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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

Δδώ θαη πνιιά ρξόληα ππάξρνπλ δηάθνξα ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελα 

λνζήκαηα ηα νπνία είλαη θπξίσο αζζέληεο ή ινηκώμεηο νη νπνίεο 

πξνθαινύληαη από νξγαληζκνύο νη νπνίνη κεηαδίδνληαη κε ηελ 

ζεμνπαιηθή επαθή . Τπάξρνπλ γύξσ ζηα 20 θπξίσο ζεμνπαιηθά 

κεηαδηδόκελα λνζήκαηα όπνπ εηλαη ην AIDS, ε επαηίηηδα Β , ε 

ηξνρνκνλίαζε , ε κνληιίαζε , ν έξπεο , ε ζύθηιε , ε γνλόξξνηα , ηα  

ριακύδηα , ε ςώξα θαζώο θαη ηα νμπδελή θνλδπιώκαηα. Δίλαη όκσο 

ηα θνλδπιώκαηα έλα από ηα πην θαηαζηξνθηθά όπσο ην AIDS ή 

είλαη έλα αθίλδπλν λόζεκα όπσο ε ςώξα; 

Σα θνλδπιώκαηα ζπγθεθξηκέλα είλαη έλαο ηόο ν νπνίνο πξνθαιεί ηνλ 

ηαρύ πνιιαπιαζηαζκό ησλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο , κε απνηέιεζκα 

λα αλαπηύζζνληαη θαινήζε εμνγθώκαηα . Σν ρξώκα ησλ 

εμνγθσκάησλ είλαη θπξίσο ην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο αιιά θαη ζα 

κπνξνύζακε λα ην δνύκε κε ρξώκα ξνδ, άζπξν ή θαθέ πνιιέο θνξέο 

. Δπίζεο απηά δελ πξνθαινύλ πόλν ή ελόριεζε θαη έηζη ην 

πξόβιεκα δελ γίλεηαη αληηιεπηό απν ηνλ πάζρνληα , ελώ πνιιέο 

θνξέο πξνθαινύλ ηζνύμηκν ζηελ πεξηνρή πνπ εκθαλίδνληαη . 

 



                                        ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ 

 

Ζ πάζεζε θαίλεηαη πσο ππάξρεη εδώ θαη πέληε πεξίπνπ ρηιηεηίεο 

θαζώο εληνπίζηεθε ζε κνύκηα ηεο Αηγύπηνπ πνπ ρξνλνινγείηαη γύξσ 

ζηα 2400 π.Υ. Σα θνλδπιώκαηα όκσο ππήξραλ θαη ζηελ αξραία 

Διιάδα θαη Ρώκε, γεγνλόο πνπ απνδεηθλύεηαη από πεξηγξαθέο ζε 

θείκελα ειιήλσλ θαη ξσκαίσλ ζπγγξαθέσλ. Από ηνλ 15ν έσο θαη 

ηνλ 18ν αηώλα, ηα θνλδπιώκαηα δελ απνηεινύζαλ μερσξηζηή 

αζζέλεηα. Μάιηζηα, γηα πνιιά ρξόληα ζεσξνύληαλ ζεκάδη πνπ 

πξόδηδε ηε κόιπλζε ηνπ νξγαληζκνύ από ζύθηιε. Ζ δηάθξηζε 

κεηαμύ ησλ θνλδπισκάησλ θαη ηεο ζύθηιεο έγηλε ζηα ηέιε ηνπ 18νπ 

αηώλα, όηαλ ν Bell πξώηνο ππνζηήξημε πσο ην έλα λόζεκα είλαη 

δηαθνξεηηθό από ην άιιν. Καη πάιη όκσο ηα θνλδπιώκαηα δε 

ζεσξήζεθαλ σο αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα ππάξρεη από κόλεο ηεο, γη’ 

απηό θαη δεκηνπξγήζεθε ε εληύπσζε πσο ππάξρεη ζρέζε κεηαμύ 

απηώλ θαη ηεο γνλόξξνηαο. Ζ εληύπσζε απηή ακθηζβεηήζεθε ην 

1872 από ηνλ Aime Martin, ν νπνίνο δελ παξαηήξεζε ζρέζε κεηαμύ 

ησλ δπν αζζελεηώλ. Καζώο ηα ρξόληα πεξλνύζαλ όιν θαη πιήζαηλαλ 

ηα εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε ηα θνλδπιώκαηα θαη ηνπο παξάγνληεο 

1:16 κκ 26/1/2014 πνπ πξνθαινύζαλ ηελ εκθάληζε ηνπο . ηηο αξρέο 

ηνπ 19νπ αηώλα, επηθξαηνύζε ε άπνςε πσο ηα θνλδπιώκαηα 

νθείινληαλ ζε εξεζηζκό. Οη παξάγνληεο πνπ ζεσξνύληαλ ππαίηηνη 

γηα ηνλ εξεζηζκό θαη άξα γηα ηελ εκθάληζε ησλ θνλδπισκάησλ ήηαλ 

νη εθθξίζεηο ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ε βξσκηά. ηα ηέιε ηνπ 

19νπ αηώλα εθθξάζηεθε γηα πξώηε θνξά από ηνλ Joseph Payne ε 

άπνςε όηη ηα θνλδπιώκαηα είλαη κεηαδνηηθά. Ο ηζρπξηζκόο ηνπ 

ζηεξίρζεθε ζηελ κόιπλζε ηνπ ίδηνπ, έπεηηα από επαθή κε 

θνλδπιώκαηα αζζελνύο, αιιά δελ έγηλε επξέσο απνδεθηόο. Σα 

πξάγκαηα άιιαμαλ, όηαλ ζηα κέζα πεξίπνπ ηνπ 20νπ αηώλα νη 

Barrett, Silbar and McGuinley απέδεημαλ όηη ηα θνλδπιώκαηα ησλ 

γελλεηηθώλ νξγάλσλ κεηαδίδνληαη κέζσ ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο. 

Έλα ζεκαληηθό θεθάιαην ηεο ηζηνξίαο ηεο αζζέλεηαο πνπ πξνθαιεί 

ηα θνλδπιώκαηα αθνξά θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο κεζόδνπο πνπ θαηά 

θαηξνύο ρξεζηκνπνηνύζαλ νη άλζξσπνη. Από ηνλ 1ν θηόιαο αηώλα, ν 

Aulus Cornelius Celsus πεξηγξάθεη ζην βηβιίν ηνπ «De Medicina» 

κεζόδνπο ζεξαπείαο από ηα θνλδπιώκαηα. πγθεθξηκέλα, 

πεξηγξάθεη πσο ηα θνλδπιώκαηα πξέπεη λα θαπηεξηάδνληαη κε 

ζηάρηεο, γηα λα εμαθαληζηνύλ. Αθόκε, ππάξρνπλ γξαπηέο καξηπξίεο 

πνπ αλαθέξνπλ πσο ηα θνλδπιώκαηα αθαηξνύληαλ κε ηα δόληηα. Ο 

 



Sir Francis Bacon ππνζηήξηδε πσο κπνξνύζε λα ζεξαπεπηεί από ηα 

θνλδπιώκαηα κε ηε κέζνδν ηνπ ηξηςίκαηνο. Ο Bacon έηξηβε ηηο 

κνιπζκέλεο πεξηνρέο κε ρνηξηλό ιίπνο. Δθηόο από ην ιίπνο , πνιινί 

ήηαλ απηνί πνπ έηξηβαλ ηα θνλδπιώκαηα κε παηάηα .Οη πεξίεξγεο 

απηέο ζεξαπείεο, πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά θόξνλ ζην παξειζόλ, 

έδσζαλ κεηά ρξόληα ηε ζέζε ηνπο ζε ζύγρξνλεο κεζόδνπο ζεξαπείαο 

όπσο ε θξπνπεμία, ε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε, ε αθαίξεζε κε laser 

θηι. Σα θνλδπιώκαηα θαη θαη ε ηζηνξία ηνπο μεθηλνύλ πνιιέο 

ρηιηεηίεο πξηλ. ήκεξα νη γλώζεηο καο πάλσ ζηνλ hpv πνπ πξνθαιέη 

ηα θνλδπιώκαηα καο επηηξέπνπλ λα ηνλ πξνιακβάλνπκε θαη λα ηνλ 

αληηκεησπίδνπκε. Γπζηπρώο όκσο , παξά ηε ελεκέξσζε πνπ έρνπκε 

θαη παξά ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο πνπ ππάξρνπλ, πνιινί είλαη απηνί 

πνπ θάζε ρξόλν κνιύλνληαη από ηελ αζζέλεηα. Μάιηζηα, ηα 

θνλδπιώκαηα είλαη από ηα πην ζπρλά αθξνδίζηα λνζήκαηα. 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΚΟΝΓΤΛΩΜΑΣΩΝ 

 

 

KOINA KΟΝΓΤΛΩΜΑΣΑ : εκθαλίδνληαη ζπλήζσο κεκνλσκέλα ή ζε 

νκάδεο ζηα ρέξηα, αλ θαη κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε νπνηνδήπνηε κέξνο 

ηνπ ζώκαηνο. πλήζσο είλαη ηξαρηά, γθξη-θαθέ, ζε ζρήκα ζόινπ 

εμνγθώκαηα. 

  

 

 



ΠΔΛΜΑΣΗΑΗΑ ΚΟΝΓΤΛΩΜΑΣΑ :κπνξνύλ λα αλαπηπρζνύλ ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ πνδηνύ. Σν πεξπάηεκα κπνξεί λα γίλεη επώδπλν, 

ζαλ ην πεξπάηεκα κε έλα βόηζαιν ζην παπνύηζη ζνπ. ηαλ ε πίεζε από 

νξζνζηαζία ή ην πεξπάηεκα ζπξώρλεη έλα πεικαηηαίν θνλδπισκα θάησ 

από ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο, έλα ζηξώκα από ρνληξό θαη αλζεθηηθό 

δέξκα παξόκνην κε έλαλ θάιν αλαπηύζζεηαη πάλσ. Μεξηθέο θνξέο 

ζθνύξεο θειίδεο είλαη νξαηέο θάησ από ηελ επηθάλεηα ησλ 

θνλδπισκάησλ. 

 



 

 

ΔΠΗΠΔΓΑ ΚΟΝΓΤΛΩΜΑΣΑ : βξίζθνληαη ζπλήζσο ζην πξόζσπν, ηα 

ρέξηα, ή ηα πόδηα. Δίλαη κηθξά (ζπλήζσο κηθξόηεξν από ηε γόκα ζην 

άθξν ελόο κνιπβηνύ). Τπάξρνπλ ζπλήζσο αξθεηέο ζε κία πεξηνρή. Έρνπλ 

επίπεδεο θνξπθέο θαη κπνξεί λα είλαη ξνδ, αλνηρηό θαθέ, ή αλνηθηό 

θίηξηλν. Σα επίπεδα θνλδπιώκαηα κεηαδίδνληαη ζπρλά από ην μύξηζκα. 

 

 

 

 

 

 

  



ΝΖΜΑΣΟΔΗΓΖ  ΚΟΝΓΤΛΩΜΑΣΑ : έλα είδνο επίπεδσλ θνλδπισκάησλ, 

κπνξεί λα αλαπηπρζεί γύξσ από ην ζηόκα, ηε κύηε . Ζ επηθάλεηα απηνύ 

ηνπ ηύπνπ έρεη πνιιά θνλδπισκάηα ζάξθα ρξώκαηνο, ζρήκαηνο 

δαθηύινπ λενπιαζηώλ. 

 

   PERIUNGULAR  ΚΟΝΓΤΛΩΜΑΣΑ: 

βξίζθνληαη θάησ θαη γύξσ από ηα λύρηα.Δκθαλίδνληαη σο ηξαρύ, 

αθαλόληζηεο πξνζθξνύζεηο. Σα θνλδπισκαηα απηήο ηεο νκάδαο 

θαιύπηνπλ ηηο γξακκέο θαη ξπηίδεο ζην δέξκα. 

 

 

 



 

 

ςμπηώμαηα κονδςλυμάηυν 

Σα ζπκπηώκαηα ησλ θνλδηισκάησλ εκθαλίδνληαη 

κε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο αλάινγα κε ηνλ θάζε 

νξγαληζκό. 

Σα βαζικά ζςμπηώμαηα ηυν κονδςλυμάηυν είναι 

ηα παπακάηυ: 

• πλήζσο δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα. Γελ πνλάλε, δελ 

δεκηνπξγνύλ θαγνύξα. Ζ/ν αζζελήο ηα αληηιακβάλεηαη ζπλήζσο κε 

ηελ αθή ή ηα βιέπεη κε κεγεζπληηθό θαζξεθηάθη. 

  •  Καπνηεο θνξέο εκθαλίδνληαη ζαλ ζθιεξά θαη κπηεξά 

εμνγθώκαηα (ζαλ κπξκεγθηέο), άιινηε κεκνλσκέλα άιινηε 

πνιιά καδί ζηα γελλεηηθά όξγαλα θαη γύξσ από ηνλ πξσθηό. 

Αξρηθά είλαη αλώδπλα, ζην ρξώκα ηνπ δέξκαηνο θαη δελ 

παξνπζηάδνπλ πξήμηκν ή θνθθηλίια. 

  • Αιιεο θνξεο ζαλ κηθξά νγθίδηα ή κηθξέο θξεαηνειηέο, πνπ 

κπνξεί λα πξνθαινύλ θλεζκό 

 

  



•  ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην, ηα κηθξά νγθίδηα κπνξεί λα 

πξνθαινύλ πόλν 

Δμέιημε: Με ηε πάξνδν ηνπ ρξόλνπ δηνγθώλνληαη θαη κπνξεί λα 

καηώλνπλ. Οξηζκέλα είδε ηνπ ηνύ ησλ θνλδπισκάησλ πξνδηαζέηνπλ 

γηα ηελ εκθάληζε θαξθίλνπ ζε άλδξεο (νξζό έληεξν) θαη ζε γπλαίθεο 

(ηξάρεινο ηεο κήηξαο). Ο ηόο κέλεη γηα πάληα ζην ζώκα, αιιά ην 

αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα θαηαθέξλεη λα ηνλ θξαηήζεη ππό έιεγρν. 

 

Σα θιαζζηθά θνλδπιώκαηα πξνζβάιινπλ ην δέξκα γύξσ θαη πάλσ 

ζηα γελλεηηθά όξγαλα, ηνλ πξσθηό, αιιά θαη ηνλ βιελλνγόλν 

(δειαδή ηελ εζσηεξηθή επίζηξσζε) ηνπ θόιπνπ θαη ηνπ νξζνύ. 

Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα εληνπίδνληαη θαη κέζα ζηελ νπξήζξα. 

Πνιύ ζπάληα κπνξεί λα εκθαληζηνύλ θαη κέζα ζην ζηόκα.  

 

 

 ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

Γελ ζεξαπεπόκαζηε πνηέ από ηνλ ηό ησλ θνλδπισκάησλ θαη κέλνπκε 

θνξείο δηα βίνπ, αιιά ην αλνζνπνηεηηθό καο ζύζηεκα (όηαλ είλαη ζε 

θαιή θαηάζηαζε) ηνλ θξαηά ππό έιεγρν. Αλ όκσο ην αλνζνπνηεηηθό καο 

 



θαηαπέζεη , ηα θνλδπιώκαηα κπνξεί λα μαλαβγνύλ , όπσο θαη ζπκβαίλεη 

κε άιινπο ηνύο (π.ρ.έξπεηαο) . Γειαδή ν πηόο ππάξρεη πάληα ζην ζώκα 

καο αιιά κε εηδηθά θαξκαθα κπνξνύκε απιά λα ηα θάλνπκε κε νξαηά . 

ηαλ δελ είλαη νξαηά δελ κεηαδίδνληαη εύθνια. 

 

Πώο ζεξαπεύνληαη ηα θνλδπιώκαηα ; (ώζηε λα κελ είλαη νξαηά) 

Με εηδηθά θάξκαθα γηα επάιεηςε ηνπηθά, κε θαπηεξίαζε, θξπνπεμία ή, 

αλ είλαη κεγάια, κε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε . 

 

ην ζπίηη δηνξζσηηθά κέηξα 

Μπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην παξαθάησ ζην ζπίηη: 

Σν ζαιηθπιηθό νμύ : Μπνξείηε λα ζεξαπεύζεηε ηα θνλδπιώκαηα ζην 

ζπίηη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ ζαιηθπιηθνύ νμένο. Απηό ην θάξκαθν είλαη 

δηαζέζηκν ρσξίο ζπληαγή. Έξρεηαη ζε δηάθνξεο κνξθέο - ηδει, πγξό, ή 

γύςν (pad).  

Θα πξέπεη λα εθαξκόζεηε ην ζαιηθπιηθό νμύ γηα ηα θνλδπισκάηα θάζε 

κέξα. Πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζαιηθπιηθνύ νμένο, θξνληίζηε λα 

ηνπνζεηήζεηε ηελ πεξηνρή κε ηα θνλδπιώκαηα ζε δεζηό λεξό. 

Σν ζαιηθπιηθό νμύ είλαη ζπάληα επώδπλν. Δάλ ην δέξκα γύξσ από ηα 

θνλδπιώκαηα αξρίδεη λα αηζζάλεηαη πόλν, ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεηε ηε 

ζεξαπεία γηα έλα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα. Μπνξεί λα πάξεη πνιιέο 

εβδνκάδεο ζεξαπείαο γηα λα έρνπλ θαιά απνηειέζκαηα - αθόκα θαη όηαλ 

δελ ζηακαηήζεηε ηε ζεξαπεία. 

 

Άιια έλδηθα κέζα ζην ζπίηη : Μεξηθέο ζεξαπείεο είλαη αβιαβή, όπσο 

είλαη ε θάιπςε ησλ θνλδπισκάησλ κε θνιιεηηθή ηαηλία. Αιιάδνληαο ηελ 

ηαηλία θάζε ιίγεο εκέξεο κπνξεί λα μεθινπδίζνπλ κεξηθά ζηξώκαηα ησλ 

θνλδπισκάησλ. Αιιά δελ έρεη απνδεηρηεί όηη είλαη απνηειεζκαηηθό.  

 

Δπίζεο άιινο έλαο απνηειεζκαηηθόο ηξόπνο είλαη ε ελδνθιεβηθή 

αλνζνζεξαπεία . ηελ ζεξαπεία απηή εηζάγνληαη ζηνλ νξγαληζκό 

αληηγόλα ηα νπνία θάλνπλ ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκό λα ηα αληηκεησπίζεη . 

Σα 34% ησλ αηόκσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ ζεξαπεία είραλ πιήξε 

ζεξάπεπζε ησλ θνλδπισκάησλ θαη καθξηά από ην ζεκείν πνπ έγηλε ε 

έλεζε . 

BLEOMYCIN 

Μπιενκπθίλε (Blenoxane), έλα ρεκεηνζεξαπεπηηθό πξνηνλ, αλαζηέιιεη 



ηε ζύλζεζε ηνπ DNA ζηα θύηηαξα θαη ηνπο ηνύο.Bleomycin είλαη κηα 

ελαιιαθηηθή ζεξαπεία γηα θνλδπιώκαηα πνπ δελ έρνπλ αληαπνθξηζεί ζε 

άιιεο ζεξαπείεο ή θνλδπισκάησλ πνπ κπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα 

αθαηξεζνύλ ρεηξνπξγηθά . 

 

Ση κπνξείηαη λα θάλεηε ζην ζπίηη: 

(Σα ζηνηρεία πνπ επηζεκαίλνληαη κε * πξέπεη λα θαιύπηνληαη κε ηζηξόηνπ 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ελδίθνπ κέζνπ) 

1. *μελόξιδο: Δκπνηίζηε έλα θνκκάηη βακβάθη κε μύδη κήινπ κειίηε 

(ACV) θαη θηύπεκα ζηελ πιεγείζα πεξηνρή.Δθαξκόζηε ην βξάδπ πξηλ 

ηνλ ύπλν, θαη αθαηξέζηε ην ,ην πξσί.Καηάιιειν γηα όινπο ηνπο ηύπνπο, 

ζπληζηάηαη ηδηαίηεξα γηα Πεικαηηαία θνλδπισκάησλ θαη επίπεδε. 

2. Λεςκό ξύδι Οικιακά & Μαγειπική ζόδα: Ρίμηε καγεηξηθή ζόδα ζηελ 

πεξηνρή, ζηε ζπλέρεηα πεξηρύζηε ην μίδη πάλσ ηνπ.Κάληε απηό κία θνξά 

ην πξσί θαη κία ην βξάδπ. 

3. Bandaids Ή Σαινία: Γλσζηή σο ζεξαπεία θνιιεηηθή ηαηλία, λα 

θξαηήζεηε ηελ πεξηνρή ηπιηγκέλε ζθηρηά κε ηελ ηαηλία (ρσξίο λα 

δηαθνπεί ε θπθινθνξία) 24/7 κέρξη λα εμαθαληζηεί.Bandaids, θνιιεηηθή 

ηαηλία, ηαηλία ζπζθεπαζίαο θαη ζεινηέηπ ζα εξγαζηνύλ όινη κε ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα. 

 

*4.Μαγειπική ζόδα: Φηηάμηε κηα παρηά πάζηα κε καγεηξηθή ζόδα θαη 

λεξό.Αθήζηε ην πάλσ ζηελ πεξηνρή γηα αξθεηή ώξα . 

5.Clear Βεπνίκι νςσιών: Εσγξαθίζηεηα κε έλα βεξλίθη λπρηώλ, 

εθαξκόζηε μαλά, όπσο απαηηείηαη. 

6. Τπεποξείδιο ηος ςδπογόνος: Βξέμηε ζρεηηθά κε ηε ρξήζε κηαο 

κπαηνλέηαο. 

7. *Οδονηόκπεμα: ηνπνζεηήζηε ηελ ζηελ θνξπθή 

8.*Αζπιπίνε: Σξίςηε κε ειαηόιαδν, ζηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε έλα 

δηζθίν αζπηξίλεο ζηελ θνξπθή.Να ηα αιιάδεηαη θαζεκεξηλά.Ή λα 

ηξίςεηε έλα δηζθίν αζπηξίλεο ζηε ζπλέρεηα, πξνζζέζηε κεξηθέο ζηαγόλεο 

λεξό γηα λα θάλεη κηα πάζηα .. Πξνζνρή ζε επαίζζεηεο επηδεξκίδεο. 

9. *Βιηαμίνε C Tablet: Αλακείμηε κηα παρηά πάζηα από θνληνξηνπνίεζε 

δηζθίν βηηακίλεο C κε λεξό. 

10. 

Φξνύηα & Λαραληθά 

1.Παηάηερ: Κόςηε κηα παηάηα ζηε κέζε θαη ηξίςηε ην ρπκό παηάηαο 



πάλσ από ηελ πεξηνρή. 

2. Λεμόνια: Σξίςηε κηα θέηα ιεκόλη πάλσ από ηελ πεξηνρή γηα 5 

ιεπηά δύν θνξέο / εκέξα.Μπνξεί επίζεο λα ηακπνλάξεηε ην ρπκό 

ιεκνληνύ απεπζείαο ζε απηό. 

3. Κονιάμαηα: Ίδηα κε ηα ιεκόληα. 

4.Μπανάνερ: Κόςηε έλα θνκκάηη θινύδαο κπαλάλαο κόιηο 

κεγαιύηεξν από ην κέγεζνο ησλ θνλδπισκάησλ.Σνπνζεηήζηε ηε 

θινύδα κε ηε ιεπθή πιεπξά πξνο ηα θάησ ζηε ζπλέρεηα, ζηεξεώζηε 

κε ηαηλία γηα λα θξαηήζεη ηε ζέζε ηνπ.Μπνξείηε, επίζεο, λα ηξίςεηε 

κηα θξέζθηα θέηα κπαλάλα.  

5.Μελιηδάνα: Κόςηε κηα ιεπηή θέηα κειηηδάλαο κόιηο ιίγν 

κεγαιύηεξν από ην θνλδπισκάησλ θαη θξαηήζηε ζηε ζέζε ηνπ κε 

έλα θνκκάηη ηεο ηαηλίαο.Καιό γηα ηα παηδηά ή ηα άηνκα κε 

επαίζζεην δέξκα. 

6.*Κπεμμύδι: Σξίςηε κηα θέηα θξέζθν ςηινθνκκέλν θξεκκύδη δύν 

θνξέο / εκέξα.Μπνξεί επίζεο λα παζπαιίδνπκε θέηα θξεκκύδη κε 

αιάηη γηα πξώηε θνξά.Μηα άιιε πξόηαζε είλαη λα ξίμεηε ρπκό 

ιεκνληνύ πάλσ από ηελ πεξηνρή πξώηα, θαη ζηε ζπλέρεηα έλα 

θξεζθνθνκκέλν θνκκάηη θξεκκπδηνύ. 

7.  *Καπόηα: Σξίβνπκε έλα θξέζθν θαξόην θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλακείμηε κε ην ειαηόιαδν κέρξη ην απνηέιεζκα λα είλαη κηα παρηά 

πάζηα.Κάλεηε απηό δύν θνξέο / εκέξα κέρξη λα εμαθαληζηεί. 

8. *Μήλα: Υξεζηκνπνηήζηε κία θξεζθνθνκκέλε θέηα κήινπ θαη 

αζθαιίζηε ηε ζέζε ηνπ.Αιιαγή δύν θνξέο / εκέξα. 

9. *κόπδο: Μεξηθέο παξαιιαγέο γηα απηό: Σξίςηε ζθόξδν, ζηε 

ζπλέρεηα, θαιύςηε ηελ πεξηνρή εληειώο κε ην ζθόξδν.Κάληε ην απηό 

θάζε βξάδπ πξηλ ηνλ ύπλν.Δπίζεο θηύπεκα γηα ην ρπκό ηνπ ζθόξδνπ 

δύν θνξέο / εκέξα. 

10. *ύκα: Αλακείμηε πνπξέ ζύθν κε ιίγν ειαηόιαδν. 

11. *Ραπανάκια: Κόςηε κηα θέηα ξαπαλάθη κόλν ην κέγεζνο ησλ 

θνλδπισκάησλ. 

12.Ανανάρ: Έλα θξεζθνθνκκέλν θνκκάηη αλαλά πξσί, κεζεκέξη θαη 

βξάδπ, κέρξη λα θύγεη. 

 

Γηαηξνθή: 



1.Λάσανα: Σξώηε πνιιά θξέζθα, σκά ιάραλα. 

2.κόπδο: Πξνζζέζηε θξέζθν, ςηινθνκκέλν ζθόξδν ζην θαγεηό όπνηε είλαη 

δπλαηόλ.Μπνξνύλ επίζεο λα ιάβνπλ ζθόξδνπ ράπηα ή θάςνπιεο.  

3. Κονιάμαηα: ηίςηε θξέζθν ρπκό ιάηκ πάλσ από ην θαγεηό ή λα πξνζζέζηε 

θξέζθν ρπκό ιάηκ ζε έλα πνηήξη λεξό θαη πίλεηε απηό δύν θνξέο / εκέξα. 

4. Μππόκολο: Σξώηε θξέζθν, σκό κπξόθνιν. 

5. Ποπηοκάλια: Φάηε έλα πνξηνθάιη / εκέξα. 

6. Μπανάνερ: Καιό γηα θάιην, θάηε έλα ηελ εκέξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ηνύ. 

7.Κπεμμύδια: Top πάληα θαηάιιεια κε ςηινθνκκέλν θξέζθν θξεκκπδάθη, 

θαηά πξνηίκεζε σκά αλ θαη καγεηξεκέλα είλαη πάξα πνιύ σξαία. 

8.ιηέλαιο: πκπιήξσκα δηαηξνθήο είηε κε θύηξν ζηαξηνύ ή ζηηέιαην λα 

εληζρύζεη ηελ εκεξήζηα πξόζιεςε βηηακίλεο Δ. 

 

 

  

 ΔΞΔΣΑΔΙ - ΓΙΑΓΝΩΗ 

 ηα εξγαζηήξηά καο ε εμέηαζε γηα ηα θνλδπιώκαηα είλαη απιή, αλώδπλε 

θαη ε δηάγλσζε κπνξεί λα γίλεη κε γπκλό κάηη ή κε κεγεζπληηθό θαθό. Γηα 

θνλδπιώκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πξσθηό ή ζηνλ θόιπν ρξεηάδεηαη λα 

γίλεη κηα πην εηδηθή εμέηαζε (νξζνζθόπεζε ή θνιπνζθόπεζε αληίζηνηρα). 

ηαλ βξίζθνληαη θνλδπιώκαηα ζηα εμσηεξηθά γελλεηηθά όξγαλα είλαη 

θαιό λα γίλεηαη επίζεο εμέηαζε ηνπ πξσθηνύ θαη ηνπ θόιπνπ (ζηηο 

γπλαίθεο) . Μεηά ηελ αξρηθή δηάγλσζε ησλ θνλδπισκάησλ πξέπεη λα 

γίλεηαη έιεγρνο κε ηεζη Παπαληθνιάνπ ή/θαη ηζηνινγηθή εμέηαζε-PCR ( 

κηα πνιύ γξήγνξε θαη νηθνλνκηθή ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 



πνιιαπιαζηάζεη κε αθξίβεηα κηθξά ηκήκαηα ηνπ DNA . ) γηα ηελ 

πηζαλόηεηα αιινηώζεσλ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο . ε πεξίπησζε πνπ 

δελ ππάξρνπλ εκθαλή θνλδπιώκαηα πξσθηνύ, ε κόιπλζε κε ηνλ ηό 

κπνξεί λα δηεξεπλεζεί κε Tελ PCR. Ζ εμέηαζε απηή ηαπηνπνηεί ηνλ 

ππόηππν (επηθίλδπλνο ή όρη) . 

 

 

KONΓΤΛΧΜΑΣΑ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ : 

Αλ δείηε κηα θξεαηνειηά ζην πξόζσπν ηνπ παηδηνύ ζαο, ειέγμηε ηα ρέξηα 

ηνπ  γηα θνλδπιώκαηα. Ο ηόο πνπ πξνθαιεί θνλδπιώκαηα κπνξεί λα 

κεηαδνζεί από ηα ρέξηα ζην πξόζσπν κέζσ ηεο αθήο ή ην δάγθσκα ησλ 

λπρηώλ. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ηα θνλδπιώκηα έρνπλ απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά:  

Αλαπηύζζνληαη ζπρλόηεξα ζηα δάρηπια, γύξσ από ηα λύρηα, θαη ηηο 

πιάηεο ησλ ρεξηώλ. 

Δίλαη πην ζπρλάο, όπνπ ην δέξκα είλαη ζθηζκέλν , όπσο από ην δάγθσκα 

λύρηώλ ή από ηηο παξαλπρίδεο. 

Μπνξεί λα έρεη καύξεο θνπθίδεο πνπ κνηάδνπλ κε ζπόξνπο (πνπ ζπρλά 

απνθαιείηαη "ζπόξνη" θνλδπισκάησλ). 

 

Σπασελικό ηεζη Παπανικολάος (Pap-test) ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

εληνπίζεη θπηηαξηθέο αλσκαιίεο θαη ηελ ύπαξμε ηνπ HPV. Έηζη, γίλεηαη 

δπλαηή ε ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε θνλδπισκάησλ θαη/ή πξν-θαξθηληθώλ 

αιινηώζεσλ, πξηλ εμειηρζνύλ ζε θαξθίλν ηνπ ηξαρήινπ. Παξόιν πνπ ε 

ρξήζε ηνπ ηεζη Παπαληθνιάνπ έρεη κεηώζεη ηελ ζλεζηκόηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμε θαξθίλνπ ηνπ ηξαρήινπ ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, απηή ε 

αζζέλεηα εμαθνινπζεί λα απνηειεί αηηία ζαλάηνπ γηα ρηιηάδεο γπλαίθεο 

θάζε ρξόλν αλά ηνλ θόζκν.Πξόζθαηα εγθξίζεθε ε ρξήζε δύν εκβνιίσλ 

(Gardasil θαη Cervarix) ηα νπνία απνηξέπνπλ ηελ κόιπλζε από ηνπο πην 

επηθίλδπλνπο θαξθηλνγόλνπο ηύπνπο ηνπ HPV. Ο εκβνιηαζκόο κε ηε 

δεκηνπξγία πξνζηαηεπηηθώλ αληηζσκάησλ πξνθπιάζζεη από ηνπο ηύπνπο 

16 θαη 18 θαηά 100%, δειαδή ηνπο δπν πην επηθίλδπλνπο γηα πξόθιεζε 

θαξθίλνπ ηύπνπο HPV πνπ επζύλνληαη ζπλνιηθά γηα ην 71% ησλ 

πεξηπηώζεσλ θαξθίλνπ. Σν Gardasil, ελώ πεξηιακβάλεη, εθηόο από ηνπο 

16 θαη 18, θαη ηνπο κε νγθνγόλνπο ηύπνπο 6 θαη 11 (απηνύο πνπ 

πξνθαινύλ θνλδπιώκαηα) θαη θαίλεηαη πσο πξνζηαηεύεη ηθαλνπνηεηηθά 

γηα ρξνληθό δηάζηεκα κέρξη 3 ρξόληα, ελώ ην Cervarix, πνπ πεξηιακβάλεη 

ηνπο ηύπνπο 16 θαη 18 θαίλεηαη πσο πξνζηαηεύεη ηθαλνπνηεηηθά 

ηνπιάρηζηνλ γηα 6,5 ηνπιάρηζηνλ ρξόληα. 

Μειέηεο έρνπλ θαηαδείμεη όηη ν ζπλδπαζκόο εκβνιηαζκνύ θαη ηαθηηθνύ 

πξνιεπηηθνύ ειέγρνπ κε ην Σεζη Παπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ ηελ 

εκθάληζε θαξθίλνπ ζηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο θαηά 94%.  
 



 

 

 

Kονδςλώμαηα-ππόλετε,ενεμέπυζε-ανηιμεηώπιζε  

 

Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα γλσξίδνπκε όινη καο θάπνηα πξάγκαηα γηα ηα 

 



θνλδπιώκαηα σζηε λα κπνξνύκε λα πξνζηαηεπηνύκε από απηά.Tα 

θνλδπιώκαηα είλαη ζεμνπαιηθώο κεηαδηδόκελε πάζεζε ε νπνία 

νθείιεηαη ζηνλ ηό ησλ αλζξσπίλσλ ζεισκάησλ (Human Papilloma virus - 

HPV). Ο θπξηόηεξνο παξάγνληαο ηεο κεηάδνζεο ηεο HPV ινίκσμεο είλαη 

ε κε ρξήζε πξνθπιάμεσλ θαηά ηελ ζεμνπαιηθή επαθή (ε ρξήζε 

πξνθπιαθηηθνύ αλ θαη κεηώλεη ζεκαληηθά δελ απνθιείεη όκσο 100% ηελ 

πηζαλόηεηα κεηάδνζεο). Άιινη παξάγνληεο πνπ παξνπζηάδνπλ ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ηελ κεηάδνζε ηνπ ηνύ θαη ηελ εκθάληζε θνλδπισκάησλ 

είλαη ε ζπρλή ελαιιαγή ζπληξόθσλ θαη νη ζεμνπαιηθέο ζπλήζεηεο. 

Ζ ύπαξμε δηαθόξσλ παζήζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ ζηνλ νξγαληζκό καο 

κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ αλάπηπμε ησλ θνλδπισκάησλ. Παξαδείγκαηα 

απνηεινύλ θάπνηεο ζπζηεκαηηθέο παζήζεηο (π.ρ. ζαθραξώδεο δηαβήηεο) 

θαη ινηκώδεηο παζήζεηο (π.ρ. AIDS, ζύθηιε). 

Από ηελ αξρηθή ζηηγκή ηεο ινίκσμεο απν ηνλ ηό ησλ θνλδπισκάησλ 

HPV ν αζζελήο είλαη αζπκπησκαηηθόο έσο όηνπ ε λόζνο εθδεισζεί. Ζ 

ρξνληθή πεξίνδνο απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη από ιίγεο εβδνκάδεο έσο θαη 

έλα ρξόλν. Δδώ ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε όηη ππάξρεη κηα κεγάιε νκάδα 

αζζελώλ πνπ ελώ έρνπλ κνιπλζεί απν ηνλ ηό ησλ θνλδπισκάησλ δελ 

εκθαλίδνπλ θιηληθά ηελ πάζεζε. Απηνί αλήθνπλ ζηελ νκάδα ησλ 

αζπκπησκαηηθώλ θνξέσλ θαη είλαη ηθαλνί λα κεηαδώζνπλ ηελ πάζεζε. 

Σα θνλδπιώκαηα κπνξεί λα ζπκίδνπλ ζην γπκλό κάηη θνπλνππίδη ζε 

κηθξνγξαθία, είηε ειηά (ζπίινο). Μπνξεί λα είλαη επίπεδα ή αλάγιπθα θαη 

λα έρνπλ ρξώκα ξόδηλν, άζπξν ή θαθέ. Πνιιέο θνξέο δελ πξνθαινύλ 

πόλν ή ελόριεζε θαη έηζη ην πξόβιεκα δελ γίλεηαη άκεζα αληηιεπηό από 

ηνλ πάζρνληα, ελώ άιιεο θνξέο πξνθαινύλ αίζζεκα θλεζκνύ ή ηζνύμηκν 

ζηελ πεξηνρή πνπ εκθαλίδνληαη.  

 

H-P-V 
Ο HPV (Human papilloma 

virus, Ηόο ησλ αλζξσπίλσλ 

ζεισκάησλ) είλαη έλαο ηόο 

πνπ βαζίδεηαη ζην DNA θαη 

κνιύλεη ην δέξκα θαη ηηο 

βιελλνγόλεο κεκβξάλεο ησλ 

αλζξώπσλ θαη νξηζκέλσλ 

δώσλ. ύκθσλα κε ην 

Pubmed (2010 May 25;401(1):70-9. Epub 2010 Mar 5) - Μέρξη 

 



ζηηγκήο έρνπλ αλαγλσξηζζεί 189 ππόηππνη ηνπ ηνύ ησλ ζεισκάησλ 

(PV) από ηνπο νπνίνπο νη 120 ππόηππνη πξνζβάινπλ ηνλ αλζξσπν -

ηνο HPV, θαη πεξίπνπ νη 40 είλαη ζεμνπαιηθά κεηαδηδώκελνη. 

Κάπνηεο κνξθέο ηνπ HPV κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ θνλδπιώκαηα, 

ελώ θάπνηεο άιιεο κνξθέο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κόιπλζε, ε 

νπνία λα επηθέξεη πξν-θαξθηληθέο δπζπιαζίεο. ινη νη ππόηππνη ηνπ 

HPV κεηαδίδνληαη κέζσ δεξκαηηθήο επαθήο θαη, επνκέλσο, δελ 

απαηηείηαη πιήξεο ζεμνπαιηθή επαθή γηα ηε κεηάδνζε. 

Μηα νκάδα πεξίπνπ 40 κνξθώλ ηνπ HPV κεηαδίδνληαη κέζσ 

ζεμνπαιηθήο επαθήο θαη κνιύλνπλ ηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθώλ 

νξγάλσλ. Μεξηθέο κνξθέο ηνπ HPV – θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ηύπνη 

6,11,40,42,43,44,55,61,70,72,81,83,84,89 – κπνξνύλ λα 

πξνθαιέζνπλ θνλδπιώκαηα, πνπ δελ είλαη θαξθηλνγόλα. Ωζηόζν, 

άιιεο κνξθέο ηνπ ηνύ πνπ επίζεο επεξεάδνπλ ηα γελλεηηθά όξγαλα, 

δελ πξνθαινύλ θαλέλα ζύκπησκα. 

ΠΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ : 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ΣΑΣΙΣΙΚΔ  

 

ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ: 

24,5% κεηάδνζε ηνπ HPV κεηαμύ γπλαηθώλ ειηθίαο από 14 έσο 19 

44,8% κεηάδνζε ηνπ HPV κεηαμύ γπλαηθώλ ειηθίαο από 20 έσο 24 

27,4% κεηάδνζε ηνπ HPV κεηαμύ γπλαηθώλ ειηθίαο από 25 έσο 29 

27,5% κεηάδνζε ηνπ HPV κεηαμύ γπλαηθώλ ειηθίαο από 30 έσο 39 

25,2% κεηάδνζε ηνπ HPV κεηαμύ γπλαηθώλ ειηθίαο από 40 έσο 49 

19,6% κεηάδνζε ηνπ HPV κεηαμύ γπλαηθώλ ειηθίαο από 50 έσο 59 

 

Μία έξεπλα έρεη δείμεη όηη, ην 26.8% ησλ γπλαηθώλ ειηθίαο από 14 

έσο 59 έρνπλ κνιπλζεί από ηνπιάρηζηνλ κηαο κνξθήο HPV. 



Ο HPV ησλ γελλεηηθώλ νξγάλσλ είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλνο κε ηηο 

ζηαηηζηηθέο λα δείρλνπλ όηη πάλσ από ην 50% ησλ γπλαηθώλ ζα 

κνιπλζνύλ από θάπνηαο κνξθήο ζεμνπαιηθά κεηαδηδόκελν ηύπν ηνπ 

HPV. 

Αζζέλεηεο πνπ πξνθαινύληαη από ηνλ HPV 

 

Αζζέλεηα                                              Σύπνο ηνπ HPV  

Απιά Κνλδπιώκαηα:                                      2, 7 

Πεικαηηθά Κνλδπιώκαηα:                             1, 2, 4 

Γεξκαηηθά Κνλδπιώκαηα:                             3, 10 

Γελεηηθά Κνλδπιώκαηα:                       6,11,40,42,43,44,16,18,31,      

Γπζπιαζίεο (θαξθίλνο):                        3355,61,70,72,81,83,84,89                               

                                                              66,68,70,73,82,85 

ηνκαηηθή Δλδνεπηζειηαθή Τπεξπιαζία:       13, 32 

Κνλδπιώκαηα ηνπ ζηόκαηνο :                       6, 7, 11, 16, 32     

                          ΠΗΟ ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ :  

 

  



 

 

 

 

 



ΔΠΙΛΟΓΟ 

Σα θνλδπιώκαηα είλαη κηα αζζέλεηα , ζύκθσλα κε πιεξνθνξίεο , όρη 

επηθίλδπλε όπσο ηα άιια αθξνδίζηα λνζήκαηα ( AIDS , ππαηίηηδα , 

θηι )Πξνθαιεί πόλν ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαη είλαη αληηαηζζεηηθά 

. Παξόια απηά κεηά από ηε ζεξαπεία πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο 

είλαη επώδπλε ( θαπηεξίαζε , ρεηξνπξγηθή αθαίξεζε ) θαη κε 

ηδηαίηεξε πξνζνρή δελ μαλαεκθαλίδνληαη θαη νύηε πξνθαινύλ 

πξόβιεκα ζηελ πγεία . Σν κόλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα εληoπηζζνύλ 

ακέζσο γηα λα κελ εμειηρζνύλ ζε θαξθίλν (ζπάληα ζηνπο άληξεο ). 

Δπίζεο αλ θαη είλαη έληνλα κεηαδνηηθό , αλ ην άηνκν θάλεη ζπρλό 

θαη θαιό θαζαξηζκό ησλ ρεξηώλ ( κε ην νπνίν γίλεηαη κεηάδνζε θαη 

ζηα ππόινηπα κέξε ηνπ ζώκαηνο ) αιιά θαη ζπρλέο εμεηάζεηο ( δηόηη 

δελ μερλάκε όηη κπνξεί θαη λα είλαη κε νξαηά )  ηόηε δελ ζα 

απνθηίζεη πνηέ θνλδπιώκαηα. Δπίζεο ε θαιή ελεκέξσζε ζα κεηώζεη 

θαηά πνιύ ηα πνζνζηά ηεο αζζέλεηαο . Γηα απηό πξηλ αξρίζεη ην 

άηνκν ηελ ζεμνπαιηθή επαθή ζα πξέπεη λα ελεκεξσζεί θαη γηα ηα 

ππόινηπα αθξνδίζηα λνζήκαηα θαζώο θαη λα θάλεη εμεηάζεηο  , θαη 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξηλ εμειηρζεί ε αζζέλεηα αιιά θαη γηα λα κελ 

ηελ κεηαδόζεη  ζε άιιν αηνκν . Γελ είλαη ηπραίν πνπ ην κεγαιύηεξν 

πνζνζηό κε θνλδπιώκαηα εηλαη κεηαμύ ηεο ειηθίαο 15 – 20 , θαη 

απηό ζπκβαίλεη ιόγσ έιεηςεο γλώζεο πάλσ ζε απηό ην ζέκα . 

Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ δελ μέξνπλ νύηε ηελ ύπαξμε θάπνησλ από 

απηώλ ησλ αζζελεηώλ θαη εθείλνη είλαη πνπ θηλδπλεύνπλ 

πεξηζζόηεξν .  

 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ                                                                                                    

 



1 .  WIKIPEDIA 

 2.   AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 

 3.   MedicineNet.com 

 4.  TEENSHEALTH 

 5.  WEBMB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      AIDS                                               

ΕΠΙΚΣΗΣΗ  ΑΝΟΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ                        

ΟΙ ΜΑΘΗΣΕ ΠΟΤ ΤΝΕΡΓΑΣΗΚΑΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ:         
ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΑΝΑΣΑΙΑ  - ΡΟΤΣΙ  ΜΕΛΙΝΑ  - ΣΡΙΦΑ  ΗΛΙΑΝΑ  
- ΜΠΡΑΣΙΩΣΗ   ΕΒΙΣΑ - ΣΑΜΕΛΟΤ   ΝΙΚΟΛΕΣΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

                                      ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
  Ο φξνο AIDS είλαη ζχληκεζε ηνπ αγγιηθνχ acquired immune 
deficiency syndrome , δειαδή ηεο επίθηεηεο αλνζναλεπάξθεηαο 
πνπ πξνθαιεί ην AIDS . ηελ ζεκεξηλή επνρή, ην AIDS είλαη κηα 
αξξψζηηα πεξηζζφηεξν ηεο θνηλσλίαο παξά ηνπ αλζξψπηλνπ 
νξγαληζκνχ παξά ηνπο αγψλεο πνπ γίλνληαη γηα λα ζηακαηήζεη ν 
ξαηζηζκφο ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ηνλ ηφ παξακέλεη αθφκα 
έλα ηακπνχ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο .  
 
 
  Σν AIDS είλαη κηα απεηιεηηθή  γηα ηελ δσή θαηάζηαζε φπνπ ην 
αλνζνινγηθφ ζχζηεκα εμαζζελεί ηφζν ψζηε αθφκα θαη νη 
θπζηνινγηθά αζψνη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ζνβαξέο 
ινηκψμεηο. Ο φξνο Aids αλαθέξεηαη ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηνπ HIV. 
 
  Σν HIV είλαη έλαο ηφο πνπ δελ θεχγεη πνηέ απφ ηνλ αλζξψπηλν 
νξγαληζκφ. Όηαλ θάπνην άηνκν κνιχλεηαη κε ηνλ ηφ γίλεηαη 
νξνζεηηθφο θαη ζα είλαη γηα πάληα νξνζεηηθφο. Με ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ ε HIV λφζνο κνιχλεη θαη εμνληψλεη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα 
πνπ ιέγνληαη CD4ιεκθνθχηηαξα ( ή Σ- θχηηαξα ) θαη κπνξνχλ λα 
αθήζνπλ ην ζψκα αλίθαλν λα θαηαπνιεκήζεη θάπνηεο κνιχλζεηο 
θαη θαξθηλνγελέζεηο. 
 
  Σν AIDS είλαη κηα αζζέλεηα κε ηελ νπνία ην νξνζεηηθφ άηνκν εάλ 
επηδέρεηαη ζεξαπεία έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα δήζεη κέρξη κεγάιε 
ειηθία. To AIDS ινηπφλ δελ ζπλεπάγεηαη ηνλ   
ζάλαην.  
 
 
                         ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΣΟΤ AIDS  



 
  Σν ζχλδξνκν εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά – κε ηελ έλλνηα φηη 
εληνπίζηεθε – ην 1981 ζηηο Ζ.Π.Α. . Σφηε ν Γξ. M. S. Gottlieb, ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Καιηθφξληα, επηζήκαλε ζε κεξηθνχο λένπο 
άλδξεο κηα ζπάληα κνξθή πλεπκνλίαο , πνπ πξνζβάιεη ζπλήζσο 
αλζξψπνπο κε αζζελέο αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα , φπσο 
αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θάλεη κεηακφζρεπζή λεθξψλ.  
   
  Σελ ίδηα επνρή , ν Γξ. A Friedman-Kien , ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 
Νέαο Τφξθεο , εληφπηζε έλαλ λεαξφ άλδξα κε ζάξθσκα Καξπφδη , 
κηα ζπάληα κνξθή θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο , αξγήο εμέιημεο , πνπ 
ζπλαληάηαη ζε ρψξεο θαη παίξλεη ζαλαηεθφξα κνξθή ζηελ 
Κεληξηθή Αθξηθή. Ο Νενυνξθέδνο γηαηξφο πιεξνθνξήζεθε φηη ην 
ζάξθσκα είρε εκθαληζηεί ζε νκνθπιφθηινπο απφ ην 1979 θαηά 
δηαπίζησζε άιισλ γηαηξψλ. Καη νη δχν γλσζηνπνηνχζαλ ηηο 
παξαηεξήζεηο ηνπο ζηνπο θνξείο δεκφζηαο πγείαο θαη φινη 
αληηιήθηεθαλ φηη βξίζθνληαη κπξνζηά ζε κηα θαηλνχξηα αξξψζηηα. 
Οη πξψηεο νκάδεο πνπ θαίλεηαη λα πξνζβάιινληαη ζρεδφλ 
απνθιεηζηηθά απφ ηελ αξξψζηηα είλαη νη λένη νκνθπιφθηινη άληξεο , 
νη ηνμηθνκαλείο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζχξηγγεο θαη νη κεηαλάζηεο. 
 
  Σν 1983 εληνπίδνληαη θξνχζκαηα ζε κε νκνθπιφθηινπο θαη κε 
ηνμηθνκαλείο, πνπ φκσο έρνπλ ππνζηεί κεηαγγίζεηο αίκαηνο γηα 
δηάθνξνπο ιφγνπο. Ζ αληίδξαζε ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ ήηαλ λα 
ζπζηήζνπλ ζηηο δπν πην βεβαξεκέλεο θαηεγνξίεο αηφκσλ λα κε 
δσξίδνπλ αίκα. ην κεηαμχ , εκθαλίδνληαη θαη ηα πξψηα θξνχζκαηα 
ζηνλ επξσπατθφ ρψξν , ελψ γελληνχληαη θαη παηδηά κε AIDS.  
  Σν θζηλφπσξν ηνπ 1983, ν Γάιινο θαζεγεηήο δηεπζπληήο ηνπ 
Ηλζηηηνχηνπ Παζηέξ ζην Παξίζη, Luc Montaguier, απνκφλσζε ηνλ ηφ 
ηεο αξξψζηηαο θαη ηνλ νλφκαζε LAV.  
 
 
 
                  ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΓΟΗ ΣΟΤ ΙΟΤ   
 
Οη ηξφπνη κεηάδνζεο γεληθά είλαη πέληε:  
 
1)εμνπαιηθή Δπαθή  
2)Υξήζε Δλδνθιέβησλ νπζηψλ 
3)Κάζεηε κεηάδνζε(απφ ηελ κεηέξα ζην παηδί) 
4)Μεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο ή παξαγψγσλ ηνπ 
5)Δπαγγεικαηηθή έθζεζε 
 



1)εμνπαιηθή Δπαθή 
   Ζ ζεμνπαιηθή επαθή ρσξίο πξνθχιαμε κε έλα νξνζεηηθφ άηνκν 
είλαη ν ζπρλφηεξνο ηξφπνο κεηάδνζεο. Αθφκε,  κεηάδνζε ηνπ ηνχ 
κπνξεί λα ζπκβεί κε θνιπηθή ή πξσθηηθή επαθή θαη απφ ηνλ 
ζηνκαηηθφ έξσηα. Ο θίλδπλνο κεηάδνζεο είλαη κεγαιχηεξνο θαηά 
ηελ πξσθηηθή επαθή , ηελ χπαξμε πνιιψλ ζπληξφθσλ θαη ηελ 
επαθή θαηά ηελ δηάξθεηα ηελ έκκελνπ ξήζεσο. 
 
2)Υξήζε Δλδνθιέβησλ Οπζηψλ 
    Ζ απφ θνηλνχ ρξήζε κε απνζηεηξσκέλσλ βειφλσλ ή ζπξίγγσλ 
νξνζεηηθψλ αηφκσλ γηα ρξήζε ελδνθιέβησλ νπζηψλ είλαη αθφκε 
έλα ζπρλφ θαηλφκελν , πνπ εκθαλίδεηαη θπξίσο ζηελ Α. Δπξψπε 
θαη ηελ Αζία. 
 
3)Κάζεηε Μεηάδνζε 

Μεηάδνζε απφ νξνζεηηθή κεηέξα ζε παηδί κπνξεί λα γίλεη 
θαηά  

 Σελ θχεζε 

 Σνλ ηνθεηφ 

 Σνλ ζειαζκφ 
Ζ ζπρλφηεηα κεηάδνζεο ζην 75% ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη ζε 
πξνρσξεκέλε εγθπκνζχλε , ζην 15% θαηά ηνλ ζειαζκφ θαη ζην 
10% ζηνπο ηξεηο πξψηνπο κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο 
 
ηηο Γπηηθέο Υψξεο θαζηεξψλνληαη λφκνη θαη κέηξα έηζη ψζηε λα 
γίλεηαη πξνιεπηηθφο έιεγρνο ζηελ κεηέξα θαη λα ρνξεγνχληαη 
αληηηεηξνηθά ζε εγθπκνλνχζεο θαη λενγλά. 
 
 
4)Μεηάγγηζε κνιπζκέλνπ αίκαηνο θαη παξαγψγσλ ηνπ 
 
 Σα αθφινπζα πγξά πεξηέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ηνπ ηνχ 
 

 Αίκα 
 πέξκα 
 Κνιπηθά πγξά 
 Γάια ζειαζκνχ  
 Τγξά ζψκαηνο πνπ πεξηέρνπλ αίκα 

 
 
                           ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΙΟΤ 

 



Ο HIV εθδειψλεηαη ζε ηξία ζηάδηα. 

    Σν πξψην ζηάδην νλνκάδεηαη νμεία ινίκσμε θαη ζπκβαίλεη 

ζπλήζσο εληφο δχν έσο έμη εβδνκάδσλ κεηά ηελ κφιπλζε. Σα 

ζπκπηψκαηα κπνξεί λα δηαξθέζνπλ κηα εβδνκάδα ή δχν θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα εμαθαληζηνχλ ηειείσο θαζψο ν ηφο πεγαίλεη ζε έλα κε-

ζπκπησκαηηθφ ζηάδην. 

   Σν 87% ησλ αηφκσλ πνπ κνιχλνληαη απφ ηνλ ηφ HIV εκθαλίδεη ηα 

πξψηα ζπκπηψκαηα 2-4 εβδνκάδεο κεηά ηελ κφιπλζε. ε απηφ ην 

ζηάδην, ηα ζπκπηψκαηα κνηάδνπλ κε απηά ηεο απιήο γξίπεο ή 

κπνξεί λα είλαη παξφκνηα κε απηά άιισλ ζεμνπαιηθψο 

κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ θαη ινηκψμεσλ. 

   Χζηφζν ζηα πξψηα ζηάδηα, είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλν είλαη λα 

κελ ππάξρνπλ θαζφινπ ζπκπηψκαηα ελψ αξθεηά άηνκα πνπ 

θνβνχληαη φηη έρνπλ θνιιήζεη ηνλ ηφ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα 

αθφκα θαη αλ δελ έρνπλ HIV. 

  Να έρεηε επίζεο ζην λνπ ζαο φηη αλ ππνςηάδεζηε φηη έρεηε 

κνιπλζεί κε ηνλ ηφ HIV πνιχ πξφζθαηα, ζα πξέπεη λα θάλεηε 

άκεζα ην εηδηθφ RNA ηεζη. Απηφ γηαηί ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηα 

αληηζψκαηα ελδέρεηαη λα κελ είλαη αληρλεχζηκα αθφκα θαη έηζη ην 

ηεζη αληηζσκάησλ δελ ζα εληνπίζεη ηελ χπαξμε ηνπ ηνχ. 

Σα αξρηθά ζηάδηα ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ: 

• Πνλνθέθαιν 

• Γηάξξνηα 

• Ναπηία θαη εκεηφ 

• Κφπσζε 

• Πφλν ζηνπο κπεο 

• Πνλφιαηκν 

• Κφθθηλν εμάλζεκα 

• Ππξεηφ 

Σν δεχηεξν ζηάδην 



  Μεηά ην πξψην ζηάδην, ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ράλεη ηε κάρε 

κε ηνλ ηφ HIV θαη ηα ζπκπηψκαηα ππνρσξνχλ. Σν δεχηεξν ζηάδην 

νλνκάδεηαη αζπκπησκαηηθή πεξίνδνο. Έηζη νη άλζξσπνη κπνξεί λα 

κελ αλαγλσξίζνπλ φηη έρνπλ κνιπλζεί θαη λα κεηαδψζνπλ ηνλ ηφ ζε 

άιινπο. Ζ πεξίνδνο απηή κπνξεί λα δηαξθέζεη 10 ή θαη 

πεξηζζφηεξα ρξφληα. 

  Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ ρσξίο ζπκπηψκαηα, ν HIV 

ζθνηψλεη αξγά ηα CD4 Σ-ιεκθνθχηηαξα θαη θαηαζηξέθεη ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Οη εμεηάζεηο αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα 

απηήο ηεο πεξηφδνπ κπνξεί λα απνθαιχςνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ 

θπηηάξσλ, ηα νπνία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αζζέλεηαο πέθηνπλ 

ζηαζεξά, πξάγκα πνπ θαζηζηά ηνλ νξγαληζκφ επάισην ζε άιιεο 

ινηκψμεηο. 

Σν ηξίην ζηάδην 

  Σν AIDS είλαη ην πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο ινίκσμεο HIV. Όηαλ ν 

αξηζκφο ησλ θπηηάξσλ CD4 κεησζεί θάησ ηνπ 200 ιέκε φηη έλα 

άηνκν κε ινίκσμε απφ HIV λνζεί απφ AIDS. 

Σα πξνρσξεκέλα ζπκπηψκαηα: 

• Γηαξθέο αίζζεκα θφπσζεο 

• Γηφγθσζε ησλ ιεκθαδέλσλ ζην ιαηκφ ή ηε βνπβσληθή ρψξα 

• Ππξεηφο γηα πεξηζζφηεξεο απφ 10 εκέξεο 

• Νπρηεξηλή εθίδξσζε 

• Αλεμήγεηε απψιεηα βάξνπο 

• Πνξθπξνεηδή δεξκαηηθά ζεκάδηα πνπ δελ θεχγνπλ 

• Γχζπλνηα 

• νβαξή δηάξξνηα 

• Επκνκχθεηεο ζην ζηφκα, ην ιαηκφ ή ηνλ θφιπν 

• Μψισπεο θαη αλεμήγεηε αηκνξξαγία 

Γείηε αλαιπηηθά θάπνηα ζεκάδηα πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ίζσο λα 



είζηε ζεηηθνί ζηνλ ηφ HIV. 

Ππξεηφο 

Έλα απφ ηα πξψηα ζεκάδηα ηνπ HIV κπνξεί λα είλαη έλαο ήπηνο 

ππξεηφο, ηχπνπ 38,8 βαζκψλ Κειζίνπ. Αλ ν ππξεηφο εκθαληζηεί, 

ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ αίζζεκα θφπσζεο, δηφγθσζε 

ιεκθαδέλσλ θαη πνλφιαηκν. 

Κφπσζε 

Ζ θιεγκνλψδεο αληίδξαζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα, κπνξεί επίζεο λα ζαο θάλεη λα αηζζάλεζηε θνπξαζκέλνη 

θαη ιεζαξγηθνί. Απηφ ην ζχκπησκα κπνξεί λα είλαη αξρηθφ αιιά 

κπνξεί λα εκθαληζηεί θαη πνιχ αξγφηεξα. 

Πφλνο ζηνπο κχεο, ηηο αξζξψζεηο θαη δηνγθσκέλνη ιεκθαδέλεο 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ AIDS ζπρλά κπεξδεχνληαη κε απηά ηεο 

γξίπεο, ηεο κνλνππξήλσζεο, ή άιισλ ηνγελψλ ινηκψμεσλ, αθφκα 

θαη ηεο ζχθηιεο ή ηεο επαηίηηδαο. 

Απηφ γηαηί πνιιά είλαη θνηλά, φπσο νη πφλνη ζηνπο κχεο θαη ηηο 

αξζξψζεηο θαη νη δηνγθσκέλνη ιεκθαδέλεο. 

Οη ιεκθαδέλεο είλαη κέξνο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ 

ζψκαηνο θαη ηείλνπλ λα αλαπηχζζνπλ θιεγκνλή φηαλ ππάξρεη 

κφιπλζε. Πνιινί απφ απηνχο βξίζθνληαη ζηε καζράιε, ηε 

βνπβσληθή ρψξα θαη ην ιαηκφ. 

Πνλφιαηκνο θαη πνλνθέθαινο 

Όπσο θαη κε άιια ζπκπηψκαηα, ν πνλφιαηκνο θαη ν πνλνθέθαινο 

κπνξεί ζπρλά λα κπεξδεπηεί κε ην θνηλφ θξπνιφγεκα θαη 

απνηεινχλ ζπκπηψκαηα ηνπ αξρηθνχ ζηαδίνπ. 

Γεξκαηηθφ εμάλζεκα 

Σα εμαλζήκαηα ηνπ δέξκαηνο κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζηα πξψηα ή 

ζηα κεηέπεηηα ζηάδηα ηεο πνξείαο ηνπ HIV/AIDS. 

Σν εμάλζεκα εκθαλίδεηαη ζην 20-50% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη είλαη 

θειηδνβιαηηδψδεο ελψ εκθαλίδεηαη ζπλήζσο ζηνλ θνξκφ. 



Ναπηία, εκεηφο, δηάξξνηα 

Σν 30% κε 60% ησλ αηφκσλ έρνπλ λαπηία, έκεην ή δηάξξνηα ζηα 

πξψηα ζηάδηα ηνπ HIV. Απηά ηα ζπκπηψκαηα κπνξεί επίζεο λα 

εκθαληζηνχλ σο απνηέιεζκα ηεο αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο ή κηαο 

επθαηξηαθήο ινίκσμεο. 

πλερφκελε δηάξξνηα πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη θαζφινπ ζηηο 

ζπλήζεηο ζεξαπείεο, ζα κπνξνχζε λα απνηειεί έλδεημε γηα HIV. 

Απψιεηα βάξνπο 

Ζ απψιεηα βάξνπο απνηειεί ζεκάδη πξνρσξεκέλνπ ζηαδίνπ ηεο 

λφζνπ θαη ελδέρεηαη λα νθείιεηαη ζε ζνβαξή, ζπλερφκελε δηάξξνηα. 

Αλ ππάξρεη κεγάιε απψιεηα βάξνπο, ζεκαίλεη φηη ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα έρεη εμαληιεζεί αξθεηά. 

Έλα άηνκν ζεσξείηαη φηη έρεη χλδξνκν Απίζρλαζεο νθεηιφκελν ζε 

HIV, φηαλ έρεη απψιεηα άλσ ηνπ 10% ηνπ βάξνπο ηνπ θαη 30 

εκέξεο δηάξξνηαο ή αδπλακίαο θαη ππξεηνχ. 

Ξεξφο βήραο 

Ο επίκνλνο θαη μεξφο βήραο απνηειεί έλα απφ ηα ζπλεζέζηεξα 

ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ, ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην. 

Πλεπκνλία 

Ζ πλεπκνλία απνηειεί κηα ζνβαξή ινίκσμε πνπ πξνθαιεί 

θιεγκνλή θαη ζπζζψξεπζε πγξψλ ζηνπο πλεχκνλεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη εθηίζεληαη ζε απηήλ απφ ηελ ειηθία ησλ 3 ή 

4 εηψλ. Έλα πγηέο αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη 

εχθνια ζηελ πλεπκνλία, ζε αληίζεζε κε έλα εμαζζελεκέλν 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, φπσο απηφ ελφο αηφκνπ κε ηνλ ηφ HIV. 

Βξαδηλή εθίδξσζε 

Πεξίπνπ νη κηζνί απφ ηνπο αζζελείο κε AIDS παξνπζηάδνπλ 

λπρηεξηλέο εθηδξψζεηο θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο ινίκσμεο. 

Χζηφζν κπνξνχλ κφλν λα απνηειέζνπλ πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο 

κφιπλζεο. 



Αιιαγέο ζηα λχρηα 

Αθφκε έλα πξνρσξεκέλν ζηάδην ηεο κφιπλζεο απνηεινχλ νη 

αιιαγέο ζηα λχρηα, φπσο: θάκςεηο, ζπαζίκαηα ή αιιαγή ζην 

ρξψκα ηνπο. 

πρλά, νη κεηαβνιέο ζην ζρήκα, ην κέγεζνο ή ην ρξψκα ησλ 

λπρηψλ νθείινληαη ζηε κπθεηίαζε candida, πνπ απνηειεί 

ζχκπησκα ηεο λφζνπ. 

Μχθεηαο Candida 

Σα εμαληιεκέλα αλνζνπνηεηηθά ζπζηήκαηα είλαη επηξξεπή ζηηο 

κπθεηηάζεηο. Ο κχθεηαο Candida είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλνο θαη ηείλεη 

λα εκθαλίδεηαη ζην ζηφκα ή ηνλ νηζνθάγν, δπζθνιεχνληαο ηελ 

θαηάπνζε. 

χγρπζε ή δπζθνιία ζπγθέληξσζεο 

Πξνβιήκαηα ζηελ αληίιεςε ζα κπνξνχζαλ λα απνηεινχλ ζεκάδηα 

ηνπ HIV, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άλνηα, ε νπνία ζπλήζσο 

εκθαλίδεηαη αξγά ζηελ πνξεία ηεο λφζνπ. 

Δθηφο απφ ηελ ζχγρπζε θαη δπζθνιία ζπγθέληξσζεο, ε άλνηα πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ην AIDS κπνξεί λα πξνθαιέζεη επίζεο πξνβιήκαηα 

κλήκεο θαη ζπκπεξηθνξάο, φπσο ζπκφ ή επεξεζηζηφηεηα. 

Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη επίζεο θαη αιιαγέο φπσο: αδεμηφηεηα, 

έιιεηςε ζπληνληζκνχ θαη πξνβιήκαηα ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απαηηνχλ θηλεηηθέο δεμηφηεηεο, φπσο ην γξάςηκν. 

Απιφο έξπεηαο ή έξπεηαο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ 

Ο έξπεο ζην ζηφκα ή ζηα γελλεηηθά φξγαλα απνηειεί 

πξνρσξεκέλν ζχκπησκα ηεο ινίκσμεο. Χζηφζν θαη ε χπαξμε 

έξπεηα κπνξεί λα απνηειέζεη θίλδπλν κεηαδνηηθφηεηαο ηνπ ηνχ, 

θαζψο θαζηζηά πην εχθνιε ηελ εηζβνιή ηνπ ηνχ ζην ζψκα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζεμ. 

Μπξκήγθηαζκα θαη αδπλακία 

Ο HIV ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην κπνξεί επίζεο λα πξνθαιέζεη 

κνχδηαζκα ή κπξκήγθηαζκα ζηα ρέξηα θαη ηα πφδηα. 



Απηφ νλνκάδεηαη πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα, ε νπνία επίζεο 

εκθαλίδεηαη ζε άηνκα κε κε ειεγρφκελν ζαθραξψδε δηαβήηε. 

Ζ πεξηθεξηθή λεπξνπάζεηα πξνθαιεί κφιπλζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

λεχξσλ κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάδνληαη αηζζεηήξηεο θαη 

θηλεηηθέο κεηαβνιέο εμαηηίαο ηεο θαηαζηξνθήο ησλ αμφλσλ ή ηνπ 

ειχηξνπ κπειίλεο απηψλ, ζχκθσλα κε ην iatronet.gr. Οη αζζελείο 

παξνπζηάδνπλ θηλεηηθή αδπλακία θαη ειαηησκέλα αληαλαθιαζηηθά. 

Παξνπζηάδεηαη πεξίπνπ ζην 30% ησλ αζζελψλ κε AIDS, ζπλήζσο 

θαηά ηα πξνρσξεκέλα ζηάδηα ηεο λφζνπ. 

Γηαηαξαρέο ζηνλ έκκελν θχθιν 

Ζ λφζνο ζε πξνρσξεκέλν ζηάδην θαίλεηαη λα απμάλεη ηνλ θίλδπλν 

γηα δηαηαξαρέο ζηνλ θχθιν ησλ γπλαηθψλ, φπσο ιηγφηεξεο ή πην 

ήπηεο πεξηφδνπο. 

Οη αιιαγέο απηέο, σζηφζν, πηζαλψο λα έρνπλ λα θάλνπλ 

πεξηζζφηεξν κε ηελ απψιεηα βάξνπο θαη ηελ θαθή πγεία ησλ 

γπλαηθψλ παξά κε ηελ ίδηα ηε κφιπλζε. 

                             

                                  ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 

   Ζ ζεξαπεία γηα ηνλ HIV ζπλήζσο πεξηιακβάλεη 3 ή πεξηζζφηεξα 

αληη-HIV θάξκαθα.  

   Ο ζπλδπαζκφο αληη-HIV θαξκάθσλ έρεη ζθνπφ ηελ αλαζηνιή ηεο 

δεκηνπξγίαο ητθψλ αληηγξάθσλ, πξνζπαζψληαο λα ειαρηζηνπνηήζεη 

ηηο πηζαλέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ιακβαλνκέλσλ δηζθίσλ. Οη ζπλδπαζκνί απηνί νλνκάδνληαη HAART 

(αληηξεηξντθή ζεξαπεία πςειήο δξαζηηθφηεηαο). 

    Ζ ρξήζε αληηξεηξντθψλ θαξκάθσλ έρεη αιιάμεη δξαζηηθά ηελ 

ζεξαπεία αλζξψπσλ πνπ έρνπλ κνιπλζεί κε HIV αθφκε θαη πξηλ 

απφ ην μεθίλεκα ηνπ AIDS θαη ηελ εκθάληζε επθαηξηαθψλ 

κνιχλζεσλ. Σα αληηξεηξντθά θάξκαθα δίλνληαη ηφζν γηα ηελ 

ζεξαπεία ηνπ HIV φζν θαη ηε κείσζε ηεο κεηάδνζεο απφ ηε κεηέξα 



ζην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γέλλαο. 

     Σν πξψην αληηξεηξντθφ, ην AZT , εηζήρζε ζηε ζεξαπεία ηνπ 

AIDS ην 1987. ήκεξα πνηθίινη αλαζηνιείο ηεο αληίζηξνθεο θαη 

αληηπξφηεηλεο έρνπλ ζπλδπαζηεί γηα λα δεκηνπξγήζνπλ 

θαξκαθεπηηθά ζπλδπαζκέλεο ζεξαπείεο(HAART), νη νπνίεο παξά 

ην φηη δελ εμαιείθνπλ ηνλ ηφ, έρεη θαλεί φηη είλαη πνιχ δξαζηηθέο ζην 

λα επηβξαδχλνπλ ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ. Παξφια απηά, ε 

αληηξεηξντθή ζεξαπεία έρεη έλαλ αξηζκφ απφ κεηνλεθηήκαηα φπσο 

ην θφζηνο ηεο θαη ε ππνιεηπφκελε ηνμηθφηεηα.  

     Νέεο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζεξαπεία ηεο HIV/AIDS 

ινίκσμεο εμέδσζε ν Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (ΠΟΤ), 

ζπληζηψληαο λα αξρίδεη πην λσξίο ε αληηξεηξντθή αγσγή. Ο ΠΟΤ 

ζπληζηά λα αξρίδεη ε ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ ζηνπο ελήιηθεο 

θνξείο ηνπ ηνχ HIV φηαλ ην αλνζνπνηεηηθφ ηνπο ζχζηεκα είλαη 

αθφκα ηζρπξφ, δειαδή φηαλ ν αξηζκφο ησλ CD4 θπηηάξσλ ζην 

αίκα ηνπο είλαη 500 θχηηαξα/mm³. 

     

 

 ΔΡΔΤΝΔ 

  - Γαλνί εξεπλεηέο εθηηκνχλ φηη βξίζθνληαη θνληά ζην λα 

πξνζθέξνπλ κηα λέα νξηζηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ ηφ HIV ηνπ ΑΗDS, ε 

νπνία ζα έρεη ρακειφ θφζηνο θαη ζα κπνξνχζε λα δηαηεζεί επξέσο. 

 

Ζ λέα θηινζνθία 

Οη εηδηθνί δηαθνξεηηθψλ θέληξσλ ζηε Γαλία δηεμάγνπλ απηή ηε 

ζηηγκή θιηληθέο δνθηκέο ηεο λέαο ζεξαπεπηηθήο ζηξαηεγηθήο, 

θηινζνθία ηεο νπνίαο είλαη λα «εμνζηξαθίδεηαη» ν ηφο απφ ην 

αλζξψπηλν DNA θαη ζηε ζπλέρεηα λα θαηαζηξέθεηαη απφ ην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. 

    Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο αθνξά ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ηνχ HIV 

απφ ηα «ξεδεξβνπάξ» πνπ δεκηνπξγεί εληφο ησλ αλζξσπίλσλ 

θπηηάξσλ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηελ επηθάλεηά ηνπο. Μφιηο ν ηφο 



βξεζεί ζηελ επηθάλεηα ησλ θπηηάξσλ ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα 

ηνπ αζζελνχο ζα ηνλ εμνινζξεχεη έρνληαο ιάβεη «ψζεζε» απφ έλα 

«εκβφιην». 

   Σα πξψηα πεηξάκαηα in vitro (ζε θχηηαξα ζην εξγαζηήξην) ηεο 

ηερληθήο ήηαλ ηφζν ειπηδνθφξα ψζηε ηνλ πεξαζκέλν Ηαλνπάξην ην 

Δξεπλεηηθφ πκβνχιην ηεο Γαλίαο επηβξάβεπζε ηνπο εξεπλεηέο 

πνπ βξίζθνληαη πίζσ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε 

ρξεκαηνδνηψληαο ηνπο κε 12 εθαηνκκχξηα θνξψλεο (πεξίπνπ 1,6 

εθαηνκκχξηα επξψ) πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζνπλ θιηληθέο δνθηκέο ζε 

αλζξψπνπο. 

 

Αηζηφδνμα απνηειέζκαηα θιηληθψλ δνθηκψλ 

  Καη ηα πξψηα απνηειέζκαηα ησλ θιηληθψλ δνθηκψλ είλαη 

«αηζηφδνμα», φπσο αλέθεξε έλαο εθ ησλ εξεπλεηψλ, ν δξ Όιε 

έγθααξλη απφ ην Παλεπηζηεκηαθφ Ννζνθνκείν Όξρνπο ζηε Γαλία. 

«Δίκαη ζρεδφλ ζίγνπξνο φηη ε κέζνδνο ζα θαηαθέξεη λα εθιχζεη ηνλ 

ηφ απφ ηα ξεδεξβνπάξ ηνπ εληφο ησλ θπηηάξσλ. Ζ πξφθιεζε είλαη 

λα θάλνπκε ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ησλ αζζελψλ λα 

αλαγλσξίζεη ηνλ ηφ θαη λα ηνλ θαηαζηξέςεη. Απηφ εμαξηάηαη απφ ηε 

δχλακε θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ θάζε νξγαληζκνχ». 

  Απηή ηε ζηηγκή ζπκκεηέρνπλ δεθαπέληε αζζελείο ζηηο δνθηκέο θαη 

αλ απνδεηρζεί φηη ε λέα ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη 

απνηειεζκαηηθή ζα δηεμαρζνχλ δνθηκέο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

   ην πιαίζην ηεο λέαο κεζφδνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θάξκαθα πνπ 

νλνκάδνληαη αλαζηνιείο HDAC θαη ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζπρλά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαξθίλνπ. Σα ζπγθεθξηκέλα θάξκαθα 

«δηψρλνπλ» ηνλ HIV απφ ην DNA ηνπ αζζελνχο. Οη δαλνί 

επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνηνχλ κάιηζηα έλαλ πνιχ ηζρπξφ αλαζηνιέα 

HDAC πνπ νλνκάδεηαη Panobinostat. 

   ηφρνο ησλ δαλψλ εηδηθψλ είλαη λα πξνζθέξνπλ κε ηε κέζνδφ 

ηνπο κηα νξηζηηθή ζεξαπεία γηα ηνλ ηφ ζψδνληαο ηνπο αζζελείο απφ 

ηελ εθφξνπ δσήο ιήςε θαξκάθσλ. 

 



Ζ πεξίπησζε ηνπ αζζελνχο ηνπ Βεξνιίλνπ 

   Πξηλ απφ πεξίπνπ κηα πεληαεηία νη εηδηθνί πίζηεπαλ φηη ν HIV δελ 

κπνξεί λα ηαζεί. Σφηε φκσο έγηλε γλσζηή ε πεξίπησζε ελφο 

αηφκνπ, ηνπ Σίκνζη Ρέη Μπξάνπλ – έγηλε γλσζηφο σο αζζελήο ηνπ 

Βεξνιίλνπ – ν νπνίνο έπαζρε απφ ηνλ HIV θαη εκθάληζε 

ζπγρξφλσο ιεπραηκία. Ο ζπγθεθξηκέλνο αζζελήο έιαβε κφζρεπκα 

κπεινχ ησλ νζηψλ απφ έλαλ δφηε κε κηα ζπάληα γελεηηθή 

κεηάιιαμε πνπ έθαλε ηα θχηηαξά ηνπ αλζεθηηθά ζηνλ HIV. Σν 2007 

κεηά ηε κεηακφζρεπζε ν θχξηνο Μπξάνπλ έγηλε ν πξψηνο 

άλζξσπνο παγθνζκίσο πνπ ζεξαπεχζεθε απφ ην AIDS. 

   Παξφηη πεξηπηψζεηο ζαλ θαη απηέο είλαη κεκνλσκέλεο θαη δελ 

κπνξνχλ ηα απνηειέζκαηα λα αλαπαξαρζνχλ ζε κεγάιε θιίκαθα, 

ε πεξίπησζε ηνπ Βεξνιίλνπ έθαλε ηνπο επηζηήκνλεο λα δνπλ κε 

άιιν κάηη ην ελδερφκελν νξηζηηθήο ζεξαπείαο γηα ηνλ HIV. 

  ε απηφ ην πιαίζην δηαθνξεηηθέο νκάδεο θπλεγνχλ δχν 

δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ζ κηα αθνξά γνληδηαθή ζεξαπεία έρεη 

σο ζηφρν λα θάλεη ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αζζελνχο 

αλζεθηηθφ ζηνλ HIV. Ζ δεχηεξε πξνζέγγηζε είλαη απηή πνπ 

αθνινπζεί ε νκάδα απφ ηε Γαλία θαζψο θαη άιιεο νκάδεο ζε 

Δπξψπε θαη ΖΠΑ.  

 

- Έλα αθφκα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

απνηειεζκαηηθνχ εκβνιίνπ θαηά ηνπ ηνχ ηνπ AIDS έθαλαλ 

Ακεξηθαλνί επηζηήκνλεο. 

   Παξαθνινχζεζαλ γηα πξψηε θνξά αλαιπηηθά ζε αζζελή ηε 

δηαρξνληθή εμέιημε, δειαδή ηηο δηαδνρηθέο κεηαιιάμεηο, ελφο 

ηζρπξνχ αληηζψκαηνο ζην αλνζνπνηεηηθφ ηνπ ζχζηεκα, θαζψο 

απηφ αληηδξνχζε ζηηο αληίζηνηρεο κεηαιιάμεηο ηνπ ηνχ HIV.   

   Έηζη απνθάιπςαλ κε πνην ηξφπν αλαπηχζζνληαη ζηαδηαθά απηά 

ηα πξσηετληθά κφξηα, ηδίσο ζε κεξηθνχο πην «αλζεθηηθνχο» 

αζζελείο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα 

εμνπδεηεξψζνπλ ηνλ ηφ ηνπ HIV ζηηο πνηθίιεο κνξθέο ηνπ, νη 

εξεπλεηέο επειπηζηνχλ φηη κειινληηθά ζα δεκηνπξγήζνπλ εκβφιηα 

κε παξφκνηα αληηζψκαηα, ψζηε λα πξνζηαηεχνπλ φζνπο 



κνιχλνληαη απφ ην AIDS.  

Πάλησο κηα ηέηνηα πξννπηηθή παξακέλεη αθφκα καθξηλή. 

    Οη εξεπλεηέο απφ πνιιά ακεξηθαληθά παλεπηζηήκηα (Κνινχκπηα, 

ηάλθνξλη, Πελζηιβάληα θ.α.), κε επηθεθαιήο ηνλ θαζεγεηή 

Μπάξηνλ Υέηλο ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ Νηηνπθ, 

πνπ έθαλαλ ηε ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζην πεξηνδηθφ "Nature", 

ζχκθσλα κε ην BBC θαη ηνπο «Σάηκο ηεο Νέαο Τφξθεο», 

αλαθάιπςαλ φηη απηά ηα αληηζψκαηα αλαπηχζζνληαη ζε 

νξηζκέλνπο αζζελείο κε AIDS, κφλν αθνχ ν πιεζπζκφο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ ζηειερψλ ηνπ ηνχ ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αζζελνχο έρεη 

δηαθνξνπνηεζεί ζεκαληηθά, θάηη πνπ νη γηαηξνί ππνπηεχνληαλ, 

αιιά πνηέ δελ είραλ παξαηεξήζεη έσο ηψξα. 

    Ο ηφο HIV κεηαιιάζζεηαη κε κεγάιε ηαρχηεηα, πξάγκα πνπ 

δπζθνιεχεη ππεξβνιηθά ηε δεκηνπξγία εκβνιίσλ ηθαλψλ λα 

αλαγλσξίζνπλ ηηο ηφζεο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ηνπ.  

   Παξάιιεια, ε αλάπηπμε εκβνιίνπ «ζθνληάθηεη» ζην φηη ηα 

αληηζψκαηα πνπ έρνπλ κειεηεζεί κέρξη ζήκεξα, είλαη ππεξβνιηθά 

πνιχπινθα, ελψ γίλνληαη απνηειεζκαηηθά θαηά ηνπ ηνχ HIV κε 

θαζπζηέξεζε αξθεηνχ ρξφλνπ κεηά ηελ αξρηθή κφιπλζε ηνπ 

αλζξψπνπ κε AIDS. 

   Όκσο ην αληίζσκα CH103 πνπ απηή ηε θνξά κειέηεζαλ νη 

ακεξηθαλνί εξεπλεηέο, είλαη ιηγφηεξν πνιχπινθν απφ άιια πνπ 

έρνπλ κειεηεζεί ζην παξειζφλ (π.ρ. ην VRC01), πξάγκα πνπ 

ειπίδεηαη φηη ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

εκβνιίνπ.  

    Σν ζπγθεθξηκέλν αληίζσκα, πνπ αληρλεχηεθε ζε έλαλ αζζελή 

απφ ηελ Αθξηθή 136 εβδνκάδεο κεηά ηελ αξρηθή κφιπλζή ηνπ κε 

ηνλ ηφ, απνδείρηεθε φηη είλαη ζε ζέζε λα εμνπδεηεξψζεη ην 55% 

φισλ ησλ γλσζηψλ ζηειερψλ ηνπ ηνχ HIV. 

    Οη εξεπλεηέο, αλαιχνληαο παιαηά δείγκαηα αίκαηνο απφ ην ίδην 

πξφζσπν (ε κφιπλζε ηνπ νπνίνπ είρε δηαγλσζηεί έγθαηξα, κφιηο 

κεηά απφ ηέζζεξηο εβδνκάδεο), θαηάθεξαλ λα «ηρλειαηήζνπλ» ηελ 

παξάιιειε πνξεία ζπλ-εμέιημεο ηνπ ηνχ θαη ηνπ αληηζψκαηνο απφ 

ηα πξψηα θηφιαο ζηάδηα ηεο κφιπλζεο.  



    Με απηφ ηνλ ηξφπν, αλαθάιπςαλ ηελ πην «αξρατθή» (πξφδξνκε) 

κνξθή ηνπ ελ ιφγσ αληηζψκαηνο, πνπ παξήγαγαλ ηα θχηηαξα Β 

ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

   ηαδηαθά απηφ ην αληίζσκα «σξίκαζε» (κέζα απφ κηα ζπλερή 

κάρε ηνπ κε ηνλ ηφ) θαη εμειίρηεθε ζε κηα κνξθή ηθαλή λα ηνλ 

εμνπδεηεξψλεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ. 

   Οη εξεπλεηέο ειπίδνπλ φηη πιένλ ζα κπνξέζνπλ λα αλαπαξάγνπλ 

απηά ηα δηαρξνληθά βήκαηα πνπ έθαλε ην αληίζσκα ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπ αζζελνχο θαη έηζη λα ζρεδηάζνπλ πξσηεΐλεο 

(αληηζψκαηα) ελφο εκβνιίνπ, νη νπνίεο ζα «σζνχλ» ην ζψκα ηνπ 

αζζελνχο λα αλαπηχμεη απηά ηα αληηζψκαηα CH103. 

   Όκσο, άιινη επηζηήκνλεο, φπσο ν δξ Ληνχηο Πίθεξ, εηδηθφο ζηα 

εκβφιηα απφ ην παλεπηζηήκην ηνπ Όξεγθνλ, εκθαλίζηεθε 

επηθπιαθηηθφο.  

«Ναη, ε λέα έξεπλα απνηειεί έλα νδηθφ ράξηε γηα ηελ αλάπηπμε 

ελφο εκβνιίνπ, φκσο κνηάδεη κε έλαλ απφ εθείλνπο ηνπο ράξηεο ηνπ 

θφζκνπ απφ ην έηνο 1400. Γελ μέξνπκε αθφκα πψο ζα 

κεηαηξέςνπκε απηφ ην αληίζσκα ζε εκβφιην».  

    
 
 
 
                                      ΠΡΟΦΤΛΑΞΔΙ  

     Απαηηείηαη ε επαγξχπλεζε ησλ ππεξεζηψλ Γεκφζηαο Τγείαο, γηα 

ηελ έγθπξε πιεξνθφξεζε ηνπ πιεζπζκνχ αιιά θαη ησλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο νκάδεο πςεινχ 

θηλδχλνπ.O ηφο δελ θάλεη δηάθξηζε κεηαμχ θχινπ, ειηθίαο, θπιήο ή 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο. Όινη νη άλζξσπνη κπνξεί λα κνιπλζνχλ 

εάλ δελ ηεξνχληαη νη βαζηθνί θαλφλεο πξνζηαζίαο. 

Οη θαλφλεο απηνί είλαη νη αθφινπζνη: 

   Όπνηνο δελ απέρεη απφ ηηο ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο θαη δελ δηαηεξεί 

καθξνρξφληα ζηαζεξή θαη ακνηβαία πηζηή εξσηηθή ζρέζε κε έλαλ 

απνθιεηζηηθά ζχληξνθν πνπ δελ έρεη κνιπλζεί απφ ηνλ ηφ, πξέπεη 

ζε θάζε ζεμνπαιηθή επαθή λα ρξεζηκνπνηεί πξνθπιαθηηθφ. Ο 



πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ δηαθνξεηηθψλ εξσηηθψλ ζπληξφθσλ 

θαη ε απνθπγή ησλ επθαηξηαθψλ ζεμνπαιηθψλ ζρέζεσλ είλαη 

απηνλφεην φηη κεηψλνπλ ηνλ θίλδπλν. Σα πξνθπιαθηηθά είλαη 

απνηειεζκαηηθά φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ αξρή ηεο 

εξσηηθήο πξάμεο, φηαλ είλαη αθέξαηα θαη θαιήο πνηφηεηαο, φηαλ ζε 

απηά αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπο θαη δελ έρνπλ εθηεζεί 

γηα πνιχ θαηξφ ζην θσο ή ζηε δέζηε. 

αλ κέηξν πξνθχιαμεο πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε 

κεηαρεηξηζκέλσλ ζπξηγγψλ απφ ηνπο ρξήζηεο ελδνθιεβίσλ νπζηψλ 

θαη νη ηξαπκαηηζκνί απφ ρξεζηκνπνηεκέλα αηρκεξά αληηθείκελα 

πνπ έρνπλ κνιπλζεί. (π.ρ. γηα ηαηνπάδ ή ηξχπεκα απηηψλ). 

Ο θαζέλαο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη εάλ έρεη κνιπλζεί κε ηνλ ηφ ηνπ 

AIDS, θάλνληαο ην ηεζη αληηζσκάησλ ηνπ ηνχ, ζην αίκα. 

Απαηηνχληαη ζπλήζσο 2 ή 3 κήλεο απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο 

κνιχλζεθε έσο ηε ζηηγκή πνπ αληηζψκαηα κπνξνχλ λα 

αληρλεπζνχλ ζην αίκα, αλ θαη ην κνιπζκέλν άηνκν κπνξεί λα 

κεηαδψζεη ηνλ ηφ ζε απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Δάλ θάπνηνο 

πηζηεχεη φηη έρεη κνιπλζεί πξέπεη λα πεξηκέλεη 2 έσο 3 κήλεο πξηλ 

θάλεη ην ηεζη. Θεηηθφ απνηέιεζκα δε ζεκαίλεη φηη θάπνηνο έρεη 

AIDS κφλν φηη κνιχλζεθε απφ ηνλ ηφ ηνπ AIDS. Σν ηεζη δελ κπνξεί 

λα πξνζδηνξίζεη εάλ θαη πφηε θάπνηνο ζα εθδειψζεη ηελ αζζέλεηα. 

Σν αξλεηηθφ απνηέιεζκα δελ πξνθπιάζζεη θάπνηνλ απφ 

κειινληηθή ινίκσμε. Ζ εμέηαζε γίλεηαη εκπηζηεπηηθά θαη δσξεάλ 

ζηα Κέληξα Αλαθνξάο θαη Διέγρνπ ηνπ AIDS, ζε φια ηα κεγάια 

λνζνθνκεία θαη ηηο θιηληθέο ηεο ρψξαο. 

 Αλ είζαη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ θαη είζαη 

νξνζεηηθφο κελ εθζέηεηο άιινπο ρξήζηεο ζε θίλδπλν 

δαλείδνληάο ηνπο ζχξηγγεο θαη άιια ζχλεξγα πνπ 

ρξεζηκνπνηείο εζχ. 

 Αλ είζαη νξνζεηηθή κεηέξα απφθπγε ηελ εγθπκνζχλε δηφηη 

ππάξρεη θίλδπλνο λα πξνζβιεζεί θαη ην θχεκα. 

πκβνπιέςνπ ηνλ ηαηξφ ζνπ. 

 Αλ είρεο χπνπηε επαθή ελεκέξσζε ακέζσο ηνλ εξσηηθφ ζνπ 

ζχληξνθν, θαη ιάβε πιεξνθνξίεο απφ ηνλ ηαηξφ ζνπ, ψζηε 



λα απνθχγεηο ηηο ζπαζκσδηθέο θηλήζεηο θαη ηνλ παληθφ. 

Σήξεζε γηα ην δηάζηεκα πνπ ζα ζνπ νξίζεη ν ηαηξφο ζνπ ηνπο 

θαλφλεο πξφιεςεο θαη πξνθχιαμεο. 

 Αλ είζαη νξνζεηηθφο, έρεηο ρξένο λα πξνζηαηέςεηο ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ζνπ θαη λα κελ ηνπο εθζέζεηο ζε θίλδπλν είηε 

κέζσ ηεο εξσηηθήο επαθήο, είηε κέζσ ηεο επαθήο κε 

ζσκαηηθά πγξά ζηα νπνία απνκνλψλεηαη ν ηφο ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο (αίκα, ζπέξκα, θνιπηθφ πγξφ), δελ πξέπεη λα 

γίλεζαη δσξεηήο νξγάλσλ, νχηε αηκνδφηεο, ελψ ζα 

ελεκεξψλεηο ηνλ ηαηξφ θαη ηνλ νδνληίαηξν πξηλ απφ θάζε 

ηαηξηθή πξάμε. 

  
 
 
                           ΓΙΑΗΜΟΙ ΜΔ AIDS 
 
 

 
 

BILLY BO  
Σν ςεπδψλπκν ηνπ Βαζίιε Κνπξθνπκέιε απφ ηα Κακίληα, 
αγαπήζεθε ηφζν, φζν θαη ηα ξνχρα ηνπ . Ο Έιιελαο ζρεδηαζηήο 
ιαηξεχηεθε απφ ηηο θνκςέο θπξίεο ηεο θνζκηθήο Αζήλαο , αιιά 
αγαπήζεθε θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ γλσξηκία ηνπ κε ηνλ Μάθε 
Σζέιην έπαημε ζπνπδαίν ξφιν ζηελ θαξηέξα ηνπ. Σν 1974 
άλνημαλ ην πξψην ηνπο θαηάζηεκα ξνχρσλ ζην Κνισλάθη, ζηελ 
νδφ φισλνο . Έλαο επίκνλνο βήραο ηνλ ηαιαηπσξνχζε πνιχ 
θαη δήηεζε λα ειεγρζεί γηα ηελ δηάζεκε αζζέλεηα ηεο επνρήο , ην 
AIDS . Σν ηέινο ήξζε ζηηο 13 Ηνπλίνπ ηνπ 1987.  
 
 



 
 

  
 
Greg Louganis 
Μία απφ ηηο πην επαλαιακβαλφκελεο εηθφλεο απφ Οιπκπηαθνχο 
Αγψλεο ήηαλ εθείλε ηνπ 1988 φηαλ ν θαηαδχηεο Greg Louganis 
ρηππάεη ην θεθάιη ηνπ ζηνλ βαηήξα. Παξά ηελ δηάζεηζε 
θαηέθηεζε δπν ρξπζά κεηάιιηα. Σελ ίδηα ρξνληά βξέζεθε ζεηηθφο 
ζηνλ ηφ. ην βηβιίν ηνπ „Breaking the Surface‟ κίιεζε γηα ηελ 
εκπεηξία, πνπ ηνπ άιιαμε ηελ δσή. Σψξα είλαη πξνπνλεηήο 
θαηαδχζεσλ. 
 
 

 
 
FREDDIE MERCURY 
Ζ θσλή ηνπ θαη νη πνιιέο επηηπρίεο κε ηνπο „Queen‟ ηνλ έθαλε 
βαζηθφ ζακψλα ζηηο πεξηζζφηεξεο ιίζηεο ησλ ΣΟΠ 100 ξνθ 
ηξαγνπδηψλ φισλ ησλ επνρψλ , ελψ ε κνπζηθή ηνπ εμαθνινπζεί 
λα είλαη αγαπεκέλε θαη δεκνθηιήο ζρεδφλ ηέζζεξεηο δεθαεηίεο 
απφ ηφηε πνπ γξάθηεθε. Δλψ έκαζε φηη έρεη AIDS ην 1987 
θξάηεζε ηελ δηάγλσζε κπζηηθή, φζν κπνξνχζε , παξά ηηο 
ζπλερείο αλαθνξέο ησλ ΜΜΔ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1991 
αλαθνίλσζε ηελ πάιη ηνπ κε ηνλ ηφ θαη δπν κέξεο αξγφηεξα 



πέζαλε απφ AIDS πνπ ζρεηηδφηαλ κε πλεπκνλία. 
 

 
ANTHONY PERKINS 
    
Ο Anthony Perkins ή Norman Bates ζηνλ ξφιν πνπ ηνλ 
θαζηέξσζε ζην "Psycho" ηνπ Alfred Hitchcock, αιιά θαη ζηνλ 
ξφιν πνπ εκείο γηα εζληθνχο ιφγνπο ηνλ ιαηξέςακε ζηε 
"Φαίδξα" κε ηελ Μειίλα Μεξθνχξε, πέζαλε ζηηο 12 επηεκβξίνπ 
ηνπ 1992 απφ επηπινθέο ιφγσ ηνπ AIDS. Ήηαλ 60 εηψλ θαη 
θεκνινγνχληαλ φηη είρε κεγάιν αξηζκφ αξζεληθψλ αζηεξηψλ 
ζρέζεηο ζην Υφιπγνπλη. Ήηαλ παληξεκέλνο θαη είρε δχν παηδηά. 
 
 

  
ROCK HUDSON  
 
 
 
Ο ςειφο, αξξελσπφο θαη γνεηεπηηθφο Rock Hudson ήηαλ έλαο 
απφ ηνπο πην πνζεηνχο άληξεο ηεο κεγάιεο νζφλεο ηηο 
δεθαεηίεο ηνπ '50 θαη ηνπ '60. Σν 1985 έγηλε έλαο απφ ηνπο 
πξψηνπο celebrities ηνπ Υφιπγνπλη πνπ πέζαλε απφ επηπινθέο 
εμαηηίαο ηνπ AIDS. Ζ απνθάιπςε ηεο λφζνπ ζφθαξε ηνπο 
ζαπκαζηέο ηνπ, θαζψο ν Hudson θχιαγε ηελ νκνθπινθπιία ηνπ 
σο επηαζθξάγηζην κπζηηθφ. Χζηφζν, ε δεκνζηνπνίεζε ηεο 
δηάγλσζήο ηνπ βνήζεζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ 



ρξεκαηνδφηεζε ελαληίνλ ηνπ ηνχ. Ήηαλ αθφκα ν ιφγνο πνπ ε 
Elizabeth Taylor αθηέξσζε ηελ δσή ηεο ζην λα  ζπγθεληξψλεη 
ρξήκαηα γηα ηελ έξεπλα ηνπ AIDS 
 
 

 
RUDOLF NUREYEV  
 
Ο ζξχινο ηνπ κπαιέηνπ Rudolf Nureyev ππέθεξε απφ AIDS 
κέρξη πνπ πέζαλε ζηηο 6 Ηαλνπαξίνπ 1993, ζε ειηθία 54 εηψλ. Ο 
Ρψζνο ρνξεπηήο έλαο απφ ηνπο θνξπθαίνπο φισλ ησλ επνρψλ, 
απηνκφιεζε ζηελ Γχζε ζηε κέζε ηεο θαξηέξαο ηνπ. Ύζηεξα απφ 
κηα πεξηνδεία ησλ κπαιέησλ Κίξνθ ζην Παξίζη αξλήζεθε λα 
επηζηξέςεη ζηελ παηξίδα ηνπ θαη δήηεζε πνιηηηθφ άζπιν ζηε 
Γαιιία. Οπδέπνηε έθξπςε φηη ήηαλ νκνθπιφθηινο. Ο 
κεγαιχηεξνο έξσηαο ηεο δσήο ηνπ ήηαλ ν Γαλφο ρνξεπηήο Erik 
Bruhn 
 
 

 

 
GIA CARANGI 

 
Γλσζηφ top model ζηε δεθαεηία ηνπ 80. Παλέκνξθε γπλαίθα πνπ 



πέζαλε απφ AIDS ζε ειηθία 26 εηψλ. Αδχλακνο ραξαθηήξαο (έηζη 
ηελ πεξηγξάθνπλ), ηπθιψζεθε απφ ηα δπλαηά θψηα ηεο 
δεκνζηφηεηαο, πνπ εηζέβαιαλ μαθληθά ζηε δσή ηεο. Έγηλε 
λαξθνκαλήο. Πέζαλε ζε λνζνθνκείν ζηε Φηιαδέιθεηα. ην θξεβάηη 
ηεο, κέξα λχρηα βξηζθφηαλ κφλν ε κεηέξα ηεο. Ο θφζκνο ηεο 
κφδαο φζν γξήγνξα ηελ έθαλε δηάζεκε, ηφζν γξήγνξα ηελ μέραζε. 
ηελ θεδεία ηεο δελ παξεπξέζεθε θαλείο. Πέζαλε ζηηο 18 
Ννεκβξίνπ ηνπ 1986 
 

   

 
STEPHEN STUCKER 
 Σν φλνκα δελ ζαο ιέεη θάηη αιιά φζνη έρεηε δεη ηελ θσκσδία “κηα 
ηξειή απίζαλε πηήζε”, ζα ηνλ ζπκάζηε ζαλ ηνλ πηιφην πνπ 
επηρείξεζε λα πξνζγεηψζεη ην γεκάην επηβάηεο αεξνπιάλν. Ζ 
ραξαθηεξηζηηθή ζθελή είλαη πνπ ν ηάθεξ κε ηα ρέξηα ζην πεδάιην, 
παζαίλεη θξίζε παληθνχ θαη αξρίδεη λα ηδξψλεη θαη λα ηδξψλεη θαη 
θάπνηα ζηηγκή λα βγάδεη πνηάκηα ηδξψηα πνπ θαηέθιπζαλ ην 
θφθπηη. Πέζαλε απφ AIDS ζε ειηθία 38 εηψλ, ζηηο 13 Απξηιίνπ ηνπ 
1986.  
 
 
Δμπιζηεςηικόηηηα, Ιαηπικό Απόππηηο και Νομοθεζία σεηικά 

με ηη Λοίμωξη και Νόζο HIV 

 

Ζ ινίκσμε θαη λφζνο HIV έρεη, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, 

πξνθαιέζεη κεγάιν πξνβιεκαηηζκφ ζε ζέκαηα εζηθήο αιιά θαη 

λνκηθήο θχζεο. Θεσξήζακε ζθφπηκν λα επεθηαζνχκε ζην ζέκα 

ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο, ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη ηεο 

λνκνζεζίαο, φπσο απηά δηακνξθψλνληαη ζηηο κέξεο καο ζε ζρέζε 

κε ηε ινίκσμε θαη λφζν HIV. 



 

 

Πεξηερφκελν ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ 

"Σν ηαηξηθφ απφξξεην, σο έκθαζε ηεο ζρέζεο γηαηξνχ θαη 

αζζελνχο, εκπίπηεη ζηε γεληθφηεξε έλλνηα ηεο πξνζηαζίαο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο σο απφιπηνπ θαη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλνπ 

αηνκηθνχ θαη αλζξψπηλνπ δηθαηψκαηνο πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ 

δηεζλείο ζπκβάζεηο". 

Σν ηαηξηθφ απφξξεην κπνξεί λα είλαη αηνκηθφ ή ζπιινγηθφ ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ δελ εκπιέθεηαη έλαο κφλν γηαηξφο αιιά 

πεξηζζφηεξνη. Ζ ηήξεζή ηνπ καδί κε ηελ ειεχζεξε επηινγή ηνπ 

γηαηξνχ ζπληζηνχλ ηε βάζε ηεο ζρέζεο γηαηξνχ-αζζελνχο πνπ 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε. 

Παξ' φηη κεηά ην Β΄ παγθφζκην πφιεκν ν θαλφλαο ηνπ ηαηξηθνχ 

απφξξεηνπ ρξεηάζηεθε λα εηζαρζεί ζε φια ηα δηεζλή θείκελα ηα 

νπνία είραλ ζρέζε κε ηελ πγεία -κε ηε κνξθή ηνπ θαλφλα ηεο 

απφιπηεο ζησπήο- πην ζεκαληηθέο γηα ηε ιεηηνπξγία ζηελ πξάμε 

θαη ηε δέζκεπζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ είλαη ζηελ νπζία κφλν νη 

ξπζκίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ θαλφλεο ηνπ εζσηεξηθνχ δηθαίνπ 

ησλ θξαηψλ. ην ειιεληθφ δίθαην, ζην άξζξν 8β.ζ25/5.6/1995 

πξνβιέπεηαη ν ζεβαζκφο ηεο ηηκήο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ 

λνζειεπφκελνπ θαη ζηα άξζξα 18, 23 δηαζθαιίδεηαη λνκνζεηηθά ην 

ηαηξηθφ απφξξεην. πγθεθξηκέλα, ην άξζξν 18 αλαθέξεηαη ζηελ 

ηαηξηθή δενληνινγία θαη ζεσξεί ππνρξέσζε θάζε γηαηξνχ ηελ 

απζηεξή ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ, ελψ ην άξζξν 23 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζην πεξηερφκελν ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ. Έλα 

ζέκα πνπ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί είλαη ηη απνηειεί απφξξεην, κέρξη 

πφηε ηζρχεη θαη έλαληη πνηψλ. Απφξξεην πξέπεη λα ζεσξείηαη 

νηηδήπνηε αληηιήθζεθε ή έκαζε ν γηαηξφο αθφκε θαη αλ απηφ δελ 

αλήθεη ζε φζα ηνπ εκπηζηεχζεθε ν αζζελήο (π.ρ. απνηειέζκαηα 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ). 

ην άξζξν 23β.δ. 1955 έρεη νξηζζεί φηη ν γηαηξφο νθείιεη λα είλαη 

ερέκπζνο γηα φ,ηη είδε, άθνπζε, έκαζε ή αληηιήθζεθε θαηά ηε 

δηάξθεηα αζθήζεσο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ θαη ην νπνίν απνηειεί 



απφξξεην ηνπ αζζελή θαη ησλ νηθείσλ ηνπ. Ζ ηαπηφηεηα ηνπ 

αζζελνχο πεξηιακβάλεηαη επίζεο ζηελ έλλνηα ηνπ απνξξήηνπ. 

ην άξζξν 11, παξ.1 ηεο χζηαζεο ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ηηο "λνκηθέο ππνρξεψζεηο ησλ 

γηαηξψλ απέλαληη ζηνπο αζζελείο ηνπο" δηαηππψλεηαη ε 

ππνρξέσζε ηνπ γηαηξνχ λα ηεξεί ην απφξξεην έλαληη ησλ ηξίησλ 

ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηνλ αζζελή θαη 

ζηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Σξίηνο ζεσξείηαη θαη ν ζχδπγνο ή ν 

εξσηηθφο ζχληξνθνο ζηελ πεξίπησζε ηνπ AIDS, φρη φκσο θαη ν  

 

λφκηκνο αληηπξφζσπνο, δειαδή γνλέαο αλειίθνπ ή επίηξνπνο 

αλειίθνπ. 

Ο γηαηξφο νθείιεη λα ηεξήζεη ην απφξξεην αθφκε θαη κεηά ην 

ζάλαην ηνπ αζζελνχο εθηφο αλ ε εζληθή λνκνζεζία πξνβιέπεη ην 

αληίζεην. 

 

Παξαβίαζε ηνπ Ηαηξηθνχ Απνξξήηνπ 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ην ηαηξηθφ απφξξεην παξαβηάδεηαη. 

Παξάδεηγκα απνηειεί ε επηβνιή απφ ην ειιεληθφ δίθαην ζηνπο 

γηαηξνχο λα δειψλνπλ ζηηο αξκφδηεο πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο 

πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε AIDS. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο 

ζπγθξνχεηαη ην ηαηξηθφ απφξξεην (σο έθθξαζε ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο) κε εθείλν ηεο πγείαο. Δπεηδή ε πγεία είλαη 

αγαζφ αλψηεξν απφ ην ηαηξηθφ απφξξεην, φηαλ ηίζεηαη δίιεκκα ηεο 

πξνθχιαμεο ηεο δεκφζηαο πγείαο ή ηεο ηήξεζεο ηνπ ηαηξηθνχ 

απνξξήηνπ, θαίλεηαη πσο ε δεκφζηα πγεία ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφηεξε. Τπνζηεξίδεηαη έηζη, φηη ε αλαγξαθή ηνπ είδνπο ηεο 

λφζνπ ζην βηβιηάξην πγείαο ηνπ αζζελνχο δελ αληηζηξαηεχεηαη ηνλ 

θαλφλα ηεο ερεκχζεηαο. 

Παξάβαζε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ δελ ζεσξείηαη φηαλ 

αλαθνηλψλεηαη ην ίδην ην πεξηζηαηηθφ ρσξίο φκσο λα 

απνθαιχπηεηαη ε ηαπηφηεηα ηνπ αζζελνχο θη απηφ γηαηί γίλεηαη γηα 

ζθνπνχο πξνψζεζεο ηεο επηζηήκεο. Πνιιέο δεκφζηεο αξρέο 



δεηνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζε 

ζέκαηα πγείαο. Γηα παξάδεηγκα δηθαζηήξηα, θνξνινγηθέο αξρέο, 

ηακεία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, εξγνδφηεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, 

εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα. 

Σν ζχζηεκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ απνξξήηνπ θηλδπλεχεη επίζεο 

απφ ηελ αλάπηπμε ηεο πιεξνθνξηθήο. Ζ απμαλφκελε ρξήζε 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ηαηξηθήο 

δηαδηθαζίαο (εμέηαζε, δηάγλσζε θιπ.) θαη ε ρξεζηκνπνίεζε 

πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ (ησλ εξγαδνκέλσλ) εγθπκνλνχλ θηλδχλνπο 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ θαηνρχξσζε ηνπ 

ηαηξηθνχ απνξξήηνπ. Έρεη νξηζζεί απφ ηε χζηαζε R(83)2 ηεο 

Δπηηξνπήο ησλ Τπνπξγψλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο 

(18.1.1989) φηη φζα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηελ πγεία θαη ζεσξνχληαη 

απφξξεηα, δελ πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζε ειεθηξνληθνχο 

ππνινγηζηέο, παξά κφλν απφ πξνζσπηθφ πνπ ππφθεηηαη ζηνπο 

θαλφλεο ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ . 

Λφγσ αζάθεηαο ησλ νξίσλ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη δεκφζηαο 

πγείαο, ηίζεηαη ην εξψηεκα εάλ ν γηαηξφο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηαηεξήζεη ην απφξξεην ζε πεξηπηψζεηο αζζελψλ κε AIDS θαη ηη 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο  

 

αδηαθνξίαο απηψλ ησλ αζζελψλ. Δπίζεο απηφ ην εξψηεκα δελ 

ηζρχεη κφλν ζε πξνζσπηθφ επίπεδν (επζχλε γηαηξνχ) αιιά θαη ζε 

επίπεδν θνξέα (λνζνθνκείν). Πνηα είλαη ε επζχλε ηνπ λνζνθνκείνπ 

απφ ηε κεηάδνζε ηνπ ηνχ ζε αζζελείο θαη ζε πνην βαζκφ 

δεζκεχεηαη γηα ηελ ηήξεζε ησλ απνξξήησλ ζηνηρείσλ; 

Φαίλεηαη πάλησο φηη ε ζπληαγκαηηθφηεηα θαη ε θαηνρχξσζε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο κε δηεζλείο ζπκβάζεηο δελ απνηειεί επαξθή 

πξνζηαζία γηα ηα άηνκα κε ινίκσμε ή λφζν HIV. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή, παξφηη ην απφξξεην ζεσξείηαη δηθαίσκα δεκνζίαο ηάμεσο, 

ζπγθξνχεηαη κε εθείλν ηεο δεκφζηαο πγείαο ε νπνία ππεξέρεη θαη 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφηεξε. 

Ζ λνκνζεζία πνπ ππάξρεη κέρξη απηή ηε ζηηγκή δελ επαξθεί νχηε 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θνξέσλ απφ ελέξγεηεο άιισλ ελαληίσλ 



ηνπο, νχηε γηα ηελ πξνζηαζία ηξίησλ πξνζψπσλ απφ πξάμεηο ησλ 

θνξέσλ. 

 

Ννκηθά Θέκαηα 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία δελ ππάξρεη εηδηθή λνκνζεηηθή ξχζκηζε 

γηα ην AIDS. Δμαίξεζε απνηειεί ε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ Α1/6122/16-

7/19.9.1986 πνπ πξνβιέπεη ηελ ππνρξεσηηθή δήισζε θάζε 

θξνχζκαηνο AIDS απφ ην γηαηξφ πνπ θάλεη ηε δηάγλσζε ζηνλ 

πξντζηάκελν γηαηξφ ηεο αξκφδηαο δηεπζχλζεσο ηνπ Τπνπξγείνπ 

θαη παξάιιεια ηε δηαθχιαμε ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 
 
    Με ηε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζεμ, ηνπ 
ζηνκαηηθνχ ζεμ θαη ηνπ πξσθηηθνχ ζεμ είλαη δπλαηφλ λα κεηαδνζνχλ απφ 
άλζξσπν ζε άλζξσπν δηάθνξα λνζήκαηα. Απηά ραξαθηεξίδνληαη σο 
εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελα Ννζήκαηα (ΜΝ) ή εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελεο 
Αζζέλεηεο ή Αθξνδίζηα Ννζήκαηα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ην παξειζφλ, πεξίπνπ κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1990,  ηα ΜΝ ήηαλ επξέσο 
γλσζηά σο αθξνδίζηα λνζήκαηα (venereal diseases). Σν επίζεην "αθξνδίζηνο" 
πξνέξρεηαη απφ ην φλνκα Αθξνδίηε (Venereal απφ ην ιαηηληθφ Venus), πνπ 
ήηαλ ε αξραηνειιεληθή θαη ξσκατθή ζεά ηνπ έξσηα. ''Κνηλσληθή λφζνο'' ήηαλ 
έλαο άιινο επθεκηζκφο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ν φξνο ζεμνπαιηθψο 
κεηαδηδφκελεο ινηκψμεηο πξνηηκάηαη, θαζψο έρεη έλα επξχηεξν θάζκα 
ελλνηψλ: έλα άηνκν κπνξεί λα κνιπλζεί θαη κπνξεί λα κνιχλεη άιινπο 
δπλεηηθά, ρσξίο λα έρεη κηα αζζέλεηα. Οη ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελεο ινηκψμεηο 
είλαη γλσζηέο εδψ θαη εθαηνληάδεο ρξφληα. Γεληθά κηα ινίκσμε είλαη κηα 
απνίθηζε απφ έλα παξαζηηηθφ είδνο, ην νπνίν κπνξεί λα κελ έρεη αξλεηηθέο 
επηπηψζεηο. ε κηα αζζέλεηα ε ινίκσμε νδεγεί ζε κεησκέλε ή κε θπζηνινγηθή 
ιεηηνπξγία. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε θαηάζηαζε κπνξεί λα κελ παξνπζηάδεη 
ζεκάδηα ή ζπκπηψκαηα. Μεξηθά ΜΝ κπνξνχλ λα κεηαδίδνληαη θαη κέζσ ηεο 
ρξήζεο βεινλψλ κεηά ηε ρξήζε ηνπο απφ έλα κνιπζκέλν άηνκν, θαζψο θαη 
κέζσ ηεο γέλλαο ή ηνπ ζειαζκνχ. Απμεκέλε θαηαλφεζε ησλ ινηκψμεσλ, 
φπσο ε HPV, νη νπνίεο κνιχλνπλ ηα πεξηζζφηεξα ζεμνπαιηθά ελεξγά άηνκα, 
αιιά πξνθαινχλ αζζέλεηεο κφλν ζε ιίγα, έρεη νδεγήζεη ζε απμεκέλε ρξήζε 
ηνπ φξνπ STI. Οη ππάιιεινη δεκφζηαο πγείαο αξρηθά εηζήγαγαλ ηνλ φξν 
ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελε ινίκσμε, ηνλ νπνίν νη θιηληθνί γηαηξνί 
ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν παξάιιεια κε ηνλ φξν ζεμνπαιηθψο 
κεηαδηδφκελν λφζεκα, γηα λα ην δηαθξίλνπλ απφ ην πξψην.  Σν ζεμνπαιηθψο 
κεηαδηδφκελν λφζεκα (ΜΝ) κπνξεί λα αλαθέξεηαη κφλν ζε ινηκψμεηο πνπ 
πξνθαινχλ αζζέλεηεο ή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί πην ραιαξά σο ζπλψλπκν 
ηεο ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο ινίκσμεο (ΜΛ). Δπεηδή νη πεξηζζφηεξνη απφ 
ηνπο αλζξψπνπο δελ γλσξίδνπλ φηη έρνπλ κνιπλζεί απφ έλα ΜΝ κέρξη λα 
εμεηαζηνχλ ή λα αξρίζνπλ λα εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ, νη 
πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ΜΝ, αθφκα θη αλ ν φξνο 
ΜΛ είλαη επίζεο ζσζηφο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο. Δπηπιένλ, ν φξνο 
ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα κεξηθέο θνξέο ρξεζηκνπνηείηαη 
δεδνκέλνπ φηη είλαη ιηγφηεξν πεξηνξηζηηθφο φζν αθνξά άιινπο παξάγνληεο ή 
ηξφπνπο κεηάδνζεο.  ε γεληθέο γξακκέο, έλα ΜΝ είλαη κηα κφιπλζε πνπ έρεη 
ακειεηέα πηζαλφηεηα κεηάδνζεο κε άιια κέζα εθηφο ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο, 
αιιά έρεη έλα ξεαιηζηηθφ κέζν κεηάδνζεο κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή.  
 
 
   Δθηφο απφ ηε  ζπρλή ελαιιαγή εξσηηθψλ ζπληξφθσλ θαη ηε ραιάξσζε ησλ 
θαλφλσλ πξνθχιαμεο ζην ζεμ παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηε κεηάδνζε ησλ 
αζζελεηψλ απηψλ είλαη θαη ε κείσζε ηεο ειηθίαο έλαξμεο ησλ ζεμνπαιηθψλ 
ζρέζεσλ θαη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ  ησλ κε-ειεγρφκελσλ εθδηδνκέλσλ 
αηφκσλ.  Παξφηη θάπνηα απφ απηά ζεσξνχληαλ «μεραζκέλα», φπσο π.ρ. ε 
ζχθηιε, ζηηο κέξεο καο, παξαηεξείηαη έμαξζε ησλ ηνγελψλ, ζεμνπαιηθψο 
κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. Γπζηπρψο ζε θάπνηεο επξσπατθέο ρψξεο, ην 
πξφβιεκα έρεη πάξεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο. ην Ζλσκέλν Βαζίιεην  θαη ηελ 
Ηξιαλδία ην πνζνζηφ ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ αζζελεηψλ έρεη ζρεδφλ 
δηπιαζηαζηεί θαηά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα. ηελ Διιάδα, ηε δεθαεηία ηνπ 1980 
ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή θάκςε ησλ ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ 
(εμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηνπ AIDS). Όκσο, κε ηελ αξρή ηεο λέαο ρηιηεηίαο, είρακε 
αλαηξνπή ησλ δεδνκέλσλ, αθνχ ηα θξνχζκαηα απμήζεθαλ αλεζπρεηηθά. 
Ηδηαίηεξε αλεζπρία πξνθαιεί ζηνπο εηδηθνχο ε έμαξζε ησλ ηνγελψλ 
ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/Αφροδίτη_(μυθολογία)
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Λατινική_μυθολογία&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Βένους
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Ευφημισμός&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Γέννα&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/Θηλασμός
http://el.wikipedia.org/wiki/HPV
http://el.wikipedia.org/wiki/Ασθένεια
http://el.wikipedia.org/wiki/Λοίμωξη


  Σηο πεξηζζνηεξεο θνξέο απηά νθείινληαη ζε δηάθνξνπο παζνγφλνπο 
κηθξννξγαληζκνχο. Δθηφο απφ ην ζαλαηεθφξν AIDS φια ηα άιια αθξνδίζηα 
λνζήκαηα αληηκεησπίδνληαη ζρεηηθά εχθνια ζηα αξρηθά ηνπο ζηάδηα. Αλ θαη 
ζπρλά είλαη αζπκπησκαηηθά ε κε έγθαηξε αληηκεηψπηζή ηνπο κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη ζνβαξέο επηπινθέο κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ησλ 
αηφκσλ. πρλά ππάξρεη θίλδπλνο βιάβεο ησλ αλαπαξαγσγηθψλ νξγάλσλ. 
Έηζη, αλ θάπνηνο δηαπηζηψζεη φηη πάζρεη απφ έλα αθξνδίζην λφζεκα ζα 
πξέπεη ακέζσο λα ελεκεξψζεη θάζε πξφζθαην εξσηηθφ ηνπ ζχληξνθν.  

 

 

 

ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΙΟΓΟ ΣΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΜΔΝΟΤΝ ΓΙΑ 
ΠΑΝΣΑ... 

ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΤΥΙΛΗ 
(<<Ζ ΔΠΗ ΑΗΩΝΔ ΜΑΣΗΓΑ ΣΖ ΑΝΘΡΩΠΟΣΖΣΑ>>) 

Ζ χθηιε είλαη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν λφζεκα πνπ νθείιεηαη ζε ινίκσμε 
απφ ην βαθηήξην Ωρξά Σπεηξνραίηε.  

 

 

 

 

 

 

Ζ Χρξά πεηξνραίηε ή Χρξφ Σξεπφλεκα ή Treponema Pallidum είλαη 
βαθηήξην ηνπ γέλνπο Treponema. Απνηειεί κηθξννξγαληζκφ ιεπηφ, κεγάινπ 
κήθνπο, ζπεηξνεηδνχο ζρήκαηνο, θηλνχκελν κε ειηθνεηδείο θηλήζεηο. 
Μεηαθξάζηεθε σο "σρξά" δηφηη δε ρξσκαηίδεηαη θαιά κε ηηο ζπλήζεηο 
ρξσζηηθέο γηα κηθξνζθφπεζε. Έρεη ηελ ηζρπξφηεξε ινηκνγφλν δξάζε ζε 
ζρέζε κε ηα ππφινηπα παζνγφλα ηξεπνλήκαηα θαη ηελ ηθαλφηεηα λα 
πξνζβάιιεη πξαθηηθά θάζε ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ. Δίλαη πνιχ εππαζήο 
ζηηο εμσηεξηθέο επηδξάζεηο. Μεηαδίδεηαη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή. 

 Δίλαη αζζέλεηα ρξφληαο δηαδξνκήο πνπ κπνξεί λα πξνζβάιιεη φια ηα φξγαλα 
θαη ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο έλαο 
νξγαληζκφο πνπ πξνζβάιιεη ην αίκα θαη άιια πγξά ηνπ ζψκαηνο. Γηαθξίλεηαη 
ζε Δπίθηεηε ζχθηιε θαη ζε πγγελήο ζχθηιε. Ζ ζχθηιε έρεη πνιιά 
ελαιιάζζνκαη νλφκαηα, φπσο: Ζ Γεζπνηλίο Siff, ε θιπθηαηλψδεο λφζνο, θαη 
ηεο έρνπλ δνζεί πνιιέο εζληθέο απνδφζεηο, π.ρ. "Γαιιηθή αζζέλεηα" ή" Αγγιηθή 
αζζέλεηα ". 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B5%CE%BE%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CF%82_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1_%CE%BD%CE%BF%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CF%87%CF%81%CE%AC_%CE%A3%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%87%CE%B1%CE%AF%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BE%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82


Δπίκηηηη ζύθιλη 

Ζ επίθηεηε ζχθηιε είλαη λφζεκα ρξφληαο δηαδξνκήο, πνπ κπνξεί λα 
πξνζβάιιεη φια ηα φξγαλα θαη ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ. Παξνπζηάδεη 
κεγάιε πνηθηιία ζπκπησκάησλ θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάια ρξνληθά 
δηαζηήκαηα θαηά ηα νπνία ε λφζνο βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα θάζε. Ζ 
πεξίνδνο επψαζεο ηνπ κηθξννξγαληζκνχ είλαη απφ 10 εκέξεο έσο 3 κήλεο, κε 
ζπλεζέζηεξε ηηο 3 εβδνκάδεο. 

Ζ θπζηθή πνξεία ηεο λφζνπ, πεξηιακβάλεη 4 θχξηα ζηάδηα: 

1. Ππωηογενήρ ζύθιλη: ε πξσηνπαζήο βιάβε, ή ζθιεξφ έιθνο, 
ζρεκαηίδεηαη ζην ζεκείν ηεο κφιπλζεο, ζπλήζσο, φρη πάληα, ζηε 
γελλεηηθή πεξηνρή, κε κηθξή δηφγθσζε ησλ ιεκθαδέλσλ. ηάδην 
αλψδπλν θαη ρσξίο επαηζζεζία. Αθφκα θαη ρσξίο ζεξαπεία ε λφζνο 
ππνρσξεί ζην 75% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ηα έιθε επνπιψλνληαη εληφο 
4-6 εβδνκάδσλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%BF%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%8C%CE%BB%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CE%BC%CF%86%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82


2. Γεςηεπογενήρ ζύθιλη: ζπλήζσο μεθηλά 6-8 εβδνκάδεο κεηά ηελ 
εκθάληζε ηνπ ζθιεξνχ έιθνπο θαη ζηε ζπλέρεηα εμειίζζεηαη, ζην 75% 
ησλ αζζελψλ, ζε γεληθεπκέλν, ζπκκεηξηθφ εμάλζεκα. Μπνξεί λα 
εκθαληζηνχλ ζπκπηψκαηα, φπσο ππξεηφο, αδηαζεζία θαη θεθαιαιγία. 
Πεξίπνπ ην 33% φζσλ δελ αληηκεηψπηζαλ ζεξαπεπηηθά ην πξψην 
ζηάδην ηεο λφζνπ ζα αλαπηχμνπλ δεπηεξνγελή ζχθηιε . Σα 
ζπκπηψκαηα ηνπ δεχηεξνπ ζηαδίνπ ζπρλά απνδξάκνπλ άλεπ 
ζεξαπείαο θαη ηα βαθηεξίδηα κεηαπίπηνπλ μαλά ζε ιαλζάλνπζα 
θαηάζηαζε. 

 

3. Λανθάνοςζα ζύθιλη: Ζ ιαλζάλνπζα θάζε ζρεηίδεηαη κε ζεηηθέο 
ζπθηιηδηθέο νξνινγηθέο εμεηάζεηο κε ηαπηφρξνλε απνπζία 
ζπκπησκάησλ. Ζ πξψηκε ιαλζάλνπζα πεξίνδνο αξρίδεη έλα ρξφλν ή 
θαη λσξίηεξα κεηά ηελ έλαξμε ηεο πξσηνγφλνπ ζχθηιεο. Ζ φςηκε 
ιαλζάλνπζα πεξίνδνο δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 4 ρξφληα. πλήζσο ην 
25% ησλ αζζελψλ πνπ δελ έιαβαλ αγσγή θαηά ην δεχηεξν ζηάδην ηεο 
λφζνπ εκθαλίδεη ππνηξνπή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ έηνπο ηεο 
ιαλζάλνπζαο ζχθηιεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Σπιηογενήρ ζύθιλη: Δκθαλίδεηαη 3-10 ρξφληα κεηά ηε ινίκσμε θαη 
κπνξεί λα πξνζβιεζεί ην δέξκα, νη βιελλνγφλνη, ηα νζηά, νη κχεο ή ηα 
ζπιάγρλα. Αλάινγα κε ηελ εληφπηζε παίξλεη θαη ηελ αληίζηνηρε 
νλνκαζία ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξεο ηελ 
θαξδηαγγεηαθή ζχθηιε θαη ηε λεπξνζχθηιε.   

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%85%CF%81%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BB%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AD%CF%81%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%83%CF%84%CF%8C
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%82


 

 

 

 

 

 

 

 

 

ςγγενήρ ζύθιλη 

Δάλ κία έγθπνο πάζρεη απφ ζχθηιε, είλαη δπλαηφλ λα κεηαδψζεη ην βαθηήξην 
ζην έκβξπν. Ζ κεηάδνζε γίλεηαη κέζσ ηνπ αίκαηνο κεηά ηελ 9ε εβδνκάδα ηεο 
θχεζεο, αθνχ ζρεκαηηζηεί ν πιαθνχληαο. Ζ πηζαλφηεηα λα κνιπλζεί ην 
έκβξπν εμαξηάηαη απφ ην πφζν λσξίο ζηελ εγθπκνζχλε δηαγλψζηεθε ε 
ζχθηιε ηεο εγθχνπ (θαη άξα εθαξκφζηεθε ε ζεξαπεπηηθή αγσγή) θαη απφ ην 
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ε έγθπνο εθδήισζε ηε ζχθηιε. Όζν παιαηφηεξε είλαη ε 
ζχθηιε ηεο εγθχνπ, ηφζν ιηγφηεξν κεηαδνηηθή είλαη, κνινλφηη δε ζεσξείηαη 
πνηέ εληειψο κε κεηαδνηηθή. Οξηζκέλα πξνζβεβιεκέλα έκβξπα πεζαίλνπλ 
ελδνκεηξίσο, νξηζκέλα γελλψληαη λεθξά ηειεηφκελα θαη άιια γελλψληαη 
δσληαλά, αιιά ζηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζπγγελνχο 
ζχθηιεο, ε νπνία είλαη παξφκνηα, σο πξνο ηελ παζνγέλεηα, κε ην δεχηεξν 
ζηάδην ηεο επίθηεηεο.  

ΙΣΟΡΙΚΗ ΠΟΡΔΙΑ 

 Πποέλεςζη ηηρ νόζος 

Οη δχν επηθξαηέζηεξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί σο πξνο ηελ 
πξνέιεπζε θαη εμάπισζε ηεο ζχθηιεο, έρνληαο σο ρξνληθφ νξφζεκν ηα 
ηαμίδηα ηνπ Υξηζηφθνξνπ Κνιφκβνπ θαη ηηο επαθφινπζεο επηδεκηθέο εθξήμεηο 
ζηελ Δπξψπε, είλαη γλσζηέο σο "Πξνθνινκβηαλή" θαη "Κνινκβηαλή ζεσξία" 
αληίζηνηρα. Τπάξρεη ηξέρνπζα ζπδήηεζε ζηνπο αλζξσπνινγηθνχο θαη 
ηζηνξηθνχο ηνκείο γηα ηελ ηζρχ θαζεκίαο ζεσξίαο.  

Ζ Πποκολομβιανή θεωπία ππνζηεξίδεη φηη ε ζχθηιε πξνυπήξρε ηεο 
αλαθάιπςεο ηεο Ακεξηθήο ζηε γεξαηά ήπεηξν, ελψ ε Κολομβιανή θεωπία 
ππνζηεξίδεη φηη ε ζχθηιε είλαη κηα αζζέλεηα ηνπ Νένπ Κόζκνπ πνπ ήξζε ζηελ 
Δπξψπε κε ηηο απνζηνιέο ηνπ Κνιφκβνπ. 
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ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζηηο αξρέο ηνπ 21νπ αηψλα ε άπνςε πνπ έρεη 
επηθξαηήζεη είλαη ε πιένλ δηαιιαθηηθή θαη ζηεξίρζεθε ζηελ απμεκέλε επηξξνή 
ηνπ ηζηνξηθνχ Άιθξελη Κξφζκπη, (Alfred Crosby), ν νπνίνο δηαηχπσζε ηε 
ζεσξία φηη ε ζχθηιε ήηαλ κηα λφζνο πνπ ζε κηα κε ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελε 
κνξθή πξνυπήξρε ζηελ Δπξψπε, κε ηα ηαμίδηα ζην Νέν Κόζκν εμειίρζεθε ζε 
ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελε θαη κε ηηο θιηκαηηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ επείξσλ 
παξήγαγε ζηελ Δπξψπε δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ηεο ίδηαο αζζέλεηαο θαη απηφ 
πνπ ζήκεξα νλνκάδνπκε ζχθηιε.  

Ιζηοπικοί ζηαθμοί 

 Ζ πξψηε επηδεκία ηεο λφζνπ μέζπαζε ζηε Νάπνιε ην 1494. 

 Αλάκεζα ζηα ρξφληα 1545-1554, ν Μπελβελνχην Σζειίλη (Ηηαιφο 
γιχπηεο), ζπθηιηδηθφο ν ίδηνο, νινθιεξψλεη ην άγαικα "Ο Πεξζέαο 
θξαηά ην θεθάιη ηεο Μέδνπζαο" δεκηνπξγψληαο έλα ζπκβνιηζκφ γηα ηε 
ζχθηιε ζηε βάζε ηνπ.  

 Σν 1718 θαζηεξψλεηαη ε νλνκαζία "ζχθηιε", ράξε ζε έλα πνίεκα ηνπ 
Σδηξφιακν Φξαθαζηφξν(Ηηαιφο γηαηξφο), απφ ην 1530. 

 ηα ρξφληα κεηαμχ 1870 θαη 1900, μεθηλψληαο απφ ηε Γαιιία, 
επηθξάηεζε ε άπνςε φηη ε ζχθηιε απνηεινχζε φξγαλν ηεο εξγαηηθήο 
ηάμεο ζηε κάρε ηεο ελαληίνλ ηεο αζηηθήο θαη αξηζηνθξαηηθήο αθνχ 
κεηαδηδφηαλ απφ ηηο ηεξφδνπιεο, κέζσ ηνπ άληξα, ζηηο ζπδχγνπο ησλ 
αλψηεξσλ ηάμεσλ, ελψ ζα κπνξνχζε αθφκε θαη λα εμαιείςεη ην 
αλζξώπηλν είδνο.[3] 

 Σν 1905, ν Γεξκαλφο δσνιφγνο Fritz Schaudinn, αλαθαιχπηεη ηελ Χρξά 
πεηξνραίηε, ην κηθξφβην πνπ πξνθαιεί ηελ αζζέλεηα. 

 Σο 1909 ειςϊγεται μια νϋα θεραπεύα, η ςαλβαρςϊνη (Salvarsan), ϋνωςη 
βαςιςμϋνη ςτο αρςενικό (χημικό ςτοιχεύο). 

 Σν 1921 ηδξχεηαη Έλσζε Γεξκαηνινγίαο ζηε Βξεηαλία. 

 Μεηαμχ ησλ εηψλ 1929-1972 πξαγκαηνπνηείηαη ην Πείξακα ηνπ 
Tuskegee. 

 Σν 1945 θαζηεξψλεηαη ε πεληθηιίλε σο ε κφλε απνδεθηή ζεξαπεία γηα 
ηε λφζν. 

 

Η ζύθιλε ζήμεπα 

Ζ ζχθηιε είλαη λφζεκα κε παγθφζκηα δηαζπνξά θαη ζπλήζσο πξνζβάιιεη 
λένπο ελήιηθεο 20-30 εηψλ, άλδξεο πεξηζζφηεξν απφ γπλαίθεο θαη θαηνίθνπο 
αζηηθψλ πεξηνρψλ ζπλεζέζηεξα. Ζ επίπησζε ηεο λφζνπ ηα ηειεπηαία 20 έηε 
αθνινπζεί θαζνδηθή πνξεία ζηηο πεξηζζφηεξεο πξνεγκέλεο ρψξεο, ελψ είλαη 
πνιχ πςειή ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. ηε Γπηηθή Δπξψπε ε λνζεξφηεηα 
βξίζθεηαη ζε ρακειφ επίπεδν, ελψ ζηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Δπξψπε, απφ 
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ην 1991, παξαηεξείηαη εηεζίσο κηα απφηνκε αχμεζε ηνπ λνζήκαηνο πνπ ηείλεη 
λα ιάβεη ηε κνξθή επηδεκίαο.  

Καηά ηνλ 21ν αηψλα, ζεκεηψλεηαη έμαξζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ζχθηιεο, απφ 
ζηαηηζηηθά ζε κεγάιεο πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα 
απνηεινχλ: 1) ηε Βξεηαλία ηα πεξηζηαηηθά ηεο λφζνπ δεθαπιαζηάζηεθαλ ζε 
κηα δεθαεηία κέρξη ην 2006, 2) ζηε Γεξκαλία ε ζπρλφηεηα κεηαμχ ησλ αλδξψλ 
ηξηπιαζηάζηεθε απφ ην 1991 ζην 2003, 3) ζηε Γαιιία θαη ηελ Οιιαλδία 
θαηάγξαθεθε ηξηςήθηνο αξηζκφο πεξηζηαηηθψλ ην 2003. 4) ηελ Διιάδα ε 
ζχθηιε ζεσξείηαη ζπάλην λφζεκα, αιιά ε έμαξζε ηεο αζζέλεηαο παγθνζκίσο, 
πηζηεχεηαη φηη ζα επεξεάζεη ηε ζπρλφηεηα θαη κέζα ζηα ειιεληθά ζχλνξα.  

 

ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΓΟΗ 

Eίλαη απαξαίηεην λα έρεη πξνεγεζεί κία ρσξίο πξνθπιάμεηο 
εξσηηθή επαθή, φηαλ λνζήζνπκε απφ θάπνην αθξνδίζην; 

Παξά ην γεγνλφο σζηφζν φηη ε ζχθηιε κεηαδίδεηαη θπξίσο κε ηε ζεμνπαιηθή 
επαθή,  ν ηξφπνο δελ είλαη ε κφλε νδφο κεηάδνζεο ηεο ζχθηιεο. Απηφ 
ζπκβαίλεη δηφηη ρσξίο ηελ ελδεηθλπφκελε ζεξαπεία, ε ζχθηιε γίλεηαη ρξφληα 
ινηκψδεο λφζνο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ επεηζφδηα ελεξγήο λφζνπ 
δηαθνπηφκελα απφ επεηζφδηα χπλσζεο. Οη παζνγφλνη κηθξννξγαληζκνί 
ζπξξένπλ ζε βιεγνλλνδεξκαηηθέο βιάβεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θαη 
δεχηεξνπ ζηαδίνπ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα κνιπζκαηηθέο θαη εληνπίδνληαη ζε 
δηάθνξα ζεκεία ηνπ ζψκαηνο. Ζ πεξίνδνο κεηαδνηηθφηεηαο ηεο λφζνπ 
εληνπίδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξψηνπ θαη δεχηεξνπ ζηαδίνπ ηεο αζζέλεηαο  
θαη, επίζεο, θαηά ηηο δεξκαηνβιελλνγφληεο ππνηξνπέο πνπ κπνξεί λα 
εκθαληζζνχλ ηα 4 πξψηα έηε ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ.  Πην ζπγθεθξηκέλα 
ε ζχθηιε κεηαδίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 Ζ ζχθηιε κεηαδίδεηαη κε άκεζε ζεμνπαιηθή επαθή. Δίλαη επηθίλδπλν 
αθξνδίζην λφζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε ζπεηξνραίηε Treponema 
pallidum. Ζ ζπεηξνραίηε δηεηζδχεη γξήγνξα απφ ηνπο άζηθηνπο 
βιελλνγφλνπο ή ηηο κηθξνζθνπηθέο ακπρέο ηνπ δέξκαηνο θαηά ηε 
ζεμνπαιηθή επαθή κε ην πξνζβεβιεκέλν άηνκν εηζεξρφκελε ζηα 
ιεκθαγγεία θαη ζην αίκα. Ζ παξνπζία εθηξφπηνπ ζηνλ ηξάρειν, ε 
ππεξαηκία θαη ε επζξαπζηφηεηα θαηαζηνχλ ην πεξηβάιινλ γνληκφηεξν 
γηα ηελ κεηάδνζε. 
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 ε απιή δεξκαηηθή επαθή αξθεί γηα λα κεηαδνζεί. Ζ κε ζεμνπαιηθή 
αηνκηθή επαθή είλαη ηξφπνο κεηάδνζεο ηεο ζχθηιεο απφ ηνλ ρξφλην 
πάζρνληα ζε πγηή άηνκα. Με δεδνκέλν φηη νη βιάβεο κπνξεί λα κελ 
είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο θαη ν πάζρσλ εκθαλψο πάζρσλ ζηελ ρξφληα 
ζχθηιε, ε κφιπλζε κέζα απφ ζηελή κε ζεμνπαιηθή ζσκαηηθή επαθή 
κπνξεί λα γίλεη θαη λα δηαιάζεη ηεο πξνζνρήο. Αλ θαη ζπάλην, είλαη 
δπλαηφ λα θνιιήζεη θαλείο ηε κφιπλζε εξρφκελνο ζε επαθή κε θάπνηα 
πιεγή ηνπ αηφκνπ πνπ έρεη πξνζβιεζεί. 

 
 κεηάδνζε ζε νδνληηάηξνπο θαη ζε λνζειεπηέο απφ επαθή ησλ βιαβψλ 

κε ηα ρέξηα φηαλ δελ θνξνχλ γάληηα ή φηαλ απηά δελ πξνζθέξνπλ 
νινθιεξσηηθή πξνζηαζία. Πην ζπάληα έρεη αλαθεξζεί ηέηνηνπ είδνπο 
κεηάδνζε απφ επαθή.  

 
 κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε κεηάγγηζε αίκαηνο ή νξγάλσλ, αλ ν δφηεο 

βξίζθεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο λφζνπ. 
 
 Ζ κεηάδνζε κέζσ κηαζκέλσλ αληηθεηκέλσλ είλαη εμαηξεηηθά ζπάληα, 

ιφγσ πνιχ κηθξήο αληνρήο ηνπ βαθηεξίνπ ζην πεξηβάιινλ. Σα΄0ν‟α 
κηθξφβηα πνπ θέξνπλ απηή ηελ αξξψζηηα, δελ δνπλ πάλσ ζηα 
αληηθείκελα παξά κφλν 10-20 ιεπηά θαη ιίγν παξαπάλσ αλ ην 
αληηθείκελν είλαη πγξφ 

 

 Έκβξπα γπλαηθψλ κε ινίκσμε κνιχλνληαη κέζσ ηνπ πιαθνχληα ή θαηά 
ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. Ζ κφιπλζε ηνπ εκβξχνπ θαηά ηελ θχεζε είλαη 
ζπρλή, φηαλ ε κεηέξα βξίζθεηαη ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο ινίκσμεο θαη 
ιηγφηεξν ζπρλή ζηε ιαλζάλνπζα πεξίνδν. Ζ ζχθηιε ζηα λενγλά πνπ 
απνθηήζεθε απφ ηελ κεηέξα νλνκάδεηαη ζπγγελήο ζχθηιε. Δάλ ε 
κεηέξα λνζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο ή ηνπ ηνθεηνχ ηφηε ην 
κσξφ ηεο έρεη αξθεηέο πηζαλφηεηεο λα αλαπηχμεη ζπγγελή ζχθηιε. 
Ληγφηεξν ζπρλή είλαη ε κεηάδνζε ηεο λφζνπ κε ηελ γέλλεζε ηνπ κσξνχ 
απφ ην γελεηηθφ θαλάιη. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CE%AF%CE%BC%CF%89%CE%BE%CE%B7


Κάπνηνο πνπ πάζρεη απφ ζχθηιε θαη έρεη κηα αλνηθηή πιεγή έρεη απμεκέλε 
πηζαλφηεηα θαη λα "θνιιήζεη" θάπνην άιιν ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν 
λφζεκα, απηφ ηζρχεη εηδηθά γηα ην AIDS. Δπίζεο, νη πάζρνληεο απφ AIDS είλαη 
πην εχθνιν λα κεηαδψζνπλ ηελ αζζέλεηά ηνπο, αλ έρνπλ κηα αλνηθηή πιεγή 
πνπ ηελ έρεη πξνθαιέζεη ε ζχθηιε. 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 
 
 

     Σα ζπκπηψκαηα ηεο ζχθηιεο εμαξηψληαη απφ ην εθάζηνηε ζηάδην ηεο 
λφζνπ. Πνιινί αζζελείο είλαη αζπκπησκαηηθνί. Γεληθά, αλψδπλα έιθε θαη 
δηφγθσζε ιεκθαδέλσλ είλαη πηζαλά ζπκπηψκαηα ηεο πξσηνγελνχο ζχθηιεο. 
πγθεθξηκέλα 3 εβδνκάδεο πεξίπνπ κεηά ηελ κφιπλζε εκθαλίδεηαη ζην πένο, 
ζηνλ θφιπν ή ζηνλ πξσθηφ, κία αλψδπλε ζθιεξή πιεγή, ε νπνία πεξηέρεη 
πνιπάξηζκα κηθξφβηα γηα απηφ είλαη πνιχ κνιπζκαηηθή. Ζ πιεγή εμαθαλίδεηαη 
ζε ιίγεο εβδνκάδεο, αιιά ε λφζνο εμειίζζεηαη θαη κέζα ζε ηξεηο κήλεο θηάλεη 
ζην δεχηεξν ζηάδην. Οη αζζελείο κε δεπηεξνγελή ζχθηιε ελδέρεηαη λα 
εκθαλίζνπλ ππξεηφ, αίζζεκα θφπσζεο, εμάλζεκα, κπαιγίεο θαη αξζξαιγίεο, 
απψιεηα ηεο φξεμεο γηα πξφζιεςε ηξνθήο, θαζψο θαη άιια ζπκπηψκαηα.-
Φαιάθξα-ηξηρφπησζε (αισπεθία), Δμάλζεκα, Κνχξαζε (θφπσζε/θάκαηνο), 
Πφλνο ζηνπο κχεο (κπαιγία), Πφλνο ζηηο αξζξψζεηο (αξζξαιγία)-. 

 

1. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΟ ΦΤΛΟ 
 

ηοςρ άνδπερ: 
 
· Δθθξίζεηο απφ ην πένο πνπ έρνπλ ρξψκα φπσο ην πχνλ, ή αθφκε δηαπγή 
πγξά πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ νπξήζξα. 

 
· Πφλνο ή θάςηκν θαηά ηε δηνχξεζε. 

 
· πρλνπξία. 

 
· Δμειθψζεηο ζην πένο ή ζε άιια ζεκεία ηεο γελλεηηθήο ή πξσθηηθήο 
πεξηνρήο. 
 
ηιρ γςναίκερ: 
 
· Δθθξίζεηο απφ ηνλ θφιπν: Αιιαγή ζηελ πνζφηεηα, ην ρξψκα θαη ηελ νζκή 
ησλ θνιπηθψλ πγξψλ.  

 
· Πφλνο ή θάςηκν θαηά ηε δηνχξεζε θαη ζπρλνπξία   
 
· Έιθε ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ: ε ζχθηιε κπνξεί λα 
πξνθαιέζεη έιθε ζηε γελλεηηθή θαη πξσθηηθή πεξηνρή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/AIDS
http://www.iatropedia.gr/medical/malady/106
http://www.iatropedia.gr/medical/malady/106
http://www.iatropedia.gr/medical/malady/106
http://www.iatropedia.gr/medical/malady/106
http://www.iatropedia.gr/medical/malady/106


 
· Πφλνο θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή: Οη ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελεο αζζέλεηεο 
είλαη ζπρλή αηηία δπζπαξεπλίαο(επψδπλε ζεμνπαιηθή επαθή). Απηή ε 
δπζπαξεπλία ζπλνδεχεηαη θαη απφ αλψκαιεο εθθξίζεηο απφ ηνλ θφιπν, 
απψιεηα αίκαηνο, δπζνπξία ή αθφκε απφ έιθε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. 
 
· Αλψκαιεο αηκνξξαγίεο απφ ηνλ θφιπν: Ζ εκθάληζε αίκαηνο κεηαμχ ησλ 
πεξηφδσλ, ηδηαίηεξα φηαλ απηή αθνινπζεί ηε ζεμνπαιηθή επαθή.  

 
 
 

2.ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΗΝ ΗΛΙΚΙΑ 

     Σα ζπκπηψκαηα ηεο ζχθηιεο, ηα νπνία εθδειψλνληαη ζε ηξία ζηάδηα, είλαη 
ηα εμήο: 

ζηοςρ ενήλικερ: 

•πξσηνπαζή αλψδπλα έιθε πνπ εκθαλίδνληαη γηα πεξίπνπ δχν εβδνκάδεο 
ζην ζεκείν ηεο κφιπλζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα εμαθαληζηνχλ αθφκε θαη 
ρσξίο ζεξαπεία 

•κεηά ηελ επνχισζε εκθαλίδνληαη ζπκπηψκαηα παξφκνηα κε απηά ηεο γξίπεο 
θαη εμαλζήκαηα 

 

 

 

 

 

ζηα βπέθη: 

•εμάλζεκα απνηεινχκελν απφ πνκθφιπγεο (θνπζθάιεο) θπξίσο ζηηο παιάκεο 
θαη ηα πέικαηα 

•βιάβεο ζην ήπαξ θαη ηνλ ζπιήλα, αισπεθία, σηίηηδα, ιαξπγγίηηδα 

•βιάβεο ζηα νζηά θαη ην λεπξηθφ ζχζηεκα 

 

ΔΞΔΣΑΔΙ ΚΑΙ ΓΙΑΓΝΧΗ 



Ζ ζχθηιε είλαη δχζθνιν λα δηαγλσζζεί θιηληθά ζηελ αξρή ηεο εκθάληζήο ηεο. 
Ζ επηβεβαίσζε γίλεηαη είηε κέζσ αηκαηνινγηθψλ εμεηάζεσλ είηε κε ηελ ρξήζε 
άκεζεο νπηηθήο εμέηαζεο κηθξνζθνπηθή εμέηαζε. Οη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφηεξα, θαζψο είλαη επθνιφηεξν λα γίλνπλ.  Σα 
δηαγλσζηηθά ηεζη σζηφζν δελ είλαη δπλαηφ λα μερσξίζνπλ ηα ζηάδηα ηεο 
αζζέλεηαο.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αιμαηολογικέρ εξεηάζειρ 

Οη αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο δηαθξίλνληαη ζε κε ηξεπνλεκηθέο δνθηκέο θαη 
ηξεπνλεκηθά ηεζη. Αξρηθά ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Με ηξεπνλεκηθά ηεζη θαη 
πεξηιακβάλνπλ ηε δνθηκαζία δηεξεχλεζεο αθξνδηζίσλ λφζσλ (VDRL) θαη ην 
ηεζη ηαρείαο ξεαγγίλεο πιάζκαηνο. Οη κε ηξεπνλεκηθέο νξνινγηθέο κέζνδνη 
ρξεζηκνπνηνχλ σο αληηγφλν έλα ζχκπιεγκα θαξδηνιηπίλεο – ιεθηζίλεο -
ρνιεζηεξφιεο θαη αληρλεχνπλ αληηζψκαηα έλαληη ιηπνεηδηθψλ νπζηψλ πνπ 
εθιχνληαη απφ ηελ θαηαζηξνθή ησλ θπηηάξσλ ηνπ μεληζηή αιιά θαη ηεο 
θαξδηνιηπίλεο πνπ εθθξίλεηαη απφ ηα πξνθαινχληα ηε ινίκσμε ηξεπνλήκαηα. 
Οη πξνηππνπνηεκέλεο κε ηξεπνλεκηθέο νξνινγηθέο κέζνδνη πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα είλαη νη: 

1. VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) 
2. RPR (Rapid Plasma Reagin) 
3. USR (Unheated Serum Reagin) TRUST (Toluidin Read Unheated 

Serum Test).  

 Χζηφζν, θαζψο απηά ηα ηεζη είλαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ςεπδψο 
ζεηηθά, απαηηείηαη επηβεβαίσζε κε έλα ηεζη ηξεπνλήκαηνο, φπσο ε 
δνθηκαζία παζεηηθήο αηκνζπγθφιιεζεο (TPHA) ή ε δνθηκαζία 
απνξξφθεζεο θζνξίδνληνο ηξεπνλεκαηηθνχ αληηζψκαηνο (FTA-Abs). Οη 
ςεπδψο ζεηηθέο αληηδξάζεηο ζηα κε ηξεπνλεκηθά ηεζη κπνξνχλ λα 
εκθαληζηνχλ κε θάπνηεο ηνγελήο ινηκψμεηο φπσο αλεκνβινγηά θαη ηιαξά, 
θαζψο θαη ιέκθσκα, θπκαηίσζε, εινλνζία, ελδνθαξδίηηδα, λφζνο 
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, θαη εγθπκνζχλε. Σα ηεζη κε αληίζσκα ηξεπνλήκαηνο 
ζπλήζσο γίλνληαη ζεηηθά ζε δχν κε πέληε εβδνκάδεο κεηά ηελ αξρηθή 
κφιπλζε.  Ζ δηάγλσζε ηεο λεπξηθήο ζχθηιεο γίλεηαη κε ηελ εχξεζε πςειψλ 
ηηκψλ ησλ ιεπθνθπηηάξσλ (θαηά θχξην ιφγν ιεκθνθχηηαξα) θαη πςειά 
επίπεδα πξσηεΐλεο ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ γηα ηνλ θαζνξηζκφ κίαο 
γλσζηήο κφιπλζεο απφ ζχθηιε. 



Άμεζη εξέηαζη 

Ζ κηθξνζθνπία ζθνηεηλνχ πεδίνπ ηνπ νξνχ απφ έλα ζπθηιηδηθφ έιθνο κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εθηέιεζε κηαο άκεζεο δηάγλσζεο. Δληνχηνηο, ηα 
λνζνθνκεία δελ έρνπλ πάληα εμνπιηζκφ ή εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ελψ ε 
εμέηαζε πξέπεη λα γίλεη κέζα ζε 10 ιεπηά απφ ηελ ιήςε ηνπ δείγκαηνο. 
Δπαηζζεζία αλαθέξζεθε λα είλαη πεξίπνπ 80%, ψζηε κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηεζεί κφλν γηα ηελ επηβεβαίσζε κηαο δηάγλσζεο αιιά φρη γηα ηνλ 
απνθιεηζκφ ηεο. Γχν άιια ηεζη κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε δείγκα απφ ζπθηιηδηθφ 
έιθνο: έιεγρνο κε δνθηκαζία θζνξηδφλησλ αληηζσκάησλ θαη ηεζη ελίζρπζεο 
λνπθιετληθψλ νμέσλ . Ζ δνθηκαζία θζνξηδφλησλ αληηζσκάησλ  ρξεζηκνπνηεί 
αληηζψκαηα ηρλεζεηεκέλα κε θζνξηζκφ, πνπ πξνζθνιιάηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο 
ζπθηιηδηθέο πξσηεΐλεο, ελψ ε ελίζρπζε λνπθιετληθψλ νμέσλ ρξεζηκνπνηεί 
ηερληθέο, φπσο ηελ αιπζηδσηή αληίδξαζε πνιπκεξάζεο, πξνθεηκέλνπ λα 
αληρλεχζεη ηελ παξνπζία ζπγθεθξηκέλσλ ζπθηιηδηθψλ γνληδίσλ. Απηά ηα ηεζη 
δελ ηφζν επαίζζεηα ζην ρξφλν, θαζψο δελ απαηηνχλ δσληαλά βαθηήξηα γηα λα 
γίλεη ε δηάγλσζε. 

ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

     Ζ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζεξαπεία κπνξεί λα εμαιείςεη ηνλ θίλδπλν 
αλάπηπμεο ζνβαξψλ επηπινθψλ. Αλ έρεηε ζχθηιε, κπνξείηε λα βνεζήζεηε λα 
ζεξαπεχζεη θαη ηελ εμάιεηςε ηεο κεηάδνζεο κε ζπλέπεηα ζχκθσλα κε ην 
ζρέδην ζεξαπείαο ζαο. Ζ ζεξαπεία πεξηιακβάλεη:  

Πξψηκν ζηάδην ηεο κφιπλζεο 

    Πξνηηκψκελε ζεξαπεία γηα απιέο πεξηπηψζεηο ζχθηιεο παξακέλεη κία 
ελδνκπτθή δφζε πεληθηιίλεο G ή κία δφζε αδηζξνκπθίλεο κέζσ ζηνκαηηθήο 
ρνξήγεζεο. Ζ δνμπθπθιίλε θαη ε ηεηξαθπθιίλε απνηεινχλ ελαιιαθηηθέο 
επηινγέο, ηδηαίηεξα ζε αζζελείο αιιεξγηθνχο ζηελ πεληθηιίλε. Χζηφζν, ιφγσ 
ηνπ θίλδπλνπ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ θχεζε, αληελδεηθλχεηαη ε ρξήζηε ηνπο 
απφ έγθπεο γπλαίθεο. Ζ ζεξαπεία κε ην αληηβηνηηθφ θεθηξηαμφλε, κία 
θεθαινζπνξίλε ηξίηεο γεληάο, κπνξεί λα είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθή φζν θαη 
ε πεληθηιίλε.  

 

 

 

 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%B5%CE%BD%CE%B6%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1


 

 

 

Όςηκεο κνιχλζεηο 

    ηελ πεξίπησζε φζσλ επεξεάδνληαη απφ λεπξνθχζηιε, ιφγσ κεησκέλεο 
δπλαηφηεηαο ηεο πεληθηιίλεο G λα δηεηζδχεη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, 
ζπληζηάηαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε κεγάισλ δφζεσλ πεληθηιίλεο γηα 
ηνπιάρηζηνλ 10 εκέξεο. Αλ θάπνηνο αζζελήο είλαη αιιεξγηθφο ζηελ πεληθηιίλε, 
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θεθηξηαμφλε ή λα γίλεη απφπεηξα 
απεπαηζζεηνπνίεζεο ζηελ πεληθηιίλε. Άιιεο φςηκεο εκθαλίζεηο ηεο κφιπλζεο 
κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε εβδνκαδηαία ελδνκπτθή ρνξήγεζε 
πεληθηιίλεο G γηα ηξεηο εβδνκάδεο. Αλ παξνπζηαζηεί αιιεξγία, φπσο ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ πξψηκνπ ζηαδίνπ ηεο αζζέλεηαο, κπνξνχλ λα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ δνμπθπθιίλε ή ηεηξαθπθιίλε, αλ θαη ηφηε ε ζεξαπεία 
ρξεηάδεηαη λα γίλεη ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ ζεξαπεία ζε απηφ ην 
ζηάδην πεξηνξίδεη ηελ πξφνδν ηεο αζζέλεηαο, αιιά έρεη κεησκέλε επίδξαζε ζε 
δεκία πνπ ήδε πξνθιεζεί. 

 Οξηζκέλεο ψξεο κεηά ηε ρνξήγεζε ζεξαπείαο, ζηηο πξψηκεο θάζεηο ηεο 
λφζνπ, ελδέρεηαη λα εθδεισζεί αιιεξγηθή αληίδξαζε ηνπ 
μεληζηή(πξνζβεβιεκέλν άηνκν) έλαληη ηνμηλψλ απφ ηα θαηαζηξεθφκελα 
βαθηεξίδηα (αληίδξαζε Jarish-Herxheimer), γηα απηφ ε ζεξαπεία γίλεηαη 
πάληα θάησ απφ ζηελή παξαθνινχζεζε . ηα ζπκπηψκαηα απηήο ηεο 
αληίδξαζεο πεξηιακβάλνληαη: 

o ξίγε 
o ππξεηφο 
o ηαρπθαξδία 
o αίζζεκα θφπσζεο 
o αξζξαιγίεο 
o κπαιγίεο 
o θεθαιαιγία 
o λαπηία 
o εμάλζεκα 

      Απηά ηα ζπκπηψκαηα ζπλήζσο παξέξρνληαη εληφο 24ψξνπ.Ο αζζελήο 
πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζε νξνινγηθέο εμεηάζεηο ζηνπο 3, 6, 12, θαη 24 κήλεο 
κεηά ηε δηάγλσζε ηεο λφζνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε απνδξνκή ηεο 
ινίκσμεο. Δίλαη απαξαίηεην λα απνθεχγεηαη ε ζεμνπαιηθή επαθή, κέρξηο φηνπ 
δχν δηαδνρηθέο νξνινγηθέο δνθηκαζίεο δείμνπλ φηη ε ινίκσμε ζεξαπεχηεθε. Ζ 
ζχθηιε είλαη ηδηαίηεξα κεηαδνηηθή κέζσ ζεμνπαιηθήο επαθήο θαηά ην 
πξσηνγελέο θαη δεπηεξνγελέο ηεο ζηάδην. 

    Φπζηθά  ε ζεξαπεία κπνξεί λα πξνιάβεη κειινληηθέο βιάβεο, αιιά δελ 
κπνξεί λα δηνξζψζεη ή λα αλαζηξέςεη βιάβεο πνπ έρνπλ ήδε πξνθιεζεί. 

ΔΠΙΠΛΟΚΔ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1


    Οη  επηπινθέο απφ ζχθηιε ρσξίο ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη ζνβαξέο θαη 
απεηιεηηθέο γηα ηε δσή. Μπνξείηε λα ειαρηζηνπνηήζεηε ηνλ θίλδπλν ζνβαξψλ 
επηπινθψλ γηα ηνλ εαπηφ ζαο, ην αγέλλεην παηδί ζαο, θαη ην ζεμνπαιηθφ 
ζχληξνθν ζαο, αθνινπζψληαο ην ζρέδην ζεξαπείαο ζαο θαη ηελ πγεηνλνκηθή 
πεξίζαιςε επαγγεικαηηθά ζρεδηαζκέλε εηδηθά γηα εζάο. ηηο επηπινθέο ηεο 
ζχθηιεο, πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζζεί ζεξαπεπηηθά, πεξηιακβάλνληαη: 

Μικπά εξογκώμαηα ή ογκίδια. Απηά ηα εμνγθψκαηα κπνξεί λα αλαπηπρζνχλ 
ζην δέξκα, ηα νζηά, ην ήπαξ ή νπνηνδήπνηε άιιν φξγαλν ηνπ ζψκαηνο ζηα 
ηειηθά ζηάδηα ηεο λφζνπ. Ηδηαίηεξα εκθαλήο είλαη βέβαηα νη βιάβεο ζηα νζηά 
θαη ην δέξκα. Σα νγθίδηα απηά εμαθαλίδνληαη κεηά απφ ζεξαπεία κε 
αληηβηνηηθά. 

Νεςπολογικά πποβλήμαηα. Ζ ζχθηιε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία ζεηξά απφ 
πξνβιήκαηα ζην λεπξηθφ ζχζηεκα, φπσο εγθεθαιηθφ, κεληγγίηηδα, θψθσζε, 
δηαηαξαρέο ζηελ φξαζε, ηξέια θαη άλνηα. 

Καπδιαγγειακά πποβλήμαηα. Μπνξεί λα πξνθιεζεί αλεχξπζκα (κηα 
δηνγθσκέλε θαη εμαζζελεκέλε πεξηνρή) θαη θιεγκνλή ζηελ ανξηή (ηε 
κεγαιχηεξε αξηεξία ηνπ ζψκαηνο), θαζψο θαη ζε άιια αηκνθφξα αγγεία. Ζ 
ζχθηιε κπνξεί επίζεο λα επηθέξεη βιάβεο ζηηο βαιβίδεο ηεο θαξδηάο. 

Μόλςνζη HIV. Έρεη ππνινγηζηεί φηη νη ελήιηθεο κε ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελε 
ζχθηιε ή άιια έιθε ζηα γελλεηηθά φξγαλα έρνπλ 2 έσο 5 θνξέο πεξηζζφηεξεο 
πηζαλφηεηεο λα πξνζβιεζνχλ κε ηνλ ηφ HIV, ν νπνίνο πξνθαιεί ην AIDS. Μία 
πιεγή ηεο ζχθηιεο αηκνξξαγεί εχθνια, παξέρνληαο έηζη κία νδφ ζηνλ ηφ HIV 
γηα λα εηζέιζεη ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο 
επαθήο. 

Δπιπλοκέρ ζηην κύηζη και ηον ηοκεηό. Αλ κία γπλαίθα είλαη έγθπνο, ηφηε 
κπνξεί λα κεηαδψζεη ηε ζχθηιε ζην αγέλλεην κσξφ ηεο. Ζ ζπγγελήο ζχθηιε 
απμάλεη δξακαηηθά ηνλ θίλδπλν απνβνιήο, ζλεζηγέλεηαο (ηάζε ησλ βξεθψλ λα 
πεζάλνπλ ηηο πξψηεο κέξεο ηεο δσήο ηνπο) θαη ζαλάηνπ ηνπ λενγλνχ κέζα 
ζηα πξψηα εηθνζηηεηξάσξα ηεο δσήο ηνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΤΦΙΛΗ Δ ΑΡΙΘΜΟΤ. 



    Υάξε ζηα αληηβηνηηθά ε επί αηψλεο «Μάζηηγα ηεο Αλζξσπφηεηαο» είρε 
ζρεδφλ εμαιεηθζεί. Έηζη πίζηεπαλ θαη νη ινηκσμηνιφγνη. Σα ηειεπηαία ρξφληα, 
ζεκεηψλεηαη έμαξζε ηεο ζπρλφηεηαο ηεο ζχθηιεο, απφ ζηαηηζηηθά ζε κεγάιεο 
πφιεηο ηεο Δπξψπεο. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ: 

 1) ηε Βξεηαλία ηα πεξηζηαηηθά ηεο λφζνπ δεθαπιαζηάζηεθαλ ζε κηα δεθαεηία 
κέρξη ην 2006 

 

 

2) ζηε Γεξκαλία ε ζπρλφηεηα κεηαμχ ησλ αλδξψλ ηξηπιαζηάζηεθε απφ ην 
1991 ζην 2003     

3) ζηε Γαιιία θαη ηελ Οιιαλδία θαηαγξάθηεθε ηξηςήθηνο αξηζκφο 
πεξηζηαηηθψλ ην 2003 

Μ. ΒΡΔΣΑΝΗΑ: ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΤΦΗΛΖ 

 



 

 

    Σψξα φινη κηινχλ γηα επηδεκία ζχθηιεο. Σν ζχλνιν ησλ θξνπζκάησλ 
ζχθηιεο πνπ δειψζεθαλ ζην γξαθείν HIV Λνίκσμεο θαη ΜΝ ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ 
αλήιζαλ γηα ην 2010 ζε 241 πεξηζηαηηθά, αξηζκφο ειαθξά ρακειφηεξνο απφ 
ηνλ αληίζηνηρν ηνπ 2009 (259 πεξηζηαηηθά) θαη ζεκαληηθά πςειφηεξνο ζε 
ζρέζε κε ηα έηε 2008 θαη 2007 (194 θαη 197 αληίζηνηρα). Σν ΚΔΔΛΠΝΟ 
ππνγξακκίδεη σζηφζν φηη ηα θξνχζκαηα είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αξθεηά 
πεξηζζφηεξα, θαζψο ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά πνπ δελ πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηνπ 
θξνχζκαηνο είηε επεηδή δελ έρεη γίλεη πιήξεο εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο είηε γηα 
ηππηθνχο ιφγνπο (δελ έρεη ζπκπιεξσζεί αηνκηθφ δειηίν δήισζεο θαη δελ 
ππάξρεη ε πιεξνθνξία γηα ην ζηάδην ηεο ζπθηιηδηθήο ινίκσμεο). Χζηφζν, ε 
εμέιημε βξίζθεηαη ε αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο 
ησλ εμνπαιηθψο Μεηαδηδφκελσλ Ννζεκάησλ.  
 

Έηνο 
Γήισζε
ο 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ
 ΔΠΗΣΖΡΖΖ 
ΑΝΓΡΔΑ 
ΤΓΓΡΟ 

ΗΑΣΡΔΗΟ ΜΝ 

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 
ΑΦΡΟΓΗΗΧΝ 
ΚΑΗ 
ΓΔΡΜΑΣΗΚΧΝ 
ΝΟΧΝ 
ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
 

ΑΛΛΔ
 
ΠΖΓΔ
 

ΤΝΟΛΟ 
ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΧ
Ν ΠΟΤ 
ΓΖΛΧΘΖΚΑΝ 

2003 116     116 

2004 103     103 

2005 139     139 

2006 141     141 

2007 197     197 

2008 155 39   194 

2009 174 53 32 259 

2010 160 46 35 241 

ΟΛΛΑΝΓΗΑ: ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΤΦΗΛΖ 



 

    Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη εθηφο απφ πνζνηηθή, παξαηεξείηαη θαη 
ειηθηαθή εμάπισζε ησλ ΜΝ. Δηδηθνί ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ επηζεκαίλνπλ φηη πιένλ 
θαηαγξάθνληαη θξνχζκαηα ζχθηιεο ζε άλδξεο 70 θαη πιένλ εηψλ, πνπ 
ζπλήζσο έρνπλ έξζεη ζε απξνθχιαθηε επαθή κε ηεξφδνπιε, ή αθφκε θαη ζε 
γπλαίθεο ηεο ίδηαο ειηθίαο πνπ έρνπλ θνιιήζεη απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο. 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΛΗΦΗ-ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

 
Ζ θαιχηεξε αζπίδα απέλαληη ζηα ζεμνπαιηθά κεηαδηδφκελα λνζήκαηα είλαη ε 
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1
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Ζιηθηαθή 
Οκάδα 

  

Άλδξεο 

  

  

Γπλαίθεο 

  

  

  

  

  

  

ΤΝΟΛ
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Δηεξνθπινθη
ιηθή    Δπαθή 

  

Οκν/ακθηθπιφθ
ηινη άλδξεο 

Άγλσζ
ην 

Δηεξνθπινθηι
ηθή    Δπαθή 

  

0-4 0 0 0 0 0 

5-14 0 0 0 0 0 

15-19 0 0 0 1 1 

20-24 7 11 0 6 24 

25-34 27 51 2 10 90 

35-44 23 32 0 7 62 

45-64 18 16 2 5 41 

65+ 5 2 1 1 9 

Άγλσζη
ν 0 

2 10 
2 

14 

ΤΝΟΛ
Ο  80 

114 
15 

32 241 



ελεκέξσζε θαη, βέβαηα, ε πξφιεςε θαη ν έιεγρνο. Ζ πξφιεςε ηεο ζχθηιεο 
αλαθέξεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη απνηειεί ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελν 
λφζεκα θαη πεξηιακβάλεη: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Σελ θαηάιιειε ρξήζε ηνπ 
αλδξηθνχ πξνθπιαθηηθνχ θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζεμνπαιηθήο επαθήο. Αλ 

θαη απηφ δελ πξνζηαηεχεη απφιπηα απφ ηε κεηάδνζε φισλ ησλ ΜΝ, ε 
ρξήζε ηνπ παξακέλεη ε θαιχηεξε επηινγή πξνζηαζίαο. Οη βαζηθέο 
νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε πξνθπιαθηηθνχ πεξηιακβάλνπλ: 

 

1.Να κελ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθπιαθηηθά κεηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο. 
2. Σα πξνθπιαθηηθά πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ζε κέξε ρσξίο πςειή 
ζεξκνθξαζία, δηφηη θάησ απφ ηέηνηεο ζπλζήθεο μεξαίλνληαη θαη ππάξρεη 
πεξίπησζε λα ζπάζνπλ θαηά ηε ρξήζε ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, 
πξνθπιαθηηθά πνπ δηαηεξνχληαη ζην θνπηί ηεο ζέζεο ηνπ ζπλνδεγνχ 
ζπρλά γίλνληαη αλαπνηειεζκαηηθά. 
3. Πξέπεη λα γίλεηαη νπηηθφο έιεγρνο γηα πηζαλή θαηαζηξνθή ηνπ θνπηηνχ 
ηνπ πξνθπιαθηηθνχ πξηλ ην άλνηγκά ηνπ, π.ρ. ηξχπεο. 
4. Σν πξνθπιαθηηθφ ηνπνζεηείηαη ζην ζεμνπαιηθφ κφξην ηνπ άλδξα φηαλ 
απηφ είλαη ζε ζηχζε, αθήλνληαο αξθεηφ ρψξν ζηελ θνξπθή γηα ην ζπέξκα. 
5. Σν πξνθπιαθηηθφ πξέπεη λα μεηπιίγεηαη πξνζεθηηθά απφ ηε θνξπθή 
πξνο ηε βάζε ηνπ ζεμνπαιηθνχ κνξίνπ ηνπ άλδξα. 
6. Μεηά ηελ εθζπεξκάηηζε ην πξνθπιαθηηθφ πξέπεη λα θξαηηέηαη γηα ιίγν 
ζηε βάζε γηα ηελ απνθπγή δηαξξνήο πγξψλ. 
7. Σν πξνθπιαθηηθφ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν κηα θνξά θαη πεηηέηαη κεηά απφ 
θάζε ρξήζε. 
 

 Δλεκέξσζε, θπξίσο ζηνπο εθήβνπο. Ζ ζσζηή δηαπαηδαγψγεζε ησλ 
παηδηψλ απφ ην ζρνιείν γηα ζέκαηα ζεμνπαιηθήο πγείαο απφ άξηζηνπο 
γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ, ε ελεκέξσζε θαη ε εθκάζεζε ηεο έλλνηαο 
ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ απνηειεί ηε κφλε νξζνινγηθή πξνζέγγηζε γηα 
ην ζπζηεκαηηθφ πεξηνξηζκφ θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ ζεμνπαιηθψο 
κεηαδηδφκελσλ λνζεκάησλ. 

 
 
 Ζ απνθπγή ησλ πνιιαπιψλ ζεμνπαιηθψλ ζπληξφθσλ. Σα Κέληξα 

Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ θάζε ρψξα ο πξνηείλνπλ κία 



καθξνρξφληα, ακνηβαία κνλνγακηθή ζρέζε κε έλαλ κε-κνιπζκέλν 
ζχληξνθν θαη ηελ απνθπγή θαηαλάισζεο νπζηψλ φπσο ην αιθνφι θαη 
λαξθσηηθά πνπ απμάλνπλ ηε ξηςνθίλδπλε ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Δμέηαζε φισλ ησλ 
εγθχσλ γπλαηθψλ. Ζ ζπγγελήο 

ζχθηιε ζε λενγέλλεηα κπνξεί λα πξνιεθζεί κε ηελ εμέηαζε ησλ 
κεηέξσλ θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηε ζεξαπεία γηα 
εθείλεο πνπ είλαη κνιπζκέλεο. 

 

 

 Πεξαηηέξσ εμέηαζε ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο βξεζεί ζεηηθφο ζε έλα 
ΜΝ. Αλ θάπνηνο δηαγλσζηεί κε έλα ΜΝ, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη 
γηα ηα ππφινηπα θαη λα ελεκεξψζεη ηνπο ζεμνπαιηθνχο ηνπ ζπληξφθνπο 
ψζηε λα εμεηαζηνχλ θη εθείλνη. 

 

 Έιεγρνο θαη ζπκβνπιεπηηθή ζπληξφθσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ θάζε 
πξνζβεβιεκέλν άηνκν κε ΜΝ λα ελεκεξψλεη ηνπο ζεμνπαιηθνχο 
ζπληξφθνπο πνπ πηζαλφλ λα έρνπλ εθηεζεί ψζηε λα ειέγρνληαη θαη λα 
ζεξαπεχνληαη. 

 

 Μεγαιχηεξνο έιεγρνο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. Καηεγνξίεο 
πςεινχ θηλδχλνπ φπσο ρξήζηεο ελδνθιεβίσλ λαξθσηηθψλ, 
εθδηδφκελεο γπλαίθεο θαη νκνθπιφθηινη άλδξεο ζα πξέπεη λα 
παξαθνινπζνχληαη ζηελφηεξα γηα εκθάληζε ζχθηιεο φρη κφλν κε 
εμεηάζεηο νχξσλ θαη ζπέξκαηνο/θνιπηθνχ πγξνχ, αιιά θαη κε έιεγρν 
ηεο νξζνπξσθηηθήο ρψξαο θαη ηνπ ζηνκαηνθάξπγγα κε ρξήζε εηδηθψλ 
ηεζη. 

 

 Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ θαη εκεξίδσλ.  Σν θξάηνο ζε ζπλεξγαζία κε 
ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζα πξέπεη λα δηνξγαλψλεη, λα πξνσζεί θαη λα 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF_%CF%80%CE%BF%CF%84%CF%8C


ζηεξίδεη ελεκεξσηηθά ζεκηλάξηα ζε ζρέζε κε ηε ζχθηιε, ψζηε λα 
εληζρχζεη ηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε έθαζηνπ. 

 

Σεκαληηθή πιεξνθνξία: : Έσο θαη ην 2010, δελ έρεη βξεζεί εκβφιην γηα ηελ 
απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηεο ζχθηιεο! 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΦΙΛΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΔ 
 

    Ζ ζχθηιε απνηέιεζε κηα δηεζλνχο εκβέιεηαο κάζηηγα γηα πεξηζζφηεξν απφ 
πέληε αηψλεο θαη επεξέαζε θαζνξηζηηθά θνηλσληθέο, πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο 
θαη θαιιηηερληθέο ηζνξξνπίεο.  

    Σν πξψην επξσπατθφ έξγν ηέρλεο πνπ απεηθνλίδεη ηε ζχθηιε είλαη Ο 

Σπθηιηδηθόο ηνπ Άικπξερη Νηχξεξ, κία μπινγξαθία πνπ ζεσξείηαη φηη 

απεηθνλίδεη έλαλ Λάληζθλερη, έλαλ βνξεηνεπξσπαίν κηζζνθφξν.  

Ο κχζνο ηεο θακ θαηάι, γλσζηέο θαη σο "γπλαίθεο-δειεηήξην" ηνπ 19νπ 

αηψλα ζεσξείηαη φηη πξνέξρεηαη ελ κέξεη απφ ηηο θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο ηεο 

ζχθηιεο, κε θιαζηθφ παξάδεηγκα ζηε ινγνηερλία εθείλν ηνπ πνηήκαηνο Η 

Ωξαία θη Άπνλε Κπξά Belle ηνπ Σδνλ Κηηο.  

    Ο θαιιηηέρλεο Γηαλ βαλ ληεξ ηξάεη δσγξάθηζε κηα ζθελή φπνπ ρνξεγείηαη 

ζεξαπεία κε ηε ρξήζε ηνπ ηξνπηθνχ μχινπ θαηά ηεο ζχθηιεο ζε έλαλ πινχζην 

άλδξα, θάπνπ ην 1580. Ο ηίηινο ηνπ έξγνπ είλαη «Πξνεηνηκαζία θαη Υξήζε ηνπ 

Γθαγηάθν γηα ηε Θεξαπεία ηεο χθηιεο».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ επηινγή ηνπ θαιιηηέρλε λα ζπκπεξηιάβεη ηε ζπγθεθξηκέλε εηθφλα ζε κηα 

ζεηξά έξγσλ πνπ ηηκνχλ ηνλ Νέν Κφζκν ππνδειψλεη πφζν ζεκαληηθή ήηαλ ε 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B5%CF%87%CF%84_%CE%9D%CF%84%CF%8D%CF%81%CE%B5%CF%81
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9B%CE%AC%CE%BD%CF%84%CF%83%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%87%CF%84&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B1%CE%BC_%CF%86%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BB&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%A9%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B9_%CE%86%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AC_Belle&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97_%CE%A9%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%BA%CE%B9_%CE%86%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B7_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%AC_Belle&action=edit&redlink=1
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ζεξαπεία ηεο ζχθηιεο γηα ηελ επξσπατθή ειίη εθείλεο ηεο επνρήο, 

αλεμαξηήησο ηνπ πφζν αλαπνηειεζκαηηθή ήηαλ. Σν ιεπηνκεξέο απηφ έξγν κε 

ηα πινχζηα ρξψκαηα απεηθνλίδεη ηέζζεξεηο ππεξέηεο λα εηνηκάδνπλ ην 

παξαζθεχαζκα ππφ ηελ επηηήξεζε ελφο γηαηξνχ, ν νπνίνο θξχβεη θάηη πίζσ 

απφ ηελ πιάηε ηνπ,                                                                                  

ελψ ν άηπρνο αζζελήο πίλεη. 

Θεσξείηαη φηη πνιιέο δηάζεκεο ηζηνξηθέο πξνζσπηθφηεηεο έπαζραλ απφ ηελ 

αζζέλεηα.  

Υραντσ ούμπερτ 

Ο Υραντσ Πϋτερ ούμπερτ (Franz Peter Schubert, 
31 Ιανουαρίου 1797 – 19 Νοεμβρίου 1828), όταν 
Αυςτριακόσ ςυνθέτησ. υνϋθεςε περιςςότερα από 
εξακόςια ρομαντικϊ τραγούδια  καθώσ και πολλϋσ 
ςυμφωνίεσ, ςονάτεσ, ϋργα μουςικήσ δωματίου, 
θρηςκευτικϊ ϋργα, μερικϋσ όπερεσ και πολλϊ ϊλλα 
ϋργα. 

Οη ζπλζήθεο δσήο ηνπ δπζθφιεςαλ ην 1823, 
φηαλ δηαπηζηψζεθε φηη πάζρεη απφ ζχθηιε, 
αλίαηε θαη ζαλαηεθφξα αζζέλεηα εθείλε ηελ 
επνρή. Απηφ ην γεγνλφο ηνπ δεκηνχξγεζε 
θαηάζιηςε θαη ηνλ επεξέαζε ζεκαληηθά.  

 

Εντουάρ Μανέ 

 

Ο Δληνπάξ Μαλέ (Édouard Manet, 23 
Ηαλνπαξίνπ 1832 – 30 Απξηιίνπ 1883) ήηαλ 
Γάιινο δσγξάθνο. Θεσξείηαη έλαο απφ ηνπο 
ζεκειησηέο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο ελψ 
ζπλδέζεθε έληνλα θαη κε ην θίλεκα ηνπ 
ηκπξεζηνληζκνχ. Πέζαλε ην 1883 ζην Παξίζη 
απφ ζχθηιε, ε νπνία ηνπ πξνθάιεζε θαη 
κεξηθή παξάιπζε ζηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο 
δσήο ηνπ. Έληεθα εκέξεο πξηλ ην ζάλαηφ 
ηνπ αλαγθάζηεθε λα ππνζηεί ηνλ 
αθξσηεξηαζκφ ηνπ αξηζηεξνχ ηνπ πνδηνχ 
ιφγσ γάγγξαηλαο. 
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Γκι ντε Μοπαςάν 

Απόςπαςμα από επιςτολό του Γκι ντε 
Μοπαςϊν (1850-1893), ςπουδαύου 
Γϊλλου διηγηματογρϊφου, που ϋζηςε καθ' 
υπερβολόν και πϋθανε τρελόσ ςτο 
ψυχιατρεύο , ϋχοντασ υποςτεύ τισ 
τρομακτικϋσ ςυνϋπειεσ τησ "γαλλικόσ 
νόςου" (ςύφιλη). 

 
Οη παξαιεξεκαηηθνχ ηχπνπ θξίζεηο ηεο κεληγγν-εγθεθαιηθήο ζχθηιεο 
εθθξάδνληαη απφ ηνλ ίδην σο εμήο: 
" Σα ηερλεηά κνπ ζηνκάρηα εμεξξάγεζαλ , γηαηί δε κνπ ΄δηλαλ αβγά θάζε κηζή 
ψξα. Αξλνχκαη λα νπξήζσ γηαηί ηα νχξα κνπ είλαη θηηαγκέλα απφ δηακάληηα 
θαη πνιχηηκνπο ιίζνπο, πνπ πξέπεη λα θπιαρζνχλ κέζα ζε ρξεκαηηθνβψηην. 
Γελ πξέπεη πνηέ λα νπξνχκε ην βξάδπ , γηαηί ηα νχξα θέξλνπλ χπλν: είλαη 
πνιχηηκνη ιίζνη θαη δελ πξέπεη λα ηνπο βάδνπκε ζην δνρείν λπθηφο... Έρσ έλα 
θνβεξφ πξάθηνξα κεζ΄ζηελ θνηιηά κνπ... Ζ Ρσζία κ΄αθνχεη... Ζ Αγγιία 
αθνχεη... Ζ Κίλα αθνχεη. Λνηπφλ ην μέξεηε φηη έρσ θνινζζηαία πεξηνπζία... Απηή 
ηε λχρηα ν Οπξαλφο κε ιήζηεςε. Καιά έθαλα θαη έκεηλα εδψ εμαηηίαο ηεο 
καχξεο ζχθηιεο... Δίκαη πην ηζρπξφο απφ ην Θεφ. Οη άγγεινη ζα κε ληχζνπλ 
θαη ζα κε ρηελίζνπλ".  
 

Ο Μνπαζάλ πέζαλε ζηηο 6 Ηνπιίνπ 1893 έρνληαο βπζηζηεί ζε έλαλ πιήξε 
παξαινγηζκφ θαη ππνθέξνληαο απφ νμχηαηα θηλεηηθά πξνβιήκαηα.. ε θάπνηα 
ζηηγκή δηαχγεηαο είρε πξνιάβεη λα γξάςεη ην λεθξηθφ ηνπ επίγξακκα: " 
Οξέρηεθα ηα πάληα- δελ απφιαπζα ηίπνηα!" 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Άλμπρεχτ Ντύρερ 
 

 
 
Ο Durer  γελλήζεθε ηo 1471 ζηελ 
Νπξεκβέξγε θαη ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο 
εθπξνζψπνπο ηνπ θαιιηηερληθνχ θφζκνπ πνπ 
έπεζαλ ζχκαηα ηεο ψρξαο ζπεηξνραίηεο φηαλ 
απηή ήξζε απφ ηελ Ακεξηθή καδί κε ηνπο 
λαχηεο ηνπ Κνιφκβνπ. Πέζαλε ηνλ Απξίιην 
ηνπ 1528, ζε ειηθία 57 εηψλ θαη εληαθηάζηεθε 
ζην Ναφ ηνπ Αγίνπ Ησάλλνπ, ζηε 
Νπξεκβέξγε. 
 
 

 

 
 

 

 

Νικολά Πουςέν 
 

 
 
Ο παηξηάξρεο ηεο Γαιιηθήο δσγξαθηθήο 
Nicolas Poussin (1594-1665), είρε παξφκνην 
ηζηνξηθφ, εμέιημε θαη ηέινο κε ηνλ Νηχξεξ, 
ζχκα θη απηφο ηεο ζχθηιεο. 
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Κώςτασ Καρυωτάκησ 
Ο Κώζηαρ Καπςωηάκηρ (30 
Οθησβξίνπ 1896 – 21 Ηνπιίνπ 1928) 
ήηαλ Έιιελαο πνηεηήο θαη 
πεδνγξάθνο. Γελλήζεθε ζηελ 
Σξίπνιε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1896.  Ζ 
πνίεζε ηνπ Καξπσηάθε δηέπεηαη απφ 
κειαγρνιία θαη απαηζηνδνμία θαη απηφ 
έπεηζε ηνπο πεξηζζφηεξνπο κειεηεηέο 
ηνπ φηη έπαζρε απφ θαηάζιηςε, ε 
νπνία πηζαλψο λα πξνθιήζεθε απφ 
ηελ απνγνήηεπζε θαη ηε δηάςεπζε 
ησλ πξνζδνθηψλ ηνπ, ιφγσ ηεο, 
αξρηθά, κε ζεηηθήο ππνδνρήο πνπ 
έηπραλ ηα έξγα ηνπ. Χζηφζν, ζήκεξα 

έρεη θαηαζηεί ζαθέο φηη ν Έιιελαο πνηεηήο έπαζρε απφ ζχθηιε θαη ν ξφινο 
ηεο αζζέλεηαο ζηε δσή θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ ήηαλ κάιινλ θαζνξηζηηθφο. Οη 
ελδείμεηο ππέξ ηεο ζεσξίαο φηη ν Καξπσηάθεο έπαζρε απφ ζχθηιε έρνπλ 
πιένλ ηζρπξνπνηεζεί θαη κεηαηξαπεί ζε ζαθή επηρεηξήκαηα. Μάιηζηα ε ίδηα ε 
αζζέλεηα ελέπλεπζε ηνλ πνηεηή λα γξάςεη ην παξαθάησ πνίεκα ην νπνίν 
θέξεη σο ηίηιν ηνπ ην φλνκα ηνπ κηθξνβηνπ πνπ πξνθαιεί ηε ζχθηιε. 
 
<<Χρξά ζπεηξνραίηε>> 
 
Ήηαλ σξαία σο ζύλνιν ηα επηζηεκνληθά 
βηβιία, νη αηκαηόρξσκεο εηθόλεο ηνπο, ε θίιε 
πνπ ακθίβνια θνηηάδνληαο εγέια κπζηηθά, 
σξαίν θη ό,ηη καο έδηλαλ ηα θεπγαιέα ηεο ρείιε... 
 
Τν κέησπό καο έθξνπζε ηόζν απαιά, κε ηόζε 
επηκνλή, πνπ αλνίμακε γηα λά 'κπεη ζαλ θπξία 
ε Τξέια ζην θεθάιη καο, έπεηηα λα θιεηδώζεη. 
Τώξα ε δσή καο γίλεηαη μέλε, παιηά ηζηνξία. 
 
Τν ινγηθό, ηα αηζζήκαηα κάο είλαη πνιπηέιεηα, 
βάξνο, θαη ηα ραξίδνπκε ηνπ θάζε ζπλεηνύ. 
Κξαηνύκε ηελ παξόξκεζε, ηα παηδηθά καο γέιηα, 
ην έλζηηθην λ' αθελόκεζα ζην ρέξη ηνπ Θενύ. 
 
Μηα θσκσδία ε πιάζε Τνπ ζαλ είλαη θξηθαιέα, 
Εθείλνο, πνπ έρεη πάληνηε ηελ πξόζεζε θαιή, 
επδόθεζε ζηα κάηηα καο λα θαηεβάζεη απιαία 
-σ, θσκσδία!- ην ζάκπσκα, η' όλεηξν, ηελ αριύ. 
 
...Κη ήηαλ σξαία σο ζύλνιν ε αγνξαζκέλε θίιε, 

http://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1896
http://el.wikipedia.org/wiki/21_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1928
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7_%CE%91%CF%81%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/30_%CE%9F%CE%BA%CF%84%CF%89%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1896


ζην δείιη απηό ηνπ καθξηλνύ πέξα ρεηκώλνο, όηαλ, 
γειώληαο αηληγκαηηθά, καο έδηλε ηα ρείιε 
θη έβιεπε ην ελδερόκελν, ηελ άβπζζν πνπ εξρόηαλ. 
        Απηνθηφλεζε ζηελ Πξέβεδα ην απφγεπκα ηεο 21εο Ηνπιίνπ 1928. 
 
Ζ ζχθηιε έκειιε λα ζθξαγίζεη πνιιέο αθφκα δηάζεκεο πξνζσπηθφηεηεο, 
φπσο ν Αλξί ληε Σνπινχδ-Λσηξέθ θαη ν Πσι Γθσγθέλ (Γάιινη δσγξάθνη) 
,θαζψο θαη ν Βαλ Γθνγθ (Οιιαλδφο δσγξάθνο). Ζ ζχθηιε ήηαλ, ινηπφλ, θάηη 
παξαπάλσ απφ κηα αζζέλεηα: ήηαλ κία κάζηηγα... έλαο δαίκνλαο... κία πεγή 
έκπλεπζεο... 
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ΜΕΝΑΙΑΝ  ΔΑΤΪΔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 
 
 

 

ΣΙ ΔΙΝΑΙ Η ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ; 
ύκθσλα κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (ΠΟΤ), ε επαηίηηδα είλαη κία 

αζζέλεηα ηνπ ήπαηνο θαη ε ζνβαξόηεηα ηεο εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ αηηία πνπ 
ηελ πξνθαιεί, ε πην θνηλή αηηία είλαη ε ινίκσμε πνπ ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο 5 ηνύο 

ηεο επαηίηηδαο Α, Β,C,D θαη Δ κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμεία αζζέλεηα κε ζπκπηώκαηα 
πνπ κπνξεί λα δηαξθέζνπλ αξθεηέο βδνκάδεο πνπ πεξηιακβάλνπλ θίηξηλν 

ρξσκαηηζκό ηνπ δέξκαηνο θαη ησλ καηηώλ (ίθηεξνο), ππέξρσζε νύξσλ, ππεξβνιηθή 

θόπσζε, λαπηία, εκεηό θαη πόλν ζηελ θνηιηά. Δπίζεο ε επαηίηηδα ρσξίδεηαη ζε νμεία 
θαη ρξόληα. Η πάζεζε απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ππνθιηληθή πνξεία, δειαδή λα 

κελ πξνθαιέζεη θαλέλα έληνλν ζύκπησκα ή αληίζεηα λα είλαη θεξαπλνβόινο, 
νπόηε ν αζζελήο ρξεηάδεηαη κεηακόζρεπζε ήπαηνο.  

Δκείο ινηπόλ ζα αζρνιεζνύκε κε ηηο επαηίηηδεο  A,B. 
 
ΙΣΟΡΙΑ ΣΩΝ ΗΠΑΣΙΣΙΓΩΝ 
Η επαηίηηδα ζαλ λόζεκα είλαη γλσζηή από παιηά, από ην 1552 π.Υ ν Talmud ν 

Βαβπιώληνο αλαθέξεηαη ζηηο θιεγκνλέο ηνπ ήπαηνο. Ο επηδεκηθόο ραξαθηήξαο ησλ 
επαηίηηδσλ θαηεδείρζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παγθόζκησλ πνιέκσλ. Καη θηάλνπκε 

ζην δεύηεξν ήκηζπ ηνπ εηθνζηνύ αηώλα όπνπ ζπκβαίλνπλ νη επαλαζηαηηθέο 
νξνινγηθέο εμειίμεηο-πξνζδηνξηζκνί γηα ηηο ηνγελείο επαηίηηδεο, όπνπ ν 



πξνζδηνξηζκόο-αλεύξεζε-κειέηε θαη αλάιπζε ησλ δεηθηώλ επαηίηηδσλ (θπξίσο Β) 

δειώλνπλ: 
 

 Σε λόζν  
 Σν ζηάδην ηεο λόζνπ 

 Σν νμύ ή ρξόλην ζηάδην ηεο λόζνπ. 

Αμηνκλεκόλεπηε ρξνλνινγηθή ζηαζκνί είλαη: 
1) 1947: Ο Mac Coolum πξνηείλεη ην όλνκα επαηίηηδαο Α-Β 

2) 1965: Ο Blumberg θαη νη ζπλεξγάηεο αλαθαιύπηνπλ ην απζηξαιηαλό 
αληηγόλν πνπ ζήκεξα είλαη γλσζηό ζαλ αληηγόλν επηθάλεηαο επαηίηηδαο Β 

3) Ηπαηίηηδα Α από ηνλ Fein stone θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ  αλνίμαλε ην 
εξγαζηεξηαθό δξόκν γηα πξνζδηνξηζκό (HAV) 

4) Αλαθάιπςε ηνπ δέιηα παξάγνληα από ηνλ Risetto θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ 

ην 1977 έδσζε ηελ επαηίηηδα D 
5) Αξρηθά νη θιηληθνί γηαηξνί εμ απνθιεηζκνύ ησλ HAV θαη HBV ινηκώμεσλ 

έθαλαλ δηάγλσζε HCV θαη HEV. 
ήκεξα πνιιέο γλώζεηο γηα ηα παξαπάλσ έρνπλ πξνζηεζεί, δηεπξπλζεί, κεηαβιεζεί. 

Η πξόνδνο ησλ απεηθνληζηηθώλ κεζόδσλ όπσο θαη ε πξνώζεζε ησλ 

εξγαζηεξηαθώλ ηερληθώλ έρνπλ ζπληειέζεη ζ’ απηό. Έηζη ηειεπηαία αλαθέξεηαη ε 
απηνάλνζε επαηίηηδα, ε παιηά ιπθνεηδείο επαηίηηδα πνπ δελ έρεη θακία ζρέζε κε 

.Δ.Λ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ παξνπζία πνιιώλ αληηζσκάησλ. 

 
 

ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Α. 
 

Γεληθή Πεξηγξαθή ηνπ Ννζήκαηνο 

Η επαηίηηδα Α είλαη κία νμεία ινίκσμε ηνπ ήπαηνο πνπ πξνθαιείηαη από ηνλ ηό ηεο 
επαηίηηδαο Α. Η λόζνο απηή έρεη ελδεκηθό ραξαθηήξα ζε πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε 

θαζώο ε κεηάδνζε ηνπ ηνύ γίλεηαη πην ζπρλά από ηα θόπξαλα –ζηνκαηηθήο νδνύ 
κέζσ κνιπζκέλσλ ηξνθίκσλ ή πόζηκνπ λεξνύ θαη επίζεο κπνξεί κε ζεμνπαιηθή 

επαθή θαη πην ζπάληα κε αίκα. Όηαλ ην ήπαξ πξνζβάιεηε από ηνλ ηό έλαο κεγάινο 
αξηζκόο ησλ θπηηάξσλ πνπ ην απνηεινύλ, παζαίλνπλ θιεγκνλή θαη ζηε ζπλέρεηα 

πνιιά από απηά λεθξώλνληαη. Ο ρξόλνο κεηαμύ ηεο κόιπλζεο θαη ηεο εκθάληζεο 

ησλ ζπκπησκάησλ είλαη ε πεξίνδνο επώαζεο πνπ δηαξθεί κεηαμύ 2 κε 6 εβδνκάδεο 
θαη ε κέζε πεξίνδνο επώαζεο είλαη 28 κέξεο. Δπίζεο ε αζζέλεηα είλαη ε ηδηαίηεξα 



κεηαδνηηθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επώαζεο, θαζώο θαη γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα 

κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ. Μεηά ηε κόιπλζε ν ηόο απνβάιιεηαη από ηα 
θόπξαλα, έσο θαη κεξηθέο εκέξεο κεηά ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη θαηά 

ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα ππάξρεη απμαλόκελνο θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο πάζεζεο. 
Δπηπιένλ ε επαηίηηδα Α κπνξεί λα δηαθέξεη ζε ζνβαξόηεηα, ζπρλά είλαη ήπηαο 

κνξθήο θαηά ηελ παηδηθά ειηθία σζηόζν κπνξεί λα είλαη πεξηζζόηεξν ζνβαξή ζε 

αλζξώπνπο πάλσ από ηελ ειηθία ησλ 40. πρλά, γξίπε θαη ίθηεξνο, είλαη ηα 
ζπκπηώκαηα πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο ελήιηθεο πνπ έρνπλ απηή ηε ινίκσμε. 

Σέινο ε επαηίηηδα Α είλαη δηαδεδνκέλε αζζέλεηα ζε όιν ηνλ θόζκν θαη αθνξά 
θπξίσο ηα παηδηά. Γελ είλαη όκσο ηόζν επηθίλδπλνη όζν νη επαηίηηδεο B θαη C.  

 
 

 
 

 
 

 
 

ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ 

Η επαηίηηδα Α δελ παξνπζηάδεη ζπκπηώκαηα ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο. Μόλν 1 ζηνπο 
3 πνπ ζα κνιπλζνύλ ζα εθδειώζνπλ ηα ζπκπηώκαηα, ηα νπνία αξρίδνπλ λα 

εκθαλίδνληαη 15-45 εκέξεο κεηά ηε κόιπλζε. Σα ζπκπηώκαηα είλαη πεξίπνπ ηα ίδηα 
κε απηά ηεο γξίπεο ή κε άιισλ κνξθώλ νμείαο επαηίηηδαο.  
Σα ζπκπηώκαηα ρσξίδνληαη ζε 3 θάζεηο θαη απηέο είλαη:  
1)Πξόδξνκε θάζε (δηάξθεηα 3-10 εκέξεο): αλνξεμία, ραξαθηεξηζηηθή απέρζεηα 

πξνο ην θάπληζκα, αδηαζεζία, λαπηία, εκεηνί, ξηλίηηδα, θαξπγγίηηδα, πόλνο ζην 

δεμηό άλσ ηκήκα ηεο άλσ θνηιίαο.  
2)Ιθηεξηθή θάζε (δηάξθεηα 1-2 εβδνκάδεο): αξρηθά ππέξρξσζε νύξσλ (ζαλ 

θνληάθ) θαη απνρξσκαηηζκόο θνπξάλσλ (ζαλ ζηόθνο ή  αιιηώο κε άζπξν ρξώκα). 
Αθόινπζνο είλαη ν ίθηεξνο: θίηξηλν ρξώκα δέξκαηνο, ζθιεξώλ ρηηώλσλ καηηνύ, πνπ 

νθείιεηαη ζηελ κεγάιε αύμεζε ηεο ρνιεξπζξίλεο. Αξρηθά ηα πξόδξνκα 

ζπκπηώκαηα επηδεηλώλνληαη, ζηε ζπλέρεηα όκσο θαη παξά ηνπ ίθηεξνπ ν αζζελήο 
αηζζάλεηαη θαιύηεξα. 

3)Φάζε αλάξξσζεο (δηάξθεηα 2-4 εβδνκάδεο): ν ίθηεξνο ππνρσξεί πξννδεπηηθά 
θαη ν αζζελήο αηζζάλεηαη νινέλα θαη θαιύηεξα. 

 ΓΔΝΙΚΟΣΔΡΑ ΣΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΔΙΝΑΙ: 

 Κνύξαζε 



 Ππξεηόο 

 Κνηιηαθό άιγνο (ηδηαίηεξα ζην άλσ δεμηό ηκήκα ηεο θνηιηάο)  

 Ναπηία  

 Γηάξξνηα 

 Απώιεηα όξεμεο 

 Καηάζιηςε 

 Ίθηεξνο, θηηξίληζκα ηνπ δέξκαηνο ή ηνπ ιεπθνύ ησλ καηηώλ (ζηα παηδηά 

είλαη ζπάληνο θαη δελ εθδειώλεηαη πάληνηε εκθαλίδεηαη πεξηζζόηεξν ζηνπο 

ελήιηθεο κε ην 50-80%) 
 Απώιεηα βάξνπο 

 Κλεζκόο  

 Η ρνιή αθαηξείηαη από ηε ξνή ηνπ αίκαηνο θαη απνβάιιεηαη ζηα νύξα πνπ 

δίλνπλ έλα ζθνύξν θερξηκπαξέλην ρξώκα. 

 Πεξηηηώκαηα ηείλνπλ λα είλαη ην θσο ην ρξώκα ιόγσ έιιεηςεο ηεο 

ρνιεξπζξίλεο ζηε ρνιή. 
 Κνκκάξεο  

 Ηπαηνκεγαιία  

 Βάξνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζπθσηηνύ. 

  πλήζσο ε αζζέλεηα είλαη ήπηαο κνξθήο θαη πεξηνξίδεηαη από κόλε ηεο. Πνιύ 

ζπάληα ε επαηίηηδα Α έρεη επηζεηηθή κνξθή κε ζπλέπεηα ηελ επαηηθή 
αλεπάξθεηα θαη ην ζάλαην. Δπίζεο ε επαηίηηδα Α είλαη νμεία λόζνο θαη δελ 

ππάξρεη ρξόληα κνξθή ηεο λόζνπ, θαη ζε έλα πνιύ ζπάλην πνζνζηό ε λόζνο ζα 

ππνηξνπηάζεη. Δπηπιένλ θάπνηνο πνπ έρεη πεξάζεη ηελ λόζν δελ γίλεηαη λα ηελ 
μαλαπεξάζεη δειαδή ε ινίκσμε αθήλεη κόληκε αλνζία. 

   
 

 

 
 

ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΓΟΗ 
 

Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Α είλαη πνιύ κνιπζκαηηθόο θαη είλαη πνιύ εύθνιν λα κνιπλζεί 
θάπνηνο θαζώο κεηαδίδεηαη από άηνκν ζε άηνκν. 

Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Α βξίζθεηε ζην κνιπζκέλν λεξό θαη ζηα θόπξαλα ησλ αηόκσλ 

πνπ έρνπλ πξνζβιεζεί από ηελ λόζν. Δπίζεο ν ηόο ηεο επαηίηηδαο Α απνβάιιεηαη 
από ηα θόπξαλα ησλ παζρόλησλ. Δπηπιένλ ν άξξσζηνο κεηαδίδεη κε ηα  ίδηα ηνπ ηα 

ρέξηα ηνλ ηό ζην λεξό, ζηηο ηξνθέο θαη ζηα νηθηαθά ζθεύε. 
Ο πην θνηλόο ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ είλαη ε θνπξαλνζηνκαηηθή νδόο δειαδή 

όηαλ έλα άηνκν πνπ έρεη επαηίηηδα Α δελ πιέλεη θαιά ηα ρέξηα ηνπ κεηά ηε ρξήζε 

ηεο ηνπαιέηαο θαη ζηε ζπλέρεηα αθνπκπήζεη ηξόθηκα, επηθάλεηεο  ή ην ζηόκα 
θάπνηνπ αλζξώπνπ ν ηόο ζα κεηαδνζεί εύθνια. Δπίζεο ν ηόο  κπνξεί  λα κεηαθεξζεί 

θαη λα κνιύλεη κε ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη λα κνιύλεη πγηή άηνκα δηα κέζνπ 
αθάζαξηνπ ηνύ ή από ζαιάηεο θαη ιαραληθά πνπ έρνπλ πιπζεί κε κνιπζκέλν λεξό. 

Απηά ζπλήζσο ζπκβαίλνπλ ζε θνηλσλίεο κε θαθέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη 
πγηεηλήο. Σέηνηα παξαδείγκαηα είλαη νη θνηλόηεηεο ή πεξηβάιινλ, όπνπ πνιινί 

άλζξσπνη δνπλ καδί, ρσξίο επαξθέο δίθηπν ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο.  

Άιινο έλαο ηξόπνο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ είλαη κε αίκα ( ρξεζηκνπνίεζε ζπξηγγώλ ζε 
ρξήζηεο λαξθσηηθώλ νπζηώλ ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξώηεο θάζεο ηεο λόζνπ πνπ 

ν ηόο βξίζθεηαη γηα ιίγεο κέξεο ζην αίκα ησλ αζζελώλ, αιιά απηό είλαη πνιύ 
ζπάλην. 

Έλαο αζζελήο πνπ έρεη πξνζβιεζεί από ηνλ ηό κπνξεί λα κεηάδνζε ζηνπο άιινπο 

ηελ αζζέλεηα 2 εβδνκάδεο πξηλ από ηελ εκθάληζε ηνπ ίθηεξνπ κέρξη θαη 10 κέξεο 
κεηά. Η κεηάδνζε κπνξεί λα γίλεη αθόκα θαη όηαλ δελ ππάξρνπλ ζπκπηώκαηα. Σα 

παηδηά πξνζβάιινληαη πην εύθνια. 
Σέινο ε λόζνο ζπάληα κεηαδίδεηαη από ηελ κεηέξα ζην έκβξπν θαηά ηελ 

εγθπκνζύλε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. 

 



                                                     ΓΙΑΓΝΩΗ 

Η δηάγλσζε βαζίδεηαη ζην ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο ζηελ θιηληθή εηθόλα θαη ζηελ 
αλίρλεπζε ησλ εηδηθώλ αληηζσκάησλ ελαληίνλ ηνπ ηνύ ηεο ΗΑV κέζα ζην αίκα ηνπ 

αζζελνύ θαη εηδηθόηεξα ηα αληηζώκαηα  IgM ηα νπνία ππνδειώλνπλ ηελ ύπαξμε 
νμέαο λόζνπ. Σα αληηζώκαηα IgM παξακέλνπλ ζεηηθά από ηελ 1ε εβδνκάδα ηεο 

εκθάληζεο ηεο λόζνπ κέρξη θαη 14 εβδνκάδεο κεηά. Σηο πεξηζζόηεξεο θνξέο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο λόζνπ απμάλνληαη δηάθνξα έλδπκα, πνπ επεξεάδνληαη από ηε 
ιεηηνπξγία ηνπ ήπαηνο, θαη αλεπξίζθνληαη κεηά από αηκαηνινγηθέο εμεηάζεηο. Όηαλ 

κεηά από έιεγρν βξεζνύλ IgG αληηζώκαηα έλαληη ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο Α 
ζεκαίλεη όηη ν αζζελήο έρεη πεξάζεη ζην παξειζόλ ηε λόζν ή έρεη εκβνιηαζηεί. 

Δπίζεο ρξεηάδεηαη πξνζνρή γηαηί ζηελ πξόδξνκε θάζε κπνξεί λα ππάξμεη ζύγρπζε 
κε άιιεο ηνγελείο ινηκώμεηο. Ο γηαηξόο πξέπεη λα απνθιείζεη ηελ πηζαλόηεηα 

θαηάρξεζεο αιθνόι, ηνμηθώλ θαξκάθσλ ή άιισλ παζήζεσλ πνπ πξνθαινύλ 

ίθηεξν. Σα εξγαζηεξηαθά επξήκαηα είλαη:  
 Αύμεζε ησλ ηξαλζκακηλαζώλ ζε πνιύ πςειέο ηηκέο. 

 Αύμεζε ηεο ρνιεξπζξίλεο ηνπ αίκαηνο, ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο ηεο 

ρνιεξπζξίλεο ησλ νύξσλ θαη νξηζκέλεο θνξέο ηνπ ρξόλνπ πξνζξνκβίλεο.  

 
 

                                          ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

Η ΗΑ είλαη ζπλήζσο κηα ήπηα αζζέλεηα. Υξεηάδεηαη μεθνύξαζε ζην θξεβάηη γηα 

κεξηθέο κέξεο ή εβδνκάδεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ιόγσ ηεο θνύξαζεο θαη 

θαηάπησζεο πνπ ληώζνπλ νη αζζελείο.   

Η αζζέλεηα πεξηνξίδεηαη από κόλε ηεο θαη ν αζζελήο γίλεηαη θαιά κεηά από 

κεξηθέο εβδνκάδεο. Γελ ππάξρνπλ εηδηθά θάξκαθα ελαληίνλ ηνπ ηνύ ηεο ΗΑ. 

Η θαιύηεξε πξόιεςε είλαη ην εκβόιην ελαληίνλ ηνπ ηνύ ηεο ΗΑ. Ο εκβνιηαζκόο 

πξνζθέξεη πξνζηαζία γηα 10 πεξίπνπ ρξόληα.  

Σν εκβόιην πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ ςειό θίλδπλν λα 

κνιπλζνύλ όπσο αλαθέξνπκε πην πάλσ. Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό ην εκβόιην 

ζα πξέπεη λα δίλεηαη έλα κήλα πξηλ από κηα πηζαλή έθζεζε ζηνλ ηό ηεο ΗΑ. 

Σν εκβόιην ρνξεγείηαη ζηα παηδηά ζπλήζσο κεηά από ηελ ειηθία ησλ 2 εηώλ. 

Υξεηάδνληαη 3 δόζεηο ηνπ εκβνιίνπ πνπ γίλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ρξόλνπ. 

ηνπο ελήιηθεο γίλνληαη 2 έσο 3 δόζεηο ζε ρξνληθό δηάζηεκα από 6 έσο 12 κήλεο. 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθό ην εκβόιην πξέπεη λα ρνξεγεζνύλ όιεο νη δόζεηο. 

ε πεξίπησζε ηαμηδηνύ ζε ρώξα πνπ ππάξρεη επηδεκία επαηίηηδαο Α θαη δελ 

ππάξρεη αξθεηό ρξνληθό πεξηζώξην γηα ην εκβόιην λα δξάζεη ηόηε κπνξεί καδί κε 

ην εκβόιην λα ρνξεγεζεί θαη ε εηδηθή αλνζνζθαηξίλε γηα ηε βξαρππξόζεζκε 

πξνζηαζία 

Η εηδηθή αλνζνζθαηξίλε ηύπνπ IgG κπνξεί λα ρνξεγεζεί ζηε δόζε ησλ 

0,02ml/kg. Γίλεηαη ζε όια ηα άηνκα πνπ είραλ ζηελή επαθή κε έλα αζζελή πνπ 

πξόζθαηα παξνπζίαζε ΗΑ. 

Να ζεκεησζεί όηη κπνξεί λα πξνζθέξεη πξνζηαζία, εάλ δνζεί πξηλ από κηα 

πηζαλή κνιπζκαηηθή επαθή θαη κέρξη 2 εβδνκάδεο κεηά από κηα επαθή πνπ 

δπλεηηθά κπνξεί λα κνιύλεη ην άηνκν κε ηελ ΗΑ.  



Η βξαρππξόζεζκε πξνζηαζία πνπ ε εηδηθή αλνζνζθαηξίλε κπνξεί λα δώζεη, 

δηαξθεί από 1 κέρξη 2 κήλεο. 

Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό λα ηνληζεί όηη ηα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη θαιά κε 

λεξό θαη ζαπνύλη κεηά από ην απνρσξεηήξην ή όηαλ ζα αιιάδνληαη πάλεο ζε 

βξέθε.  

Σα ρέξηα πξέπεη λα πιέλνληαη πάληνηε πξηλ από ην θαγεηό θαη απηνί πνπ 

πξνεηνηκάδνπλ ηα θαγεηά ζα πξέπεη λα πιέλνπλ θαιά ηα ρέξηα ηνπο. 

Οη ηαμηδηώηεο ζε ρώξεο πνπ ππάξρεη επηδεκία ΗΑ, εθηόο από ην εκβόιην είλαη 

θαιό λα πίλνπλ κόλν εκθηαισκέλν λεξό, λα απνθεύγνπλ ηα παγάθηα θαη λα είλαη 

ζίγνπξνη όηη ηα θξνύηα ή ηα ιαραληθά πνπ ηξώλε έρνπλ πιπζεί κε θαζαξό λεξό. 

Γελ ππάξρεη εηδηθή ζεξαπεία, παξά κόλν ππνζηεξηθηηθά κέηξα. Καιό είλαη 

αξρηθά νη βαξύηεξεο πεξηπηώζεηο λα λνζειεύνληαη ζην λνζνθνκείν. 

- Αλάπαπζε ζην θξεβάηη εηδηθά ζηελ αξρή. 

- Πεξηνξηζκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα αθνινύζσο. 

- Γίαηηα ειαθξά, πινύζηα ζε βηηακίλεο θαη ζξεπηηθέο νπζίεο όηαλ παξέιζεη ε 

πεξίνδνο ηεο αλνξεμίαο. 

- Απνθπγή αιθνόι ε άιισλ ηνμηθώλ θαξκάθσλ. 

- ε έληνλε αλνξεμία θαη εκεηνύο είλαη αλαγθαία ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζεο 

γιπθόδεο. 

- Η επηζηξνθή ζηελ εξγαζία κπνξεί λα γίλεη κόιηο ππνρσξήζεη εληειώο ν 

ίθηεξνο. 

                                           

 

 

ΠΡΟΛΗΦΗ 

Ο θαιύηεξνο ηξόπνο  αληηκεηώπηζεο ηεο λόζνπ είλαη ε πξόιεςε. Ο 

αθξνγσληαίνο ιίζνο ζηελ πξόιεςε ηεο επαηίηηδαο Α είλαη: 

 Πιέλεηε ηα ρέξηα ζαο πξηλ ηελ εηνηκαζία θαη θαηαλάισζε ηξνθήο, κεηά 

από θάζε ρξήζε ηνπαιέηαο θαη αιιαγήο πάλαο ζε παηδηά ή ρξήζε 

πξνθπιαθηηθνύ. 

 Δάλ βξεζείηε ζε ρώξεο κε απμεκέλε ελδεκηθόηεηα, πίλεηε εκθηαισκέλν 

λεξό, κε ρξεζηκνπνηείηαη παγάθηα θαη κελ πιέλεηε θξνύηα θαη ιαραληθά 

κε λεξό βξύζεο. 

 Απνθύγεηε λα κνηξάδεζηε ηξόθηκα, πνηά θαη ηζηγάξα κε άιινπο. 

 ε πεξίπησζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ, όπνπ ην δίθηπν ύδξεπζεο-

απνρέηεπζεο κπνξεί λα έρεη ππνζηεί δεκηέο, ζπκβνπιεπηείηε ηεο ηνπηθέ 

αξρέο γηα ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ 

 Απαηηείηαη εκβνιηαζκόο ζε πεξίπησζε ηαμηδηνύ ζε κέξε πνπ ε επαηίηηδα 

Α είλαη ζπρλή (αξθεηνύο κήλεο πξηλ) θαη ζε όζνπο εθηίζεηαη ζπρλά ζηνλ ηό 

ή ζε δείγκαηα θνπξάλσλ (π.ρ εξγαδόκελνο ζε εξγαζηήξηα). 

 Η ιήςε αλνζνπνηεηηθήο ζθαηξίλεο πξέπεη λα γίλεηαη από άηνκα ηα νπνία 

είραλ ζηελή επαθή δειαδή ην θηιί, ζεμνπαιηθέο ζρέζεηο, ην γεύκα από ηα 

ίδηα πηάηα /νηθηαθά ζθεύε ή ρξήζε ίδηαο ηνπαιέηαο κε θάπνηνλ αζζελή, 



ζηνλ νπνίν έρεη γίλεη δηάγλσζε επαηίηηδαο Α κέζα ζηηο πξνεγνύκελεο 

εβδνκάδεο. 

 Απνθπγή ζπλσζηηζκνύ θαη δηαβίσζεο πνιιώλ αλζξώπσλ ζε κηθξνύο 

ρώξνπο. 

 Να έρεηε απζηεξά θαη ζρνιαζηηθά κέηξα αηνκηθήο πγηεηλήο. 

 Απνθπγή ρξήζεο θνηλόρξεζησλ ρώξσλ αθόδεπζεο ζε πεξηνρέο εκθάληζεο 

επηδεκηώλ 

 Υνξήγεζε ελδνκπτθώλ ελέζεσλ γ-ζθαηξίλεο, (έηνηκσλ αληηζσκάησλ), 

ελαληίνλ ηεο επαηίηηδαο Α, πξέπεη λα γίλεηαη ζε όια ηα άηνκα πνπ ήξζαλ 

ζε άκεζε επαθή κε αξξώζηνπο από επαηίηηδα Α, πξνο απνθπγή λόζεζήο 

ηνπο. 

  Πξόζθαηα δηαηέζεθε θαη εκβόιην έλαληη ηεο επαηίηηδαο Α, ην νπνίν 

πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε όινπο όζνπο πξόθεηηαη λα ηαμηδέςνπλ ε λα 

δήζνπλ ζε πεξηνρέο όπνπ ε λόζνο είλαη ζπρλή. Παξέρεη πξνθύιαμε γηα 

κεγαιύηεξν ρξνληθό δηάζηεκα από όζν ε γ-ζθαηξίλε. 

 Με πίλεηε λεξό ή βνπξηζίδεηε ηα δόληηα κε λεξό ηεο βξύζεο πνπ δελ έρεη 

βξαζηή (απαηηείηαη βξαζκόο γηα ηνπιάρηζηνλ 3 ιεπηά) 

 Με πίλεηε λεξό πνπ πεξηέρεη πάγν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί από άβξαζην 

ηξερνύκελν λεξό 

 Να πίλεηε πνηά από βξαζκέλν λεξό, αλζξαθνύρα πνηά, κπύξα, θξαζί. 

 Να είζηε επηθπιαθηηθνί κε ηα ηνπηθά εκθηαισκέλα λεξά γηαηί νη ζπλζήθεο 

εκθηάισζεο κπνξεί λα κελ είλαη επαξθείο. 

  Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Α αδξαλνπνηείηαη ζηηγκηαία κε ην βξάζηκν ηνπ 

λεξνύ θαη ησλ ηξνθώλ, κε παζηεξίσζε θαη κε ηε ρξήζε νηθηαθήο 

ρισξίλεο (γηα επηθάλεηεο). 

Αλ παξνπζηαζηεί θξνύζκα ζην ζρνιείν, δελ ρξεηάδεηαη λα θιείζεη ην ζρνιείν, 

νύηε λα γίλεη απνιύκαλζε. Θα πξέπεη όκσο λα απμεζνύλ ηα κέηξα πγηεηλήο θαη ηα 

παηδηά λα πιέλνπλ ζρνιαζηηθά ηα ρέξηα ηνπο θαη λα κε βάδνπλ ηίπνηα αθάζαξην 

ζην ζηόκα ηνπο. Τπνζηεξίδεηαη όηη ν πεξηνξηζκόο ηνπ αζζελνύο πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί δηαζπνξά ηεο λόζνπ δελ έρεη κεγάιε πξαθηηθή αμία θαζόηη θαηά 

θαλόλα κε ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ ν ηόο κεηώλεηαη αξθεηά ή ζηακαηάεη λα 

απεθθξίλεηαη ζηα θόπξαλα (γηα ιίγεο κέξεο ππάξρεη αθόκα παξαθνινύζεζε ηεο 

επαηηθήο ιεηηνπξγίαο, ε αληηκεηώπηζε επηπινθώλ όπσο αηκνξξαγία, ελδνθιέβηα 

ελπδάησζε θαη πνιύ ζπάληα κεηακόζρεπζε ήπαηνο). 

 



 
ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β 

 

 

Ση είλαη ε επαηίηηδα Β ; 

Ζ επαηίηηδα Β είλαη κηα ινηκώδεο θαη θιεγκνλώδεο αζζέλεηα ηνπ ήπαηνο ε νπνία 

νθείιεηαη ζηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο Β (HBV), ν νπνίνο είλαη έλαο ηόο κε γελεηηθό πιηθό 

DNA. Ζ επαηίηηδα Β είλαη κηα από ηηο πην ζπρλέο θαη ζνβαξέο αζζέλεηεο ζηνλ θόζκν. 

Ο ηόο απηόο πξνθάιεζε επηδεκίεο ζε κέξε ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο θαη είλαη 

ελδεκηθόο ζηελ Κίλα, σζηόζν ζηελ Δπξώπε θαη ηελ Ακεξηθή ζεκεηώλνληαη πνιιά 

λέα θξνύζκαηα αλά έηνο κε απνηέιεζκα 250.000 άηνκα λα πεζαίλνπλ εηεζίσο από 

επαηηθή αλεπάξθεηα. Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Β είλαη πην ζνβαξόο από ηνλ ηό ηεο 

επαηίηηδαο Α επεηδή κπνξεί λα πάξεη ρξόληα κνξθή ή λα θαηαιήμεη ζε θίξξσζε ή 

θαξθίλν ηνπ ήπαηνο. Σα ζπκπηώκαηα κπνξεί λα είλαη από ήπηα σο πνιύ ζνβαξά 

γη’απηό ζηηο πεξηπηώζεηο νμείαο επαηίηηδαο Β είλαη ζρεδόλ πάληα απαξαίηεηε ε 

εηζαγσγή ζε λνζνθνκείν. 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΜΔΣΑΓΟΗ 
Ζ επαηίηηδα Β κεηαδίδεηαη θπξίσο παξεληεξηθά ή ζεμνπαιηθά, δειαδή κε επαθή ηνπ 

αηόκνπ κε κνιπζκέλν βηνινγηθά πγξά (αίκα, ζπέξκα). Σν DNA ηνπ ηνύ έρεη 

αληρλεπζεί ζην ζίειν(ζάιην), ηα δάθξπα θαη ηα νύξα.  

πλήζεηο ηξόπνη κεηάδνζεο είλαη: 

 Με ζεμνπαιηθή επαθή κε πάζρνληεο από νμεία επαηίηηδα Β ή κε θνξείο 

επαηίηηδαο Β, ρσξίο ρξήζε πξνθπιαθηηθνύ πνπ είλαη πην ζπλήζεηο ζηνπο 

ελήιηθεο   

 Από ηελ έγθπν κεηέξα ζην λενγλό θαηά ηνλ ηνθεηό (θάζεηε κεηάδνζε, 

είηε απηή είλαη θνξέαο, είηε πάζρεη από νμεία επαηίηηδα Β). ήκεξα όιεο 

νη έγθπεο κεηέξεο ειέγρνληαη γηα παξνπζία επαηίηηδα Β θαη ζε πεξίπησζε 

ζεηηθνύ απνηειέζκαηνο ιακβάλνληαη εηδηθά κέηξα πνπ πξνιακβάλνπλ ηε 

κεηάδνζε ηνπ ηνύ ζην λενγλό 

 Με κεηαγγίζεηο αίκαηνο ή παξαγσγώλ ηνπ (απηόο ν ηξόπνο κεηάδνζεο 

είλαη ζήκεξα εμαηξεηηθά ζπάληνο ιόγσ ηνπ ζπζηεκαηηθνύ ειέγρνπ ησλ 

αηκνδνηώλ 

 Με ηελ θνηλή  ρξήζε ελδνθιέβησλ λαξθσηηθώλ 

 Με ηελ θνηλή ρξήζε πξνζσπηθώλ αληηθεηκέλσλ (μπξαθάθηα, 

νδνληόβνπξηζα, λπρνθόπηεο) 



 Με ηξύπεκα κε κνιπζκέλε βειόλα ή αηρκεξό αληηθείκελν (ζπλήζεο 

ηξόπνο κεηάδνζεο ζε πξνζσπηθό λνζνθνκείνπ ή θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηαηνπάδ) 

 Δλδννηθνγελεηαθή δηαζπνξά: κεηάδνζε από άηνκα ηνπ ελδννηθνγελεηαθνύ 

πεξηβάιινληνο ησλ κηθξώλ παηδηώλ, πνπ απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν 

ηξόπν δεκηνπξγίαο ησλ αζζελώλ κε ρξόληα επαηίηηδα Β ζηε ρώξα καο 

Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Β δελ κεηαδίδεηαη κε : 

 Νεξό, ηξνθή 

 Με ηε ρξήζε θνηλώλ καγεηξηθώλ ζθεπώλ 

 Σνπαιέηεο 

 Σελ θνηλή επαθή (ρεηξαςία, αγθαιηά, θηιί, βήραο, θηέξληζκα) 

 Γαινπρία  

 Με ηνλ αέξα 

 Με ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηόηεηεο ησλ παηδηώλ 

Άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν γηα επαηίηηδα Β είλαη: 

1) Άηνκα πνπ έρνπλ ζηελέο επαθέο κε ρξόληα επαηίηηδα Β ( ηα λενγλά 

κεηέξσλ κε ρξόληα επαηίηηδα θαη νη ζεμνπαιηθνί ζύληξνθνη) 

2) Οη νκνθπιόθηινη 

3) Οη εηεξόθπινη κε πνιιαπινύο εξσηηθνύο ζπληξόθνπο  

4) Οη ρξήζηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθώλ 

5) Οη πνιπκεηαγγηδόκελνη 

6) Οη αηκνθαζαηξόκελνη ζε κνλάδεο ηερλεηνύ λεθξνύ 

7) Οη κεηακνζρεπκέλνη 

8) Οη αζηπλνκηθνί 

9) Σν πξνζσπηθό θαη νη ηξόθηκνη ησλ θπιαθώλ 

10) Οη εξγαδόκελνη ζε ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη επεμεξγαζίαο ιπκάησλ  

11) Οη εξγαδόκελνη ζηηο ππεξεζίεο πγείαο (γηαηξνί, νδνληίαηξνη, λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό, θαζαξίζηξηεο, εξγαδόκελνη ζε δηαγλσζηηθά θαη εξεπλεηηθά 

εξγαζηήξηα) 

12) Μέιε νηθνγέλεηαο ρξόλησλ παζρόλησλ από επαηίηηδα Β πνπ δελ έρνπλ 

εκβνιηαζηεί 

Αλ αλήθεηε ζηα άηνκα πνπ δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν, ξσηήζηε ην γηαηξό 

ζαο ζρεηηθά κε ην εκβόιην γηα ηελ επαηίηηδα. 

 

 

 

ΤΜΠΣΧΜΑΣΑ 
Ο ρξόλνο επώαζεο ηεο νμείαο επαηίηηδα Β, δειαδή ν ρξόλνο από ηε ζηηγκή ηεο 

κόιπλζεο κέρξη ηε ζηηγκή εθδήισζεο ζπκπησκάησλ είλαη 45-120 ή 180 εκέξεο. Σα 

ζπκπηώκαηα ηεο επαηίηηδαο Β πνηθίινπλ. 

Σα ζπκπηώκαηα απηά ηα ρσξίδνπκε ζε ηξεηο θάζεηο: 

1.Πξόδξνκε θάζε:(δηάξθεηα 3-10 εκέξεο):αλνξεμία, απέρζεηα πξνο ην θάπληζκα, 

αδηαζεζία, λαπηία, εκεηνί, ππξεηόο, ξηλίηηδα, θαξπγγίηηδα, πόλνο ζην δεμηό άλσ ηκήκα 

ηεο άλσ θνηιία(Γεμηό ππνρόλδξην). Αξζξίηηδα, δεξκαηηθά εμαλζήκαηα, 

ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, αγγεηίηηδα, απηά ηα ζπκπηώκαηα είλαη αλνζνινγηθνύ ηύπνπ 

εθδειώζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα εκθαληζηνύλ ζηε θάζε απηή. 

2.Ιθηεξηθή θάζε:(δηαξθεί 1-2 εβδνκάδεο):αξρηθά ππέξρξσζε νύξσλ(ζαλ θνληάθ) θαη 

απνρξσκαηηζκόο θνπξάλσλ(ζαλ ζηόθνο). Μεηά  αθόινπζα ν ίθηεξνο: θίηξηλν ρξώκα 

δέξκαηνο θαη ζθιεξώλ ρηηώλσλ καηηνύ, πνπ νθείιεηαη ζηε κεγάιε αύμεζε ηεο 

ρνιεξπζξίλεο(νμεία επαηίηηδα κε εκθάληζε ίθηεξνπ ζπκβαίλεη <10% ησλ παηδηώλ 



ειηθίαο θάησ ησλ 5 εηώλ θαη ζε 30-50% ησλ ελειίθσλ)  . ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ε 

θάζε απηή επηθξαηεί θαη παξαηείλεηαη ρξνληθά(ρνινζηαηηθή επαηίηηδα). 

3.Φάζε αλάξξσζεο:(δηάξθεηα 2-4 εβδνκάδεο): Ο ίθηεξνο ππνρσξεί πξννδεπηηθά θαη 

ν αζζελήο αηζζάλεηαη όιν θαη θαιύηεξα. 

Δπίζεο ε νμεία επαηίηηδα Β πεξηιακβάλεη θιεγκνλή ηνπ ήπαηνο θαη ζε ζπάληεο 

πεξηπηώζεηο νδεγεί ζε ζάλαην 

Ζ επαηίηηδα Β ραξαθηεξίδεηαη ζησπειή αιιά ζνβαξή αζζέλεηα 

  ην έλα ηξίην ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ έρεη κνιπλζεί από ηνλ ηό ηεο 

επαηίηηδαο Β. 

 Πεξηζζόηεξνη από έλα εθαηνκκύξην άλζξσπνη παγθνζκίσο πεζαίλνπλ θάζε 

ρξόλν από επηπινθέο ηεο επαηίηηδαο Β 

 Ζ επαηίηηδα Β κπνξεί λα πξνθαιέζεη επαηηθή αλεπάξθεηα θαη θαξθίλν ηνπ 

ήπαηνο. 

 Δπηπιένλ είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξεζεί ζηα ζπκπηώκαηα δηόγθσζε ήπαηνο, 

ζπιήλαο, ιεκθαδέλσλ 

 Ζ νμεία θάζε ππνρσξεί ζπλήζσο ζε 2-3 εβδνκάδεο. Ζ πιήξεο θιηληθή 

αλάξξσζε θαη νκαινπνίεζε ησλ εξγαζηεξηαθώλ εμεηάζεσλ γίλεηαη ζπλήζσο 

κέζα ζε 4 κήλεο 

 ε 5-10% ησλ πεξηπηώζεσλ ε πνξεία ηεο λόζνπ κπνξεί λα παξαηείλεηαη 

 ε 1% είλαη δπλαηόλ λα πάξεη ραξαθηήξα νμείαο θεξαπλνβόινπ επαηίηηδαο κε 

βαξεία θιηληθή εηθόλα, καδηθή επαηνθπηηαξηθή λέθξσζε, θώκα ή θαη ζάλαην, 

κε κόλε νπζηαζηηθή ειπίδα ηελ επείγνπζα κεηακόζρεπζε ήπαηνο 

 Ζ επαηίηηδα Β ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε αλαινγηθώλ θαηαζηάζεσλ όπσο: 

νδώδεο πνιπαξηεξίηηδα, ζπεηξακαηνλεθξίηηδα, θξπνζθαηξηλαηκία.      

Σν 30% ησλ ελειίθσλ κε επαηίηηδα Β δελ παξνπζηάδνπλ θαζόινπ ζπκπηώκαηα ηεο 

αζζέλεηαο. Απηνί πνπ δελ παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα ζπρλά πηζηεύνπλ όηη έρνπλ 

γξίπε. 

ΥΡΟΝΙΑ ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β: 
Ωο ρξόληνο θνξέαο επαηίηηδαο Β νξίδεηαη θάπνηνο πνπ ζπλερίδεη ηνλ ηό ζην αίκα ηνπ 

γηα δηάζηεκα κεγαιύηεξν από 6κήλεο. Ζ πηζαλόηεηα αλάπηπμεο ρξόληαο επαηίηηδαο Β 

εμαξηάηαη από ηελ ειηθία ηνπ αζζελνύο(κεηάπησζε ζε ρξόληα επαηίηηδα 95% ζηα 

λενγλά, 60% ζηα παηδηά θαη κόιηο 2-5% ζηνπο ελήιηθεο) θαη από ηελ θιηληθή 

εηθόλα(νη αζπκπησκαηηθέο κεηαπεηζηνύλ πνιύ ζπρλόηεξα από ηηο ζπκπησκαηηθέο 

ηθηεξηθέο νμείεο επαηίηηδεο Β ζε ρξόληα επαηίηηδα). Σν γεγνλόο απηό θάλεη 

απαξαίηεην ηνλ εκβνιηαζκό όισλ ησλ λενγλώλ θαη παηδηώλ. 

ινη νη ρξόληνη θνξείο πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη δηα βίνπ, γηαηί έλα 

πνζνζηό(30%-40%)απηώλ έρεη απμεκέλν πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηνύ θαη αλαπηύζζεη 

ρξόληα επαηίηηδα.   

Έλαο θνξέαο ζπλήζσο δελ έρεη ζπκπηώκαηα, αιιά παξακέλεη κνιπζκέλνο κε ηνλ ηό 

γηα ρξόληα θαη έρεη ηελ ηθαλόηεηα λα κεηαδώζεη ηνλ ηό ζε άιινπο. 

εκαληηθό πνζνζηό ησλ αζζελώλ κε ρξόληα επαηίηηδα Β αλαπηύζζνπλ θίξξσζε ηνπ 

ήπαηνο θαη επαηηθό θαξθίλν(έλα θαξθίλσκα πνπ δελ αληηδξά ζηελ ρεκεηνζεξαπεία 

θαη ζπλήζσο πξνθαιεί ζάλαην),  αλ δελ κεζνιαβήζεη επηηπρήο ζεξαπεία. 

Τπνινγίδεηαη όηη 25%-40% ησλ αζζελώλ κε ρξόληα επαηίηηδα Β θαηαιήγνπλ από 

επηπινθέο ηεο θίξξσζεο ή από επαηνθπηηαξηθό θαξθίλν.      

Γπζηπρώο, ηόζν νη ρξόληνη θνξείο ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο Β όζν θαη νη αζζελείο κε 

ρξόληα επαηίηηδα Β δελ παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα γηα δεθαεηίεο κέρξη λα 

αλαπηπρζνύλ εθδειώζεηο πξνρσξεκέλεο θίξξσζεο ηνπ ήπαηνο (ίθηεξνο, αζθίηεο, 

επαηηθή εγθεθαινπάζεηα, θηξζνί νηζνθάγνπ). Δπίζεο, δελ ππάξρεη θαλέλαο δείθηεο 

πνπ λα κπνξεί κε αζθάιεηα λα πξνβιέςεη πνηνο από ηνπο ρξόληνπο θνξείο ηνπ ηνύ ζα 



αλαπηύμεη θάπνηα ζηηγκή ρξόληα επαηίηηδα. Γη' απηό όινη νη ρξόληνη θνξείο ηνπ ηνύ 

ηεο επαηίηηδαο Β ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνύληαη εθ' όξνπ δσήο κε πεξηνδηθέο 

εμεηάζεηο αίκαηνο (θπξίσο κε έιεγρν ηξαλζακηλαζώλ). Ο ζηόρνο ηεο 

παξαθνινύζεζεο ησλ ρξόλησλ θνξέσλ ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο Β είλαη ε έγθαηξε 

απνθάιπςε ηεο πηζαλήο κεηάπησζήο ηνπο ζε ρξόληα επαηίηηδα, νπόηε ζα πξέπεη λα 

ιάβνπλ εηδηθή ζεξαπεία γηα πξόιεςε ηεο αλάπηπμεο θίξξσζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ΓΙΑΓΝΧΗ 

Οξηζκέλεο θνξέο έλα άηνκν κε επαηίηηδα Β κπνξεί λα κελ έρεη απνιύησο θαλέλα 

ζύκπησκα. Δάλ ζέιεηε λα ειεγρζείηε γηα επαηίηηδα Β, πξέπεη λα θάλεηε ηελ εηδηθή 

εμέηαζε γηα Ζπαηίηηδα Β. Τπάξρνπλ πνιιέο εηδηθέο εμεηάζεηο πνπ δείρλνπλ εάλ έρεηε 



επαηίηηδα Β (π.ρ. απζηξαιηαλό αληηγόλν) θαη πόζν ζνβαξό είλαη ην πξόβιεκα (νμεία 

ή ρξόληα, απιόο θνξέαο ή πάζρσλ από ελεξγό επαηίηηδα).  

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξόληαο επαηίηηδαο, ν γηαηξόο ζαο ίζσο ζαο δεηήζεη λα θάλεηε 

βηνςία ήπαηνο. Δίλαη κηα απιή εμέηαζε πνπ γίλεηαη ζην θξεβάηη ηνπ αζζελνύο, 

δηαξθεί ιίγα ιεπηά θαη ζε έκπεηξα ρέξηα έρεη ειάρηζηεο επηπινθέο. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο βηνςίαο, αθαηξείηαη κε βειόλα έλα κηθξνζθνπηθό θνκκάηη ήπαηνο, ε εμέηαζε ηνπ 

νπνίνπ ζα δείμεη ηε ζνβαξόηεηα ηεο βιάβεο ζην ήπαξ θαη ζα βνεζήζεη ζηελ απόθαζε 

γηα ζεξαπεία ή όρη 

ε εμεηάζεηο γηα επαηίηηδα Β πξέπεη λα ππνβάιινληαη: 

 ια ηα άηνκα κε απμεκέλεο ηξαλζακηλάζεο  

 ινη ηα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινύ θηλδύλνπ γηα επαηίηηδα Β  

 ιεο νη έγθπεο γπλαίθεο  

 Σα παηδηά κεηέξσλ κε επαηίηηδα C  

 ινη νη ζπγγελείο πξώηνπ βαζκνύ (παηδηά, γνλείο, αιιά θαη αδέιθηα) αζζελώλ 

κε νμεία ή ρξόληα επαηίηηδα Β  

 Αζζελείο κε ρξόληα επαηίηηδα C ή ινίκσμε κε ηνλ ηό ηνπ AIDS 

 

 

ηελ δηάγλσζε ηεο επαηίηηδαο Β παξαηεξνύληαη: 

 Μεγάιε αύμεζε ηεο ηηκήο ησλ ηξαλζακηλαζώλ 

 .Αύμεζε ηεο ρνιεξπζξίλεο ηνπ αίκαηνο, ηεο αιθαιηθήο θσζθαηάζεο, ηεο 

ρνιεξπζξίλεο ησλ νύξσλ, ε ηνπ ρξόλνπ πξνζξνκβίλεο. 

. Ζ δηάγλσζε γίλεηαη κε ηελ αλίρλεπζε ησλ εηδηθώλ γηα ηελ επαηίηηδα Β αληηγόλσλ 

θαη αληηζσκάησλ . Αληηγόλν είλαη ην ηκήκα ηνπ ηνύ, πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηηο 

βιάβεο ηνπ επαηνθπηηάξνπ θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ άκπλαο ηνπ 

αξξώζηνπ. Ο ηόο ηεο επαηίηηδαο Β δηαζέηεη ηξία είδε αληηγόλσλ: 

1. Σν επηθαλεηαθό s  ε απζηξαιηαλό αληηγόλν, ην νπνίν αληρλεύεηαη ζην αίκα θαη 

ππνδειώλεη νμεία λόζν ε ρξόλην θνξέα. 

2. Σν αληηγόλν e, ην νπνίν αληρλεύεηαη ζην αίκα ζηελ νμεία θάζε θαη ππνδειώλεη 

έληνλε κεηαδνηηθόηεηα ηνπ ηνύ. 

3. Σν αληηγόλν core, ην νπνίν δελ αληρλεύεηαη ζην αίκα θαη ππάξρεη ζηνλ ππξήλα ηελ 

θπηηάξσλ ηνπ ήπαηνο. 

 

- Ζ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα εμνπδεηεξώζεη ηα αληηγόλα, 

παξάγεη γηα θάζε έλα από απηά αληίζηνηρα αληηζώκαηα, ηα νπνία αληρλεύνληαη ζην 

αίκα θαη είλαη: IgM, πνπ ππνδειώλνπλ νμεία λόζν ε IgG, πνπ ππνδειώλνπλ παιαηά 

λόζν ε αλνζία. 

- Ζ δηάγλσζε ηεο νμείαο επαηίηηδαο Β γίλεηαη όηαλ βξεζνύλ ζην αίκα αληηζώκαηα 

IgM γηα ην επηθαλεηαθό αληηγόλν κε ή ρσξίο επηθαλεηαθό αληηγόλν. Σν επηθαλεηαθό 

αληηγόλν κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ εμαθαλίδεηαη. Αλ παξακείλεη πάλσ από 6 κήλεο, ν 

αζζελήο γίλεηαη πιένλ ρξόληνο θνξέαο. 

- Άιιεο κέζνδνη αλίρλεπζεο ηνπ ηνύ ε πνιύ κηθξώλ ηκεκάησλ ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ, 

όπσο ε PCR, επηηξέπνπλ ηε δηάγλσζε ζε δύζθνιεο πεξηπηώζεηο. 
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ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

Τπάξρνπλ δηάθνξα θάξκαθα γηα ηε ζεξαπεία ηεο Ζπαηίηηδαο Β. Σα θάξκαθα δξνπλ 

εληζρύνληαο ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνύ, κεηώλνληαο ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηνύ ηεο 

επαηίηηδαο Β θαη επηβξαδύλνληαο ηελ επαηηθή λόζν. ε ζπάληεο πεξηπηώζεηο, 

κπνξνύλ αθόκα θαη λα εθξηδώζνπλ ηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο Β. 

Καιό είλαη, αξρηθά ηνπιάρηζηνλ, νη βαξύηεξεο πεξηπηώζεηο λα λνζειεύνληαη ζην 

λνζνθνκείν: 

-Αλάπαπζε ζην θξεβάηη, ηδηαίηεξα ζηελ αξρή. 

- Πεξηνξηζκέλε θπζηθή δξαζηεξηόηεηα. 

- Ζ δίαηηα πξέπεη λα είλαη ειαθξά, πινύζηα ζε βηηακίλεο θαη ζξεπηηθέο νπζίεο. 

- Απνθπγή αιθνόι ε ηνμηθώλ θαξκάθσλ. 

- ε έληνλε αλνξεμία θαη εκεηνύο, ελδνθιέβηα ρνξήγεζεο γιπθόδεο. 

- ε θεξαπλνβόιν επαηίηηδα ν αζζελήο πξέπεη λα λνζειεύεηαη ζε κνλάδα εληαηηθήο 

ζεξαπείαο θαη λα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ελδερόκελε 

κεηακόζρεπζε ήπαηνο. 

- ηε ρξόληα επαηίηηδα Β εθαξκόδεηαη ζεξαπεπηηθή αγσγή κε ηληεξθεξόλε, αθνύ 

πξνεγεζεί βηνςία ήπαηνο, ώζηε λα δηαπηζησζεί ν βαζκόο ηεο ηζηνινγηθήο βιάβεο. 

- Γνθηκάδνληαη επίζεο θαη άιια θάξκαθα, ηα νπνία επηβξαδύλνπλ ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό ηνπ ηνύ. 

Πνηνη αζζελείο κε επαηίηηδα B πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία; 

Οη ρξόληνη θνξείο ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο Β δελ έρνπλ αλάγθε θαη δελ σθεινύληαη από 

ηε ζεξαπεία. H αλάγθε ρνξήγεζεο ζεξαπείαο ζε αζζελείο κε ρξόληα επαηίηηδα Β 

πξέπεη λα απνθαζίδεηαη θαηά πεξίπησζε θαη ε ζεξαπεία πξέπεη λα εθαξκόδεηαη από 

γηαηξνύο κε εκπεηξία ζηα λνζήκαηα απηά. 

 

 

 

 

ΣΡΟΠΟΙ ΠΡΟΦΤΛΑΞΗ 

Γηα λα πξνθπιαρηείηε από ηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο Β αθνινπζείζηε ηηο παξαθάησ 

νδεγίεο: 

 ν εκβνιηαζκόο απνηειεί ην θαιύηεξν κέηξν πξόιεςεο  

 ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ελδνθιέβηα λαξθσηηθά, κε 

κνηξάδεζηε βειόλεο, ζύξηγγεο ή άιια αληηθείκελα θαη εκβνιηαζηείηε 

γηα ηελ επαηίηηδα Α θαη Β  

 ρξεζηκνπνηείηε πξνθπιαθηηθό θαηά ηε ζεμνπαιηθή επαθή  

 κε κνηξάδεζηε μπξαθάθηα, νδνληόβνπξηζεο, λπρνθόπηεο, θηι  

 ζθεθζείηε ηνπο θηλδύλνπο εάλ επηζπκείηε λα θάλεηε ηαηνπάδ ή 

ηξύπεκα δηαθόξσλ ζεκείσλ ηνπ ζώκαηνο  

 εάλ είζηε επαγγεικαηίαο πγείαο εκβνιηαζηείηε γηα ηελ επαηίηηδα Β  

 εάλ εθηεζείηε ζηνλ ηό ηεο επαηίηηδαο Β, ππάξρεη ηξόπνο πξνθύιαμεο 

(κε ηε ρνξήγεζε ππεξάλνζεο γάκκα ζθαηξίλεο θαη ηαπηόρξνλεο 

έλαξμεο ηνπ εκβνιηαζκνύ)  

εάλ είζηε θνξέαο επαηίηηδαο Β:  

 κε γίλεηε αηκνδόηεο ή δσξεηήο νξγάλσλ  

http://www.care.gr/search/?q=%CE%B4%CE%AF%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%B1
http://www.care.gr/search/?q=%CE%B2%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://www.care.gr/search/?q=%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CE%BF%CF%8C%CE%BB
http://www.care.gr/search/?q=%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1
http://www.care.gr/search/?q=%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CE%B1+%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82
http://www.care.gr/search/?q=%CE%B7%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%AF%CF%84%CE%B9%CE%B4%CE%B1


 κε κνηξάδεζηε πξνζσπηθά ζαο αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα θέξνπλ αίκα 

επάλσ ηνπο κε άιινπο (π.ρ. μπξαθάθηα, νδνληόβνπξηζεο, λπρνθόπηεο) 

 θαιύςηε θάζε αλνηθηή πιεγή ή ηξαύκα θαη θαζαξίζηε πηηζηιηέο αίκαηνο 

κε αδηάιπηε ρισξίλε 

 εκβνιηαζηείηε γηα ηελ επαηίηηδα Α  

εάλ είζηε έγθπνο: 

 εμεηαζηείηε γηα επαηίηηδα Β. Μεηέξεο κε επαηίηηδα Β κπνξεί λα 

κεηαδώζνπλ ηε λόζν ζηα παηδηά ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ. Η 

ρνξήγεζε εηδηθήο ζθαηξίλεο θαη ηνπ εκβνιίνπ ηεο επαηίηηδαο β ζην 

λενγλό θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ εηθνζηηεηξαώξνπ κεηώλεη ζεακαηηθά 

ηελ πηζαλόηεηα κεηάδνζεο (πξνζηαζία >90-95%). 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Ηπαηίηηδεο: θίλδπλνη, ηξόπνη κεηάδνζεο, πξνθύιαμε θαη ζεξαπεία. 

Ηπαηίηηδα Β – βηθηπέδηα 

Ηπαηίηηδα- θεέιπλν 

Ινγελείο επαηίηηδεο – επαηίηηδα Β ζπρλέο εξσηήζεηο 

Ηπαηίηηδα Β – Διιεληθή εηαηξεία νκνηνπαζεηηθήο ηαηξηθήο 

Κακπάληα γηα ηελ επαηίηηδα Β – PRAKSIS 

Ηπαηίηηδα Β – care  

Τγεία – πεπηηθό / ήπαξ – ηνγελείο επαηίηηδεο – επαηίηηδα Β 

Ση είλαη ε επαηίηηδα Β; - from news – medical.net 

 

 

   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
 


