμβωσης των στεφανιαίων αγγείων1. Η συμπτωματική υπερουριχαιμία, όπως προαναφέρθηκε, προκαλεί
ενδοθηλιακή δυσλειτουργία, ελάττωση του διαθέσιμου μονοξειδίου του αζώτου και μικροαγγειακή νόσο
με αποτέλεσμα την εμφάνιση υπέρτασης, διαστολικής
δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας και αυξημένη
νοσηρότητα και θνητότητα των ασθενών με καρδιακή
ανεπάρκεια2,3,5-7,13.

Υπερουριχαιμία και Μεταβολικό Σύνδρομο
Η υπερουριχαιμία μπορεί να διευκολύνει την εμφάνιση σακχαρώδη διαβήτη και μεταβολικού συνδρόμου,
κυρίως μέσω της προκαλούμενης αντίστασης στην ινσουλίνη3,4. Μάλιστα η υπερουριχαιμία σε διαβητικούς
ασθενείς με στεφανιαία νόσο αποτελεί ανεξάρτητο δείκτη θνητότητας5,20.

Υπερουριχαιμία και Χρόνια Νεφρική νόσος
Η υπερουριχαιμία σχετίζεται με την εμφάνιση νε-
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φρικών βλαβών που περιλαμβάνουν σπειραματοσκλήρυνση, διάμεση ίνωση και ενδονεφρικές εναποθέσεις
κρυστάλλων ουρικού οξέος. Αποτελεί δε παράγοντα
κινδύνου για μικροαλβουμινουρία και νεφρική βλάβη.
Κάποιες μελέτες μάλιστα υποστηρίζουν ότι η μείωση
των επιπέδων ουρικού οξέος ασθενών με υπερουριχαιμία προκαλεί επιβράδυνση στην εξέλιξη της νεφρικής
νόσου4,10.

Θεραπεία υπερουριχαιμίας για μείωση καρδιαγγειακού κινδύνου
Η χορήγηση αλλοπουρινόλης μειώνει τα επίπεδα
ουρικού οξέος στο αίμα και σχετίζεται έτσι με μείωση
της επίπτωσης αρτηριακής υπέρτασης. Ωστόσο χρειάζονται περισσότερα δεδομένα προκειμένου να στηρίξουν αυτή τη στρατηγική στην αντιμετώπιση της υπέρτασης. Η χορήγηση αλλοπουρινόλης δεν συστήνεται
στην παρούσα φάση για την αντιμετώπιση ασυμπτωματικής υπερουριχαιμίας, καθώς δεν υπάρχουν επαρκή
δεδομένα8,10,21. Τέλος, σε ασθενείς με ουρική αρθρίτιδα
η χορήγηση αλλοπουρινόλης σχετίζεται με μείωση του
καρδιαγγειακού κινδύνου, λόγω μείωσης της παρατηρούμενης ενδοθηλιακής δυσλειτουργίας και αύξησης
του διαθέσιμου μονοξειδίου του αζώτου11.

Συμπέρασματα
Αν και η μελέτη Framingham, όπως και άλλες μελέτες22,23, δεν συμπεριλαμβάνει την υπερουριχαιμία
στους κλασσικούς παράγοντες αυξημένου καρδιαγγειακού κινδύνου, χρειάζεται περισσότερη έρευνα για το
αν η υπερουριχαιμία αποτελεί ανεξάρτητο παράγοντα
καρδιαγγειακού κινδύνου (αιτιώδης σχέση) ή αν η αύξηση αυτή οφείλεται σε παράγοντες που συνυπάρχουν σε
αυτούς τους ασθενείς, όπως παχυσαρκία, δυσλιπιδαιμία, ινσουλινοαντίσταση και νεφρική νόσος. Αν και πια
φαίνεται να εδραιώνεται η άποψη ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ υπερουριχαιμίας και
καρδιαγγειακού κινδύνου, περισσότερη έρευνα χρειάζεται σχετικά με την αναγκαιότητα χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής (αλλοπουρινόλη) για την αντιμετώπιση της ασυμπτωματικής υπερουριχαιμίας με σκοπό τη
μείωση του καρδιαγγγειακού κινδύνου και σχετικά με
τα επίπεδα ουρικού οξέος πάνω από τα οποία θα πρέπει να αρχίζει η θεραπεία. Δεν πρέπει άλλωστε να λησμονείται ούτε ότι το πρώτο μέτρο στην αντιμετώπιση
της υπερουριχαιμίας είναι οι υγειινοδιαιτητικές παρεμβάσεις3,4, ούτε το γεγονός ότι κανένα φάρμακο δεν είναι
άμοιρο ανεπιθύμητων παρενεργειών.
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Hyperuricemia appears to be associated with various mechanisms with increased risk for cardiovascular
events. These include endothelial dysfunction, activation
of the renin-angiotensin system, oxidative stress and
vascular inflammation. Several epidemiological studies
have highlighted the existence of a weak but statistically
significant correlation between asymptomatic hyperuricemia and cardiovascular risk. However, there are still
insufficient epidemiological data to give this relationship
a causal link. More research is therefore needed both
to demonstrate that hyperuricemia is an independent
predictor of cardiovascular risk and to demonstrate the
need for medication (allopurinol) to treat asymptomatic
hyperuricaemia in order to reduce cardiovascular risk as
well as the level of uric acid above of which treatment
should begin.
Κeywords: hyperuricemia, gout, cardiovascular risk
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καθώς και οι αντίστοιχες συμπεριφορές τους.
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επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρεία γυναικολογικής κλινικής Δημόσιου νοσοκομείου) και ενός ΑΤΕΙ επαρχιακής πόλης.Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς με κλειστού τύπου ερωτήσεις .
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Αποτελέσματα: Άντρες ήταν το 77,5% του δείγματος, ενώ
το ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ στο δείγμα της μελέτης
ήταν 40,8%. Το 39% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί πάντα προφυλακτικό κατα τις σεξουαλικές του επαφές, ενώ σε περισσότερες από τις μισές επαφές χρήση κάνει 24,9%. Ποτέ δεν
χρησιμοποιούσε προφυλακτικό το 18,4%. Ποσοστό 44,7%
των ερωτηθέντων ανέφερε ότι εξακολουθεί να έχει σεξουαλική επαφή με τον/την σύντροφό τουχωρίς προφυλακτικό, ενώ ποσοστό 15,3% αναφέρει ότι εξακολουθεί να κάνει
πρωκτικό σεξ χωρίς προφυλακτικό με τον/την σύντροφό
του. Οι ελεύθεροι και οι άνδρες είχαν 2,5φορές περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν το προφυλακτικό
«σχεδόν πάντα ή τις περισσότερες φορές», σε σχέση με τους
υπολοίπους.
Συμπεράσματα: Οι γνώσεις των νέων ενηλίκων σχετικά με
τα ΣΜΝ εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα, ενώ σημαντική
μερίδα ανδρών ακολουθεί ριψοκίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. Το φύλο και το είδος των σχέσεων καθορίζουν
σε σημαντικό βαθμό τη συχνότητα χρήσης προφυλακτικού.
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Εισαγωγή
Η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία ορίζεται ως
μια κατάσταση φυσικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας σε σχέση με το αναπαραγωγικό σύστημα σε όλη τη
διάρκεια της ζωής του ανθρώπου και η οποία επιτρέπει
στο άτομο να έχει ικανοποιητική και ασφαλή σεξουαλική ζωή1. Άνδρες και γυναίκες επιβάλλεται να έχουν αξιόπιστη πληροφόρηση σχετικά με την προστασία από τα
Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ). Ωστόσο,
οι γνώσεις των νέων ενηλίκων σχετικά με τη σεξουαλική
και την αναπαραγωγική υγεία παραμένουν αποσπασματικές και σημαντική μερίδα των νέων ανθρώπων ακολουθεί σεξουαλικές συμπεριφορές υψηλής επικινδυνότητας2,3. Φαίνεται πως παρά τις εξελίξεις στον τομέα
της κοινωνικής πληροφόρησης, ακόμα και όταν εφαρμόζονται προγράμματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης,
συνεχίζουν να υφίστανται κοινωνικά στερεότυπα και
προκαταλήψεις που δύσκολα αλλάζουν, με αποτέλεσμα
η επίδραση των παρεμβάσεων στη σεξουαλική συμπεριφορά να υπολείπεται σημαντικά των προσδοκιών. Οι
σεξουαλικώς μεταδιδόμενες λοιμώξεις μεταξύ των νέων
συνεχίζουννα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας
υγείας για πολλές εκβιομηχανισμένες καιαναπτυσσόμενες χώρες2,4. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, 376 εκατομμύριανέες
περιπτώσεις θεραπευόμενων ΣΜΝ εμφανίζονται ετησίως, με τα υψηλότερα ποσοστάμεταξύ 20 έως 24 ετών,
ακολουθούμενα από 15 έως 19 ετών5.Παρανοήσεις για
τη χρήση αντισύλληψης, ελλειμματικές γνώσεις για τα
ΣΜΝ και απροθυμία χρήσης του προφυλακτικού παραμένουν φαινόμενα μεταξύ των νέων ενηλίκων, γιαυτό
και η συχνή αξιολόγηση των γνώσεων και των συμπερι-
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φορών τους πάνω σε ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας παρέχει σημαντικές πληροφορίες στην
επιστημονική κοινότητα για το σχεδιασμό αποτελεσματικότερων παρεμβάσεων στη νέα γενιά6,7.
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των νέων πάνω στα ζητήματα της σεξουαλικής υγείας και πρόληψης των ΣΜΝ, ιδίως σχετικά
με τη χρήση του προφυλακτικού, καθώς και οι αντίστοιχες συμπεριφορές τους.

Υλικό και μέθοδος
Ως εργαλείο της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με κλειστού τύπου ερωτήσεις που περιελάβανε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος αναφερόταν στα
δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, το
δεύτερο στα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, το
τρίτο σε βασικές πρακτικές αντισύλληψης και το τέταρτο
σε συμπεριφορές υψηλού κινδύνου για μετάδοση ΣΜΝ.
Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε ερωτηματολόγιο που
χρησιμοποιήθηκε σε προγενέστερες έρευνες στον Ελλαδικό χώρο2.
Στην έρευνα συμμετείχαν 213 νέοι ενήλικες ηλικίας
18-29 ετών από τις περιοχές της πρωτεύουσας (που επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρεία γυναικολογικής κλινικής Δημόσιου νοσοκομείου) και ενός ΑΤΕΙ επαρχιακής
πόλης. Η επιλογή τους ήταν τυχαία. Η προϋπόθεση
συμμετοχής τους στην έρευνα ήταν να είναι υγιείς, αρτιμελείς, η ηλικία τους να κυμαίνεται μεταξύ 18 και 29
ετών και να μην είναι χρήστες ουσιών. Τα άτομα συμμετείχαν εθελοντικά, αφού προηγουμένως ενημερώθηκαν

Πίνακας 1.
Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.
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για το σκοπό της έρευνας και την ανώνυμη συμπλήρωση
του σχετικού ερωτηματολογίου. Τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν, καταχωρήθηκαν στη βάση δεδομένων του στατιστικού προγράμματος SPSS 22.0.

Στατιστική επεξεργασία
Αρχικά έγινε περιγραφική στατιστική και δημιουργήθηκαν πίνακες συχνοτήτων για τις υπό εξέταση μεταβλητές. Στη συνέχεια έγινε αναλυτική στατιστική με σύγκριση επιμέρους υποομάδων ως προς τις απαντήσεις στα
διάφορα ερωτήματα. Ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης
του προφυλακτικού δημιουργήθηκαν δύο ομάδες («πάντα» και τις «περισσότερες από τις μισές επαφές» η μία
ομάδα και μια ακόμα ομάδα εκείνοι που έδωσαν όλες
τις υπόλοιπες απαντήσεις). Για τις συσχετίσεις των ποιοτικών μεταβλητών η δοκιμασία χ2 με τη διόρθωση συνεχείας για τους τετράπτυχους πίνακες. Εφαρμόστηκε
μοντέλο λογαριθμιστικής παλινδρόμησης με τη χρήση
ψευδομεταβλητών. Η στατιστική ανάλυση των αποτε-

λεσμάτων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS 22.0.

Αποτελέσματα
‘Άντρες ήταν το 77,5% του δείγματος, ενώ το ποσοστό των αποφοίτων ΑΕΙ/ΤΕΙ στο δείγμα της μελέτης ήταν
40,8%. Αναφορικά με την οικογενειακή κατάσταση το
24,4% δήλωσε «ελεύθερος», το 38,5% σε μόνιμη σχέση,
ενώ το 28,6% ήταν έγγαμοι. (πίνακας 1). Το 39% ανέφερε ότι χρησιμοποιεί πάντα προφυλακτικό κατά τις σεξουαλικές του επαφές, ενώ σε περισσότερες από τις μισές
επαφές χρήση κάνει το 24,9% Ποτέ δεν χρησιμοποιούσε
προφυλακτικό το 18,4%.(πίνακας 2)
Ποσοστό 44,7% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι εξακολουθεί να έχει σεξουαλική επαφή με τον/την σύντροφό
του. χωρίς προφυλακτικό, ενώ ποσοστό 15,3% αναφέρει
ότι εξακολουθεί να κάνει πρωκτικό σεξ χωρίς προφυλακτικό με τον/την σύντροφό του. Και στο στοματικό σεξ, το
ήμισυ σχεδόν των ερωτηθέντων δεν χρησιμοποιεί προφυλακτικό.(πίνακας 3)

Πίνακας 2.
Συχνότητα χρήσης προφυλακτικού.

Πίνακας 3.
Ριψοκίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές.
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H συχνή χρήση προφυλακτικού («πάντα» ή «σε περισσότερες από τις μισές επαφές») συσχετίστηκεμε την
ηλικία σε επίπεδο σημαντικότητας p=0,116: Η μέση τιμή
της ηλικίας εκείνων που χρησιμοποιούσαν συχνά προφυλακτικό ήταν 22,67±2,36 έναντι 23,22±2,50 εκείνων που
χρησιμοποιούσαν αραιά. Οι ελεύθεροι, συγκριτικά με
εκείνους που ήταν σε σχέση ή παντρεμένοι, χρησιμοποιούσαν συχνότερα το προφυλακτικό (82% έναντι 58%),
διαφορά στατιστικά σημαντική, p=0,006. Οι απόφοιτοι
ΑΕΙ/ΑΤΕΙ χρησιμοποιούσαν συχνότερα προφυλακτικό σε
σχέση με τους υπολοίπους (70% έναντι 59%, p=0,120),
ενώ οι άνδρες το χρησιμοποιούσαν συχνότερα από τις
γυναίκες (p=0,046).Όταν οι μεταβλητές που συσχετίστηκαν με τη χρήση προφυλακτικού εισήχθησαν σε ένα
μοντέλο λογαριθμιστικής παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή τη χρήση προφυλακτικού, το φύλο και η
οικογενειακή κατάστασης αναδείχτηκαν ως ανεξάρτητοι
προβλεπτικοί παράγοντες της χρήσης προφυλακτικού. Οι
ελεύθεροι και οι άνδρες είχαν 2,5φορές περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν το προφυλακτικό «σχεδόν πάντα ή τις περισσότερες φορές», σε σχέση με τους
υπολοίπους. (πίνακας 4)

Συζήτηση
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης οι γνώσεις των νέων ενηλίκων σχετικά με τα ΣΜΝ εμφανίζουν σημαντικά ελλείμματα, ενώ σημαντική μερίδα
ανδρών ακολουθεί ριψοκίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές. Το φύλο, το εκπαιδευτικό επίπεδο και το είδος
των σχέσεων καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό τη συχνότητα χρήσης προφυλακτικού στην ηλικιακή ομάδα της
μελέτης. Οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσοι
βρίσκονταν σε σχέση και οι ελεύθερες γυναίκες, χρησιμοποιούσαν συχνότερα προφυλακτικό.
Πράγματι, το επίπεδο εκπαίδευσης σχετίζεται με τη
χρήση του προφυλακτικού. Το εκπαιδευτικό επίπεδο
φαίνεται ότι σχετίζεται με την καλύτερη ενημέρωση και
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ορθότερη αξιολόγηση των κινδύνων για ΣΜΝ. Οι άντρες
φαίνεται να ακολουθούν πιο ριψοκινδυνες σεξουαλικές
συμπεριφορές σε σχέση με τις γυναίκες, όπως προέκυψε και από τις σχετικές απαντήσεις στην παρούσα
μελέτη. Στη μελέτη των Lagardeetal.η εκπαίδευση διαπιστώθηκε ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη
χρήση προφυλακτικών6. Αυτό δηλώνει ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο αυξάνει την ανταπόκριση στην προαγωγή
προφυλακτικού και υπογραμμίζει την ανάγκη για ιδιαίτερες προσπάθειες για τη προσέγγιση των ανδρών και των
γυναικών με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Στη μελέτη
των Emersonetal., βρέθηκε ότι οι γυναίκες απόφοιτες
Λυκείου είχαν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να έχουν
χρησιμοποιήσει προφυλακτικό κατά την τελευταία τους
σεξουαλική επαφή σε σχέση με τις γυναίκες χαμηλότερου εκπαιδευτικού επιπέδου (p=0.043). Στην ίδια μελέτη
βρέθηκε ότι οι γυναίκες που δεν ανέφεραν στο ιστορικό
τους καμία προσβολή από ΣΜΝ είχαν 2,5 φορές υψηλότερες πιθανότητες να έχουν χρησιμοποιήσει προφυλακτικό8.
Το είδος της σχέσης επηρεάζει επίσης τη χρήση προφυλακτικών. Μελέτες αποδεικνύουν ότι η ύπαρξη μιας
μακροχρόνιας σχέσης και η πεποίθηση ότι ο σύντροφος
δεν είναι επικίνδυνος ή ότι επιθυμεί να διαπιστώσει
την οικειότητα και τη σοβαρότητα της σχέσης είναι πρωταρχικοί λόγοι για την έλλειψη χρήσης προφυλακτικών
σε μακροχρόνιες σχέσεις9,11. Μερικές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι η χρήση προφυλακτικών σε μακροχρόνιες
σχέσεις συχνά αποθαρρύνεται ή απορρίπτεται από τον
άνδρα και ότι οι έγγαμες γυναίκες είναι πιθανότερο να
έρχονται σε σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία από τις
ανύπαντρες γυναίκες7,12,14.
Στις γυναίκες και στους άνδρες που συμμετείχαν σε
τυχαιοποιημένες κλινικές δοκιμές συγκρίσιμων παρεμβάσεων μείωσης της επικινδυνότητας για μετάδοση των
ΣΜΝ, οι άνδρες ανέφεραν περισσότερους φραγμούς
στη χρήση προφυλακτικού από ότι οι γυναίκες, κυρίως
λόγω της επίδρασης του προφυλακτικού στη σεξουαλική εμπειρία15. Τόσο στους άνδρες, όσο και στις γυναίκες,

Πίνακας 4.
Πολυμεταβλητή ανάλυση για τη χρήση προφυλακτικού σε σχέση με κοινωνικοδημογραφικούς παράγοντες.
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η επίκληση φραγμών για τη χρήση του προφυλακτικού
συνδέεται με την αραιότερη χρήση προφυλακτικού.
Ωστόσο, η διαφορά μεταξύ των χρηστών προφυλακτικών
και των μη χρηστών, όσον αφορά την επίκληση φραγμών στη χρήση του προφυλακτικού, είναι μεγαλύτερη
για τους άνδρες παρά για τις γυναίκες, ειδικά για εκείνους που αναφέρουν ότι έχουν περιστασιακές σχέσεις.
Συνοψίζοντας τα ευρήματα της παρούσας µελέτης,σηµαντικό ποσοστό νέων ενηλίκων δεν χρησιμοποιεί
προφυλακτικό κατά τη σεξουαλική επαφή και νέοι ενήλικες άνδρες φαίνεται πως ακολουθούν λιγότερο ασφαλείς
σεξουαλικές πρακτικές σε σχέση µε τις γυναίκες. Η συχνότητα χρήσης του προφυλακτικού ήταν παρόμοια στις
δύο μελέτες (67,5% στη μελέτη των Υφαντή και συν.2,
66%στην παρούσα μελέτη, ενώ και σε εκείνη τη μελέτη
είχε βρεθεί ότι οι άντρες ακολουθούν περισσότερο επικίνδυνες σεξουαλικές πρακτικές και συμπεριφορές. Συνεπώς 10 σχεδόν χρόνια αργότερα, διαπιστώνεται στασιμότητα στις στάσεις και τις συμπεριφορές των νέων
ενηλίκων για τα ΣΜΝ, γεγονός που καθιστά επιτακτική
την ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών ενημέρωσης των
νέων ενηλίκων ήδη από τη σχολική ηλικία και το σχεδιασμό κατά το δυνατόν αποτελεσματικών παρεμβάσεων,
κατάλληλων για την ηλικιακή αυτή ομάδα. Το δείγμα ευκολίας της παρούσας μελέτης και η δυσανάλογη εκπροσώπηση των αποφοίτων ΑΕΙ στο δείγμα περιορίζει τη δυνατότητα γενίκευσης των αποτελεσμάτων της παρούσας
μελέτης στο σύνολο του πληθυσμού των νέων ενηλίκων,
ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά των τάσεων
που επικρατούν σήμερα στην ηλικιακή αυτή ομάδα στη
χώρα μας.

Summary
Introduction: Sexually transmitted infections among
young people continue to be a major public health problem.
Aim:The aim was to investigate the views of young people
on sexual health and STI prevention issues, in particular
on condom use and their respective behaviors.
Methodology: The study involved 200 young adults aged
18-29 years from the capital’s areas (visiting the outpatient gynecological clinics of a Public Hospital) and a provincial University. A self-report questionnaire with closed
-type questions was used as a research tool.
Results: Men accounted for 77.5% of the sample, while
the percentage of AEI / TEI graduates in the study sample
was 40.8%. The 39% reported using a condom during
their sexual intercourse, while 24.9% used it more than

half and 18.4% never used a condom.The 44.7% of respondents still had sexual intercourse with their partner
without a condom, and 15.3% reported still having anal
sex without a condom with his / her partner. Singles and
men were 2.5 times more likely to use the condom “almost always or more often” than the remaining.
Conclusion: Young adults’ knowledge of STDs has significant deficits, with a significant proportion of men pursuing risky sexual behaviors. Gender and type of relationships significantly determine the frequency of condom
use.
Key words: STD, young adults, knowledge, attitudes, condom
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Μικροβιαιμία και Σήψη: Ορισμοί, Ταξινόμηση και Εργαστηριακή Διάγνωση
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Περίληψη: Η μικροβιαιμία είναι μια ιδιαιτέρως συχνή επιπλοκή μεταξύ των νοσηλευόμενων με σοβαρά νοσήματα
και ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων ασθενών των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (MΕΘ). Αποτελεί μάλιστα βασική αιτία νοσηρότητας και θνητότητάς τους. Κατά συνέπεια είναι
απαραίτητη η κοινή χρήση των όρων από όλα τα μέλη της
επιστημονικής κοινότητας για την αποφυγήδυσερμνηνειών.
Στην παρούσα ανασκόπησηαναφέρονται οι πιο σύγχρονοι
ορισμοί και τα κριτήρια διάγνωσης της μικροβιαιμίας της
σήψης και άλλων καταστάσεων σχετιζόμενων με αυτές,
καθώς επίσης οι μέθοδοι εργαστηριακής διάγνωσης της μικροβιαιμίας. Έτσι γίνεται καλύτερα κατανοητή η παθοφυσιολογία των συγκεκριμένων οντοτήτων.
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Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500
Τηλέφωνο: 2651080494
email: marinagerasimou@gmail.com

Λέξεις κλειδιά : μικροβιαιμία, σήψη, μυκηταιμία, καλλιέργεια αίματος

Η μικροβιαιμία και η σήψη είναι όροι που χρησιμοποιούνται συχνά στην καθημερινή ιατρική πρακτική. Σκοπός
της παρούσας ανασκόπησης αποτελεί η ιστορική αναδρομή
και τελικώς η παράθεση των πιο σύγχρονων ορισμών και ταξινομήσεων όσον αφορά τη μικροβιαιμία και την σήψη. Δεν
πρέπει άλλωστε να λησμονείται ότι η μικροβιαιμία είναι μια
ιδιαιτέρως συχνή επιπλοκή μεταξύ των νοσηλευόμενων με
σοβαρά νοσήματα και ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων ασθενών των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (MΕΘ) και αποτελεί τη βασική αιτία νοσηρότητας και θνητότητάς τους. Η
ταχεία έναρξη μάλιστα μιας αποτελεσματικής αντιβιοτικής
αγωγής είναι αναγκαία για τη μείωση της θνητότητας και τη
βελτίωση της κλινικής έκβασης. Οι ηλικιωμένοι και οι βαρέως πάσχοντες ασθενείς, οι οποίοι νοσηλεύονται σε μονάδες
εντατικής θεραπείας, εκτός της οξείας νόσου, έχουν και άλλους πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση
μικροβιαιμίας, όπως η παρουσία συννοσηροτήτων, οι επεμβατικές μέθοδοι που ακολουθούνται όπως η τοποθέτηση
ουροκαθετήρων, ο επεμβατικός αερισμός, η παρεντερική
διατροφή και οι ενδοαγγειακοί καθετήρες1, ενώ η εμπειρική
αντιβιοτική αγωγή είναι συχνά πρόκληση, λόγω της παγκόσμιας εξάπλωσης των πολυανθεκτικών μικροβίων.
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2. Μικροβιαιμία
2.1 Ορισμός Μικροβιαιμίας
Μικροβιαιμία ορίζεται ως η παρουσία ζώντων μικροοργανισμών (βακτηρίων και μυκήτων) στην κυκλοφορία
του αίματος, η οποία επιβεβαιώνεται εργαστηριακά με
μια ή περισσότερες θετικές αιμοκαλλιέργειες με ταυτόχρονη φλεγμονώδη αντίδραση2. Η παρουσία κλινικοεργαστηριακών μεταβολών που παραπέμπουν σε λοίμωξη
είναι απαραίτητη ώστε να γίνει διαφοροδιάγνωση από
την παροδική μικροβιαιμία και από την επιμόλυνση που
οφείλεται συνήθως σε ανεπαρκή αντισηψία του δέρματος κατά τη διαδικασία λήψεως της αιμοκαλλιέργειας3.
2.2 Κριτήρια διάγνωσης μικροβιαιμίας
Σύμφωνα με το CDC (Centers for Disease Control and
Prevention), για να διαγνωστεί εργαστηριακά η μικροβιαιμία θα πρέπει να πληρείται ένα από τα παρακάτω
κριτήρια:
I. Πιθανός παθογόνος μικροοργανισμός έχει απομονωθεί σε μία ή παραπάνω καλλιέργειες αίματος και δεν
σχετίζεται με κάποια εστία λοίμωξης.
II. Ο ασθενής εμφανίζει ένα από τα παρακάτω συμπτώματα/σημεία.
• Πυρετό
• Ρίγος
• Υπόταση
Ταυτοποιείταιδε κάποιο κοινό παθογόνο του δέρματος (π.χ. Diphtheroids, Bacillusspp, Propionibacteriumspp,
κοαγκουλάση-αρνητικοί σταφυλόκοκκοι (CoNS), συμπεριλαμβανομένων S. epidermidis, viridans ομάδα στρεπτόκοκκων, Aerococcusspp, Micrococcusspp, μύκητες)
σε δύο ή περισσότερες καλλιέργειες αίματος οι οποίες
ελήφθησαν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα4.5.
2.3 Μικροβιαιμία που σχετίζεται με ενδαγγειακό καθετήρα (CLABSI)
Μια ειδική κατηγορία πρωτοπαθούς μικροβιαιμίας, η οποία είναι πολύ συχνή στους ασθενείς της
ΜΕΘ αποτελεί η μικροβιαιμία που σχετίζεται με την
ύπαρξη κεντρικής αγγειακής γραμμής (centrallineassociatedbloodstreaminfection - CLABSI). HCLABSI ορίζεται στους ενήλικες ως εργαστηριακά επιβεβαιωμένη
μικροβιαιμία, πριν την εμφάνιση της οποίας ο ασθενής
έφερε κεντρικό φλεβικό ή αρτηριακό καθετήρα για 2 ή
περισσότερες μέρες και ο καθετήρας υπήρχε ακόμα την
ημέρα που ελήφθη η αιμοκαλλιέργεια.
Η επιβεβαίωση της CLABSI πραγματοποιείται με ταυτοποίηση μικροοργανισμών από αιμοκαλλιέργεια που
έχει ληφθεί από διαφορετική θέση από αυτή του καθετήρα εντός 48 ωρών από την τοποθέτηση του πριν την
αφαίρεση του και να πληρείται ένα από τα παρακάτω
κριτήρια:
Ι. Θετική καλλιέργεια άκρου καθετήρα: ποσοτική με
≥103CFU/ml ή ημιποσοτική με >15 CFU (Μονάδες
Σχηματισμού Αποικιών -ColonyFormingUnits).
ΙΙ. Θετικές καλλιέργειες αίματος (η λήψη αίματος γίνεται
από δύο σημεία: από τον καθετήρα και από περιφερική φλέβα):
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α. Ο αριθμός των αποικιών του μικροοργανισμού που
αναπτύσσεται σε καλλιέργεια αίματος που έχει ληφθεί από κεντρικό καθετήρα πρέπει να είναι πενταπλάσιος σε σχέση με τον αριθμό των αποικιών που
αναπτύσσονται σε καλλιέργεια αίματος που έχει ληφθεί από περιφερική φλέβα.
β. Η χρονική διαφορά στη θετικοποίηση των καλλιεργειών αίματος που έχουν ληφθεί ταυτόχρονα: η καλλιέργεια αίματος που έχει ληφθεί από τον καθετήρα
θα πρέπει να θετικοποιηθεί τουλάχιστον 2 ώρες νωρίτερα σε σχέση με την καλλιέργεια αίματος από την
περιφερική φλέβα
ΙΙΙ. Θετική καλλιέργεια πυώδους εκκρίματος από το σημείο εισόδου του καθετήρα.O μικροοργανισμός που
απομονώνεται από το πυώδες έκκριμα θα πρέπει να
είναι όμοιος με αυτόν που ανευρέθηκε στην αιμοκαλλιέργεια4,6.
2.4 Ταξινόμηση μικροβιαιμιών
Διάκριση ανάλογα με την εστία της λοίμωξης
• Πρωτοπαθής
Ο μικροοργανισμός που ανευρίσκεται στις αιμοκαλλιέργειες δεν σχετίζεται με κάποια άλλη εστία λοιμώξεως. Στην περίπτωση αυτή ενοχοποιούνται οι ενδοαγγειακοί καθετήρες, ενώ σπανιότερα οφείλεται σε
διαταραχή του εντερικού φραγμού7,8.
• Δευτεροπαθής
Στη δευτεροπαθή μικροβιαιμία, ο μικροοργανισμός
που ανευρίσκεται σε καλλιέργεια αίματος από περιφερική φλέβα ανευρίσκεται σε άλλη πιθανή εστία
λοιμώξεως ή μπορεί να τεκμηριωθεί κλινικά πως η
μικροβιαιμία μπορεί να οφείλεται σε άλλη εστία
λοίμωξης ή μπορεί να αποδοθεί σε παρεμβατικούς
χειρισμούς. Σύμφωνα με τη μελέτη Eurobact, οι πιο
συχνές αιτίες δευτεροπαθούς μικροβιαιμίας σε νοσηλευόμενους σε νοσοκομεία και ΜΕΘ σχετίζονται
με:
• τον κεντρικό αγγειακό καθετήρα (21.4%),
• λοιμώξεις του αναπνευστικούσυστήματος (21.1%),
• άγνωστη εστία λοίμωξης (23.9%).
Άλλες αιτίες μπορεί να είναι οι λοιμώξεις του ουροποιητικού, του γαστρεντερικού και των μαλακών μορίων9,10.
Διάκριση ανάλογα με τη διάρκεια
• Παροδική είναι η πιο συχνή μορφή μικροβιαιμίας.
Μπορεί να διαρκέσει από λίγα λεπτά εως λίγες ώρες.
Συνήθως είναι ασυμπτωματική και μπορεί να εμφανιστεί μετά από χειρισμούς μολυσμένων ιστών, κατά
τη μάσηση και κατά τη διάρκεια οδοντιατρικών επεμβάσεων, στην αρχή μικροβιακών λοιμώξεων του ουροποιητικού, αναπνευστικού κ.α
• Περιοδική, όπως για παράδειγμα σε διαλείπουσα
απόφραξη του ουροποιητικού συστήματος και των
χοληφόρων αγγείων ή λόγω ενδοκοιλιακών αποστημάτων που δεν έχουν παροχετευτεί.
• Συνεχής, όπως σε ενδοαγγειακές λοιμώξεις (π.χ. σηπτική θρομβοφλεβίτιδα), στη βρουκέλλωση, στην ενδοκαρδίτιδα.

40

ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2019, Τόμος 15, Τεύχος 1

Διάκριση ανάλογα με τον αριθμό των παθογόνων
• Μονομικροβιακή
Στην καλλιέργεια απομονώνεται ένας μόνο παθογόνος μικροοργανισμός. Η συχνότητα τους κυμαίνεται
από 90-95%.
• Πολυμικροβιακή
Στην καλλιέργεια αίματος ανευρίσκονται δύο ή και
παραπάνω παθογόνοι μικροοργανισμοί. Oι πολυμικροβιακέςμικροβιαιμίες είναι σπανιότερες. Οι πολυμικροβιακέςμικροβιαιμίες συναντώνται σε ποσοστό
5,5% για τις εξωνοσοκομειακέςμικροβιαιμίες και σε
ποσοστό 10% για τις ενδονοσοκομειακές8.
Διάκριση ανάλογα με την προέλευση
• Νοσοκομειακή (HospitalAcquired)
Η μικροβιαιμία χαρακτηρίζεται ως νοσοκομειακή
όταν η καλλιέργεια αίματος θετικοποιείται αφού περάσουν 48 ώρες μετά την εισαγωγή του ασθενούς.
• Εξωνοσοκομειακή ή προερχόμενη από την κοινότητα(Community Acquired).
Η μικροβιαιμία χαρακτηρίζεται ως εξωνοσοκομειακή
ή κοινότητας όταν είναι παρούσα κατά την εισαγωγή
ή εκδηλώνεται μέσα στα δύο πρώτα 24ωρα της νοσηλείας του και δεν συσχετίζεται με επεμβατικούς χειρισμούς μετά την εισαγωγή του11.
• Μικροβιαιμία που σχετίζεται με παροχή υγειονομικής περίθαλψης (Health Care Acquired).
Aναφέρεται σε μικροβιαιμίες που εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά των εξωνοσοκομειακών, αλλά αφορούν σε
αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς, διαμένοντες σε οίκους ευγηρίας ή ιδρύματα, άτομα που έχουν νοσηλευτεί πάνω
από δύο ημέρες το τελευταίο τρίμηνο, ασθενείς που λαμβάνουν ενδοφλέβια αντινεοπλασματική ή αντιμικροβιακή θεραπεία12-15.
Πιο συγκεκριμένα η ταξινόμηση αυτή όσον αφορά
στους νοσηλευόμενους στις ΜΕΘ διαμορφώνεται ως
έξης:
- Μικροβιαιμία κοινότητας, δηλαδή μικροβιαιμίες
οι οποίες αποκτώνται στην κοινότητα ή αφορούν
ασθενείς που έρχονται σε επαφή με συστήματα μακροχρόνιας παροχής υγείας, όπως προαναφέρθηκε.
(community/ healthcare acquired).
- Μικροβιαιμία ενδονοσοκομειακή (hospitalacquired),
δηλαδή μικροβιαιμίες στις οποίες εντάσσονται
και αυτές που έχουν αποκτηθεί στη ΜΕΘ και εκδηλώνονται μετά το πρώτο 48ωρο νοσηλείας (ICU
acquired)13,16.

3. Σήψη
3.1 Ορισμός
Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται εναλλακτικά του
όρου της μικροβιαιμίας και υποδηλώνει τον πολλαπλασιασμό των μικροβίων στο αίμα και την παρουσία κλινικών
εκδηλώσεων. Η σήψη θεωρείται η κύρια αιτία θανάτου
των μη καρδιολογικών ασθενών στις ΜΕΘ17. To 2-5% των
παθολογικών και 9-16% των χειρουργικών περιστατικών
που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ με σήψη εμφανίζουν θνητότητα 40-50%18. Ετησίως καταγράφονται 500000 περιστατικά σήψης σε Ευρώπη και Αμερική με την επιβίωση

των ασθενών να μην ξεπερνά το 65%19. Ανάλογα με την
κλινική βαρύτητα η σήψη μπορεί να διακριθεί στις παρακάτω καταστάσεις:
Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους απάντησης
(SIRS)
Είναι η απάντηση του ξενιστή σε λοιμώδεις ή μη παράγοντες, όπως τραύμα, έγκαυμα.
Χαρακτηρίζεται από την παρουσία 2 ή παραπάνω
από τα ακόλουθα ευρήματα:
•
Θερμοκρασία >38°C ή <36°C
•
Ταχυκαρδία >90 σφύξεις ανά λεπτό
•
Ταχύπνοια >20 αναπνοές ανά λεπτό
•
PaCO2<32 mmHg (4.3 kPa)
•
Λευκά αιμοσφαίρια >12000/mm3 ή <4000/
mm3 ή >10% άωρες μορφές20,21.
Σοβαρή σήψη
Χαρακτηρίζεται από ιστικήυποάρδευση και οργανική
δυσλειτουργία. Εκδηλώνεται με υπόταση <90mmHg, ολιγουρία, γαλακτική οξέωση, διάχυτη ενδαγγειακή πήξη,
καρδιαγγειακή δυσλειτουργία, οξεία πνευμονική βλάβη
ή σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και δικτυωτή πελίωση22.
Σηπτική καταπληξία
Είναι η σήψη που συνοδεύεται από βαριά υπόταση
<60mmHg παρά την επαρκή ανάνηψη.
Σύνδρομο πολλαπλής οργανικής δυσλειτουργίας
Ακολουθεί τη σήψη ή τη σηπτική καταπληξία και εκδηλώνεται με ανεπάρκεια λειτουργικότητας δύο ή περισσότερων οργάνων που οδηγεί σε αδυναμία διατήρησης
της ομοιόστασης του οργανισμού23. (Πίνακας 1).

Πίνακας 1.
Διαγνωστικά κριτήρια σήψης .

3.2 Αναθεώρηση ορισμού σήψης
To 2001 στα πλαίσια του InternationalSepsisDefinitio
nConference έγινε αναθεώρηση των δεικτών που συνδέονται πιθανά με τη σήψη:
Λοίμωξη (πιθανή ή επιβεβαιωμένη) και κάποια από
τα παρακάτω:
I. Γενικές παράμετροι
• Θερμοκρασία σώματος >38,3°C ή <36°C
• Καρδιακή συχνότητα >90/min
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• Αναπνευστική συχνότητα >30/min
• Μεταβολή επιπέδου συνείδησης
• Σημαντικό οίδημα ή θετικό ισοζύγιο υγρών (20 ml/kg
σε24h)
• Γλυκόζη ορού >110mg/dl σε μη διαβητικούς ασθενείς
II. Μεταβλητές της φλεγμονής
• Λευκοκύτταρα>12000/μl ή <4000/μl ή >10% άωρες
μορφές
• C αντιδρώσα πρωτεΐνη (CRP) >2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή
• Προκαλσιτονίνη ορού >2 SD πάνω από τη φυσιολογική τιμή
III. Αιμοδυναμικές παράμετροι
• Αρτηριακή υπόταση (συστολική αρτηριακή πίεση
<90mmHg, μέση αρτηριακή πίεση <70 mmHg, πτώση
συστολικής αρτηριακής πίεσης<40mmHg σε ενήλικες
ή 2 SD κάτω από τη φυσιολογική τιμή για την ηλικία
• Κορεσμός μικτού φλεβικού αίματος>70%
• Καρδιακός Δείκτης >3,5 l/min/m2
IV. Παράμετροι δυσλειτουργίας οργάνων
• Υποξυγοναιμί (δείκτης οξυγόνωσης:PaO2/FIO2 <300)
• Οξεία Ολιγουρία (ποσότητα αποβαλλόμενων ούρων
<0,5 ml/kg/h για τουλάχιστον 2 ώρες)
• Αύξηση κρεατινίνης>0,5 mg/dl
• Διαταραχές της πήξης (INR>1,5 ή aPTT>60 sec)
• Παραλυτικός ειλεός (απουσία εντερικών ήχων)
• Θρομβοπενία<100000/μl
• Υπερχολερυθριναιμία>4 mg/dl
• Υποάρδευση περιφερικών ιστών
• Γαλακτικό οξύ >3 mmol/l
• Μειωμένη τριχοειδική αναπλήρωση24.
3.3 Σύστημα PIRO
Το 2003 προτάθηκε ένα νέο κλινικό σύστημα σταδιοποίησης των ασθενών με σήψη, με σκοπό την καλύτερη
εκτίμηση της πρόγνωσης και την επιλογή παραμέτρων
που θα αντικατοπρίζουν τη βελτίωση και την ανίχνευση
των ασθενών που θα βελτιωθούν.
• Predisposition: περιγραφή των προδιαθεσικώνπαράγοντων για σοβαρή σήψη και δυσλειτουργία οργάνων: δημογραφικοί (φύλο, ηλικία), τρόπος ζωής
(αλκοόλ κάπνισμα), συννοσηρότητες (σακχαρώδης
διαβήτης, ηπατική νόσος), γενετικοί παράγοντες.
• Infection: Περιγραφή ύπαρξης, θέσης, έκτασης λοίμωξης και υπεύθυνος μικροοργανισμός.
• Response: Περιγραφή της ανοσολογικής απόκρισης
του ασθενή στον εισβολέα.
• Organdysfunction: Δυσλειτουργία οργάνων εκφραζόμενων ως αριθμός οργάνων που δυσλειτουργούν ή ως
score βάσει των συστημάτων βαθμολόγησης.25,26
Το 2016 ακολουθεί μια εκ νέου αναθεώρηση των ορισμών που αφορούν τη σήψη και η σηπτική καταπληξία.
Η σηπτική καταπληξία ορίζεται ως μια κατάσταση σήψης
στην οποία οι υποκείμενες κυκλοφορικές και μεταβολικές δυσλειτουργίες συνδέονται με μεγαλύτερο κίνδυνο
θνητότητας σε σχέση με τη σήψη καθεαυτή. Οι ενήλικες
ασθενείς με σηπτική καταπληξία μπορούν να αναγνω-
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ριστούν χρησιμοποιώντας κλινικά κριτήρια υπότασης
που απαιτούν θεραπεία με αγγειοσυσπαστικά για τη
διατήρηση της μέσης αρτηριακής πίεσης στο 65 mmHg
ή μεγαλύτερη τιμή και έχουν επίπεδο γαλακτικού οξέος
μεγαλύτερο από 2 mmol / L παρά την επαρκή χορήγηση
υγρών. Συνεπώς με τον νέο ορισμό εισάγεται η τιμή του
γαλακτικού οξέος στον ορισμό της σηπτικής καταπληξίας, καθώς επίσης αμφισβητείται η έννοια της σοβαρής
σήψης21,27. (Πίνακας 2)

Πίνακας 2.
Νέοι ορισμοί σήψης και σηπτικής καταπληξίας.

4. Mυκηταιμία
Η μυκηταιμία αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα
στις ΜΕΘ28. O αριθμός των περιστατικών αυξάνει από το
1992. Οι κύριοι υπεύθυνοι μύκητες είναι οι μύκητες του
γένους Candida. Οι μυκηταιμίες στους ηλικιωμένους στις
ΜΕΘ είναι συνήθως αποτέλεσμα της ανοσοκαταστολής
και των συνοδών νοσημάτων σε συνδυασμό με τις επεμβατικές ιατρικές πράξεις, τη μακροχρόνια νοσηλεία και τη
μακρά χορήγηση αντιβιοτικών ευρέως φάσματος. To 92%
των περιστατικών της μυκηταιμίας οφείλεται σε 5 είδη:
Candidaalbicans, C. glabrata, C. tropicalis, C. parapsilosis,
and C. Krusei, αλλά η κατανομή τους διαφέρει ανάλογα
με τη γεωγραφική περιοχή. Όσον αφορά στα nonalbicans
στελέχη στις ελληνικές ΜΕΘ, συνηθέστερα ανευρίσκονται τα εξής μη albicansείδη: C.krusei, C. parapsilosis, C.
glabrata, C. lusitaniaeκαι C. tropicalis29. Τα μη albicansείδη απαιτούν μια ιδιαίτερη κλινική και θεραπευτική αντιμετώπιση, καθώς η ευαισθησία στα αντιμυκητιακά αντιβιοτικά διαφέρει μεταξύ των ειδών30.

5. Εργαστηριακή διάγνωση μικροβιαιμίας
Η καλλιέργεια αίματος είναι μια εξαιρετικά ευαίσθητη μέθοδος διάγνωσης της μικροβιαιμίας.
5.1 Συλλογή δείγματος
Το αίμα λαμβάνεται υπό άσηπτες συνθήκες με φλεβοκέντηση και ενοφθαλμίζεται σε μία η περισσότερες
φιάλες ειδικές για αιμοκαλλιέργεια, σε ποσότητα που
υποδεικνύει η εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρεία. Οι
άσηπτες συνθήκες εξασφαλίζονται με τοπικό καθαρισμό
του δέρματος σε περιοχή διαμέτρου περίπου 5cm από
το σημείο της φλεβοκέντησης με 70% ισοπροπυλική ή
αιθυλική αλκοόλη και αφήνεται να στεγνώσει. Ακολούθως στην ίδια περιοχή απλώνεται ιωδιούχος ποβιδόνη
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η οποία παραμένει για 1 λεπτό. Η ιωδιούχος ποβιδόνη
απομακρύνεται με αιθυλική αλκοόλη. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, το σημείο της φλεβοκέντησης δεν
πρέπει να ψηλαφηθεί ξανά. Ο αιμολήπτης καθαρίζει τα
πώματα των φιαλών με 70% αιθυλική αλκοόλη και χρησιμοποιεί αποστειρωμένα γάντια. Πρώτη ενοφθαλμίζεται η αερόβια φιάλη και ακολούθως η αναερόβια. Και οι
δύο πρέπει να αναδευτούν ηπίως. Η αιμοληψία δεν θα
πρέπει να γίνεται από φλέβα στην οποία χορηγείται ενδοφλεβίως διάλυμα31. Στην περίπτωση που υπάρχει δυσκολία στη λήψη αίματος και ο ασθενείς φέρει αγγειακό
καθετήρα, μπορεί να ληφθεί μια φιάλη, αφού απορριφθούν τα 3 πρώτα ml αλλά απαιτείται και δεύτερη από
περιφερικό αγγείο, διότι θετικό αποτέλεσμα από την
πρώτη φιάλη μπορεί να σημαίνει αποικισμό του καθετήρα και όχι μικροβιαιμία32,33.
5.2 Χρόνος λήψης αίματος
Ο καταλληλότερος χρόνος για τη λήψη αίματος για
αιμοκαλλιέργεια είναι πριν ή κατά τη διάρκεια της ανόδου του πυρετού, καθώς έχει εντοπιστεί πως τα μικρόβια εισέρχονται στην κυκλοφορία μισή ως μία ώρα πριν
ο πυρετός φτάσει στη μέγιστη τιμή του. Εάν ο ασθενής
λαμβάνει αντιβιοτική αγωγή η αιμοληψία θα πρέπει να
γίνεται όταν τα αντιβιοτικά βρίσκονται στη μικρότερη συγκέντρωση.
5.3 Συστήματα αιμοκαλλιεργειών
Τα σύγχρονα μικροβιολογικά εργαστήρια διαθέτουν
αυτοματοποιημένα συστήματα αιμοκαλλιεργειών. Η
λειτουργία τους βασίζεται στη μέτρηση της παραγωγής
CO2, είτε φθοριομετρικά, είτε χρωμομετρικά, από τους
αναπτυσσόμενους μικροοργανισμούς. Το αίμα ενοφθαλμίζεται σε ειδικές φιάλες κατάλληλες για την ανάπτυξη
αερόβιων και αναερόβιων μικροοργανισμών. Οι αερόβιες φιάλες περιέχουν αέρα με διάφορες συγκεντρώσεις
CO2 κατάλληλες για την ανάπτυξη αερόβιων και δυνητικά αναερόβιων μικροβίων. Οι αναερόβιες φιάλες περιέχουν άζωτο και CO2. Οι φιάλες αυτές περιέχουν επίσης
ρητίνες, β-λακταμάσες και ενεργό άνθρακα για την εξουδετέρωση των αντιβιοτικών34.

5.4 Χειρισμός θετικής αιμοκαλλιέργειας
Σε πρώτο χρόνο πραγματοποιείται Gram χρώση ώστε
να γίνει μια πρώτη εκτίμηση και να ενημερωθεί ο κλινικός ιατρός. Εν συνεχεία το αίμα ανακαλλιεργείται σε
καθορισμένα θρεπτικά υλικά, τα οποία επωάζονται: τα
αερόβια σε συνθήκες 5% CO2 για 24-48 ώρες, τα αναερόβια σε αναερόβιες συνθήκες έως 5 ημέρες. Ακολούθως
γίνεται ταυτοποίηση και έλεγχος ευαισθησίας (Πίνακας
3) 31,33,35,36.

6. Συμπεράσματα
Η μικροβιαιμία αποτελεί μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνητότητας σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς.
Για το λόγο αυτό η εργαστηριακή της διάγνωση θα πρέπει να γίνεται ακολουθώντας όλους τους απαραίτητους
κανόνες. Επίσης όλα τα μέλη της ιατρικής κοινότητας θα
πρέπει να χρησιμοποιούν κοινή επιστημονική ορολογία
με βάση τους νέους ορισμούς για να αποφεύγονται παρεξηγήσεις και δυσερμηνείες.
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Περίληψη: Η σημασία των εμβολιασμών στην εξέλιξη της
ανθρωπότητας είναι μεγάλη τόσο σε ατομικό όσο και σε
κοινωνικό επίπεδο, ιδίως αν αναλογιστούμε το μεγάλο
όφελος που προσφέρουν συγκριτικά με το κόστος τους, σε
σχέση με άλλες μεθόδους πρόληψης και θεραπείας νοσημάτων. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται παγκοσμίως για
διάφορους λόγους το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Ωστόσο,
νομικά η διενέργεια των εμβολισμών είναι υποχρεωτική.
Στο παρόν άρθρο γίνεται ανασκόπηση του νομοθετικού
πλαισίου σε σχέση με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Συμπερασματικά, η διενέργεια εμβολιασμών είναι
υποχρεωτική μετά από κατάλληλη πληροφόρηση και συγκατάθεση των γονέων των προς εμβολιασμό παιδιών. Η
πολιτεία και η επιστημονική κοινότητα οφείλουν να παρέχουν ορθή πληροφόρηση στους πολίτες και να παρέχουν
κίνητρα για τη διενέργεια εμβολιασμών. Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη εμβολιασμού θα πρέπει να εξετάζεται μόνο ως έσχατο μέτρο, καθώς μπορεί να έχει αντίθετα
αποτελέσματα.

Εισαγωγή
Η σημασία των εμβολιασμών στην εξέλιξη της ανθρωπότητας είναι μεγάλη. Η καθιέρωση των εμβολιασμών οδήγησε στη μεγαλύτερη μείωση θνητότητας σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη ανθρώπινη παρέμβαση, με εξαίρεση ίσως την
εξασφάλιση πόσιμου ύδατος1,2. Παρά τη σημαντική συμβολή των εμβολίων, αναπτύσσεται εκ νέου στις μέρες μας το
λεγόμενο αντιεμβολιαστικό κίνημα και εγείρονται θέματα
αναφορικά με τη χρησιμότητα, ασφάλεια και υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών. Ωστόσο το νομικό καθεστώς στην
Ελλάδα είναι σαφές σχετικά με αυτό το ζήτημα, όπως εξάλλου και η γνώμη της επιστημονική κοινότητας.
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Ιστορική αναδρομή
Το πρώτο εμβόλιο ανακαλύφθηκε από τον Edward
Jenner, που το 1796 παρατήρησε ότι γυναίκες που άρμεγαν αγελάδες (μολυσμένες από ευλογιά) παρουσίασαν
φυσαλίδες στα χέρια τους και δεν νοσούσαν από ευλογιά. Από το υγρό των φυσαλίδων προήλθε το 1798 το
εμβόλιο κατά της ευλογίας που οδήγησε στην εξάλειψη
της ευλογιάς (1980). Ακολούθησαν τα εμβόλια κατά της
λύσσας (1885) και της πανώλης (1897). Στην μετέπειτα
πορεία στην ανακάλυψη και χρήση των εμβολίων διακρίνονται κάποια σημαντικά ορόσημα:
- Απομόνωση Bordetella pertussis (1906)
- Χρήση BCG για φυματίωση (1924)
- Το συνδυασμένο εμβόλιο διφθερίτιδας-τετάνου-κοκκύτη κυκλοφορεί στην Αμερική (1948)
- Αδειοδοτείται εμβόλιο με αδρανοποιημένο ιό πολιομυελίτιδας (1955)
- Αναπτύσσονται εμβόλια για ιλαρά, παρωτίτιδα και
ερυθρά (1960-1969)
- Αναπτύσσονται εμβόλια για Μηνιγγιτιδόκοκκο, Πνευμονιόκοκκο και Αιμόφιλο γρίπης (1974-1984)
- Εγκρίνεται το πολυσακχαριδικό εμβόλιο για τον Αιμόφιλο της γρίπης τύπου b (1985)
- Αδειοδοτείται το εμβόλιο για την ηπατίτιδα Β (1986)
- Αναπτύσσεται το πρώτο εμβόλιο κατά της μηνιγγίτιδας τύπου Β (1989)
- Εξαλείφεται η πολιομυελίτιδα από την Ευρώπη (2002)
- Εγκρίνεται το 1ο τετραδύναμο μηνιγγιτιδοκοκκικό
εμβόλιο στην Αμερική (2005)
- Αδειοδοτείται το πρώτο εμβόλιο για τον HPV (2006)3-9

ρες με ικανοποιητικά ποσοστά εμβολιασμού. Ο ανεπαρκής εμβολιασμός, η αυξημένη μετανάστευση από χώρες
με ανεπαρκή προγράμματα εμβολιασμού και η αύξηση
του προσδόκιμου ζωής αυξάνει τον κίνδυνο λοιμώξεων
και στους ενήλικες. Οι εμβολιασμοί βοηθούν πέρα από
τον ίδιο τον εμβολιαζόμενο, το κοινωνικό σύνολο μέσω
της μείωσης μετάδοσης λοιμώξεων11,12. Επιπλέον είναι
μία αρκετά συμφέρουσα μέθοδος πρόληψης νοσημάτων
αν αναλογιστεί κανείς τη σχέση κόστους – οφέλους αφού
αποφεύγονται οι δυσάρεστες συνέπειες της νόσησης,
των επιπλοκών αυτής και της ενδεχόμενης προκύπτουσας αναπηρίας13,14.

Αντιεμβολιαστικό κίνημα
Το αντιεμβολιαστικό κίνημα αναπτύχθηκε ξανά στις
μέρες μας, κυρίως λόγω λανθασμένης πληροφόρησης
ή και παραπληροφόρησης. Μερικοί άλλοι λόγοι που
οδηγούν σε άρνηση εμβολιασμών είναι: φόβος για τη
διαδικασία του εμβολιασμού και τις παρενέργειες του,
θρησκευτικές αντιλήψεις, εμπιστοσύνη σε εναλλακτικές μεθόδους θεραπείας, όπως η ομοιοπαθητική, πολιτικοοικονομικά κίνητρα, καθαρά προσωπικές επιλογές
και παραπληροφόρηση κυρίως μέσω διαδικτύου11,15,16.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί οτι σήμερα η επίπτωση ορισμένων νόσων έχει μειωθεί δραματικά με αποτέλεσμα
αυτές να έχουν σχεδόν ξεχαστεί και κάποιοι πολίτες να
θεωρούν οτι δεν κινδυνεύουν από τις ασθένειες αυτές με
αποτέλεσμα να μην εμβολιάζονται8,17,18.

Οφέλη από τη χρήση των εμβολίων

Υποχρεωτικότητα των εμβολίων και νομικές
προεκτάσεις

Η σημασία των εμβολισμών για τη δημόσια υγεία
είναι μεγάλη όπως φαίνεται και από το ότι οι εμβολιασμοί αποτελούν το κυριότερο μέσο για να επιτευχθούν
οι στόχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σε
σχέση με την ανθρώπινη ανάπτυξη και κυρίως ο στόχος
της μείωσης της θνησιμότητας σε παιδιά μικρότερα των
5 ετών. Τα εμβόλια προλαμβάνουν το θάνατο 2,5 εκατομμυρίων παιδιών ετησίως, ενώ αν η εμβολιαστική
κάλυψη έφθανε στο επιθυμητό επίπεδο παγκοσμίως θα
μπορούσε να αποφευχθεί ο θάνατος επιπλέον 2 εκατομμυρίων παιδιών μικρότερων των 5 ετών ετησίως. Η ανάπτυξη νέων εμβολίων (ιδίως για τις λοιμώξεις αναπνευστικού και γαστρεντερικού συστήματος) αναμένεται να
μειώσει περαιτέρω την νοσηρότητα και θνητότητα10. Οι
εμβολιασμοί μέσω της μειωμένης επίπτωσης λοιμωδών
και άλλων νοσημάτων έχουν θετικό αντίκτυπο στη δημόσια υγεία. Μερικές νόσοι, όπως η ευλογιά, έχουν εξαλειφθεί ωστόσο υπάρχουν ακόμα πολλές που εκδηλώνονται
(συνήθως ως σποραδικά περιστατικά) ακόμα και σε χώ-

Η έννοια της υποχρέωσης όσον αφορά τη διενέργεια
των εμβολιασμών αφορά τόσο την υποχρέωση της Πολιτείας για διασφάλιση δημόσιας υγείας, όσο και την
υποχρέωση των γονέων για προστασία των παιδιών τους
(ανεξάρτητα αν θα τα εμβολιάσουν ή όχι). Στην Ελλάδα
οι εμβολιασμοί είναι υποχρεωτικοί για τα εμβόλια που
περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών
κάθε έτους με βάση το νόμο 2676/1999. Σύμφωνα με το
άρθρο 33 αυτού, ‘στα πλαίσια της ιατρικής περίθαλψης
που παρέχουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και
το Δημόσιο στους ασφαλισμένους και τα μέλη της οικογένειας τους καθιερώνεται η υποχρεωτική προληπτική
ιατρική, με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή
της εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων’. Στα μέτρα αυτά
περιλαμβάνεται ο εμβολιασμός παιδιών και ενηλίκων.
Έτσι, η εφαρμογή του δεν παραμένει στην διακριτική
ευχέρεια των ατόμων, αλλά είναι υποχρεωτική. Αν και ο
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νόμος αυτός δεν προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση μη
εφαρμογής του, ωστόσο παραμένει δεσμευτικός. Πιθανά
να μην προβλέπονται κυρώσεις στο συγκεκριμένο νόμο,
επειδή ο νομοθέτης θέλησε να προσεγγίσει με ηπιότερο
τρόπο το ευαίσθητο θέμα των εμβολιασμών. Σκοπός άλλωστε είναι η αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης και όχι
η επιβολή κυρώσεων/προστίμων19.
Σύμφωνα με τη σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής για τον εμβολιασμό των παιδιών20, απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η συναίνεση του γονέα για τη διενέργεια του εμβολιασμού. Η συναίνεση ή μη του γονέα
προϋποθέτει την επαρκή πληροφόρηση του γονέα για
την αναγκαιότητα και τις ενδεχόμενες παρενέργειες του
εμβολιασμού με βάση πάντα τις κατευθυντήριες οδηγίες
αναγνωρισμένων οργανισμών. Ο ιατρός θα πρέπει επίσης να εκφράζει τη γνώμη του και να την τεκμηριώνει
επιστημονικά.
Στόχος της πολιτείας και των επιστημόνων θα πρέπει
να είναι η πληροφόρηση των πολιτών και των γονέων
των παιδιών που πρόκειται να εμβολιαστούν προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις για το συμφέρον του εμβολιαζόμενου. Ωστόσο, έχουν παρατηρηθεί
και έμμεσοι τρόποι άσκησης πίεσης προς τη διενέργεια
εμβολιασμών, όπως η υποχρεωτική προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας ή άλλου πιστοποιητικού που να φανερώνει την εμβολιαστική κατάσταση του παιδιού για την
εγγραφή στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό σχολείο
(ΦΕΚ 161Α, παρ. 2β και 3β των άρθρων 7 των Π.δ. 200
και 201/1998). Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την εγκύκλιο
με Αρ.Πρωτ.Φ.6/451/115131/Γ1/16-09-2010/ΥΠΔΒΜΘ
οι γονείς που δεν επιθυμούν τον εμβολιασμό των παιδιών τους οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση ιατρικής αντένδειξης εμβολιασμού. Τα παραπάνω οδήγησαν
στην έκδοση ψευδών ιατρικών βεβαιώσεων, καθώς και
στην επέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη που με την
162670/20474/2013 γνωμοδότηση του, θεωρεί αντισυνταγματική την μη εγγραφή παιδιών στα σχολεία, λόγω
μη εμβολιασμού, καθώς παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας. Επίσης σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή
Βιοηθικής, δεν δύναται να καθίσταται υποχρεωτικός ο
εμβολιασμός για την εγγραφή στα σχολεία, γιατί έτσι η
συμμόρφωση με την υποχρέωση εγγραφής στα σχολεία
θα περιόριζε την προσωπική ελευθερία (άρθρο 5 του Συντάγματος)19.

Ο ρόλος των γονέων
Στην περίπτωση του εμβολιασμού παιδιών, οι γονείς
καλούνται να δώσουν τη συναίνεση για διενέργεια του
εμβολισμού στα πλαίσια άσκησης της γονικής μέριμνας
με σκοπό τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού
(άρθρο 1501.1 του Αστικού Κώδικα (ΑΚ)). Οι ανήλικοι θεωρείται ότι δεν έχουν ικανότητα για συναίνεση, καθώς
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αυτή σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας
(ΚΙΔ) συνδέεται με την πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία που αποκτάται στην ενηλικίωση. Ο ανήλικος ωστόσο,
όταν έχει την κατάλληλη ωριμότητα, μπορεί να εκφράσει
τη γνώμη του, που λαμβάνεται υπόψη, αλλά την τελική
απόφαση λαμβάνει αυτός που ασκεί την γονική μέριμνα
ή έχει την επιμέλεια (ΚΙΔ 12.2β). Όποιος ασκεί τη γονική
μέριμνα, οφείλει να λαμβάνει αποφάσεις προς το συμφέρον του παιδιού και όχι καταχρηστικά. Σε περίπτωση
κακής άσκησης γονικής μέριμνας (όπως σε μη διασφάλιση της υγείας του παιδιού), μπορούν να επιβληθούν
κυρώσεις με βάση το άρθρο 1532 του ΑΚ. Άλλωστε σε
περίπτωση που η ζωή του ατόμου διατρέχει κίνδυνο δεν
απαιτείται καμία συναίνεση σύμφωνα με το άρθρο 12.3γ
ΚΙΔ. Κυρώσεις επίσης μπορεί να επιβληθούν και με βάση
το άρθρο 284 του Ποινικού Κώδικά για το έγκλημα της
παραβίασης λήψης μέτρων πρόληψης ασθενειών17.

Σύγκρουση μεταξύ υποχρεωτικότητας εμβολιασμών και δικαιώματος αυτοδιάθεσης
To δικαίωμα στην υγεία κατοχυρώνεται μέσα από
διάφορα άρθρα του Συντάγματος της Ελλάδας. Πιο συγκεκριμένα το άρθρο 21 παρ. 3 αναφέρει: ‘Το κράτος
μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά
μέτρα για την προστασία της νεότητας, του γήρατος, της
αναπηρίας και της περίθαλψης των απόρων’. Επίσης, το
άρθρο 7 παρ. 2 απαγορεύει τα βασανιστήρια, τις κακώσεις και κάθε προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Το άρθρο 5 παρ. 5 ορίζει ότι κάθε άτομο έχει δικαίωμα
στην προστασία της υγείας και της γενετικής του ταυτότητας. Επίσης στην παρ. 1 του ίδιου άρθρου, κατοχυρώνεται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Τέλος
στο άρθρο 2 παρ. 1 αναφέρεται ως πρωταρχικός σκοπός
της πολιτείας η προστασία της ανθρώπινης αξίας.
Ο εμβολιασμός όπως και κάθε ιατρική πράξη προϋποθέτει την συγκατάθεση του ατόμου που πρόκειται να
υποστεί την πράξη αυτή (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα
Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιοιατρική και Κώδικας
Ιατρικής Δεοντολογίας (άρθρο 11 και 12), αφού προηγουμένως ενημερωθεί υπεύθυνα από τον ιατρό για την
αναγκαιότητα της πράξης, τις εναλλακτικές επιλογές και
τις πιθανές επιπλοκές/παρενέργειες της κάθε επιλογής.
Άλλωστε η αρχή της ασφάλειας αφορά και προληπτικά
μέτρα, όπως ο εμβολιασμός, και στοχεύει στη μείωση της
πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων όπως οι μεταδοτικές
λοιμώξεις. Βασικό χαρακτηριστικό της ασφάλειας είναι
η πληροφόρηση των ασθενών προκειμένου να προβούν
στη λήψη μέτρων προαγωγής της υγείας τους21.
Ωστόσο, η εφαρμογή καταναγκαστικού εμβολιασμού
(εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει σαφής και αποδεδειγμένη ιατρική αντένδειξη) έρχεται σε σύγκρουση με
το συνταγματικά κατοχυρωμένο, όπως προαναφέρθηκε
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δικαίωμα στην αυτονομία και την αυτοδιάθεση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι τι υπερισχύει; Το δικαίωμα
στην αυτονομία και στην αυτοδιάθεση ή ο περιορισμός
αυτού με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας;

Τι θα πρέπει να ισχύει σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών
Ο εμβολιασμός για τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών πρέπει να είναι υποχρεωτικός και
να πραγματοποιείται μετά από συναίνεση του ενήλικου
εμβολιαζόμενου ή των γονέων του ανήλικου εμβολιαζόμενου. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί πλήρης ενημέρωση
για την αναγκαιότητα, χρησιμότητα και επικινδυνότητα
των εμβολίων. Η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών καθίσταται επιτακτική αν αναλογιστεί κανείς το θεωρητικό
σενάριο του μη εμβολιασμού πληθώρας ατόμων με αποτέλεσμα το χαμηλό επίπεδο εμβολιαστικής κάλυψης και
τη μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης κάποιας επιδημίας ή
πανδημίας. Στην περίπτωση των εμβολιασμών, ο περιορισμός της αυτονομίας και της ελεύθερης ανάπτυξης της
προσωπικότητας δικαιολογείται στη βάση προστασίας
του αγαθού της δημόσιας υγείας. Ο περιορισμός αυτός
ικανοποιεί και τους λεγόμενους περιορισμούς των περιορισμών καθώς:
1. έχει αντικειμενικό και απρόσωπο χαρακτήρα (αφορά
όλους τους πολίτες)
2. δικαιολογείται για λόγους γενικού συμφέροντος (δημόσια υγεία)
3. δεν παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας (νόμιμο
και επιστημονικά ορθό μέτρο που είναι κατάλληλο
και αναγκαίο για την πρόληψη εξάπλωσης λοιμώξεων) και
4. δεν θίγει την ουσία του δικαιώματος (πως είναι άλλωστε δυνατό να θίγει το δικαίωμα στην ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας αυτών που αρνούνται να εμβολιαστούν και
να μην θίγονται τα ίδια δικαιώματα των υπολοίπων
ατόμων που είναι εκτεθειμένα στον κίνδυνο λοιμώξεων λόγω του χαμηλού ποσοστού εμβολιαστικής κάλυψης;)22.

Ποια στάση θα πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία;
Η πολιτεία θα πρέπει με τη στάση της να οδηγήσει
σε αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού.
Αυτό καταρχάς θα πρέπει να επιτευχθεί όχι με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη εμβολιασμού, αλλά με
την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση15. Σημαντικό ρόλο
στον τομέα αυτό πρέπει να διαδραματίσουν οι επαγγελματίες υγείας1,9,23. Ο ιατρός πρέπει να ενημερώνει πλή-

ρως τον ασθενή, αλλά και τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, ή έχοντες την επιμέλεια ανηλίκων, σχετικά με την
αναγκαιότητα των εμβολιασμών, τη χρησιμότητα τους
(τόσο ατομικά όσο και συλλογικά μέσα από τη δημιουργία του τείχους προστασίας που ονομάζεται συλλογική
ανοσία) και την επικινδυνότητα τους. Η τελευταία είναι
μικρή και αφορά συνήθως τοπικές αντιδράσεις σε μικρό
ποσοστό πληθυσμού και σπανιότερα σοβαρότερες παρενέργειες. Σημαντική είναι η δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού και χρήστη υπηρεσιών υγείας.
Ταυτόχρονα, οι επιστημονικοί φορείς και το Υπουργείο
Υγείας θα πρέπει να επιδοθούν σε εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία του εμβολιασμού, ενώ
αυστηρή θα πρέπει να είναι η νομοθεσία σχετικά με την
δημοσίευση άρθρων χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση
(νομοθεσία περί διασποράς ψευδών ειδήσεων). Επειδή πολλές φορές, υπάρχει άρνηση συναίνεσης, παρά
την επαρκή πληροφόρηση, σκόπιμη κρίνεται η λήψη και
άλλων μέτρων, όπως η χορήγηση οικονομικών κινήτρων
(όπως αύξηση των οικογενειακών επιδομάτων σε οικογένειες που εμβολιάζουν τα παιδιά τους) και η εφαρμογή
των κυρώσεων που ήδη προβλέπει ο νόμος σχετικά με
κακή άσκηση γονικής μέριμνας σε περίπτωση αδικαιολόγητης άρνησης εμβολιασμού.

Συμπεράσματα
Η σημασία των εμβολιασμών στη δημόσια υγεία είναι
δεδομένη και η διενέργεια τους θα πρέπει να είναι υποχρεωτική παρότι μπορεί να θίγονται ορισμένα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου. Η ευθύνη της επιστημονικής
κοινότητας είναι μεγάλη, κυρίως στον τομέα της πληροφόρησης, για τη χρησιμότητα των εμβολίων. Σημαντικός
όμως είναι και ο ρόλος της πολιτείας στη λήψη μέτρων
που θα προωθούν τον εμβολιασμό, αλλά και κυρώσεων
μόνο όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Summary
Vaccination: Obligatory or not?
The medical and especially the legal aspect of the subject
Abstract
The importance of vaccinations in the development of
humanity is great both at the individual and at the social
level, especially if we consider the great benefit they offer
compared to their cost comparatively to other methods
of preventing and treating diseases. In recent years, the
anti-vaccination movement has developed worldwide
for various reasons. However, it is legally required to
carry out vaccinations. This article reviews the legislative
framework in relation to obligatoriness of vaccination. In

Εμβολιασμός: Υποχρεωτικός ή μη; Η ιατρική και κυρίως η νομική πλευρά του θέματος
conclusion, vaccination is mandatory after appropriate information and consent from the parents of the children
to be vaccinated. The state and the scientific community
must provide proper information to citizens and provide
incentives for vaccination. Sanctions in the case of nonvaccination should be considered only as a last resort as it
can have opposite effects.
Key words: vaccination, obligatoriness, vaccines.
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Περίληψη
ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της δημοσίευσης είναι η παρουσίαση περιστατικών με αρρυθμίες που αντιμετωπίστηκαν με βελονισμό.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Περιγράφεται η αντιμετώπιση τριών
ασθενών με οξεία εμφάνιση παροξυσμικής κολπικής μαρμαρυγής, με παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή και υπέρταση σε ασθενή με χρόνια κολπική μαρμαρυγή και σε ασθενή
με παροξυσμική κολπική ταχυκαρδία που αντιμετωπίστηκαν με ηλεκτροβελονισμό, manual acupressure και βελονισμό αντίστοιχα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Στην πρώτη περίπτωση, ο ηλεκτροβελονισμός είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία ανάταξη της κολπικής
μαρμαρυγής σε φλεβοκομβικό ρυθμό, ενώ η πρόληψη με
12 συνεδρίες ηλεκτροβελονισμού είχε ως αποτέλεσμα, σε
έκβαση 10 μήνες, την μη εμφάνιση της αρρυθμίας.
Στο περιστατικό με παροξυσμική αρρυθμία και υπέρταση,
η εφαρμογή manual acupressure σε βελονιστικά σημεία
είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση των καρδιακών
σφύξεων από 157 στις 80/min και της αρτηριακής πίεσης
από 170/97 mmHg σε 120/70mmHg, ενώ το spO2 αυξήθηκε
από 89% σε 96%. Στην περιγραφή του τρίτου περιστατικού
με υπερκοιλιακή παροξυσμική ταχυκαρδία, η εφαρμογή
βελονισμού είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ανάταξη της
αρρυθμίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η εφαρμογή του ηλεκτροβελονισμού
ήταν αποτελεσματική στην αντιμετώπιση και πρόληψη της
κολπικής μαρμαρυγής, ενώ η manual acupuncture μείωσε
διεγχειρητικά σημαντικά τις σφύξεις σε ασθενή με παροξυσμό χρόνιας κολπικής μαρμαρυγής, ενώ ο βελοισμός ήταν
αποτελεσματικός σε παροξυσμική κολπική ταχυκαρδία.
Απαιτούνται ωστόσο περισσότερες έρευνες.

Aντιμετώπιση αρρυθμιών με βελονισμό

Εισαγωγή
Μεταξύ των αρρυθμιών, η κολπική μαρμαρυγή (AF)
αποτελεί την πιο κοινή κλινική καρδιακή αρρυθμία και
μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνησιμότητας . Οι
ασθενείς με AF έχουν συμπτώματα, όπως αίσθημα παλμών και δύσπνοια., μειωμένη ικανότητα άσκησης και
υπόκεινται σε υψηλότερο κίνδυνο θρομβοεμβολικών
επεισοδίων.Η συμπωματική AF μπορεί να συμβάλλει σε
αιμοδυναμική δυσλειτουργία, καρδιακή ανεπάρκεια που
προκαλείται από ταχυκαρδία και συστηματικά θρομβοεμβολικά επεισόδια1,2.
Η διαχείριση των ασθενών με κολπική μαρμαρυγή είναι δύσκολη λόγω αβεβαιότητας σχετικά με τη βέλτιστη
θεραπευτική στρατηγική3 και την περιορισμένη αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των πιο κοινών αντιαρρυθμικών φαρμάκων3,5. Σημαντικοί περιορισμοί στη θεραπεία της AF με αντιαρρυθμικά και αντιπηκτικά φάρμακα
αποτελούν η περιορισμένη αποτελεσματικότητα, οι κίνδυνοι προαρρυθμικών επεισοδίων, ο σχετικά υψηλός
ρυθμός υποτροπής και η αιμορραγική τάση5,6. Η catheter
ablation με ραδιοσυχνότητα χαρακτηρίζεται από χαμηλό ποσοστό υποτροπής και λιγότερες επιπλοκές από τη
χειρουργική θεραπεία, αλλά έχει ένα μη ικανοποιητικό
ποσοστό επιτυχίας6,8.
Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σειρά δημοσιεύσεων για την αντιμετώπισή της κολπικής μαρμαρυγής και
της αρτηριακής πίεσης με βελονισμό7,10.
Με βάση αυτές τις αναφορές παρουσιάζουμε περιπτώσεις ασθενών με κολπική μαρμαρυγή ή παραξυσμική υπερκοιλιακή ταχυκαρδία που αντιμετωπίστηκαν
αποτελεσματικά στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα του
νοσοκομείου μας, στο αιμοδυναμικό Εργαστήριο διεγχειρητικά, ή στην οικία τους με βελονισμό, ηλεκτροβελονισμό ή manual acupressure.

Περιγραφή περιστατικού I.
Αφορά ασθενή ηλικίας 74 ετών που νοσηλεύθηκε
στην Καρδιοχειρουργική Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
του νοσοκομείου μας μετά από αυτοκινητιστικό δυστύχημα με πολλαπλά κατάγματα πλευρών αριστερά, κάταγμα του πλευριτικού τόξου και κάταγμα μεσότητας του
στέρνου που προκαλούσαν συνολικά ασταθή θώρακα.
Ταυτόχρονα εμφάνιζε σοβαρή πνευμονική θλάση του αρ.
πνεύμονα, ατελεκτασία και αιμοθώρακα στο αριστερό
ημιθωράκιο. Σαν αποτέλεσμα των παραπάνω, εμφάνισε
την τρίτη ημέρα νοσηλείας σοβαρή υποξυγοναιμία και
παροξυσμική κολπική μαρμαρυγή ταχείας ανταπόκρισης, με σφύξεις 167/min
Άμεσα εφαρμόστηκε ηλεκτροβελονισμός στα ακόλουθα σημεία:
P6 (άμφω), Η9, Η7, Η3 και Bl 17.
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Παράλληλα δόθηκε εντολή χορήγησης αμιοδαρώνης.
Ωστόσο άμεσα μετά την εφαρμογή βελονισμού η κολπική μαρμαρυγή μετατράπηκε μέσα σε λίγα λεπτά σε φλεβοκομβικό ρυθμό με σφύξεις 90/min.
Η κολπική μαρμαρυγή επανεμφανίστηκε την επόμενη
μέρα και αντιμετωπίστηκε με τον ίδιο τρόπο. Έτσι για την
πρόληψη της κολπικής μαρμαρυγής εφαρμόστηκε το κάτωθι πρωτόκολλο ηλεκτροβελονισμού.
Η 7 Pc6, Bl 15 – 17 άμφω, δυο φορές την εβδομάδα
για τρεις μήνες. Δέκα μήνες μετά τη θεραπεία, η ασθενής συνεχίζει να είναι είναι σε φλεβοκομβικό ρυθμό.

Περιγραφή περιστατικού ΙΙ
Πρόκειται για ασθενή ηλικίας 82 ετών με σοβαρή
στένωση αορτικής βαλβίδας που επρόκειτο να υποβληθεί σε διαδερμική τοποθέτηση αορτικής βαλβίδας (TAVI)
υπό γενική αναισθησία.
Από τα ιστορικό του ασθενούς προέκυψε επίμονη
χρόνια κολπική μαρμαρυγή υπό αγωγή με β- αποκλειστή (Lopressor tabl ½ x 2), αρτηριακή υπέρταση για την
αντιμετώπιση της οποίας τοποθετήθηκε stent νεφρικής
αρτηρίας προ 10 ετών, σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο και χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
υπό θεραπεία με εισπνεόμενα φάρμακα.
Ο εργαστηριακός έλεγχος ανέδειξε επηρεασμένη νεφρική λειτουργία με Cr 2,27 mg/dl και αναιμία (Hb 10,0,
Ht 33,6 ΜCV= 77,8). Το ηλεκτροκαρδιογράφημα ανέδειξε
ατελές block αριστερού σκέλους και κολπική μαρμαρυγή
με σφίξεις 86 / min. Ο υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος έδειξε σοβαρή στένωση αορτικής βαλβίδας (AVA =
0,9 cm2, AV max 4,2 m/sec EF = 60% , PASP = 55 mmHg),
ενώ η στεφανιογραφία δεν ανέδειξε μείζονες στενώσεις
των αγγείων. Η σπειρομέτρηση έδειξε σοβαρού βαθμού
αποφρακτικού τύπου πνευμονοπάθεια (FEV 1 = 0,92,
39% λιγότερο από τις τιμές αναφοράς)
Κατά την άφιξη του ασθενούς στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, το ηλεκτροκαρδιογραφικό monitor μεταφοράς έδειξε κολπική μαρμαρυγή ταχείας ανταπόκρισης
με σφίξεις 146- 160/ min και αρτηριακή πίεση 170/97
mmHg, ενώ το SpO2 ήταν 89%. Στον ασθενή, με σύμφωνη γνώμη του, εφαρμόστηκε, λόγω έλλειψης βελόνων,
manual acupressure στο βελονιστικό σημείο P6 άμφω,
για 90 δευτερόλεπτα σε κάθε σημείο.
Το αποτέλεσμα ήταν η άμεση και διαδοχική μείωση
των καρδιακών σφίξεων στις 120 /min στα 30 sec, στις
110/ min στα 60 min, και στις 80/min στα 90 sec. Παράλληλα καταγράφηκε σημαντική αύξηση του SpO2 από 89%
στο 96% και μείωση της αρτηριακής πίεσης από 170/97
mmHg σε 120 /70 mmHg. Για το λόγο ότι δεν υπήρχε καταγραφικό στο monitor μεταφοράς δεν καταγράφηκε το
ηλεκτροκαρδιογράφημα..
Τόσο η καρδιακή συχνότητα όσο και η αρτηριακή πίε-
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ση δεν παρουσίασαν αξιόλογες μεταβολές κατά τη διάρκεια της εισαγωγής στην αναισθησία και κατά τη διάρκεια της επέμβασης (διαδερμική τοποθέτηση αορτικής
βαλβίδας).
Διεγχειρητικά η καρδιακή συχνότητα κυμάνθηκε από
76 – 89/min , η αρτηριακή πίεση από 120 /70 mmHg έως
95 /60 mmHg.
Ο ασθενής αποσωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στη
μονάδα εντατικής θεραπείας.

Περιστατικό ΙΙΙ
Ασθενής ηλικίας 76 ετών με ιστορικό υπέρτασης υπό
αγωγή (τελμισαρτάνη 80 mg), τιμές αρτηριακής πίεσης
140 / 80mmHg και εμβολισθέν ανεύρυσμα της μέσης
εγκεφαλικής αρτηρίας παρουσίασε ξαφνικά αίσθημα
παλμών, αδιαθεσία, εφίδρωση, δύσπνοια, πόνο στο στήθος και σημαντική πτώση της αρτηριακής πίεσης στην
οικία όπου φιλοξενούνταν. Η ψηλάφηση του σφυγμού
ήταν σχεδόν αδύνατη, η μέτρηση του με παλμικό οξύμετρο έδειξε σφίξεις 200/min, ενώ η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης με υδραργυρικό μανόμετρο έδειξε τιμές
συστολικής αρτηριακής πίεσης Psyst = 50mmHg. Εκλήθη
άμεσα το EKAB, ενώ ταυτόχρονα έγινε βελονισμός στο
αριστερό άκρο, στα σημεία: H9, H7, H3 και P6.6
Εντυπωσιακά, σε λιγότερο από 10 περίπου δευτερόλεπτα από την τοποθέτηση των βελονών, η ασθενής
παρουσίασε ανάταξη της παροξυσμικής ταχυκαρδίας. Οι
σφίξεις ήταν 70 /min, η αρτηριακή πίεση 110 / 70 mmHg
και το SpO2 = 97%. Παράλληλα, παρουσίασε άμεση και
σημαντική βελτίωση της εφίδρωσης, της δύσπνοιας, του
πόνου στο στήθος και της νευρολογικής εικόνας. Η ασθενής εκπαιδεύθηκε να κάνει μαλάξεις στα ως άνω βελονιστικά σημεία και αντιμετώπισε μόνη της ένα άλλο περιστατικό παροξυσμικής ταχυκαρδίας 6 μήνες αργότερα.

Συζήτηση
Στην πρώτη περίπτωση ο ηλεκτροβελονισμός είχε ως
αποτέλεσμα την ταχεία ανάταξη της κολπικής μαρμαρυγής σε φλεβοκομβικό ρυθμό, ενώ σε έκβαση 6 μήνες τα
ηλεκτροκαρδιογραφικά ευρήματα έδειξαν φυσιολογικό
ρυθμό. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με
πειραματικές και κλινικές έρευνες.
Σε μια ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη κλινική έρευνα οι Federico Lombardi,et αl βρήκαν σε ασθενείς με
επίμονη AF, ότι ο βελονισμός, μία φορά την εβδομάδα,
για συνολικά 10 συνεδρίες, στα σημεία Neiguan (PC6),
Shenmen (HT7) και Xinshu (BL15), είχε ως αποτέλεσμα
παρόμοιο ρυθμό επανεμφάνισης με τους ασθενείς που
ήταν σε αγωγή πρόληψης με αμιωδαρόνη, αλλά σημαντικά μικρότερο από αυτόν της ομάδας ελέγχου (sham

acupuncture). Επίσης σε μια άλλη μικρή ομάδα ασθενών
με επίμονη ή παροξυσμική AF, ο ηλεκτροβελονισμός οδήγησε σε σημαντική μείωση του αριθμού και της διάρκειας των συμπτωματικών επεισοδίων AF9.
Σε μια άλλη ελεγχόμενη τυχαιοποιημένη κλινική
έρευνα σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή που ανατάχθηκε με ηλεκτρισμό οι Lomuscio et αl. βρήκαν ότι
ο ηλεκτροβελονισμός στα ίδια σημεία, μία φορά την
εβδομάδα, για συνολικά 10 συνεδρίες βελονισμού ανά
υποψήφιο, είχε ως αποτέλεσμα το ίδιο ποσοστό επανεμφάνισης της κολπικής μαρμαρυγής με την ομάδα της
αμιωδαρόνης στους 12 μήνες. Αυτή η ελάχιστα επεμβατική διαδικασία ήταν ασφαλής και καλά ανεκτή. Πιθανότατα, η εφαρμογή περισσότερων συνεδριών να είχε
ακόμη καλύτερα αποτελέσματα6.
Τα βελονιστικά σημεία που χρησιμοποιήθηκαν στις
προηγούμενες μελέτες βρέθηκαν να χρησιμοποιήθηκαν
σε συνολικά 10 από τις 13 μελέτες στη συστηματική ανασκόπηση και μετα-ανάλυση των Li Y et al, για τη θεραπεία και την πρόληψη αρρυθμίας10.
Στην περιγραφή του δεύτερου περιστατικού με παροξυσμική αρρυθμία, η εφαρμογή manual acupressure στο
βελονιστικό σημείο Neiguan (PC6) είχε ως αποτέλεσμα
τη σημαντική μείωση των καρδιακών σφίξεων από 157
στις 80/min στα 90 sec και της αρτηριακής πίεσης από
170/97 mmHg. σε 120 /70 mmHg, ενώ το SpO2 αυξήθηκε από 89% στο 96%. Πιθανότητα η εφαρμογή περισσότερων συνεδριών ή περισσότερων βελονιστικών σημείων να είχε καλύτερα αποτελέσματα.
Το σημείο Neiguan (P6) αποτελεί ένα κλασικό σημείο βελονισμού στην παραδοσιακή κινεζική ιατρική στη
θεραπεία καρδιαγγειακών παθολογιών, ειδικά σε σχέση
με τις διαταραχές του ρυθμού, καθώς και της στεφανιαίας ροής αίματος11,12,13.
Σε πειραματική μελέτη σε αρουραίους των Zhu et al.
βρέθηκε ότι ο βελονισμός στο σημείο P6 άμφω αποκαθιστά το φλεβοκομβικό ρυθμό και αποτρέπει την κολπική
μαρμαρυγή. Επίσης μείωσε τη σοβαρότητα των «εστιακών διακοπτόμενων καρδιομυοκυττάρων, τη μυόλυση,
το ενδοκυττάριο και ενδιάμεσο οίδημα και την αύξηση
του εξωκυτταρίου χώρου» στο ωτίο του δεξιού κόλπου,
ασκώντας μια δράση κατά της αρρυθμίας, μέσω της αποκατάστασης και αναδιαμόρφωσης του ωτίου του δεξιού
κόλπου, χωρίς να υπάρχουν σημαντικές διαφορές υπερδομής με την ομάδα αμιωδαρόνης14.
Πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η αμφοτερόπλευρη διέγερση των σημείων Neiguan επηρεάζει το ρυθμό
πυροδότησης της αμυγδαλής, ασκώντας μια ρυθμιστική
λειτουργία στο αυτόνομο νευρικό σύστημα15.
Πειραματικές μελέτες υποδεικνύουν επίσης ότι ο
μηχανισμός των αποτελεσμάτων του βελονισμού στην
καρδιαγγειακή δυσλειτουργία, συμπεριλαμβανομένης
της AF, της ισχαιμίας του μυοκαρδίου, της υπέρτασης
και της υπότασης, είναι πλειοτροπικός, συμπεριλαμβα-

Aντιμετώπιση αρρυθμιών με βελονισμό
νομένης της ανακούφισης του πόνου, των επιδράσεων
στο αυτόνομο νευρικό σύστημα και στη λειτουργία της
ενδοθηλίνης14,15,16,17.
Παρόμοια δράση με το βελονισμό και τον ηλεκτροβελονισμό στις αρρυθμίες φαίνεται να έχει και η
acupressure. Η τεχνική αυτή βασίζεται στις αρχές του
βελονισμού και την έννοια της ενέργειας που ρέει μέσω
των «μεσημβρινών» στο σώμα18. Η πίεση που ασκείται σε
βελονιστικά σημεία μπορεί να εφαρμοστεί με το δάκτυλό μας ή με τη βοήθεια συσκευών.
Στην περιγραφή του τρίτου περιστατικού με υπερκοιλιακή παροξυσμική ταχυκαρδία η εφαρμογή βελονισμού
είχε ως αποτέλεσμα την άμεση ανάταξη της αρρυθμίας.
Στην ανασκόπηση και μετα – ανάλυση τυποποιημένων
ελεγχόμενων μελετών (13 μελέτες, 797 ασθενείς) των
Yanda Li et. al. βρέθηκε ότι η κλινική αποτελεσματικότητα του βελονισμού στην αντιμετώπιση παροξυσμικής
κολπικής ταχυκαρδίας δεν είναι μικρότερη από τη φαρμακευτική αγωγή.Επιπλέον, στην ανάλυση υποομάδων,
ο βελονισμός με ή χωρίς φαρμακυτική αγωγή παρουσιάζει σαφές όφελος στη θεραπεία της πρόωρης κολιακής
συστολής. και της φλεβοκομβικής ταχυκαρδίας10.

Συμπέρασμα
Τα αποτελέσματα των περιστατικών που περιγράψαμε δείχνουν ότι ο βελονισμός, ο ηλεκτροβελονισμός
και η acupressure βελονιστικών σημείων που περιγράψαμε έχουν ένα σαφές αντιαρρυθμικό όφελος για τους
ασθενείς. Ιδιαίτερα η τεχνική της manual acupressure είναι απλή και μπορεί να διδαχθεί χωρίς δυσκολίες στους
ασθενείς, αφού τα βελονιστικά σημεία για τις αρρυθμίες
είναι λίγα, σε εμφανείς και σταθερές θέσεις. Απαιτούνται περισσότερες τυχαιοποιημένες και ελεγχόμενες μελέτες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο βελονισμός δεν είναι
αποτελεσματικός στην αντιμετώπιση αρρυθμιών.

Summary
Τreatment of arrhythmias with acupuncture
ABSTRACT
PURPOSE: The purpose of this article is the presentation
of cases with arrhythmias that were treated with acupuncture.
METHODOLOGY: The treatment of three patients is described:
1. acute setting of paroxysmal atrial fibrillation
2. paroxysmal atrial fibrillation in a patient with chronic
atrial fibrillation.
3. a patient with paroxysmal atrial tachycardia, that
were treated with electroacupuncture,manual
acupressure,and acupuncture respectively.
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RESULTS: In the first case, the use of electroacupuncture
resulted in rapid conversion of atrial fibrillation in sinoatrial rhythm,while the prevention with 12 sessions of
electroacupuncture resulted ,in 10 months outcome,in
non recurrence of the arrhythmia.
In the case with paroxysmal arrhythmia,the application
of manual acupressure in acupuncture points resulted in
significant decrease of the heart rate from 157 to 80/min
in 90 secs,and of arterial pressure from 170/97 mmHg to
120/70 mmHg,and spO2 rose from 89% to 96%.
In the case of the third case with supraventricular paroxysmal tachycardia, the application of acupuncture resulted in immediate conversion of the arrhythmia.
CONCLUSIONS: Application of electroacupuncture was
efficient in treating and preventing atrial fibrillation,
while manual acupressure significantly lowered intraoperatively the heart rate in the patient with paroxysmal
chronic atrial fibrillation,and acupuncture was effective
in paroxysmal atrial tachycardia.More researches are
required,though.
Key words: Arrhythmia, atrial fibrillation, paroxysmal atrial tachycardia, acupuncture, electroacupuncture, manual
acupressure.
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Περίληψη
Στην πορεία του χρόνου οι αντιλήψεις για την αιτιολογία
και γενικά την επιδημιολογία των ασθενειών ποικίλλουν
από καθαρά λαϊκές δοξασίες μέχρι επιστημονικές. Πολλές
φορές οι λαϊκές αντιλήψεις συμπίπτουν με επιστημονικά
στοιχεία, όπως π. χ. τη θετική ή αρνητική επίδραση του κλίματος στη νοσηρότητα, την επίδραση της δίαιτας, κ. ά. Άλλοτε οι ασθένειες θεωρούνται μιάσματα ή τιμωρία Θεού.
Οι περιηγητές αποτελούν μια πηγή πληροφόρησης για την
εποχή, χωρίς πάντα οι πληροφορίες τους να είναι αντικειμενικές, αλλά και λόγιοι και ιερείς της εποχής. Οι συνεχείς
πόλεμοι και οι μετακινήσεις των πληθυσμών συμβάλλουν
ιδιαίτερα στην επιδημιολογία των νόσων.

Εισαγωγή

Λέξεις κλειδιά: νοσηρότητα και Οθωμανική αυτοκρατορία, επιδημιολογία νόσων και Οθωμανική αυτοκρατορία, λαϊκή ιατρική, επιστημονική
ιατρική.

Γενικά η επιδημιολογία των λοιμωδών νοσημάτων
εξαρτάται από την ηλικία, την πυκνότητα του πληθυσμού,
το περιβάλλον, τις πληθυσμιακές ανακατατάξεις, τον συγκεκριμένο χρόνο που τα άτομα έρχονται σε επαφή με τον
λοιμογόνο παράγοντα, την τοξικότητα του λοιμογόνου παράγοντα, το είδος του τόπου, πόλη ή χωριό, τις συνθήκες
υγιεινής των ανθρώπων, τη δίαιτα, την οικονομική κατάσταση και την κατάσταση υγείας του πληθυσμού, τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, τα μέτρα προστασίας και τη γενική
μέριμνα του κράτους για την προφύλαξη από αυτές.79
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Σε διάστημα τεσσάρων αιώνων από το 1453 έως το
1864 ο ελληνικός πληθυσμός, τόσο στην Oθωμανική
αυτοκρατορία, όσο και στις βενετοκρατούμενες ή λατινοκρατούμενες περιοχές, μαστιζόταν από επιδημίες
λοιμωδών νοσημάτων. Κυριότερη ήταν η επιδημία της
πανώλης, που το διάστημα αυτό έχουμε τη δεύτερη πανδημία της, αλλά και άλλες σοβαρές ασθένειες, όπως η
σύφιλη και άλλα αφροδίσια, η ευλογιά, ο τύφος, η χολέρα, η ελονοσία, οι δυσεντερίες, η λέπρα, η φυματίωση,
παίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο και πολλές φορές αποδεκατίζουν πληθυσμούς. Η συνηθέστερη αναφορά των πηγών
σε ασθένειες αφορά στην πανώλη, γιατί ο φόβος που οι
επιδημίες της προκαλούσαν έκανε όλες τις άλλες ασθένειες να υποτάσσονται σ’ αυτή, να αφομοιώνονται με
αυτή. Άλλωστε στην προ-πειραματική ιατρική υπήρχε
μία ιδιάζουσα τυπολογία, βάσει της οποίας το εξωτερικό
σύμπτωμα έπαιζε τον καθοριστικό ρόλο, με αποτέλεσμα
η μία αρρώστια να εντάσσεται στην άλλη, ώστε οι γιατροί να μην μπορούν να τις ξεχωρίσουν. Εδώ το σύμπτωμα θεωρείται ως μία αυθύπαρκτη νόσος, όπως π.χ. οι
πυρετοί, ή οι «θέρμες», που μπορεί να συνυπάρχουν με
άλλες αρρώστιες. Εκείνο που είχε σημασία, ήταν ότι όλες
οι ασθένειες υποτάσσονταν βασικά όχι στην πανώλη,
αλλά στο κυρίαρχο γεγονός της επιδημίας του λοιμού,59
σ’ ένα συγκεκριμένο τόπο και χρόνο1.
Στην πορεία του χρόνου οι αντιλήψεις για την αιτιολογία και γενικά την επιδημιολογία των ασθενειών
ποικίλλουν από καθαρά λαϊκές δοξασίες μέχρι επιστημονικές, όπως μπορεί κανείς να διαπιστώσει από τη
μελέτη των πηγών. Οι απόψεις για την προέλευση των
ασθενειών κατά τη λαϊκή αντίληψη και τις λαϊκές δοξασίες αποκαλύπτονται στα κείμενα των επιστημόνων, όχι
μόνο γιατρών, αλλά και λογίων της εποχής ή κληρικών.
Πολλοί από τους περιηγητές (εικ. 1-8 ) που επισκέφθηκαν την Ελλάδα και μας έδωσαν διάφορες πληροφορίες
σχετικά με τις ασθένειες, τις αιτίες τους, τον τρόπο μετάδοσής τους, τα μέτρα προφύλαξης, την αντιμετώπισή
τους, κ. ά., υπήρξαν και οι ίδιοι γιατροί. Πολλές φορές οι
λαϊκές αντιλήψεις συμπίπτουν με στοιχεία της επιστήμης
της Επιδημιολογίας και Υγιεινής, αφού στο πέρασμα του
χρόνου στοιχεία της λαϊκής σοφίας τεκμηριώθηκαν και
επιστημονικά, όπως π.χ. η επίδραση του κλίματος και της
ιδιοσυγκρασίας του ατόμου στην αιτιολογία μιας συγκεκριμένης νοσολογίας. Από μια άλλη θεώρηση, στοιχεία
της ‘λαϊκής’ αντίληψης για την προέλευση των ασθενειών, υφίστανται ακόμη και σήμερα. Γι’ αυτό δεν είναι
εύκολα εφικτός ο διαχωρισμός των αντιλήψεων σχετικά

1

με την αιτιολογία και την επιδημιολογία των ασθενειών
σε καθαρά ‘λαϊκές’ και καθαρά ‘επιστημονικές’. Μια καλύτερη προσέγγιση, που ευρύτερα δίνει συγχρόνως και
διαχρονική διάσταση, είναι η περιγραφή των εκάστοτε
αντιλήψεων χωριστά, γιατί καμία απ’ αυτές τις αντιλήψεις δεν περιορίζεται σε στενά χρονολογικά όρια, αλλά
όλες μαζί, ή μεμονωμένα, συναντώνται στην πορεία των
αιώνων, με ποικίλλουσα συχνότητα.
Μια πρόσφορη προσέγγιση φαίνεται να είναι η χρονολογική, η οποία δίνει μια καλύτερη εικόνα για τις διάφορες αντιλήψεις διαχρονικά, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει τη δυνατότητα παράλληλης παρακολούθησης
κατά την ίδια εποχή των ‘λαϊκών’ και των ‘επιστημονικών’
απόψεων και πως αυτές διαμορφώνονται μέσα στο χρόνο. Σε όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν πολλές δοξασίες
για την προέλευση και την επιδημιολογία των ασθενειών, στηριζόμενες είτε στις αρχές του Ιπποκράτη σχετικά
με την επίδραση του περιβάλλοντος ή τη θεωρία των χυμών, είτε στη θεωρία της μεταδοτικότητας ή στη θεωρία
του μιάσματος, όπως στην Κύπρο που πίστευαν ότι αιτία
μιας ασθένειας θα μπορούσε να είναι η είσοδος στον οργανισμό πραγματικών ή φανταστικών εντόμων ή σκουληκιών. Συχνή ήταν επίσης και η αντίληψη για την παρέμβαση υπερφυσικού όντος ή των καιρικών ή των αστρικών
επιδράσεων. Έτσι οι επιδημίες ή ‘θανατικά’ θεωρούνταν
είτε ως θεϊκές τιμωρίες, είτε ως αποτελέσματα άσχετων
παραγόντων, όπως π.χ. θεωρούσαν ότι η ελονοσία, προκαλούνταν από τις θερμές ακτίνες του ήλιου κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.82
Αυτή την εποχή, για την εξάπλωση των επιδημιών,
πολύ σημαντικές ήταν οι αδιάκοπες μετακινήσεις των
πληθυσμών, τόσο μετά την άλωση της Πόλης το 1453,
όσο και μετά τη διαδοχική κατάκτηση από τους Οθωμανούς των λατινοκρατούμενων ή βενετοκρατούμενων
περιοχών, όπως της Πελοποννήσου, της Κύπρου και
τελικά της Κρήτης.41,59 Πράγματι, το τεράστιο προσφυγικό ρεύμα του πληθυσμού, όχι μόνο απειλούνταν από
ασθένειες, αλλά το ίδιο τις μετέφερε στο νέο τόπο εγκατάστασης του. Στην «Έκθεσι χρονική», η επιδημία στην
Κωνσταντινούπολη του 1470 οφείλεται στο γεγονός ότι
ήλθαν «ασυνήθεις αιχμάλωτοι εκ διαφόρων τόπων»,
ενώ ο ΨευδοΔωρόθεος γράφει: «έγινεν ουν θανατικόν
μεγάλον και εξαίσιον διότι ήλθον οι σκλάβοι οι ταλαίπωροι χριστιανοί από πολλούς τόπους και ήσαν ασυνήθιστα
του τόπου…»59,62.
Γενικά οι διάφοροι κατακτητές δεν είχαν το ίδιο ανεπτυγμένο υγειονομικό σύστημα και έτσι δίνεται η ευ-

Συνήθως αναφέρεται στις πηγές ότι το έτος που εμφανίζονταν η πανώλη ήταν ελεύθερο από άλλες επιδημίες. Ακόμη για να πούμε με ασφάλεια
ότι πρόκειται για επιδημία πανώλης πρέπει, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, να έχουμε ενημέρωση για τον επιδημιολογικό κύκλο της
νόσου, την έντασή της, την περιοδικότητά της και την κλινική της εικόνα. Όμως ποτέ οι πληροφορίες από τις πηγές δεν καλύπτουν όλα αυτά τα
δεδομένα. Ιδιαίτερα τις πρώτες ημέρες που εμφανίζεται η πανώλης είναι δύσκολη η διαφορική διάγνωση από άλλα λοιμώδη νοσήματα, τα οποία
εμφανίζονται με παρόμοια κλινικά συμπτώματα και σημεία. Μερικά από τα νοσήματα αυτά είναι η τουλαραιμία, το αφροδίσιο λεμφοκοκκίωμα,
διάφορες λεμφαδενίτιδες, που προκαλούνται από στρεπτόκοκκους και σταφυλόκοκκους, η λοιμώδης μονοπυρήνωση, η νόσος ‘εξ’ ονύχων γαλής,’λεπτοσπείρωση, κ.ά.80

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.
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Εικόνα 1-8.
Βιβλία διαφόρων περιηγητών και κληρικών.

καιρία να βλέπει κανείς παράλληλα τη νοσηρότητα σε
τόπους με εντελώς διαφορετική υγειονομική οργάνωση.
Όπως διαπιστώνεται από την επιδημιολογία της εποχής
και στις λατινοκρατουμένες ή βενετοκρατούμενες περιοχές οι επιδημίες πανώλης εμφανίζονται το ίδιο απειλητικές, σε διάφορα χρονικά διαστήματα, όπως και στα μέρη
που βρίσκονταν υπό την οθωμανική κυριαρχία.
Τον 16ο αιώνα όλες οι περιπτώσεις εμφάνισης της
πανώλης είχαν σχέση με πολεμικές επιχειρήσεις, αφού
εκείνη την εποχή ο πόλεμος και η πανώλη συμβάδιζαν. Οι
συνεχείς πόλεμοι της εποχής, όπως οι βενετοτουρκικοί,
αποτελούσαν ένα πρόσφορο έδαφος για να αποδεκατίζονται από τις επιδημίες οι πολιορκούμενοι, λόγω των
ανθυγιεινών συνθηκών και των πολυάριθμων δυσκολιών που αυτοί αντιμετώπιζαν. Σύμφωνα με τις πηγές, οι
γνώσεις για τη μετάδοση των ασθενειών τον 14ο και 15ο
αιώνα εκφράζονταν στην αντίληψη του Ιπποκράτη «περί
αέρων, υδάτων, τόπων».57 Υπήρχε δηλαδή μια στενή σχέση μεταξύ φύσης – ανθρώπου και ασθένειας, σύμφωνα
με τη λογική ότι ο τόπος, ο γεωγραφικός παράγοντας,

αποτελούσε την πρώτη αιτία κάθε ασθένειας και κυρίως
κάθε επιδημικής ασθένειας. Οι ασθένειες δηλαδή, δεν
είχαν οι ίδιες μία δική τους ταυτότητα, μία νοσολογική
οντολογία. Υπήρχε μονάχα ο τόπος, αλλά και η κράση
του ίδιου του ασθενή, που καθόριζαν κατά πόσο μία
επιδημία θα ήταν καταστρεπτική ή όχι. Οι παρατηρήσεις
σύγχρονων της εποχής Ελλήνων και ξένων σχετικά με τη
νοσηρότητα ή όχι ενός τόπου και την επίδραση των κλιματολογικών συνθηκών στην υγεία και τη ζωή των κατοίκων του είναι διαχρονικά άφθονες. Οι επιδράσεις αυτές
θεωρούνταν κατά τόπους είτε θετικές, είτε αρνητικές.47
Ενίοτε όμως στον ίδιο τόπο η διεύθυνση των ανέμων ή
η ύπαρξη καταιγίδων μπορούσαν να έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στην εμφάνιση επιδημιών, όπως π.χ.
στην Κωνσταντινούπολη, όπως περιγράφει ο Sonnini, η
διεύθυνση και η δύναμη των ανέμων συμβάλλουν στο
να αυξάνουν ή να μειώνουν τη δράση της πανώλης. Όταν
φυσάει βόρειος άνεμος εμφανίζονται στην Κωνσταντινούπολη οι πιο μεγάλες πανωλεθρίες. Βλέπει κανείς ότι
σ’ αυτή την ίδια την πόλη μια φοβερή καταιγίδα σταμα-
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τάει ξαφνικά τα αποτελέσματα της μόλυνσης.2

Παραδείγματα θετικής επίδρασης του κλίματος στην υγεία
Ως ενδεικτικά παραδείγματα θετικής επίδρασης των
κλιματολογικών συνθηκών στην υγεία των κατοίκων
έχουμε την πόλη των Αθηνών κατά τον 16ο αιώνα, στην
οποία ο αέρας από τα γύρω βουνά είναι πολύ ευεργετικός για την υγεία των κατοίκων.55, 27
Επίσης τον 18ο αιώνα σχετικά με τις θετικές επιδράσεις του κλίματος κάνει αναφορά ο Saint Sauveur για το
νησί των Παξών, την Κέρκυρα και την Πάργα. Γράφει ότι
στους Παξούς το κλίμα, όπως και στην Κέρκυρα, είναι αρκετά εύκρατο και οι κάτοικοι σε γενικές γραμμές φαίνονται να είναι εύρωστοι και υγιείς, εκτός από αυτούς που
ζουν κοντά στο λιμάνι του Γαΐου.32 Σύμφωνα με τον ίδιο
η καλή υγεία των κατοίκων της Πάργας οφείλεται στην
επίδραση των βίαιων ανέμων. Το κλίμα στην Πάργα είναι
από τα πιο υγιεινά. Οι άνθρωποι εκεί γενικά φαίνονται
υγιείς και φθάνουν σε προχωρημένη ηλικία. Το αίμα τους
είναι καλό και οι γυναίκες έχουν αυτή την απλή ομορφιά,
αυτά τα ζωντανά χρώματα της φύσης, που μάταια τα ψάχνει κανείς στις πόλεις…Οι πιο συχνές αρρώστιες είναι τα
κρυολογήματα, οι πλευρίτιδες…Ο Παργινός ζει ανάμεσα
σε ουρανό και νερό, αναπνέει καθαρό αέρα, βρίσκεται
εκτεθειμένος σε βίαιους ανέμους, οι οποίοι σταματούν
την εφίδρωση που προκαλείται από τις σκληρές δουλειές
της εξοχής. 59,31
Το κλίμα της Κρήτης (εικ. 9, 10) είναι το πιο υγιεινό
του κόσμου, σύμφωνα με τον Sonnini. Σχολιάζει δε ότι ο
Ιπποκράτης έστελνε εκεί τους αρρώστους του να αναπνέουν τον καθαρό αέρα και θα τους συμβούλευε να πάνε να
μείνουν εκεί εάν αυτή η φανταστική χώρα μπορούσε να
σταματήσει να μολύνεται από την παρουσία και την κυριαρχία των βαρβάρων.33 Γράφει σχετικά: Κάτω από ένα
ουρανό που ο πατέρας της Ιατρικής θεωρούσε ότι ήταν
υπεύθυνος για την υγεία των ανθρώπων, το ανθρώπινο
είδος οφείλει φυσικά να αισθανθεί τις επίσης ωφέλιμες
επιδράσεις. Είναι αυτό που εισπράττει ο παρατηρητής
2

3

4

5

6

μόλις εισέλθει στη νήσο Κρήτη.33 Επίσης αναφέρει ότι
με εξαίρεση τη λέπρα, που εισήχθη από την Ασία3 και με
τις προφυλάξεις που παίρνουν για να την εξαφανίσουν,
όπως την εξαφάνισαν στην Γαλλία, που έκανε μία από
τις τρομερές παρουσίες της λόγω των Σταυροφόρων, δεν
υπάρχει άλλο μολυσματικό νόσημα στην Κρήτη. Δεν μιλώ
για την πανώλη, η οποία στις χώρες όπου κάθε μέτρο
προσοχής αγνοείται, μπορεί να εισδύσει τυχαία. Το νερό
είναι εδώ επίσης καλό, όπως και ο αέρας που κατεβαίνει
από όλες τις μεριές των βουνών.34
Κατά τον ίδιο, στη Σάμο, το Βαθύ, το κλίμα είναι υγιεινό, ο αέρας καθαρός και τα νερά άφθονα.34 Τον ίδιο
αιώνα, ο Olivier αναφέρεται στο καλό κλίμα της Κωνσταντινούπολης. (εικ. 11, 12) Ο αέρας, γράφει, ανανεώνεται
εύκολα και απομακρύνει τα μιάσματα που προκαλούν
μεγάλη μόλυνση. Το κλίμα είναι εύκρατο, οι άνθρωποι
γενικά έχουν καλή υγεία και δεν εκτίθενται στις συνηθισμένες αρρώστιες της ανθρωπότητας. Όλα αυτά τα έχει
η Κωνσταντινούπολη και θα μπορούσαμε να πούμε ότι
αυτή η πόλη θα ήταν μια από τις πιο υγιεινές του κόσμου
εάν μια φοβερή αρρώστια δεν προκαλούσε συχνές πανωλεθρίες και σκότωνε από καιρού εις καιρόν ένα μέρος
των κατοίκων.26 Κατά τον Olivier, εάν εξαιρέσει κανείς
την πανώλη4, της οποίας η αιτία φαίνεται ξένη με το κλίμα, δεν εμφανίζονται στην Κωνσταντινούπολη ντόπιες
ασθένειες και οι ξένοι που φθάνουν σ’ αυτή την πόλη
δεν έχουν να φοβούνται καθόλου για την κακή επίδραση
ενός επικίνδυνου κλίματος και ανθυγιεινών συνθηκών.26
Ο Egmont αναφέρει ότι στα Πριγκιπονήσια ο αέρας είναι
επίσης πολύ υγιεινός 13 και ότι ο αέρας της Ρόδου υπερτερεί των άλλων νησιών του Αρχιπελάγους.13 Όταν όμως
το νησί το επισκέπτεται ο λοιμός, πράγμα που δεν είναι
ασύνηθες, τα σπίτια τους στην εξοχή είναι κατάλληλα για
να μειώσουν τα φοβερά αποτελέσματα αυτής της καταστροφής και έτσι οι άνθρωποι αποσύρονται από την
πόλη και καταφεύγουν σ’ αυτά.13
Κατά τον 19ο αιώνα ο Σκαρλάτος Βυζάντιος5 αναφέρεται κυρίως στη θετική επίδραση του κλίματος της Κωνσταντινούπολης και των γύρω περιοχών στην υγεία των
κατοίκων.6 Ο Griffiths τον ίδιο αιώνα μιλάει για τις υγιεινές επιδράσεις του αέρα της Σμύρνης, στις οποίες οφεί-

Μάλιστα ο Sonnini σχολιάζει εδώ ότι αυτές οι παρατηρήσεις δεν του φαίνονται ότι συνηγορούν με τα συμπεράσματα μερικών σοφών της εποχής που αποδίδουν την πανώλη στα έντομα, όπως έχουν πιστέψει ότι βρήκαν την αιτία της ψώρας και των άλλων ασθενειών του δέρματος στα
μικρά έντομα της ίδιας κατηγορίας. Και αυτή η γνώμη που στηρίζεται σε κάποιες αναφορές δεν θα πρέπει να απορριφθεί, αλλά να εξεταστεί
με προσοχή, γιατί έτσι θα οδηγούσε στην εύρεση της αιτίας αυτού του κακού, που είναι το πιο ενεργό και το πιο σκληρό που έχει βασανίσει την
ανθρωπότητα και φοβάται κανείς να το αντιμετωπίσει.34
Είναι το είδος της λέπρας κοινό σε όλη την Ανατολή από το οποίο και βλέπει κανείς τόσα θύματα στην Κρήτη. Η λέπρα των Εβραίων γίνεται πιο
σπάνια από μέρα σε μέρα.34
Γράφει ο Olivier ότι καμία πόλη δεν εκτίθεται περισσότερο στην πανώλη από την Κωνσταντινούπολη, όπου ο αέρας εκεί είναι υγιεινός και δεν
βλέπει κανείς στα προάστεια ούτε στάσιμα νερά ούτε τόπους που έχουν προσβληθεί. Έχοντας, όπως φαίνεται γνώσεις επιδημιολογίας, γνωρίζει
τον μολυσματικό χαρακτήρα της νόσου και γράφει ότι για να εμφανιστεί αυτή η αρρώστια σε μια πόλη πρέπει το μικρόβιο να προέρχεται απ’
έξω.26
Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος γράφει πολύ αργότερα και έχει ήδη γνώση της επιστημονικής προόδου, δηλαδή γνωρίζει τις επιστημονικές απόψεις για
όλα αυτά από τα μέσα του 18ου αιώνα και αργότερα κατά τον 19ο αιώνα. 47, 48
Ο ίδιος θεωρεί ότι η επιδημία της πανώλης στην Κωνσταντινούπολη επηρεάζεται ιδιαίτερα από το είδος των ανέμων που πνέουν κατά το καλοκαίρι. Το είδος όμως των ανέμων θεωρεί ότι είναι υπεύθυνο και για άλλα πλην της πανώλης νοσήματα. Παρόλα αυτά, ό ίδιος θεωρεί την Κωνσταντινούπολη ως ένα από τους πιο υγιεινούς τόπους. Μάλιστα στο χωριό Κανδυλλί στο Βόσπορο, όπου διαμένουν Οθωμανοί, Αρμένιοι και λίγοι
Έλληνες, θεωρείται ότι η καθαρότητα του αέρα, ο οποίος φημίζεται ως ο υγιεινότερος του Βοσπόρου, είναι από τους πιο κατάλληλους τόπους γι’
αυτούς που αναρρώνουν από διάφορες ασθένειες. 48

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
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Εικόνα 9-10.
Τα Χανιά και το Ρέθυμνο, από το βιβλίο του Turnefort.

Εικόνα 11-12.
Η Κωνσταντινούπολη, από το βιβλίο του Turnefort.

λεται η υγεία των κατοίκων, αλλά οι Ευρωπαίοι κάτοικοι
δεν βασίζονται σ’ αυτό για να μείνουν στην πόλη, όταν
πλήττεται από πανώλη, η οποία επισκέπτεται κάθε χρόνο
αυτές κατά τα άλλα γοητευτικές περιοχές.15 Επίσης, σύμφωνα με τον Clarke, ο αέρας της Ρόδου είναι πολύ υγιεινός και οι κήποι της έχουν εξαιρετικά φρούτα.3

Παραδείγματα αρνητικής επίδρασης του
κλίματος στην υγεία
Το κλίμα όμως, σχετικά με συγκεκριμένα νοσήματα
και σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μπορεί να έχει
αρνητική επίδραση στην υγεία των ανθρώπων, σε μέρη
που άλλοτε πιθανόν ασκούσε ευεργετική επίδραση.
Για την περιοχή του Τσιρίγουο περιηγητής Saint
Sauveur τον 18ο αιώνα γράφει: Στο Τσιρίγοτο κλίμα είναι
πολύ εύκρατο, αλλά παρουσιάζει τις ίδιες μεταβολές,

όπως και στα άλλα νησιά. Ο αέρας αν και καθαρός, είναι
πολύ επικίνδυνος, κυρίως για τα άτομα που έχουν προσβληθεί από φθίση. Οι κήλες επίσης είναι μια τοπική νόσος. Υπολογίζεται ότι το ένα πέμπτο του πληθυσμού πάσχουν από αυτή την πάθηση. Οι γιατροί της περιοχής την
αποδίδουν στην ποιότητα του αέρα… Εντούτοις αυτές οι
κήλες μπορεί να είναι μια κληρονομική ασθένεια, ή ίσως
επακόλουθο της υπερβολικής χρήσης του λαδιού και των
λαχανικών στη διατροφή τους.32 Για τη Βόνιτσα γράφει
ότι οι κάτοικοι το φθινόπωρο, είναι ιδιαίτερα ευπαθείς
στις πλευρίτιδες και υποχρεώνονται να παραμένουν
πολύ καλά ντυμένοι για να τις προλαμβάνουν. Επιπλέον
ο βλαβερός αέρας, η ποιότητα των υδάτων τα οποία χρησιμοποιούν οι κάτοικοι του εσωτερικού συμβάλλουν σε
αυτές τις ασθένειες. Υπάρχουν διάφορα ρυάκια που προμηθεύουν νερό προς κατανάλωση. Τα ρυάκια αυτά είναι
περιτριγυρισμένα από πλατάνια, τα φύλλα των οποίων
είναι καλυμμένα από ένα είδος βλαβερού χνουδιού,
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που πέφτουν το φθινόπωρο στα ρυάκια και μολύνουν τα
νερά τους…32
Για την Πρέβεζα κάνει αναφορά στις θανατηφόρες
επιδράσεις του κλίματος της. Στην Πρέβεζα η γειτνίαση
με τα όρη της Αλβανίας, που είναι καλυμμένα με χιόνια,
τα έλη, οι βάλτοι του κόλπου της Άρτας, προκαλούν επικίνδυνες μεταβολές στην ατμόσφαιρα. Με τις ζέστες του
καλοκαιριού, οι απρόβλεπτες αλλαγές του καιρού από
Νότιους σε Βόρειους αναγκάζουν τους Πρεβεζάνους να
παραμένουν πάντα καλά καλυμμένοι. Οι πιο κοινές ασθένειες είναι το κρύωμα, η πνευμονία. Δεν έχουν περάσει
περισσότερα από επτά έως οκτώ χρόνια που το κλίμα της
Πρέβεζας ήταν θανατηφόρο για μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Η πλειοψηφία των κατοίκων, αποκλεισμένοι,
έφεραν στο κιτρινωπό τους πρόσωπο, το αποτύπωμα των
θανατηφόρων επιδράσεών του. Μειώθηκαν κατά πολύ
με την αύξηση του πληθυσμού και κατά συνέπεια και με
τις φωτιές που καθάρισαν τον αέρα…32
Στην Κύπρο, οι περισσότεροι περιηγητές που την
επισκέφτηκαν μιλούσαν για τη ζέστη και τον «ανθυγιεινό αέρα» του νησιού. Το 1717 ο Γάλλος Πρόξενος M. de
Cresmery ανέφερε ότι η Κύπρος είχε ένα από τα χειρότερα κλίματα στον κόσμο.76 Το 1736 ο Ρώσος περιηγητής
Βασίλειος Μπάρσκι ανέφερε ότι λόγω του ανθυγιεινού
κλίματος και ιδιαίτερα στη Λευκωσία και τη Λάρνακα δεν
είδε πολλά ηλικιωμένα άτομα, όπως σε άλλες χώρες.76
Σύμφωνα με τον Egmont, οι κάτοικοι στην Κύπρο σπάνια
φτάνουν σε μεγάλη ηλικία, πράγμα που οφείλεται προφανώς στον κακό αέρα.13
Ο Sonnini γράφει για το κλίμα της Κύπρου ότι το καλοκαίρι η ζέστη είναι υπερβολική, αλλά δεν είναι η ίδια
σε όλα τα μέρη εξ’ αιτίας των βουνών που την περιβάλλουν και έτσι εμφανίζεται με δύο διαφορετικές θερμοκρασίες.33 Γράφει δε σχετικά: Λόγω του πολύ ζεστού και
υγρού κλίματος στην Κύπρο υπάρχουν πολλά έντομα, τα
μολυσμένα πτώματα των οποίων μολύνουν τον αέρα και
προκαλούν μόλυνση και το θάνατο. Ποιος δεν γνωρίζει
αν δεν είναι μια από τις κυριότερες αιτίες της διατήρησης
της πανώλης στην Ανατολή;33 Επίσης κατά τον Sonnini και
η Σαντορίνη δεν έχει καλό κλίμα, αφού οι αναθυμιάσεις
του ηφαιστείου της, τις οποίες αναπνέουν οι κάτοικοι,
έχουν μεγάλη επίδραση στην υγεία τους.33 Για αναθυμιάσεις που επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα και τον αέρα
ο ίδιος περιηγητής αναφέρεται και στη νήσο Μήλο. (εικ.
13) Σε κάποια απόσταση από την πόλη της Μήλου μου
έδειξαν ένα άνοιγμα στη γη απ’ όπου έβγαιναν δηλητηριώδη αέρια. Αν τοποθετούσες ένα ζώο μόνο στην είσοδό
7

8

του έπεφτε νεκρό, ή κάποιοι άνθρωποι που το αγνοούσαν αυτό και κατέβηκαν προς τα μέσα χάθηκαν. Ο M.
de Choisier-Gauffier μου είπε ότι έπεισε τους κατοίκους
ότι απ’ αυτό το υπόγειο άνοιγμα έβγαιναν αναθυμιάσεις
που έκαναν τους κατοίκους της πόλης τους να υποφέρουν από κάποιες ασθένειες και να πεθαίνουν.33 Γενικά
επισημαίνει ότι ο αέρας της Μήλου είναι τόσο ανθυγιεινός που είναι επικίνδυνο να μένεις εκεί. Πιο καλή θεωρείται η θερμοκρασία των Αργυνουσών.34
Για την αρνητική επίδραση του κλίματος στην υγεία
των κατοίκων μιλάει και ο Pouqueville (εικ. 14) κατά τον
19ο αιώνα7, αλλά και ο περιηγητής Williams, ο οποίος
γράφει για την Πάτρα το 1817: Το κλίμα στην Πάτρα είναι ιδιαίτερα αποπνικτικό τους καλοκαιρινούς μήνες και
οι Γάλλοι κάτοικοι θεωρούν απαραίτητο για να έχουν
την υγεία τους να αποσυρθούν στην εξοχή ανάμεσα στα
βουνά.20 O Clarke, στις αρχές του 19ου αιώνα, θεωρεί ότι
η Κωνσταντινούπολη είναι χωρίς αμφιβολία ένα υγιές
μέρος για κατοικία, αλλά για τα άτομα που δεν έζησαν
εκεί αρκετά, ώστε να υποστούν τις περιπέτειες του κλίματός της8. Ο ίδιος αναφέρει ότι σε πολλά μέρη της Μ.
Ασίας, της Ελλάδας, της Αιγύπτου και της Ιταλίας, μόνο
η μικρή περίοδος του χειμώνα θεωρείται καλή για την
υγεία. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μια επίσκεψη
στο Αρχιπέλαγος (ειδικά στη νήσο Μήλο), στη Σμύρνη,
στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, θεωρείται ότι είναι ένα
πέρασμα προς τον τάφο και σχεδόν σε όλες τις ακτές της
Μαύρης θάλασσας και της θάλασσας του Αζώφ (βόρειο
τμήμα της Μαύρης θάλασσας) είναι αδύνατο να ξεφύγεις
από τις συνέπειες του κακού αέρα. Σ’ αυτές τις περιοχές
σμήνη από δηλητηριώδη έντομα με τα θύματα που προκαλούν, ειδοποιούν για την αποφυγή αυτής της θανατηφόρας ατμόσφαιρας.5 Την αρνητική επίδραση των ανέμων στη νοσηρότητα αναφέρει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος.47
Περί τα τέλη του Ιουλίου, όταν τον απαρκτίαν (τραμοντάναν) διαδεχθή ο εύρος (σιρόκος), ο καύσων καταντά ενίοτε ανυπόφορος, και τότε ήτον και η ακμή της πανώλης.
Όθεν και όσα χωρία είναι αμέσως εκτεθειμένα εις τας
δηλητηριώδεις πνοάς του ανέμου τούτου…ησθάνοντο
δεινοτέραν την προσβολήν της επιδημίας. Τότε συμβαίνει και το παράδοξον εκείνο νόσημα της αστροβολίας ή
αεροβολίας (χαβά-βουρμάκ), το οποίον Λίβανο μονύμως
τω ανέμω αποκαλούσιν οι κωπηλάται του Καταστένου,
οι οποίοι και αισθάνονται πρώτοι την ολεθρίαν επιρροήν
του. Το νόσημα τούτο είναι τω όντι μίασμα δηλητηριώδες, μεταφερόμενον υπό του ανέμου, και διαδιδόμενον
εν ακαρεί εις τους πνεύμονας και τας αρτηρίας δια των

O Pouqueville αναφέρει ότι ο αέρας από τις λίμνες Βιβάρι και Βουθρωτό είναι τόσο μολυσμένος όσο και τα έλη της Ιταλίας και ότι τα αρνητικά
αποτελέσματα αυτού του αέρα φαίνονται στο νησί της Κέρκυρας, όταν ο άνεμος φυσάει προς αυτή την κατεύθυνση. 33 Κατά τον Pouquevilleστην
Ήπειρο το 1818 οι πυρετοί αποδίδονται στο εύκρατο κλίμα της Ηπείρου και εκδηλώνονται την άνοιξη και το φθινόπωρο. Πιστεύει ότι το κλίμα της
Ελλάδος είναι γενικά ανθυγιεινό και οι πυρετοί είναι πολύ διαδεδομένοι. Έτσι πολλές φορές οι επιδημίες προκαλούνται από τους διαφορετικούς
ανέμους που πνέουν κατά καιρούς. Ο Pouqueville συνιστά όμως να μην αποδίδονται όλες οι αρρώστιες στο κλίμα αποκλειστικά. Οι δυσεντερίες,
οι οξείες φλεγμονώδεις παθήσεις, οι ρευματισμοί και άλλες νοσογόνες καταστάσεις προσβάλλουν κυρίως τους χωρικούς. 71
Αυτό το αποδίδει στις ξαφνικές αλλαγές της θερμοκρασίας που οφείλεται στο ρεύμα του αέρα μέσα από τα στενά, είτε από τη Μαύρη θάλασσα,
ή τη θάλασσα του Μαρμαρά, που έχουν ως αποτέλεσμα να υφίστανται οι άνθρωποι τα πιο θανατηφόρα αποτελέσματα, λόγω του ότι εμποδίζεται
η εφίδρωση. 8

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
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Εικόνα 13.
Το λιμάνι της Μήλου, από το βιβλίο του Turnefort.

πόρων, και μάλιστα όταν εύρη ιδρωμένον το σώμα, και
εις τοιαύτην κατάστασιν είναι τότε οι κωπηλάται· επιφέρει δε μιας τον θάνατον δι’ αποπληξίας ή ασφυξίας.47 Επίσης τα οξέα νοσήματα, αι εις φθίσιν συχνάκις καταστρέφουσαι περιπνευμονίαι, αι φλογώσεις του λάρυγγος, αι
κυνάγχαι κ.λ.π. συμβαίνουσι συνήθως τον Μάρτιον, όταν
αναλύη ο πάγος· οι δε κακοήθεις πυρετοί, καθώς παντού
τον Αύγουστον και Σεπτέμβριον, δια την οπωροφαγίαν.47
Κυρίως στην αλλαγή του αέρα και στους ανέμους θεωρείται ότι οφείλονται και παθήσεις των ματιών, όπως η
οφθαλμία. Ειδικά για τις παθήσεις των ματιών στην Αθήνα το 1816 ο Pouqueville έγραφε: Πουθενά δεν έβλεπε
κανείς τόσους τυφλούς, μονόφθαλμους και πάσχοντες
από οφθαλμία. Θαρρείς πως βρίσκεσαι στην Αίγυπτο.75
Η οφθαλμία (πυώδης μικροβιακή επιπεφυκίτις) ήταν
επίσης κοινή πάθηση και για τους κατοίκους της Κύπρου
κατά τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας. Σύμφωνα
με τον περιηγητή Lorenzo Warriner Pease η οφθαλμία
ήταν επιδημία που μάστιζε ολόκληρο το νησί και περισσότερο ευάλωτες ομάδες ήταν τα παιδιά και οι γυναίκες,
αλλά και οι φτωχοί. Οι αιτίες που την προκαλούσαν ήταν
το κρύωμα από την αλλαγή του αέρα, το τρίψιμο νωπού
σύκου στα μάτια, οι άνεμοι και η ακαθαρσία.76
Πολλές φορές νοσήματα που είχαν ως σύμπτωμα τον
πυρετό, αλλά δεν ήταν πανώλης ή ελονοσία και περιγράφονται στη νοσολογία της εποχής ως γαστρικοί πυρετοί,
φλογώδεις και χολερικοί πυρετοί9, αποδίδονταν στις μεταβολές του καιρού και το κλίμα. ‘Έτσι π. χ. στα νησιά
των Κυκλάδων ο γιατρός Ιωάννης Βούρος αναφέρει γαστρικούς πυρετούς κατά την άνοιξη του 1834. Μάλιστα
τονίζει ότι το χρόνο αυτό οι πυρετοί αυτοί ήταν περισ9

10
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Εικόνα 14.
Pouqueville.

σότεροι λόγω του ευμετάβλητου της ατμόσφαιρας, όπως
είχαν παρατηρήσει και άλλοι γιατροί10. Επίσης μετά τις
μεγάλες ζέστες, οι πλευρίτιδες είναι καταστροφικές και
η κυνάγχη κάνει την εμφάνισή της μόλις εμφανιστούν τα
πολύ υποφερτά κρύα του χειμώνα, ιδίως στα νησιά του
Αιγαίου, όπως τη Μήλο, κατά τον Sonnini.34 Συγκεκριμένα, η πλευρίτιδα κατά τον Sonnini το 1797 είναι η αρρώστια περισσότερο από την πνευμονία σε διάφορα νησιά
του Αιγαίου, όπως στη Μήλο, όπου εμφανίζεται όλες τις
φορές που ο αέρας του μεσημεριού, φυσώντας συνεχώς
κάνει τους χειμώνες όχι βαρείς. Ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες ζέστες, οι πλευρίτιδες είναι ολέθριες.
Η χολέρα είχε επίσης επιδημικές εξάρσεις και, όπως
η πανώλη, συσχετίζεται στα κείμενα της εποχής με την
ατμόσφαιρα, τον αέρα.

Τα στάσιμα νερά αιτία μόλυνσης του περιβάλλοντος και αιτία νόσησης από ελονοσία
Ο Στ. Βλασσόπουλος θεωρεί ότι στην Κέρκυρα το κλίμα, ο αέρας, έπαιζαν πολύ μεγάλο ρόλο στη νοσηρότητα
του πληθυσμού, την εποχή της Βενετοκρατίας και μιλάει για την αρνητική επίδρασή του στην υγεία των κατοίκων.44 Η θέρμη «κοντίνουα» (δηλ. συνεχής πυρετός) και η
θέρμη «μαλίνια» ή «μαλίντα» (ο κακοήθης πυρετός) που
υπονοούν την ελονοσία, αποτελούν και τη συχνότερη αιτία θανάτου τον τελευταίο αιώνα της Βενετοκρατίας στα
Επτάνησα. Η θέρμη κοντίνουα (continua), απασχόλησε
ιδιαίτερα τον Carlo Botta.2 Οι άνθρωποι της υπαίθρου
υπέφεραν περισσότερο εξαιτίας του τρόπου ζωής τους,

Δηλαδή πυρετοί που έχουν σχέση με φλεγμονώδεις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος, μεταξύ των οποίων και η χολέρα, με παθήσεις της
χολής και γενικώς με διάφορες φλεγμονώδεις καταστάσεις.56
Οι πυρετοί αυτοί, που πολλοί συνοδεύονταν με συμπτώματα από το γαστρεντερικό, δεν ήταν απαραίτητο να οφείλονται μόνο σε νοσήματα του
γαστρεντερικού συστήματος, γιατί αυτά τα συμπτώματα μπορούσαν να εμφανιστούν και σε άλλες λοιμώξεις που δεν είχαν σχέση με γαστρεντερικά νοσήματα. Ο Βούρος ονομάζει αυτή όλη την εικόνα γαστρισμό και τον αποδίδει σε δύο αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι οι δύσπεπτες και κακόχυμες
τροφές που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι των νησιών και η δεύτερη αιτία είναι η θερμότητα του κλίματος. Θεωρεί μάλιστα αυτές τις αιτίες υπεύθυνες και για την ελμινθίαση των βρεφών.46
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π.χ. συνήθιζαν να κοιμούνται το καλοκαίρι στην ύπαιθρο.
Εξ αιτίας της παίρνουν τριήμερες θέρμες και άλλα κακά
ακόμη χειρότερα. Στην περιοχή της Λευκίμμης στα νότια
της Κέρκυρας, λόγω των πολλών ελών οι κάτοικοι πλήττονταν από διαλείποντες πυρετούς (ελονοσία).63
Ο περιηγητής Saint Sauveur, τον 18ο αιώνα, αναφέρεται στον μολυσμένο αέρα από τις αναθυμιάσεις των
βάλτων και την εμφάνιση παρατεταμένων πυρετών στην
περιοχή των Γουβιών της Κέρκυρας και την περιοχή
του Γαΐου των Παξών. Γράφει σχετικά: Το χωρίο Gouin
(Γουβιά) στην Κέρκυρα δεν είναι πολύ αξιοσημείωτο. Ο
πληθυσμός του περιορίζεται σε εργαζομένους σε ναυτιλιακές εργασίες που ήταν υποχρεωμένοι να απομακρύνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ο αέρας, μολυσμένος από τις αναθυμιάσεις των πολυάριθμων βάλτων
που γειτνίαζαν με τα σπίτια και από τα ρηχά νερά του
λιμανιού, προκαλεί πυρετούς ιδιαίτερα εκτενείς….31
Στους Παξούς, το κλίμα, όπως στην Κέρκυρα, είναι
αρκετά εύκρατο. Οι κάτοικοι σε γενικές γραμμές είναι εύρωστοι και δείχνουν να είναι υγιείς, με εξαίρεση τα μέρη
που γειτνιάζουν με το λιμάνι του Gai, (Γάϊου) όπου τα
έλη, κατά τη διάρκεια της ζέστης του καλοκαιριού, αναδίδουν αναθυμιάσεις που μολύνουν τον αέρα. Συναφές
με το παραπάνω είναι και η επίδραση των ανέμων που
διασταυρώνονται στο διπλό στόμιο του λιμανιού αυτού.
Όσοι από τους νησιώτες έχουν την σταθερή τους κατοικία
σε αυτό το μέρος είναι ευπαθείς σε τριταίους πυρετούς,
οι οποίοι όμως ευτυχώς δεν έχουν μεγάλη διάρκεια. Θα
ήταν ίσως δυνατόν να αντιμετωπίσουμε εν μέρει αυτό το
μειονέκτημα εμβαθύνοντας αυτά τα έλη, τα οποία καθώς
αποτελούνται από λάσπη, θα καθιστούσαν την διαδικασία πιο εφικτή.31
Σχετικά με το νησί της Αγίας Μαύρας (το τμήμα του
νησιού που βρίσκεται απέναντι από την ξηρά και κυρίως
κοντά στην πόλη), αναφέρει ότι οι κάτοικοι είναι ευπαθείς σε τριταίους πυρετούς: Στο νησί της Αγίας Μαύρας11,
…το κλίμα είναι ιδιαίτερα εύκρατο κατά τη διάρκεια του
φθινοπώρου και του χειμώνα, αλλά την άνοιξη και κυρίως το καλοκαίρι, υποφέρουμε από υπερβολική ζέστη. Ο
αέρας δεν είναι και πολύ υγιεινός στο τμήμα του νησιού
που είναι απέναντι από την ξηρά και κυρίως κοντά στην
πόλη εξαιτίας των αναθυμιάσεων από τα ρηχά και στάσιμα νερά των αβαθών νερών που την περιβάλλουν. Οι
ανατολικοί άνεμοι συμβάλλουν ακόμα περισσότερο στη
νοσηρότητα εξαιτίας των δύσοσμων ατμών που μεταφέρουν από τον κόλπο της Άρτας και που προκαλούν πολλούς τριταίους πυρετούς…31
Ο ίδιος θεωρεί επικίνδυνο το κλίμα της Βόνιτσας κυρίως για τους ξένους, αλλά και για τους ντόπιους, όπου
οι τριταίοι πυρετοί και οι πλευρίτιδες είναι πολύ συχνά
νοσήματα. Το κλίμα της Βόνιτσας είναι πολύ νοσηρό και
επικίνδυνο για τους ξένους. Ο αέρας είναι μολυσμένος
11

από τις αναθυμιάσεις των βάλτων, των ελών, των λιμνών
των γειτονικών περιοχών. Κάθε μέρα, μέχρι το μεσημέρι, ο αέρας φυσάει Βορειοανατολικά του κόλπου της Άρτας, το απόγευμα η κατεύθυνσή του γυρνάει σε Βόρεια,
περνάει από τα δάση, τα τέλματα και συμβάλει έτσι στην
αύξηση της νοσηρότητας. Οι τριταίοι πυρετοί είναι πολύ
κοινοί, γιατρεύονται δύσκολα και τελικά προκαλούν αποφράξεις. Οι κάτοικοι φέρουν στα πρόσωπά τους το αποτύπωμα του κλίματος.31
Κατά τον Sonini, το 1778 στη Θεσσαλονίκη οι άνθρωποι θερίζονταν από τις επιδημίες. Ο πληθυσμός της περιοχής υπέφερε από θέρμες. Αλλά το ανθυγιεινό του αέρα
εκεί είναι η αιτία επίσης των πυρετών που έρχονται το
φθινόπωρο, βοηθώντας την πανώλη σ’ αυτές τις φοβερές πανωλεθρίες. Αυτό το ανθυγιεινό κλίμα καταστρέφει
τους ανθρώπους. Τα στάσιμα νερά συγκεντρώνονται
ανάμεσα στην πόλη και τον ποταμό Βαρδάρη, τον οποίο
οι Τούρκοι ονομάζουν Verdac και ο οποίος χύνεται στο
βάθος του κόλπου. Απ’ αυτά τα έλη, που ήταν εύκολο να
προλάβεις το σχηματισμό και να τα εξαφανίσει κανείς
επίσης εύκολα, προέρχονται πολυάριθμα μικρόβια μόλυνσης για την ατμόσφαιρα της Θεσσαλονίκης και θανάτου για τους κατοίκους της.34
Σύμφωνα με τον Σικελό περιηγητή Scrofani το 1795,
στο Μωριά υπάρχουν στεκούμενα νερά που βαλτώνουν
πάνω στον Ισθμό και από κει προέρχονται οι θέρμες.73,62
Το 1792 ο Γάλλος περιηγητής Olivier λέει ότι η περιοχή της Καλλονής στη Μυτιλήνη (εικ. 15) μαστιζόταν από
τις θέρμες εξαιτίας των βάλτων.73,62
Κατά τον Sonnini το 1797, στη νήσο Μήλο, στην πόλη,
η κακή ποιότητα του νερού που πίνουν είναι πιο ολέθρια
ακόμη και από μια ατμόσφαιρα εμποτισμένη με αναθυμιάσεις θείου, που μολύνουν το αίμα και τους χυμούς και
κάνουν αυτή την πόλη μια κατοικία πολύ επικίνδυνη και
θα την μετατρέψουν σε μία έρημο. Οι ξένοι φοβούνται
ακόμη να παραμείνουν και στιγμιαία, ίσως κατά τη διάρκεια της μεγάλης ζέστης του καλοκαιριού, και αυτές
οι ολέθριες επιδράσεις γίνονται αισθητές και στα σκάφη
που είναι στο λιμάνι. ‘Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι αυτής της
πόλης έχουν τα πόδια τους πρησμένα, υπόκεινται κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού σε πυρετούς διαλείποντες
ή υφέσιμους, που τους δημιουργούν εμπόδια σχεδόν
αθεράπευτα.34
Τον 18ο αιώνα η ελονοσία ή μαλάρια ήταν ενδημική
στην Κύπρο, λόγω του κλίματος και της μορφολογίας του
εδάφους, κυρίως στις ελώδεις περιοχές της Λάρνακας και
της Αμμοχώστου. Οι κάτοικοι αποκαλούσαν την ελονοσία
«η θέρμη της Κύπρου», αφού η νόσος λυμαίνεται μονίμως το νησί. Σύμφωνα με τον Egmont, οι κάτοικοι στην
Κύπρο σπάνια φτάνουν σε μεγάλη ηλικία, πράγμα που
οφείλεται προφανώς στον κακό αέρα. Ο Egmont αναφέρει ότι οι κακοήθεις πυρετοί είναι συχνοί εκεί, ιδίως προς

Η Λευκάδα ονομάζονταν νησί της Αγίας Μαύρας μεταξύ του 14ου και του 19ουαιώνα.31

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.

Εικόνα 15.
Μυτιλήνη , από το βιβλίο του Turnefort.
το τέλος του καλοκαιριού και ότι κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, αν και ήταν άνοιξη, μια μεταδοτική ασθένεια σάρωσε μεγάλο αριθμό ανθρώπων στη Λευκωσία.
Αλλά ο αέρας, σημειώνει, είναι πιο επιβλαβής στην Αμμόχωστο και τη Λάρνακα, εξ’ αιτίας των αναθυμιάσεων
που αναδύονται από τις αλυκές στη γειτονική περιοχή.
Στη δε Λάρνακα ο αέρας είναι περισσότερο ανθυγιεινός
όταν ο ήλιος είναι πάνω από τον ορίζοντα.13
Ο ίδιος αναφέρει ότι στη Σμύρνη απολαμβάνει κανείς το καλοκαίρι τη δροσιά του ανέμου που ονομάζεται Talbat, χωρίς την οποία η ζέστη θα ήταν ανυπόφορη.
‘Όταν αυτός ο δροσερός αέρας μειώνεται κάποια στιγμή,
οι κάτοικοι προσβάλλονται από ένα κακοήθη πυρετό,
λίγο κατώτερο από την πανώλη.13
Στις αρχές του 19ου αιώνα η ελονοσία ήταν μαζί με
την πανώλη μία ευρύτατα διαδεδομένη ασθένεια, όπως
παρατηρούν οι Άγγλοι περιηγητές και κάποιες εποχές σε
μερικά μέρη της Ελλάδας υπερίσχυε, σύμφωνα με τον
περιηγητή Williams.20 Ιδιαίτερα οι ακτές της Πελοποννήσου προσβάλλονται από αυτήν, όπως μερικά μέρη της
Βοιωτίας και της Θεσσαλίας, τα μέρη της Αλβανίας που
βρίσκονται απέναντι από την Κέρκυρα και η πεδιάδα του
Μαραθώνα.20 Σύμφωνα με τον Clarke, από τη Θεσσαλονίκη (εικ. 16) προς τη Νεάπολη, στην κοιλάδα του Λαγκαδά και του Βελεστίνου η γη είναι χαμηλή και ελώδης.
Στην περιοχή της λίμνης του Αγίου Βασιλείου ο αέρας
είναι πολύ κακός, αλλά η γη ανεξάρτητα από την υδάτινη κατάσταση καλλιεργούνταν.8 Διασχίζοντας τον ποταμό Στρυμώνα, γράφει, μέσω μιας γέφυρας, πηγαίνοντας στην Αμφίπολη, είδαμε τη νοτιοδυτική πλευρά του
ποταμού γεμάτη με δεξαμενές από στάσιμα νερά και τον
αέρα να είναι πολύ ανθυγιεινός.8 Κοντά στη Βιστωνίδα
λίμνη ο αέρας είναι δηλητηριώδης κατά το καλοκαίρι και
η γύρω γη είναι πολύ λίγο καλλιεργημένη, περιορίζοντας
έτσι την αφθονία της τροφής η οποία προέρχεται κυρίως
από είδη αλιείας της λίμνης.8 Λέγεται ότι η ελονοσία ήταν
πιο συχνή στις πόλεις, αλλά ολόκληρες αγροτικές περιο12

Φυσικά δεν γνωρίζουμε εάν επρόκειτο για ελονοσία.4
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Εικόνα 16.
Χάρτης περιοχής Μακεδονίας, από το βιβλίο του
Turnefort.
χές σε τοποθεσίες ελώδεις ή κοντά σε ορυζοκαλλιέργειες
υπέφεραν σοβαρά. Γενικά η ελονοσία στην Ελλάδα ήταν
ενδημική νόσος. Αυτοί που είχαν οικονομική άνεση το καλοκαίρι εγκατέλειπαν τις κατοικίες τους και αποσύρονταν
στα βουνά για να την αντιμετωπίσουν.1 Στην Κωνσταντινούπολη, σύμφωνα με τον Άγγλο περιηγητή Clarke το
1801, δεν υπήρχε κανείς από τους κατοίκους της εξοχής,
που δεν είχε την εμπειρία περιστασιακών προσβολών
από διαλείποντες πυρετούς. Μάλιστα ο ίδιος ο περιηγητής παρ’ ολίγο να πεθάνει, όπως περιγράφει, από ένα
πονόλαιμο τόσο έντονο που δεν μπορούσε να ανοίξει το
στόμα του12.

Εικόνα 17.
Χάρτης Αττικής, από το βιβλίο του Spon.

Στην Αττική, (εικ. 17) ο Clarke αναφέρει ότι ο αέρας
στην περιοχή του Κηφισού προς την Ακαδημία είναι πολύ
ανθυγιεινός κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, πράγμα
που οφείλεται στην υγρασία του εδάφους και στο ότι
δεν αποστραγγίζεται.7 Έτσι η ελονοσία πλήττει την περιοχή της Αθήνας. Επίσης στην περιοχή του Μαραθώνα
κάνει λόγο για έλη με στάσιμα νερά, αλλά συμπληρώνει
ότι το κλίμα στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του χειμώνα είναι θαυμάσιο.8 Αναφέρει μάλιστα ότι ο διερμηνέας
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τους, αφήνοντας τον Μαραθώνα και πηγαίνοντας προς
τη Θήβα παρουσίασε κρίση πυρετού από ελονοσία, που
ίσως προέρχεται από αυτά τα έλη του Μαραθώνα. Ελονοσία παρουσιάζει και η περιοχή της Ελευσίνας.7 Στο
νομό Φθιώτιδας, σύμφωνα με τον Clarke, η ελώδης περιοχή μετά τις Θερμοπύλες, έχει τον χειρότερο αέρα
όλης της Ελλάδος και πολλά έλη, στους δε πρόποδες
του Ολύμπου συνάντησαν τον χειρότερο βάλτο που είχαν ποτέ περάσει και όλη η περιοχή ήταν πολύ ανθυγιεινή, όπως και κοντά στην Κατερίνη το μέρος ήταν το
πιο ανθυγιεινό, όπως ήταν και πολλά έλη της Ιταλίας.8 Ο
Clarke χαρακτηρίζει τον αέρα της Λειβαδιάς πολύ κακό.
Την σκεπάζει συνήθως μια γαλακτώδης ομίχλη και οι
κάτοικοι υποφέρουν από ελώδεις πυρετούς κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι δε ξένοι είναι πιο επιρρεπείς
σ’ αυτούς τους πυρετούς.8 Επίσης ο ίδιος αναφέρει ότι
ο Ορχομενός, δεν είναι ένας υγιής τόπος για να μείνεις
το καλοκαίρι, διότι η γη είναι γενικά βαλτώδης και περιέχει δεξαμενές με στάσιμα νερά.8 Επίσης αναφέρει
ότι το Ναύπλιο είναι ένα πολύ ανθυγιεινό μέρος, όπου
οι άνθρωποι πλήττονται κάθε χρόνο από ελονοσία. Οι
λίγοι έμποροι που κατοικούν εκεί γενικά έχουν σπίτια
στην εξοχή και εγκαταλείπουν την πόλη τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο ίδιος ο Clarke είχε πυρετό και όλοι από την
ομάδα του είχαν επηρεαστεί από τον ανθυγιεινό αέρα.7
Αναφέρει ότι ο αέρας της Κορίνθου είναι τόσο κακός που
οι κάτοικοι εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και πηγαίνουν στα εξοχικά τους.7
Ιδιαίτερα στον ισθμό της Κορίνθου οι άνθρωποι πάσχουν
από ελονοσία και φαίνονται εξαθλιωμένοι σ’ ένα μέρος
με πολύ κακό αέρα.7 Παρόμοια ήταν η κατάσταση από
τους ορυζώνες γύρω από το ‘Άργος, όπου οι κίνδυνοι για
την υγεία των ανθρώπων έγινε αιτία να ανακοπεί η καλλιέργεια του ρυζιού κατά τον περιηγητή William Leake.22
Επίσης για ελώδη μέρη και ανθυγιεινό αέρα, λόγω των
λιμναζόντων υδάτων μιλάει ο Leake στην περιοχή της
Γαστούνης, κατά την περιοδεία του στην Πελοπόννησο
το 1805.22 Ο ίδιος περιηγητής περιγράφει ότι η πεδιάδα
της Μαντινείας την εποχή αυτή είναι ελώδης όλους τους
χειμερινούς μήνες, αλλά και ένα μεγάλο μέρος της άνοιξης.22 Για την περιοχή της Γαστούνης το 1817 γράφει και
ο περιηγητής Williams ότι η κατάσταση ήταν τόσο άσχημη στη Γαστούνη, ένα τόπο εμπορίου στην ακτή της Πελοποννήσου, που ο κύριος που διορίστηκε σύμβουλός μας
μας είπε ότι θα κατοικούσε στα βουνά και θα πήγαινε στο
λιμάνι της Γαστούνης μόνο όταν είχε δουλειά.20 Ο ίδιος
ο Pouqueville κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην
Πελοπόννησο το 1816 μαστίζονταν από πυρετούς, που
τον εμπόδισαν να συλλέξει κάποια φυτά στο δάσος.29 Η
Λαμία το 1801 ήταν ένας πολύ ανθυγιεινός τόπος σύμφωνα με τον Dodwell και τον Ι. Λεονάρδο, όπου ό αέρας
13

ήταν διεφθαρμένος και οι κάτοικοι ήταν ωχροί και αρρωστημένοι από τις θέρμες εξαιτίας των βάλτων και των
γειτονικών ριζοχωρίων.71
Σύμφωνα με τον Clarke, μια φοβερή ελονοσία επικρατεί στη Θεσσαλονίκη το 1801 κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού, κοντά στα στόμια όλων των ποταμών, στα
σύνορα των λιμνών και σε όλες τις πεδιάδες, ιδιαίτερα
εκεί που είναι φυτείες βαμβακιού.8 Μάλιστα στη μολυσμένη περιοχή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης συνάντησαν μεγαλύτερο κίνδυνο.8 Η Θεσσαλονίκη θεωρείται
ανθυγιεινή πόλη κατά το 1812 και 1813, που την επισκέπτεται ο περιηγητής Henry Holland, ο οποίος αναφέρει
ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα υπάρχει κατά τη διάρκεια
του φθινοπώρου, λόγω της γειτνίασης της πόλης με τα
μεγάλα έλη της κορυφής του κόλπου. Οι διαλείποντες
πυρετοί είναι πολύ συχνοί και ως γιατρός τους χορηγούσε θεραπεία με κινίνη την οποία έβρισκαν και στα μαγαζιά της πόλης.17
Το 1814, σύμφωνα με τον Pouqueville, η ελονοσία
ενδημούσε στα Γρεβενά.75, 62 Ο ίδιος γράφει ακόμη για
«θέρμες» των κατοίκων στην περιοχή της Αργολίδας,
εξαιτίας των βάλτων και των ορυζώνων, στο χρονικό του
το 180574 και ότι ο αέρας στην περιοχή γύρω από τη λίμνη
της Καστοριάς είναι μολυσμένος και παρατηρούνται επιδημικοί πυρετοί στην πόλη και τα περίχωρα και κυρίως
όταν κατά το φθινόπωρο επικρατούσε ξηρασία.28
Το 1834, σύμφωνα με τον γιατρό Ιωάν. Βούρο οι διαλείποντες πυρετοί είναι ενδημικοί στη Νάξο και την
Πάρο. Συγκεκριμένα στη Νάξο μόνο λίγες οικογένειες δεν
υπόφεραν, ενώ στην Πάρο επικράτησε αρκετά ο διαλείπων πυρετός, αλλά ήταν καλοήθης και μετά δύο ή τρεις
παροξυσμούς σταματούσε.13 Εμφανίζονται κυρίως στις
αρχές Ιουνίου στη νήσο Σύρο, σχεδόν σε όλο το νομό
και κατά μαρτυρία του γιατρού Ιωάν. Μυλωνά στην Ερμούπολη η αναλογία των νοσούντων από τέτοιους πυρετούς σε σχέση με άλλους νοσούντες ήταν 5:1. Επίσης
αρρώστησαν στην Ερμούπολη 150 άνθρωποι. Στη νήσο
Μήλο οι ασθενείς ανέρχονται περίπου στους 91, σύμφωνα με τον γιατρό Κ. Σγαμπίλλη, ενώ στα άλλα νησιά δεν
απαριθμούν οι γιατροί τους νοσούντες από διαλείποντες
πυρετούς. Σύμφωνα δε με μαρτυρίες όλων των γιατρών,
οι διαλείποντες αυτοί πυρετοί παρουσίαζαν διάφορους
τύπους, όμως πολλές φορές ήταν κακοήθεις και ελάμβαναν τη μορφή των τυφωδών παθών, που επικρατούσαν
τότε. Η κατάσταση δε των ασθενών σ’ αυτή την περίπτωση ήταν τόσο βαριά, ώστε στον δεύτερο και στον τρίτο
παροξυσμό πέθαιναν.46 Συχνά δε μεταβάλλονταν και οι
τυφώδεις πυρετοί σε διαλείποντες (πράγμα που συμβαίνει, κατά μαρτυρία του Βούρου, όταν επικρατούν δύο ειδών νοσήματα, όπου λαμβάνει το ένα τους χαρακτήρες
του άλλου).46

Θεωρεί ως αιτία αυτών το σφοδρό αέρα, τις επικρατούσες πνευμονίες, την κακή θεραπεία αυτών, την αμηνόρροια και ίσως τη γειτονία με τη
θάλασσα, αφού πολλοί είχαν παρατηρήσει ότι τα εδώδιμά τους φυτά περιείχαν μεγάλη ποσότητα αλυκών αλάτων46. Την εποχή εκείνη δεν είχε
ακόμη γίνει γνωστό το πλασμώδιο του Laveran, του αιτίου της ελονοσίας, και έτσι απέδιδαν τους πυρετούς σε άλλες αιτίες.

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.
Στην Κύπρο, την κακοήθεια των πυρετών, τον 19ο αιώνα, επιβεβαιώνει ο περιηγητής Clarke, ο οποίος γράφει
ότι εκεί οι πυρετοί, σε αντίθεση με τις άλλες ακτές της
Μεσογείου, είναι σχεδόν πάντοτε κακοήθεις.5 Ο περιηγητής Henry Light το 1814 που επισκέφθηκε την Κύπρο,
αναφέρει ότι για να αποφύγει ένας Ευρωπαίος τη μαλάρια έπρεπε να εγκαταλείψει τις πεδιάδες και να πάει
στα ορεινά μέρη από τον μήνα Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβρη. Διαφορετικά θα υπέφερε από υψηλούς πυρετούς,
που ήταν πολύ επιθετικοί, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.23 Στην ελονοσία στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 1815 αναφέρεται ο Άγγλος περιηγητής William
Turner, ο οποίος προσεβλήθη από τη νόσο και περιγράφει την κατάστασή του: Ενώ βρισκόμουν εδώ (στο λιμάνι
της Λάρνακας) με έπιασε ξαφνικά ο πυρετός με ρίγη, και
ένοιωσα τόση αδυναμία που, καθώς δεν μπορούσα να
φτάσω στη Λάρνακα, ….76
Η ελονοσία φαίνεται ότι αποτελεί την πιο σπουδαία
και πιο διαδεδομένη νόσο στα Επτάνησα καθ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και θεωρούταν πραγματική μάστιγα με φοβερές επιπτώσεις. Ο περιηγητής Williams που
επισκέφθηκε την Κέρκυρα το 1817 γράφει ότι επικρατούσε η ελονοσία, λόγω των λιμναζόντων υδάτων και ήταν
θανατηφόρα.20 Σύμφωνα με τον ίδιο, στην Κεφαλλονιά,
οι ελώδεις πυρετοί επικρατούσαν μερικές φορές, όπως
και η πανώλης..20 Αντίθετα, γράφει, η Ιθάκη δεν έχει ελονοσία τόσο καταστροφική όσο η γειτονική Κεφαλλονιά. 20
Την ίδια εποχή ο Βρετανός Επιθεωρητής των Στρατιωτικών Νοσοκομείων της Διοίκησης της Μεσογείου, John
Davy, αναφέρει προς το Υπουργείο Αποικιών ότι ...αν δεν
υπήρχε η ελονοσία, αυτά τα νησιά (Επτάνησα) θα ήταν
ανώτερα από τη δική μας χώρα και από πολλά άλλα μέρη
της Ευρώπης. 10
Ο περιηγητής Hennen επισκέφθηκε την Κέρκυρα μεταξύ του 1820 και 1828 και μας περιγράφει ότι το νησί
έχει πολλά στάσιμα νερά, μεγάλα έλη16,64 και το καλοκαίρι παρατηρούνται χολερικοί πυρετοί και το φθινόπωρο
διαλείποντες. Οι τελευταίοι προσβάλλουν και ένα μεγάλο μέρος του στρατού.16 Επίσης, όπως και στην Κέρκυρα,
η γειτνίαση και άλλων νησιών της Επτανήσου με ελώδη
μέρη της απέναντι Ηπειρωτικής ακτής και της Ακαρνανίας ή της περιοχής γύρω από τον Αχέροντα, συντελούν
στην ανάπτυξη της ελονοσίας.60, 64
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Σύμφωνα με τον Hennen, το 1830 παρουσίασε επιδημία ελονοσίας η Κέρκυρα, η Ζάκυνθος και η Κεφαλλονιά.16, 64 Στη Λευκάδα όμως η ελονοσία έπληττε ιδιαίτερα
τους στρατιώτες, ώστε να αποτελεί το μόνο σοβαρό νόσημα γι’ αυτούς.60, 64

Νοσηρότητα ανάλογα με την εποχή του έτους
Η πνευμονία παρατηρούνταν κατά τον χειμώνα. Στην
Τήνο (εικ. 18-19) ο Zallony αναφέρει ότι η πλευρίτις και
η περιπνευμονία απαντώνται πιο πολύ την άνοιξη.38 Το
άσθμα είναι κατά τον Zallony πολύ κοινό σε όλα τα νησιά
του Αρχιπελάγους κατά τον 19ο αιώνα. Είναι όμως πιο συχνό στην Τήνο.38 Ο ίδιος αναφέρεται και στον πνευμονικό
κατάρρο που απαντάται συχνά το χειμώνα στην Τήνο και
που μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε φθίση.38
Οι αρρώστιες που δεσπόζουν πιο συχνά στην Τήνο
κατά τη διάρκεια των 4 εποχών του έτους σύμφωνα με
τον Zallony είναι: Την άνοιξη: πλευρίτις, περιπνευμονία, κυνάγχες του λαιμού, διαλείποντες πυρετοί, γαστρικοί πυρετοί, το ψιδράκιον psydracia (φλύκταινες),
το οποίο κατά την πρώτη προσβολή συνήθως συγχέεται
με την ψώρα (gale)14. Αυτή η αρρώστια ξεκινά το τέλος
της άνοιξης και σταματά με το τέλος του καλοκαιριού.38
Επίσης η ψώρα (gale), τα ουρτικάρια, κνησμός και άτονα έλκη στα κάτω άκρα. Το καλοκαίρι: Σπαστικό άσθμα,
φθίση, πνευμονίες, δυσεντερίες, αιμορραγίες, αταξικοί
και αδυναμικοί πυρετοί, επιλόχειοι και περιτοναϊκοί πυρετοί, άφθες παιδιών, επιμολυσμένη ψώρα, εξανθήματα με κνησμό, ουρτικάρια, ψιδράκιον, έρπητες, όχι όμως
διαβρωτικοί, λειχήνες, κ.ά. Ειδικά οι αδυναμοαταξικοί
(adynamoataxiques) πυρετοί15 που συνήθως είναι κακοήθεις, αναφέρονται από τον Zallony κατά την περιοδεία
του στην Τήνο τις αρχές του 19ου αιώνα. Εντάσσει τους
πυρετούς αυτούς στις οξείες και πιο συχνές λοιμώξεις
του καλοκαιριού. Όσον αφορά τις οξείες λοιμώξεις του
καλοκαιριού οι πιο συχνές είναι οι αδυναμοαταξικοί
(adynamoataxiques) πυρετοί που εμφανίζονται σχεδόν
πάντα σε φλογιστικές καταστάσεις.16 Το φθινόπωρο: διαλείποντες πυρετοί, αδυναμικοί και αταξικοί, νευρικές
ανωμαλίες, σοβαρές αποπληξίες, ύδρωπες, στα παιδιά
αδενομεσεντερίτις. Εκτός από το έκζεμα και το μολυσμα-

Η Psydracia είναι μια τοπική φλεγμονή του δέρματος, ίδια με την ψώρα (gale), και η μόνη διαφορά είναι η απουσία του ακάρεως. Υπάρχουν διάφορα είδη, όπως η συφιλιδική, η γαστρική, του σκορβούτου, κ.ά. 37 Η phydracia δεν έχει το μολυσματικό χαρακτήρα, ούτε εξελίσσεται άσχημα.
Απλά δημιουργεί ένα κνησμό τα βράδια, όταν πάνε για ύπνο. 38
Σύμφωνα με το γιατρό P. H. NYSTEN, υπάρχουν 4 κατηγορίες αυτών των αδυναμικών-αταξικών πυρετών. Η πρώτη κατηγορία διακρίνεται από ένα
χολερικό πυρετό και ο ασθενής παρουσιάζει μια τάση αδυναμίας. Αυτός ο τύπος θεραπεύεται. Η δεύτερη κατηγορία διακρίνεται επίσης από ένα
χολερικού τύπου πυρετό, ο ασθενής εμφανίζει αδυναμία, η αναπνοή είναι αρκετά φυσιολογική, αλλά ο ασθενής πεθαίνει σε έξη ημέρες από την
έκθεση στην αρρώστια. Η τρίτη κατηγορία αφορά πυρετό που την 3η ημέρα ο ασθενής εμφανίζει αδυναμικά χαρακτηριστικά με αταξικά φαινόμενα, καταβολή δυνάμεων, υψηλή θερμοκρασία σώματος, ξερή γλώσσα, πολύ έντονα κόκκινη στην κορυφή της και άσπρη στη βάση της, γρήγορη
αναπνοή, υπνηλία, σύγχυση. Ο ασθενής πεθαίνει μετά τρεις ημέρες από την έκθεση στη νόσο. Ο τέταρτος τύπος αδυναμικού-αταξικού πυρετού
χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερη καταβολή δυνάμεων, γλώσσα ξερή και μαύρη, βλέμμα καταβεβλημένο, αξιοσημείωτη σύγχυση ιδεών, σφυγμό συχνό και μικρό και μια έντονη οσμή σκόρδου που βγαίνει από το σώμα του ασθενή. Η αναπνοή του είναι εργώδης. Πεθαίνει τρεις ημέρες μετά την
έκθεση στη νόσο και οι πνεύμονές του περιέχουν αίμα.25
Εδώ ο Zallony38 αναφέρεται στο σύμπτωμα και όχι στο είδος της νόσου.
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αυτόματα εξαρθρήματα, έντονος κωλικός, υδροφοβία,
υδροκήλη, σαρκοκήλη, λευκόρροια, αυτόματες εντεροκήλες, επιδημικές οφθαλμίες, τέτανος, ημεραλωπία και
νυκταλωπία, λειχήνας, δερματικές ασθένειες τροπικών
χωρών, ελεφαντίαση, λέπρα, σκορβούτο. Οι ασθένειες
του νευρικού συστήματος, κυρίως οι μετωπιαίες νευραλγίες και της γνάθου, είναι πολύ συχνές κατά τη διάρκεια
του φθινοπώρου.38

Οι εμπορικές συναλλαγές αιτία νοσηρότητας

Εικόνα 18-19.
Νήσος Τήνος και γυναίκες της Τήνου, από το βιβλίο
του Turnefort.
τικό κηρίο που απαντώνται κυρίως στα βρέφη, συχνό στα
παιδιά ήταν και το ανεμοπύρωμα. Ο Zallony αναφέρεται
στο ερυσίπελας (το καλούμενο ανεμοπύρωμα) κατά τη
διάρκεια του φθινοπώρου στην Τήνο.38 Το χειμώνα: αγγειοκινητικοί πυρετοί, φλογώδεις, πνευμονικός κατάρρους που μπορεί να οδηγήσει γρήγορα σε φθίση, ρευματισμοί, ερυσίπελας (ανεμοπύρωμα), απλή λαρυγγώδης
κυνάγχη.38 Οι χοιράδες είναι πολύ σπάνιο νόσημα, ενώ
η αδενομεσεντερίτις, νόσος των παιδιών (είναι πιθανόν
μια φλεγμονή των μεσεντερίων λεμφαδένων που κάνει
την κοιλιά των παιδιών να είναι μεγάλη και σκληρή), είναι
πολύ συχνή. Κατά τον Zallony η μεγάλη συχνότητα της
νόσου αυτής αποδίδεται στον τρόπο που μεγαλώνουν
οι γονείς τα παιδιά σ’ αυτό το νησί.38 Οι αρρώστιες που
είναι άγνωστες στη νήσο Τήνο είναι: λίθοι στα νεφρά, οι
καρκίνοι, ο κατάρρους της μήτρας (αιμορραγίες της μήτρας), αιμορραγίες της κύστης, χοιράδες ή ψυχροί όγκοι,
17

18

Το διαμετακομιστικό εμπόριο και οι επικοινωνίες
μεταξύ των διαφόρων μερών, αλλά και το είδος του
εμπορίου, συντελούν ιδιαίτερα στη μεταδοτικότητα των
ασθενειών. Η πανώλης έπληττε πάντοτε τις μεσογειακές
χώρες και σε πολλές απ’ αυτές, ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, ελάμβανε συχνά τη μορφή ενδημίας. Η Κρήτη κατέχουσα κεντρική θέση στον Μεσογειακό χώρο και συνδεόμενη με τις άλλες χώρες μόνο δια θαλάσσιων οδών,
ήταν πάντοτε ευαίσθητη στις λοιμικές νόσους των χωρών
γύρω από τη Μεσόγειο.50 Τα Βενετοκρατούμενα Επτάνησα πλήττονταν από την επιδημία πανώλης τον 15ο αιώνα.
Ιδιαίτερα ευάλωτη ήταν η Κέρκυρα. Η θέση του νησιού
στα εμπορικά δρομολόγια από την Ανατολή και η χρησιμοποίησή του ως ενδιάμεσου σταθμού ανεφοδιασμού
των πλοίων, εξέθεταν τους κατοίκους του στον κίνδυνο
να μολυνθούν από επιδημικές ή άγνωστες στην Ευρώπη
ασθένειες17. Κάποιες επιδημίες πανώλης στα Επτάνησα
αυτή την εποχή είχαν σχέση με τις επιδημίες που εμφανίζονταν στην απέναντι ηπειρωτική Ελλάδα και που αποδίδονταν ακόμη και σε επιζωοτίες, δηλ. την εμφάνιση της
νόσου στα ζώα18. Αλλά και τα μεταφερόμενα εμπορεύματα και οι αφίξεις πλοίων που έφεραν ανθρώπους που
πλήττονταν από την ασθένεια, ήταν αιτία μετάδοσης της
πανώλης, σύμφωνα με τον Olivier, ο οποίος αναφέρει ότι
το 1719 η πανώλη έφθασε στην Κύπρο από ένα γαλλικό
πλοίο από τη Λατάκια.76 Στην Κύπρο ο μόνος τρόπος εισαγωγής μιας επιδημίας ήταν από την άφιξη πλοίων, που
μετέφεραν άτομα, που είχαν πληγεί από την ασθένεια.
‘Έτσι συχνά οι επιδημίες έφθαναν στο κυριότερο λιμάνι,
τη Λάρνακα. Ιδιαίτερα από τον 18ο αιώνα και μετά, με την
ανάπτυξη της ακτοπλοΐας, τα εμπορικά καράβια μετέφεραν εκτός από τα εμπορεύματα και διάφορες ασθένειες.
Το 1736 η αποβίβαση στη Λάρνακα ενός και μόνο επιβάτη από την Αλεξάνδρεια ήταν ικανή για να προκαλέσει

Οι Βενετοί κυρίευσαν την Κέρκυρα το 1386 και εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης προόριζαν τη νέα τους κτήση ως λιμάνι-σταθμό για τα πλοία,
που μετέφεραν τα προϊόντα προς τη Βενετία από την Ανατολή και αντίστροφα. Έτσι προέκυψε μία συνεχής διέλευση ταξιδιωτών από το λιμάνι,
που ο συγχρωτισμός τους με τους κατοίκους εγκυμονούσε μεγάλους κινδύνους προσβολής του πληθυσμού από επιδημίες. Επειδή δε την εποχή
εκείνη η πόλη της Κέρκυρας είχε σοβαρά οικιστικά και υδρευτικά προβλήματα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη στις
επιδημίες. 67 Επίσης για τη νοσηρότητα του πληθυσμού την εποχή εκείνη.62, 40 Για τις μεταναστευτικές κινήσεις των πληθυσμών.41
Τα Επτάνησα εκείνη την εποχή (εποχή Βενετοκρατίας) βρίσκονταν στο κέντρο μιας πληθυσμιακής μετακίνησης. Ο πληθυσμός τους ήταν ποικίλης
προέλευσης. Πολλές φορές κύμα προσφυγικό μετακινείτο από τα Τουρκοκρατούμενα ή άλλα Βενετοκρατούμενα τμήματα του Ελλαδικού χώρου
και εγκαθίστατο σ’ αυτά. Αυτές οι έντονες πληθυσμιακές μετακινήσεις ήταν παράγοντας πολύ επικίνδυνος για τη μετάδοση διαφόρων θανατηφόρων κυρίως επιδημιών, που μάστιζαν Ανατολή και Δύση.41, 63

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.
επιδημία πανώλης.76
Σύμφωνα με τον Olivier, τον 18ο αιώνα, καμία πόλη
δεν εκτείθεται περισσότερο στην πανώλη από την Κωνσταντινούπολη που ο αέρας εκεί είναι υγιεινός και δεν
βλέπει κανείς στα προάστεια ούτε στάσιμα νερά ούτε
τόπους που να έχουν προσβληθεί.19 Και συνεχίζει ότι η
πανώλης διατρέχει όλες τις περιοχές της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας, όπως η ευλογιά διατρέχει τα διάφορα
μέρη της Ευρώπης. Υπάρχει στην Ανατολή, όπως υπήρχε
λίγο πριν στην Ευρώπη, και χωρίς αμφιβολία θα μπορούσε να σταματήσει στην Οθωμανική αυτοκρατορία εάν οι
Τούρκοι ήταν ικανοί να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα. Η
πανώλης διασχίζει την Τουρκία και είναι περισσότερο ή
λιγότερο συχνή σε μια πόλη, βάσει του εάν το εμπόριο
και οι επικοινωνίες είναι περισσότερο ή λιγότερο συχνές.
Αυτός είναι ο λόγος που είναι σχεδόν πάντα στην Κωνσταντινούπολη, διότι είναι η πόλη που επικοινωνεί πιο
πολύ με όλα τα σημεία της αυτοκρατορίας. Η πανώλη δεν
μπορεί να μεταδοθεί σε κάποια πόλη της επαρχίας όπως
μεταδίδεται στην πρωτεύουσα. 26
Η Σμύρνη είναι η επόμενη πόλης όπου αυτή η νόσος
κάνει τις πιο συχνές πανωλεθρίες, γιατί το εμπόριο εκεί
είναι πιο ενεργό και γιατί οι σχέσεις αυτής της πόλης με
όλες τις άλλες πόλεις της Τουρκίας είναι αρκετά συχνές.26
Η Αίγυπτος κάνει αρκετά μεγάλο εμπόριο με την Κωνσταντινούπολη. Επίσης φτάνουν εκεί τουρκικά πλοία ή
καραβέλες (είδος ιστιοφόρων) του Σουλτάνου, εξ’ αιτίας
των οποίων μεταφέρεται η πανώλης στην Αλεξάνδρεια,
από εκεί στη Ροζέτα, την Νταμιέτα ή στο Κάϊρο και σε όλα
τα χωριά και μέχρι τις κατοικίες των καλλιεργητών. Αυτή
η άγρια αρρώστια εξαπλώνεται στη Συρία μέσω των
εμπορευμάτων που έρχονται από την Αίγυπτο. Επίσης
έρχεται και από τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη.
Εξαπλώνεται καμμιά φορά στη Δαμασκό, Χαλέπι και στη
Μεσοποταμία, μεταφέρεται στο εσωτερικό της Μ. Ασίας
από τα καραβάνια της Κωνσταντινούπολης και της Σμύρνης. Η Ευρωπαϊκή Τουρκία είναι πιο εκτεθειμένη στην
πανώλη από τις απομακρυσμένες επαρχίες της Ασίας, εξ’
αιτίας και των σχέσεων που έχει με την πρωτεύουσα.
Δεν γνωρίζουν αυτή την αρρώστια στη Μοσούλη εδώ και
15-20 χρόνια. Είναι πιο σπάνια στη Βαγδάτη και στη Βασόρα και οι Πέρσες δεν έχουν σχεδόν ποτέ προσβληθεί.
Αυτή η διαφορά προέρχεται κατά ένα μέρος από το ότι
αυτές οι πόλεις δεν λαμβάνουν σχεδόν κανένα εμπόρευμα από τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη και έτσι η
λοίμωξη διαδίδεται σε μια μακρινή διαδρομή, διασχίζοντας τη Μ. Ασία, τη Μεσοποταμία και την έρημο της
Αραβίας. Φαίνεται εν τούτοις βέβαιο ότι το δυνατό κρύο,
όπως είναι στη Μ. Ασία ή η μεγάλη ζέστη, όπως στην Αίγυπτο, τη Συρία ή την έρημο της Αραβίας, είναι αρκετά
19
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για να εξολοθρεύσουν εξ ολοκλήρου τα μικρόβια αυτής
της μάστιγας. Γι’ αυτό, χωρίς αμφιβολία, η πανώλης δεν
εμφανίζεται για δύο συνεχή χρόνια στα μέρη ή με πολύ
κρύο ή με πολύ ζέστη, εκτός από τις ακτές, όπου μπορεί
να εμφανίζεται χωρίς σταματημό, διατηρημένη από τις
εμπορικές επικοινωνίες.26
Επειδή η Τουρκία δεν έχει εμπορικές σχέσεις με την
Περσία, αυτή η αρρώστια δεν μπορεί να μεταφερθεί εκεί
παρά μόνο με τους ταξιδιώτες. Στο εσωτερικό της Τουρκίας διακινούνται πολύ λίγα αντικείμενα εμπορίου με τη
Βαγδάτη και τη Βασόρα. Φέρνουν μόνο μερικά μεταξωτά
από τη Δαμασκό και το Χαλέπι, μερικά από την Ευρώπη,
πολύ λίγη ζάχαρη, κόκκινη βαφή και λουλάκι, αλλά πολύ
χαλκό που έρχεται μέσω της Ινδίας, αλλά τα μέταλλα δεν
διατηρούν τη μεταφορά των μικροβίων.26
Εκείνο που συμβάλλει ευτυχώς στην καθυστέρηση
της προόδου αυτής της αρρώστιας στην Ανατολή είναι
ότι οι Τούρκοι έχουν τη συνήθεια να φρενάρουν τις προτιμήσεις των Ευρωπαϊκών πλοίων για τη μεταφορά των
εμπορευμάτων τους και οι ναυτικοί μας ξέρουν πολύ
καλά τους κινδύνους που διατρέχουν εάν δεν πάρουν
όλες τις προφυλάξεις που η σύνεση απαιτεί.26
Τα γουναρικά, τα οποία οι Τούρκοι κάνουν μεγάλη
χρήση, συνεισφέρουν το περισσότερο στην εξάπλωση
της πανώλης, διότι η γούνα με την οποία ένας πεθαίνει
χρησιμεύει για να τη φορέσει ο πλησιέστερος συγγενής του που είναι εκτεθειμένος στον άνεμο και επειδή
οι αγοραστές τρέχουν από όλα τα μέρη. Αποδεικνύεται
επομένως ότι αυτό το εμπόριο είναι το πιο ικανό για να
μεταδοθεί η πανώλης και είναι συνήθως από την Κωνσταντινούπολη, όπου όλα τα γουναρικά διακινούνται
για τις διάφορες περιοχές. Οι έμποροι της Αλεξάνδρειας
παρατήρησαν ότι οι άρρωστοι βρίσκονται πολλές φορές
στα πλοία που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη, όπου εκδηλώνεται η αρρώστια. Σπάνια προέρχεται
από τη Συρία, γιατί τα εμπορεύματα που αυτή η πόλη
παρέχει στην Αίγυπτο, με τα ευρωπαϊκά καράβια, όπως
ο καπνός και το μετάξι, είναι λιγότερο ικανά για να τη μεταδώσουν.26
Ο Pouqueville αναφέρει ότι το 1736 στα Γιάννενα ενέσκηψε φοβερό θανατικό που πέθαιναν 50 και 60, πολλές
φορές και 80 άτομα την ημέρα. Η μετάδοση έγινε από
ένα γουναρά, τον Ζαμάρη, ο οποίος ήλθε από τη Βλαχία.
Η επιδημία διήρκεσε από τον Φεβρουάριο μέχρι του Αγίου Δημητρίου.29 Η Σμύρνη την δέχεται συνήθως από την
Κωνσταντινούπολη, ενίοτε από την Αλεξάνδρεια και τη
Θεσσαλονίκη, από τα εμπορεύματα και τους αρρώστους
που μεταφέρονται εκεί.26
Το πλείστον των νησιών του Αρχιπελάγους παίρνουν
προφυλάξεις, μη επιτρέποντας αρχικά τα καράβια που

Για να εμφανιστεί, γράφει, αυτή η αρρώστια πρέπει το μικρόβιο να προέρχεται απ’ έξω. Οι μολυσμένοι υγρότοποι, τα σάπια λαχανικά και ζώα
σε σήψη, παλιά τρόφιμα, αναθυμιάσεις, δημιουργούν χωρίς αμφιβολία μερικές φορές τις πολύ βαριές αρρώστιες, τους επικίνδυνους επίσης
πυρετούς, όπως η πανώλης. Αλλά αυτές οι αρρώστιες θα σταματήσουν όταν η αιτία που τις προκάλεσε θα εξαφανιστεί. 26
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προέρχονται από μια πόλη που έχει προσβληθεί. Αυτό
μπορεί να κάνει τους Τούρκους να αισθανθούν ότι ο άνθρωπος μπορεί μέχρι ένα σημείο να απομακρύνει και να
καθυστερήσει τις καταστροφές που τον πλήττουν και ότι
η πανώλης δεν θα προκαλέσει τις πανωλεθρίες στο χώρο
τους, επειδή παραμελούν να πάρουν εναντίον τις προφυλάξεις που παίρνουν στην Ευρώπη.26
Το βαμβάκι και το μαλλί φημίζονται μετά τα γουναρικά ότι είναι τα μέσα τα πιο ικανά να μεταδώσουν αυτή την
αρρώστια. Τα ανθεκτικά σώματα γενικά προσλαμβάνουν
το μικρόβιο πιο εύκολα και το διατηρούν για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα απ’ ότι τα μολυσμένα σώματα.26
Οι εμποροπανηγύρεις είναι ένας τόπος που οι αρρώστιες μεταδίδονται ταχύτατα και έτσι το 1715 και το 1717
εκδηλώθηκε στα Γιάννενα και στην ‘Άρτα μεγάλη επιδημία πανώλης που κράτησε μέχρι το 1719, η οποία προήλθε λόγω της επικοινωνίας αυτών των τόπων με περιοχές
που γίνονταν μεγάλη διακίνηση εμπορευμάτων20.
Γενικά τον ύστερο 18ο αιώνα έχουμε συνεχείς προσβολές από πανώλη. Αιτία αυτής της τόσο συχνής παρουσίας της είναι αφ’ ενός η οικονομική άνθηση, που παρατηρείται τον αιώνα αυτό, και αφ’ ετέρου η αύξηση του
πληθυσμού, που διευκολύνει τη συχνότερη και ταχύτερη
μετάδοσή της. Οι επιδημίες του 1782-1784 επεκτείνονται
σε μεγάλη γεωγραφική έκταση. Νέο κύμα παρατηρείται
το 1788 και από το 1791-1792. Το 1788 η επιδημία αφάνιζε την Οθωμανική αυτοκρατορία, δηλώνει ο ‘Άγγλος περιηγητής Watkins.36 Γενικά όλα τα πολυάνθρωπα εμπορικά και ναυτικά κέντρα της Οθωμανικής αυτοκρατορίας
μαστίζονται από την πανώλη ολόκληρο τον 18ο αιώνα. Η
Κωνσταντινούπολη τον 19ο αιώνα είχε τον μεγαλύτερο
αστικό πληθυσμό στην Ανατολική Μεσόγειο και ήταν το
μεγαλύτερο εμπορικό, τραπεζικό και ναυτιλιακό κέντρο
της περιοχής.84 ΄Έτσι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιδημίες που προέρχονταν από άλλα λιμάνια. Το 1801 στην
Κωνσταντινούπολη οι επιδημίες αρχίζουν από το λιμάνι
με πρώτα θύματα τους αχθοφόρους, γιατί φθάνουν εκεί
τα πλοία από την Αλεξάνδρεια, που είναι εστία μόλυνσης.
Εκτός όμως από την πανώλη και άλλα νοσήματα,
όπως τα αφροδίσια εμφανίστηκαν στον ελλαδικό χώρο
ίσως από τον Νέο Κόσμο χωρίς καθυστέρηση, σε σύγκριση με τη Δύση, λόγω των εμπορικών συναλλαγών. ‘Έτσι,
η Μήλος παρουσίαζε έξαρση αφροδισίων, διότι ήταν
σταθμός όλων των πλοίων που θα ταξίδευαν στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με τον Βέλγο περιηγητή De Mirone, το 1719 τα
20
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αφροδίσια νοσήματα είναι συνήθη στον ελληνικό πληθυσμό. Οι γυναίκες της Μήλου είναι πολύ ελεύθερες στα
ήθη τους και σχεδόν όλες πάσχουν από αφροδίσια.73 Για
τους πάσχοντες από σύφιλη άνδρες στη Μήλο μιλάει και
ο Tournefort, που επισκέφθηκε το νησί στα 1700.21
Το 1729 τα αφροδίσια μάστιζαν την Κωνσταντινούπολη με μεγάλη διάδοση, όχι μονάχα στο λαό, αλλά και στο
σεράϊ του σουλτάνου, σύμφωνα με το Σουηδό περιηγητή
Egmont.73, 62
Επίσης στα Επτάνησα και την Κρήτη ενδημούσε η σύφιλης σε όλη τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα τα αφροδίσια νοσήματα ενδημούσαν σε αστικά κέντρα και σε νησιά. Νεότεροι συγγραφείς
κάνουν λόγο για εμφάνιση σύφιλης στην Αχαΐα, αλλά
και στην υπόλοιπη Ελλάδα με ιδιαίτερη έξαρση από το
1846-1860, με την ονομασία ‘σπυρόκολον’.69 Τον 19ο
αιώνα, η σύφιλης ήταν πολύ συχνή στην Κωνσταντινούπολη, ενώ στα Ιόνια Νησιά, κατά τη διάρκεια της Αγγλικής κυριαρχίας, τα αφροδίσια νοσήματα καταλαμβάνουν
ένα μεγάλο μέρος της νοσηρότητας του πληθυσμού με
κυρίαρχη τη σύφιλη. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι κατά
την περίοδο 1817-1822, στο Νοσοκομείο Αφροδισίων
Νοσημάτων της Κέρκυρας, στις 119 από τις συνολικά
292 γυναίκες που προσήλθαν, διεγνώσθη σύφιλη σε διάφορα στάδια της νόσου.81, 64
Λόγω των εμπορικών σχέσεων και η λέπρα ενδημούσε στον ελλαδικό χώρο.
Η Κρήτη υπήρξε η κυριότερη εστία λέπρας σε όλο τον
ελληνικό χώρο83 και η νόσος αυτή χρονολογείται στο νησί
από πολύ παλιά, αφού ευρισκόμενη στο σταυροδρόμι
μεταξύ Ανατολής και Δύσης είχε εμπορικές σχέσεις με
τους Αιγυπτίους και τους Φοίνικες, όπου η λέπρα ήταν
ενδημική.65 ‘Έτσι η λέπρα, για λόγους κυρίως γεωπολιτικούς και ιστορικούς, αποτελούσε κοινωνική μάστιγα του
νησιού, όπως η χολέρα και η πανώλης. Λόγω δε των άθλιων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν
στο νησί, η νόσος ήταν συνδεδεμένη με τις φτωχές τάξεις
και αποτελούσε μόνιμη ενδημική μάστιγα. 65
‘Έτσι, στην Κρήτη, ήδη ίσως από τον 14ο αιώνα, λαμβάνονται μέτρα για την απομόνωση των λεπρών σε ειδικά ιδρύματα που συνεχίζουν την ύπαρξή τους μέχρι
την κατάληψη του νησιού από τους Οθωμανούς22. Στην
Κρήτη η λέπρα ήταν ενδημική και στον Χάνδακα. Το 1777
τις αποικίες λεπρών της Κρήτης περιγράφει και ο Γάλλος
περιηγητής Sonnini. Γράφει για τα Χανιά ότι η λέπρα
προσβάλλει ακόμη ένα από πιο ωραία μέρη της Ανατο-

Η πανώλης που εμφανιζόταν στην Άρτα, κατά τον αιώνα αυτό, τις περισσότερες φορές προέρχονταν από άλλους τόπους, αφού τα διάφορα καραβάνια με τα εμπορεύματα, ή υποζύγια ή ταξιδιώτες, διέσχιζαν περιοχές που πλήττονταν από την επιδημία. Πολύ συχνά οι επιδημίες της Άρτας
προέρχονταν από τα Γιάννενα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, τον Τύρναβο και τη Λάρισα, λόγω της συνεχούς επικοινωνίας αυτών των τόπων με την
Άρτα. Επίσης κοντά στη Λάρισα υπήρχε και τόπος (το Μοσχολούρι), όπου τον Ιούνιο γινόταν μεγάλη εμποροπανήγυρις και επομένως ο τόπος
αυτός ήταν επιρρεπής στη μετάδοση της πανώλης.42
Αναφέρεται σ’ αυτούς που πάσχουν από σύφιλη.85,62
Οι λεπροί μέχρι τότε ζούσαν απομονωμένοι σε οριοθετημένες συνοικίες (με ασβεστωμένες πέτρες), τις «μεσκινιές» («μεσκίνηδες» ή «λουβιάρηδες» ονομάζονταν στην Κρήτη οι λεπροί). Ήταν οι «κομμένοι». Ο κόσμος, στη θέα των παραμορφωμένων λεπρών, πανικοβαλλόταν κι έτσι αυτοί
αναγκάζονταν να κυκλοφορούν φορώντας κουδουνάκια, για να προειδοποιούν για την παρουσία τους και να απομακρύνεται έγκαιρα ο κόσμος.78
Τα νεότερα χρόνια οι λεπροί με το νόμο 463 του 1903 απομονώνονταν στο νησί της Σπιναλόγκα.53

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.
λής. Αυτή ή αρρώστια ήταν από παλιά γνωστή στους Έλληνες, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν το ίδιο όνομα. Εκτός
από τους Έλληνες και οι Εβραίοι ήταν εκτεθειμένοι σ’ αυτήν.33 Το 1797 ο Γάλλος Claude Savary73 είδε στα Χανιά τις
θλιβερές αποικίες των λεπρών κοντά στους δημόσιους
δρόμους και δίνει μία περιγραφή του φρικτού θεάματος.
Θεωρεί ότι η εστία αυτής της νόσου είναι η Συρία από
όπου μεταδίδεται στο Αρχιπέλαγος.
Η λέπρα κυρίως στα Επτάνησα τον 16ο αιώνα είναι
πιο συχνή, αλλά σε ενδημική μορφή. Στην Κέρκυρα τον
16ο αιώνα υπήρχαν δύο ιδρύματα για την περίθαλψη των
λεπρών23.
Tο 1792 αναφέρεται από τον Olivier73 ότι ολόκληρα
χωριά της Μυτιλήνης πλήττονταν από λέπρα. Επίσης είναι πολύ συχνή στα νησιά, Ρόδο, Σύμη και Χίο. Για τη λέπρα στη Χίο το 1747, γράφει ο Γάλλος περιηγητής Jean
Galland14 και ο Sonnini, σύμφωνα με τον οποίο, στη Χίο
επίσης η λέπρα απλώνει τα αηδιαστικά της συμπτώματα.34
Η χολέρα θεωρείται σύμφωνα με τον Stefano Clon9
ότι εισβάλλει πιο εύκολα στα νησιά και τα λιμάνια, λόγω
της μεγαλύτερης κίνησης εξ αιτίας του εμπορίου. Οι επιδημίες αυτές παρατηρούνταν στις πόλεις σε βρόμικες
συνοικίες, φτωχές, που δεν τηρούνταν συνθήκες υγιεινής.9 Εξαπλώθηκε σε μεγάλη έκταση στη Θεσσαλονίκη,
το Βόλο το 1848.24
Μία επιδημία χολέρας, στους Γάλλους στρατιώτες,
αναφέρεται από τον Stefano Clon το 1831 στην Καλαμάτα. Προσβλήθηκαν μόνο δύο άτομα και εισήχθη από τη
Γαλλία. Στην Πελοπόννησο η νόσος δεν ήταν πολύ βαριά,
μερικά κρούσματα παρατηρήθηκαν ακόμη το 1855 κυρίως στην Κόρινθο και την Τρίπολη (Αρκαδία).9
Η επιδημία χολέρας της Κεφαλονιάς παρουσιάστηκε
από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο του 1850. Το 1856 η
χολέρα πρόσβαλε πάλι την Κεφαλονιά από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι τις 12 Ιανουαρίου. Στη Ζάκυνθο εμφανίστηκε από τις 25 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου του
1855. Στην Κέρκυρα η επιδημία παρουσιάστηκε από τις
23 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου του 1855.9 Στην
Αθήνα (εικ. 20 ) εμφανίστηκε η χολέρα από 14 Οκτωβρίου μέχρι τις 18 Δεκεμβρίου του 1854. Μολονότι γειτνίαζε
με τον Πειραιά, η νόσος μεταδόθηκε στην Αθήνα από ένα
μικρό καράβι που ήλθε από τα νησιά.9 Η Αθήνα είχε τότε
30.000 περίπου κατοίκους. Τα θύματα υπήρξαν πολλά:
1.000-1.500 άτομα, δηλαδή το 5-7,5% όσων παρέμειναν
στην πόλη. Μερικοί εκτιμούν τις απώλειες στο 10% του
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συνόλου των κατοίκων της Αθήνας.51
Τις τελευταίες ημέρες του 1850 κατέφθασε από χώρες που ενδημούσε χολέρα ένα γαλλικό ατμόπλοιο στον
Πειραιά. (εικ. 21) τότε όμως η χολέρα δεν διαδόθηκε,
αλλά η επιδημία ξέσπασε τέσσερα χρόνια αργότερα.
Γράφει σχετικά ο Μπάμπης ‘Άννινος: Το γαλλικόν ατμόπλοιον «Μέντωρ», φέρον μεταξύ των επιβατών του τον
Μάξιμον Δυκάν και τον Γουσταύον Φλωμπέρ κατέπλευσεν εις τον λιμένα Πειραιώς μίαν των τελευταίων ημερών του έτους 1850, έχον ανηρτημένην επί του ιστού
την κιτρίνην σημαίαν της καθάρσεως. Εθεωρείτο ως μεμολυσμένον, διότι προσεγγίσαν εις Σμύρνην, Κωνσταντινούπολιν και Δαρδανέλλια, προήρχετο εκ τόπων επιχολέρων. Η απαίσιος επιδημία από δύο ήδη ετών εμάστιζε
την Κεντρώαν και την Ανατολικήν Ευρώπην. Και τότε μεν
η Ελλάς έμεινεν απρόσβλητος· αλλά μετά τέσσερα έτη,
ότε το μόλυσμα διεδόθη εις Πειραιά το πρώτον δια των
γαλλικών στρατευμάτων της Κατοχής, επλήρωσε και η
χώρα μας το φόρον προς την Ερινύν αυτήν δι’ αρκετών
χιλιάδων θυμάτων.39
‘Έτσι το 1854 παρατηρήθηκε επιδημία χολέρας στον
Πειραιά, ο οποίος πλήγηκε πρώτος από την Αθήνα, κατά
το τέλος Ιουνίου, από Γαλλικά στρατεύματα Κατοχής.9
Τα υγειονομικά μέτρα που πάρθηκαν προστάτεψαν την
Αθήνα για δύο μήνες περίπου. Στις αρχές Ιουλίου η νόσος μεταδόθηκε και στους ‘Άγγλους και στον ντόπιο πληθυσμό. Το νοσοκομείο των ‘Άγγλων βρισκόταν κοντά σ’

Εικόνα 20.
Χολέρα στην Αττική το 1854.

ένα οίκημα που περιέθαλπαν τους Γάλλους στρατιώτες.
Μέσα σε 24 ώρες όλο το προσωπικό και οι άρρωστοι
προσβλήθηκαν από χολέρα. Σε 6 εβδομάδες, μεταξύ των

Γι’ αυτό δεν διαθέτουμε πληροφορίες.70
Τον αιώνα αυτό είχαν εμφανιστεί επτά πανδημίες χολέρας. Η πρώτη από το 1817-1824 ξεκίνησε από τις Ινδίες και έφθασε ως την Κασπία. Η
Ευρώπη προσβλήθηκε με τη δεύτερη πανδημία από το 1829-1837, που σάρωσε την Γαλλία, την Αγγλία και άλλες χώρες. Η Ελλάδα επλήγη για
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της τρίτης πανδημίας που άρχισε το 1848. Οι πρώτοι φορείς της χολέρας ήταν οι Γάλλοι στρατιώτες του στρατού
κατοχής στον Πειραιά. 61
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Εικόνα 21.
Γάλλοι στρατιώτες στον Πειραιά το 1850.
Άγγλων υπήρξαν 120 άτομα. Στην πόλη, από τις 4 Ιουλίου μέχρι τις 22 Αυγούστου, από τους 2000 κατοίκους,
προσβλήθηκαν περίπου 195 και πέθαναν οι 90.9
Σχετικά με το Αιγαίο25, από τις επιδημίες χολέρας
που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη το 1848, ο Stefano Clon
αναφέρει την επιδημία της Σκιάθου το 1848. Η νόσος
που εμφανίστηκε στη Σκιάθο το 1848 μεταδόθηκε από
πληθυσμό που προέρχονταν από τη Θεσσαλονίκη και τον
Βόλο. Από τους 2000 κατοίκους που προσβλήθηκαν, πέθαναν οι 100. Προς το τέλος της επιδημίας σχεδόν όλοι
οι κάτοικοι του νησιού παρουσίασαν διαλείποντες πυρετούς, από τους οποίους οι περισσότεροι ήταν κακοήθεις,
χολερικοί και αντιμετωπίζονταν με κινίνη.
Λίγο μετά την εγκατάστασή της στον Πειραιά το 1854,
η νόσος επεκτάθηκε και στην Αίγινα, την Τήνο, τη Σύρο,61,9
τη Μύκονο και την Πάρο. Εμφανίστηκε στην Ερμούπολη
της Σύρου από τις 11 Ιουλίου μέχρι τις 31 Αυγούστου.
Από την 1η μέχρι τις 28 Αυγούστου, η νόσος είχε επιδημική μορφή. Νόσησαν 310 άτομα και πέθαναν 166.9
Σύμφωνα με άλλους ερευνητές, στις 26 Ιουνίου 185426
έφθασαν στη Σύρο γαλλικά πολεμικά πλοία στα οποία
είχαν σημειωθεί κρούσματα χολέρας. Η νόσος έπληττε
τότε τη Νότια Γαλλία και είχε διαδοθεί στα γαλλικά στρατεύματα, τα οποία λόγω του Κριμαϊκού πολέμου είχαν
μεταφερθεί στην Ανατολή. Η μετάδοση στην Ερμούπολη
ξεκίνησε όταν κάποιοι από το πλήρωμα των πλοίων ήλθαν σε επικοινωνία με τους κατοίκους. Πιθανότατα αυτοί
είχαν ήδη μολυνθεί και έτσι μετέδωσαν στους κατοίκους
τη νόσο. Τα κρούσματα στην αρχή ήταν σποραδικά, αλλά
στις αρχές Αυγούστου πήρε καθαρά επιδημική μορφή και
διήρκεσε περίπου ένα μήνα. Στην πόλη βρίσκονταν τότε
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25.000 περίπου κάτοικοι.68 Όπως αναφέρει η εφημερίδα
Αίολος,52 κατά το χρονικό διάστημα από 3-31 Αυγούστου
πέθαναν στην Ερμούπολη 365 άτομα, 175 άνδρες (48%)
και 190 γυναίκες. Από αυτούς 70 (19,18%) ήταν παιδιά
έως 10 ετών. Στην πόλη, από τις 25.000 κατοίκους, είχαν
μείνει μόνο 12.000, διότι λόγω του πανικού από την επιδημία είχαν καταφύγει στην εξοχή και στα γύρω νησιά.
Έτσι στους εναπομείναντες 12.000 κατοίκους οι θάνατοι
έφθασαν σε ποσοστό 3%, δηλαδή 13 άτομα κάθε μέρα.
Αν στα 365 θύματα προστεθούν και όσοι πέθαναν κατά
τη φυγή, μπορούμε να πούμε ότι ο συνολικός αριθμός
των θανόντων από χολέρα ξεπερνάει τους 500.27 Στην
Πάρο, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νάουσας, η
επιδημία κράτησε από τις 14 Αυγούστου μέχρι τις 16
Οκτωβρίου. Επρόκειτο για μια μικρή, αλλά θανατηφόρα
επιδημία, αφού πέθαναν 61 άτομα. Για τα άλλα νησιά
δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες. Αναφέρεται μόνο
ότι στην Τήνο η επιδημία υπήρξε από τον Αύγουστο μέχρι τον Οκτώβρη και στη Μύκονο από τις 10 Αυγούστου
μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη.9 Το 1855 παρουσιάστηκε
επιδημία στη Φθιώτιδα, αλλά χωρίς μεγάλη θνησιμότητα. Το 1855 παρουσιάστηκαν σποραδικά κρούσματα στη
Λαμία και σε πολλά χωριά. Τα τελευταία κρούσματα παρουσιάστηκαν κατά το τέλος του Δεκέμβρη.
Το 1855 παρατηρήθηκαν 3 θάνατοι στο Γαλαξίδι.Το
1855 στην Ακαρνανία κρούσματα σποραδικά παρατηρήθηκαν από τις 8 Αυγούστου μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου.
Η χολέρα εισήχθη από τους βοσκούς της Ηπείρου. Μεταφέρθηκε στο Μεσολόγγι, στα προάστειά του και σε
πολλά χωριά. Γενικά όμως η νόσος δεν ήταν πολύ βαριά.
Ο συνολικός αριθμός θανάτων ανήλθε περίπου σε 1260

Κατά χρονική σειρά, στο ελληνικό κράτος, πρώτα προσβάλλεται η Σκιάθος το 1848, ο Πειραιάς, η Ερμούπολη και η Αθήνα το 1854, η Αιτωλία και
Ακαρνανία το 1855-1856.49, 9
1853-1856 είναι η περίοδος του Κριμαϊκού πολέμου.
Η επιδημία χολέρας στην Ερμούπολη της Σύρου ήταν μια αιτία της απώλειας ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού, εκτός από τις απώλειες και
την οικονομική κρίση λόγω του πολέμου.61

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.
άτομα. Από 791 περιπτώσεις, γνωστές στο Αιτωλικό και
στο Αγρίνιο, πέθαναν οι 456. Στο Μεσολόγγι από τις
2000 κατοίκους πέθαναν οι 173.9
Στις αρχές του 19ου αιώνα κάνει την πρώτη εμφάνιση του ο κίτρινος πυρετός, η «αρρώστια της Ισπανίας»,
όπως αποκαλείται, ο οποίος πλήττει τα πληρώματα των
υδραίικων καραβιών. Ο κίτρινος πυρετός εμφανίζεται
κατά διαστήματα, όπως π.χ. το 1804, οπότε κατά τον
MacGill μαζί με την πανώλη αποτελεί τον «εφιάλτη της
Σμύρνης».74 Ο Hennen16 αναφέρει επίσης ότι ο κίτρινος
πυρετός επικρατούσε σε μορφή επιδημίας την εποχή
αυτή.
Μερικά δερματικά νοσήματα οφείλονταν επίσης στις
εμπορικές συναλλαγές. Η ψώρα είναι πιο συχνή σε μερικά χωριά της Λευκάδας και στην Ύδρα, όπου πολλοί
σπογγαλιείς την μεταφέρουν στο νησί από την Αίγυπτο.
Αυτή η δερματοπάθεια ήταν παλαιότερα συχνή και στα
γειτονικά νησιά με τη Λευκάδα, την Κεφαλλονιά και την
Ιθάκη. Το λούπινο ή χανιώτικο ή ρεθυμνιώτικο σπυρί είναι πολύ συχνό στην Κρήτη. Η μορφή που παρατηρείται
στην Κρήτη παρουσιάζεται και σε άλλα μέρη. Μερικοί πιστεύουν ότι η νόσος εισήχθη από τη Βαγδάτη το 1816.
Άλλοι θεωρούν ότι εμφανίστηκε μεταγενέστερα. Όμως
ο Sieber, που επισκέφθηκε την Κρήτη το 1817 και ενώ
αναφερόταν σε νοσήματα που συναντούσε, δεν ανέφερε
τίποτα γι’ αυτή τη νόσο. Το πιο βέβαιο είναι ότι η νόσος
εισήχθη από τη Συρία και είναι μεταδοτική.9

‘Άλλα αίτια νοσηρότητας
Θεωρία της μεταδοτικότητας, του μιάσματος, επίδραση διαφόρων δεισιδαιμονιών, θεωρία των χυμών
του σώματος, φιλοσοφική θεώρηση ασθένειας:
Από τα τέλη του Μεσαίωνα η γενική αποδοχή των
θεωριών του Ιπποκράτη, που απέδιδαν στην ατμόσφαιρα τις λοιμώδεις νόσους, σιγά-σιγά ατονεί και αρχίζει να
κερδίζει έδαφος η θεωρία της μεταδοτικότητας, προκαλώντας έτσι μία έντονη σύγκρουση μεταξύ των γιατρών
της εποχής.
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Η θεωρία του μιάσματος47 θεωρείται ως ο δεύτερος
εναλλακτικός τρόπος μετάδοσης των ασθενειών. Συχνά
ως αιτίες ασθενειών αναφέρονται διάφορες δεισιδαιμονίες, όπως για παράδειγμα στα Επτάνησα συνέδεαν την
πανώλη με τη δράση των βρυκολάκων. Αυτό, ίσως έχει
σχέση με τη μη κανονική διαδικασία ταφής, αλλά με την
ύπαρξη ομαδικών ταφών, που ήταν πολύ συνηθισμένο
φαινόμενο στις εποχές των μεγάλων επιδημιών.64 Η ευλογιά δεν εθεωρείτο σταλμένη από τη θεία Πρόνοια και
αφορούσε μόνο τα παιδιά. Είναι η χειρότερη μάστιγα44
τον 19ο αιώνα στη Χίο. Σύμφωνα με τον Zallony, η ευλογιά, όπως άλλωστε παντού, εμφανίζεται ανεξαρτήτως
εποχής. Δεν εισήχθη ποτέ απ΄ότι ξέρω γράφει, μέσω του
μολυσμένου με μιάσματα αέρα, τα οποία εισάγονται από
τις γειτονικές χώρες, μια μετάδοση που λαμβάνει χώρα
από τη μια επαρχία στην άλλη, όταν οι επικοινωνίες δεν
διακόπτονται από κάποιο μεγάλο ποτάμι28. Ο Zallony
αποδίδει αυτή την κακή εξέλιξη της νόσου στο γεγονός
ότι οι γονείς εμπόδιζαν τον καθαρό αέρα να εισέλθει στο
δωμάτιο του αρρώστου και στην κατάσταση της υπερβολικής ζέστης στην οποία τον υπέβαλλαν, είτε μέσω καυτών αντικειμένων, είτε με πολλά σκεπάσματα29. Μέχρι
και τον 19ο αιώνα η ελονοσία θεωρούνταν ότι οφείλεται
σε μιάσματα30.
Διάφορα λοιμώδη νοσήματα, όπως π.χ. η εγκεφαλονωτιαία μηνιγγίτιδα, θεωρούνταν ότι οφείλεται σε μίασμα. Στην Κέρκυρα εμφανίστηκε επιδημία το 1843 και
είναι η πρώτη φορά που γίνεται γνωστή επιδημία αυτής
της νόσου. 9, 64
Μετά τις Κρητικές επαναστάσεις η νόσος παρουσιάστηκε αρχικά σε μερικά χωριά του Ταϋγέτου, αν και ο
πληθυσμός δεν ήταν πυκνοκατοικημένος. Η μηνιγγίτιδα
εμφανιζόταν και στο στράτευμα μόνο στα μέρη εκείνα
που είχε ήδη εκδηλωθεί ανάμεσα στον τοπικό πληθυσμό, όπως στην Τρίπολη, τη Λειβαδιά και την Αθήνα. Στα
στρατεύματα 7 άλλων πόλεων δεν παρουσιάστηκε καμία
περίπτωση.
Επίσης μεγάλη σημασία στη ‘λαϊκή’ ιατρική σχετικά
με την αιτία των νόσων είχε και η λαϊκή δοξασία περί των
χυμών του σώματος31.
‘Όμως οι ασθένειες, όπως η πανώλης, προσδιορίζο-

Η εξήγηση που δίνει γι’ αυτό ο Zallony, που του φαίνεται αληθινή, είναι ότι σκορπισμένα στην ατμόσφαιρα μιάσματα της ευλογιάς, όταν έρχονται
σε επαφή με μεγάλης έκτασης υδάτινους σχηματισμούς αδρανοποιούνται από το οξυγόνο και εξατμιζόμενα με το νερό χάνουν όλη τη μολυσματική τους δύναμη. Εξαιτίας αυτού συμβαίνει πολλές φορές τα γειτονικά νησιά να είναι παραδομένα στη σφοδρότητα της ευλογιάς, ενώ η Τήνος
απαλλάσσεται για λίγο καιρό απ’ αυτήν. Επειδή όμως οι νησιώτες πιέζονται από την ανάγκη να διατηρήσουν εκτός του νησιού τους ένα σταθερό
τακτικό εμπόριο, λόγω πια της άμεσης μεταξύ τους επικοινωνίας, η ευλογιά διαδίδεται και εμφανίζεται υπό μορφή επιδημίας.38
Ο Zallony σχολιάζει ότι σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα της εποχής και η πιο καλοήθης ευλογιά μπορεί να μετατραπεί σε συρρέουσα (κακοήθη)
σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος πλησιάσει ζεστό αντικείμενο. Επομένως οι πρακτικοί γιατροί επωφελούνται ιδιαίτερα απ’ αυτό και όταν εμφανίζεται συρροή φλογιστικών σημείων στο πρόσωπο, παραγγέλλουν ζεστά ποδόλουτρα, ώστε μ’ αυτό το συναρπαστικό μέσο να μεταφερθούν
αυτά από το κεφάλι στα πόδια.38
Τον 19 αιώνα ο Edward Dodwell αναφέρει ότι η Λειβαδιά είναι ένας πολύ ανθυγιεινός τόπος, αφού τα νερά της λίμνης Κωπαΐδας σχηματίζουν έλη
από τα οποία προέρχονται μιάσματα που προκαλούν νοσήματα.12
Σύμφωνα με το ‘Ιατροσοφικόν’ του Μητροφάνη, τον 18ο αιώνα, το ανθρώπινο σώμα αποτελείται από τέσσερις χυμούς: το αίμα, το φλέγμα, την
ξανθή και τη μαύρη χολή. Οι χυμοί αυτοί κυριαρχούσαν στο σώμα ανάλογα με την εποχή και την ώρα της ημέρας, το αίμα την άνοιξη, η ξανθή χολή
το καλοκαίρι, η μαύρη χολή το φθινόπωρο και το φλέγμα τον χειμώνα. Σημασία είχε επίσης και η ηλικία του ανθρώπου, εκ της γεννήσεως έως
ετών 14 (κυριαρχεί) το αίμα· και έως των 28 ετών η ξανθή χολή και έως των 50 ετών η μέλαινα χολή, εκείθεν δε το φλέγμα έως τέλους. Σύμφωνα
με τη λαϊκή ιατρική, η διαταραχή των χυμών ήταν ένας από τους συχνότερους παράγοντες που προκαλούσαν τις ασθένειες. Στο ‘Ιατροσοφικό’ του
Μητροφάνη αναφέρεται ότι αυτές προέρχονται από τους συνδυασμούς των ανέμων με τους χυμούς του ανθρώπινου σώματος.76
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νταν τότε και από μία φιλοσοφική θεώρηση, η οποία τις
εξαρτούσε από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, τα
φυσικά φαινόμενα και τη θεία βούληση, όπως για παράδειγμα οι Κερκυραίοι την εποχή της Βενετοκρατίας είχαν
ένα μόνιμο φόβο για την πανώλη και την αποκαλούσαν
“θεία μάστιγα”.64

Οι γνώσεις Υγιεινής και Επιδημιολογίας και η
συνάρτηση υγείας και τήρησης κανόνων υγιεινής
Από τον 18ο, 19ο αιώνα οι επιστημονικές γνώσεις της
Υγιεινής και Επιδημιολογίας αρχίζουν να κατακτούν έδαφος και η γνώση για τη συνάρτηση υγείας και τήρησης
κανόνων υγιεινής είναι πλέον καταλυτική. Ο Sonnini,
σύμφωνα με τις γνώσεις της εποχής,32 σχολιάζει ότι, αν
και ζούμε σ’ ένα τόπο μολυσμένο από την πανώλη, δεν
αρρωσταίνουμε ποτέ αν δεν επικοινωνούμε άμεσα με
τα πρόσωπα που προσβλήθηκαν ή αν δεν αγγίξουμε τα
πράγματα που μολύνθηκαν από αυτούς.34
Κατά τον ίδιο, ανεξάρτητα από την κοινή γνώμη που
είναι διάχυτη στην Ανατολή σχετικά με αυτό το θέμα,
οι Ευρωπαίοι, που είναι εγκατεστημένοι στην Τουρκία,
κλείνονται και απομονώνονται στα σπίτια τους για να
προφυλαχτούν από τη μόλυνση, ακόμη και όταν κάνει τις
πιο μεγάλες πανωλεθρίες στις πόλεις που κατοικούν, ενώ
τα καθημερινά τρόφιμά τους, συχνά αγορασμένα από
τους πανώβλητους, και γενικά τις προμήθειές τους, τις
τραβούν μέσα στο σπίτι από τον εξωτερικό χώρο, χωρίς
να έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους. Η άμεση επαφή
μπορεί από μόνη της να μεταδώσει την πανώλη ή ακόμη και ένα κομμάτι υφάσματος του πανώπληκτου φέρει
το μίασμα και μπορεί να το μεταδώσει σ’ αυτούς που το
αγγίζουν. Οτιδήποτε υλικό προέρχεται από τα ζώα, είτε
είναι στην αρχική του κατάσταση, είτε έχει επεξεργαστεί
από ανθρώπινο χέρι, αποτελεί όχημα της πανώλης. Παράδειγμα αποτελεί το βαμβάκι, το λινό, η κάνναβης, το
χαρτί, κ. ά. 34
Ευρισκόμενος σε καραντίνα στη Μάλτα, γράφει ο
Olivier, υπήρξα μάρτυρας του συναγερμού που προκάλεσε ένα κομμάτι χαρτί, που ο άνεμος έφερε κάτω από τα
φράγματα του Λαζαρέτου και έπεσε στο μέσον πολλών
ανθρώπων.34
Γενικά τα βρώσιμα, κατά τον Olivier, και τα μέταλλα
δεν μεταφέρουν το μικρόβιο. Μπορεί κανείς ατιμώρητα
να πάρει από το χέρι ενός πανώβλητου ένα κέρμα ή ένα
άλλο είδος μετάλλου, βότανα, ψάρι, ψωμί, κ.ά. Υποστη-
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ρίζεται ότι το πολύ ζεστό ψωμί μπορεί να μεταδώσει την
ασθένεια, ενώ το κρύο δεν τη μεταδίδει. Η ιδιοσυγκρασία του ατόμου είναι υπεύθυνη για την ευκολία με την
οποία κανείς μολύνεται από πανώλη. Πολλοί άνθρωποι
αγγίζουν ατιμώρητα τους πανώβλητους χωρίς καμία προφύλαξη και αφού έχουν ξεφύγει τον κίνδυνο για πολλά
χρόνια, αυτοί οι ίδιοι προσβάλλονται πρώτοι μερικές φορές και υποκύπτουν. 34
Ο Olivier προτείνει ότι θα ήταν πιο σπουδαίο να ψάξει
κανείς την προέλευση αυτής της νόσου, να παρατηρήσει
τη φύση της και να εξηγήσει γιατί είναι τόσο λοιμογόνος,
τόσο άμεση, τόσο φοβερή. Επίσης επισημαίνει ότι δεν
μεταφέρεται καθόλου με τον αέρα και δεν μπορεί να μεταδοθεί αν δεν υπάρχει άμεση επαφή ενός αρρώστου ή
ενός αντικειμένου που αυτός έχει αγγίξει. Επίσης ότι θα
ήταν ενδιαφέρον να γνωρίζει κανείς ποια είναι τα ευαίσθητα αντικείμενα που μεταφέρουν αυτό το ‘δηλητήριο’
και πόσο καιρό το διατηρούν, ποιος είναι ο βαθμός του
κρύου ή της ζέστης που την κάνει να εξαφανίζεται, ποιες
είναι οι ουσίες που μπορεί κανείς να πάρει για προφύλαξη και μέχρι ποιο βαθμό μπορεί αυτές να προφυλάξουν.
Θα είχε ως αποτέλεσμα ίσως απ’ αυτές τις έρευνες ώστε
αυτός ο ιός να είναι ανάλογος με εκείνον της χολής, ή της
ευλογιάς, της λύσσας και όλων των ασθενειών που στον
άνθρωπο ή τα ζώα δεν είναι μολυσματικά παρά μόνο με
μια έμμεση επαφή. Και λοιπόν θα ήταν δυνατόν να βρει
κανείς μεταξύ των κατασκευασμάτων των μετάλλων και
των ημιμετάλλων, αν όχι το ειδικό για την πανώλη, το λιγότερο, ένα γιατρικό που θα μπορούσε να τη θεραπεύσει
στις περισσότερες περιπτώσεις.26

Οι κακές συνθήκες δημόσιας υγείας αιτία εξάπλωσης των επιδημιών
Οι επιδημίες εξαπλώνονται ταχύτατα σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας λόγω των ανύπαρκτων σχεδόν συνθηκών δημόσιας υγείας. Αξίζει όμως
να σημειωθεί ότι και στις βενετοκρατούμενες κτήσεις,
παρόλο που η δημόσια υγεία ήταν σε πολύ καλύτερο
επίπεδο, υπήρχαν κάποιες περιπτώσεις που δεν είχε ληφθεί ιδιαίτερη πρόνοια. Παράδειγμα αποτελεί η ταφή
των νεκρών την εποχή της Βενετοκρατίας στα Επτάνησα,
η οποία δε γινόταν σε συγκεκριμένα νεκροταφεία, αλλά
μέσα στις εκκλησίες, ή στις αυλές τους ή σε ιδιόκτητες
εκκλησίες ή σε οικογενειακές επαύλεις, με αποτέλεσμα
να είναι σοβαρή εστία μόλυνσης.
Σύμφωνα με τον Clarke, στην Κωνσταντινούπολη και

Αναφέρει ότι ο Μ. Samoilovitz, ονομαστός Ρώσσος γιατρός της εποχής και συγγραφέας ενός συγγράμματος για την πανώλη που τυπώθηκε το
1783, έφερε στο φως τη γνώση ότι αυτή η αρρώστια δεν υπάρχει στον αέρα, ούτε μεταδίδεται με τον αέρα, αλλά μόνο με την ίδια την επαφή. Ο
Sonnini θεωρεί ότι παρά τους αντίθετους ισχυρισμούς άλλων μελετητών και ιδιαίτερα του Μ. Paris, ο ισχυρισμός του Μ. Samoilovitz είναι αναμφισβήτητος.34
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λείψανα του πεθαμένου. Σ’ αυτό ίσως οφείλονταν και
τα πολλά ποντίκια34, όχι μόνο στα κτίρια, αλλά και στους
δρόμους. Είναι τόσα πολλά δε τη νύχτα που αν κανείς
περπατά, τα βρίσκει να περπατούν επάνω στις κνήμες
του35. Για τις κακές επίσης συνθήκες δημόσιας υγείας
στη Σμύρνη αναφέρεται ο Sonnini τον 18ο αιώνα. Σχεδόν
όλη η πεδιάδα που διέσχισα ήταν καλλιεργημένη. Υπέροχες συγκομιδές την κάλυπταν, αλλά δεν υπήρχε τίποτα
άλλο από συντρίμμια. Αμέτρητες λεγεώνες από τριζόνια,
φοβεροί παράγοντες της πείνας, τους επιτίθονταν. Μια
πλήρης ερήμωση. Τα νερά του μικρού ποταμού Sarabat
και μερικών ρευμάτων που έπεφταν στη θάλασσα σ’ όλο
το μήκος αυτής της πλευράς είχαν εξαφανιστεί κάτω από
ένα παχύ στρώμα από πτώματα τριζονιών που τα γέμιζαν
και η μόλυνση που μετέδιδαν μόλυνε τον αέρα και πρόσθετε νέα θύματα σ’ αυτά που η πανώλη καταστρέφει σ’
αυτές τις όμορφες περιοχές.34
‘Όμως και η μη απαγόρευση της κυκλοφορίας των
πανώβλητων, είναι σοβαρός λόγος μετάδοσης της πανώλης σε όλη την Οθωμανική αυτοκρατορία, σύμφωνα με
τον Sonnini. Οι Τούρκοι (εικ. 23) που ζουν εκεί και χάνουν
καθημερινά θύματα, λόγω της πανώλης, μεταφέρουν το

Εικόνα 22.
Ελληνίδα του Πέρα της Κωνσταντινούπολης. Χαλκογραφία από έκδοση του χρονικού των ταξιδιών του N.
de Nicolay (16ος αιώνας).
ειδικά στο Πέρα, (εικ. 22), οι συνθήκες της δημόσιας
υγείας είναι τραγικές. Για την Κωνσταντινούπολη, γράφει ότι οι δρόμοι είναι στενοί, γεμάτοι τρύπες, σκοτεινοί,
με ψόφιους σκύλους33 που με σωρούς βρωμιάς και λάσπης εμποδίζουν τη δίοδο.6 Για το Πέρα αναφέρει ότι δεν
υπάρχει πουθενά στον κόσμο τόσο μισητό μέρος όσο το
Πέρα και κυρίως το πιο κατοικημένο μέρος του. Νομίζαμε ότι ζούσαμε σε κοιμητήριο. Το μοναδικό πόσιμο νερό,
περνώντας μέσα από τις σωληνώσεις στα διψασμένα χείλια των κατοίκων, γέμιζε με όλα τα είδη από αποκρουστικές ακαθαρσίες, ακόμη και με ζωντανά ζωύφια. Αυτό
παρατηρήθηκε γιατί ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, όπου
έμεναν, θέλοντας να κάνει μερικές επισκευές στο σπίτι
του, έσκαψε κοντά στα θεμέλια και βρήκε ότι το σπίτι
του στεκόταν επάνω σε τάφους που ακόμα περιείχαν τα

33

34
35

Εικόνα 23.
Τούρκος και Έλληνας, από το βιβλίο του Turnefort
μικρόβιο παντού, όπου κατευθύνονται. Δεν λαμβάνεται
καμία προφύλαξη για να εμποδιστεί η επικοινωνία, ούτε
για να σταματήσει η πρόοδός της. Ο πανώβλητος εισχωρεί με τόση ελευθερία όση ο πιο υγιής άνθρωπος σε όλα
τα μέρη της αυτοκρατορίας και κανένας δεν σκέφτεται να
αποφύγει τη συνάντηση. Δεν εκπλήσσεται κανείς μετά
απ’ αυτό, ότι δηλαδή το νησί της Ρόδου εκτίθεται, όπως
όλα τα άλλα μέρη της Τουρκίας, στην πιο φοβερή μετάδοση που δεν μπορεί να αποδοθεί στο κλίμα της, που είναι

Εκτός από τους ανθρώπους μπορεί να προσβληθούν και ζώα. Ο Olivier αναφέρει ότι παρατηρεί κανείς συχνά στην Κωνσταντινούπολη ότι τα
κατοικίδια ζώα δεν απαλλάχθηκαν από την πανώλη. Στην πραγματικότητα είναι λιγότερο ευαίσθητα από τον άνθρωπο όταν προσβάλλονται και
τα χρόνια που η αρρώστια εμφανίζεται με όλη της την ένταση δεν προκαλεί καθόλου όλεθρο μεταξύ τους. Πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι με
διαβεβαίωσαν ότι οι σκύλοι σε όλες τις περιπτώσεις ξεφεύγουν σε πιο μεγάλο βαθμό από αυτή την αρρώστια απ΄ότι ο άνθρωπος και έχουν όπως
αυτός τους λεμφαδένες, των οποίων η διαπύηση ήταν λιγότερο ή περισσότερο άφθονη. 26
Τα σύγχρονα επιδημιολογικά δεδομένα κάνουν γνωστό το ρόλο που διαδραματίζουν οι ψύλλοι και τα ποντίκια στην επιδημιολογία της νόσου.80
Σύμφωνα με τον Clarke, υπήρχαν άνθρωποι που πληρώνονταν ένα χρηματικό ποσό το χρόνο για να καθαρίζουν τις ακαθαρσίες της πόλης και αυτοί αγόραζαν με τα χρήματα αυτά πολλές αρχαιότητες. Αυτό έγινε γνωστό στον Clarke από ένα γιατρό Έλληνα, τον Dr. Inchiostro, ο οποίος συχνά
πουλούσε νομίσματα και πολύτιμους λίθους στα παλάτια των απεσταλμένων, πληρωμένα από αυτούς. 3, 4
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ένα από τα πιο υγιεινά και τα πιο ευχάριστα της γης.33 Το
ίδιο όμως παρατηρούνταν και σε μέρη που στο παρελθόν
είχαν αυστηρή επιτήρηση, όπως στη Ζάκυνθο, τον 18ο
αιώνα, όπου ενέσκηψε φοβερή επιδημία κατά το έτος
1720. Ο Λ. Ζώης μας περιγράφει ότι η αυστηρή επίβλεψη
που τηρούνταν στο παρελθόν στα παράλια είχε χαλαρώσει, οι δε υπεύθυνοι για την υγειονομική υπηρεσία ευγενείς την είχαν αφήσει στα χέρια των φυλάκων, οι οποίοι
δωροδοκούμενοι επέτρεπαν την ελεύθερη επικοινωνία
κάθε πλοίου χωρίς καμία διατύπωση, καθώς επίσης και
στους ναυτικούς να διέρχονται τη νύκτα στην πόλη, είτε
να φιλοξενούνται στα ξενοδοχεία. Αναφέρει ότι τα εμφανιζόμενα αρχικά κρούσματα θα μπορούσαν ίσως να περιοριστούν αν λαμβάνονταν τα κατάλληλα υγειονομικά
μέτρα της απομόνωσης. Δυστυχώς όμως ούτε στην πόλη,
ούτε στην εξοχή έγινε η διάγνωση της νόσου και δεν λήφθηκε καμία προφύλαξη, μέχρις ότου νόσησαν στρατιώτες, πέθαναν και έτσι επιβεβαιώθηκε το νόσημα. Αρχικά
εμφανίστηκαν πολλά κρούσματα σε άνδρες της φρουράς
της συνοικίας του Αγίου Παύλου. Από τη συνοικία αυτή
η νόσος μεταδόθηκε στη συνοικία του Αγίου Αντωνίου,
όμως και το χωριό Μανάτο ήταν προσβεβλημένο από
το λοιμό. Τότε μόνο η υγειονομική αρχή έλαβε μέτρα,
με σκοπό να περιορίσει την επιδημία, απομονώσασα τις
συνοικίες, καύσασα τα υπάρχοντα των λοιμόβλητων και
διακόψασα τη συγκοινωνία.54
Τον 19ο αιώνα πολύ σοβαρά πλήττεται η Θεσσαλονίκη το 1801 μέχρι το 1803. Για τη συγκεκριμένη επιδημία ο περιηγητής Clarke αναφέρει ότι στη συνοικία των
Εβραίων υπήρχε η μεγαλύτερη εστία μόλυνσης πανώλης και επομένως αυτό το μέρος της πόλης είχε σχεδόν
ερημωθεί36 . Φαίνεται ότι την περίοδο αυτή η πανώλης
προτιμούσε ορισμένες συνοικίες. ‘Έτσι, στις συνοικίες
των Εβραίων της Θεσσαλονίκης η μεταδοτικότητα είναι μεγαλύτερη, διότι αυτές είναι πυκνοκατοικημένες
και υπάρχει και βιοτεχνία μετάξινων υφασμάτων, που
αποτελεί κατάλληλο έδαφος για τη συντήρηση μεγάλου
αριθμού ψύλλων, οι οποίοι μαζί με τις κακές συνθήκες
υγιεινής συντελούν στη μετάδοση της νόσου.59 Η πανούκλα και ο κίτρινος πυρετός ήταν οι μεγάλοι εφιάλτες της
Σμύρνης το 1804 κατά τον Mac Gill: Σπάνια, ωστόσο, η
επιδημία έφτανε στο Φραγκομαχαλά, γιατί με τα πρώτα
κρούσματα οι κάτοικοι απομονώνονταν εντελώς από την
υπόλοιπη Ελλάδα.73 Το 1806 ο Chateaubriand αναφέρει
ότι η πανούκλα είναι η δεύτερη μάστιγα της Σμύρνης.
Εδώ παρατηρείται περισσότερο στην τουρκική συνοικία
και λιγότερο στις άλλες, διότι εκεί οι πλατείες είναι γεμάτες από όλες τις ακαθαρσίες της πόλης, ακόμη και με ψοφίμια. Οι άλλες συνοικίες είναι πιο καθαρές και λιγότερο
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ανθυγιεινές.73 Για την επιδημία πανώλης του 1812-1813
στην Κωνσταντινούπολη μας λέει ο Ιακ. Ρίζος Νερουλός
ότι η δραματική εξέλιξη που είχε οφείλονταν στη συνήθεια των μουσουλμάνων να ακολουθεί μεγάλο πλήθος
το νεκρό στις κηδείες. Γράφει σχετικά: Αποτελούσε θρησκευτικό καθήκον (των μουσουλμάνων) να συνοδεύεται
ο νεκρός από μεγάλο πλήθος. Έτσι η πανούκλα μεταδόθηκε παντού με απίστευτη ταχύτητα…..».75
Παρόμοια εικόνα δίνει και ο Σκαρλάτος Βυζάντιος:
…Ενθυμούμαι την του 1812, και ακόμην αι τρίχες μου
ανορθούνται! Σειρά αδιάκοπος νεκρικών φορίων επείχεν
όλον τον προς τα κοιμητήρια δρόμον και μέγα μέρος αυτών, και δύναταί τις, χωρίς όρεξιν αντιθέσεως, ’να είπη
ότι πολυπληθέστερα ήσαν τα ταφεία παρά αι αγοραί.
Εκεί εφαίνετο όλος των Τούρκων ο υπέρ του πεπρωμένου φανατισμός, αμιλλωμένων τις πρώτος’ να υποβάλη
τους ώμους’ του υπό το φορείον, και’ να συνοδεύση τεσσαράκοντα τουλάχιστον βήματα τον νεκρόν, βέβαιος ότι
έκαστον βήμα’ του εξαλείφει μίαν αμαρτίαν· …Και ταύτα
μεν οι Οθωμανοί, των οποίων, με όλην την απροφυλαξίαν, ολίγοι εθυσιάζοντο· διότι οι προσβαλλόμενοι’ δεν
εγκατελείποντό ποτε υπό των οικείων και συγγενών’των.
Αλλ’ εις τας Χριστιανικάς συνοικίας το θέαμα ήτον ασυγκρίτως οικτρότερον. Η φωνή της φύσεως κατεσιγάζετο
υπό της φωνής του εγωϊσμού και της ατομικής εκάστου
διατηρήσεως, και ελογίζετο γενναιότης όταν η μήτηρ’ δεν
εγκατέλειπε το τέκνον’ της! Άθλιαι δε τινες καλύβαι μόλις
εστέγαζον έξωθεν του χωρίου ως αν τους λεπρούς το πάλαι, τους δυστυχείς μολυσμένους, τους οποίους καθόσον
εδεκάτιζε το δρέπανον του θανάτου, μετέφερον προς ταφήν εις τα πλέον απρόσβατα μέρη οι και αυτού του θανάτου τρομερώτεροι Μόρται. Πόσοι των δυστυχών τούτων
παρεχώθησαν ημιθνήτες! πόσων ο θάνατος επεσπεύσθη
υπό των ασυνειδήτων φυλάκων!…47 Ο W. Macmichael
αναφέρει ότι μόνο στην Κωνσταντινούπολη το θανατικό
του 1812-1813 θέρισε εκατοντάδες χιλιάδες ψυχές.24, 75
Σύμφωνα με τον Αndreossy, Γάλλο πρεσβευτή στην
Πόλη, η διάδοση της επιδημίας του 1812 στην Κωνσταντινούπολη οφειλόταν στο γεγονός ότι αντικείμενα,
που ανήκαν σε μολυσμένους από πανώλη ανθρώπους,
πουλήθηκαν, επιπροσθέτως όμως και στην αδιαφορία
που έδειχνε ο Τουρκικός λαός για λήψη προληπτικών μέτρων.75
Σύμφωνα με τον Zallony, τον 19ο αιώνα στην Τήνο η
πανώλης ενσκήπτει σπάνια. Παρ’ όλα αυτά δεν φροντίζουν ιδιαίτερα για την κάθαρση, πράγμα που μπορεί να
προξενήσει τη μέγιστη δυστυχία, εάν ο αέρας δεν είναι
γενικά ιδιαίτερα καθαρός. Διότι μερικοί από τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της νύκτας ενίοτε δραπετεύουν

Ο πληθυσμός της Θεσσαλονίκης εκείνη την εποχή ήταν περίπου 60.000, εκ των οποίων 30. 000 Οθωμανοί, 16.000 Έλληνες, 12.000 Εβραίοι και
ένας μικτός πληθυσμός από Ρωμά και Αιθίοπες σκλάβους περίπου 2000.8

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.
από το λοιμοκαθαρτήριο, το οποίο βρίσκεται λίγο μακριά
από την πόλη και πάνε και κοιμούνται στα σπίτια τους,
πράγμα το οποίο δεν έπρεπε να το ανέχονται, γιατί εξ’αιτίας αυτής της κατάστασης προέκυψε και η ερήμωση
πολλών χωριών.38
Η ευλογιά είναι συχνή στα Επτάνησα τον 19ο αιώνα,
αφ’ ενός μεν λόγω της συχνής επικοινωνίας του Ελληνικού πληθυσμού με μερικές πόλεις της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, όπου είναι σχεδόν ενδημική, αφ’ ετέρου διότι
οι κάτοικοι δύσκολα κάνουν το εμβόλιο κατά της ευλογιάς, όταν δεν υπάρχει η απειλή της επιδημίας.9 Η απομόνωση των ασθενών και ο εμβολιασμός, που άλλοι τον
έκαναν ευχάριστα, μερικοί παρά τη θέλησή τους, είχε ως
αποτέλεσμα συχνά να τους σώζουν από μεγάλες δυστυχίες. Από το Δεκέμβριο μέχρι τον Ιανουάριο του 18411842 πλήττει την Κέρκυρα. Πρόκειται για μία επιδημία
που προσβλήθηκαν 278 άτομα, εκ των οποίων πέθαναν
τα 76. Η επιδημία αυτή κτύπησε κυρίως την Εβραϊκή συνοικία, στην οποία οι συνθήκες υγιεινής δεν ήταν καλές.9
Οι κακές υγειονομικές συνθήκες είναι επίσης η αιτία
της εμφάνισης του τύφου στον ελλαδικό χώρο που εμφανίζεται δριμύτερος ήδη από τους Βενετοτουρκικούς
πολέμους. ‘Έτσι κατά τη διάρκεια του Δ΄ Βενετοτουρκικού πολέμου για πρώτη φορά γίνεται λόγος για επιδημία τύφου σε ελληνικό χώρο. Η επιδημία πλήττει κυρίως
τους στρατιώτες.59 Το Ηράκλειο της Κρήτης το 1556 είναι
η πρώτη περιοχή του Νοτίου τμήματος της Βαλκανικής,
που σύμφωνα με τις πηγές πλήγηκε από τύφο. Το 1667
τα Γιάννενα βασανίζονταν μάλλον από τύφο.59, 62 Το 1679
στη Χίο ήλθε λοιμός μέγας και τον ίδιο χρόνο στη Σέριφο πολλοί άνθρωποι απόθαναν εις τα βουνά. Κατά τον
Ρώσσο πλοίαρχο Στέφαν Πέτροβιτς Χμετιόβσκιν ασθένειαι επιπολάζουν διάφοροι εξ ων τυφοειδής πυρετός και
δυσεντερία.
Ο τύφος είναι επίσης συχνός στις αρχές του 19ου αιώνα και σε συνθήκες που η υγιεινή είναι υποβαθμισμένη
είναι πιο θανατηφόρος από την πανώλη, γιατί προσβάλλει πιο πολύ τις μεγαλύτερες ηλικίες. Οι θάνατοι μεταξύ
16 και 20 ετών είναι περίπου 10%, ενώ οι θάνατοι μεταξύ
40 και 50 ετών φθάνουν το 40%.59
Σύμφωνα με τον Hennen,16 στις αρχές του 19ου αιώνα,
ενίοτε εμφανίζεται τύφος και στην Κέρκυρα. Σύμφωνα
με τον Stefano Clon,9 οι γνωστές επιδημίες ‘χολερικού’
τύφου στα Ιόνια νησιά ήταν η επιδημία που ενέσκηψε
μεταξύ των ‘Άγγλων στρατιωτών στην Κεφαλονιά το 1816
37

38
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και στην Κέρκυρα την ίδια χρονιά. Από τις επιδημίες
αυτές, της Κεφαλονιάς παρατηρήθηκε στον στρατό του
Αργοστολίου κατά τον Ιούλιο μήνα, τον Αύγουστο και τις
αρχές του Σεπτέμβρη και προερχόταν από την Αγγλία.
Στην Κέρκυρα η επιδημία εμφανίστηκε το καλοκαίρι του
1816 σε ένα αγγλικό σύνταγμα. Πέθαναν 210-220 άτομα.
Το 1818 κατά τον Pouqueville71 ο τύφος κάνει την εμφάνισή του με μεγάλη συχνότητα στην Κέρκυρα. Σύμφωνα
με τον Stefano Clon,9 επιδημία ‘χολερικού’ τυφοειδούς
πυρετού ξαναπαρουσιάστηκε στην Αθήνα το 1835. Η
Στερεά Ελλάδα πλήττεται από τύφο το 1809, ενώ ο δριμύτατος λοιμός που αναφέρει ο Αν. Γεωργιάδης-Λευκίας
την ίδια εποχή στη Λάρισα είναι η ίδια λοιμική νόσος και
όχι η πανώλη.9 Το 1810 ο Byron γράφει για μία ενδημική
νόσο που θερίζει την Πάτρα, που θερίζει μικρούς και μεγάλους και κυρίως τα νεογέννητα και πιθανότατα είναι
τύφος.75
Η φυματίωση θεωρούνταν από τους χειρότερους
εχθρούς της ανθρωπότητας, γιατί σκότωνε χιλιάδες ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, κάθε φυλής, κάθε κοινωνικής τάξης. Θεωρείται ότι σκότωνε ύπουλα τόσα άτομα,
όσα δεν σκότωναν οι πόλεμοι και οι φυσικές καταστροφές. Οι πιο ευάλωτοι ήταν όσοι ζούσαν σε ανθυγιεινές
συνθήκες, άτομα γενικά χαμηλού κοινωνικοοικονομικού
επιπέδου, άτομα που καταπονούνταν σωματικά, ψυχικά,
άτομα που δεν σιτίζονταν επαρκώς. Επειδή κατά την περίοδο που μελετάται η μικροβιακή αιτία των νόσων ήταν
άγνωστη, η έλλειψη γνώσης και η πεποίθηση ότι ήταν
νόσημα κληρονομικό, είχε ως αποτέλεσμα την ταχύτατη
εξάπλωσή της. Θεωρείται και αυτή, όπως και η ελονοσία,
κοινωνική νόσος.37
Η φυματίωση δεν αναφέρεται από τους ‘Άγγλους περιηγητές, αν και είναι γνωστό ότι ήταν συχνή στην Τήνο
π.χ. στις αρχές του 19ου αιώνα.73 ‘Έτσι κατά τον Zallony,
απ΄ όλες τις αρρώστιες, η πνευμονική φθίση δεσπόζει σ’
αυτό το νησί και κυρίως στο ωραίο φύλλο επεκτείνεται
η βιαιότητά της.38 Ο ίδιος πιστεύει ότι αυτή η σκληρή
αρρώστια, παρά τη γενική αντίληψη, δημιουργείται και
διαιωνίζεται από τη συνήθεια που έχουν οι κάτοικοι να
ντύνονται με μολυσμένα ενδύματα που προέρχονται από
την Ιταλία. Αυτή είναι η αιτία μιας σκληρής αρρώστιας, η
οποία εισαγόμενη τυχαία, γίνεται σε λίγο χρόνο κληρονομική και επίμονα λεηλατεί, χωρίς να σταματάει τα νησιά
του Αρχιπελάγους και ιδιαίτερα αυτό της Τήνου38.
Κατά τα μέσα του 19ου αιώνα παρατηρείται φυμα-

Αυτό συμβαίνει γιατί οι επιδημίες αποτελούν πάντοτε παροδικό κακό, το οποίο έχει βραχεία διάρκεια, ενώ η φυματίωση αποτελεί νόσημα που
εμφανίζεται όλο το χρόνο και είναι νόσημα συχνό με πολύ μεγάλη θνησιμότητα.60
Κάθε χρόνο δηλαδή οι έμποροι και οι ναυτικοί των νησιών του Αρχιπελάγους πηγαίνουν στις δημοπρασίες από τις εκθέσεις της Σενεγάλης, της
Ανκόνας και της Βενετίας και φέρνουν εμπορεύματα, των οποίων η μόδα έχει περάσει, για χρήση στην Ανατολή. Αυτά τα αγοράζουν οι συμπατριώτες τους και ιδιαίτερα εντυπωσιάζονται οι γυναίκες που τα αγοράζουν και γρήγορα παθαίνουν τα καταστροφικά αποτελέσματα. Ο Ζallony
εδώ κάνει λόγο για κληρονομικότητα στη φυματίωση, πράγμα που δεν ισχύει, διότι είναι μεταδοτικό νόσημα. Και παρόλο που μιλά για κληρονομικότητα, σε υποσημείωσή του, γράφει ότι η εμπειρία μου με κάνει να πιστεύω ότι η πνευμονική φθίση είναι μεταδοτική, αν και η μοντέρνα
ιατρική αρνείται να υιοθετήσει αυτή τη γνώμη.38 Η φυματίωση είναι ένα λοιμώδες νόσημα που οφείλεται στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης
(mycobacterium tuberculosis) Μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο, με την εισπνοή σταγονιδίων που περιέχουν μυκοβακτηρίδια.18 Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης αναγνώρισε και περιέγραψε πολύ αργότερα, στις 24 Μαρτίου 1882 ο Ρόμπερτ Κώχ (Robert Koch), στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ το 1905 για αυτή την ανακάλυψη.19
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τίωση αρκετά συχνά στα νησιά ‘Ύδρα, Μύκονο και Σπέτσες.9 Σχετικά με τη φυματίωση στα νησιά των Κυκλάδων
το 1834, ο γιατρός Ιωάννης Βούρος αναφέρει ότι είναι
συνήθης νόσος, ότι επικρατεί περισσότερα στα νησιά με
μεγαλύτερη ξηρασία, όπως η Μύκονος και λιγότερο στις
πιο πεδινές και υγρές περιοχές, όπως η Νάξος και η Πάρος.39
Ο Hennen αναφέρει ότι η φυματίωση είναι σπάνια
στην Κέρκυρα στις αρχές του 19ου αιώνα.16
Οι άσχημες συνθήκες δημόσιας υγείας οδηγούν και
στην εμφάνιση της λύσσας.
Ο Olivier, κατά το τέλος του 18ου αιώνα, σχολιάζει ότι
στην πρωτεύουσα, την Κωνσταντινούπολη, αξιοσημείωτη είναι η θέα των πολλών σκυλιών που συναντά κανείς
στους δρόμους της, σκυλιά τα οποία είναι αδύναμα, που
τα ταλαιπωρεί η πείνα, τα οποία θα μπορούσαν να ευθύνονται για τη μετάδοση της λύσσας. Κάποιος θα μπορούσε να πιστέψει ότι ανεξάρτητα από την πανώλη, τη φωτιά
του πολέμου και τους πολεμιστές που ερημώνουν αυτή
την πόλη, η λύσσα αναμειγνύεται με αυτούς τους ψύλλους που δημιουργούν με τη σειρά τους την πανωλεθρία
σ’ ένα λαό που δεν λαμβάνει πρόνοια.26 Ο Olivier είναι
γνώστης των υγειονομικών συνθηκών που συμβάλλουν
στη μετάδοση των ασθενειών, αφού επισημαίνει ότι
ούτε η πανώλης, ούτε η λύσσα μπορούν να εμφανιστούν
ανεξάρτητα από την κατάσταση της ατμόσφαιρας, την
ποιότητα ή την ποσότητα των τροφών, τη γειτνίαση των
μολυσμένων τόπων, γιατί πρέπει απαραίτητα ένας σκύλος να μολυνθεί από ένα άλλο σκύλο ή από κάποιο άλλο
ζώο που πάσχει από αυτή την ασθένεια.26 Όσον αφορά δε την πανώλη, πρέπει να έλθεις σε επαφή με τους
μολυνθέντες ή να αγγίξεις τα μολυσμένα αντικείμενα. Η
ευλογιά, γράφει, αποτελεί ένα παράδειγμα για τον τρόπο
με τον οποίο μεταδίδεται το νόσημα αυτό, δηλαδή με την
επαφή με τα άρρωστα άτομα.26 Παρόλο που στην Ανατολή οι συνθήκες40 που ευνοούν τη μετάδοση της λύσσας,
σύμφωνα με τη γνώμη των γιατρών, είναι πιο ευνοϊκές
από την Ευρώπη, η λύσσα στην Οθωμανική αυτοκρατορία είναι άγνωστη.
Αν και οι Μουσουλμάνοι θεωρούν τα σκυλιά ζώα ακάθαρτα, σε σημείο που αποφεύγουν να τα αγγίζουν και
τους απαγορεύουν την είσοδο στα σπίτια τους, εν τούτοις τα αφήνουν να πολλαπλασιάζονται στις περισσότερες πόλεις, διότι πιστεύουν ότι οι ακαθαρσίες τους είναι
πολύ κατάλληλες για την ετοιμασία και τη βαφή δερμάτινων ειδών.41 Δεν μπορούν να πιστέψουν ότι μπορούν
να αντικαταστήσουν αυτή την ύλη με μία άλλη. Το πλεο-
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νέκτημα που είχαν ακόμη από αυτά τα ζώα είναι ότι καθαρίζουν τους δρόμους από τα ψοφίμια και από τα άλλα
σκουπίδια που ρίχνουν συνεχώς. Η φιλανθρωπία των
Τούρκων συνίσταται στο να τους δίνουν μερικές φορές
από το ψωμί που δεν μπορούν να καταναλώσουν και να
τους διανέμουν κάθε μέρα συκώτι, πνευμόνια, τα εντόσθια και το κεφάλι των προβάτων που θανατώνουν στα
κρεοπωλεία, γιατί ποτέ δεν κάνουν χρήση απ’ αυτά λόγω
της θρησκείας τους και που οι χριστιανοί δεν τολμούν να
φάνε.26
Διάφορα πουλιά, όπως κουκουβάγιες, αετοί ή γάτες
κυνηγούν τους αρουραίους και τα ποντίκια που είναι
άφθονα σε μια πόλη κτισμένη με ξύλο, όπου οι κάτοικοι
δεν είναι καθόλου προσεκτικοί, όπου οι γάτες είναι σπάνιες και συχνά επικίνδυνες και στο ότι μπορούν να μεταδώσουν την πανώλη από το ένα σπίτι στο άλλο. Όσον
αφορά τα σκουπίδια, οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης
δεν κάνουν συχνά τον κόπο να τα μαζέψουν, διότι υπολογίζουν ότι θα το κάνει η βροχή.26
Αυτό είναι αρκετό για το φθινόπωρο, το χειμώνα και
την άνοιξη, υπό την προϋπόθεση ότι η πόλις έχει παντού
μια κλίση αρκετά μεγάλη για να παρασυρθούν μακριά τα
νερά. Και όταν το μέτρο δεν επαρκεί ρίχνονται στο λιμάνι
και αυτό που σχηματίζουν σε διάφορα μέρη της ακτής
είναι πολύ μεγάλοι σωροί.26
Η λύσσα ήταν εξαιρετικά σπάνια τον 19ο αιώνα. Εμφανίζεται με κάποια συχνότητα στη νότια Μεσσηνία.
Σύμφωνα με τον Sonnini, παρόλο που η υδροφοβία, για
την οποία ξέρουμε τόσο λίγα για τη φύση της, είναι άγνωστη στις πιο ζεστές περιοχές της Ανατολής, εκδηλώνεται
μου λένε, αρκετά σπάνια στην Κρήτη. Ο Dapper αναφέρει ότι αυτό το νησί βασανιζόταν συχνά από λυσσασμένα
σκυλιά.33

Ο λιμός αιτία νοσηρότητας
Γενικά η τοποθεσία ή άλλες καταστάσεις που προηγήθηκαν στον τόπο, όπως ο λιμός, έπαιζαν ρόλο στη
νοσολογία της περιοχής. Παράδειγμα τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονταν πάνω σε εμπορικούς δρόμους και δεν
προστατεύονταν από τη σχετική απομόνωση, που απολάμβαναν ίσως κάποιες αγροτικές περιοχές. Έτσι η περιοχή του Αιγαίου βρέθηκε πάνω στο ίχνος της διαδρομής
που διέγραψαν οι επιδημίες στο πέρασμά τους από την
Ανατολή προς τη Δυτική Ευρώπη. Επίσης στην Κύπρο της
Οθωμανικής περιόδου περίοδοι λιμού ακολουθούνταν

Αυτή η περίπτωση, αναφέρει, ότι συμπίπτει με την παρατήρηση και άλλων γιατρών, ότι δηλαδή όπου είναι συχνοί οι διαλείποντες πυρετοί εκεί η
φθίση είναι σπανιότερη.46
Οι σκύλοι είναι πολύ περισσότεροι, υποφέρουν περισσότερο από τις άλλες χώρες της Ευρώπης από πείνα και δίψα, το κλίμα είναι πολύ πιο ζεστό
και το κρύο είναι αρκετά έντονο στην Κωνσταντινούπολη ή στην Ανδριανούπολη γι’ αυτά τα ζώα, στα οποία η είσοδος στα σπίτια απαγορεύεται
και έτσι το αισθάνονται ακόμη περισσότερο τη νύχτα, απ’ ότι στις βόρειες χώρες της Ευρώπης.26
Συγκεκριμένα του φινιρισμένου δέρματος των αιγών (maroquins), που χρησιμοποιείται ειδικά για βιβλιοδεσία.26

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.
πολύ συχνά από επιδημίες42. Σύμφωνα με τον Αρχιμανδρίτη Κυπριανό το 1757 και 1758 επικρατούσε πείνα σκληρά εις τον τόπον εξ αιτίας της ανομβρίας και της
ακρίδος, ώστε ο λαός έψηνε τα αγριοκολοκάσια, φαρμακεραί ρίζαι, και τα έτρωγε, και άλλα χορτάρια άγρια58. Τον
λιμό αυτό ακολούθησε μια από τις μεγαλύτερες επιδημίες πανώλης στο νησί το 1759-60. Το διαμετακομιστικό
εμπόριο και οι επικοινωνίες μεταξύ των διαφόρων μερών, αλλά και το είδος του εμπορίου συντελεί ιδιαίτερα στη μεταδοτικότητα των ασθενειών. Σύμφωνα με τον
Ιησουΐτη ιεραπόστολο, Jean Baptiste Souciet το 1735 οι
Εβραίοι, οι οποίοι κατέχουν το 1/3 της Θεσσαλονίκης,
αποδεκατίζονται από διάφορες επιδημίες, ακόμα και από
την πανούκλα, που μόνο τις δικές τους συνοικίες θερίζει,
εξαιτίας του υποσιτισμού και των ρυπαρών κατοίκων.43
Ο Σκαρλάτος Βυζάντιος44 πιστεύει ότι στην Κωνσταντινούπολη και από τα επιδημικά νοσήματα περισσότερο
κακό προξενούν η απρονοησία των κατοίκων και η ολιγωρία των κρατούντων. Γράφει σχετικά: …Υγιεινοτάτη δε
ούσα καθ’ εαυτήν…η Κωνσταντινούπολη, νόσους ενδημικάς δεν έχει· παρετηρήθη μάλιστα ότι και αι επιδημικαί,
μητ’ αυτής της χολέρας εξαιρουμένης, κάμνουσιν ολιγωτέραν πολύ θραύσιν παρ’ όσην η τε απρονοησία των κατοίκων, η τε μέχρι τούδε ολιγωρία των κρατούντων και
άλλα τυχαία αίτια καθιστώσιν επίφοβον…47

Η επίδραση της δίαιτας και των καθημερινών
συνηθειών στη νοσηρότητα:
Η κακή γενικώς διατροφή και ο τρόπος ζωής των κατοίκων θεωρούνται υπεύθυνοι παράγοντες για πολλές
ασθένειες στην Κωνσταντινούπολη, κατά τον Σκαρλάτο
Βυζάντιο, όπως για τη φυματίωση, τις αιμορροΐδες, την
ψωρίαση της κεφαλής, κ.ά. 47
Στην Κωνσταντινούπολη, η φθίσις, εις μερικά μάλιστα
χωρία, και μεταξύ του ωραίου φύλου ιδίως, βυθίζει πολλάς οικογενείας εις αλλεπάλληλα πένθη· αλλ’ απεδείχθη
ότι η αρχική του κακού αιτία είναι η κακή…. Δίαιτα, τα
καθ’ εβδομάδα επαναλαμβανόμενα (αδιάφορον εάν ήνεχειμών ή όχι) των οικιών σφογγαρίσματα ή μάλλον καταποντίσματα· η κατάχρησις των λουτρών, όπου συνήθως
αι κομψότεραι κυρίαι δαπανώσιν ολόκληρον την ημέραν,
και το εσπέρας επιστρέφουσαι εις τας οικίας των διοδεύουσι μιας πολλάκις ώρας βορβορώδη οδόν με λεπτότατα
42
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πέδιλα κ.λ.π. κ.λ.π…..Αι περί την έδραν αιμορροΐδες είναι
συμφυές σχεδόν νόσημα των κατοίκων της πρωτευούσης
ταύτης· αλλά και τούτου αιτίαι, το εδραίον του βίου, τα
απαλά στρώματα επί των οποίων διημερεύουσιν άνδρες
τε και γυναίκες, και προ πάντων τα παχέα εδέσματα και
η ιχθυοφαγία….Παρετηρήθη επί πάσιν ότι τα έλκη της
κεφαλής και των άνω μερών του σώματος είνε εν γένει
ευϊατώτερα των περί τους πόδας, και τούτο δια την των
οδών υγρασίαν, ει και αφ’ ετέρου η ψωρίασις της κεφαλής, η εγγενής αύτη των Εβραίων κληρονομία, αποτέλεσμα της αθλίας αυτών διαίτης, είναι κακοηθεστάτη και
θηριώδης.47
Την αρθρίτιδα, ο Σκαρλάτος Βυζάντιος, την αποδίδει
στη δίαιτα, τα ακατάλληλα νερά και τη μη λήψη κατάλληλων μέτρων, σε αντίθεση με τους Τούρκους, οι οποίοι
επειδή διατρέφονται υγιεινά και τηρούν κανόνες ατομικής υγιεινής, όπως το καθημερινό πλύσιμο, είναι υγιείς
και ζουν πολλά χρόνια με διαύγεια πνεύματος μέχρι την
τελευταία στιγμή. …Αι δε συνήθως επιπολάζουσαι νόσοι,
των οποίων ο Σιμοκράτης λέγει μίαν και την αρθρίτιν, είναι αποτέλεσμα της κακής διαίτης, των αχρείων υδάτων,
και τοις άλλως ποτιμωτάτων, και προ πάντων της απροφυλαξίας. Παρατηρεί τις μάλιστα μεταξύ των Τούρκων,
οίτινες συνήθως ούτε αλμυροφαγούσιν, ούτε ελαιοφαγούσιν, ούτε οινοποτούσι, και επί πάσι πλύνονται συνεχώς, και ζώσιν ησυχώτερον και τακτικώτερον βίον, πολλούς εννενηκοντούτεις γέροντας με χαριεστάτην όψιν και
οφθαλμούς διασώζοντας άχρι των τελευταίων στιγμών
όλην αυτών την ζωηρότητα και νοημοσύνην. 47
Ακόμη στα νησιά του Αιγαίου η κατά τεκμήριο χαμηλή ποιότητα της διατροφής, σε συνδυασμό με τις όχι
ιδιαίτερα καλές συνθήκες υγιεινής και το μάλλον χαμηλό
επίπεδο των ιατρικών γνώσεων, καθιστούσαν τον πληθυσμό περισσότερο ευάλωτο σε ασθένειες. Σχετικά με αυτό
κάνει λόγο ο Spon τον 17ο αιώνα: Είδα έναν άρρωστο με
πλευρίτιδα, ο οποίος σύντομα πέθανε, διότι ευρισκόμενος μέσα στη μεγάλη σαρακοστή δεν ήθελε να φάει ούτε
ζωμό κρέατος, ούτε ακόμη βούτυρο ή αυγά, διότι όλα
αυτά τότε απαγορεύονταν.35 Επίσης τον Μάρτιο του 1676
βρέθηκε στο μοναστήρι της Πεντέλης, ένα από τα πιο μεγάλα μοναστήρια της Ελλάδας, όπως γράφει, την εποχή
εκείνη που είχε πάνω από 100 καλόγερους. Οι καλόγεροι
γνωρίζοντας ότι ήμουν γιατρός ήθελαν να με συμβουλευτούν για θέματα που αφορούσαν κυρίως ασθένειες του
στομάχου και του σπλήνα, αλλά αυτοί δεν έτρωγαν σχεδόν τίποτα εκτός από λαχανικά και ψωμί.35 Για την κακή

Στην περίπτωση αυτή το ανοσοποιητικό σύστημα ήταν πολύ εξασθενημένο και επομένως ο οργανισμός ήταν ευάλωτος στις ασθένειες.
Σύμφωνα με τον I. B. Sauciet, oι Εβραίοι κατείχαν τότε το ένα τρίτο της Θεσσαλονίκης. Κατοικούσαν στις κάτω συνοικίες, στην αγορά και κατά μήκος των τειχών προς το μέρος της θάλασσας. Οι πλούσιοι έμποροι της εθνότητας αυτής είχαν ωραία σπίτια. Οι πιο πολλοί όμως ήταν φτωχοί. Είχαν
απεριποίητα σπίτια χωρίς καπνοδόχους, γιατί έκαιγαν ελάχιστα ξύλα. Λόγω της έλλειψης υγιεινής και της κακής διατροφής προσβάλλονταν από
ασθένειες, όπως η πανώλη που χτυπούσε μόνο αυτούς.72 Επίσης στη Θεσσαλονίκη στα 1734, σύμφωνα με μαρτυρίες του I. B. Sauciet, μαθαίνουμε
ότι τον πληθυσμό της αποτελούσαν 10.000 Τούρκοι, 8-9.000 Έλληνες με μερικούς Βουλγάρους και 18-20.000 Εβραίοι, συνολικά δηλαδή 40.000
ψυχές.66
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Σκαρλάτος Βυζάντιος γράφει πολύ αργότερα και έχει ήδη γνώση της επιστημονικής προόδου. Ήδη περί τα μέσα του
19ου αιώνα ήταν γνωστή η σημασία της ατομικής και της δημόσιας υγιεινής, η σημασία της διατροφής και άλλων παραγόντων του περιβάλλοντος
στην υγεία.
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επίδραση της διατροφής στην υγεία μιλάει και ο περιηγητής Clarke, αναφερόμενος κυρίως στην υγεία των Εγγλέζων που ζουν στην Κωνσταντινούπολη, στις αρχές του
19ου αιώνα. Εκτός από την κακή επίδραση του κλίματος,
που επιδρά στην κακή τους υγεία, αυτοί καταναλώνουν
κρέας και πίνουν μπύρα και κρασί. Και δεν υπήρχε κανείς
από τους ανθρώπους μας στην εξοχή, που μετά κατοίκησαν στην πρωτεύουσα, που μετά είχαν την εμπειρία περιοδικών προσβολών από διαλείποντες πυρετούς.4 Την
κατανάλωση κρέατος, αλατισμένων ψαριών, αλλά και
φρούτων τη θεωρεί επιζήμια και ο Sonnini όταν κάποιος
έχει προσβληθεί από πανώλη.34
Για πολλά νοσήματα των Οθωμανών, όπως για τον
ίκτερο, την αποπληξία, τον ύδρωπα, κ.λ.π. ως αιτίες θεωρούνται ο καθιστικός βίος, τα συχνά θερμά λουτρά, η
κατάχρηση του καφέ, του οπίου και των αφροδισίων, τα
στάσιμα νερά, οι ενταφιάσεις εντός των πόλεων, η αλλόκοτη νηστεία του Ραμαζανίου κ.λ.π. Η κακή ανατροφή
των παιδιών τα κάνει καχεκτικά ή ατροφικά και κυρίως
των πλουσίων και των μεγιστάνων. Απόδειξη είναι η
Αυτοκρατορική οικογένεια του Σουλτάν-Μαχμούδ, του
οποίου από τα τριάντα παιδιά, επέζησαν μόλις πέντε-έξι,
ενώ του Σουλτάν Μετζήδ δεκάξι, λόγω της διαφορετικής
δίαιτας. 34
Στην Κύπρο η λέπρα είναι πολύ συχνή. Σύμφωνα με
τον περιηγητή Lorenzo Warriner Pease η λέπρα στην Κύπρο ήταν μια από τις συνηθέστερες ασθένειες και κυριαρχεί σχεδόν εξ ολοκλήρου ανάμεσα στους Έλληνες.
Αιτία γι’ αυτό ήταν κατά τον Pease η αντίληψη της εποχής ότι η ασθένεια προέρχονταν από την κατανάλωση
χοιρινού κρέατος και ιδιαίτερα χοιρινού λίπους, το οποίο
οι χωρικοί έκαναν παστό και έτρωγαν το καλοκαίρι στα
χωράφια, κατά τη διάρκεια του θερισμού.76 Για τη σχέση της δίαιτας και της λέπρας κάνει λόγο και ο περιηγητής Savary, σύμφωνα με τον οποίο η λέπρα εμφανίζεται
στους φτωχούς, επειδή τηρούν τις σαρακοστές και τρέφονται μόνο με παστόψαρα, ελιές και τυρί, ή πίνουν παλιόκρασα. Η δίαιτα αυτή δημιουργεί φλεγμονή στον οργανισμό, με αποτέλεσμα τη λέπρα. Και καταλήγει ότι οι
πλούσιοι Οθωμανοί δεν εμφανίζουν ποτέ λέπρα, επειδή
όλο το χρόνο τρώνε κρέατα, λαχανικά και ρύζι.62
Η πελλάγρα45, παρόλο που στα περισσότερα μέρη ο
ελληνικός πληθυσμός χρησιμοποιούσε ψωμί από αραβόσιτο, ήταν σπάνια και δεν εμφανίζεται σε ενδημική
μορφή παρά μόνο στην Κέρκυρα. Πρώτος ο καθηγητής
Τυπάλδος έκανε γνωστή τη νόσο αυτή στο νησί.9, 64
Το σκορβούτο, σπάνιο στα περισσότερα μέρη, ήταν
45
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πολύ συχνό στη Λευκάδα, κατά τα μέσα του 19ου αιώνα και ειδικά στους φτωχούς ανθρώπους, πολλοί από
τους οποίους ήταν ναυτικοί.9, 64 Επίσης το αναφέρει και
ο Zallony στην Τήνο, όπου αν και είναι σπάνιο, στους
παλιούς ναυτικούς η σωματική κράση φθείρεται από το
επώδυνο επάγγελμά τους και τη φτωχή τους διατροφή.38
Ο ραχιτισμός φαίνεται να απαντάται σπάνια στα παιδιά στα μέσα του 19ου αιώνα. Οφείλεται σε ανεπαρκή
πρόσληψη από την τροφή του ασβεστίου ή του φωσφόρου ή της βιταμίνης D (που εκτός από τη διατροφή ευθύνεται η μειωμένη έκθεση στον ήλιο, δυσαπορρόφηση
από το έντερο, κ.λ.π.). Φαίνεται να απαντάται πιο συχνά
σε περιοχές υγρές και φτωχές, όπως στην Κυνουρία, στη
Λειβαδιά, στη Μάνη, κοντά στο Ταίναρο, στη Φθιώτιδα,
στη Θήρα, ακόμη όμως και μεταξύ λίγο πιο εύπορων τάξεων, σε μερικές βραχώδεις περιοχές της Εύβοιας, της
Ύδρας και των Σπετσών46.

Νοσηρότητα σε σχέση με διάφορες συνήθειες
στο μεγάλωμα των παιδιών
Λόγω διαφόρων συνηθειών στο μεγάλωμα των παιδιών παρουσιάζονταν διάφορες νοσηρές καταστάσεις,
όπως διαταραχές από το σκελετό. Οι διάφορες διαταραχές από το σκελετό ήταν αρκετά συχνές. Κατά τον Zallony,
η αδιάκοπος χρήσις των καλοβάθρων (γαλεντζών), η συνήθεια του’ να περιτυλίσσωσι τα βρέφη δι’ ατελευτήτων
σπαργάνων, και επομένως η δυσκολία του’ να τ’ αλλάσσωσι συχνά, η αποφυγή παντός πόνου και πάσης προς
σωμασκίαν κινήσεως, η δι’ οχήματος ή πλοίου ή ίππου
μετάβασις, διαστρέφουσι τους πόδας και γυναικών και
ανδρών, και αναπτύσσουσι τας στραβοποδίας εκείνας,
δι’ων ιδίως διακρίνονταν οι εν Κωνσταντινουπόλει Τούρκοι και οι Τουρκομερίται Αρμένιοι και Γραικοί από των
λοιπών του Κράτους κατοίκων.74
Ο Zallony αναφέρεται σε ραχίτιδα και οστεομαλακία
στην Τήνο τον 19ο αιώνα, που εμφανίζονται κυρίως το
χειμώνα.38
Σκολίωση: Ο Ολλανδός περιηγητής Egmont κατά το
ταξίδι του στην Οθωμανική Ανατολή το 1729 γράφει ότι
στη Σμύρνη οι σκολιώσεις των παιδιών είναι πολύ σπάνιες, επειδή οι γυναίκες δεν τα ντύνουν σαν κρεμμύδια,
όπως γίνεται αλλού, αλλά τους φοράνε ελαφρά ρουχαλάκια, αφήνοντας ελεύθερο το κορμί τους να μεγαλώνει.73
Εξαρθρήματα: Ο καθολικός κληρικός Della Rocca47,

Η πελλάγρα αποτελεί χρόνια νόσο, που υποτροπιάζει και χαρακτηρίζεται από βλάβες του δέρματος και από γαστρεντερικές και νευροψυχικές
διαταραχές. Οφείλεται στην ανεπάρκεια νιασίνης (νικοτινικού οξέος), η οποία σχηματίζεται από το απαραίτητο αμινοξύ τρυπτοφάνη. Πρώτος
περιέγραψε τα συμπτώματα της νόσου ο Gasper Casal το 1792 στο Oviedo της Ισπανίας, σε φτωχούς χωρικούς που τρέφονταν μόνο με καλαμπόκι
και την ονόμασε ‘mal de la rose. To 1771 o Francesco Frapolli την ονόμασε για πρώτη φορά πελλάγρα, ονομασία που προέρχεται από το ‘pelle’,
που σημαίνει δέρμα και ‘agra’, που σημαίνει τραχύ.76
Η συφιλιδική προέλευση αυτής της πάθησης, σύμφωνα με τις θεωρίες της εποχής, θα μπορούσε ίσως να δικαιολογηθεί στις Σπέτσες και στην
Ύδρα, δύο νησιά όπου η σύφιλης δεν είναι σπάνια, ή υπάρχουν συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή της. Από την άλλη όμως, η ραχίτιδα παρουσιάζεται και στη Θήρα και την Κυνουρία, όπου η σύφιλης είναι σπάνια.9

Η αιτιολογία και η επιδημιολογία των νόσων και των επιδημιών στον ελληνικό πληθυσμό κατά τη
διάρκεια της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις της εποχής.
κατά την περιήγησή του στις Κυκλάδες το 1790, μας περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο στη Σύρα διαπίστωναν
τα εξαρθρήματα των βρεφών. Γράφει: Όταν ένα μωρό
κλαίει επίμονα και δημιουργεί την υποψία ότι έχει υποστεί στραμπούληγμα ή όπως λένε, είναι λυγισμένο, το
ξαπλώνουν στο κρεβάτι μπρούμυτα. Ύστερα πιάνουν το
αριστερό χέρι και το δεξί πόδι και τα προσεγγίζουν το
ένα στο άλλο. Αν εγγίζουν εύκολα και χωρίς το παιδάκι
να βγάζει κραυγές πόνου όλα πάνε καλά. Αν όμως αισθάνεται έντονους πόνους, είναι βέβαιο πως υποφέρει από
εξάρθρωμα. Πρέπει λοιπόν να εξακριβωθεί το σημείο
του τραυματισμού. Παίρνουν τότε ένα κρόκο αυγού και
τον τοποθετούν απαλά στη ράχη του μωρού και ύστερα
ανασηκώνουν το κορμάκι του πότε απ’ εδώ και πότε απ’
εκεί, ώστε να κυλήσει ο κρόκος σ’ όλο του το σώμα, από
τη μέση ως τους ώμους. Το σημείο όπου η μεμβράνη που
περιβάλλει τον κρόκο θα υποστεί ρωγμή, εκεί βρίσκεται
το «λειωμένο κόκαλο». Αρχίζει τότε η θεραπεία που είναι
πάντοτε αποτελεσματική. Γι’αυτό δεν βλέπει κανείς στο
Αιγαίο καμπούρηδες, κουτσούς, κουλούς και γενικά ανάπηρους. Στη Σύρα υπήρχε μονάχα ένα κοριτσάκι ανάπηρο
κι’ αυτό από λάθος της παραμάνας. ‘Της έπεσε το μικρό
από τα χέρια και δεν είπε τίποτα στη μάνα του’. Κι’ έτσι
έμεινε κουτσό σ’ όλη του τη ζωή.73
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συνήθειες, οι διάφορες συνήθειες στο μεγάλωμα των
παιδιών,η ύπαρξη ή όχι φαρμακευτικής αγωγής.

Summary
The aetiology and epidemiology of illnesses affecting
the Greek population during the Othoman rein,
corresponding with perceptions of that era.
Maria Mandyla-Kousouni
Paediatrician-Historian, MD, PHD
Overtime perceptions about the aetiology and
epidemiology of illnesses vary from pure science to
urban legends. Occasionally urban legends coincide
with scientific facts such as the effect of environmental
influence in morbidity, diet, etc. In some cases, illnesses
are considered divine punishment. Travellers of the time
are a great source of data collection for that era, however,
the information gathered is not always reliable. Frequent
wars and constant population relocation contribute
significantly on the epidemiology of diseases.
Key words: morbidity, othoman rein, epidemiology of
diseases, urban medicine, evidence based medicine.

Συμπέρασμα
Βάσει των πηγών της εποχής (περιηγητικά, λαογραφικά, επιστημονικά κείμενα, κ. ά.) βλέπουμε ότι οι αντιλήψεις για την αιτιολογία και γενικά την επιδημιολογία των
ασθενειών ποικίλλουν από καθαρά λαϊκές δοξασίες μέχρι επιστημονικές. Οι γνώσεις για τη μετάδοση των ασθενειών τον 14ο και 15ο αιώνα εκφράζονταν στην αντίληψη
του Ιπποκράτη «περί αέρων, υδάτων, τόπων». Ιδιαίτερο
ρόλο στη νοσηρότητα και την επιδημιολογία των διαφόρων νοσημάτων (κυρίως των λοιμωδών), που επικρατούσαν σε όλη τη διάρκεια της Οθωμανικής κυριαρχίας
στον ελληνικό πληθυσμό, είτε βρισκόταν υπό Οθωμανική
ή Βενετική κατοχή, παίζει το κλίμα του τόπου, η εποχή
του έτους, η ιδιοσυγκρασία των ατόμων, η ύπαρξη ή όχι
στάσιμων υδάτων, το επίπεδο της δημόσιας υγείας και
γενικά οι κοινωνικο - οικονομικές συνθήκες του τόπου, οι
εμπορικές συναλλαγές, οι πόλεμοι, οι μετακινήσεις πληθυσμών, οι διάφορες θεωρίες, όπως του μιάσματος, της
μεταδοτικότητας, θεωρία των χυμών του σώματος, διάφορες δεισιδαιμονίες, φιλοσοφική θεώρηση της ασθένειας, οι γνώσεις της υγιεινής και η εφαρμογή κανόνων
υγιεινής με την πάροδο του χρόνου, λήψη μέτρων πρόληψης και προστασίας του πληθυσμού (π. χ. καραντίνα,
εμβόλια), ο λιμός, η δίαιτα και οι διάφορες καθημερινές
47
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
για το περιοδικό «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδος»
Τα «ΙΑΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Β.Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ» είναι το επίσημο επιστημονικό όργανο της «Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας» και σκοπό έχει τη συνεχή και υπεύθυνη ενημέρωση των
ιατρών της Β.Δ. Ελλάδας και των Επτανήσων σε θέματα που
αφορούν το σύνολο των ιατρικών ειδικοτήτων. Για το σκοπό
αυτό δέχεται άρθρα βασικής έρευνας, κλινικά, κλινικοεργαστηριακά. επιδημιολογικά ή άλλης φύσεως που αφορούν όλες τις
ιατρικές ειδικότητες (κλινικές και εργαστηριακές). Τα άρθρα
μπορούν να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Ενημερωτικά άρθρα: Αφορούν θέματα όπου υπάρχουν
πρόσφατες εξελίξεις, ενεργό ερευνητικό ενδιαφέρον και πολλές φορές αντικρουόμενες απόψεις. Υποβάλλονται στο περιοδικό κατόπιν συνεννόησης ή πρόσκλησης από τη Συντακτική
Επιτροπή. Η έκταση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5-10 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές
τις 20.
Ανασκοπήσεις: Γράφονται από έναν ή δύο συγγραφείς διαφορετικής όμως ειδικότητας που είναι ιδιαίτερα γνώστες του
θέματος ώστε να προσφέρουν πλήρη υπεύθυνη και ουσιαστική ενημέρωση. Καλύπτουν το θέμα συνολικά και διαχρονικά με
ιδιαίτερη βέβαια έμφαση στα νεότερα δεδομένα. Η έκταση δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 15 - 25 δακτυλογραφημένες σελίδες
και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις 60.
Πρωτότυπες εργασίες: Έχουν πειραματικό, κλινικό, κλινικό εργαστηριακό ή επιδημιολογικό χαρακτήρα. Η έκταση τους δεν
πρέπει να υπερβαίνει τις 12 δακτυλογραφημένες σελίδες και οι
βιβλιογραφικές παραπομπές τις 30. Η δομή των πρωτότυπων
εργασιών είναι η παρακάτω: Περίληψη αυτοτελής ως 200 λέξεις που περιλαμβάνει το σκοπό, τη μεθοδολογία, τα κυριότερα
αποτελέσματα και τα συμπεράσματα. Μια βραχεία Εισαγωγή
που περιέχει τα τελευταία δεδομένα του θέματος και το σκεπτικό που οδήγησε στην περαιτέρω διερεύνηση. Το Υλικό και οι
Μέθοδοι της μελέτης. Τα Αποτελέσματα και τη Συζήτηση όπου
περιλαμβάνονται και τα συμπεράσματα της μελέτης.
Ενδιαφέρουσες περιπτώσεις: Σ’ αυτές περιγράφονται
σπάνιες κλινικές εικόνες ή περιπτώσεις με ενδιαφέρον από
άποψη εκδήλωσης, διαγνωστικής προσπέλασης ή αντιμετώπισης. Η έκταση τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 δακτυ
λογραφημένες σελίδες και οι βιβλιογραφικές παραπομπές τις
15. Η δομή τους περιλαμβάνει Περίληψη, σύντομη Εισαγωγή,
Περιγραφή της Περίπτωσης και βραχεία Συζήτηση.
Γράμματα προς τον εκδότη: Περιλαμβάνουν σχόλια, κριτική ή απαντήσεις σε ήδη δημοσιευμένα άρθρα του περιοδικού
ή πολύ βραχεία ανάλυση προκαταρκτικών αποτελεσμάτων με
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η έκταση τους δεν μπορεί να υπερβαίνει
τις 3 - 4 δακτυλογραφημένες σελίδες συμπεριλαμβανομένων
3-4 βιβλιογραφικών παραπομπών.
Οδηγίες για τη σύνταξη των χειρογράφων: Τα άρθρα που
υποβάλλονται για κρίση πρέπει να είναι γραμμένα στη νεοελληνική δημοτική με μονοτονικό σύστημα. Ο φιλόλογος διορθωτής του περιοδικού έχει το δικαίωμα για γλωσσικές τροποποιήσεις χωρίς να αλλοιώνει το ύφος του συγγραφέα. Οι εργασίες
πρέπει να αποστέλλονται σε τρία αντίγραφα, δακτυλογραφημένα με διπλό διάστημα και περιθώρια στις δύο πλευρές.

Οι εξής ενότητες αρχίζουν σε καινούργια σελίδα. Η σελίδα
τίτλου που περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας, τα ονόματα
των συγγραφέων στην ονομαστική, το ίδρυμα από που προέρχεται, την επιστημονική εκδήλωση που πιθανόν ανακοινώθηκε,
το ίδρυμα ή οργανισμό απ’ όπου πιθανόν χρηματοδοτήθηκε η
σχετική έρευνα, το όνομα, την πλήρη διεύθυνση και τηλέφωνα
του συγγραφέα με τον οποίο γίνεται η αλληλογραφία. Η σελίδα
της περίληψης που συμπεριλαμβάνει 3 - 7 λέξεις κλειδιά. Το κείμενο της εργασίας. Η σελίδα της περίληψης στην αγγλική που
περιλαμβάνει και τα ονόματα των συγγραφέων, το ίδρυμα απ’
όπου προέρχεται η εργασία και τις λέξεις κλειδιά στην αγγλική.
Η σελίδα με τις ευχαριστίες προς πρόσωπα, ιδρύματα κ.λ.π. Οι
βιβλιογραφικές παραπομπές. Η σελίδα με τους υπότιτλους των
εικόνων, οι πίνακες και οι εικόνες. Οι πίνακες αριθμούνται με
αραβικούς αριθμούς και έχουν βραχύ επεξηγηματικό τίτλο του
περιεχομένου τους και τις συντμήσεις που τυχόν εμφανίζονται
στο κάτω μέρος. Τα σχήματα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας υπό μορφή φωτογραφιών ή πρωτοτύπων. Στην πίσω, επιφάνεια του σχήματος πρέπει να υπάρχει ο αριθμός, ένδειξη του
πάνω μέρους και ένδειξη της εργασίας στην οποία ανήκει π.χ.
το όνομα του πρώτου συγγραφέα. Πίνακες και σχήματα πρέπει
να στέλλονται σε τριπλούν.
Βιβλιογραφικές παραπομπές: Ακολουθείται το σύστημα
Vancouver. Στο κείμενο παρατίθενται υπό μορφή αριθμού με
την σειρά που εμφανίζονται. Στην βιβλιογραφία εμφανίζονται
όλες οι παραπομπές και μόνο αυτές με τον αριθμό που έχουν
στο κείμενο. Στα αρχικά των συγγραφέων και στις συντμήσεις
δεν μπαίνουν τελείες. Τα ονόματα των συγγραφέων χωρίζονται
με κόμμα. Οι συντμήσεις των περιοδικών γίνονται με βάση το
Index Medicus.
Παράδειγμα βιβλιογραφικών παραπομπών: Άρθρο δημοσιευμένο σε περιοδικό: Stewaret JF, Tattersall ΜΗ, Woods
RL et. al. Unkown primary adenocarcinoma: incidence of
overinvestigation and natural history. Br Med J 1979; 1Q 1530
- 1533.
Οι εργασίες που υποβάλλονται για κρίση προς δημοσίευση
στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ. Ελλάδος» συνοδεύονται από ένα
γράμμα που δηλώνει ότι τα αποτελέσματα δεν έχουν δημοσιευθεί σε άλλο περιοδικό ή δεν βρίσκονται υπό κρίση για δημοσίευση σε άλλο περιοδικό και ότι όλοι οι συγγραφείς συμφωνούν για πιθανή δημοσίευση στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ.
Ελλάδος». Εφόσον η εργασία εκπληρώνει όλες τις παραπάνω
οδηγίες, αποστέλλεται από τη Συντακτική Επιτροπή σε δύο
από τους κριτές του περιοδικού. Ανάλογα με την κρίση, η εργασία απορρίπτεται ή γίνεται δεκτή χωρίς μεταβολές ή δεκτή
με μεταβολές σύμφωνα με τις υποδείξεις των κριτών. Όταν η
εργασία τυπωθεί αποστέλλεται δοκίμιο για διορθώσεις στους
συγγραφείς. Διορθώσεις που επιτρέπονται αφορούν μόνο τυπογραφικά λάθη. Οποιαδήποτε άλλη διόρθωση δεν γίνεται
δεκτή. Επίσης συμπληρώνεται από τους συγγραφείς έγγραφο
παραγγελίας ανατύπων.
Οι εργασίες που δημοσιεύονται στα «Ιατρικά Χρονικά Β.Δ.
Ελλάδος» αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του περιοδικού.
Η αναδημοσίευση, μερική ή ολική, επιτρέπεται μόνο μετά από
γραπτή άδεια της Συντακτικής Επιτροπής.

