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Δςσαπιζηίερ  

 

 

 

Ννηψζνπκε επηηαθηηθή ηελ αλάγθε λα εθθξάζνπκε απφ έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηηο 

νηθνγέλεηεο καο, γηα ηελ ζηήξημε θαη ηελ εκπηζηνζχλε πνπ καο έδεημαλ φια απηά ηα 

ρξφληα ησλ ζπνπδψλ καο. Πέξαλ φκσο απφ ηελ πνιχηηκε απηή ζηήξημε, καο έδσζαλ 

θάηη πνιπηηκφηεξν, εθφδηα ηέηνηα ψζηε λα γίλνπκε ζσζηνί Άλζξσπνη θαη απηφ είλαη 

θάηη πνπ δελ δηδάζθεηαη αιιά κεηαδίδεηαη. 
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ

 

Σα θιεξνλνκηθά λνζήκαηα δελ είλαη κεηαδηδφκελεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, 

είλαη θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο, δειαδή θιεξνλνκνχληαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά. 

Ζ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε δηάγλσζε έρεη δπν πνιχ ζεκαληηθά  πιενλεθηήκαηα. 

Αθ’ ελφο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο ζεξαπείαο, ε νπνία ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο, πξνζηαηεχεη ηα παηδηά απφ κηα κφληκε αλαπεξία, φπσο δηαλνεηηθή 

πζηέξεζε, αθ’ εηέξνπ γηα πνιιά απφ ηα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα, πιένλ 

ππάξρνπλ ζεξαπείεο είηε κε θάξκαθα είηε κε ζπγθεθξηκέλεο δίαηηεο. Μηα απφ ηηο  

θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο είλαη θαη ε θπζηηθή ίλσζε.  

Ζ θπζηηθή ίλσζε ή θπζηηθή ηλψδεο λφζνο ή ηλνθπζηηθή λφζνο (Cystic 

Fibrosis ζηα Αγγιηθά, Mucoviscidose ζηα Γαιιηθά) είλαη ε πην ζπρλή, παγθνζκίσο, 

θιεξνλνκηθή λφζνο ηεο ιεπθήο θπιήο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κεηάιιαμε ελφο 

γνληδίνπ ηνπ εβδφκνπ ρξσκνζψκαηνο θαη πξνζβάιιεη πνιιά δσηηθά φξγαλα θαη 

ζπζηήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Σν γνλίδην πνπ θσδηθνπνηεί  ηελ πξσηεΐλε 

CFTR εληνπίζηεθε ζε ηκήκα ηνπ καθξνχ ζθέινπο ηνπ ρξσκνζψκαηνο 7, 

ραξηνγξαθήζεθε ζηε ρξσκνζσκηαθή ζέζε 7q3 θαη θισλνπνηήζεθε ην έηνο 1989.  

Σα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ πνπ επεξεάδεη ε 

θπζηηθή λφζνο είλαη πνιιά. Αλ καο επηηξέπνληαλ ζα ιέγακε φηη ηα ζεκαληηθφηεξα 

είλαη:  

 Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα εθείλσλ ησλ νξγάλσλ πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ πξφζιεςε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα απφ ην πεξηβάιινλ. 

 Σν πεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη κνλαδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα κεηαηξέπεη ηελ 

ηξνθή ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκφο γηα ηελ 

ελέξγεηα, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηζθεπή ησλ θπηηάξσλ πνπ ρξεηάδεηαη.  

 Σν αλαπαξαγσγηθφ είλαη έλα ζχζηεκα νξγάλσλ κε ζθνπφ ηελ αλαπαξαγσγή 

ησλ έκβησλ φλησλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θπζηηθή ίλσζε είλαη κηα γελεηηθή λφζνο, ε δηάγλσζή 

ηεο βαζίδεηαη ζε θιηληθά δεδνκέλα θαη ε επηβεβαίσζή ηεο γίλεηαη κε ηελ αλεχξεζε 

ηεο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο ησλ ειεθηξνιπηψλ ζηνλ ηδξψηα. Σν 1952 ε 
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ζπλερφκελε κειέηε ηεο πάζεζεο νδήγεζε ηνλ PauldiSant-Agnese θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ ηεζη ηδξψηα, γηα ηελ θπζηηθή 

ίλσζε. Ζ δηάγλσζή ηεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε παηδί πνπ εκθαλίδεη ηα θχξηα 

ζπκπηψκαηα θαη λα βαζίδεηαη θπξίσο ζηα θιηληθά θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε 

ζπλδπαζκφ κε βηνρεκηθνχο θαη γελεηηθνχο δείθηεο γηα ηελ δπζιεηηνπξγία ηεο CFTR 

πξσηεΐλεο.  

ηηο κέξεο καο φια ηα λενγλά ειέγρνληαη γηα ηελ λφζν κέζσ ηεο ιήςεο 

δείγκαηνο απφ ηελ θηέξλα. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα εληνπηζηεί  ε 

CFTR  πνπ είλαη πςειή φηαλ ππάξρεη ε λφζνο. Ο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο επίζεο 

πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ εμεηάζεηο θαη είλαη απαξαίηεην λα μεθηλήζεη πξηλ ηελ 

εγθπκνζχλε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δειαδή πεξίπνπ κέρξη ηελ 10ε εβδνκάδα ηεο 

θχεζεο. Αλ ηπρφλ ν έιεγρνο απηφο μεθηλήζεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 

πεξηιακβάλεη ηε ιήςε εκβξπηθψλ θπηηάξσλ απφ ηελ ρνξηαθή ιάρλε ζην 1ν ηξίκελν 

απηήο κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε ππάξρνπζαο γελεηηθήο αλσκαιίαο.  

Μέρξη ζήκεξα ε θπζηηθή ίλσζε εμαθνινπζεί λα είλαη κηα αλίαηε αζζέλεηα 

θαη ε ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη έρεη σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ 

ινηκψμεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. Τπάξρνπλ 

δηάθνξνη ζεξαπεπηηθνί κέζνδνη νη νπνίνη εθαξκφδνληαη αλάινγα ηελ πεξίζηαζε.  

ηε θπζηνζεξαπεία ππάξρεη κία ζεηξά απφ ειαθξηά ρηππεκαηάθηα πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πλεπκφλσλ θαη ηελ απνβνιή ηεο βιέλλαο θαη πεξηιακβάλεη 

αθφκα ηα εηζπλεφκελα θάξκαθα, πνπ εηζρσξνχλ ζηνπο πλεχκνλεο κέζσ 

λεθεινπνηεηή, γηα λα πξνιάβνπλ ή λα ζεξαπεχζνπλ ηηο αλαπλεπζηηθέο κνιχλζεηο. 

ηφρνο ηεο ζεξαπείαο κε αληηβηνηηθά είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ παξνμχλζεσλ θαη ε 

κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ γηαηί ε πνζφηεηα ησλ βαθηεξηδίσλ ζηα πηχεια ησλ 

ζζελψλ κε θπζηηθή ίλσζε αλέξρεηαη ζε 106-107 CFU/ml, ππθλφηεηεο πνπ ζε άιιεο 

θιηληθέο θαηαζηάζεηο ππνδειψλνπλ ινίκσμε θαη φρη απνηθηζκφ.  

Δπίζεο ε δηαηξνθή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Οη αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε 

θαη θαιή ζξέςε έρνπλ θαιχηεξε αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαη κεγαιχηεξν 

πξνζδφθηκν επηβίσζεο. Πξφζθαηεο κειέηεο επηζεκαίλνπλ φηη ηφζν ε κείσζε φζν θαη 

ε ζηαζηκφηεηα ηνπ βάξνπο απνηεινχλ αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ απμεκέλεο 

ζλεζηκφηεηαο. Πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα νη άλζξσπνη πνπ έπαζραλ απφ ηε λφζν 
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πίζηεπαλ φηη ε άζθεζε ζα ήηαλ θάηη επίπνλν γη’ απηνχο γηαηί ζα πξνθαινχζε 

πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα απ’ απηά πνπ είδε αληηκεηψπηδαλ. Σψξα φκσο ηζρχεη 

αθξηβψο ην αληίζεην αθνχ ε άζθεζε είλαη κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζ’ 

απηήλ ζε κεγάιν βαζκφ.  

Ο βαζκφο νξγάλσζεο γηα ηε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ θιεξνλνκηθά 

κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ ζηελ Διιάδα δελ είλαη ζην επίπεδν ησλ αλεπηπγκέλσλ 

Δπξσπατθψλ ρσξψλ. ηελ Διιάδα ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο επηζηεκφλσλ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηε δηάγλσζε ησλ θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ ζε 

κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ.  

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο λα βνεζήζεη ηνπο 

αζζελείο λα ληψζνπλ ειπίδεο θαη λα ειαηηψζνπλ ηα αηζζήκαηα απφγλσζεο, θφβνπ θαη 

αγσλίαο. ε πξψην επίπεδν ε παξνρή επαθψλ κεηαμχ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

αζζελψλ, πέξα απφ ηηο θαζαξά ηαηξηθέο, βνεζά ζηελ θαηνρχξσζε ηεο ζνβαξφηεηαο 

θαη ηεο αμίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Ζ νηθνγέλεηα είλαη απηή επίζεο  πνπ ζα 

βνεζήζεη επηηπρψο ηνλ αζζελή. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζα ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ 

ζεξαπεία ηνπ ρσξίο λα ηνπ επηηξέπεη λα ηελ απνθχγεη, ζα ελζαξξχλεη ηελ πξνζπάζεηά 

ηνπ  θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ κε επαηζζεζία θαη αγάπε. 
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Abstract 

 

Inherited diseases are not transmitted infectious diseases are hereditary 

diseases that are inherited from parents to children. The possible faster diagnosis has 

two very important advantages. On the one hand it provides the possibility of early 

treatment, which in many cases protects children from a permanent disability, such as 

mental retardation, on the other hand for many of the hereditary metabolic diseases, 

there are now treatments or drugs or with specific diets. One of hereditary diseases is 

cystic fibrosis. 

Cystic fibrosis or cystic fibrotic disease or cystic fibrosis (Cystic Fibrosis in 

English, Mucoviscidose in French) is the most common worldwide hereditary disease 

of the white race, caused by the mutation of a seventh chromosome gene and affecting 

many vital organs and systems the human body. The gene encoding the CFTR protein 

is found in a portion of the long arm of chromosome 7, mapped to chromosomal 

location 7q3 and cloned in 1989. 

The operating systems of the human body that affects cystic disease are 

many. If we allowed we would say that the most important are: 

 The respiratory system is the system of those institutions that serve the intake 

air from the environment. 

 Our digestive system is uniquely designed to convert food into nutrients, 

which the body uses for energy, growth and repair of cells needed. 

 The reproductive organs is a system for the reproduction of living beings. 

 

Although cystic fibrosis is a genetic disease, the diagnosis is based on 

clinical data and the confirmation made by the finding of elevated concentration of 

electrolytes in sweat. In 1952 the continuous study of the disease led PauldiSant-

Agnese and his collaborators in the creation of diagnostic sweat test for cystic 

fibrosis. The diagnosis should be made on each child giving the main symptoms and 

is based mainly on clinical phenotypic characteristics in combination with 

biochemical and genetic markers for impairment of CFTR protein. 

Nowadays all newborns are tested for the disease by means of sampling by 

the heel. Through this process can detect the CFTR that is high when there is a 
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disease. Prenatal testing also includes a series of tests and necessary to begin before 

pregnancy or during the roughly until the 10th week of pregnancy. If any such review 

initiated during pregnancy comprises obtaining fetal cells from the chorionic villi in 

the 1st quarter of this in order to detect any existing genetic abnormality. 

To date cystic fibrosis is still an incurable disease and the treatment applied 

is intended to address the respiratory infections caused due to respiratory failure. 

There are various therapeutic methods which are applied depending on the 

circumstances. 

In physical therapy, there is a range of light Heeltaps designed to clean the 

lungs and expelling mucus even include inhalants, which penetrate into the lungs via a 

nebulizer, to prevent or treat respiratory infections. The aim of antibiotic therapy is 

the treatment of exacerbations and reduce the microbial load because the amount of 

bacteria in sputum of cystic fibrosis valences is 106-107 CFU / ml, densities in other 

clinical situations indicate infection rather than colonization. 

Also the diet plays an important role. Patients with cystic fibrosis and good 

nutrition have better lung function and longer life expectancy. Recent studies indicate 

that both the reduction and the weight of stagnation are independent risk factors of 

increased mortality. Several years ago the people suffering from the disease was 

believed that the exercise would be something painful for them because it would 

cause more problems than those species were facing. But now the opposite is true 

after exercise is part of their treatment and contributes to it greatly. 

The degree of organization for the diagnosis and treatment of inherited 

metabolic diseases in Greece is not at the level of developed European countries. In 

Greece there are a small number of scientists involved in the diagnosis of hereditary 

metabolic diseases to a greater or lesser extent. 

The nursing staff can a variety of ways to help patients feel hopes and lessen 

the feelings of despair, fear and anxiety. In the first level to provide contact between 

nurses and patients, beyond the purely medical, helps to guarantee the seriousness and 

value of their emotions. The family is also that will successfully help the patient. This 

means you will actively participate in the treatment without allowing it to avoid it 

encourages effort and will meet the needs with sensitivity and love. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

χκθσλα κε ηηο ππάξρνπζεο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο, πεξίπνπ 6% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο βξέζεθε 

αληηκέησπν κε κηα ή πεξηζζφηεξεο, 8.000 δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο, ζπάληεο 

αζζέλεηεο. Αλ ππνινγίζνπκε ηα λνχκεξα πνπ πξνθχπηνπλ, πεξίπνπ 15 εθαηνκκχξηα 

άλζξσπνη ζηελ Δ.Δ. θαη 880.000 Έιιελεο πξνζβάιινληαη ή πξφθεηηαη λα 

πξνζβιεζνχλ απφ κηα ζπάληα αζζέλεηα. Σν έιιεηκκα ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ 

πγείαο γηα ηηο ζπάληεο αζζέλεηεο αιιά θαη ε ειιηπήο πξφθιεζε επαηζζεζίαο, 

επηθπιαθήο θαη ζπλεξγαζίαο απφ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηαηξψλ θαη ησλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, δηθαηνινγνχλ ηηο θαζπζηεξεκέλεο δηαγλψζεηο θαη ηε δνθεξή 

θαηάζηαζε ζηελ πεξίζαιςε.  

Αθφκε θη έηζη φκσο, θάπνηεο ζπάληεο αζζέλεηεο κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ κε 

έλα θπζηνινγηθφ ηξφπν δσήο, κε ηελ πξνυπφζεζε λα δηαγλσζηνχλ έγθαηξα θαη λα 

αληηκεησπηζηνχλ δεφλησο. Ο εθζπγρξνληζκφο ζην ζέκα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο  

γηα ηηο ζπάληεο παζήζεηο είλαη ζεκείν αλαθνξάο γηα ηε δεκφζηα πγεία ιφγσ ηεο 

απνπζίαο επηδεκηνινγηθψλ θαηλνκέλσλ.  

Κάπνηεο απφ ηηο αζζέλεηεο είλαη ε κεζνγεηαθή αλαηκία, ε δξεπαλνθπηηαξηθή 

αλαηκία, αηκνξξνθηιία, θπζηηθή ίλσζε, λφζνο Fabry-Gaucher θ.α. ε κεγάιν 

πνζνζηφ, νη ζπάληεο παζήζεηο έρνπλ γελεηηθά αίηηα, αιιά δχλαηαη λα έρνπλ θαη 

πεξηβαιινληηθά αίηηα εηδηθά θαηά ηελ θχεζε ή αλ ππάξρεη γελεηηθή πξνδηάζεζε  

κπνξεί λα εκθαληζηεί αξγφηεξα ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο.  

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζπάληεο παζήζεηο είλαη πνιχπινθεο, πξνθαινχλ 

εθθπιηζκφ αιιά θαη ρξφληεο αλαπεξίεο, ελψ θάπνηεο δελ επεξεάδνπλ ηφζν πνιχ θαη ν 

αζζελήο έρεη κηα θπζηνινγηθή δσή κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο έγθαηξεο δηάγλσζεο θαη 

νξζήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Πνιιέο αλαπεξίεο αξθεηέο θνξέο ζπκβαδίδνπλ κε 

πνιιαπιέο ιεηηνπξγηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Οη αλαπεξίεο απμάλνπλ ην αίζζεκα ηεο 

απνκφλσζεο θαη δπλεηηθά κπνξνχλ λα επηθέξνπλ δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε, φπσο ζην 

ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο, ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ηνπ αζζελνχο.  

Ζ θπζηηθή ίλσζε (Cystic Fibrosis)  ή αιιηψο ηλνθπζηηθή λφζνο φπσο 

πξναλαθέξακε είλαη κηα αλίαηε γελεηηθή κε κεηαδνηηθή, ηδηαίηεξα απεηιεηηθή γηα ηε 
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δσή, θιεξνλνκηθή αζζέλεηα. Πξνθαιείηε απφ έλα ειαηησκαηηθφ γνλίδην ην νπνίν 

δίλεη εληνιή ζηνλ νξγαληζκφ λα παξάγεη κηα αθχζηθα παρηά, θνιιψδε βιέλλα πνπ 

θξάδεη ηνπο πλεχκνλεο θαη νδεγεί ζε επηθίλδπλεο κνιχλζεηο ησλ πλεπκφλσλ. Απηέο νη 

παρηέο εθθξίζεηο επηδξνχλ αξλεηηθά θαη ζην πάγθξεαο, κε αθήλνληαο ηα πεπηηθά 

έλδπκα λα θζάζνπλ ζην έληεξν ψζηε λα βνεζήζνπλ ζηε δηάζπαζε θαη απνξξφθεζε 

ησλ ηξνθψλ. Ζ βιέλλα κπνξεί επίζεο λα γίλεη εκπφδην γηα ηελ έθθξηζε ρνιήο ζην 

ζπθψηη, πξνθαιψληαο κφληκε βιάβε ζην ζπθψηη. Δίλαη πνιπζπζηεκαηηθή λφζνο 

δεδνκέλνπ φηη εκπιέθνληαη πνιιά φξγαλα (πλεχκνλεο, πάγθξεαο, ζπθψηη, νζηά, 

αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα θ.ά.).  

Ζ θπζηηθή ίλσζε, ζεσξείηαη σο ε πην δηαδεδνκέλε θιεξνλνκηθή λφζνο ηεο 

ιεπθήο θπιήο.  ηελ Διιάδα νη εθηηκήζεηο κηινχλ γηα ην 5% πεξίπνπ ησλ Διιήλσλ 

(500.000), είλαη αζπκπησκαηηθνί θνξείο ηνπ ειαηησκαηηθνχ γνληδίνπ πνπ πξνθαιεί 

θπζηηθή ίλσζε. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηελ θπζηηθή ίλσζε ηελ θπξηφηεξε 

θιεξνλνκηθή λφζν ζηε ρψξα καο. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ 

πξνζβάιεη είλαη λεαξά παηδηά.  

Ο ξφινο ηνπ λνζειεπηή μεθηλάεη απφ ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ κέζσ ηεο 

πιεξνθφξεζεο θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξσηνβάζκηαο θξνληίδαο πγείαο θαη 

ζπλερίδεη θαηά ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζην λνζνθνκείν γηα ηηο θιηληθέο θαη 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο πξέπεη λα ππνβάιιεηαη. Βαζηθή ηνπ κέξηκλα 

είλαη λα θεξδίζεη ηελ εκπηζηνζχλεο ηνπ παηδηνχ θαη λα πξνζδψζεη ζε απηφ εξεκία, 

κέζα απφ ηελ εμάιεηςε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ.  

Πξέπεη θαη νθείιεη λα ν λνζειεπηήο λα απαληά ζηα εξσηήκαηα φζν ην 

δπλαηφλ πην εηιηθξηλά, ελψ δηαηεξεί κηα ζεηηθή, ειπηδνθφξα πξνζέγγηζε, λα 

ελζαξξχλεη ην παηδί λα κηιάεη γηα ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ θαη λα παξέρεη αζθαιείο, 

απνδεθηνχο ηξφπνπο έθθξαζεο ηεο επηζεηηθφηεηαο ή ηεο ζιίςεο. Ζ πξνηξνπή ηεο 

νηθνγέλεηαο λα παξακείλεη φζν ην δπλαηφλ πην θνληά ζην παηδί εληζρχεη ηνπ 

ελδννηθνγελεηαθνχο δεζκνχο θαη πξνζθέξεη αίζζεκα απνδνρήο, αζθάιεηαο θαη 

αγάπεο.  

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ βνεζάεη ε εμήγεζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαη ζεξαπεηψλ, εηδηθά ηηο θπζηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα βηψζεη ην παηδί, θαζψο θαη απηή 

ηεο πξνφδνπ ησλ θπζηθψλ ζπκπησκάησλ, θαζψο εμειίζζεηε ε λφζνο. Ο λνζειεπηήο 
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κπνξεί λα βνεζήζεη ην παηδί λα δηαρσξίζεη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζεξαπείαο θαη ηηο 

εθδειψζεηο ηεο λφζνπ εμεγψληαο παξάιιεια ή νξίδνληαο ηνπο ηαηξηθνχο, ηερληθνχο 

θαη επηζηεκνληθνχο φξνπο. Ζ ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ζε πξνζβάζηκε εκβέιεηα θαη 

ε δηαζθάιηζε ηδησηηθφηεηαο πξνζθέξνπλ ζην παηδί έλα θαηεπλαζηηθφ λνζνθνκεηαθφ 

πεξηβάιινλ πνπ ζα επηηξέπεη ην κέγηζην απηνέιεγρν θαη ηελ αλεμαξηεζία εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ αλαπηπμηαθνχ επηπέδνπ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο.  
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Διζαγυγή 

 

Δλ δπλάκεη ζαλαηεθφξα απηνζσκηθή ππνιεηπφκελε λφζνο, ε νπνία 

εθδειψλεηαη ζε πνιιά ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

πλεπκφλσλ, ηνπ παγθξέαηνο, ηνπ νπξνγελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ζθειεηνχ θαη ηνπ 

δέξκαηνο. Πξνθαιεί ρξφληα απνθξαθηηθή πλεπκνλνπάζεηα, ζπρλέο πλεπκνληθέο 

ινηκψμεηο, αλαπνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ησλ παγθξεαηηθψλ ελδχκσλ, 

νζηενπφξσζε θαη αλψκαια πςειή ζπγθέληξσζε ειεθηξνιπηψλ ζηνλ ηδξψηα. Σν 

φλνκα πξνέξρεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθέο ηζηνινγηθέο κεηαβνιέο ηνπ παγθξέαηνο.  

Ζ θπζηηθή ίλσζε ζπλήζσο μεθηλά ζηε βξεθηθή ειηθία θαη είλαη ην 

κεγαιχηεξν αίηην βαξηάο ρξφληαο πλεπκνλνπάζεηαο ζηα παηδηά. ηηο ΖΠΑ, ε θπζηηθή 

ίλσζε παξαηεξείηαη ζε 1 ζηηο 2.500 γελλήζεηο ζηνπο Λεπθνχο θαη ζε 1 ζηηο 17.000 

γελλήζεηο ζηνπο Μαχξνπο. Καιείηαη επίζεο ηλνθπζηηθή λφζνο ηνπ παγθξέαηνο. 

Κάζε εβδνκάδα έξρεηαη ζηνλ θφζκν έλα παηδί πνπ πάζρεη απφ θπζηηθή 

ίλσζε, παξφηη ε πάζεζε κπνξεί λα δηαγλσζζεί θαηά ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν. 

Χζηφζν, επεηδή ε ζπγθεθξηκέλε εμέηαζε δελ είλαη ππνρξεσηηθή θαη ην θφζηνο ηεο 

δελ θαιχπηεηαη απφ ηνπ αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο, πνιιά δεπγάξηα ηελ 

απνθεχγνπλ, κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη. 

Πεξηζζφηεξα απφ 50 παηδηά γελληνχληαη θάζε ρξφλν ζηελ Διιάδα κε 

θπζηηθή ίλσζε θαη ε Διιάδα επηβαξχλεηαη κε πεξηζζφηεξα απφ δχν εθαηνκκχξηα 

επξψ γηα ηελ ηαηξνλνζειεπηηθή θάιπςε. Σελ ίδηα ζηηγκή, νη αιιεπάιιειεο 

ηξνπνπνηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο θαη νη λέεο ιίζηεο θαξκάθσλ, ηαιαηπσξνχλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο ηλνθπζηηθνχο αζζελείο, αθνχ πιήζνο θαξκάθσλ θαη άιισλ 

ζθεπαζκάησλ πνπ ηνπο ρνξεγνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ηεο πνιπζπζηεκαηηθήο 

λφζνπ απφ ηελ νπνία πάζρνπλ δελ ρνξεγνχληαη κε κεδεληθή ζπκκεηνρή. 
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Κεθάλαιο 1 : Κληπονομικά μεηαβολικά νοζήμαηα 

 

1.1 Μεηαβολιζμόρ 
 

Ο κεηαβνιηζκφο, δηαβάδνπκε ζην wikipedia, είλαη ην ζχλνιν ησλ βηνρεκηθψλ 

αληηδξάζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα θχηηαξα ησλ δσληαλψλ νξγαληζκψλ. 

πλεπψο ν κεηαβνιηζκφο πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο βηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο.  

Ο κεηαβνιηζκφο δηαθξίλεηαη ζε δχν ζθέιε, ηνλ θαηαβνιηζκφ θαη ηνλ 

αλαβνιηζκφ. Ο θαηαβνιηζκφο πεξηιακβάλεη ηηο αληηδξάζεηο δηάζπαζεο πνιχπινθσλ 

νπζηψλ ζε απινχζηεξεο, κε παξάιιειε ζπλήζσο απφδνζε ελέξγεηαο. Ο αλαβνιηζκφο 

πεξηιακβάλεη ηηο αληηδξάζεηο ζχλζεζεο πνιχπινθσλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ αληηδξάζεσλ ζχλζεζεο θαηαλαιψλεηαη ζπλήζσο ελέξγεηα. Οη 

θαηαβνιηθέο δειαδή αληηδξάζεηο απνδίδνπλ ελέξγεηα (εμψζεξκεο) ελψ νη αλαβνιηθέο 

απνξξνθνχλ ελέξγεηα (ελδφζεξκεο).  

πλερίδνληαο ην wikipedia, καο πιεξνθνξεί φηη, ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηα 

θχηηαξα ησλ νξγαληζκψλ απνζεθεχεηαη ζηνπο ρεκηθνχο δεζκνχο ησλ βηνκνξίσλ. Γηα 

λα ζρεκαηηζηνχλ απηνί νη δεζκνί απαηηείηαη ελέξγεηα, ηελ νπνία απνδίδνπλ ζην 

πεξηβάιινλ. Δλ πξνθεηκέλσ φιεο νη κεηαβνιηθέο αληηδξάζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη ζε 

δηάθνξα ρξνληθά ζηάδηα φπνπ δεκηνπξγνχληαη ή δηαζπψληαη βαζκηαία ρεκηθέο 

ελψζεηο. Κάζε ηέηνην ζηάδην ηεο «κεηαβνιηθήο νδνχ» θαηαιχεηαη απφ δηαθνξεηηθφ 

θάζε θνξά έλδπκν ε δνκή ηνπ νπνίνπ θέξεηαη λα θσδηθνπνηείηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλν γνλίδην. Σν δε ηειηθφ πξντφλ θάζε ηέηνηαο δηαδηθαζίαο 

νλνκάδεηαη κεηαβνιίηεο (https://el.wikipedia.org).  

 

1.2 Κληπονομικόηηηα νοζημάηυν 

 

Πεξηγξάθνληαο κε απιά ιφγηα, ζα ιέγακε φηη κεηαβνιηζκφο είλαη έλα 

ζχλνιν ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ πνπ γίλνληαη ζηα θχηηαξα ηνπ νξγαληζκνχ καο. Οη 

νπζίεο νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ρεκηθψλ 

αληηδξάζεσλ ιέγνληαη έλδπκα. ηαλ θάπνην έλδπκν δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά ή είλαη   

αλεπαξθέο ηφηε δελ είλαη εθηθηή ε ρεκηθή αληίδξαζε κε ζπλέπεηα, ηελ ζπγθέληξσζε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CE%B6%CF%85%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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νπζηψλ πνπ δελ κεηαβνιίδνληαη θαη ηηο πην πνιιέο θνξέο είλαη ηνμηθέο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ. 

Μηα αθφκε ζπλέπεηα ηεο δηαθνπήο ηεο αληίδξαζεο είλαη φηη ζηακαηά ν 

ζρεκαηηζκφο θάπνησλ νπζηψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ  

νξγαληζκνχ. Οη ζπλέπεηεο απηήο ηεο βηνρεκηθήο δηαηαξαρήο είλαη ην κεηαβνιηθφ 

λφζεκα. Ζ έθηαζε ηεο ζνβαξφηεηαο γηα ηνλ νξγαληζκφ, είλαη άκεζα εμαξηψκελε απφ 

ηελ θξηζηκφηεηα ρεκηθήο αληίδξαζεο ζε θάπνηα ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ αλαθεξζεί πεξηζζφηεξα απφ 1300 θιεξνλνκηθά 

κεηαβνιηθά λνζήκαηα. 

Σα θιεξνλνκηθά λνζήκαηα δελ είλαη κεηαδηδφκελεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, 

είλαη θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο, δειαδή θιεξνλνκνχληαη απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά. 

Δίλαη πιένλ γλσζηφ φηη ην DNA είλαη γξακκέλνο έλαο θψδηθαο ν νπνίνο πεξηέρεη 

γελεηηθέο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηελ βηνινγηθή αλάπηπμε φισλ ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ καο. Σν κηθξφηεξν δπλαηφ κέξνο ηνπ DNA πνπ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ ελδχκνπ, νλνκάδεηαη γνλίδην. Με απιά ιφγηα δειαδή, ην γνλίδην 

είλαη ην αξρηθφ αίηην γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ελδχκσλ. ε θάζε άλζξσπν ππάξρνπλ 

δηπιά αληίγξαθα φισλ ησλ γνληδίσλ ηα νπνία ηα έρνπκε θιεξνλνκήζεη έλα απφ θάζε 

γνληφ.  

Αλ ζε θάπνην νξγαληζκφ ππάξρεη έλα κφλν πξνβιεκαηηθφ γνλίδην ηφηε 

ζπλήζσο ε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ είλαη θπζηνινγηθή, αθνχ ε ιεηηνπξγία ηνπ 

πξνβιεκαηηθνχ γνληδίνπ αληηζηαζκίδεηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κε πξνβιεκαηηθνχ 

αληίγξαθνπ γνληδίνπ. ε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο ιέκε φηη ν άλζξσπνο είλαη θνξέαο. ε 

γεληθέο γξακκέο νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη είκαζηε θνξείο θάπνηνπ παζνινγηθνχ 

γνληδίνπ, απιά δελ ην γλσξίδνπκε. ε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο έρεη θιεξνλνκήζεη θαη 

ηα δπν αληίγξαθα ηνπ ίδηνπ γνληδίνπ παζνινγηθά, ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνθχπηεη 

θάπνην λφζεκα. Σν πνζνζηφ ηεο πηζαλφηεηαο λα λνζήζεη θάπνηνο κε ηνλ παξαπάλσ 

ηξφπν είλαη γηα θάζε εγθπκνζχλε 25%.  Ζ πηζαλφηεηα ηνπ 25% είλαη αλεμάξηεηε θαη 

πάληα ίδηα γηα θάζε εγθπκνζχλε ηεο γπλαίθαο, φζεο εγθπκνζχλεο θαη λα έρεη.  

Σα πεξηζζφηεξα θιεξνλνκηθά λνζήκαηα, θιεξνλνκνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν 

πνπ πεξηγξάςακε πην  πάλσ. Λίγα είλαη ηα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα ζηα 

νπνία έλα κφλν παζνινγηθφ γνλίδην κπνξεί λα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθδήισζε 
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λφζνπ ηνπ αηφκνπ πνπ είλαη θνξέαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή, ε γπλαίθα 

θιεξνδνηεί ην ειαηησκαηηθφ γνλίδην, ρσξίο ε ίδηα λα έρεη εθδειψζεη λφζν, ζηα 

παηδηά, κε πνζνζηφ πηζαλφηεηαο 50%. Αλ ην παηδί πνπ ζα ην θιεξνλνκήζεη είλαη 

αγφξη, ηφηε ζα εθδεισζεί ε λφζνο. Αλ είλαη θνξίηζη κπνξεί λα είλαη κηα δσή θνξέαο 

ρσξίο λα εθδειψζεη πνηέ λφζν. Σέινο ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο, πνιχ ζπάληεο ζηα 

ηαηξηθά ρξνληθά, ζηηο νπνίεο θάπνην λφζεκα λα κελ έρεη θιεξνδνηεζεί απφ ηνπο 

γνλείο ζην παηδί, αιιά λα εκθαληζηεί γηα πξψηε θνξά κέζσ θάπνηαο κεηάιιαμεο. 

 

1.3 ςσνόηηηα  

 

Λεπηνκεξή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα δηάθνξα λνζήκαηα, ζπλαληνχκε κφλν 

γηα ηα λνζήκαηα ηα νπνία επηβιέπνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ, απφ ηε βξεθηθή ειηθία 

θαη ηα νπνία είλαη εηο γλψζε ησλ κεηέξσλ, αθνχ αλαγξάθνληαη ζην βηβιηάξην πγείαο 

ησλ παηδηψλ. Καηά ηηο πξψηεο κέξεο ηεο γέλλεζεο ελφο βξέθνπο, παίξλεηαη αίκα ζε 

εηδηθή θαξηέια θαη απνζηέιιεηαη ζην Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ ζηελ Αζήλα. 

ην ηλζηηηνχην πγείαο, κε ζχγρξνλεο δηαγλσζηηθέο πξαθηηθέο, κε κηα θαη κφλν 

ζηαγφλα αίκαηνο, κπνξνχλ λα εληνπηζζνχλ πιήζνο θιεξνλνκηθψλ λνζεκάησλ. κσο 

γηα λα εληαρζεί κηα αζζέλεηα ζηηο θιεξνλνκηθά κεηαδηδφκελεο, πνπ ε αλίρλεπζε ηνπο 

ζπκβαίλεη ζε βξεθηθή ειηθία, ζα πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θάπνηα πξνυπνζέζεηο.  

Μηα απφ ηηο ζπρλφηεξεο θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθέο αζζέλεηεο, ζηελ Διιάδα 

ηνπιάρηζηνλ, είλαη ε θαηλπιθεηνλνπξία κε ζπρλφηεηα πεξίπνπ 1:10.000 δσληαλέο 

γελλήζεηο. Σα πεξηζζφηεξα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα έρνπλ ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο, ζχκθσλα κε ηα θαηαγξαθέληα πεξηζηαηηθά, εχξνπο απφ 1:500 έσο θαη 

1:1.000.000. Παξφηη ηα πνζνζηά δηαθαίλνληαη κηθξά, απηφ πνπ έρεη ζεκαζία είλαη, 

φηη ζπλνιηθά είλαη πνιιά. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, πνπ γίλεηαη αλαθνξά ζε 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία εηζαγσγήο βξεθψλ ζηα λνζνθνκεία, ηα θιεξνλνκηθψο 

κεηαβνιηθά λνζήκαηα, είλαη απφ ηηο θπξηφηεξεο αηηίεο εηζαγσγήο παηδηψλ ζηα 

λνζνθνκεία. 

ε θάπνηεο κηθξέο θιεηζηέο θνηλσλίεο , νξηζκέλσλ ρψξσλ, φπνπ ν γάκνο 

κεηαμχ ζπγγελψλ επηηξέπεηαη, ηα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα, έρνπλ κεγάια 

πνζνζηά εκθάληζεο, αθνχ είλαη πηζαλφηεξν δχν άηνκα ηνπ ηδίνπ ζπγγεληθνχ δέληξνπ, 
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λα έρνπλ ίδηα γνλίδηα, απφ φηη δπν άηνκα κε θακία απνιχησο ζπγγέλεηα. Δίλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλν φηη ζε αξθεηέο ρψξεο, καδί ηνπο θη ε Διιάδα, δελ γίλεηαη ζσζηή θαη 

έγθπξε δηάγλσζε ησλ θιεξνλνκηθψλ κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ θαη πσο ε νξγάλσζε 

πνπ έρεη κηα ρψξα ζε θάπνηα απφ απηά ηα λνζήκαηα, είλαη άκεζα ζπζρεηηδφκελε κε 

ηελ ηεξάξρεζε πνπ ππάξρεη γη’ απηά ηα λνζήκαηα. Γειαδή, ζηε ηεξάξρεζε 

ζεκαίλνληα ξφιν θαηέρεη ε νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ πγείαο ζηε δηάγλσζε ησλ 

θιεξνλνκηθψλ κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ.  

Δίλαη βέβαην πσο γηα ηελ έιιεηςε νξγάλσζεο, εηδηθφηεξα ζηελ Διιάδα, 

θπξηφηεξε αηηία είλαη ε ζρεδφλ αλχπαξθηε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ ππάξρεη ζηα 

λνζνθνκεία ηεο ρψξαο αιιά θαη ην γεγνλφο πσο ηφζν νη γνλείο, φζν θαη νη γηαηξνί 

είλαη εληειψο αλππνςίαζηνη ζε ηέηνηα ζέκαηα. Ζ δηαδηθαζία ηεο δηάγλσζε μεθηλά κε 

ηηο θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο, φκσο ην έλαπζκα δίλεηαη απφ ηηο ηαηξηθέο 

ππνςίεο. Με ην πέξαο ησλ ρξφλσλ νη γηαηξνί ελεκεξψλνληαη πεξηζζφηεξν, γηα ηηο 

θιεξνλνκηθέο κεηαβνιηθέο αζζέλεηεο κε ζπλέπεηα λα ππάξρεη κηα  επαηζζεηνπνίεζε, 

κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ αηφκσλ πνπ ηνπο ζπλίζηαηαη λα πξνβνχλ ζε θιηληθφ 

έιεγρν γηα κεηαβνιηθά λνζήκαηα. Σν γεγνλφο απηφ απφ κφλν ηνπ ζπληζηά κηα 

ζεκαληηθά ζεηηθή εμέιημε θαη δεκηνπξγεί βάζηκεο ειπίδεο φηη ζην κέιινλ φζνη είλαη 

αζζελείο θάπνηνπ κεηαβνιηθνχ λνζήκαηνο ζα δηαγηγλψζθνληαη πην εχθνια. 

 

1.4 ημανηικόηηηα διάγνυζηρ 

 

Ζ φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξε δηάγλσζε έρεη δπν πνιχ ζεκαληηθά  

πιενλεθηήκαηα. Αθ’ ελφο παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο έγθαηξεο ζεξαπείαο, ε νπνία 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πξνζηαηεχεη ηα παηδηά απφ κηα κφληκε αλαπεξία, φπσο 

δηαλνεηηθή πζηέξεζε, αθ’ εηέξνπ γηα πνιιά απφ ηα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά 

λνζήκαηα, πιένλ ππάξρνπλ ζεξαπείεο είηε κε θάξκαθα είηε κε ζπγθεθξηκέλεο δίαηηεο. 

Γηα παξάδεηγκα, κεηαβνιηθά λνζήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

πξσηετλψλ, είλαη αληηκεησπίζηκα κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ιεπθσκάησλ θαη ηελ 

πξφζζεζε θάπνησλ δηαηξνθηθψλ ζπκπιεξσκάησλ.  

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε θαηλπιθεηνλνπξία, γηα ηελ νπνία ν 

πξνγελλεηηθφο έιεγρνο, ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ, κε ρξήζε γελεηηθνχ ράξηε θαη 

αλάιπζε DNA αιιά θαη κεηά ηελ γέλλεζε ηνπ παηδηνχ θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο κέζσ 
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ηνπ βηνρεκηθνχ screening ηεζη, πνπ εθαξκφδεηαη καδηθά, ζε ρψξεο αλαπηπγκέλεο, 

έρεη βνεζήζεη πάξα πνιιά παηδηά λα γιπηψζνπλ απφ ην καξηχξην ηεο λνεηηθήο 

πζηέξεζεο, αθνχ ε γξήγνξε δηάγλσζε είρε σο απνηέιεζκα λα εθαξκνζηεί 

ζπγθεθξηκέλε δηαηξνθή. Δπίζεο ζε νξηζκέλα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα 

αθνινπζείηαη θαξκαθεπηηθή αγσγή κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, αθφκε 

θαη ζηελ έζραηε πεξίπησζε ηεο κε χπαξμεο ζεξαπείαο, ε ζσζηή θαη έγθαηξε 

δηάγλσζε επηθξνηείηε ψζηε λα είλαη ζε ζέζε νη γνλείο ηνπ παηδηνχ, θαηά πξψηνλ λα 

γλσξίδνπλ ηελ αζζέλεηα ηνπ παηδηνχ θαη θαηά δεχηεξν ζε επφκελε εγθπκνζχλε λα  

πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πξνγελλεηηθέο εμεηάζεηο. 

Έλα αθφκε ζεκαληηθφ φθεινο απφ ηελ έγθαηξε δηάγλσζε ελφο 

θιεξνλνκηθνχ κεηαβνιηθνχ λνζήκαηνο είλαη πσο, γλσξίδνληαο ην λφζεκα, απνθηνχλ  

θαηαγεγξακκέλν ηζηνξηθφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, κε ζπλέπεηα ζε επηθείκελεο 

θπήζεηο θάπνησλ εμ απηψλ, κε πςειφηαην ηνλ θίλδπλν θιεξνδφηεζεο λα πξνβνχλ ζε 

φινπο ηνπο απαξαίηεηνπο πξνγελλεηηθνχο θαη λενγληθνχο ειέγρνπο. Απνηειεί φκσο 

κεηνλέθηεκα ην γεγνλφο πσο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ βάζηκεο ππνςίεο γηα 

θιεξνλνκηθφ κεηαβνιηθφ λφζεκα, φπσο ζάλαηνο πνιιψλ παηδηψλ ρσξίο λα ηνπο έρεη 

δηαγλσζηεί ζπγθεθξηκέλε αζζέλεηα, δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ εμεηάζεηο πξνγελλεηηθνχ 

έιεγρνπ κε κεγάιε αμηνπηζηία.  

Οη ζπλερφκελεο εηζαγσγέο ζηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο κε ζσξεία θιηληθψλ 

θαη εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ ζηελ δηάξθεηα αλαδήηεζεο δηάγλσζεο, δεκηνπξγνχλ 

νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ηηο λνζνθνκεηαθέο κνλάδεο. Δπίζεο, θάπνηνη αζζελείο 

ζπρλά αλαδεηνχλ λνζνθνκεία ζε άιιεο πξνεγκέλεο ηαηξηθά ρψξεο κε ζπλέπεηα λα 

ράλεηαη κεγάινο φγθνο ζπλαιιάγκαηνο πξνο ην εμσηεξηθφ. ηα ηζρπξά θξάηε 

πξφλνηαο έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο ην νηθνλνκηθφ θφζηνο ησλ αζζελψλ κε 

θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα. Έηζη ινηπφλ έρεη ζεζπηζηεί κέζσ λφκσλ ην 

θξάηνπο ε αλαγθαηφηεηα ησλ πξνθαηαξθηηθψλ λενγληθψλ ειέγρσλ, γηα πιήζνο  

κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ. Δίλαη επηβεβιεκέλν ινηπφλ, πέξα ηεο αλζξσπηζηηθήο 

δηάζηαζεο ηνπ πξνβιήκαηνο λα δνχκε θαη ην νηθνλνκηθφ ζθέινο, ψζηε λα έρνπκε 

θαιχηεξε νξγάλσζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελεηψλ απηψλ. 
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1.5 Δνδείξειρ 

 

Ζ βαζηθφηεξε αηηία γηα ηελ νπνία ηα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα 

είλαη δχζθνιν λα δηαγλσζζνχλ είλαη φηη, αξθεηά ζπρλά θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο 

ρσξίο θάπνηεο πξφηεξεο ελδείμεηο ή ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα. Καηά βάζε κπνξνχλ 

λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θιηληθέο θαηεγνξίεο:  

 Έλα θιεξνλνκηθφ κεηαβνιηθφ λφζεκα κπνξεί λα θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ, 

ακέζσο κεηά ηελ γέλλεζε, κε δπζθαγία, εκέηνπο, ζπαζκνχο, θαξδηαθά, 

επαηηθά αιιά θαη λεθξηθά πξνβιήκαηα. Τπνςίεο γηα θιεξνλνκηθφ 

κεηαβνιηθφ λφζεκα γίλνληαη έληνλεο φηαλ, ηα ζπκπηψκαηα παξακέλνπλ θαη 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εληειψο απίζαλν λα ππάξρνπλ άιια αίηηα.   

 Τπφλνηα γηα θιεξνλνκηθφ κεηαβνιηθφ λφζεκα είλαη επίζεο δηάθνξα 

ζπκπηψκαηα ρσξίο θακία εκθαλή αηηία. Έλα άηνκν κπνξεί λα γελλεζεί πγηή 

θαη κεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (κήλεο ή θαη ρξφληα), λα αξρίδεη λα 

εκθαλίδεη ζπκπηψκαηα φπσο, εκεηηθά επεηζφδηα, δηάξξνηεο, ζπαζκνί, ππλειία 

αιιά αθφκε θαη λα βξεζεί ζε θσκαηψδε θαηάζηαζε θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

θαηά ηα άιια απιήο ινίκσμεο ή ηξψγνληαο έλα ζπγθεθξηκέλν θαγεηφ. ε 

απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, ζπλήζσο, ν παζψλ θάλεη εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν 

πλήζσο ν αζζελήο εηζάγεηαη ζην λνζνθνκείν, αλαξξψλεη απφ ην επεηζφδην, 

παξεκβάιιεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κεζνιαβεί ρσξίο θαλέλα επεηζφδην θαη 

θάπνηα ζηηγκή εκθαλίδεη ηα ίδηα κε ηφηε ζπκπηψκαηα. Ζ αθνξκή γηα απηά ηα 

ζπκβάληα κπνξεί λα είλαη κηα ινίκσμε κε ζπλνδεία ππξεηνχ, κηα ρεηξνπξγηθή 

επέκβαζε ή ε ιήςε θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ηξνθήο π.ρ. ςάξη, γάια. 

 Κιεξνλνκηθφ κεηαβνιηθφ λφζεκα κπνξεί λα δηαγλσζζεί φηαλ ην άηνκν θάλεη 

επίζθεςε ζε γηαηξφ γηα πξφβιεκα ζε θάπνην δσηηθφ φξγαλν, φπσο ζπιήλα, 

θαξδηά, δεξκαηίηηδα θ.α. θαη νη εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη λα 

αλαδείμνπλ κεηαβνιηθφ λφζεκα. 

 Σέινο, ππάξρεη πεξίπησζε, έλα παηδί ζηελ αξρή λα έρεη θπζηνινγηθή 

αλάπηπμε θαη έπεηηα λα αξρίζεη λα έρεη απψιεηεο ζε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο , 

φπσο ζηελ νκηιία, ζηελ ηζνξξνπία, ζην πεξπάηεκα ελψ νξηζκέλεο θνξέο 

ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. Οη αζζελείο απηνί εκθαλίδνπλ 

βαζκηαία επηβάξπλζε ησλ ζπκπησκάησλ.  
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Σα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα θάπνηνη ηα νλνκάδνπλ θαη «νξθαλά 

λνζήκαηα» αθνχ αθνξνχλ πνιιέο εηδηθφηεηεο, φπσο λεπξνινγία, γαζηξεληεξνινγία, 

λεθξνινγία, νπξνινγία, θαξδηνινγία, νθζαικνινγία, δεξκαηνινγία, νξζνπεδηθή θαη 

δελ δηεξεπλψληαη κφλν απφ κία εηδηθφηεηα.  

ε απηφ ην ζεκείν είλαη απαξαίηεην λα δνζεί έκθαζε ζην φηη ηα 

θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα έρνπλ δηαθξηηηθφ γλψξηζκα ην ηεξάζηην εχξνο 

ησλ θιηληθψλ ζπκπησκάησλ. Αμηνζεκείσην είλαη, φηη ην ίδην λφζεκα απφ ηνπο ίδηνπο 

θιεξνδφηεο, κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δηαθνξεηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζε δηαθνξεηηθή 

ειηθία. Έρνπλ θαηαγξαθεί πεξηπηψζεηο ζε αδέιθηα φπνπ ην έλα είρε ηα ζπκπηψκαηα 

ησλ ζπαζκψλ θαζψο θαη βαξηά λεπξνινγηθή ζπλδξνκή ζε βξεθηθή ειηθία ελψ ην 

άιιν εκθάληζε ηα πξψηα ηνπ ζπκπηψκαηα ζηελ παηδηθή ειηθία κε πξννδεπηηθή κε 

ξένπζα αθαζία. 

 

1.6 Δλληνική και διεθνήρ οπγάνυζη 

 

ηελ επίζεκε ζειίδα ησλ αζζελψλ απφ θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα, 

καζαίλνπκε φηη, ν βαζκφο νξγάλσζεο γηα ηε δηάγλσζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ 

θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ ζηελ Διιάδα δελ είλαη ζην επίπεδν ησλ 

αλεπηπγκέλσλ Δπξσπατθψλ ρσξψλ. ηελ Διιάδα ππάξρεη κηθξφο αξηζκφο 

επηζηεκφλσλ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηάγλσζε ησλ θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθψλ 

λνζεκάησλ ζε κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν βαζκφ. Σα λνζήκαηα απηά φκσο, είλαη 

λνζήκαηα νκάδαο επηζηεκφλσλ πνπ αζρνιείηαη εηδηθά κε ηα θιεξνλνκηθά 

κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο πνπ κπνξεί λα είλαη 

επείγνπζα, δειαδή λα θηλδπλεχεη άκεζα ε δσή ηνπ παηδηνχ. Απηή ε έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλεο νκάδαο πνπ απαξηίδεηαη απφ θιηληθνχο, εξγαζηεξηαθνχο, γελεηηζηέο, 

δηαηηνιφγνπο, ςπρνιφγνπο είλαη έλα πνιχ κεγάιν πξφβιεκα γηαηί δελ αξθεί ε 

δηάγλσζε κφλν.  

Υξεηάδεηαη ε θαηάιιειε αληηκεηψπηζε ηνπ κεηαβνιηθνχ λνζήκαηνο γηα ηελ 

θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ηνπ παηδηνχ, αιιά θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Σν Μεηαβνιηθφ 

Δξγαζηήξην ηεο Παλεπηζηεκηαθήο Α΄ Παηδηαηξηθήο Κιηληθήο ζην ΓΝΘ 

«Ηππνθξάηεην» θαη ην Δξγαζηήξην Δλδπκνινγίαο θαη Κπηηαξηθήο Λεηηνπξγίαο ζην 

Ηλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ είλαη ηα κφλα δεκφζηα εξγαζηήξηα πνπ πξνζθέξνπλ 
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ππεξεζίεο γηα ηε δηάγλσζε νξηζκέλσλ ΚΜΝ. Σν 2009 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα 

επηζηεκνληθή εηαηξεία γηα ηα ΚΜΝ,  ε Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηε Μειέηε ησλ  

Δλδνγελψλ Μεηαβνιηθψλ Ννζεκάησλ (ΔΔΜΔΜΝ) (http://www.krikoszois.gr/imds).
 

Δίλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηνπ ζπληνληζκνχ φισλ φζσλ εκπξάθησο 

αζρνινχληαη κε ηα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα θαη αιιά θαη χπαξμε ελφο 

ζπληνληζκέλνπ ζρεδίνπ γηα ηελ νξγάλσζε φισλ ησλ αξκφδησλ κε γλψκνλα ηηο 

αλάγθεο θάζε πεξηνρήο, ζχκθσλα θαη κε ηνλ πιεζπζκφ πνπ δεη εθεί. Ζ νξγάλσζε 

απηή επηρεηξήζεθε ζε πξνεγκέλα θξάηε κε πνιχ επηηπρεκέλα απνηειέζκαηα. Βέβαηα 

γηα ηελ ρψξα καο, απηφ θαληάδεη απαηειφ φλεηξν, παξ’ φια απηά φκσο ζα κπνξνχζε 

ε πνιηηεία λα πάξεη θάπνηα ζηνηρεηψδε κέηξα φπσο είλαη ε επηρνξήγεζε θαη ελίζρπζε 

ησλ θιηληθψλ εξγαζηεξίσλ, ε πξφζιεςε θαη εθπαίδεπζε θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ 

θαη ε ελεκέξσζε κε φιεο ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο ζε δηεζλέο επίπεδν, ζηνπο γηαηξνχο 

ηεο ρψξαο καο.  

Δηδηθφηεξα ε επίβιεςε θαη δηνξγάλσζε ηαηξηθψλ ζεκηλαξίσλ κε γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα, ζα έρεη θαη παξάπιεπξα 

πνιιαπιά νθέιε. Γηαηξνί πνιιψλ εηδηθνηήησλ, πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηα ζεκηλάξηα, 

ζα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε απηά ηα άγλσζηα γηα πνιινχο λνζήκαηα, ζα μέξνπλ πνπ λα 

απεπζπλζνχλ φηαλ έρνπλ ππφλνηεο γηα θάπνην λφζεκα θαη ζα είλαη ζε ζέζε θαη νη 

ίδηνη λα θάλνπλ πεξηζζφηεξεο δηαγλψζεηο κε κεγαιχηεξε επηηπρία. Σέινο, θαη θαηά 

πνιινχο ζεκαληηθφηεξν, ζα βγεη πξνο ηα έμσ ζηελ θνηλσλία φηη νη δηαγλψζεηο γηα ηα 

θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα είλαη πιένλ εθηθηή. Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ιακβάλνπκε γηα απηά ηα λνζήκαηα, εκπινπηίδνληαη δηαξθψο θαη ζπλερψο ε ηαηξηθή 

θνηλφηεηα εθεπξίζθεη λέεο κεζφδνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο θαη θάπνηεο θνξέο 

γηα ηελ ίαζε απηψλ ησλ λνζεκάησλ. 
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1.7 Ανηιμεηώπιζη 

 

Δίλαη δεδνκέλν πσο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θιεξνλνκηθψλ κεηαβνιηθψλ 

λνζεκάησλ, ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη κεγάιε πξφνδνο. Γελλάηαη φκσο ην 

εξψηεκα. Θα ππάξμεη θάπνηα ζηηγκή πνπ ηα πεξηζζφηεξα λνζήκαηα απηνχ ηνπ είδνπο 

ζα είλαη ηάζηκα; Αλ γίλνληαλ απηή ε εξψηεζε ιίγα ρξφληα πξηλ ε απάληεζε ζα ήηαλ 

αξλεηηθή. ήκεξα φκσο κε ηελ ηαρχηαηε εμέιημε ηεο πξνφδνπ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζε νξηζκέλα λνζήκαηα λα αληηκεησπηζζνχλ κε γνληδηαθή ζεξαπεία. Σν ζθεπηηθφ είλαη 

ζπλάκα απιφ θαη εληππσζηαθφ. Οη γελεηηζηέο είλαη ζε ζέζε λα αληηθαηαζηήζνπλ ην 

ειαηησκαηηθφ γνλίδην, κε έλα θπζηνινγηθφ επηηπγράλνληνο αλαζηνιή ηεο δξάζεο ηνπ 

ειαηησκαηηθνχ. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα αθφκε πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ, 

νη πξψηεο ελδείμεηο είλαη αξθνχληνο ελζαξξπληηθέο.  

Οξηζκέλα θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα αληηκεησπίδνληαη κε ρξφληα  

δίαηηα, αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηαπηφρξνλα θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε. Γηα 

θάπνηα άιια, ιίγα λνζήκαηα, δχλαηαη λα ππνθαηαζηαζεί ην έλδπκν πνπ 

ππνιεηηνπξγεί ή είλαη αλελεξγφ κε βιαζηνθχηηαξα ή θαη κε κεηακφζρεπζε (ήπαηνο, 

κπεινχ ησλ νζηψλ), αλ θαη είλαη έληνλε ε επηθηλδπλφηεηα ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. 

Σέινο ζε απηή ηελ πεξίπησζε ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα λα ρνξεγεζεί 

παξαζθεπαζκέλν έλδπκν.   

Ζ έγθαηξε θαη ζσζηή πξνζέγγηζε απηψλ ησλ λνζεκάησλ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζε πνιινχο πάζρνληεο λα έρνπλ κηα θαζ’ φια θπζηνινγηθή δσή 

θαζηζηψληαο έηζη ελεξγά κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ. Λππεξφ γεγνλφο απνηειεί φηη 

γηα κεγάιν αξηζκφ θιεξνλνκηθψλ κεηαβνιηθψλ λνζεκάησλ ε επηζηήκε δελ έρεη 

θαηαθέξεη λα βξεη ηξφπν λα ηα αληηκεησπίζεη. κσο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη 

πξνζπάζεηεο είλαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλαθνχθηζε ησλ ζπκπησκάησλ έηζη 

ψζηε λα έρνπλ κηα πνηφηεηα δσήο. πληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο γίλνληαη κέζσ,  

θπζηνζεξαπείαο, ινγνζεξαπείαο, αληηεπηιεπηηθψλ θαξκάθσλ αιιά θαη ηε εζηθή 

ζηήξημε ηεο νηθνγελείαο πνπ θξνληίδεη γηα ην παηδί.  

ηηο κέξεο καο, δηνξγαλψλνληαη εκεξίδεο κε ζέκα ηα ζπάληα λνζήκαηα π.ρ. 

«πάληεο Παζήζεηο & Οξθαλά Φάξκαθα ζηελ Καζεκεξηλή Κιηληθή Πξάμε» 

(δηνξγάλσζε ΔΔΠΟΦ) ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο, εθηφο ησλ άκεζα 
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ελδηαθεξνκέλσλ γηαηξψλ, είλαη θαη αζζελείο κε θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα 

αιιά θαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σν δηαδίθηπν έρεη θη εδψ ελεξγφ ξφιν, 

αθνχ ππάξρνπλ δηάθνξεο ηζηνζειίδεο κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θιεξνλνκηθά κεηαβνιηθά λνζήκαηα, αιιά θαη θηινμελψληαο δηάθνξα θφξνπκ ζηα 

νπνία νη πάζρνληεο θαη νη γνλείο ηνπο αληαιιάζνπλ εκπεηξίεο.  

ηελ Διιάδα, ην ζσκαηείν κε ηελ πην ελεξγφ δξάζε, είλαη ν ΚΡΗΚΟ 

ΕΧΖ. χκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ, έλα ζσκαηείν κε θνηλσθειή θαη 

θηιαλζξσπηθφ ραξαθηήξα, κε έδξα ηελ Θεζζαινλίθε. Απφ ηνπο ζπιιφγνπο αζζελψλ 

γίλνληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ελεκέξσζεο κε εθπαηδεπηηθέο εκεξίδεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξαθηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζζελείο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα, αλάινγν κε ην λφζεκα π.ρ. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο παγθφζκηαο 

νξγάλσζεο γηα ηε λφζν Pompe (International Pompe Association) είλαη αλαξηεκέλε 

ρξήζηκε εγθχθιηνο γηα ηνπο αζζελείο κε λ. Pompe κεηαθξαζκέλν ζε δηάθνξεο 

γιψζζεο (θαη ζηα Διιεληθά απφ νκάδα ηνπ ΚΡΗΚΟΤ ΕΧΖ). Δπίζεο κε 

πξσηνβνπιία ηνπ ΚΡΗΚΟΤ ΕΧΖ έρνπλ κεηαθξαζηεί ζηα Διιεληθά εγρεηξίδηα γηα 

εηδηθέο δίαηηεο αζζελψλ κε δηαηαξαρέο ησλ πξσηετλψλ (www.krikoszois.gr/imds).
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Κεθάλαιο 2 : Αναηομία 

2.1 Αναπνεςζηικό ζύζηημα 

 

Σν αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα είλαη ην ζχζηεκα εθείλσλ ησλ νξγάλσλ πνπ 

ρξεζηκεχνπλ ζηελ πξφζιεςε ηνπ αηκνζθαηξηθνχ αέξα απφ ην πεξηβάιινλ, ηελ 

εηζαγσγή ηνπ ζηνπο πλεχκνλεο, ηελ παξαιαβή ηνπ νμπγφλνπ απφ απηφλ θαη ηελ 

απφδνζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ιε απηή ε δηαδηθαζία πνπ ηξνθνδνηεί ηνλ 

νξγαληζκφ κε ην απαξαίηεην γηα ηε δσή νμπγφλν είλαη ε αλαπλνή. Σν αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα απνηειείηαη απφ: 

 ην αλψηεξν, πνπ πεξηιακβάλεη ηε κχηε ην θάξπγγα θαη ην ιάξπγγα  

 ην θαηψηεξν, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ηξαρεία, ηνπο βξφγρνπο θαη ηνπο 

πλεχκνλεο (εηθφλα 1.1). 

 

Δικόνα 1.1: Το αναπνεσζηικό ζύζηημα. (Πηγή: Βιολογία Α γσμναζίοσ, Δκδόζεις Παηάκη, 2010) 
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2.1.1 Μύηη  

 

Ζ κχηε είλαη έλα φξγαλν κε κεγάιε πνιππινθφηεηα φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Δίλαη κέξνο ελφο ζπλφινπ απφ νζηφ, λεχξα, 

ρφλδξν δέξκα θαη αηκνθφξα αγγεία. Δίλαη ην φξγαλν ηεο νζκήο. Έρεη ηνλ 

ζπνπδαηφηεξν ξφιν ζηελ αλαπλνή θαη έλαλ επίζεο ζπνπδαίν ξφιν φζνλ αθνξά 

ζηελ αηζζεηηθή ηνπ πξνζψπνπ. Καηέρεη βαζηθή ζέζε ζην πξφζσπν θαη αληίζηνηρε 

είλαη ε ζεκαζία ηεο φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηξία θαη ηελ ηζνξξνπία απηνχ. Παξφιν 

πνπ κπνξεί λα ζεσξνχκε πην ζπνπδαίν ην αηζζεηηθφ κέξνο, ζα πξέπεη λα μέξνπκε φηη, 

ε κε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο κχηεο  κπνξεί λα θέξεη πξνβιήκαηα, πνπ εθηφο απφ απηά 

ηεο αλαπλνήο, είλαη θαη άιια πξνβιήκαηα φπσο κεησκέλε φζθξεζε, πνλνθέθαινη, 

ινηκψμεηο ζηελ πεξηνρή θαη δηάθνξα άιια (θαλδαιάθεο, Π., 2007).  

ζνλ αθνξά ηελ αλαηνκία ε κχηε ζαο δηαρσξίδεηαη ζε δχν κέξε. Σν 

εμσηεξηθφ κέξνο θαη ην εζσηεξηθφ. Σν εμσηεξηθφ είλαη ε θαηαζθεπή εθείλε πνπ 

πξνεμέρεη απφ ην πξφζσπφ ζαο. Σν εζσηεξηθφ είλαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ 

θαιχπηνληαη απφ ην εμσηεξηθφ κέξνο θαη εηζρσξνχλ ζηελ θνηιφηεηα ηνπ πξνζψπνπ.  

Έλαο άιινο ξφινο ηεο θνηιφηεηαο ηεο κχηεο είλαη φζνλ αθνξά ζην 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα. Έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ λα ιακβάλεη ηνλ αέξα απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, λα ιεηηνπξγεί ζαλ θίιηξν  πνπ ηνλ θξαηάεη θαζαξφ απφ 

νπνηνδήπνηε ζσκαηίδηα θαη λα ξπζκίδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ, πξηλ απηφο εηζρσξήζεη  

ζηνπο πλεχκνλεο. Οη ηξίρεο πνπ ππάξρνπλ ζηα ξνπζνχληα καο έρνπλ ηε ρξεζηκφηεηα  

λα αλαθφπηνπλ ηε ζθφλε θαη ηα κηθξνζθνπηθά ζσκαηίδηα. Άιια ηέηνηα ζσκαηίδηα 

θηιηξάξνληαη ζε αθφκα πην εζσηεξηθφ ζεκείν  ζηε κχηε. Δπίζεο ε ξηληθή θνηιφηεηα 

έρεη πνιιέο πηπρψζεηο, πνπ ρξεζηκεχνπλ ψζηε λα γπξίδεη  ν αέξαο γχξσ απφ απηέο 

θαη θαηά απηφ ηνλ ηξφπν λα έρεη ην ρξφλν λα ζεξκαλζεί θαη λα πγξαλζεί,  φζν 

ρξεηάδεηαη, πξηλ θηάζεη ζηνπο πλεχκνλεο. Απηέο νη  πηπρψζεηο νλνκάδνληαη ξηληθέο 

θφγρεο (θαλδαιάθεο, Π., 2007).  

Ζ ξηληθή ζαο θνηιφηεηα ελψλεηαη κε ην εζσηεξηθφ κέξνο ηνπ απηηνχ. Απηφ 

γίλεηαη κέζσ κίαο κηθξήο ιεπηήο ζσιήλαο πνπ νλνκάδεηαη επζηαρηαλή ζάιπηγγα. 

Απηή απνηειεί ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ απηηνχ θαη ξηληθήο θνηιφηεηαο ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ θάξπγγα. Ζ χπαξμή ηεο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν φηαλ έρνπκε θάπνηα 
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κφιπλζε ζηνλ θάξπγγα αηζζαλφκαζηε λα επεξεάδεηαη θαη ε αθνή καο (βνπισκέλα 

απηηά) ή κεξηθέο θνξέο θαηαιήγνπκε ζε σηίηηδα. Οη επζηαρηαλέο ζάιπηγγεο ξπζκίδνπλ 

ηελ πίεζε ηνπ αέξα κέζα ζην έζσ απηί ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

 

2.1.2 Φάπςγγαρ 

 

Ο θάξπγγαο είλαη έλα φξγαλν θνηλφ γηα ηελ αλαπλεπζηηθή θαη ηελ πεπηηθή νδφ. Απφ 

πάλσ πξνο ηα θάησ δηαθξίλνπκε: 

 ην ξηλνθάξπγγα ή επηθάξπγγα,  

 ην ζηνκαηνθάξπγγα ή κεζνθάξπγγα  

 ηε ιαξπγγηθή κνίξα ηνπ θάξπγγα ή ππνθάξπγγα.  

Ο ξηλνθάξπγγαο βξίζθεηαη αθξηβψο πίζσ απφ ηηο ξηληθέο ρνάλεο, ηα νπίζζηα 

δειαδή ζηφκηα ησλ ξηληθψλ θνηινηήησλ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάπνζεο, ε 

καιζαθή ππεξψα αλπςψλεηαη θαη απνθξάζζεη ηνλ ξηλνθάξπγγα, εκπνδίδνληαο έηζη 

ηελ αλάξξνηα ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηξνθήο απφ ηε κχηε. ηελ νξνθή ηνπ 

ξηλνθάξπγγα ππάξρεη ιεκθηθφο ηζηφο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο θαξπγγηθή ακπγδαιή. 

Ζ ππεξηξνθία απηνχ ηνπ ιεκθηθνχ ηζηνχ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία δεκηνπξγεί ηηο 

αδελνεηδείο εθβιαζηήζεηο (θξεαηάθηα). ηα πιάγηα ηνηρψκαηα ηνπ ξηλνθάξπγγα 

εληνπίδνληαη ηα ζηφκηα ησλ επζηαρηαλψλ ζαιπίγγσλ. Οη επζηαρηαλέο ζάιπηγγεο είλαη 

κηθξνί ζσιελίζθνη, πνπ θέξνπλ ζε επηθνηλσλία ηελ θνηιφηεηα ηνπ ξηλνθάξπγγα κε 

ηελ θνηιφηεηα ηνπ κέζνπ σηφο. Ο ξφινο ηνπο είλαη ε εμηζνξξφπεζε ηεο 

αηκνζθαηξηθήο πίεζεο θαη ν αεξηζκφο ηνπ κέζνπ σηφο.  

Ο ζηνκαηνθάξπγγαο βξίζθεηαη πίζσ απφ ηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα. Σν άλσ 

φξηφ ηνπ είλαη ε καιζαθή ππεξψα. ηα πιάγηα δηαθξίλνπκε ηε γισζζνυπεξψηα 

θακάξα πξνο ηα εκπξφο θαη ηε θαξπγγνυπεξψηα θακάξα πξνο ηα πίζσ (παξίζζκηεο 

θακάξεο). Αλάκεζα ηνπο ζρεκαηίδεηαη ν ακπγδαιηθφο θφιπνο, ν νπνίνο 

θαηαιακβάλεηαη απφ κηα κάδα ιεκθηθνχ ηζηνχ, ηελ παξίζζκηα ακπγδαιή. Ζ 

ακπγδαιή θαιχπηεηαη απφ θάςα θαη εκθαλίδεη πάλσ ζηελ επηθάλεηά ηεο κηθξά ζηφκηα  

πνπ νδεγνχλ ζηηο ακπγδαιηθέο θξχπηεο. ην βάζνο θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ηελ 

παξίζζκηα ακπγδαιή, πνξεχεηαη ε έζσ θαξσηίδα αξηεξία. ηε βάζε ηεο γιψζζαο 

δηαθξίλεηαη επίζεο κηα άζξνηζε ιεκθηθνχ ηζηνχ, πνπ ραξαθηεξίδεηαη σο γισζζηθή 
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ακπγδαιή. Ζ εθηεηακέλε παξνπζία ιεκθηθνχ ηζηνχ ζηελ είζνδν ηεο πεπηηθήο θαη 

αλαπλεπζηηθήο νδνχ, απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ, έλαληη 

ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαξπγγηθή, ε γισζζηθή θαη 

νη παξίζζκηεο ακπγδαιέο δεκηνπξγνχλ έλα δαθηχιην πνπ ραξαθηεξίδεηαη 

σο δαθηχιηνο ηνπ Waldayer (θαλδαιάθεο, Π., 2007).   

Ο ππνθάξπγγαο εκθαλίδεη ζην πξφζζην ηνίρσκά ηνπ ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα 

πνπ θαιχπηεηαη απφ ηελ επηγισηηίδα. Ρφινο ηεο επηγισηηίδαο είλαη λα απνθξάζζεη 

ηελ είζνδν ηνπ ιάξπγγα θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θαηάπνζεο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

εηζξφθεζε ηεο ηξνθήο. Γεμηά θαη αξηζηεξά ηεο εηζφδνπ ηνπ ιάξπγγα δηαθξίλνληαη 

δχν κηθξά θνιπψκαηα, νη απηνεηδείο βφζξνη. Πξνο ηα θάησ θαη πίζσ ν θάξπγγαο 

κεηαπίπηεη ζηνλ νηζνθάγν (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).  

ην ηνίρσκα ηνπ θάξπγγα δηαθξίλνληαη κχεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο θαηάπνζεο. Οη θπξηφηεξνη είλαη νη ηξεηο ζθηγθηήξεο ηνπ θάξπγγα (ν 

άλσ, ν κέζνο θαη ν θάησ ζθηγθηήξαο). Ζ ιεηηνπξγία ηεο θαηάπνζεο πξνυπνζέηεη ηελ 

αξκνληθή ζπλεξγαζία απηψλ ησλ κπψλ κε ηνπο κχεο ηεο γιψζζαο, ηεο καιζαθήο 

ππεξψαο θαη ηνπ ιάξπγγα (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

 

2.1.3 Λάπςγγαρ 

 

Ο ιάξπγγαο έρεη δχν βαζηθψο ιεηηνπξγίεο, ηελ αλαπλεπζηηθή θαη ηελ 

ακπληηθή. Με ηελ ηδηφηεηά ηνπ σο αλαπλεπζηηθνχ νξγάλνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηνπ αεξαγσγνχ, θαιχπηνληαο ην δηάζηεκα κεηαμχ θάξπγγα θαη ηξαρείαο. 

Δηδηθψο θαηά ηελ εθπλνή, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο βνπιήζεσο, είλαη δπλαηφλ λα 

ηξνπνπνίεζε ηε ξνή ηνπ αέξνο , ψζηε λα παξαρζεί ήρνο. Έηζη κεηαηξέπεη ηελ εθπλνή 

ζε θσλή. Τπ' απηήλ ηελ έλλνηα, ε ηφζν ζπνπδαία ιεηηνπξγία ηεο θσλήζεσο, κε ηελ 

νπνία εθθξάδνληαη ηα πξντφληα ηεο λνήζεσο θαη ηνπ ζπκηθνχ, δελ είλαη παξά κία 

παξαιιαγή ηεο εθπλνήο, είλαη άξα παξάξηεκα ηεο αλαπλνήο. 

Με ηελ ακπληηθή ηνπ ηδηφηεηα, ν ιάξπγγαο πξνζηαηεχεη ηα φξγαλα ηνπ 

θαησηέξνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο απφ ηελ είζνδν ζ’ απηά πιηθψλ, ηα νπνία 

πξννξίδνληαη γηα ην πεπηηθφ ζχζηεκα (ζίεινο, ηξνθέο). Ζ ακπληηθή ιεηηνπξγία είλαη 
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θαζαξψο αληαλαθιαζηηθή, θαη εθδειψλεηαη κε ηε δξάζε ηξηψλ ζθηγθηήξσλ, 

δηαηεηαγκέλσλ ζε ηξία αιιεινδηάδνρα επίπεδα. Απφ θάησ πξνο ηα άλσ, απηά είλαη: 

 Οη γλήζηεο θσλεηηθέο ρνξδέο 

 Οη λφζεο θσλεηηθέο ρνξδέο 

 Οη αξπηαηλνεπηγισηηηδηθέο πηπρέο  

Ζ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ηξηψλ ζθηγθηήξσλ είλαη ηαπηφρξνλε θαη 

καδηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ε πηζαλφηεηα λα ππάξμεη εηζξφθεζε 

ειαρηζηνπνηείηαη. Γελ κπνξεί θπζηνινγηθά λα ζπλππάξρεη κε ηελ αλαπλεπζηηθή 

ιεηηνπξγία, δηφηη απηή απαηηεί βαηφ αεξαγσγφ .  

 

2.1.4 Σπασεία 

 

Ζ ηξαρεία είλαη ν ζσιήλαο πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζην ιάξπγγα θαη 

ηνπο θπξίνπο βξφγρνπο. Αξρίδεη απφ ην θάησ ρείινο ηνπ θξηθνεηδνχο ρφλδξνπ ηνπ 

ιάξπγγα, αληίζηνηρα πξνο ηνλ έθην ή έβδνκν απρεληθφ ζπφλδπιν ή 5 εθαηνζηά πην 

πάλσ απφ ηε ζθαγηηηδηθή εληνκή ηνπ ζηέξλνπ. Φέξεηαη κε ειαθξά απφθιηζε πξνο ηα 

δεμηά απφ πάλσ θαη πξνο ηα θάησ θαη πίζσ σο ην δηραζκφ ηεο ζε δχν θχξηνπο 

βξφγρνπο. Οη παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ινμή πνξεία ηεο πνξείαο είλαη ην 

κέγεζνο ηνπ ζπξενεηδνχο αδέλα, ε χπαξμε ζχκνπ, ην πάρνο ηνπ ιηπψδνπο ηζηνχ θαη 

ηέινο ην ζρήκα ηνπ ζψξαθα (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο ηξαρείαο είλαη ε κεηαθνξά ηνπ αέξα απφ ην αλψηεξν 

αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα πξνο ηνπο βξφγρνπο θαη ηνπο πλεχκνλεο. Σν ηνίρσκά ηεο 

απνηειείηαη απφ ηλνκπψδε κεκβξάλε κέζα ζηελ νπνία βξίζθνληαη νη ρφλδξνη. Σν 

πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ είλαη πεξίπνπ 2-3 ρηιηνζηά. Σν ζρήκα ηεο ηξαρείαο κνηάδεη λα 

είλαη αηξαθηνεηδέο, αθνχ ε δηάκεηξνο ηνπ απινχ ηεο απμάλεηαη απφ πάλσ πξνο ηα 

θάησ κέρξη ην κέζν ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ειαηηψλεηαη. Σν πξφζζην θαη ηα πιάγηα 

ηνηρψκαηά ηεο είλαη ππφθπξηα θαη έρνπλ φςε αξζξσηήο ζηήιεο, επεηδή κέζα ζε απηά 

παξεκβάιινληαη ζε κηθξά ρφλδξηλα ηκήκαηα ηα ρφλδξηλα ηξαρεηαθά εκηθξίθηα. 
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2.1.5 Βπόγσοι 

 

Οη βξφγρνη είλαη δχν, αξρίδνπλ απφ ηελ ηξαρεία θαη ζηε ζπλέρεηα πνξεχνληαη 

ινμά απφ ηα έζσ πξνο ηα θάησ θαη έμσ θαη εηζέξρνληαη απφ ηελ πχιε κέζα ζην 

ζχζηνηρν πλεχκνλα. Ο δεμηφο βξφγρνο είλαη πην επξχο θαη βξαρχο απφ ηνλ αξηζηεξφ. 

Οη βξφγρνη απνηεινχληαη απφ ηξεηο ρηηψλεο, νη νπνίνη απφ ηα έμσ πξνο ηα έζσ είλαη ν 

ηλνρφλδξηλνο, ν κπηθφο θαη ν βιελλνγφλνο (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

Οη πνιιαπιέο δηαθιαδψζεηο ησλ θχξησλ βξφγρσλ, ηα βξνγρηφιηα κε ηηο 

θπςειίδεο (300 πεξίπνπ εθαηνκκχξηα), επηηξέπνπλ ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα ζην 

εζσηεξηθφ ησλ πλεπκφλσλ. Παξάγνπλ έλα ιίηξν πγξψλ εθθξηκάησλ θαζεκεξηλά, πνπ 

ζθνπφ έρνπλ λα ηνπο πγξαίλνπλ θαη λα ζπκπαξαζχξνπλ ηηο αθαζαξζίεο, αδεηάδνληαο 

απεπζείαο ζηνλ πεπηηθφ ζσιήλα. Γη' απηφ δελ αληηιακβαλφκαζηε απηή ηε ξνή παξά 

κφλν φηαλ είκαζηε θξπσκέλνη ή κε απνθξαγκέλν αλαπλεπζηηθφ. ε απηή ηελ 

πεξίπησζε απνβάιινπκε ην πιεφλαζκα εθθξηκάησλ βήρνληαο θαη θηχλνληαο. Οη 

βξφγρνη θαιχπηνληαη εζσηεξηθά απφ ηηο ιεγφκελεο βιεθαξίδεο, θηλνχκελα ηξηρίδηα 

πνπ κεηαθηλνχλ ηα εθθξίκαηα θαη ηηο αθαζαξζίεο. Δίλαη ζαλ έλαο θπιηφκελνο ηάπεηαο 

γηα ηα απνξξίκκαηα ηνπ αέξα. ιεο νη αθαζαξζίεο πεξλνχλ απφ εθεί, ηδηαίηεξα ν 

θαπλφο (ηακπάθν) (θαλδαιάθεο, Π., 2007). 

 

2.1.6 Πνεύμονερ 

 

Ο πλεχκνλαο είλαη ην φξγαλν ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

αληαιιάζζεηαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ηνπ αίκαηνο κε ην νμπγφλν ηνπ 

εηζπλεφκελνπ αέξα. Όζηεξα ην αίκα θπθινθνξεί κέζσ ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζε φιν ην ζψκα νμπγνλψλνληαο φινπο ηνπο ηζηνχο. Οη πδξφβηνη 

νξγαληζκνί δηαζέηνπλ αληίζηνηρα βξάγρηα, ελψ νη ακθίβηνη δηαζέηνπλ, αλάινγα κε ηε 

θάζε ηεο δσήο ηνπο, είηε βξάγρηα είηε πλεχκνλεο.  

πλήζσο ν πλεχκνλαο ζπλαληάηαη ζε δεχγε, ελψ ζηα ζπνλδπισηά ζπλδέεηαη 

κε ηελ ηξαρεία κέζσ ησλ βξφγρσλ. Βξίζθνληαη ακθφηεξα ηεο θαξδηάο 

πξνθπιαζζφκελα κέζα ζην ζθειεηφ ηνπ ζψξαθα. Γηαηξείηαη ζε βαζηέο ζρηζκέο πνπ 

ιέγνληαη ινβνί ηνπ πλεχκνλα. Έρεη ζρήκα θσληθφ. Ζ θνξπθή ηνπ βξίζθεηαη πξνο ηα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BE%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AD%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8E%CE%BC%CE%B1_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82_(%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%B4%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CE%AC%CE%B3%CF%87%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%AF%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BA%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%8E%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82
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πάλσ θαη ε βάζε πξνο ηα θάησ. Παξνπζηάδεη ηελ έμσ επηθάλεηα ε νπνία βξίζθεηαη ζε 

επαθή κε ην πιεπξηθφ ηνίρσκα θαη ε έζσ έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ θαξδηά. ηελ έζσ 

επηθάλεηα βξίζθνληαη νη πχιεο ηνπ πλεχκνλα απφ ηηο νπνίεο πεξλνχλ ν αληίζηνηρνο 

βξφγρνο, ν θιάδνο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, νη πλεπκνληθέο θιέβεο, βξνγρηθέο 

αξηεξίεο θαη θιέβεο θαη ιεκθαγγεία θαη λεχξα. Δπίζεο νη πλεχκνλεο πεξηβάιινληαη 

εμσηεξηθά απφ έλα πκέλα, ηνλ ππεδσθφηα. Απηφο βξίζθεηαη κεηαμχ πλεχκνλα θαη 

ζψξαθα θαη ζρεκαηίδεη ηελ θνηιφηεηα ηνπ ππεδσθφηα φπνπ ππάξρεη κηθξή πνζφηεηα 

πγξνχ πνπ νλνκάδεηαη πιεπξηθφ πγξφ (θαλδαιάθεο, Π., 2007).  

ηνλ άλζξσπν ε θνξπθή ηνπ πλεχκνλα βξίζθεηαη πάλσ απφ ηελ πξψηε 

πιεπξά θαη ε βάζε ηνπ είλαη θνίιε θαη επηθάζεηαη πάλσ ζε έλα ζνισηφ κπ, ην 

δηάθξαγκα, ην νπνίν είλαη ν θχξηνο κπο ηεο αλαπλνήο. Ο πλεχκνλαο ρσξίδεηαη ζε 

πιεπξηθή, κεζνζσξαθηθή θαη δηαθξαγκαηηθή επηθάλεηα θαη έρεη ηξία ρείιε, ην 

πξφζζην, ην νπίζζην θαη ην θάησ. Ζ πιεπξηθή επηθάλεηα είλαη κεγάιε, ιεία θαη θπξηή. 

Έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο πιεπξέο θαη ηα κεζνπιεχξηα δηαζηήκαηα.  

ε κνληκνπνηεκέλα παξαζθεπάζκαηα πλεπκφλσλ, νη πιεπξέο ζρεκαηίδνπλ 

εληππψκαηα. Σα εληππψκαηα ζρεκαηίδνπλ ηα κεγάια αγγεία, ν νηζνθάγνο θαη ε 

θαξδηά. Σν εληχπσκα ηεο θαξδηάο είλαη νξαηφ θαη ζε δσληαλφ πλεχκνλα. Ζ 

κεζνζσξαθηθή ή κεζνπλεπκφληα επηθάλεηα έξρεηαη ζε επαθή κε ην κεζνζσξάθην, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ θαξδηά θαη ηα κεγάια αγγεία. ε απηή ηελ επηθάλεηα 

βξίζθεηαη ε πχιε ηνπ πλεχκνλα. Ζ δηαθξαγκαηηθή επηθάλεηα είλαη απηή ε νπνία 

έξρεηαη ζε επαθή κε ην δηάθξαγκα. Απνηειεί ηε βάζε ηνπ πλεχκνλα.  

Οη πλεχκνλεο ζπλδένληαη κε ηα ππφινηπα κνξθψκαηα ηνπ ζψξαθα κέζσ ηεο 

ξίδαο. Έρεη ζθελνεηδέο ζρήκα. Σα δηάθνξα κνξθψκαηα, δειαδή ν αληίζηνηρνο 

βξφγρνο, ν θιάδνο ηεο πλεπκνληθήο αξηεξίαο, νη πλεπκνληθέο θιέβεο, βξνγρηθέο 

αξηεξίεο θαη θιέβεο θαη ιεκθαγγεία θαη λεχξα εηζέξρνληαη ζηνλ πλεχκνλα κέζσ ηεο 

πχιεο. Ζ ξίδα πεξηβάιιεηαη απφ έλα ζσιελνεηδέο ηκήκα ηνπ ππεδσθφηα, νπνίνο ζε 

απηφ ην ζεκείν αλαδηπιψλεηαη. Κάησ απφ ηε ξίδα πξνβάιιεη κηα ιεπηή δηπέηαιε 

πηπρή ηνπ ππεδσθφηα, ν πλεπκνληθφο ζχλδεζκνο. Ο ζχλδεζκνο θαίλεηαη λα 

ζηαζεξνπνηεί ηε ζέζε ηνπ θάησ ινβνχ ηνπ πλεχκνλα θαη λα κπνξεί λα δηεπθνιχλεη 

ηελ κεηαηφπηζε ησλ κνξθσκάησλ ηεο ξίδαο θαη ηελ αλαπλνή (θαλδαιάθεο, Π., 

2007).  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%B8%CF%89%CF%81%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%BF&action=edit&redlink=1
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Ο δεμηφο πλεχκνλαο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο ινβνχο (άλσ, κέζν θαη θάησ) απφ 

ηελ νξηδφληηα θαη ηε ινμή ζρηζκή. Δπίζεο ν δεμηφο πλεχκνλαο είλαη κεγαιχηεξνο θαη 

βαξχηεξνο απφ ηνλ αξηζηεξφ. Ο αξηζηεξφο απφ ηελ άιιε ρσξίδεηαη ζε δχν ινβνχο, 

άλσ θαη θάησ, θαζψο απνπζηάδεη ε νξηδφληηα ζρηζκή. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

αξηζηεξνχ πλεχκνλα είλαη ε θαξδηαθή εληνκή ζην πξφζζην ρείινο. ρεκαηίδεηαη απφ 

ηελ θνξπθή ηεο θαξδηάο, ε νπνία βξίζθεηαη ζηα δεμηά. πρλά, θάησ απφ ηελ εληνκή, 

βξίζθεηαη κηα απφθπζε ηεο θάησ πξφζζηαο κνίξαο ηνπ άλσ ινβνχ ε νπνία 

απνθαιείηαη γισζζίδα (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).  

Οη ινβνί ησλ πλεπκφλσλ ρσξίδνληαη ζε κηθξφηεξα βξνγρνπλεπκνληθά 

ηκήκαηα. Δίλαη νη κεγαιχηεξεο ππνδηαηξέζεηο ηνπ ινβνχ. ηνλ άλζξσπν ππάξρνπλ 

18-20, 10 ζηνλ δεμηφ θαη 8 κε 10 ζηνλ αξηζηεξφ. ε θαζέλα απφ ηα ηκήκαηα απηά 

θαηαιήγεη θαη έλαο ηκεκαηηθφο βξφγρνο θαη ν ζπλνδφο θιάδνο ηεο πλεπκνληθήο 

αξηεξίαο. Έρεη αλψκαιν θσληθφ ζρήκα, κε ηελ θνξπθή ζηνλ ηκεκαηηθφ βξφγρν θαη 

ηε βάζε ζηελ επηθάλεηα ηνπ πλεχκνλα. Απνηειεί ηε κηθξφηεξε ιεηηνπξγηθά 

αλεμάξηεηε πεξηνρή ηνπ πλεχκνλα, ηεο νπνίαο ε ιεηηνπξγία δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

ππφινηπεο, αιιά θαη ε αθαίξεζή ηεο δελ επεξεάδεη ηηο άιιεο πεξηνρέο ηνπ πλεχκνλα. 

Υσξίδνληαη απφ ηα άιια ηκήκαηα κε δηαθξάγκαηα ζπλδεηηθνχ ηζηνχ.  

Οη δηαθιαδψζεηο ησλ βξφγρσλ ζπλερίδνπλ θαη ζηα πλεπκφληα κέρξη πνπ 

ηειηθά απνιήγνπλ ζε κηθξέο θπςειίδεο. Απηέο νη θπςειίδεο πεξηηξηγπξίδνληαη 

απφ ηξηρνεηδή αγγεία, ηα νπνία απνηεινχλ κέξνο ηνπ κηθξνχ θπθινθνξηαθνχ 

θχθινπ ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, δειαδή ηνπ αίκαηνο πνπ ζηέιλεη 

ε θαξδηά γηα νμπγφλσζε κέζσ ησλ θνηιηψλ. Ζ κέζε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ δχν 

πλεπκφλσλ ελφο ελήιηθα αλζξψπνπ είλαη ζπγθξίζηκε κε ηα ηεηξαγσληθά ελφο κέζνπ 

αζηηθνχ νηθνπέδνπ. ε απηήλ ηελ επηθάλεηα γίλεηαη ε αληαιιαγή ηνπ νμπγφλνπ κε 

ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).  

Οη πλεχκνλεο ζπζηέιινληαη θαη δηαζηέιινληαη απφ κπο, φπσο ην δηάθξαγκα. 

Με ηε δηαζηνιή ιφγσ ηεο δηαθνξάο πίεζεο ηνπ αέξα ζηνλ πλεχκνλα κε 

ηνλ αηκνζθαηξηθφ αέξα εηζέξρεηαη ζηνλ πλεχκνλα αέξαο απ' έμσ εκπινπηηζκέλνο 

θπζηθά ή ηερλεηά ζε νμπγφλν, απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη εηζπλνή. Με ηε 

ζπζηνιή ηνπ πλεχκνλα ν αέξαο ζπξψρλεηαη έμσ δηψρλνληαο ηαπηφρξνλα ην δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα, απηή ε δηαδηθαζία νλνκάδεηαη εθπλνή. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηζπλνήο θαη εθπλνήο είλαη ε ίδηα κε έλα κπαιφλη πνπ θνπζθψλεη θαη μεθνπζθψλεη, 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%87%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AD%CF%82_%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%80%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9
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ην κπαιφλη θνπζθψλεη γηαηί ε πίεζε ηνπ έμσ γηα απηφ αέξα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

εζσηεξηθή πίεζε ηνπ κπαινληνχ, ελψ μεθνπζθψλεη γηαηί ηα ηνηρψκαηα ηνπ κπαινληνχ 

ζπξψρλνπλ ηνλ αέξα έμσ (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

 

2.2 Πεπηικό ζύζηημα 

 

Σν πεπηηθφ καο ζχζηεκα είλαη κνλαδηθά ζρεδηαζκέλν γηα λα κεηαηξέπεη ηελ 

ηξνθή ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί ν νξγαληζκφο γηα ηελ ελέξγεηα, 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηζθεπή ησλ θπηηάξσλ πνπ ρξεηάδεηαη.  

Σν ζηφκα είλαη ε αξρή ηεο πεπηηθήο νδνχ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε πέςε 

μεθηλά εδψ ακέζσο κφιηο πάξεηε ηελ πξψηε κπνπθηά ηξνθήο. Σν κάζεκα ζπάεη ηηο 

ηξνθέο ζε θνκκάηηα πνπ είλαη πην εχπεπηα, ελψ ην ζάιην αλακηγλχεηαη κε απηέο θαη 

μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηεο δηάζπαζεο ηεο ηξνθήο ζε κνξθή πνπ ην ζψκα ζαο κπνξεί 

λα απνξξνθήζεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

Ο ιαηκφο είλαη ν επφκελνο πξννξηζκφο ηεο ηξνθήο θαη αθνινπζεί 

ν νηζνθάγνο. Ο νηζνθάγνο είλαη έλαο κπτθφο ζσιήλαο πνπ εθηείλεηαη απφ ηνλ 

θάξπγγα κέρξη ην ζηνκάρη. Μέζσ κηαο ζεηξάο ζπζηνιψλ, κεηαθέξεη ηελ ηξνθή 

ζην ζηνκάρη (θαλδαιάθεο, Π., 2007).  

Σν ζηνκάρη είλαη έλαο «ζάθνο» κε ηζρπξφ κπτθφ ηείρνο. Δίλαη ην θχξην 

«δνρείν» επεμεξγαζίαο θαη άιεζεο ηεο ηξνθήο. Δθθξίλεη νμέα θαη ηζρπξά έλδπκα πνπ 

δηαζπνχλ ρσξίο λα θαηαζηξέθνπλ ηελ ηξνθή. ηαλ θεχγεη απφ ην ζηνκάρη, ε ηξνθή 

έρεη κνξθή πγξνχ ή πάζηαο. Απφ εθεί κεηαθέξεηαη ζην ιεπηφ έληεξν. 

Απηφ απνηειείηαη απφ ηξία ηκήκαηα, ην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα θαη 

ηνλ εηιεφ. Σν ιεπηφ έληεξν είλαη έλαο καθξχο ζσιήλαο θνπινπξηαζκέλνο ζηελ θνηιηά 

φπνπ ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία δηάζπαζεο ησλ ηξνθψλ κε έλδπκα πνπ 

απειεπζεξψλνληαη απφ ην πάγθξεαο, ηε ρνιή θαη ην ήπαξ. Σν δσδεθαδάθηπιν είλαη 

ζε κεγάιν βαζκφ ππεχζπλν γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο δηάζπαζεο ησλ ηξνθψλ, 

ελψ ε λήζηηδα θαη ν εηιεφο είλαη θπξίσο ππεχζπλα γηα ηελ απνξξφθεζε ησλ 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο .  
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Σξία φξγαλα δηαδξακαηίδνπλ θαίξην ξφιν ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζην 

ζηνκάρη θαη ζην ιεπηφ έληεξν θαηά ηελ πέςε ησλ ηξνθψλ: 

 Πάγθξεαο: Μεηαμχ άιισλ ιεηηνπξγηψλ, ην πάγθξεαο εθθξίλεη έλδπκα ζην 

ιεπηφ έληεξν. Απηά ηα έλδπκα δηαζπνχλ ηηο πξσηεΐλεο, ην ιίπνο θαη ηνπο 

πδαηάλζξαθεο απφ ηηο ηξνθέο πνπ θαηαλαιψλνπκε. 

 πθψηη: Σν ζπθψηη έρεη πνιιέο ιεηηνπξγίεο, αιιά δχν απφ ηηο θχξηεο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ κέζα ζην πεπηηθφ ζχζηεκα είλαη λα παξάγεη θαη λα εθθξίλεη 

ρνιή, αιιά θαη λα "θαζαξίδεη" ην αίκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ιεπηφ έληεξν 

θαη πεξηέρεη ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ κφιηο απνξξνθήζεθαλ. 

 Υνιεδφρνο θχζηε: Ζ ρνιεδφρνο θχζηε είλαη έλα φξγαλν ζε ζρήκα αριαδηνχ 

πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ απφ ην ζπθψηη. Ζ ρνιή παξάγεηαη ζην ζπθψηη 

θαη κεηαθέξεηαη ζηε ρνιεδφρν θχζηε κέζσ ελφο θαλαιηνχ πνπ νλνκάδεηαη 

θπζηηθφο πφξνο. Καηά ηε δηάξθεηα ελφο γεχκαηνο, νη ζπζπάζεηο ηεο 

ρνιεδφρνπ θχζηεο, ζηέιλνπλ ρνιή ζην ιεπηφ έληεξν. 

Μφιηο ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά έρνπλ απνξξνθεζεί θαη ην πγξφ πνπ απνκέλεη 

έρεη πεξάζεη κέζα απφ ην ιεπηφ έληεξν, θάζε άιιν ππφιεηκκα ηεο ηξνθήο ζεσξείηαη 

άρξεζην απφ ηνλ νξγαληζκφ θαη πεξλάεη ζην παρχ έληεξν γηα λα απνβιεζεί. (Δηθφλα 

2.1) 

 

Δικόνα 2.1: Το πεπηικό ζύζηημα (Πηγή: Βιολογία Α γενικού λσκείοσ ΟΔΓΒ, 2010)  
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2.2.1 ηόμα 

 

Ζ ζηνκαηηθή θνηιφηεηα ρσξίδεηαη, µε φξην ηα δφληηα, ζε πξνζηφκην θαη ηδίσο 

θνίιν ηνπ ζηφκαηνο. Σν πξνζηφκην είλαη µηα ζρηζκνεηδήο θνηιφηεηα, πνπ 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηα ρείιε, ηηο παξεηέο, ηα νχια θαη ηα δφληηα θαη επηθνηλσλεί µε ην 

ηδίσο θνίιν ηνπ ζηφκαηνο, δηακέζνπ ησλ κεζνδφληησλ δηαζηεκάησλ ελψ επηθνηλσλεί 

µέζσ ηεο ζηνκαηηθήο ζρηζκήο µε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

Σα ρείιε, είλαη δχν, ην άλσ θαη ην θάησ θαη απνηεινχλ επθίλεηεο κπψδεηο 

πηπρέο νη νπνίεο εζσηεξηθά θαιχπηνληαη απφ βιελλνγφλν. ην µέζν ηνπο θαη 

κπξνζηά θέξνπλ ην ραιηλφ. Δμσηεξηθά, ζην µέζσ ηνπ άλσ ρείινο δηαθξίλεηαη ην 

θίιηξν θαη ζηα πιάγηα νη πηέξπγεο. Μεηαμχ ηεο πξφζζηαο θαη ηεο νπίζζηαο 

επηθάλεηαο, ππάξρεη ην πξνρεηιίδην (ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλν ζηνπο λέγξνπο). Σα δχν 

άθξα ησλ ρεηιηψλ ελσκέλα ζρεκαηίδνπλ ηε ζηνκαηηθή γσλία .  

Σα δφληηα ζηνλ άλζξσπν δηαθξίλνληαη ζε δχν γεληέο , ηνπο λενγηινχο πνπ 

είλαη είθνζη θαη εκθαλίδνληαη πεξίπνπ ζηνλ έθην κήλα, θαη ηνπο κφληκνπο, πνπ είλαη 

ηξηάληα δχν θαη εκθαλίδνληαη ην έθην µε δεθαηνηξίην έηνο. Σα δφληηα ηα δηαηξνχκε 

ζε ηνκείο (θφβνπλ ηηο ηξνθέο), θπλφδνληεο (ζρίδνπλ), πξνγνκθίνπο-γνκθίνπο 

(αιέζνπλ) (θαλδαιάθεο, Π., 2007).  

Ζ γιψζζα είλαη έλα επθίλεην, κπψδεο φξγαλν, πνπ εμσηεξηθά θαιχπηεηαη 

απφ βιελλνγφλν. Σα δχν πξφζζηα ηξηηεκφξηα ηεο αλήθνπλ ζηε ζηνκαηηθή θνηιφηεηα, 

ελψ ην νπίζζην ηξηηεκφξην ηεο γιψζζαο (ξίδα ηεο γιψζζαο) αλήθεη ζην θάξπγγα.  

 

2.2.2 Λαιμόρ 

 

Ο ιαηκφο ή ηξάρεινο δηαηξείηαη κε φξην ηνλ ζηεξλνθιεηδνκαζηνεηδή κπ, ν 

νπνίνο απνηειεί δηαρσξηζηηθφ ζεκάδη, ζε δχν κεγάιεο ηξηγσληθέο πεξηνρέο, 

ζηελ πξφζζηα ηξαρειηθή ρψξα θαη ζηηο εθαηέξσζελ πιάγηεο ηξαρειηθέο ρψξεο.  

ξγαλα ηνπ ηξαρήινπ απνηεινχλ ν θάξπγγαο, ν ιάξπγγαο, ε ηξαρεία, ε 

ηξαρειηθή κνίξα ηνπ νηζνθάγνπ, ν ζπξενεηδήο αδέλαο, θαζψο θαη νη παξαζπξενεηδείο 

αδέλεο θαη ηα θάησ ιαξπγγηθά λεχξα (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82_%CE%BC%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AC%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B1%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B1%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%AC%CF%84%CF%89_%CE%BB%CE%B1%CF%81%CF%85%CE%B3%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AC_%CE%BD%CE%B5%CF%8D%CF%81%CE%B1&action=edit&redlink=1
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2.2.3 Ήπαπ 

 

Σν ήπαξ ή ζπθψηη είλαη έλα δσηηθφ φξγαλν πνπ δηαζέηνπλ ηα ζπνλδπισηά, 

θαζψο θαη θάπνηα άιια δψα. Έρεη έλα επξχ θάζκα ιεηηνπξγηψλ ζην νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε απνηνμίλσζε, ε ζχλζεζε πξσηετλψλ θαη ε παξαγσγή βηνρεκηθψλ 

νπζηψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πέςε ησλ ηξνθψλ. Σν ήπαξ είλαη απαξαίηεην γηα ηε 

δσή. Δπί ηνπ παξφληνο δελ έρεη αλεπξεζεί ηξφπνο αληηζηάζκηζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ, ζε πεξίπησζε πιήξνπο απνπζίαο ηνπ ζε βάζνο ρξφλνπ, παξφιν πνπ ε 

αηκνθάζαξζε ήπαηνο κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα.  

Σν φξγαλν απηφ παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζην κεηαβνιηζκφ θαη επηηειεί πνιιέο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, κεηαμχ άιισλ ηελ απνζήθεπζε γιπθνγφλνπ, 

θαηαζηξνθή εξπζξνθπηηάξσλ, ζχλζεζε ησλ πξσηετλψλ ηνπ πιάζκαηνο, 

παξαγσγή νξκνλψλ θαη απνκάθξπλζε ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ απφ ην ζψκα, είηε είλαη 

εμσγελείο είηε είλαη παξάγσγα ηνπ κεηαβνιηζκνχ. Βξίζθεηαη θάησ απφ ην δηάθξαγκα, 

ζην δεμηφ θαη άλσ κέξνο ηεο θνηιίαο, πνπ νλνκάδεηαη δεμηφ ππνρφλδξην, θαη 

επεθηείλεηαη θαη ζην θεληξηθφ θαη άλσ κέξνο ηεο θνηιηάο, πνπ νλνκάδεηαη επηγάζηξην. 

Παξάγεη ηε ρνιή, έλα αιθαιηθφ κίγκα, πνπ απνδνκεί κηθξά θαη πεξίπινθα κφξηα, 

πνιιά απφ ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηεο θπζηνινγηθέο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο.  

Σν ήπαξ είλαη έλα φξγαλν ρξψκαηνο θνθθηλσπνχ θαθέ, κε ηέζζεξηο ινβνχο, 

δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο θαη ζρήκαηνο. Σν αλζξψπηλν ήπαξ θπζηνινγηθά έρεη βάξνο 

1.4–1.6 kg (3.1–3.5 lb), θαη απνηειεί πεξίπνπ ην 2% ηνπ ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ 

ζψκαηνο. Καηαιακβάλεη νιφθιεξν ην δεμηφ ππνρφλδξην, ηκήκα ηνπ ηδίσο 

επηγαζηξίνπ θαζψο επίζεο θαη ηκήκαηα ηνπ αξηζηεξνχ ππνρνλδξίνπ. Σν ζρήκα ηνπ 

κνηάδεη κε ζθήλα κε ηε βάζε πξνο ηα δεμηά θαη ηελ θνξπθή πξνο ηα αξηζηεξά. 

Γηαθξίλνληαη 3 ρείιε (πξφζζην, δεμηφ θαη αξηζηεξφ) θαη 3 επηθάλεηεο (άλσ, θάησ θαη 

νπίζζηα) (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).  

ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ ήπαηνο ππάξρνπλ νη πχιεο δηα ησλ νπνίσλ 

εηζέξρνληαη ε ππιαία θιέβα θαη ε επαηηθή αξηεξία θαη εμέξρεηαη ν ρνιεδφρνο πφξνο. 

Ζ επαηηθή αξηεξία κεηαθέξεη αίκα απφ ηελ ανξηή, ελψ ε ππιαία θιέβα 

κεηαθέξεη αίκα, πνπ πεξηέρεη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πξντφληα ηεο πέςεο, απφ φιν 

ην γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα, θαη επίζεο απφ ην ζπιήλα θαη ην πάγθξεαο. Απηά 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CF%89%CF%84%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CE%90%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CF%88%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BB%CE%AC%CF%83%CE%BC%CE%B1_%CE%B1%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%86%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1_(%CE%BC%CF%85%CF%82)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%AE
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B5%CE%B1%CF%82
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ηα αγγεία δηαηξνχληαη ζε ηξηρνεηδή θαη θαζέλα απφ απηά θαηαιήγεη ζε έλα ιφβην. 

Κάζε ιφβην απνηειείηαη απφ εθαηνκκχξηα επαηνθχηηαξα, πνπ είλαη ηα θχξηα 

ιεηηνπξγηθά θχηηαξα ηνπ ήπαηνο. ηελ θάησ επηθάλεηα ηνπ δεμηνχ ινβνχ ππάξρεη ν 

θπζηηθφο βφζξνο κε ηε ρνιεδφρν θχζηε θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα εληππψκαηα πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ πηέζεηο ησλ πέξημ ζπιάγρλσλ. 

Σν ήπαξ έρεη δηπιή αηκαηηθή παξνρή, απφ ηελ ππιαία θιέβα θαη απφ ηελ 

επαηηθή αξηεξία. Ζ ππιαία θιέβα, πνπ παξέρεη πεξίπνπ ην 75% ηεο αηκαηηθήο 

παξνρήο ζην ήπαξ, κεηαθέξεη θιεβηθφ αίκα απφ ην ζπιήλα, απφ ην γαζηξεληεξηθφ 

ζσιήλα θαη ηα επηκέξνπο φξγαλα πνπ ην απνηεινχλ. Ζ επαηηθή αξηεξία ζπλεηζθέξεη 

ην ππφινηπν 25% ηεο αηκαηηθήο παξνρήο θαη κεηαθέξεη αξηεξηαθφ αίκα ζην 

ήπαξ. Ομπγφλν παξέρεηαη θαη απφ ηηο 2 πεγέο αηκάησζεο. Οη απαηηήζεηο ζε νμπγφλν 

θαιχπηνληαη πεξίπνπ εμ εκηζίαο απφ ηελ ππιαία θιέβα θαη ηελ επαηηθή αξηεξία. Σν 

αίκα πεξλά δηακέζνπ ησλ θνιπνεηδψλ ηξηρνεηδψλ θαη δηνρεηεχεηαη ζην θεληξηθφ 

θιεβίδην θάζε ινβίνπ. Σα θεληξηθά θιεβίδηα ελψλνληαη ζε επαηηθέο θιέβεο, νη νπνίεο 

θαη εγθαηαιείπνπλ ην ήπαξ (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

  

2.2.4 ηομάσι 

 

Ο ζηφκαρνο (ζηνκάρη) είλαη έλα ζηξνγγπιεκέλν, θνίιν φξγαλν βξίζθεηαη 

αθξηβψο θάησ απφ ην δηάθξαγκα ζην αξηζηεξφ κέξνο ηεο θνηιηαθήο θνηιφηεηαο θαη 

βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ νηζνθάγνπ θαη δσδεθαδάθηπινπ. Δίλαη κηα θαηά πξνζέγγηζε 

εκηζειηλνεηδήο δηεχξπλζε ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα. Σν εζσηεξηθφ ζηξψκα ηνπ 

ζηνκάρνπ είλαη γεκάην ξπηίδεο, γλσζηή σο ή γαζηξηθνχ πηπρέο. Οη πηπρέο απηέο 

επηηξέπνπλ ην ζηνκάρη λα δηεπξχλεηαη  γηα λα θηινμελήζεη κεγάια γεχκαηα θαη βνεζά 

λα πξνσζεζνχλ απηά ηα ηξφθηκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πέςεο .  

 ην ζηφκαρν,  πνπ απνηειείηαη απφ δχν επηθάλεηεο, ηελ πξφζζηα θαη ηελ 

νπίζζηα, θαη δχν ηφμα, ην κεγαιχηεξν κείδνλ θαη ην κηθξφηεξν έιαζζνλ, δηαθξίλνπκε: 

 Σελ θαξδία, πνπ είλαη ε πεξηνρή ηνπ ζηνκάρνπ πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο κεηά 

ηε γαζηξννηζνθαγηθή ζπκβνιή. 

 Σν ζφιν, πνπ απνηειεί ην ηκήκα ηνπ ζηνκάρνπ πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά θαη 

άλσζελ ηεο γαζηξννηζνθαγηθήο ζπκβνιήο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CE%B4%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BB%CE%AD%CE%B2%CE%B1
http://en.wikipedia.org/wiki/Stomach
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 Σν ζψκα, πνπ νπζηαζηηθά ζπλδέεη ην ζφιν κε ην άληξν. 

 Σν άληξν, πνπ απνηειεί ηελ πεξηθεξηθφηεξε κνίξα ηνπ ζηνκάρνπ θαη 

εζσηεξηθά ραξαθηεξίδεηαη απφ επίπεδν βιελλνγφλν θαη απνπζία γαζηξηθψλ 

πηπρψλ. Δμσηεξηθά, δελ ππάξρνπλ ζαθή αλαηνκηθά ζεκεία ηεο κεηάπησζεο 

ηνπ ζψκαηνο ζην άληξν, γηα ην ιφγν δε απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη νξηζκέλα 

έκκεζα, αλαηνκηθά ζηνηρεία. Έηζη, ην φξην ζην έιαζζνλ ηφμν εληνπίδεηαη ζηε 

γσληαία εληνκή ή θαηά άιινπο, ζε κηα πεξηνρή πεξίπνπ 8-10 cm θεληξηθφηεξα 

ηνπ ππισξνχ ή 3-4 cm πεξηθεξηθφηεξα ηνπ «ρήλεηνπ πφδα». ην κείδνλ ηφμν, 

ην φξην ηνπ άληξνπ εληνπίδεηαη ζην φξην ηνπ ηειεπηαίνπ ηέηαξηνπ ηεο 

απφζηαζεο πνπ ελψλεη ηνλ νηζνθάγν κε ηνλ ππισξφ. 

 Σνλ ππισξφ πνπ θεληξηθά ζπλέρεηαη κε ην άληξν ρσξίο λα αλεπξίζθεηαη 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν αλαηνκηθφ φξην, ελψ πεξηθεξηθά ζηακαηά απφηνκα ζην 

δσδεθαδάθηπιν. Ο ππισξηθφο ζθηγθηήξαο, πνπ απνηειεί κία ζαθψο 

θαζνξηζκέλε αλαηνκηθή δνκή θαη βξίζθεηαη ζην χςνο ηνπ 1νπ νζθπτθνχ 

ζπνλδχινπ, αξηζηεξά ηεο κέζεο γξακκήο, ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ πάρπλζε ησλ 

κπτθψλ ηλψλ ηεο θπθινηεξνχο κπτθήο ζηηβάδαο ηνπ ζηνκάρνπ. Απηέο 

δηαθφπηνληαη πεξηθεξηθφηεξα, απφ κία δαθηπιηνεηδή πάρπλζε ηνπ ζπλδεηηθνχ 

ηζηνχ ηνπ ππνβιελλνγνλίνπ ρηηψλα ηνπ δσδεθαδαθηχινπ. 

 

2.2.5 Ένηεπο 

2.2.5.1 Λεπηό ένηεπο  

 

Σν ιεπηφ έληεξν είλαη ην φξγαλν ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν 

απνξξνθψληαη νη ζξεπηηθέο νπζίεο ηεο ηξνθήο. Σν φξγαλν κνηάδεη κε έλα πάξα πνιχ 

καθξχ πεξηειηγκέλν ζσιήλα κε πγξφ ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εληέξνπ 

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ιέγεηαη ρψλεπζε. Σν ιεπηφ έληεξν ειέγρεηαη λεπξηθά απφ ηνλ 

εγθέθαιν. Χζηφζν, φπσο φιν ην πεπηηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αλεμάξηεηα. Σν ιεπηφ έληεξν είλαη ην πξψην φξγαλν πνπ αλαθαιχθζεθε φηη έρεη 

απηήλ ηελ ηδηφηεηα, φηαλ ζε εγρείξεζε δηαθφπεθαλ φιεο νη λεπξηθέο ζπλδέζεηο θαη ηα 

λεχξα ηνπ ζπλέρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ. Σν ιεπηφ έληεξν έπεηαη ηνπ ζηνκάρνπ θαη 

πξνεγείηαη ηνπ παρένο εληέξνπ ζηελ πεπηηθή νδφ (θαλδαιάθεο, Π., 2000).  
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Απνηειείηαη απφ ηξία κέξε ην δσδεθαδάθηπιν, ηε λήζηηδα θαη ηνλ εηιεφ. 

Ξεθηλά απφ ην ζηνκάρη κε ηνλ ππισξφ απφ ηνλ νπνίν αξρίδεη ν δσδεθαδάθηπινο. ε 

απηφλ ζπλδένληαη νη πφξνη ηεο ρνιεδφρνπ θχζηεσο θαη ηνπ παγθξέαηνο. Ο 

δσδεθαδάθηπινο ζηακαηάεη ζηελ λεζηηδνδσδεθαδαθηπιηθή θακπή θαη ζπλερίδεη ε 

λήζηηδα. Αλαηνκηθά ν δσδεθαδάθηπινο εθηείλεηαη γχξσ απφ ην πάγθξεαο. Ζ 

δηνρέηεπζε αίκαηνο γίλεηαη απφ ηελ παγθξεαηνδσδεθαδαθηπιηθή αξηεξία. Ζ λήζηηδα 

βαζκηαία κεηαηξέπεηαη ζηνλ εηιεφ θαηά κήθνο ηνπ εληέξνπ. Σν κήθνο ηεο λήζηηδαο 

είλαη πεξίπνπ 2,5 κέηξα θαη ηνπ εηιενχ 5 κέηξα. Ο εηιεφο θαηαιήγεη ζηελ 

εηιενθνιπηθή βαιβίδα, απ' φπνπ αξρίδεη ην παρχ έληεξν.  

Κνληά ζηνλ νκθαιφ βξίζθεηαη ε απφθπζε ηνπ Meckel, ε νπνία πηζηεχεηαη 

φηη πξνέξρεηαη απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ εληέξνπ θαηά ηελ εκβξπαθή ειηθία. αλάπηπμε 

ηνπ εληέξνπ θαηά ηελ εκβξπαθή ειηθία. Σν έληεξν θαηά θχξην ιφγν βξίζθεηαη ζηελ 

πεξηηνλατθή θνηιφηεηα. ην πίζσ ηνίρσκα ηεο θνηιηάο, ζηε ξίδα ηνπ κεζεληεξίνπ 

ζπλδέεηαη ε αξρή κηαο κεκβξάλεο ην κεζεληέξην ην νπνίν εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο 

έιηθεο ηνπ εληέξνπ. Απηή ε κεκβξάλε ην πεξηηφλαην ζπγθξαηεί αξθεηά ραιαξά ηηο 

έιηθεο ηνπ εληέξνπ, νη νπνίεο ειίζζνληαη εχθνια κέζα ζηελ θνηιηά. ην εζσηεξηθνχ 

ηνπ εηιενχ θαη ηεο λήζηηδαο ππάξρνπλ νη ιάρλεο νη νπνίεο είλαη εζσηεξηθέο 

αλαδηπιψζεηο ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα. Οη ιάρλεο απμάλνπλ ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα 

ηνπ εληέξνπ. Ο εηιεφο θαη νη ιάρλεο πξνκεζεχνληαη αίκα απφ ηε κεζεληέξηα αξηεξία, 

ελψ εθεί ππάξρεη θαη ε ππιαία θιέβα (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).  

 

2.2.5.2 Πασύ ένηεπο  

 

Σν παρχ έληεξν είλαη έλα φξγαλν ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ην νπνίν 

απνξξνθά ην λεξφ απφ ηελ ηξνθή πνπ δελ ρσλεχηεθε ζην ιεπηφ έληεξν θαη ζηε 

ζπλέρεηα λα απνβάιιεη απφ ηνλ νξγαληζκφ ην ππφιεηκκα. Απνηειεί ην πξνηειεπηαίν 

κέξνο ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα, κε ην ηειεπηαίν λα είλαη ν πξσθηφο. Σν παρχ έληεξν 

απνηειείηαη απφ ηξία αληζνκήθε ηκήκαηα, ην ηπθιφ έληεξν κεηά ηεο ζθσιεθνεηδνχο 

απνθχζεσο, ην θφινλ θαη ην απεπζπζκέλν ή νξζφ. Σν κήθνο ηνπ αλζξψπηλνπ παρέσο 

εληέξνπ είλαη ελάκηζε κέηξν θαη έρεη πάρνο 5 κε 8 εθαηνζηά.  
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Απνηειεί ην έλα πέκπην ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ πεπηηθνχ ζσιήλα. Ζ 

εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ παρέσο εληέξνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο θνιηθέο ηαηλίεο, ηα 

εθθνπφικαηα θαη ηηο εγθάξζηεο αχιαθεο θαη ηηο επηπιντθέο απνθχζεηο. Σν 

ζπνπδαηφηεξν κέξνο ηεο πέςεο ηειείηαη απφ ην ιεπηφ έληεξν. ην παρχ έληεξν 

εμαθνινπζεί ε πέςε θαη ε κεηνπζίσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηφζν κε νπζίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ιεπηφ έληεξν, φζν θαη κε βαθηήξηα πνπ δνπλ ζην παρχ έληεξν. Ζ 

ηξνθή ζηελ αξρή ηνπ εληέξνπ είλαη ζρεηηθά πγξή, αιιά φζν πιεζηάδεη ζην ηέινο, 

γίλεηαη ππθλφηεξε θαη παίξλεη θνπξαλψδε πθή, ζπκβάιινληαο ζε απηφ ε βιέλλα πνπ 

εθθξίλεηαη απφ ην παρχ έληεξν (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

 

2.2.6 Πάγκπεαρ 

 

Σν πάγθξεαο είλαη έλαο αδέλαο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ζπνλδπισηψλ. 

Δίλαη κηθηφο αδέλαο κε ελδνθξηλή θαη εμσθξηλή κνίξα ν νπνίνο παξάγεη πιήζνο 

ζεκαληηθψλ νξκνλψλ κε θπξηφηεξεο ηελ ηλζνπιίλε, ην γιπθαγφλν θαη ηελ απμεηηθή 

νξκφλε. Ο ξφινο ηνπ ζην πεπηηθφ ζχζηεκα είλαη ε έθθξηζε ηνπ παγθξεαηηθνχ πγξνχ 

ην νπνίν πεξηέρεη έλδπκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ απφ ην ιεπηφ έληεξν. Απηά ηα έλδπκα βνεζνχλ ζηελ πεξαηηέξσ δηάζπαζε 

ησλ πδαηαλζξάθσλ, ησλ πξσηετλψλ θαη ησλ ιηπηδίσλ (θαλδαιάθεο, Π., 2000).  

Σν πάγθξεαο βξίζθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο θνηιηάο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ 

"αγθαιηά" ηνπ δσδεθαδαθηχινπ, ζην ζεκείν φπνπ ηειεηψλεη ην ζηνκάρη θαη αξρίδεη ην 

ιεπηφ έληεξν.  

Δίλαη κηθηφο αδέλαο, ελδνθξηλήο θαη εμσθξηλήο, κήθνπο 12–15 cm πνπ 

βξίζθεηαη ζην νπίζζην θνηιηαθφ ηνίρσκα, ζην χςνο ησλ Ο1 θαη Ο2 ζπνλδχισλ. 

Απνηειείηαη απφ: 

 Σελ θεθαιή, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζηελ αγθχιε ηνπ δσδεθαδαθηχινπ θαη είλαη ην 

δηεπξπκέλν άθξν ηνπ παγθξέαηνο. Έλα κηθξφ κέξνο ηεο εθηείλεηαη πξνο ηα 

αξηζηεξά, πίζσ απφ ηελ άλσ κεζεληέξηα αξηεξία θαη ζρεκαηίδεη ηελ 

αγθηζηξνεηδή απφθπζε. 

 Σνλ απρέλα, κήθνπο πεξίπνπ, 2 cm. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BB%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AC%CF%87%CE%B9
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF
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 Σν ζψκα, ηξηγσληθνχ - πξηζκαηηθνχ ζρήκαηνο. 

 Σελ νπξά, ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζηνλ ζπιελνλεθξηθφ ζχλδεζκν θαη ζπλδέεηαη 

κε ηνλ ζπιήλα κέζσ ηνπ παγθξεαηνζπιεληθνχ ζπλδέζκνπ. 

Ζ εμσθξηλήο κνίξα ηνπ παγθξέαηνο παξάγεη ην παγθξεαηηθφ πγξφ ην νπνίν, ζηε 

ζπλέρεηα, απνρεηεχεηαη ζην δσδεθαδάθηπιν κέζσ δχν εθθνξεηηθψλ πφξσλ: 

 Σνπ ειάζζνλνο (Santorini) ν νπνίνο εθβάιιεη ζηελ ειάζζνλα ζειή ηνπ 

δσδεθαδαθηχινπ θαη, 

 Σνπ κείδνλνο (Wirsung) ν νπνίνο εθβάιιεη, νκνχ κεηά ηνπ ρνιεδφρνπ πφξνπ, ζηε 

κείδνλα ζειή ηνπ δσδεθαδαθηχινπ. Ζ εθβνιή απηή γίλεηαη ζε έλα έπαξκα ηνπ 

δσδεθαδαθηπιηθνχ βιελλνγφλνπ πνπ νλνκάδεηαη θχκα ηνπ Vater. Ζ θνηλή απηή 

εθβνιή θέξεη θπθιηθά ην ζθηγθηήξα ηνπ Oddi o νπνίνο θαη ξπζκίδεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

 

2.3 Αναπαπαγυγικό ζύζηημα 

 

Σν αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα νξγάλσλ κε ζθνπφ ηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ έκβησλ φλησλ. εκαληηθφ ξφιν ζ' απηή ηελ ιεηηνπξγία παίδνπλ θαη 

νπζίεο πνπ εθθξίλνληαη απφ ηνλ νξγαληζκφ φπσο νξκφλεο θαη θεξνκφλεο. ηηο 

πεξηπηψζεηο ακθηγνληθήο αλαπαξαγσγήο ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δχν θχια (θαλδαιάθεο, Π., 2000).  

Σα φξγαλα ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά. Παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα είδε. ην ζειπθφ ην 

εμσηεξηθφ φξγαλν είλαη ην αηδνίν ελψ ζην αξζεληθφ είλαη ην πένο. 

Σν αλδξηθφ αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα απνηειείηε απφ δπν φξρεηο κε ην φζρεν 

ηνπο, ηηο επηδηδπκίδεο, ηνπο ζπεξκαηηθνχο πφξνπο (ζπεξκαηαγσγνχο), ηηο 

ζπεξκαηνδφρνπο θχζηεηο, ηνλ πξνζηάηε αδέλα θαη ην πένο κε ηελ νπξήζξα εζσηεξηθά 

(Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).   

Οη φξρεηο αξρίδνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο κέζα ζηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα, θαηά 

ηελ εκβξπτθή δσή. Σνπο δχν ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ θαηεβαίλνπλ θαη 

εγθαζίζηαληαη ζην φζρεν. Ζ ζεξκνθξαζία (34°C) ζηελ πεξηνρή απηή είλαη ε ηδαληθή 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A6%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B3%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%BF%CE%BA%CE%B5%CF%84%CF%8C%CF%82
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γηα ηε ζπεξκαηνγέλεζε, δειαδή ηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ, πνπ ζα αξρίζεη 

θαηά ηελ εθεβεία. Κάζε φξρηο εζσηεξηθά ρσξίδεηαη ζε ινβνχο, ν θαζέλαο απφ ηνπο 

νπνίνπο πεξηέρεη 1-3 πεξηειηγκέλα ζπεξκαηηθά ζσιελάξηα. Απφ ηελ εθεβεία θαη 

κεηά, απφ ηα θχηηαξα ησλ ηνηρσκάησλ ησλ ζπεξκαηηθψλ ζσιελαξίσλ αξρίδνπλ λα 

παξάγνληαη ζπεξκαηνδσάξηα, ηα νπνία σξηκάδνπλ θαη απνζεθεχνληαη 

ζηελ επηδηδπκίδα. Κάζε επηδηδπκίδα ελψλεηαη κε ην ζπεξκαηηθφ πφξν, ν νπνίνο 

αλεβαίλεη πξνο ηελ θνηιηαθή θνηιφηεηα θαη ελψλεηαη κε ηελ νπξήζξα. Ζ νπξήζξα 

πεξλάεη κέζα απφ ηνλ πξνζηάηε θαη θαηαιήγεη ζην άθξν ηνπ πένπο, ηε βάιαλν. Ο 

πξνζηάηεο, νη δχν βνιβνπξεζξαίνη αδέλεο θαη ε ζπεξκαηνδφρνο θχζηε εθθξίλνπλ 

νπζίεο, πνπ καδί κε ηα ζπεξκαηνδσάξηα απνηεινχλην ζπέξκα.  

Σν πένο απνηειείηαη απφ ηξία ζεξαγγψδε ζψκαηα, ηα νπνία θαηά ηελ 

εξσηηθή δηέγεξζε γεκίδνπλ κε αίκα. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ην πένο λα γίλεηαη 

κεγαιχηεξν, ζθιεξφ θαη αλνξζσκέλν (ζηχζε). Σα ηξία ζεξαγγψδε ζψκαηα 

πεξηβάιινληαη απφ δέξκα, ηελ πφζζε. Σν ηκήκα ηεο πφζζεο πνπ θαιχπηεη ηε βάιαλν 

(αθξνπνζζία) θαηά ηελ νχξεζε θαη θπξίσο θαηά ηε ζηχζε ηξαβηέηαη πξνο ηα πίζσ. 

ηαλ ε αθξνπνζζία έρεη πνιχ ζηελφ άλνηγκα, δελ κπνξεί λα ηξαβερηεί πξνο ηα πίζσ 

θαη πξνθαιείηαη πφλνο. ' απηή ηελ πεξίπησζε αθαηξείηαη ρεηξνπξγηθά κε πεξηηνκή.  

Οη φξρεηο είλαη κεηθηνί αδέλεο. Ζ εμσθξηλήο κνίξα ηνπο παξάγεη ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα, θαη ε ελδνθξηλήο ηηο αληξηθέο νξκφλεο. εκαληηθφηεξε απφ ηηο 

νξκφλεο απηέο είλαη ε ηεζηνζηεξφλε, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε θπζηνινγηθή 

αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ. Ζ έθθξηζε ηεζηνζηεξφλεο 

απμάλεηαη ζεκαληηθά θαηά ηελ εθεβεία (13ν κε 15ν έηνο ηεο ειηθίαο) θαη ζπκβάιιεη 

ζηελ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ πένπο, ζηελ σξίκαλζε ησλ φξρεσλ θαη ζηελ παξαγσγή 

ζπέξκαηνο. Ζ ηεζηνζηεξφλε είλαη ππεχζπλε θαη γηα ηα δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ θχινπ πνπ εκθαλίδνληαη επίζεο θαηά ηελ εθεβεία: γελεηάδα, ηξηρνθπΐα ζηηο 

καζράιεο θαη ζηελ πεξηνρή ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ, κεγαιχηεξε αλάπηπμε ησλ 

κπψλ θαη επηκήθπλζε ησλ θσλεηηθψλ ρνξδψλ, πνπ πξνθαιεί αιιαγή ζηε θσλή. 

Σν γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο γπλαίθαο απνηειείηαη απφ ηηο 2 σνζήθεο, ηνπο 2 

σαγσγνχο (ζάιπηγγεο), ηε κήηξα θαη ηνλ ηξάρειν, ηνλ θφιπν, ην αηδνίν πνπ απνηειεί 

ην εμσηεξηθφ γελλεηηθφ φξγαλν (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%BF%CE%BB%CE%B2%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%8C%CF%83%CE%B8%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AC%CE%BB%CF%80%CE%B9%CE%B3%CE%B3%CE%B1_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%81%CE%AC%CF%87%CE%B7%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%BB%CF%80%CE%BF%CF%82_(%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CE%AF%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF
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Οη δχν σνζήθεο απνηεινχλ ηνπο γελλεηηθνχο αδέλεο ηεο γπλαίθαο. ε 

θάζε σνζήθε ππάξρνπλ απφ ηελ γέλλεζε ηνπ ζειπθνχ αηφκνπ πάξα πνιιά 

εηδηθά θχηηαξα πνπ ζηελ εθεβεία ζα εμειηρζνχλ ζε σάξηα, ηα νπνία σξηκάδνπλ θάζε 

28 κέξεο (θαηακήληνο θχθινο). Οη σνζήθεο παξάγνπλ επίζεο θαη ηηο γπλαηθείεο 

νξκφλεο, ηελ νηζηξαδηφιε θαη ηελ πξνγεζηεξφλε. Αλ ην σάξην δελ γνληκνπνηεζεί ηφηε 

πξνθαιείηαη ην θαηλφκελν ηεο πεξηφδνπ (έκκελνο ξχζε). (Δηθφλα 3.1) 

 
 

Δικόνα 3.1: Το αναπαραγωγικό ζύζηημα (Πηγή: Βιολογία Α γενικού λσκείοσ ΟΔΓΒ, 2010)  

 

 

2.3.1 Όπσειρ 

 

Οη φξρεηο (ελ. φξρηο, γελ. φξρεσο) είλαη δεχγνο γελλεηηθψλ αδέλσλ θαη κέξνο 

ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηνπ αξζεληθνχ. Απαληψληαη ζρεδφλ ζε φια 

ηα ζπνλδπισηά θαη έρνπλ δηηηή ιεηηνπξγία: ηελ παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ηελ 

παξαγσγή αλδξηθψλ νξκνλψλ (θπξίσο ηεζηνζηεξφλεο) (θαλδαιάθεο, Π., 2000).  

ηα ζειαζηηθά νη φξρεηο είλαη εμσηεξηθνί, θπξίσο επεηδή ηα ζπεξκαηνδσάξηα 

παξάγνληαη θαιχηεξα ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε απφ απηήλ ηνπ ζψκαηνο. 

Βξίζθνληαη κέζα ζε δεξκάηηλν πεξίβιεκα, ην φζρεν, θαη ζπλδένληαη κε ην ππφινηπν 

ζψκα κέζσ ησλ ζπεξκαηηθψλ πφξσλ (vas deferens). Ζ απφζηαζε ησλ φξρεσλ απφ 

ηνλ θνξκφ θαζνξίδεηαη απφ ηνποθξεκαζηήξεο κχεο, νη νπνίνη είλαη ηκήκα ησλ 

ζπεξκαηηθψλ πφξσλ (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).  

ηαλ νη κχεο απηνί ζπζπψληαη, ην κήθνο ηνπ πφξνπ κηθξαίλεη θαη νη φξρεηο 

πιεζηάδνπλ ζην ζψκα. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί γηα λα απμεζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπο. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A9%CE%BF%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8D%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BC%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%BA%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CE%BB%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BC%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%82_%CF%81%CF%8D%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CE%B1%CF%82
https://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
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BB%CF%89%CF%84%CE%AC
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B6%CF%89%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B7_(%CE%BF%CF%81%CE%BC%CF%8C%CE%BD%CE%B7)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%8C%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%AF_%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%BF%CE%B9&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B5%CF%82_%CE%BC%CF%8D%CE%B5%CF%82&action=edit&redlink=1
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Αληίζεηε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη γηα λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπο. Οη κχεο 

επίζεο κπνξεί λα ζπζπψληαη θαη ιφγσ άγρνπο, έηζη ψζηε νη φξρεηο λα πιεζηάζνπλ 

ζην ζψκα γηα λα πξνζηαηεπζνχλ απφ πηζαλή επίζεζε, θαη θαηά ηνλ νξγαζκφ. Ζ 

θίλεζε ησλ θξεκαζηήξσλ κπψλ είλαη θαη έλα απφ ηα αλαθιαζηηθά ηνπ ζψκαηνο.  

Ο θάζε φξρηο δπγίδεη 20-30 γξ. θαη έρεη φγθν 15-25 ml. Δίλαη ζχλεζεο 

θαηλφκελν ν έλαο φξρηο λα θξέκεηαη πην ρακειά απφ ηνλ άιιν. Παξ’ φιν πνπ είλαη 

έμσ απφ ην ζψκα, ζεσξνχληαη εζσηεξηθά φξγαλα θαη είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη. Σα 

ζπεξκαηνδσάξηα παξάγνληαη ζηνπο φξρεηο, θαηφπηλ σξηκάδνπλ θαη απνζεθεχνληαη 

ζηελ επηδηδπκίδα θαη ζε πεξίπησζε ηθαλνχ ζεμνπαιηθνχ εξεζηζκνχ πεξλνχλ κέζα 

απφ ηνλ πξνζηάηε, ν νπνίνο κε κπτθνχο ζπαζκνχο ζα ηα εθβάιεη καδί κε άιια πγξά 

κέζσ ηνπ πένπο (εθζπεξκάηηζε) (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

 

2.3.2 πεπμαηοδόσορ κύζηη 

 

Οη ζπεξκαηνδφρνη θχζηεηο είλαη δπν επηκήθεηο, πνιχρσξνη ζάθνη, πνπ 

ελψλνληαη κε ηνπο ζπεξκαηηθνχο πφξνπο ακέζσο κεηά ηηο ζπεξκαηνδφρνπο ιεθχζνπο, 

ζην ζεκείν πνπ αξρίδνπλ νη εθζπεξκαηηζηηθνί πφξνη. Παιαηφηεξα νη ζπεξκαηνδφρνη 

θχζηεηο ζεσξνχληαλ ζαλ απνζήθεο ζπεξκαηνδσαξίσλ. Απνδείρηεθε, φκσο, φηη 

απνηεινχλ αδέλεο πνπ εθθξίλνπλ έλα πγξφ, ην νπνίν αληηπξνζσπεχεη πεξίπνπ ην 80% 

ηνπ φγθνπ ηνπ ζπέξκαηνο. Σν πγξφ ησλ ζπεξκαηνδφρσλ θχζηεσλ, εθηφο απφ ηνλ φγθν 

πνπ πξνζθέξεη ζην ζπέξκα, ην νπνίν βνεζάεη έηζη ζηελ πξνψζεζε ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ πξνο ηα έμσ, πεξηέρεη  δπν βαζηθέο νπζίεο: α) ηε θξνπθηφδε, πνπ 

ρξεζηκεχεη γηα ηελ ηξνθή ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, β) κηα νπζία πνπ πξνθαιεί  πήμε 

ηνπ ζπέξκαηνο, ακέζσο, κεηά ηελ εθζπεξκάηηζε. Δπνκέλσο, έλα ζπέξκα θησρφ ζε 

φγθν ή θησρφ ζε θξνπθηφδε ή πνπ δελ πήδεη κεηά ηελ εθζπεξκάηηζε, ζεκαίλεη 

πξφβιεκα ησλ ζπεξκαηνδφρσλ θχζηεσλ (θαλδαιάθεο, Π., 2000). 

 

2.3.3 Πποζηάηηρ αδέναρ 

Ο πξνζηάηεο είλαη αδέλαο ζε ζρήκα θαη κέγεζνο θάζηαλνπ (3–4½ εθ. 

πεξίπνπ). Παξάγεη νπζίεο πνπ εκπινπηίδνπλ θαη αξαηψλνπλ ην ζπέξκα. Ο πξνζηάηεο 

βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ απφ ηελ νπξνδφρν θχζηε, δηειαχλεηαη κάιηζηα απφ ηελ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CF%85%CE%BC%CE%AF%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AD%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%BA%CF%83%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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αξρηθή κνίξα ηεο νπξήζξαο, πνπ γηα ην ιφγν απηφ ιέγεηαη πξνζηαηηθή νπξήζξα. Ο 

πξνζηάηεο απνηειείηαη απφ πάξα πνιινχο αδεληθνχο ζρεκαηηζκνχο, πνπ εθβάιινπλ 

κε κηθξνζθνπηθνχο ζσιελίζθνπο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηεο πξνζηαηηθήο νπξήζξαο.  

Σν πγξφ πνπ εθθξίλνπλ νη αδέλεο ηνπ πξνζηάηνπ απνηειεί πεξίπνπ ην 15% 

ηνπ φγθνπ ηνπ ζπέξκαηνο. Σν πξνζηαηηθφ απηφ πγξφ, εθηφο απφ ηνλ φγθν πνπ 

πξνζθέξεη ζην ζπέξκα, πεξηέρεη δηάθνξεο απαξαίηεηεο νπζίεο θαη έλδπκα, απφ ηα 

νπνία ζεκαληηθφηεξν είλαη εθείλν πνπ πξνθαιεί ηε ξεπζηνπνίεζε ηνπ ζπέξκαηνο 

γχξσ ζηα 20–30 ιεπηά κεηά ηελ εθζπεξκάηηζε θαη πήμε ηνπ. Δπνκέλσο, αδπλακία 

ξεπζηνπνίεζεο ηνπ ζπέξκαηνο ζεκαίλεη βιάβε ηνπ πξνζηάηνπ. Μεηά ηα πελήληα 

ρξφληα, ζπρλά ππεξηξέθεηαη θαη δεκηνπξγεί δπζθνιία ζηελ νχξεζε. 

 

2.3.4 Πέορ 

 

Σν πένο έρεη κνξθή θπιίλδξνπ. Παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο απφ ην 

έλα άηνκν ζην άιιν. ηαλ βξίζθεηαη ζε πιήξε ζηχζε έρεη κήθνο 12–16 εθαηνζηά . 

εκαληηθέο αλαηνκηθέο δηαθνξέο ππάξρνπλ σο πξνο ηε δηάκεηξν επίζεο. Μηθξφηεξα 

απφ 12 εθαηνζηά πέε είλαη επίζεο ηθαλά γηα ζεμνπαιηθή επαθή ρσξίο πξνβιήκαηα, 

αλ ν κεραληζκφο  ζηχζεο ιεηηνπξγεί θαλνληθά. ηαλ ην πένο είλαη ραιαξφ, είλαη 

δπλαηφ λα ζπξξηθλψλεηαη ζε κέγεζνο πνπ πνιιέο θνξέο πξνβιεκαηίδεη ηνπο άληξεο. 

Πξφθεηηαη γηα θαηάζηαζε ηειείσο θπζηνινγηθή. Δπηηείλεηαη απφ ην θξχν πεξηβάιινλ 

ή ην αίζζεκα  ληξνπήο (θαλδαιάθεο, Π., 2000).  

Σν πένο απνηειείηαη απφ ηε βάιαλν, ην ζψκα, ηε ξίδα ηνπ πένπο. Ζ βάιαλνο 

έρεη ζρήκα θψλνπ, πνπ ζηελ θνξπθή έρεη ηελ έμνδν ηεο νπξήζξαο. ην θάησ κέξνο 

ηεο βαιάλνπ ππάξρεη κηα ιεπηή κεκβξάλε πνπ νλνκάδεηαη ραιηλφο. πλήζσο θφβεηαη 

ζηηο πξψηεο ζεμνπαιηθέο επαθέο. Σν ζψκα ηνπ πένπο θαιχπηεηαη απφ άηξηρν, ιείν, 

ειαζηηθφ δέξκα, πνπ νλνκάδεηαη πφζζε, απηή θαηαιήγεη ζηελ αθξνπνζζία. ηελ 

παηδηθή ειηθία ην ζηφκην ηεο αθξνπνζζίαο είλαη ζηελφ, θξχβεη ηειείσο ηε βάιαλν. 

Μέρξη ηελ εθεβεία απνθηά ζεκαληηθή ειαζηηθφηεηα, πνπ επηηξέπεη  έμνδν ηεο 

βαιάλνπ φηαλ ην πένο είλαη ζε ζηχζε. Αλ ην αγφξη θηάζεη ζηελ ήβε θαη ε βάιαλνο 

δελ απνθαιχπηεηαη θαηά ηε ζηχζε, ηφηε νκηινχκε γηα θίκσζε.  

http://www.paidiatros.com/efivos/sex-education/first-sexual-intercourse
http://www.paidiatros.com/efivos
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Αλ ε βάιαλνο απνθαιπθζεί, ελψ ε αθξνπνζζία δελ επαλέξρεηαη λα θαιχςεη 

ηε βάιαλν κεηά ηε ζηχζε, ηφηε νκηινχκε γηα παξαθίκσζε. Ζ ξίδα ηνπ πένπο είλαη ε 

πξφζθπζε ησλ ζεξαγγσδψλ ζσκάησλ ζηα νζηά ηεο ιεθάλεο. Σα ζεξαγγψδε ζψκαηα 

ηνπ πένπο είλαη δπν θχιηλδξνη πνπ γεκίδνπλ κε αίκα, απηνί δεκηνπξγνχλ ηε ζηχζε. Ζ 

αθαίξεζε ηεο αθξνπνζζίαο νλνκάδεηαη πεξηηνκή. Σφηε ε βάιαλνο κέλεη εθηεζεηκέλε. 

Απηφ γίλεηαη  γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο ή ηαηξηθνχο ζθνπνχο. 

 

2.3.5 Ωοθήκερ 

 

Οη σνζήθεο, απνηεινχλ ηνπο γελλεηηθνχο αδέλεο ηεο γπλαίθαο, 

δηαδξακαηίδνληαο ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηελ αλαπαξαγσγή. Οη σνζήθεο, ηα φξγαλα 

πνπ παξάγνπλ ηα σάξηα, είλαη δχν αδέλεο ζε ζρήκα σνεηδέο, Έρνπλ κήθνο 3–5 

εθαηνζηά πεξίπνπ ελψ πιάηνο 1½–3 εθαηνζηψλ εθαηνζηά. Έρνπλ ρξψκα άζπξν 

καξγαξψδεο, επηθάλεηα αλψκαιε, γεκάηε άζπξεο νπιέο. Ζ ζέζε ηνπο ζηε ιεθάλε δελ 

είλαη ζηαζεξή. ηηο γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ γελλήζεη, βξίζθνληαη ζηα πιάγηα 

ηνηρψκαηα θάησ απφ ηηο ζάιπηγγεο, κε ηνπο άμνλεο θάζεηνπο, ηηο εζσηεξηθέο 

πιεπξέο ζηξακκέλεο πξνο ηελ ππειηθή θνηιφηεηα (θαλδαιάθεο, Π., 2000).  

Κάζε σνζήθε απνηειείηαη απφ δχν ζηξψκαηα: α) ηε θινηψδε πεξηθεξεηαθή 

δψλε, πνπ πεξηέρεη φια ηα αλψξηκα σάξηα, β) ηελ θεληξηθή, πνπ είλαη πινχζηα ζε 

αηκνθφξα αγγεία απηή ηξέθεη ηνλ αδέλα. Σα φξηα αλάκεζα ζηηο δπν δψλεο είλαη 

αθαζφξηζηα.  

 Οη σνζήθεο επηηεινχλ δπν μερσξηζηέο ιεηηνπξγίεο: 1) παξαγσγή γπλαηθείσλ 

νξκνλψλ, 2) παξαγσγή σνζπιαθίσλ. Κάζε σνζπιάθην πεξηέρεη έλα σάξην. Οη θχξηεο 

νξκφλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηηο σνζήθεο είλαη: α) ηα νηζηξνγφλα (θχξηνο 

εθπξφζσπνο είλαη ε νηζηξαδηφιε), β) ηα πξνγεζηαγφλα (θχξηνο εθπξφζσπνο ε 

πξνγεζηεξφλε). Οη νξκφλεο απηέο ξπζκίδνπλ ην γπλαηθείν γελλεηηθφ θχθιν. Ο 

γελλεηηθφο θχθινο, ραξαθηεξηζηηθφο ηεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο, δηαξθεί απφ ηελ 

πξψηε κέξα εκθάληζεο ηεο πεξηφδνπ κέρξη ηελ παξακνλή ηεο επφκελεο πεξηφδνπ, 

δειαδή πεξίπνπ 28 κέξεο (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007).   

Οη δπν σνζήθεο πεξηέρνπλ 200.000–400.000 σνζπιάθηα απφ ηα νπνία ηειηθά 

ιίγα ζα θαηαθέξνπλ λα σξηκάζνπλ ψζηε λα απειεπζεξψζνπλ έλα σάξην. Ζ 
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δηαδηθαζία σξίκαλζεο ελφο σνζπιαθίνπ θαη ηεο ξήμεο ηνπ, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

απειεπζέξσζε ελφο σαξίνπ νλνκάδεηαη σνζπιαθηνξξεμία ή σνξξεμία ή θαιχηεξα 

σνηνθία. Ζ κέξα σνξξεμίαο ηαπηίδεηαη πξαθηηθά κε ηε γφληκε κέξα ηεο γπλαίθαο. ε 

θάζε γελλεηηθφ θχθιν σξηκάδεη ζπλήζσο έλα κφλν σνζπιάθην. Γηα λα ππνινγίζνπκε 

πφζα σνζπιάθηα ζα σξηκάζνπλ ζηε δσή κηαο γπλαίθαο ζα πξέπεη λα 

πνιιαπιαζηάζνπκε ηα ρξφληα ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηεο ιεηηνπξγίαο (πεξίπνπ 25), κε 

ηνλ αξηζκφ ησλ θχθισλ πνπ έρεη ζ’ έλα ρξφλν (πεξίπνπ 12). Γειαδή, θαηά ηελ 

δηάξθεηα δσήο κηαο γπλαίθαο, ζα σξηκάζνπλ πεξίπνπ 300 σνζπιάθηα. 

 

2.3.6 άλπιγγερ 

 

Οη ζάιπηγγεο ή σαγσγνί, είλαη κπψδεηο ζσιήλεο κήθνπο 10–12 εθαηνζηψλ 

πεξίπνπ ε θαζεκία. Ξεθηλνχλ απφ ηνλ ππζκέλα ηεο κήηξαο, ελψ ην άιιν άθξν ηνπο 

θξέκεηαη ειεχζεξν κέζα ζηελ θνηιηά. Απνηεινχλ ην ζεκείν ζπλάληεζεο ηνπ σαξίνπ 

κε ην ζπεξκαηνδσάξην. Σν εζσηεξηθφ άλνηγκα ηεο ζάιπηγγαο βξίζθεηαη κέζα ζηε 

κήηξα, ελψ ην εμσηεξηθφ ζηελ ππειηθή θνηιφηεηα, δίπια ζηελ σνζήθε. Γηεπξχλεηαη 

πξνο ηελ πιεπξά ηεο σνζήθεο ζρεκαηίδνληαο ηνλ θψδσλα, πνπ κνηάδεη κε δαληεισηφ 

ρσλί, κε θξνζζνχο νιφγπξα. Ζ δηαδξνκή ηεο ζάιπηγγαο πνηθίιιεη απφ γπλαίθα ζε 

γπλαίθα. Πεξηβάιιεη ηελ σνζήθε, ζπλερίδεη πξνο ηα κέζα, φπνπ θαηεπζχλεηαη ζην 

ηνίρσκα ηεο κήηξαο, θαηαιήγνληαο ζε κηα νπή, πνπ ηελ ελψλεη κε ηε κεηξηθή 

θνηιφηεηα. Οξηζκέλα απφ ηα θχηηαξα πνπ θαιχπηνπλ απφ κέζα ηνλ αγσγφ ηεο 

ζάιπηγγαο, είλαη εθνδηαζκέλα κε θξνζζνχο, πνπ κε ηηο θηλήζεηο ηνπο σζνχλ ην σάξην 

απφ ηηο σνζήθεο ζηηο ζάιπηγγεο. Σν ηνίρσκα ηεο ζάιπηγγαο, πνπ απνηειείηαη απφ 

ζπλδεηηθφ ηζηφ θαη κπτθέο ίλεο, έρεη πάρνο 1½ ρηιηνζηφ πεξίπνπ, ελψ ε δηάκεηξνο ηνπ 

αγσγνχ είλαη έλα ρηιηνζηφ (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

 

2.3.7 Μήηπα 

 

Ζ κήηξα είλαη έλα θνίιν κπψδεο φξγαλν πνπ κνηάδεη κε αλάπνδν αριάδη. 

Απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: α) ηξάρειν, β) ζψκα, γ) ππζκέλα. Ζ θάησ άθξε είλαη 

ζηελή, πξνβάιιεηαη ζηνλ θφιπν. Σα δχν ηξίηα ηεο επάλσ πιεπξάο απνηεινχλ ην 

ζψκα ηεο κήηξαο θαη ην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο επάλσ απφ ηνπο ζπλδέζκνπο κε ηηο 

http://www.paidiatros.com/neogennito-vrefos/syntages-vrefi/syntages-6-minon/pear-recipe
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ζάιπηγγεο νλνκάδεηαη ππζκέλαο. Οη δχν επάλσ γσλίεο επηθνηλσλνχλ κε ηνπο απινχο 

ησλ ζαιπίγγσλ, ελψ ε θάησ αηρκή ηνπ αλάπνδνπ αριαδηνχ καθξαίλεη ζπλερίδνληαο 

πξνο ηνλ ηξάρειν ηεο κήηξαο (θαλδαιάθεο, Π., 2000).  

ηαλ ε γπλαίθα δελ είλαη έγθπνο, ε κήηξα είλαη επίπεδε. Επγίδεη 50 κε 100 

γξακκάξηα πεξίπνπ, έρεη χςνο νθηψ εθαηνζηά, θάξδνο πέληε εθαηνζηά, πάρνο ηξία 

εθαηνζηά. Σα εζσηεξηθά ηεο ηνηρψκαηα απνηεινχληαη απφ κπο ή κπνκήηξην. Ζ κήηξα 

γέξλεη ειαθξά πξνο ηε δεμηά πιεπξά, ελψ φηαλ ηε βιέπνπκε απφ ην πιάη γέξλεη 

ειαθξά πξνο ηα εκπξφο, ην αλψηεξν κέξνο ηεο αθνπκπά ζηελ νπξνδφρν θχζηε. Ζ 

ζέζε ηεο κήηξαο επεξεάδεηαη απφ ηελ νπξνδφρν θχζηε θαη ην νξζφλ έληεξν. 

Φπζηνινγηθά, φηαλ κηα γπλαίθα ζηέθεηαη φξζηα, ν ηξάρεινο ηεο κήηξαο βξίζθεηαη ζην 

ίδην επίπεδν κε ηα κπξνζηηλά ππειηθά νζηά. ηαλ φκσο εμαζζελήζνπλ νη ππειηθνί 

κχεο, ε κήηξα πέθηεη θάησ απφ απηφ ην επίπεδν. Σν κπνκήηξην απνηειείηαη απφ 

κπτθέο ίλεο, πνπ ρσξίδνληαη κε ζπλδεηηθφ ηζηφ, είλαη δηαηεηαγκέλεο είηε θαηά κήθνο 

είηε θαηά ηξφπν θπθιηθφ. 

Ζ θνηιφηεηα ηεο κήηξαο είλαη ληπκέλε απφ κέζα κε βιελλνγφλν, ην 

ελδνκήηξην, πνπ ην πάρνο ηνπ πνηθίιιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γελλεηηθνχ θχθινπ. Σν 

ελδνκήηξην βξίζθεηαη επάλσ απφ ην κπνκήηξην, ψζηε νη άθξεο ησλ αδέλσλ ηνπ 

ελδνκεηξίνπ λα αθνπκπνχλ ζηνπο κπο πνπ βξίζθνληαη απφ θάησ. Κχξηνο ξφινο ηεο 

κήηξαο είλαη λα ππνδέρεηαη ην έκβξπν θαη λα πξνζηαηεχεη ηελ αλάπηπμή ηνπ κέρξη 

ηνλ ηνθεηφ (Γειαδάο, Ν., Σζαθφπνπινο, Μ., 2007). 

 

2.3.8 Αιδοίο 

 

ην θέληξν ηνπ αηδνίνπ ππάξρεη ην ζηφκην ηνπ θφιπνπ θαη ν παξζεληθφο 

πκέλαο, ιεπηή θπθιηθή κεκβξάλε πνπ έρεη ζηε κέζε κηα νπή δηακέηξνπ 1½ εθαηνζηά. 

πεξίπνπ, απφ ηελ νπνία πεξλάεη ην αίκα ηεο πεξηφδνπ. Μπξνζηά απφ ην ζηφκην ηνπ 

θφιπνπ βξίζθεηαη ην ζηφκην ηεο νπξήζξαο. Ο παξζεληθφο πκέλαο πεξηβάιιεηαη απφ 

ηα κηθξά θαη κεγάια ρείιε, πνπ απνηεινχλ δεξκαηηθέο πηπρέο. Μπνξεί λα 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο ζηελ αλάπηπμε απφ κηα γπλαίθα ζε άιιε. ην κπξνζηηλφ 

κέξνο, κπξνζηά απφ ηελ νπξήζξα ηα κηθξά ρείιε θαηαιήγνπλ ζηελ θιεηηνξίδα. 

 

http://www.paidiatros.com/paidi/psychologia/building-relationship-communication-child
http://www.paidiatros.com/egkymosini
http://www.paidiatros.com/paidi/anaptixi/how-tall-my-child-grow
http://www.paidiatros.com/neogennito-vrefos/anaptixi
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Κεθάλαιο 3 : Κςζηική ινώδηρ νόζορ 

3.1 Οπιζμόρ 

 

Απφ ηνλ Παλειιήληνο ζχιινγνο θπζηηθήο ίλσζεο πιεξνθνξνχκαζηε φηη, ε  

θπζηηθή ίλσζε ή θπζηηθή ηλψδεο λφζνο ή ηλνθπζηηθή λφζνο (Cystic Fibrosis ζηα 

Αγγιηθά, Mucoviscidose ζηα Γαιιηθά) είλαη ε πην ζπρλή, παγθνζκίσο, θιεξνλνκηθή 

λφζνο ηεο ιεπθήο θπιήο, πνπ πξνθαιείηαη απφ ηε κεηάιιαμε ελφο γνληδίνπ ηνπ 

εβδφκνπ ρξσκνζψκαηνο θαη πξνζβάιιεη πνιιά δσηηθά φξγαλα θαη ζπζηήκαηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λφζνπ είλαη ε εκθάληζε 

ηδηαίηεξα παρχξξεπζησλ θαη αθπδαησκέλσλ εθθξίζεσλ ζε δηάθνξα φξγαλα θαη 

αδέλεο ηνπ ζψκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή θαηαζηξνθή δσηηθψλ νξγάλσλ θαη 

ηειηθψο ζηελ αλεπάξθεηα απηψλ (http://www.cysticfibrosis.gr/el/).
 

Πνιιέο θνξέο ππάξρνπλ θαη δεπηεξνγελείο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνξεία ηνπ αζζελή, φπσο είλαη δηάθνξεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. Πξνβιήκαηα 

ζπλαληψληαη θαη ζηελ ζξέςε, γηα ηνλ ιφγν φηη ε ηξνθή δελ κπνξεί λα δηαζπαζηεί, 

θαζψο θαη ηα πεξηζζφηεξα ιίπε θαη νη πξσηεΐλεο δελ είλαη εχθνιν λα απνξξνθεζνχλ 

απφ ην ιεπηφ έληεξν. Ζ πξνζπάζεηα γηα ηελ δηαηήξεζε θαιήο ζσκαηηθήο επεμίαο 

θαηέρεη πξσηεχνληα ξφιν ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αζζελψλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο 

επηθείκελνπο θηλδχλνπο. Σα ζπκπηψκαηα πνηθίιινπλ απφ άηνκν ζε άηνκν, πξάγκα 

πνπ νθείιεηαη, ελ κέξεη, ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ ηεο 

ΚΗΝ. 

Δθηηκάηαη φηη πεξίπνπ 1 ζηα 2000-2500 παηδηά γελληνχληαη κε θπζηηθή 

ίλσζε θαη ζπλνιηθά 50-60 παηδηά ην ρξφλν ζηελ Διιάδα (1 παηδί αλά εβδνκάδα 

πεξίπνπ). Σν 4-5% ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, δειαδή 1 ζηα 20 έσο 25 άηνκα ζεσξείηαη 

φηη είλαη θνξέαο ηνπ παζνινγηθνχ γνληδίνπ (πεξίπνπ 500.000 Έιιελεο είλαη θνξείο). 

ηελ ρψξα καο εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ πάλσ απφ 800 αζζελείο ελψ ε ζπρλφηεξε 

γνληδηαθή κεηάιιαμε πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν είλαη ε ραξαθηεξηδφκελε 

σο f508del ή ΓF508, ε νπνία ζεσξείηαη απφ ηηο βαξχηεξεο ζε ζπκπησκαηνινγία 

κεηαιιάμεηο.  
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πγθξηηηθά αλαθέξεηαη φηη, παξφιν πνπ, ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο 

κεζνγεηαθέο ρψξεο, ε Μεζνγεηαθή Αλαηκία εκθαλίδεη πνζνζηφ θνξέσλ πεξίπνπ 

δηπιάζην (8-10%), ιφγσ ηεο ελεκέξσζεο θαη ηνπ εθηεηακέλνπ πξνγξάκκαηνο 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ πνπ έρεη εθαξκνζζεί ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα, νη γελλήζεηο 

αζζελψλ παηδηψλ δελ μεπεξλνχλ ηηο 5 θάζε ρξφλν. Δπνκέλσο, απφ ηελ άπνςε ηεο 

γέλλεζεο λέσλ παζρφλησλ, ε θπζηηθή ίλσζε είλαη καθξάλ ε πην δηαδεδνκέλε 

θιεξνλνκηθή λφζνο ζηελ Διιάδα. Καηά εληειψο παξάδνμν ηξφπν, είλαη κηα πάζεζε 

κάιινλ άγλσζηε ζηελ θνηλή γλψκε, ελψ, αθφκε θαη κεηαμχ ησλ ηαηξψλ, ε εηθφλα γηα 

ηε λφζν είλαη αζαθήο ή παξσρεκέλε.  

Ζ θπζηηθή ίλσζε είλαη πνιπζπζηεκαηηθή λφζνο, πξνζβάιιεη, δειαδή, 

δηάθνξα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ην αλαπλεπζηηθφ 

ζχζηεκα, ην πεπηηθφ - γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα θαη ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα. 

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηελ εκθάληζε αιιά θαη ηε βαξχηεηα πξνβιεκάησλ ζηνπο 

αζζελείο. Ο θάζε αζζελήο επεξεάδεηαη δηαθνξεηηθά. Κξίζηκεο γηα ηελ πνξεία ησλ 

αζζελψλ ζεσξνχληαη νη επηπινθέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ 

θαηαζηξέθνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηνλ πλεπκνληθφ ηζηφ, έρνληαο θαη ην 

ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ αηηίσλ ζλεζηκφηεηαο ηεο λφζνπ.  

Άιια ζπλήζε ζπκπηψκαηα είλαη ν αικπξφο ηδξψηαο κε ζνβαξφ θίλδπλν 

αθπδάησζεο, ε παγθξεαηηθή αλεπάξθεηα θαη άιια γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο επηπηψζεηο ζην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ζηνπο άλδξεο ελψ ζε 

αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εκθαληζζεί κηα κνξθή δηαβήηε (CFRD - Cystic 

Fibrosis Related Diabetes), θαξδηαθά πξνβιήκαηα (πλεπκνληθή θαξδία ή θαξδηαθή 

αλεπάξθεηα), ζνβαξά επαηηθά πξνβιήκαηα (θίξξσζε), παγθξεαηίηηδα, νζηενπφξσζε-

νζηενπελία, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ξηληθνί πνιχπνδεο θαη δηάθνξεο άιιεο 

επηπινθέο. 

Πξφθεηηαη γηα κηα γελεηηθή δηαηαξαρή (ζπλεπψο κε κεηαδνηηθή) πνπ νη 

αζζελείο θέξνπλ απφ ηε γέλλεζή ηνπο, έρνληαο θιεξνλνκήζεη δχν παζνινγηθά 

γνλίδηα ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, έλα απφ ηνλ θάζε γνλέα ηνπο. Σα άηνκα πνπ θέξνπλ έλα 

κφλν παζνινγηθφ γνλίδην ιέγνληαη θνξείο ηνπ γνληδίνπ θαη ζεσξνχληαη απνιχησο 

πγηή. Γηα λα γελλεζεί έλα παηδί κε θπζηηθή ίλσζε πξέπεη απαξαίηεηα θαη νη δχν 
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γνλείο ηνπ λα είλαη θνξείο ή αζζελείο. Οη πηζαλφηεηεο εκθάληζεο ηεο λφζνπ γηα θάζε 

παηδί θαζνξίδνληαη απφ ηνλ θαλφλα ηνπ Mendel. Παξαθάησ αλαθέξνληαη νη 

πεξηπηψζεηο θαη νη πηζαλφηεηεο πνπ ππάξρνπλ λα είλαη θάπνηνο πάζρσλ, θνξέαο ή λα 

κελ θέξεη θαζφινπ ην γνλίδην: 

 ηε ζπλήζε πεξίπησζε δχν γνλέσλ-θνξέσλ, γηα θάζε παηδί ππάξρεη 

πηζαλφηεηα 25% λα πάζρεη απφ ηε λφζν, 50% λα είλαη θνξέαο θαη 25% λα κελ 

θέξεη θαλ ην γνλίδην. 

 Απφ έλα γνλέα πάζρσλ θαη έλα γνλέα θνξέα, θάζε παηδί έρεη πηζαλφηεηα 50% 

λα πάζρεη απφ ηε λφζν θαη 50% πηζαλφηεηα λα είλαη θνξέαο. 

 Απφ έλα γνλέα πνπ δελ θέξεη θαζφινπ ην γνλίδην θαη έλα γνλέα θνξέα, δελ 

ππάξρεη πηζαλφηεηα γέλλεζεο παηδηνχ πνπ λα πάζρεη απφ ηελ λφζν, αιιά θαηά 

50% θάζε παηδί είλαη πηζαλφ λα είλαη θνξέαο. 

 Απφ έλα γνλέα πνπ δελ θέξεη θαζφινπ ην γνλίδην θαη έλα γνλέα πάζρσλ, φια 

ηα παηδηά ζα είλαη θνξείο. 

 Σέινο, δχν γνλείο πνπ πάζρνπλ πξνθαλψο κπνξνχλ λα θάλνπλ κφλν παηδηά 

πνπ ζα λνζνχλ. 

 

3.2 Ιζηοπική αναδπομή 

 

Γηάθνξα άξζξα ηα νπνία είραλ δεκνζηεπηεί ζηηο αξρέο ηνπ 1900, ζε ηαηξηθά 

πεξηνδηθά πεξηέγξαθαλ πεξηπηψζεηο βξεθψλ κε παγθξεαηηθέο δπζιεηηνπξγίεο θαη 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα , αιιά θαλέλαο δελ έθαλε ιφγν γηα κία κφλν πάζεζε 

εμαηηίαο ηεο κεγάιεο πνηθηινκνξθίαο ηεο λφζνπ. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη επηζηήκνλεο 

έθαλαλ ιφγν φηη ηα ζπκπηψκαηα απηά άλεθαλ ζε δηάθνξεο παζήζεηο. Ζ θπζηηθή 

ίλσζε σο αζζέλεηα πεξηγξάθηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ Διβεηφ παηδίαηξν 

GuidoFaconi ην 1928, ελψ ην 1938 ε DorothyAndersen ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Colymbia δεκνζίεπζε ηελ πξψηε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

θπζηηθήο ίλσζεο.  

Έρνπκε  δηάθνξεο αλαθνξέο αλά ηνπο αηψλεο:    

1705 - ε έλα βηβιίν ιανγξαθηθνχ πεξηερνκέλνπ αλαθέξεηαη φηη έλα παηδί κε 

αικπξή γεχζε είλαη καγεκέλν.  
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1857 - ε βηβιίν Παηδηθψλ Σξαγνπδηψλ θαη Παηρληδηψλ απφ ηελ Διβεηία 

πεξηιακβάλεηαη ην κεζαησληθφ γλσκηθφ: "Αιίκνλν ζην παηδί πνπ ην θηιί ζην κέησπφ 

ηνπ έρεη γεχζε αικπξή, γηαηί είλαη καγεκέλν θαη ζχληνκα ζα πεζάλεη".  

1938 - Ζ Γξ Dorothy Andersen πεξηγξάθεη γηα πξψηε θνξά ηελ Κπζηηθή 

Ίλσζε, νλνκάδνληάο ηελ θπζηηθή ίλσζε ηνπ παγθξέαηνο.  

1946 - Οη di Sant' Agnese θαη Andersen αλαθέξνπλ γηα πξψηε θνξά ηε 

ρξήζε αληηβηνηηθψλ θαηά πλεπκνληθψλ ινηκψμεσλ ζε αζζελείο κε Κπζηηθή Ίλσζε.  

1953 - Ο di Sant' Agnese θαη ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηγξάθνπλ ηελ αλσκαιία ηνπ 

ηδξψηα ζηελ Κπζηηθή Ίλσζε.  

1955 - Δμεηάδεηαη ε ρξήζε παγθξεαηηθψλ ελδχκσλ.  

1959 - Οη Gibson θαη Cook πεξηγξάθνπλ κηα αθξηβή θαη αζθαιή κέζνδν γηα 

ην ηεζη ηδξψηα.  

1964 - Οη Doershuk, Maththews θαη ζπλεξγάηεο πεξηγξάθνπλ έλα ζχγρξνλν 

νινθιεξσκέλν πξφγξακκα ζεξαπείαο.  

1978 - Υξεζηκνπνηνχληαη γηα πξψηε θνξά παγθξεαηηθά έλδπκα κε εληεξηθφ 

πεξίβιεκα.  

1981-1983 - Πεξηγξαθή ησλ αλσκαιηψλ ζηε κεηαθνξά ειεθηξνιπηψλ απφ 

ηνπο Knowles, Quinton θαη ζπλεξγάηεο.  

1989 - Οη Tsui, Riordan θαη Collins αλαθαιχπηνπλ ην γνλίδην ηεο Κπζηηθήο 

Ίλσζεο.  

1990 - Γηφξζσζε ηνπ θπηηαξηθνχ ειαηηψκαηνο ζηε κεηαθνξά ρισξίνπ ζε 

εξγαζηεξηαθή θαιιηέξγεηα, κε κεηαθνξά γνληδίσλ κέζσ αδελντνχ .  

1992 - Πξψηεο δνθηκέο γνληδηαθήο κεηαθνξάο ζε αζζελείο κε Κπζηηθή 

Ίλσζε. 

ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζε πιεζψξα εξεπλψλ θαη αλαιχζεσλ, νη νπνίεο 

θαηέιεμαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζηε δηαπίζησζε φηη πξφθεηηαη γηα κηα 

θιεξνλνκηθή αζζέλεηα πνπ νθείιεηαη ζηηο κεηαιιάμεηο ηνπ γνληδίνπ CFTR. Έηζη ην 
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1952 ε ζπλερφκελε κειέηε ηεο πάζεζεο νδήγεζε ηνλ PauldiSant - Agnese θαη ηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπ ζηε δεκηνπξγία ηνπ δηαγλσζηηθνχ ηεζη ηδξψηα, γηα ηελ θπζηηθή 

ίλσζε, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε δηαηαξαρή ησλ ειεθηξνιπηψλ ζηνλ πάζρνληα 

νξγαληζκφ. 

 

3.3 Σο γονίδιο CFTR 

 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ γνληδίνπ ηεο θπζηηθήο ίλσζεο έγηλε κε ηε ρξήζε ελφο 

κεγάινπ αξηζκνχ πνιπκνξθηθψλ δεηθηψλ θαζψο επίζεο θαη κε έλα ζπλδπαζκφ 

ηερληθψλ θπζηθήο ραξηνγξάθεζεο, απνκφλσζεο εμνλίσλ θαη γελεηηθήο αλάιπζεο. Κη 

αληηπξνζψπεπε έλα πξσηαξρηθφ ζηφρν γηα γνληδηαθή ραξηνγξάθεζε κε αλάιπζε 

ζχλδεζεο θαη απηή ε πξνζπάζεηα μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’80 απφ 

δηάθνξεο νκάδεο. Σν 1985 βξέζεθε ζχλδεζε κε δείθηεο απφ ην ρξσκφζσκα 7.  

ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ειέγρηεθαλ πνιινί πεξηζζφηεξνη δείθηεο ζην 

ρξσκφζσκα 7 θαη ην γνλίδην ηεο θπζηηθήο ίλσζεο βξέζεθε λα θείηαη πνιχ θνληά 

ζηνπο δείθηεο met θαη J 3. Σερληθέο θπζηθήο ραξηνγξάθεζεο έδεημαλ φηη ε απφζηαζε 

αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο δείθηεο ήηαλ πεξίπνπ 1.6 εθαηνκκχξηα bp (base pair), κηα 

αξθεηά κεγάιε πεξηνρή, πνπ πεξηθιείεη πεξίπνπ 50 γνλίδηα. ηε ζπλέρεηα βξέζεθαλ 

πεξηζζφηεξνη δείθηεο κέζα ζ’απηή ηε πεξηνρή, φπσο ν XV-2C θαη ν ΚΜ-19, νη νπνίνη 

ήηαλ ζηελά ζπλδεδεκέλνη δείθηεο θνληά ζην γνλίδην ηεο θπζηηθήο ίλσζεο θαη νη 

νπνίνη επέηξεςαλ λα επηθεληξσζεί αθφκα πεξηζζφηεξν ε ζέζε ηνπ γνληδίνπ ηεο 

θπζηηθήο ίλσζεο.  

Σν γνλίδην πνπ θσδηθεχεη ηελ πξσηεΐλε CFTR εληνπίζηεθε ηειηθά ζε ηκήκα 

ηνπ καθξνχ ζθέινπο ηνπ ρξσκνζψκαηνο 7, ραξηνγξαθήζεθε ζηε ρξσκνζσκηαθή 

ζέζε 7q3 θαη θισλνπνηήζεθε ην έηνο 1989. Λεπηνκεξήο αλάιπζε ηνπ γνληδίνπ 

θαηέδεημε φηη πξφθεηηαη γηα γνλίδην, ην νπνίν απνηειείηαη απφ 250.000 δεχγε βάζεσλ 

(250Kbp) θαη παξάγεη mRNA κεγέζνπο 6.5Kb ην νπνίν πεξηιακβάλεη 27 εμφληα.  
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3.4 Λειηοςπγία ηος CFTR 

 

O CFTR είλαη κηα δηακεκβξαληθή πξσηεΐλε, ε νπνία ιεηηνπξγεί θπξίσο σο 

δίαπινο C1 αιιά πηζηεχηαη φηη κπνξεί λα έρεη θαη άιινπο ξφινπο φπσο ηε κεηαθνξά 

θάπνηνπ ππνζηξψκαηνο ή ηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο άιισλ δηαχισλ ηφλησλ (0_,Κ+ 

θαη Na+). Αλάιπζε ηνπ CFTR mRNA κε απνηχπσζε θαηά Northern έδεημε φηη ν 

CFTR εθθξάδεηαη ζην επηζήιην θαη ζηνπο ππνβιελλνγφληνπο αδέλεο ηεο 

αλαπλεπζηηθήο νδνχ, ζην επηζήιην ηνπ παγθξέαηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνπο 

παγθξεαηηθνχο πφξνπο θαζψο επίζεο θαη ζην επηζειηαθφ ζηξψκα ηνπ εληέξνπ θαη 

ηδηαίηεξα ζηνπο αδέλεο ηνπ Brunner13. Δπίζεο έρεη παξαηεξεζεί ζην επηζήιην ησλ 

ηδξσηνπνηψλ θαη ζηεινγφλσλ αδέλσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ην επηζήιην ησλ αεξνθφξσλ νδψλ θαη ηνπ 

εληεξηθνχ απινχ, ν CFTR εληνπίδεηαη ζηε κεκβξάλε ηεο βαζηθήο πιεπξάο ησλ 

επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. Ζ έθθξηζε ηφλησλ CF δηακέζνπ ησλ επηζειηαθψλ θπηηάξσλ 

είλαη απνηέιεζκα ηεο ζπληνληζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ κεηαθνξέσλ ζηε βαζηθή 

θαη βαζνπιεπξηθή κεκβξάλε. Ηφληα - εηζέξρνληαη ζην επηζειηαθφ θχηηαξν κέζσ ηνπ 

ζπλκεηαθνξέα Na -K+-2C1 ζηε βαζνπιεπξηθή κεκβξάλε ηνπ θπηηάξνπ, θαη 

εθθξίλνληαη ζηηο αεξνθφξεο νδνχο θαη ζηνλ εληεξηθφ απιφ κέζσ ηνπ CFTR θαη ηνπ 

εμαξηψκελνπ απφ Ca δηαχινπ CF ζηε βαζηθή κεκβξάλε ηνπ θπηηάξνπ.  

Ο ξφινο ηνπ CFTR ζην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα είλαη ζεκαληηθφο θαζψο 

παξεκπνδίδεη ηελ αλάπηπμε αλαπλεπζηηθψλ ινηκψμεσλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο, είηε 

δηαηεξψληαο εθείλε ηε ζπγθέληξσζε ηνπ άιαηνο πνπ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εμνπδεηέξσζε ησλ βαθηεξηδίσλ,20 είηε ζπκκεηέρνληαο άκεζα ή έκκεζα ζηε 

κεηαθνξά ή έθθξηζε θάπνησλ αληηβαθηεξηδηαθψλ παξαγφλησλ Γηαθίλεζε ηφλησλ 

κέζσ ηεο βαζηθήο (apical) θαη βαζνπιεπξηθήο (basolateral) κεκβξάλεο ησλ 

επηζειηαθψλ θπηηάξσλ ησλ αεξνθφξσλ νδψλ θαη εληεξηθνχ απινχ.  

ζνλ αθνξά ην πάγθξεαο, ηφληα - εθθξίλνληαη ζηνλ απιφ ησλ παγθξεαηηθψλ 

πφξσλ δηακέζνπ ηεο CFTR πξσηεΐλεο ζηε βαζηθή πιεπξά ηνπ επηζειηαθνχ θπηηάξνπ 

θαη ζηε ζπλέρεηα εηζέξρνληαη μαλά ζην θχηηαξν ζε αληαιιαγή κε ελδνθπηηαξηθά 

ηφληα δηηηαλζξαθηθψλ κε ηα νπνία εκπινπηίδεηαη ην παγθξεαηηθφ πγξφ. ηνπο 
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ηδξσηνπνηνχο αδέλεο ν CFTR παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε παξαγσγή ππφηνλνπ ηδξψηα 

κέζσ ηεο απνξξφθεζεο ηφλησλ CF. 

 

3.5 Ππυηεΐνη CFTR 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο πξσηνηαγνχο δνκήο ηεο πξσηεΐλεο CFTR έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα γίλεη πξφβιεςε ηεο δπλακηθήο ηξηηνηαγνχο δνκήο ηεο. πξσηεΐλε 

CFTR13 είλαη κία πνιππεπηηδηθή αιπζίδα κεγέζνπο 1480 ακηλνμέσλ θαη κνξηαθνχ 

βάξνπο 168,138 Da, γηα ηελ νπνία πξνηείλεηαη φηη ζρεκαηίδεη πέληε πεξηνρέο.  

α) Γχν δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο (membrane-spanning domains) MSD1 θαη 

MSD2, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο απνηειείηαη απφ έμη δηακεκβξαληθά ηκήκαηα. β) Μία 

ελδνθπηηαξηθή ξπζκηζηηθή πεξηνρή (R domain),ε νπνία πεξηέρεη αξθεηέο νκφινγεο 

αιιεινπρίεο θσζθνξπιίσζεο απφ ηελ πξσηετληθή θηλάζε A (ΡΚΑ).  γ) Γχν πεξηνρέο 

πξφζδεζεο λνπθιενηηδίσλ (nucleotide-binding domains) NBD1 θαη NBD2, νη νπνίεο 

πηζηεχεηαη φηη αιιειεπηδξνχλ κε ATP.Ζ NBD1 πεξηνρή απνηειείηαη απφ 244 

θαηάινηπα (L441 - Κ684), ελψ ε NBD2 πεξηνρή απνηειείηαη απφ 254 θαηάινηπα (LI 

1227-L11480). Σφζν ε ξπζκηζηηθή πεξηνρή R φζν θαη νη NBD1 θαη NBD2 πεξηνρέο 

ηνπ CFTR βξίζθνληαη ελδνθπηηαξηθά.  

Ζ νκνηφηεηα ζηελ αιιεινπρία ησλ δχν δηακεκβξαληθψλ πεξηνρψλ θαη γεληθή 

ηνπνινγία ηεο CFTR πξσηεΐλεο είλαη ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαηαηάζζνπλ ζε κηα 

νηθνγέλεηα πξσηετλψλ, νη νπνίεο νλνκάδνληαη κεηαθνξείο ABC (ATP-Binding 

Cassette transporters) ή ΑΣΡαζεο κεηαθνξάο (traffic ATPases). Απηή νηθνγέλεηα 

πεξηιακβάλεη πξσηεΐλεο, φπσο Ρ-γιπθνπξσηε'ΐλε, MRP πξσηεΐλε, ππεξνμπζσκαηηθή 

κεκβξαληθή πξσηεΐλε ΡΜΡ70, νη νπνίεο δηεθπεξαηψλνπλ πνηθίιεο βηνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο είλαη έθθξηζε ηνμηλψλ θαη κεηαθνξά κεηαβνιηηψλ, πεπηηδίσλ, ή 

ηφλησλ δηακέζνπ ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο κεκβξάλεο.  

ινη νη ABC κεηαθνξείο εκθαλίδνπλ αξθεηέο νκνηφηεηεο φζνλ αθνξά ηελ 

αιιεινπρία θαη ηε δνκή θαη έηζη κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ κε παξφκνηνπο κεραληζκνχο. 

Δπηπιένλ πεξηέρνπλ ηέζζεξα κνηίβα πςειά ζπληεξεκέλσλ αιιεινπρηψλ εληφο ησλ 

NBD πεξηνρψλ, δχν «Walker» θαη δχν «Walker» κνηίβα ηα νπνία δηαρσξίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο απφ 90-110 θαηάινηπα θαη ηα νπνία είλαη ζεκαληηθά γηα ηε πξφζδεζε 
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θαη πδξφιπζε ηνπ ΑΣΡ24. Σν γεγνλφο φηη CFTR πξσηεΐλε ιεηηνπξγεί θπξίσο ζαλ 

δίαπινο παξά ζαλ κεηαθνξέαο θαη φηη πεξηέρεη ξπζκηζηηθή R πεξηνρή είλαη κνλαδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ δελ ζπλαληηνχληαη ζηηο άιιεο πξσηεΐλεο απηήο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

3.6 Ρύθμιζη ηηρ λειηοςπγίαρ ηος CFTR 

 

Ζ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ δηαχινπ CF ξπζκίδεηαη απφ ηε παξνπζία 

CAMP θαη ηε θσζθνξπιίσζε ηεο ξπζκηζηηθήο πεξηνρήο R απφ ηελ πξσηετληθή 

θηλάζε A (ΡΚΑ) θαζψο θαη απφ ηελ ελδνθπηηαξηθή ζπγθέληξσζε ΑΣΡ25. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, θσζθνξπιίσζε ηεο ξπζκηζηηθήο πεξηνρήο R νδεγεί ζηελ 

ελεξγνπνίεζε ηνπ δηαχινπ C1 κέζσ πξφζδεζεο ηνπ ΑΣΡ ζηηο NBD πεξηνρέο ηνπ 

CFTR. Ζ R πεξηνρή απνκνλψζεθε απφ ηνλ CFTR ρξεζηκνπνηψληαο γελεηηθή 

κεραληθή, γηα λα κειεηεζεί ν αθξηβήο ξφινο ηεο ζηε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξσηεΐλεο.  

Βξέζεθε φηη αλ R πεξηνρή θσζθνξπιηψλεηαη, ηφηε πξνζδέλεηαη επθνιφηεξα 

ΑΣΡ ζην κφξην θαη κ’απηφ ην ηξφπν ν δίαπινο αλνίγεη επηηξέπνληαο έηζη ηε δηέιεπζε 

ηφλησλ C1 κέζσ απηνχ. Αληίζεηα, φηαλ R πεξηνρή δελ θσζθνξπιηψλεηαη, ιηγφηεξν 

ΑΣΡ πξνζδέλεηαη ζηηο NBD πεξηνρέο θαη άξα ην θαλάιη παξακέλεη θιεηζηφ. Απ’ απηφ 

ζπκπεξαίλεηαη φηη θσζθνξπιίσζε ηεο R πεξηνρήο επηθέξεη αιιαγέο ζηηο 

ειεθηξνζηαηηθέο αιιειεπηδξάζεηο εληφο ηνπ κνξίνπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζην 

εζσηεξηθφ ησλ NBD πεξηνρψλ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ηθαλφηεηά ηνπο λα 

πξνζδέλνπλ ΑΣΡ.  

Ζ πξφζδεζε ΑΣΡ ζηηο NBD πεξηνρέο, νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηάλνημε 

ηνπ δηαχινπ, αθνινπζείηαη ζηε ζπλέρεηα απφ πδξφιπζε ηνπ ΑΣΡ, νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο νδεγεί ζε απελεξγνπνίεζε θαη θιείζηκν ηειηθά ηνπ δηαχινπ. Δπίζεο κειέηεο 

έρνπλ δείμεη φηη νη δχν NBD πεξηνρέο ηνπ CFTR ζπλεξγάδνληαη θαη αιιειεπηδξνχλ 

ιεηηνπξγηθά κεηαμχ ηνπο, ξπζκίδνληαο έηζη κ’ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ αγσγηκφηεηα ηνπ 

δηαχινπ. 
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3.7 Μεηαλλάξειρ ηος CFTR 
 

Με ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε ηνπ DNA αζζελψλ κε ΚΗ έρνπλ αληρλεπζεί κέρξη 

ζήκεξα πάλσ απφ 800 κεηαιιάμεηο, ησλ νπνίσλ ζπρλφηεηα δηαθέξεη γεσγξαθηθά θαη 

πιεζπζκηαθά.  

Μεηάλλαξη  ςσνόηηηα (%) Πληθςζμόρ με ηην 

ςτηλόηεπη παποςζία 

G542X 1,0621 2.4 Ηζπαλνί 

G551D 717 1.6 Άγγινη 

Ν1303Κ 589 1.3 Ηηαινί  

IWI282X 536 1,2 Δβξαίνη - Askhenazi  

R553X 322 0,7 Γεξκαλνί 

621+1G->T 315 0,7 Γαιινθαλαδνί 

l7l7-lG->A 284 0,6 Ηηαινί 

R1162X 125 0,3 Ηηαινί 

394ddTT 78 10-30 Ννξβεγνί -  Φηιαλδνί 

2789+5G->A 54 0,3 Ηζπαλνί 

711+1G->T 49  Γαιινθαλαδνί 

2183AA->G 40  Ηηαινί 

3905insT 38 6-17 Διβεηνί, Amish, Acadian 

Q359K/T360K  87,5 Δβξαηνγεσξγηαλνί 

M1101K  69 Hutterite 

Y122X  48 Γάιινη, λήζνο Reunion 

1898+5G->T  30 Κηλέδνη, Taiwan 

3120+1G->A  11 Aθξνακεξηθαλνί 

I148T  9,1 Γαιινθαλαδνί 

Πίνακαρ 3.1: πρλφηεξεο κεηαιιάμεηο ζην γνλίδην CFTR παγθνζκίσο. Μειέηε ζε ζχλνιν 43,849  

ρξσκνζσκάησλ ΚΗ, γεληθψλ θαη εηδηθψλ πιεζπζκψλ. 

Πηγή: http://www.cftr.info/about-cf/cftr-mutations/cftr-epidemiology/ 

 

Οη αλσκαιίεο απηέο ηνπ CFTR γνληδίνπ εληνπίδνληαη θπξίσο ζηηο 

θσδηθεχνπζεο πεξηνρέο θαη πεξηιακβάλνπλ κηθξά ειιείκκαηα θαη πξνζζήθεο 

λνπθιενηηδίσλ πνπ πξνθαινχλ κεηαηφπηζε ηνπ πιαηζίνπ αλάγλσζεο (Frameshiiit), 

αλεξκελεχζηκεο κεηαιιάμεηο (Nonsense), παξεξκελεχζηκεο (Missense) θαζψο θαη 

ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο απνθνπήο θαη 

επαλαζπγθφιιεζεο (Splicing-καηίζκαηνο) θαη ηε ζχλζεζε ηνπ RNA.  



53 
 

Αλάινγα κε ην είδνο ηεο κεηάιιαμεο θαη ηελ πεξηνρή ηεο πξσηεΐλεο πνπ 

επεξεάδεηαη, νη δηάθνξεο βιάβεο ζην γνλίδην δηαθξίλνληαη ζε 4 ηχπνπο.  

 Οκάδα I: Μεηαιιάμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ηεο πξσηεΐλεο:  

Αθνξνχλ κεηαιιάμεηο (W1282X, R553X, R1162) πνπ νδεγνχλ ζηε δηαθνπή ηεο 

ζχλζεζεο ηεο πνιππεπηηδηθήο αιπζίδαο, κε απνηέιεζκα ηε παξαγσγή πξσηεΐλεο 

κε κήθνο κηθξφηεξν ηνπ θπζηνινγηθνχ. Αλάινγα κε ην ηκήκα πνπ ιείπεη νξίδεηαη 

θαη ην πνζνζηφ παξαγσγήο ελεξγνχ πξσηεΐλεο. 

 Οκάδα Π: Με απνηειεζκαηηθή επεμεξγαζία ηεο πξσηεΐλεο: 

Δδψ αλήθνπλ νη κεηαιιάμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηειηθή δνκή ηεο πξσηεΐλεο θαη 

νδεγνχλ ζε ειαηησκαηηθή σξίκαλζε ηνπ CFTR κέζα ζην θχηηαξν37. ε απηή ηελ 

νκάδα αλήθεη θαη πην θνηλή κεηάιιαμε ηεο λφζνπ, AF508, νπνία ραξαθηεξίδεηαη 

απφ έιιεηκκα ηνπ ακηλνμένο θαηλπιαιαλίλε ζηε ζέζε 508 ηεο πξσηεΐλεο, ζηελ 

NBD1 πεξηνρή θαζψο θαη ε παξεξκελεχζηκε κεηάιιαμε Ν1303Κ ζηελ NBD2 

πεξηνρή. Οκάδα III: Με απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηνπ δηαχινπ CI : Αθνξά 

κεηαιιάμεηο (G551D, G1224Δ, J1225) πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο NBD ηνπ 

CFTR θαη επεξεάδνπλ ηε δέζκεπζε θαη πδξφιπζε ηνπ ΑΣΡ κε απνηέιεζκα ηε κε 

απνηειεζκαηηθή ξχζκηζε ηνπ θαλαιηνχ Cl-38,50. 

 Οκάδα IV: Βιάβεο ζηηο δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο ηεο πξσηεΐλεο: 

Αληηπξνζσπεχεηαη απφ κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινχλ βιάβεο ζηηο 

δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο ηνπ CFTR’8 θαη είλαη ζπλήζσο παξεξκελεχζηκεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα κεηαιιάμεηο ζηελ MSD1 πεξηνρή φπσο νη R117Ζ, R334W, 

R347P θαη R347H επεξεάδνπλ θαηάινηπα αξγηλίλεο ζε δπλακηθέο 

δηακεκβξαληθέο αιιεινπρίεο κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη κεησκέλε 

αγσγηκφηεηα κέζσ ηνπ δηαχινπ CE, ελψ εμαξηψκελε απφ cAMP ξπζκηζηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ CFTR παξακέλεη αλεπεξέαζηε . 

 

3.8 Δπίπηυζη ηηρ AF508 μεηάλλαξηρ ζηην ππυηεΐνη CFTR AF508 

 

Ζ κεηάιιαμε αθνξά ηελ απαινηθή ηξηψλ λνπθιενηηδίσλ (CTT), νπνία 

εληνπίδεηαη ζην εμφλην 10 ηνπ γνληδίνπ CFTR θαη νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αθαίξεζε κηαο θαηλπιαιαλίλεο ζηε ζέζε 508, εληφο ηεο NBD1 πεξηνρήο ηνπ CFTR 

φπνπ πξνζδέλεηαη ην ΑΣΡ.  
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Παιαηφηεξεο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε ζπλζεηηθφ πεπηίδην, ην νπνίν αληηζηνηρεί 

ζηελ αιιεινπρία γχξσ απφ θαηλπιαιαλίλε 508 (Phe508) ππνζηήξηδαλ φηηην 

θπζηνινγηθφ πεπηίδην ιακβάλεη θπξίσο δνκή β-πηπρσηνχ θχιινπ ελψ απαινηθή 

ηεοPhe508 πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηε δηακφξθσζε ηνπ πεπηηδίνπ40. Βξέζεθε φηηην 

κεηαιιαγκέλν πεπηίδην είλαη ιηγφηεξν ζηαζεξφ ζε ζχγθξηζε κε ην θπζηνινγηθφ 

πεπηίδην κε απνηέιεζκα λα ράλεη ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα πξνζδέλεη 

ην ΑΣΡ θάησ απφ κε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο (π.ρ ζε νπξία 4Μ).  

Μέρξη ζήκεξα ηξηζδηάζηαην κνληέιν ηνπ CFTR δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

θαζψο πξσηεΐλε απηή είλαη δχζθνιν λα εθθξαζηεί ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, ηέηνηεο 

ψζηε λα κπνξέζεη λα θξπζηαιινγξαθεζεί. Καηαζθεπάζηεθαλ φκσο ηξηζδηάζηαηα 

ζεσξεηηθά κνληέια θαη γηα ηηο δχν πεξηνρέο πνπ πξνζδέλνπλ ATP, NBD1 θαη NBD2, 

βαζηδφκελα ζηελ FI ATPase θαη RecA πξσηεΐλε. Σα κνληέια απηά κπφξεζαλ λα 

θαηαζθεπαζηνχλ θαζψο νη NBD1 θαη NBD2 πεξηνρέο ηνπ CFTR εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθή νκνινγία, φζνλ αθνξά ηελ αιιεινπρία, κε ηηο β θαη α ππνκνλάδεο ηεο FI 

ATPase αληίζηνηρα. χκθσλα κ’απηά ηα κνληέια, ζε αληίζεζε κε ηηο παιαηφηεξεο 

κειέηεο, ζηνλ θπζηνινγηθφ CFTR ην ακηλνμχ Phe508 βξίζθεηαη εληφο κηαο α-έιηθαο 

θαη ζπκβάιιεη ζηελ δηακφξθσζε ηεο NBD1 πεξηνρήο, νπνία αιιειεπηδξά κε ην 

δαθηχιην πνπξίλεο ηνπ ΑΣΡ.  

ηε CFTR φκσο πξσηεΐλε κε ηε AF508 κεηάιιαμε, ε απαινηθή ηεο Phe508 

πξνθαιεί απψιεηα ηεο ειηθνεηδνχο α-δνκήο εληφο ηεο NBD1 πεξηνρήο ηνπ CFTR, κε 

απνηέιεζκα ην κφξην λα είλαη δνκηθά αζηαζέο θαη λα εκθαλίδεη κεησκέλε επαηζζεζία 

ζηε πξφζδεζε ΑΣΡ. Απηέο νηπξνβιέςεηο, φηη δειαδή πεξηνρή πνπ πεξηέρεη ηελ 

Phe508 έρεη ηελ ηάζε λα ζρεκαηίδεη κηα α-έιηθα θαη φηη AF508 κεηάιιαμε πξνθαιεί 

απψιεηα ηεο α-ειηθνεηδνχο δνκήο, επηβεβαηψλνληαη κε δηαιπηέο δνκέο, πνπ έρνπλ 

αλαιπζεί κε NMR (Nuclear Magnetic Resonance), ηφζν ζπλζεηηθνχ θπζηνινγηθνχ 

πεπηδίνπ ην νπνίν απνηειείηαη απν ηα θαηάινηπα Met498-Ala523, φζν θαη 

κεηαιιαγκέλνπ πεπηηδίνπ.  

H CFTR πξσηεΐλε θαζψο ζπληίζεηαη απφ κεκβξαλνζχλδεηα ξηβνζψκαηα, 

ελζσκαηψλεηαη ζηε κεκβξάλε ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ (ΔΓ), ελψ παξάιιεια 

πξνζηίζεληαη νιηγνζαθραξηηηθέο αιπζίδεο ζηηο νπνίεο πξνζδέλνληαη θαιλεμίλε θαη νη 

θπηηαξνπιαζκαηηθέο πξσηεΐλεο ζπλνδνί (chaperones) Hsp70, Hdj-2 θαη Hsp90. Γηα 

λα κπνξέζεη πξψηκε πξσηεΐλε λα εμαρζεί απφ ην ΔΓ κεζσ ησλ (ΓΟΡΠ θαιπκκέλσλ 
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θπζηηδίσλ, ζα πξέπεη πξσηεΐλε λα ιάβεη κηα αλψηεξε δνκή. Ζ σξίκαλζε ηεο 

πξσηεΐλεο, νπνία είλαη ΑΣΡ εμαξηψκελε, ζπλνδεχεηαη απφ απειεπζέξσζή ηεο απφ 

ηελ θαιλεμίλε θαη ηηο ζπλνδνχο πξσηεΐλεο.  

Μφξηα ηα νπνία δελ ιακβάλνπλ απηή ηε δηακφξθσζε θαηαθξαηνχληαη απφ 

ηηο πξσηεΐλεο ζπλνδνχο θαη ππφθεηληαη ζε πξσηεφιπζε απφ πξσηεαζψκαηα ή 

ζρεκαηίδνπλ ζπζζσκαηψκαηα (aggresomes), φηαλ πξσηεφιπζε παξεκπνδίδεηαη. 

σζηά αλαδηπισκέλεο πξσηεΐλεο πξνζηαηεχνληαη απφ ηελ πξσηεφιπζε, 

κεηαθέξνληαη ζηε ζπζθεπή Golgi, φπνπ νινθιεξψλεηαη γιπθνζπιίσζε ηεο 

πξσηεΐλεο θαη θπζηίδηα ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξνπλ ηνλ CFTR απφ ην trans-Golgi ζηελ 

θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε. Σέινο πξσηεΐλε κεηαθέξεηαη κε ηα ελδνζσκάηηα ζηα 

ιπζνζψκαηα φπνπ θαη απνδνκείηαη.  

Πξφζθαηεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη ν κεηαιιαγκέλνο AF508 CFTR δελ 

κπνξεί λα ππνζηεί σξίκαλζε ζην ΔΓ, νπνία είλαη ΑΣΡ εμαξηψκελε, κε απνηέιεζκα 

λα θαηαθξαηείηαη απφ ηηο πξσηεΐλεο ζπλνδνχο θαη λα πθίζηαηαη πξσηεφιπζε. 

Δπνκέλσο ΓΔ508 κεηάιιαμε δελ επηηξέπεη ζηνλ κεηαιιαγκέλν CFTR λα σξηκάζεη 

θαη λα εμαρζεί απφ ην ΔΓ θαη λα θηάζεη ηειηθά ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε, 

πξάγκα ην νπνίν απνηειεί επεμήγεζε ηεο κνξηαθήο θαη ρεκηθήο βάζεο ηεο γελεηηθήο 

αζζέλεηαο πνπ πξνθαιείηαη δειαδή ηεο θπζηηθήο ίλσζεο.  

Ζ απνηπρία ηεο CFTR πξσηεΐλεο λα εμειηρζεί βηνζπλζεηηθά κπνξεί λα 

εθηηκεζεί πεηξακαηηθά κε βάζε ηε θαηάζηαζε γιπθνζπιίσζεο ηεο πξσηεΐλεο. ε 

θχηηαξα ζηα νπνία έρεη εηζαρζεί ην γνλίδην ηεο ΚΗ κε ηερληθέο αλαζπλδπαζκνχ, ν 

θπζηνινγηθφο CFTR θαη ν AF508 CFTR κεηά απφ αλνζνθαζίδεζε 

θσζθνξπιηψλνληαη κε ΡΚΑ θαη [Ρ] ΑΣΡ θαη δηαρσξίδνληαη έπεηηα ζε πεθηή 

αγαξφδεο.  

H δψλε αληηπξνζσπεχεη ηε πξσηεΐλε πνπ έρεη ππνζηεί κεξηθή γιπθνζπιίσζε 

ζην ΔΓ. δψλε C αληηζηνηρεί ζηνλ ψξηκν CFTR ηνπ νπνίνπ γιπθνζπιίσζε έρεη 

νινθιεξσζεί ζηε ζπζθεπή Golgi. AF508 CFTR δελ εκθαλίδεη C δψλε, επεηδή 

πξσηενιχεηαη κεηά ηε κεξηθή γιπθνζπιίσζή ηνπ ζην ΔΓ θαη έηζη πξσηεΐλε δελ 

αληρλεχεηαη ζηελ θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε.  

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία, κηθξφηεξε ησλ 37°C, κεξηθέο 

απφ ηηο κεηαιιαγκέλεο πξσηεΐλεο κπνξνχλ λα δηαθχγνπλ ηε πξσηεφιπζε θαη αθνχ 
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γιπθνζπιησζνχλ ζηε ζπζθεπή Golgi, κεηαθέξνληαη ζηε θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη 

ιεηηνπξγνχλ εθεί σο δίαπινη C1”48. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ AF508 CFTR είλαη κεησκέλε ζην 1/3 απφ απηήλ ηνπ 

θπζηνινγηθνχ CFTR49’50’48. Απηφ ζεκαίλεη φηη AF508 κεηάιιαμε επηθέξεη ηνπηθέο 

κεηαβνιέο ζηε δνκή ηνπ κνξίνπ, πξνθαιψληαο έηζη κεησκέλε πξφζδεζε ηνπ ΑΣΡ 

ζηελ NBD1 πεξηνρή θαη άξα κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπλνιηθήο πξσηεΐλεο.  

Ζ κειέηε ηεο επίπησζεο ηεο AF508 κεηάιιαμεο ζηε δνκή ηεο CFTR 

πξσηεΐλεο νδήγεζε ζην λα γίλνπλ πξνζπάζεηεο in vitro, ψζηε λα πξναρζεί σξίκαλζε 

ηεο πξσηεΐλεο παξεκπνδίδνληαο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ηε θαθή αλαδίπισζε ηνπ 

κνξίνπ ζην ΔΓ. Μηα απφπεηξα in vitro αθνξνχζε ηε ρξήζε δηαθφξσλ παξαγφλησλ 

φπσο είλαη γιπθεξφιε51 θαη ηξηθζνξναηζαλφιε (TFE)42, νη νπνίνη επηδξνχλ ρεκηθά 

ζηε δνκή ηεο AF508 πξσηεΐλεο, επηθέξνληαο έηζη ηε ζσζηή δηακφξθσζε (α έιηθα) 

ζην κεηαιιαγκέλν πεπηίδην, ην νπνίν αληηζηνηρεί ζηελ αιιεινπρία γχξσ απφ ηε 

Phe508.  

Δπηπιένλ άιινη ρεκηθνί παξάγνληεο φπσο ν D3MX (3-ηζνβνχηπιν-1κέζπιν - 

μαλζίλε), ν νπνίνο είλαη κηα θσζθνδηεζηεξάζε πνπ αλαζηέιιεη ηελ απνηθνδφκεζε 

ηνπ cAMP, θαη δενμπζπεξγνπαιίλε53, νπνία επεξεάδεη ηε πξφζδεζε ηεο Hsp70, 

θαζψο επίζεο θαη ρακειή ζεξκνθξαζία48 επάγνπλ κεξηθψο ηε ιεηηνπξγία ηνπ AF508 

CFTR ζηε θπηηαξνπιαζκαηηθή κεκβξάλε ζηαζεξνπνηψληαο ηελ ελεξγνπνηεκέλε 

κνξθή ηνπ. Πξνο ην παξφλ φκσο θακηά απφ απηέο ηηο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο δελ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ in vivo, παξά ην γεγνλφο φηη φιεο ηνπο δίλνπλ αξθεηά 

ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

Κεθάλαιο 4 : ςμπυμαηολογία - Παθοθςζιολογία 

4.1 Γενικά ζςμπηώμαηα 

 

Οη θιηληθέο εθδειψζεηο ηεο ηλνθπζηηθήο λφζνπ έρνπλ κεγάιε 

επηθαιπςηκφηεηα θαη κεηαβιεηφηεηα θαη εκθαλίδνληαη ζπλήζσο ζηνλ πξψην ρξφλν 

δσήο ηνπ παηδηνχ θαη δηαξθνχλ γηα φιε ηνπ ηε δσή. Αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνχ έρνπκε ηελ αλάινγε έλαξμε θάπνησλ ζπκπησκάησλ θαη θάπνησλ ζνβαξψλ 

επηπινθψλ ηεο λφζνπ, νη νπνίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ δσή ηνπ παηδηνχ. Ζ θπζηηθή 

ίλσζε είλαη πνιπζπζηεκαηηθή λφζνο, πξνζβάιιεη δειαδή δηάθνξα φξγαλα ηνπ 

ζψκαηνο. Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα αθνξνχλ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ην πεπηηθφ-

γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα θαη ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα.  

Τπάξρεη κεγάιε πνηθηιία ζηελ εκθάληζε αιιά θαη ηε βαξχηεηα 

πξνβιεκάησλ ζηνπο αζζελείο. Ο θάζε αζζελήο επεξεάδεηαη δηαθνξεηηθά. Κξίζηκεο 

γηα ηελ πνξεία ησλ αζζελψλ ζεσξνχληαη νη επηπινθέο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ θαηαζηξέθνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηνλ πλεπκνληθφ ηζηφ, 

έρνληαο θαη ην ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ κεηαμχ ησλ αηηίσλ ζλεζηκφηεηαο 

ηεο λφζνπ. Άιια ζπλήζε ζπκπηψκαηα είλαη ν αικπξφο ηδξψηαο κε ζνβαξφ θίλδπλν 

αθπδάησζεο, ε παγθξεαηηθή αλεπάξθεηα θαη άιια γαζηξεληεξηθά πξνβιήκαηα.  

Τπάξρνπλ θάπνηεο επηπηψζεηο ζην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ζηνπο άλδξεο, 

ελψ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα εκθαληζζεί κηα κνξθή δηαβήηε (CFRD - 

Cystic Fibrosis Related Diabetes), θαξδηαθά πξνβιήκαηα (πλεπκνληθή θαξδία ή 

θαξδηαθή αλεπάξθεηα), ζνβαξά επαηηθά πξνβιήκαηα (θίξξσζε), παγθξεαηίηηδα, 

νζηενπφξσζε-νζηενπελία, ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα, ξηληθνί πνιχπνδεο θαη δηάθνξεο 

άιιεο επηπινθέο. 

 

4.2.1 Αναπνεςζηικό ζύζηημα 

 

Οη αεξνθφξνη ησλ αζζελψλ κε θπζηηθή ίλσζε είλαη επηξξεπείο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο P. aeruginosa γηα δηάθνξνπο ιφγνπο φπσο γηα παξάδεηγκα: ην αλζεθηηθφ 

πεξηβάιινλ ιφγσ ηνπ φηη ππάξρνπλ πξνζθνιιεκέλεο βιελλψδεο πιάθεο, ε κεησκέλε 

αλνζνπνηεηηθή απάληεζε ελάληηα ηνπ βαθηεξηαθνχ θνξέα θαζψο θαη ε απμεκέλε 
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πξνζθφιιεζε βαθηεξηδίσλ ζην επηζήιην. Με βάζε εάλ ππάξρνπλ θαλνληθέο 

ζπλζήθεο ε P. aeruginosa αλαπηχζζεηαη σο έλα κε βιελλψδεο ζηέιερνο ην νπνίν 

κπνξεί λα εμαιεηθζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ μεληζηή ή κεηά απφ ηελ ρξήζε αληηβηνηηθψλ. 

Πεξλψληαο ν θαηξφο νη απνηθίεο ηεο P. aeruginosa ζρεκαηίδνπλ βίν-ζηξψκαηα.  

Μφιηο ηα βίν-ζηξψκαηα αλαπηπρζνχλ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

θαηαπνιεκεζνχλ αθφκα θαη κε αληηβηνηηθά. Δπηβεβαησκέλα ππάξρεη κεγαιχηεξε 

πηζαλφηεηα επηβίσζεο ζε αζζελείο πνπ δελ έρνπλ πξνζβιεζεί απφ P. aeuginosa. Γη΄ 

απηφ νη ζεξαπείεο πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζηνρεχνπλ ζην λα πεηχρνπλ πξνζηαζία 

απφ ηελ κφιπλζε κε ηελ ρξήζε εηζπλεφκελσλ αληηβηνηηθψλ. Δπηπιένλ νη κφιπλζε 

ησλ αεξνθφξσλ νδψλ κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ άιια παζνγφλα φπσο 

Burkholderiacepakia, Stenotrophomonasmaltophilia, meticillin-resistantSaureus 

(MRSA) θαη απφ άηππα κπθνβαθηήξηα. Πνιιά απφ απηά ηα είδε έρνπλ αλαπηπγκέλε 

αληνρή ζηα αληηβηνηηθά θαη κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα κεηαδνζνχλ απφ άηνκν ζε 

άηνκν.  

ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρνπκε ζαλαηεθφξα βαθηεξηαηκία. Ζ 

κφιπλζε απφ Burkholderia κπνξεί λα πξνθαιέζεη άκεζε πλεπκνληθή δπζιεηηνπξγία 

θαη λα επηθέξεη ηνλ ζάλαην, είλαη έλα ζηέιερνο εμαηξεηηθά κεηαδνηηθφ θαη ε ινίκσμε 

πνπ πξνθαιεί ζπλδέεηαη απφ κηα εληππσζηαθή επηδείλσζε ηεο πγείαο. 

Σν 15-20% ησλ αζζελψλ κε θπζηηθή ίλσζε είλαη θνξείο ηνπ (MRSA), απηή 

ε απνηθηνθξαηία ζρεηίδεηαη κε ηελ ππνιεηηνπξγία ησλ πλεπκφλσλ. Ζ S. Maltophilia 

έρεη εληνπηζηεί ζε κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ, σζηφζν δελ έρεη απνδεηρζεί θακία 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πλεπκνληθή ιεηηνπξγία ή ζηελ γεληθφηεξε θιηληθή εηθφλα. 

Άηππα κηθξφβηα εληνπίδνληαη πνιιέο θνξέο ζηηο πλεπκνληθέο εθθξίζεηο ησλ αζζελψλ. 

Έλαο άιινο νξγαληζκφο ηθαλφο λα ζρεκαηίζεη απνηθίεο ρσξίο φκσο λα επηθέξεη 

ινίκσμε είλαη ν Aspergillusfumigatus. Μηα έληνλε αιιεξγηθή αληίδξαζε απφ απηφλ 

ηνλ κχθεηα νλνκαδφκελε βξνγρνπλεπκνληθή αζπεξγίιισζε, ε νπνία παξαηεξείηαη ζε 

1-15% ησλ αζζελψλ, αιιά ην πνζνζηφ απηφ πνηθίιεη αλάινγα κε πνιινχο 

παξάγνληεο.  

Οη πλεχκνλεο ησλ παηδηψλ πνπ πάζρνπλ απφ θπζηηθή ίλσζε είλαη πγηείο ζηελ 

φςε θαηά ηελ γέλλεζε σζηφζν κνιχλνληαη γξήγνξα θαη παξνπζηάδνπλ ζηνηρεία 

θιεγκνλήο. Οη ρξφληεο ινηκψμεηο ησλ αεξαγσγψλ ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο νδεγνχλ 
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ζε βξνγρνεθηαζίεο. Οη παζήζεηο ησλ πλεπκφλσλ επζχλνληαη γηα ην ηνπιάρηζηνλ 80% 

ησλ ζαλάησλ ζε αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε.  

 

4.2.2 Γαζηπενηεπικό ζύζηημα 

 

ηαλ ε λφζνο είρε δηαγλσζζεί γηα πξψηε θνξά ην πξνζδφθηκν δσήο ησλ 

αζζελψλ ήηαλ κφιηο κεξηθνί κήλεο θαη ν ζάλαηνο επαθνινπζνχζε εμαηηίαο ηνπ 

ππνζηηηζκνχ. Δθφζνλ μεθίλεζε λα εθαξκφδεηαη ε ζεξαπεία γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ παγθξεαηηθνχ ελδχκνπ, ν ππνζηηηζκφο κπφξεζε λα ηεζεί ππφ έιεγρν, σζηφζν ε 

επαξθήο πξφιεςε ησλ ζεξκίδσλ θαη ε απνξξφθεζε ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ 

παξακέλνπλ ζεκαληηθέο εθθξεκφηεηεο γηα ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ αζζελψλ.  

Πεξίπνπ ην 15% ησλ βξεθψλ κε θπζηηθή ίλσζε έρνπλ γελλεζεί κε κεθψλην 

εηιεφ, κηα απνθξαθηηθή δεπηεξνπαζήο θαηάζηαζε φπνπ ην παρχ θαη ην ιεπηφ έληεξν 

απνθξάδνληαη απφ ηελ καχξε παρχξεπζηε νπζία. Σν 85-90% ησλ βξεθψλ κε θπζηηθή 

ίλσζε παξνπζηάδνπλ αλεπαξθή θαη κε απνηειεζκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παγθξέαηνο, ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη παξνχζα είηε απφ ηελ γέλλεζε είηε λα εμειηρζεί θαηά ην πξψην 

έηνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ.  

Σα ηππηθά ζπκπηψκαηα ηεο αλεπαξθνχο παγθξεαηηθήο ιεηηνπξγίαο είλαη νη 

ιηπαξέο θελψζεηο, ην θνχζθσκα θαη ν κεηεσξηζκφο. Γη απηφ θαη ε αλεπαξθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ παγθξέαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

ζηεξεαηφξξνηα, κε απνξξφθεζε ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ θαη ηνλ ππνζηηηζκφ. Οη 

ππθλφηεξεο εληεξηθέο εθθξίζεηο, ε δπζαλαπνξξφθεζε θαη ε κεησκέλε εληεξηθή 

θηλεηηθφηεηα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε άλσ εληεξηθή απφθξαμε ή ρξφληα δπζθνηιηφηεηα 

ζε παιαηφηεξνπο αζζελείο.  

Ζ θαθή απνξξφθεζε ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ (A,D,E θαη Κ) κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δεξκαηίηηδα, λεπξνπάζεηα, απψιεηα λπρηεξηλήο φξαζεο θαη 

νζηενπφξσζε. Οη αζζελείο βξίζθνληαη ζε θίλδπλν απφθξαμεο ησλ ρνιεθφξσλ πνπ 

πξνθαιεί θψιπκα ζηελ ξνή ηεο ρνιήο, ε αηξεζία ησλ ελδνεπαηηθψλ ρνιεθφξσλ 

εκθαλίδεηαη κφλν ζην 15% ησλ αζζελψλ θαη ζπλήζσο κέρξη ηελ ειηθία ησλ 15 

ρξνλψλ.  
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4.2.3 Δνδοκπινείρ διαηαπασέρ 

 

Ζ παγθξεαηηθή δπζιεηηνπξγία νθείιεηαη ζηελ απφθξαμε ησλ 

ελδνπαγθξεαηηθψλ αγσγψλ εμαηηίαο ησλ παρχξξεπζησλ εθθξίζεσλ. Με ηνλ θαηξφ ην 

πάγθξεαο πθίζηαηαη απηφιπζε πνπ ζεκαίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ παγθξεαηηθψλ 

θπηηάξσλ απφ ιίπνο. ηαλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ ησλ θπηηάξσλ πάςεη λα είλαη 

ιεηηνπξγηθφ, ν αζζελήο αλαπηχζζεη αλνρή ζηνπο πδαηάλζξαθεο θαζψο ε παξαγσγή 

ηλζνπιίλεο δελ ζα είλαη επαξθήο. Ο δηαβήηεο πνπ ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θπζηηθή ίλσζε 

δελ είλαη ην ίδηνο κε ηνλ ηππηθφ δηαβήηε ηχπνπ I ή II.  

Πνιινί παξάγνληεο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ λφζν κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ηελ κεηαβνιή ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο γιπθφδεο κεηαμχ άιισλ ηελ 

απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, νμεία θαη ρξφληα ινίκσμε, αλεπάξθεηα 

γιπθαγφλεο, επαηηθή δπζιεηηνπξγία, κεησκέλε εληεξηθή ιεηηνπξγηθφηεηα. Καζψο ε 

θπζηηθή ίλσζε εμειίζζεηαη κε ηελ ειηθία, νη γεξαηφηεξνη αζζελείο είλαη πηζαλφηεξνλ 

λα αλαπηχμνπλ ηχπν δηαβήηε ζπζρεηηδφκελν κε ηελ λφζν, 30% ησλ αζζελψλ ειηθίαο 

πάλσ ησλ 25 έρεη βξεζεί φηη παξνπζηάδνπλ ηελ λφζν.  

Παξφια απηά, ζε κηα έξεπλα είρε βξεζεί πσο ζρεδφλ ην 40% ησλ έθεβσλ 

αζζελψλ, νη νπνίνη δελ είραλ δηαγλσζζεί πξνεγνπκέλσο πσο πάζρνπλ απφ δηαβήηε, 

βξέζεθαλ λα έρνπλ αλψκαια απνηειέζκαηα ζην ηεζη αλνρήο ηεο γιπθφδεο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο νη γπλαίθεο αζζελείο, πνπ έρνπλ εμειίμεη δηαβήηε, παξνπζηάδνπλ 

ρεηξφηεξν πξνζδφθηκν δσήο απφ ηνπο αληίζηνηρνπο άληξεο αζζελείο. Ζ νζηενπφξσζε 

νθεηιφκελε ζηελ έιιεηςε ηεο απνξξφθεζεο βηηακίλεο D, νη ρξφληεο θιεγκνλέο θαη ε 

ζεξαπεπηηθή ρξήζε θνξηηθνζηεξνεηδψλ αλαγλσξίδνληαη φιν θαη πην ζπρλά σο 

επηπινθέο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. Ζ νζηενπελία μεθηλά ζηελ παηδηθή ειηθία αιιά 

γεληθφηεξα εθδειψλεηαη ζηελ ελήιηθε δσή. Ζ απνξξφθεζε ησλ νζηψλ ηείλεη λα 

μεπεξάζεη ηνλ ζρεκαηηζκφ λέσλ νζηψλ αθφκα θαη ζε θιηληθά ζηαζεξνχο αζζελείο.  

 

4.2.4 Ιδπυηοποιοί αδένερ 

 

Ο ηδξψηαο ησλ αζζελψλ κε θπζηηθή ίλσζε έρεη πςειή ζπγθέληξσζε 

ρισξίνπ θαη λαηξίνπ, πεξίπνπ πέληε θνξέο πάλσ απφ ηα θπζηνινγηθά φξηα. Απηή ε 
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ηδηαηηεξφηεηα είλαη ην θιεηδί γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηεζη ηδξψηα σο δηαγλσζηηθνχ 

ζηνηρείνπ γηα ηελ πάζεζε. ε ζεξκά θιίκαηα νη ππεξβνιηθέο απψιεηεο άιαηνο ζηνλ 

νξγαληζκφ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε κεηαβνιηθή αιθάισζε θαη ζεξκηθή εμάληιεζε. 

 

4.2.5 Αναπαπαγυγικό ζύζηημα 

 

Ο ζπεξκαηηθφο πφξνο ζηνπο άξξελεο αζζελείο είλαη πνιχ επηξξεπήο ζηελ 

δπζιεηηνπξγία ηεο CFTR πξσηεΐλεο. ρεδφλ φινη νη άληξεο αζζελείο, πάζρνληεο απφ 

ηελ θιαζηθή κνξθή ηεο θπζηηθήο ίλσζεο, παξνπζηάδνπλ αδσνζπεξκία θαη είλαη 

ζηείξνη εμαηηίαο ηεο αηξνθίαο ή απφθξαμεο ηνπ ζπεξκαηηθνχ πφξνπ, θάηη ην νπνίν 

ζπλαληάηαη θαη ζε αζζελείο πνπ θέξνπλ κφλν κηα κεηάιιαμε ζην γνλίδην CFTR. 

Παξφια απηά ε ζπεξκαηνγέλεζε ζπλερίδεη λα γίλεηαη θαλνληθά. Οη γπλαίθεο αζζελείο 

είλαη αλαπαξαγσγηθέο. Χζηφζν ππάξρνπλ θάπνηεο δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε 

ηεο αζζέλεηαο ζηελ εγθπκνζχλε θαη αθνξνχλ ην θαηά πφζν κηα γπλαίθα κε κε 

επαξθή ζπζηαηηθά θαη απνζέκαηα νμπγφλνπ κπνξεί λα νινθιεξψζεη ηελ εγθπκνζχλε.  
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Κεθάλαιο 5 : Γιάγνυζη 

5.1 Γενικά  

 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε θπζηηθή ίλσζε είλαη κηα γελεηηθή λφζνο, ε δηάγλσζή 

ηεο βαζίδεηαη ζε θιηληθά δεδνκέλα θαη ε επηβεβαίσζή ηεο γίλεηαη κε ηελ αλεχξεζε 

ηεο απμεκέλεο ζπγθέληξσζεο ησλ ειεθηξνιπηψλ ζηνλ ηδξψηα. Ζ δηάγλσζή ηεο ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ζε θάζε παηδί πνπ εκθαλίδεη ηα θχξηα ζπκπηψκαηα θαη λα βαζίδεηαη 

θπξίσο ζηα θιηληθά θαηλνηππηθά ραξαθηεξηζηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε βηνρεκηθνχο θαη 

γελεηηθνχο δείθηεο γηα ηελ δπζιεηηνπξγία ηεο CFTR πξσηεΐλεο. Σν 70% ησλ 

δηαγλψζεσλ ηεο λφζνπ γίλεηαη κέζα ζην 1ν έηνο δσήο ηνπ παηδηνχ θαη ε πξψηε ζθέςε 

ηνπ γηαηξνχ θαη ησλ γνληψλ είλαη ε εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζην λνζνθνκείν ηφζν απ’ 

ηελ πλεπκνληθή ηνπ λφζνπ φζν θαη απ’ ηελ αλάγθε ηνπ γηα δηαηξνθηθή ππνζηήξημε.  

Παξφια απηά ε δπλαηφηεηα εηζαγσγήο ηνπ παηδηνχ ζην λνζνθνκείν δελ 

ππάξρεη απ’ φινπο ηνπο γνλείο αθνχ είλαη αξθεηά δαπαλεξή αιιά εθηφο απ’ απηφ 

πιένλ δελ ζπλίζηαηαη θαη απ’ ηνπο παηδηάηξνπο αλ δελ ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο 

γηα ην παηδί. Σν παηδί, ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη αγάπε θαη θξνληίδα απ’ ηνπο 

δηθνχο ηνπ αλζξψπνπο θαη δελ ππάξρεη ιφγνο έθζεζεο ζηα λνζνθνκεηαθά κηθξφβηα. 

ηαλ νη γνλείο πιεξνθνξεζνχλ απ’ ηνλ παηδίαηξν φηη ην παηδί ηνπο πάζρεη απφ ηελ 

λφζν ζχκθσλα κε έξεπλεο πνπ έρνπλ γίλεη ζα πξέπεη λα πνπλ αληίν ζε έλα πγηέο παηδί 

θαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο. Σηο πξψηεο εβδνκάδεο είλαη 

ζπγθινληζκέλνη ηφζν κε απηφ πνπ ζπλέβε ζην παηδί ηνπο φζν θαη κ’ απηφ πνπ 

βιέπνπλ λα πεξλά δειαδή ε επαθή κε ηνλ ρψξν ηνπ λνζνθνκείν, κε ηνπο γηαηξνχο 

θαη ηνπο λνζειεπηέο αιιά θαη κε ηελ πιεζψξα ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο 

ππνβάιινπλ ην παηδί ηνπο. 

ια απηά είλαη ςπρνθζφξα γη’ απηνχο θαη θαζφινπ γλψξηκα. Έξρνληαη ζε 

επαθή κε έλα θαηαηγηζκφ πιεξνθνξηψλ θαη πηζηεχνπλ φηη ράλνπλ ηνλ έιεγρν ηφζν 

ηεο δσήο ηνπο φζν θαη ηνπ παηδηνχ πνπ έρνπλ ππνρξέσζε λα θξνληίζνπλ θαη λα 

κεγαιψζνπλ κε αμηνπξέπεηα. Ζ δηάγλσζε ηεο θπζηηθήο ίλσζεο έρεη απμεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θάηη πνπ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη ζσζηή ελεκέξσζε- 

πιεξνθφξεζε γηα ηε λφζν. Σα θξνχζκαηα ηεο θπζηηθήο ίλσζεο ζα κεησζνχλ κφλν 
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κεηά απφ πξνγελλεηηθφ έιεγρν, απφ εμεηδηθεπκέλν γηαηξφ ζε εμεηδηθεπκέλα ηαηξηθά 

θέληξα.  

Οη γνλείο δελ ρξεηάδεηαη λα βηαζηνχλ λα κάζνπλ γηα ηελ λφζν θαη λα ηελ 

απνδερηνχλ κέζα ζε ιίγεο εκέξεο. Τπάξρεη ε θαηάιιειε νκάδα πνπ κπνξεί λα ηνπο 

πιεξνθνξήζεη θαη λα απαληήζεη ζε νπνηαδήπνηε εξψηεζε θαη ακθηβνιία ηνπο. Σν 

κφλν πνπ ρξεηάδεηαη είλαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη λα 

ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή, ηνπο λεθεινπνηεηέο, ηε 

θπζηνζεξαπεία θαη ηελ δηαηξνθή ηνπ παηδηνχ. ζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή, νη γνλείο ζα 

πξέπεη λα κηιήζνπλε κε έλαλ εμεηδηθεπκέλν δηαηηνιφγν γηα λα έρνπλ ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα.  

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα είλαη κία ή πνιιέο θαηλνηππηθέο θιηληθέο 

εθδειψζεηο ή ζεηηθή αληρλεπηηθή λενγληθή δνθηκαζία. Δπίζεο, ε επηβεβαίσζε 

δηαηαξαρήο ηεο CFTR θαζψο θαη ηα ζεηηθά test ηδξψηα αιιά θαη ε παζνινγηθή ηηκή 

δηαθνξάο ηνπ ξηληθνχ δπλακηθνχ είλαη θξηηήξηα πνπ βνεζνχλ ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε 

(Περιοδικές εκδόζεις ηης Δλληνικής Πνεσμονολογικής εηαιρείας). 

 

5.2.1 Test ιδπώηα  

 

Σν test ηδξψηα είλαη κηα εμέηαζε πνπ κεηξά ηελ πνζφηεηα ηνπ άιαηνο ζηνλ 

ηδξψηα ηνπ δέξκαηνο θαη εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη ε θαιχηεξε κέζνδνο γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο θπζηηθήο ίλσζεο. Ζ εμέηαζε απηή ζα πξέπεη λα γίλεηαη κεηά ην πέξαο 

ησλ 48 σξψλ απφ ηε γέλλεζε ηνπ λενγλνχ θαη απηφ γηαηί ην πξψην 24σξν κεηά ηε 

γέλλεζε νη ειεθηξνιχηεο είλαη δπλαηφλ λα παξνπζηάζνπλ κηα κηθξή αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ ηνπο ζηνλ ηδξψηα ηνπ λενγλνχ αθφκε θαη ζε έλα θπζηνινγηθφ λενγλφ. Έηζη 

ην test ηδξψηα είλαη πην αμηφπηζην κεηά ην 48σξν εάλ ζέινπκε έγθπξα απνηειέζκαηα. 

Ζ εμέηαζε απηή είλαη πξνηηκφηεξν λα γίλεηαη φηαλ ην λενγλφ είλαη θιηληθά ζηαζεξφ, 

ελπδαησκέλν ρσξίο νμεία λφζν θαη λα κελ παίξλεη αιαηνθνξηηθνεηδή (Μαξαγθφο 

X.E., Βαιάζζε - Αδάκ E.,1999). 

 
Φςζιολογικό παιδί  Παιδί με κςζηική ίνυζη  

Na < 60 mmol/lt Na > 60 mmol/lt 

Cl > 60 mmol/lt Cl > 60 mmol/lt 

Cl > Na Cl < Na 
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Παξφια απηά ε δηάγλσζε ηεο λφζνπ δελ κπνξεί λα ζηεξηρζεί κφλν ζηηο 

εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο αιιά ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ θιηληθψλ εθδειψζεσλ, ηνπ 

ζεηηθνχ test ηδξψηα θαη ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δχν κεηαιιάμεσλ ηεο CFTR. 

Σν test ηδξψηα κπνξεί λα είλαη παζνινγηθφ ζε πιήζνο λνζεκάησλ γη’ απηφ 

δελ πξέπεη λα βαζηδφκαζηε κφλν ζ’ απηφ αιιά ζηνλ ζπλδπαζκφ ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ησλ επαλαιεπηηθψλ εμεηάζεσλ.  

Δλδείμεηο επαλάιεςεο ηνπ test ηδξψηα:  

 Θεηηθφ test ηδξψηα: ζα πξέπεη λα γίλεηαη επαλάιεςε φισλ ησλ ζεηηθψλ test 

  Οξηαθά test: δειαδή εάλ ηα απνηειέζκαηα είλαη πάληα ίδηα θαη αλ νη ηηκέο Cl, 

Na είλαη πεξίπνπ ίζεο κε 40-60 mmol/lt ρξεηάδνληαη ζπκπιεξσκαηηθέο 

εμεηάζεηο 

 ε αζζελείο πνπ ππάξρεη ππνςία χπαξμεο ηεο λφζνπ θαη δελ έρνπλ ηελ 

αλακελφκελε θιηληθή εηθφλα.  

 

5.2.2 Έλεγσορ νεογνών  

 

ηηο κέξεο καο φια ηα λενγλά ειέγρνληαη γηα ηελ λφζν κέζσ ηεο ιήςεο 

δείγκαηνο απφ ηελ θηέξλα. Μέζσ απηήο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα εληνπηζηεί κηα 

ρεκηθή νπζία πνπ είλαη πςειή φηαλ ππάξρεη ε λφζνο.  

Ζ πξψηε εκπεηξία ησλ εηδηθψλ φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ λενγλψλ γηα ηελ 

λφζν γπξλά ζηελ δεθαεηία ηνπ ’70 φπνπ εμεηαδφηαλ ε πνζφηεηα ηεο αιβνπκίλεο ζην 

κεθψλην θαζψο θαη ε πνζφηεηα ηεο αλνζνδξαζηηθήο ηξπςίλεο ζην αίκα ησλ λενγλψλ 

πνπ έπαζραλ απφ ηελ ηλνθπζηηθή λφζν. Σν 1979 κεηξήζεθε επίζεο θαη ε πνζφηεηά 

ηεο ζηηο θειίδεο απνμεξακέλνπ αίκαηνο. κσο πεξλψληαο ηα ρξφληα ε κέηξεζε ησλ 

επηπέδσλ ηεο αλνζνδξαζηηθήο ηξπςίλεο ζην αίκα ησλ λενγλψλ θαζνξίζηεθε σο 

εμέηαζε εθινγήο ζηελ Απζηξαιία θαη ζε νξηζκέλεο Δπξσπατθέο ρψξεο. Ζ πεξεηαίξσ 

βειηίσζή ηεο ήηαλ δπλαηή κεηά ηελ θισλνπνίεζε ηνπ γνληδίνπ CFTR ην 1979.  

ηαλ ν έιεγρνο ζπλδπάδεηαη κε έγθαηξε ζεξαπεία πεξηνξίδνληαη νη βιάβεο 

ζηνλ πλεχκνλα θαηά ηελ λεαξή ειηθία έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ 

θφξηνπ εξγαζίαο γηα ηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελψλ. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

κπνξεί λα βειηησζεί θαη ν ρξφλνο ηεο επηβίσζεο αιιά θαη ε δηαηξνθηθή θαηάζηαζε 

έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ επηζπκεηή αλάπηπμε, ηελ πξνζζήθε επηζπκεηνχ βάξνπο 
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θαη χςνπο. Αθφκε κπνξεί λα απνηξαπεί ε αλεπάξθεηα ησλ ιηπνδηαιπηψλ βηηακηλψλ 

θαη ηνπ ππνζηηηζκνχ ζε πξσηεΐλεο θαζψο θαη ε κε ζπζζψξεπζε άγρνπο ζηνπο γνλείο. 

 

5.2.3 Ππογεννηηικόρ έλεγσορ 

 

Ο βαζηθφο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο είλαη ν θχξηνο ζηφρνο ηεο πξνγελλεηηθήο 

πεξίζαιςεο θαη ηεο αλαγλψξηζεο ησλ γπλαηθψλ πνπ έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα 

εκθαλίζνπλ εκβξπηθέο αλσκαιίεο θαηά ηε ζχιιεςε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εγθπκνζχλεο.  

Ο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά απφ εμεηάζεηο θαη είλαη 

απαξαίηεην λα μεθηλήζεη πξηλ ηελ εγθπκνζχλε ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δειαδή 

πεξίπνπ κέρξη ηελ 10ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο. Αλ ηπρφλ ν έιεγρνο απηφο μεθηλήζεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο πεξηιακβάλεη ηε ιήςε εκβξπηθψλ θπηηάξσλ απφ 

ηελ ρνξηαθή ιάρλε ζην 1ν ηξίκελν απηήο κε ζθνπφ ηελ αλίρλεπζε νπνηαζδήπνηε 

ππάξρνπζαο γελεηηθήο αλσκαιίαο (Μαξαγθφο X.E., Βαιάζζε - Αδάκ E.,1999).  

Σα δεπγάξηα πνπ αληηκεησπίδνπλ έλαλ θφβν φηη ηα παηδηά ηνπο ζα έρνπλ 

θάπνηα γελεηηθή αλσκαιία κπαίλνπλ ζηελ δηαδηθαζία λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ 

εμέιημε ή ηε δηαθνπή ηεο θχεζεο ελψ ηα πεξηζζφηεξα γηα λα κελ πεξάζνπλ απ’ ηελ 

δηαδηθαζία απηή επηιέγνπλ ηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε πνπ ηνπο δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα "επηιέμνπλ" ην έκβξπν πξηλ ηελ εκθχηεπζε κέζα απφ κηα ζεηξά 

εμεηάζεσλ πνπ ην ππνβάιινπλ. Απηφ πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκβαίλεη είλαη φηη 

γίλεηαη αθαίξεζε θπηηάξσλ κέζσ ηεο βηνςίαο ηνπ εκβξχνπ θαη έηζη ε γελεηηθή ηνπ 

αλάιπζε επηιέγεη πνην απφ ηα έκβξπα είλαη απαιιαγκέλα απφ θάζε αλσκαιία. Ζ πην 

θνηλή κέζνδνο πνπ βνεζά ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο πεξηζζφηεξσλ απφ κία 

κεηαιιάμεηο είλαη ε ARMS ε νπνία είλαη κηα multiplexPCR. 
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Κεθάλαιο 6: Θεπαπεία 

6.1 Γενικά  

 

Μέρξη ζήκεξα ε θπζηηθή ίλσζε εμαθνινπζεί λα είλαη κηα αλίαηε αζζέλεηα 

θαη ε ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη έρεη σο ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ 

ινηκψμεσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηεο αλαπλεπζηηθήο αλεπάξθεηαο. Απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ν αζζελήο ζα δηαγλσζζεί κε θπζηηθή ίλσζε ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη λα λνζειεχεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα 

δηαγλσζηηθά θέληξα.  

Ο αζζελήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιιεηαη αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (3-6 κήλεο) ζε πνιπδάπαλεο θαη ηζρπξέο ελδνθιέβηεο αληηβηνηηθέο 

ζεξαπείεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξφλησλ πλεπκνληθψλ ινηκψμεσλ θαζψο θαη 

ζηελ θαζεκεξηλή εηζπλεφκελε ζεξαπεία κε ηε ρξήζε βιελλνιπηηθψλ θαη 

βξνγρνδηαζηαιηηθψλ πνπ βνεζνχλ ζηελ ινίκσμε θαη ζηελ βειηίσζε ηεο πλεπκνληθήο 

ιεηηνπξγίαο. Δπηπξφζζεηα, ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο είλαη επηηαθηηθή αλάγθε 

αθνχ νη πάζρνληεο είλαη επηξξεπείο ζε αλαπλεπζηηθέο ινηκψμεηο 

(http://www.cfathess.gr/).  

Χο ηψξα δελ ππάξρεη νξηζηηθή ζεξαπεία γηα ηελ λφζν θαη ζε πεξηπηψζεηο 

πνπ ν αζζελήο βξίζθεηαη ζηα ηειηθά ζηάδηα απηήο ππνβάιιεηαη ζε κεηακφζρεπζε 

ησλ πλεπκφλσλ εθφζνλ βξεζεί ζπκβαηφο δφηεο.  Παξ' φια απηά, φκσο ππάξρνπλ 

ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα επηβξαδπλζεί ε εμέιημε ηεο λφζνπ, νη νπνίνη είλαη: 

 Αληηβηνηηθά θαη αληηκπθεηηθά: Ζ ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ είλαη ν βαζηθφο 

ηξφπνο ζεξαπείαο. Πνιιά παηδηά κε θπζηηθή ίλσζε, ιακβάλνπλ αληηβηνηηθά 

ηαθηηθά θαη γηα καθξά ρξνληθή δηάξθεηα. Ζ δφζε απμάλεηαη θαη ρνξεγνχληαη 

άιια είδε αληηβηνηηθψλ φηαλ αλαπηχζζεηαη κηα ινίκσμε ζην ζηήζνο. Γηάθνξα 

βαθηήξηα κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ινηκψμεηο θαη ηα αληηβηνηηθά πνπ 

επηιέγνληαη εμαξηψληαη απφ ηα βαθηήξηα πνπ βξέζεθαλ ζε δείγκαηα πηπέισλ. 

πρλά απαηηείηαη ε ελδνθιέβηα ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ γηα ζνβαξέο ινηκψμεηο 

πνπ δελ ειέγρνληαη κε αληηβηνηηθά δηζθία.  

 Δηζπλεφκελα θάξκαθα: Δηζπλεφκελα βξνγρνδηαζηαιηηθά θάξκαθα 

ρνξεγνχληαη γηα λα αλνίμνπλ ηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Έλα ηέηνην θάξκαθν 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C
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είλαη ε ζαιβνπηακφιε. Απηφ είλαη παξφκνην κε ηε ζεξαπεία πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην άζζκα.  

 Dornase άιθα: Σν Dornase άιθα είλαη έλα θάξκαθν πνπ δίλεηαη κε εθλεθσηή 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Βνεζά λα θάλεη ηελ παρχξξεπζηε βιέλλα πην 

ιεπηφξξεπζηε θαη θαζηζηά επθνιφηεξε ηελ απφρξεκςή ηεο κε ηνλ βήρα, 

απαιιάζζνληαο έηζη απφ ηε βιέλλα ηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο. Απηφ κπνξεί λα 

κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ ινηκψμεσλ ηνπ πλεχκνλα θαη λα ζπκβάιεη ζηε 

βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ πλεπκφλσλ.  

 Ομπγφλν: Σα άηνκα κε πξνρσξεκέλε λφζν ησλ πλεπκφλσλ κπνξνχλ λα 

επσθειεζνχλ απφ ηελ ρνξήγεζε νμπγφλνπ, ηδηαίηεξα ηε λχρηα. 

 Καηάιιειε δηαηξνθή: Σα έλδπκα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πέςε ησλ ηξνθψλ, 

είλαη κεησκέλα ζε κεγάιν βαζκφ ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα κε θπζηηθή ίλσζε. 

Χο εθ ηνχηνπ ηα παηδηά κε θπζηηθή ίλσζε ρξεηάδνληαη δίαηηα πςειήο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ιίπε θαη πδαηάλζξαθεο. Ζ δηαηηνιφγνο ζα δψζεη ζπλήζσο 

ιεπηνκεξείο ζπκβνπιέο. Μπνξεί επίζεο λα ρξεηαζηνχλ ζπκπιεξψκαηα 

δηαηξνθήο θαη πνηψλ, πςειήο ελεξγεηαθήο αμίαο. Δπηπιένλ, ρξεηάδνληαη 

ζπκπιεξψκαηα βηηακηλψλ θαζψο πνιιέο βηηακίλεο ησλ ηξνθψλ, δελ 

απνξξνθψληαη πνιχ θαιά. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απαηηνχληαη 

ζπκπιεξψκαηα ελδχκσλ γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αθνκνίσζε ησλ ηξνθψλ 

(αληηθαζηζηνχλ ηα έλδπκα πνπ θαλνληθά πξνέξρνληαη απφ ην πάγθξεαο ) θαη 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη θάζε θνξά πνπ ν αζζελήο ιακβάλεη ηξνθή, πνπ 

ζεκαίλεη ιήςε πνιιψλ δφζεσλ θάζε κέξα (www.wikipedia.org). 

  

Δπηπιένλ ζεξαπείεο ηεο θπζηηθήο ίλσζεο είλαη:  

 Έιιεηςε αιάησλ κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε δεζηφ θαηξφ θαη κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί ιήςε ζρεηηθψλ ζπκπιεξσκάησλ. 

 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο εκθαλίδνληαη επαηηθά πξνβιήκαηα θαη κπνξεί λα 

απαηηεζνχλ εμεηδηθεπκέλεο ζεξαπείεο ήπαηνο.  

 Δάλ εκθαληζηεί δηαβήηεο ζπλήζσο απαηηεί ζεξαπεία κε ηλζνπιίλε.  

 Μεξηθέο θνξέο αλαπηχζζνληαη πνιχπνδεο ζηε κχηε, πνπ κπνξνχλ λα 

αληηκεησπηζηνχλ κε ζηαγφλεο ζηεξνεηδψλ θαη ξηληθά ζπξέη.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BE%CF%85%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%BF
http://www.wikipedia.org/
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 Ζ παιηλδξφκεζε νμέσλ απφ ην ζηνκάρη ζηνλ νηζνθάγν, είλαη ζπλεζηζκέλν 

πξφβιεκα θαη κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε θάξκαθα πνπ κεηψλνπλ ηελ 

νμχηεηα ησλ ζηνκαρηθψλ πγξψλ. 

 Ζ δπζθνηιηφηεηα είλαη αξθεηά ζπρλή θαη ελδέρεηαη λα απαηηήζεη ηελ ιήςε 

θαζαξηηθψλ ζε ηαθηηθή βάζε.  

 ια ηα άηνκα κε θπζηηθή ίλσζε πξέπεη λα θάλνπλ ηα εκβφιηα ξνπηίλαο θαη 

επίζεο λα θάλνπλ αλειιηπψο ηα εηήζηα εκβφιηα γηα ηελ πξφιεςε ηεο γξίπεο 

θαη ηνπ πλεπκνληφθνθθνπ, πνπ βνεζάεη ζηελ πξφιεςε ηεο πλεπκνλίαο πνπ 

πξνθαιείηαη απφ απηφ ην βαθηήξην.  

 Ζ κεηακφζρεπζε πλεχκνλα ή θαξδηάο / πλεχκνλα κπνξεί λα είλαη κηα επηινγή 

ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλ ε θαηάζηαζε ησλ πλεπκφλσλ επηδεηλσζεί 

ζνβαξά. 

 

Νεφηεξεο ζεξαπείεο αλαπηχζζνληαη θαη δηεξεπλάηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο θαη αλ δηαπηζησζεί φηη είλαη επηηπρείο, ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ επξχηεξα ζην 

κέιινλ. Γηα παξάδεηγκα:  

 Γνληδηαθή ζεξαπεία. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε ελφο εηζπλεφκελνπ ζπξέη γηα 

ηελ πξνψζεζε ζηνπο πλεχκνλεο θαλνληθψλ αληηγξάθσλ (κε ειαηησκαηηθψλ) 

ηνπ γνληδίνπ θπζηηθήο ίλσζεο. 

 Φαξκαθεπηηθέο νπζίεο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηνξζψζνπλ ηελ αλσκαιία 

άιαηνο θαη λα ξπζκίζνπλ ηα πγξά ησλ θπηηάξσλ ψζηε λα κελ θαζίζηαληαη 

παρχξξεπζηεο ε βιέλλα θαη νη άιιεο εθθξίζεηο, πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνπο 

πλεχκνλεο θαη ζε άιια φξγαλα.  

 Νέεο κέζνδνη γηα ηε βειηίσζε ηεο δξάζεο ησλ ήδε εθαξκνδνκέλσλ 

ζεξαπεηψλ βξίζθνληαη ζε ζηάδην αλάπηπμεο. 

 

6.2 Φαπμακεςηική αγυγή  

6.2.1 Ανηιβιοηικά 

 

ηφρνο ηεο ζεξαπείαο κε αληηβηνηηθά είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ παξνμχλζεσλ 

θαη ε κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ γηαηί ε πνζφηεηα ησλ βαθηεξηδίσλ ζηα 

πηχεια ησλ ζζελψλ κε θπζηηθή ίλσζε αλέξρεηαη ζε 106-107 CFU/ml, ππθλφηεηεο πνπ 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BC%CE%B2%CF%8C%CE%BB%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%81%CE%B4%CE%B9%CE%AC
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ζε άιιεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο ππνδειψλνπλ ινίκσμε θαη φρη απνηθηζκφ. Έλα 

ζχλνιν απφ κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη κεηά απφ κηα ζπζηεκαηηθή ζεξαπεία ππήξρε 

κείσζε ηνπ κηθξνβηαθνχ θνξηίνπ. Ζ ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά γίλεηαη ζε δχν θάζεηο, 

πξηλ θαη κεηά ηνλ απνηθηζκφ.  

Αξρηθά, πξηλ ηελ ρνξήγεζε ησλ θαξκάθσλ δεηείηαη πξνθχιαμε ελαληίνλ ηνπ 

ρξπζίδνληα ζηαθπιφθνθθν θαη ηνπ αηκφθηιινπ influenza. ε πεξίπησζε φκσο πνπ ν 

αζζελήο έξζεη ζε επαθή κε ηα κηθξφβηα απηά ηφηε γίλεηαη ιήςε ησλ παξαπάλσ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξνμχλζεσλ. Ζ ζεξαπεία γίλεηαη ζπλήζσο απφ ην ζηφκα ζε 

κεγάιεο δφζεηο ελψ φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιε ινίκσμε είλαη δπλαηφλ λα ρξεηαζζεί 

θαη ελδνθιέβηα ρνξήγεζε. Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη 15-20 εκέξεο. Σα θάξκαθα εθινγήο, 

ζπλήζσο είλαη νμαθηιιίλε, θινμαθηιιίλε, θεθαινζπνξίλεο, δεχηεξεο γεληάο 

καθξνιίδεο θ.α. 

Ζ ζεξαπεία κεηά ηνλ απνηθηζκφ ζπλίζηαηαη ζηελ φηη ε επηινγή ησλ 

θαξκάθσλ γίλεηαη κε βάζε ην αληηβηφγξακκα κεηά ηελ ηαπηνπνίεζε θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ κηθξνβίνπ. Ο ζηφρνο ηεο αληηκηθξνβηαθήο αγσγήο είλαη λα 

επαλαθέξεη ηνλ αζζελή ζηελ πξν-παξφμπλζεο θαηάζηαζε φζνλ αθνξά ηελ θιηληθή. 

Σα θάξκαθα εθινγήο, ζπλήζσο είλαη  αληηβηνηηθά αληηςεπδνκνλαδηθά.  

 

6.2.2 Ανηιθλεγμονώδη  

 

Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ πσο ε ρξήζε πξεδληδφιεο απφ ην ζηφκα είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ βειηίσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ κείσζε ησλ 

εηζαγσγψλ ζην λνζνθνκείν. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο αλαθέξνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο εηζπλεφκελσλ θνξηηθνζηεξνεηδψλ ηα νπνία απφ ηε κηα δελ 

είλαη ελζαξξπληηθά αθνχ δελ ππήξμαλ αιιαγέο ζηελ ζπηξνκέηξεζε θαη ζηελ 

ππεξαληηδξαζηηθφηεηα θαη απφ ηελ άιιε αλαθέξνπλ φηη ν βήραο θαη ε δχζπλνηα 

βειηηψζεθαλ. Λφγσ φκσο ησλ παξελεξγεηψλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηα θνξηηθνεηδή ε 

βέβαηε ρξήζε ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ αιιεξγηθή αζπεξγίισζε απ’ ηελ νπνία 

ζπλνδεχεηαη έλα κεγάιν πνζνζηφ αζζελψλ κε θπζηηθή ίλσζε.  

Σα κε ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλψδε έρνπλ κειεηεζεί ζηελ θπζηηθή ίλσζε θαη 

πξνθαινχλ αλαζηνιή ζηελ κεηαλάζηεπζε ησλ νπδεηεξφθηισλ. Σα απνηειέζκαηα ηνπ 
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ibuprofen έδεημαλ πηψζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη 

ηνπ αθηηλνινγηθνχ score ζε αζζελείο >13 εηψλ νπφηε ε ρξήζε ηνπ δελ είλαη 

αληηπξνζσπεπηηθή ζε αζζελείο <13 εηψλ.  

Ζ α1- αληηζξπςίλε ρνξεγήζεθε ζε 12 αζζελείο κε ηε κνξθή εηζπλνψλ γηα 

κηα εβδνκάδα θαη ζην βξνγρνθπςειηδηθφ έθπιπκα βξέζεθε ζρεδφλ πιήξεο αλαζηνιή 

ησλ νπδεηεξφθηισλ (Ζιίαο, Β., http://www.iatrikionline.gr/).  

 

6.2.3 Ππυηεΐνη  

 

Αλζξψπηλε πξσηεΐλε πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ηελ κέζνδν ηνπ 

αλαζπλδπαζκέλνπ DNA κπνξεί λα απνθαηαζηήζεη ηελ θίλεζε ησλ ηφλησλ κέζσ ησλ 

επηζειηαθψλ θπηηάξσλ. Χζηφζν, ε απνκάθξπλζε ηεο πξσηεΐλεο CFTR είλαη άκεζε 

θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο αλαζπλδπαζκέλεο ελζσκαηψλεηαη ζην θχηηαξν. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ νη 

εμήο 3 πξνυπνζέζεηο: α) ε κεγαιχηεξε δπλαηή βειηίσζε ηνπ ζεξαπεπηηθνχ γνληδίνπ, 

β) απνηειεζκαηηθή κεηαθνξά ηνπ γνληδίνπ invivo θαη γ) ζσζηή ζηφρεπζε ησλ ππφ 

δηφξζσζε θπηηάξσλ.  

Σν ηδαληθφ γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ γνληδίνπ ζα ήηαλ ε κεηαθνξά ηνπ 

ζσζηνχ γνληδίνπ ζηε ζσζηή ζέζε ηνπ ρξσκνζψκαηνο 7 γηαηί ηα είδε ππάξρνληα δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζσζηά.  

Γπζηπρψο φκσο, ππάξρνπλ αξθεηά πξνβιήκαηα αθνχ ε κεηαγξαθή ηνπ 

γνληδίνπ είλαη παξνδηθή είηε γηαηί ν ηφο θνξέαο κε ηνλ νπνίν κεηαθέξεηαη ζηελ 

θσδηθνπνηεκέλε πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ εμαζζελεί, είηε γηαηί απνδνκείηαη ην 

πιαζκίδην, είηε γηαηί θαηαζηξέθεηαη ην θχηηαξν. Δπηπιένλ, πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη 

θαη απφ ηελ παξαζθεπή ηνπ γνληδίνπ απφ βαθηήξηα γηαηί πεξηέρνπλ γνλίδηα αλζεθηηθά 

ζηα αληηβηνηηθά. Γηα ην ιφγν απηφ ινηπφλ ε αζθαιήο κεηαθνξά ηνπ γνληδίνπ 

επηιέρζεθε λα γίλεη κέζσ ηνπ ηνχ ή κε. Οη ηνί πνπ έρνπλ επηιερζεί γηα απηήλ ηελ 

κεηαθνξά είλαη είηε ξεηξνηνί, είηε αδελνηνί ελψ ε κε ηηθή κεηαθνξά πεξηιακβάλεη 

ιηπνζψκαηα.  
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Αξρηθά ε ηηθή κεηαθνξά έρεη ηελ ηάζε λα δεκηνπξγεί κηα ηθαλνπνηεηηθή 

κεηαθνξά ηνπ γνληδίνπ θαη λα πξνθαιεί θιεγκνλή θαη αλνζνινγηθή απάληεζε γη’ 

απηφ θαη είλαη πεξηζζφηεξναπνηειεζκαηηθή invitro ελψ ε κε ηηθή κεηαθνξά δειαδή 

ηα ιηπνζψκαηα είλαη ιηγφηεξν ηνμηθά θαη αθφκε ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθά. ηφρνο 

είλαη ε δεκηνπξγία ρεκηθψλ ιηπνζσκάησλ γηα λα απνθηήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

ηηθήο κεηαθνξάο (Ληζγάξα, Α., 2015). 

 

6.3 Άζκηζη και θςζικοθεπαπεία  

 

Ζ θπζηηθή ίλσζε είλαη κηα λφζνο πνπ ην πξφβιεκα εζηηάδεηαη ζηνπο 

πλεχκνλεο θαη ε θαιή θαηάζηαζε απηψλ είλαη ζρεηηθή. Οη άλζξσπνη ρσξίο θπζηηθή 

ίλσζε κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ζνβαξφηεξα πξνβιήκαηα ζηνπο πλεχκνλεο απ’ φηη 

απηνί πνπ πάζρνπλ απφ ηε λφζν γη’ απηφ θαη ε ζεκαζία ηεο άζθεζεο ζηελ δηαρείξηζε 

ηεο λφζνπ είλαη κεγάιε.  

Πξηλ απφ αξθεηά ρξφληα νη άλζξσπνη πνπ έπαζραλ απφ ηε λφζν πίζηεπαλ φηη 

ε άζθεζε ζα ήηαλ θάηη επίπνλν γη’ απηνχο γηαηί ζα πξνθαινχζε πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα απ’ απηά πνπ είδε αληηκεηψπηδαλ. Σψξα φκσο ηζρχεη αθξηβψο ην 

αληίζεην αθνχ ε άζθεζε είλαη κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηνπο θαη ζπκβάιιεη ζ’ απηήλ ζε 

κεγάιν βαζκφ.  

Γηα παξάδεηγκα, ην ιαράληαζκα είλαη έλα ζχκπησκα πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζηνλ νπνηνλδήπνηε άλζξσπν θαη απηφ έρεη λα θάλεη κε ην αλ ε πγεία ησλ 

πλεπκφλσλ είλαη θαιή αιιά θαη κε ην αλ ε άζθεζε είλαη κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

ηνπο θαη φρη κε ην αλ πάζρεη απφ θπζηηθή ίλσζε ή φρη. Μέρξη ζήκεξα ε θπζηηθή 

ίλσζε παξακέλεη κηα αλίαηε αζζέλεηα θαη ε ζεξαπεία πνπ εθαξκφδεηαη έρεη σο ζηφρν 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ ινηκψμεσλ πνπ νδεγνχλ ζε αλαπλεπζηηθή 

αλεπάξθεηα. Απφ ηελ ζηηγκή ηεο δηάγλσζεο, ν κηθξφο αζζελήο ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη θαη λα λνζειεχεηαη ζε εμεηδηθεπκέλα θέληξα φπνπ ζα ππνβάιιεηαη 

θαζεκεξηλά ζε πνιχσξε θαη θνπξαζηηθή αλαπλεπζηηθή θπζηθνζεξαπεία.  

Τπάξρεη ε θιαζηθή θπζηθνζεξαπεία θαη ε ζσκαηηθή άζθεζε πνπ 

ζπληζηψληαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο αλαπλεπζηηθήο ιεηηνπξγίαο.  
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Ζ θπζηθνζεξαπεία ζα πξέπεη λα αξρίδεη θαηά ην ρξφλν ηεο δηάγλσζεο ηεο 

λφζνπ. Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη ηκήκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ παηδηνχ αθνχ ε 

θπζηηθή ίλσζε είλαη έλα ρξφλην λφζεκα θαη ζα ζπλνδεχεη ην παηδί γηα φιε ηνπ ηε 

δσή. Ζ αληηκεηψπηζε ζα πξέπεη λα γίλεη κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν έηζη ψζηε ην παηδί λα 

επηβηψζεη θαη λα δήζεη φζν ην δπλαηφλ πην θπζηνινγηθά γίλεηαη.  

Σα παηδηά ζπρλά βξίζθνπλ ηελ θπζηθνζεξαπεία ελνριεηηθή θαη πξνζπαζνχλ 

λα ηελ απνθχγνπλ ελψ είλαη κηα δηαδηθαζία ε νπνία φηαλ γίλεη ζσζηά ην παηδί δελ 

πνλά. Γίλεηαη κία ή δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα θαη δηαξθεί γηα 30 ιεπηά. Δίλαη κέξνο 

ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο λφζνπ θαη γη’ απηφ ρξεηάδεηαη πεηζαξρία.  

Ζ θπζηθνζεξαπεία πεξηιακβάλεη ηελ θαζεκεξηλή ζσξαθηθή ζεξαπεία κε κηα 

ζεηξά απφ ειαθξά ρηππεκαηάθηα πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο παρχξεπζηεο βιέλλαο απφ ηνπο πλεχκνλεο πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο ζπλδπάδεηαη κε ηελ εηζπλνή λεθεινπνηεκέλσλ θαξκάθσλ (π.ρ βιελλνιπηηθά, 

βξνγρνδηαζηαιηηθά θιπ.). Ζ δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη βξνγρηθή παξνρέηεπζε θαη 

ν ξπζκφο ηεο έρεη λα θάλεη κε ην είδνο ηεο απφθξαμεο (κεγάινο, κηθξφο) φπσο π.ρ ζε 

πεξίνδν ηψζεσλ. Ο θαλνληθφο ξπζκφο ηεο έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ πξφιεςε ησλ 

ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξαπείαο είλαη ε πξνηξνπή ησλ παηδηψλ λα 

βήρνπλ θαη λα πίλνπλ πνιχ λεξφ γηα ηνλ γξήγνξν θαζαξηζκφ ησλ πλεπκφλσλ αθνχ ε 

βιέλλα πνπ παξακέλεη ζηνπο αεξαγσγνχο επλνεί ηελ αλάπηπμε κηθξννξγαληζκψλ. Σα 

πγξά βνεζνχλ ην παηδί λα κεηψζεη ηελ γινηφηεηα ηεο βιέλλαο φπσο επίζεο θαη ηε 

ηθαλφηεηά ηεο λα πξνζθνιιάεη ζηα ηνηρψκαηα ησλ βξφγρσλ.  

Δπίζεο, κέξνο ηεο θπζηθνζεξαπείαο είλαη θαη ε ρξήζε λεθεινπνηεηψλ 

δειαδή νξγάλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εηζπλνή θαξκάθσλ θαη ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ ηνπο πξνβιεκάησλ. Ζ γξήγνξε αληηκεηψπηζε 

απηψλ γίλεηαη θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηαθηηθή άζθεζε ( αεξφβηα ) ε νπνία βνεζά ζηελ 

γξήγνξε απνθφιιεζε ηεο βιέλλαο απφ ηνπο πλεχκνλεο θαη γηα ηελ νπνία ζα 

κηιήζνπκε παξαθάησ.  
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Απφ ηελ βξεθηθή ειηθία κέρξη ην παηδί λα βαδίζεη θαη λα κπνξεί λα 

κεηαθηλεί ην ζψκα ηνπ ζε θαιή ζέζε έρνπκε ηηο δνλήζεηο ζηνλ ζψξαθα νη νπνίεο 

βνεζνχλ ζηελ κεηαθίλεζε ησλ εθθξίζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζην ιαηκφ.  

ηαλ ην παηδί αξρίζεη λα αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα κεηψζεη φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηηο εθθξίζεηο ηνπ, ν θπζηθνζεξαπεπηήο αιιά θαη νη γνλείο ηνπ ζα πξέπεη 

λα ην ελζαξξχλνπλ λα βήμεη. Ο βήραο ζηα παηδηά κε θπζηηθή ίλσζε είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα αθνχ βνεζά ζηελ απνθφιιεζε ηεο βιέλλαο απφ 

ηνπο πλεχκνλεο. ε άιιε πεξίπησζε ν βήραο ζα ήηαλ ζεκάδη θξπνινγήκαηνο. Σν 

παηδί δελ ζα πξέπεη λα ληξέπεηαη λα βήμεη νχηε ζην ζρνιείν νχηε φηαλ βξίζθεηαη 

κπξνζηά ζε θφζκν. Δίλαη ελζαξξπληηθφ ζεκάδη θαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πνξεία ηεο 

ζεξαπείαο ηνπ.  

Απφ ηελ ειηθία ησλ 2-3 εηψλ έρνπκε θαη ηηο αζθήζεηο εθπλνήο πνπ κπνξνχλ 

λα μεθηλήζνπλ κε ηελ κνξθή παηρληδηνχ (π.ρ ηξακπνιίλν). Απφ ηελ ειηθία ησλ 9 εηψλ 

θαη πάλσ ην παηδί έρεη κάζεη λα είλαη αλεμάξηεην θαη λα θάλεη κφλν ηνπ ηελ ζεξαπεία 

ηνπ αιιά θαη λα δεηά βνήζεηα κφλν φηαλ έρεη απμεκέλεο εθθξίζεηο.   

Ζ θπζηθνζεξαπεία έρεη γίλεη πιένλ γλσζηή σο «θαζαξηζκφο ησλ 

αεξαγσγψλ» αθνχ πξνζπαζεί λα ηνπο θαζαξίζεη απ’ ηα εθθξίκαηα. Οη πξνζεγγίζεηο 

ηεο θπζηθνζεξαπείαο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ πλεπκφλσλ γηα λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα πεξάζνπλ απφ ηελ 

παηδηθή ειηθία ζηελ εθεβηθή θαη αξγφηεξα ζηελ ελήιηθε ρσξίο θάπνηα βαξηά πάζεζε 

ησλ πλεπκφλσλ.  

Χο λέα θπζηθνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πξνηείλεηαη ε ζσκαηηθή άζθεζε. Σα 

παηδηά ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζ’ απηή θαη λα ζπκκεηέρνπλ ζε νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο επραξηζηεί φπσο θαη ηα ππφινηπα παηδηά ηεο ειηθίαο ηνπο. Ζ 

ζσκαηηθή άζθεζε θαη θπξίσο ε αεξφβηα (θνιχκπη, κπάζθεη, πνδφζθαηξν θιπ) δελ 

είλαη θαζφινπ δχζθνιν λα εληαρζεί ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο αθνχ ηα παηδηά 

αγαπνχλ ηα αζιήκαηα απηά ηα νπνία ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ιαραληάζνπλ θάηη πνπ 

ζπκβάιιεη ζην λα απνθνιιεζεί ε βιέλλα απφ ηνπο πλεχκνλεο κε απνηέιεζκα λα 

απμεζεί ε ρσξεηηθφηεηα ησλ πλεπκφλσλ (http://www.bioenergiacenter.gr/).  



74 
 

ηαλ ην παηδί αζθείηαη θάησ απφ πςειή ζεξκνθξαζία ή φηαλ αζθείηαη 

γεληθά ζα πξέπεη λα θάεη θάηη αικπξφ θαη πηεί επηπιένλ πγξά. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ζσκαηηθήο αεξφβηαο άζθεζεο ζα πξέπεη λα πίλνπλ 1-2 πνηήξηα λεξφ θάζε 20-30 

ιεπηά. Πξνηείλνληαη ην λεξφ θαη ηα ηζνηνληθά πνηά θαη απνθεχγνληαη ηα πνηά πνπ 

πεξηέρνπλ θαθεΐλε. Ζ άζθεζε ζα θάλεη ην παηδί δπλαηφηεξν θαη ζα ην βνεζήζεη λα 

αλαπλεχζεη θαιχηεξα ελψ ζα απμεζεί θαη ε φξεμή ηνπ. 

 

6.4 Γιαηποθή  

 

Κιηληθά ε θπζηηθή ίλσζε ραξαθηεξίδεηαη απφ δπζιεηηνπξγία ησλ εμσθξηλψλ 

αδέλσλ κε θχξηεο εθδειψζεηο απφ ην πεπηηθφ, ην αλαπλεπζηηθφ, θαη ηνπο 

ηδξσηνπνηνχο αδέλεο γη’ απηφ θαη ηα θχξηα πξνβιήκαηα ησλ αζζελψλ είλαη ε κείσζε 

ηεο ζξέςεο θαη ε δπζθνιία ζην λα απμήζνπλ ην βάξνο ηνπο ιφγσ ηεο παγθξεαηηθήο 

αλεπάξθεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ, ηεο δπζαπνξξφθεζεο θαη ηεο ρξφληαο ελδνβξνγρηθήο 

ινίκσμεο. Ζ θαθή ζξέςε νδεγεί ζηελ ππνζξεςία, ζηελ απψιεηα βάξνπο θαζψο θαη ζε 

ζπκπηψκαηα αλεπάξθεηαο ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ.  

Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε φια απηά πνπ πξνθαιεί ε θαθή ζξέςε αιιά 

θαη ζηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνξεία ηεο λφζνπ είλαη ε ειιηπήο 

πξφζιεςε ζεξκίδσλ, ε απμεκέλε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ έξγνπ 

αλαπλνήο θαη ηεο ρξφληαο ελδνβξνγρηθήο ινίκσμεο. Δλδεηθηηθά, θάπνηα απφ απηά 

είλαη ε βαζκηαία επηδεηλνχκελε ζξέςε θαη ε δπζθνιία ζηελ αχμεζε ηνπ βάξνπο. Ζ 

αλεπαξθήο πξφζιεςε ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ είλαη ε θπξηφηεξε αηηία ππνζξεςίαο 

ζηνπο αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε  (Μαληά, Π.& Νηνπληνπλάθεο, .,  2009).  

Ζ αλνξεμία, ε λαπηία, νη έκεηνη θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξνμχλζεσλ ηεο 

ρξφληαο ελδνβξνγρηθήο ινίκσμεο, ε θαθή πέςε ησλ ηξνθψλ ε δπζθνηιηφηεηα 

επηθέξνπλ θνηιηαθφ κεηεσξηζκφ. Τπνινγίδεηαη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ 

κε θπζηηθή ίλσζε αλαπηχζζεη πξνβιήκαηα δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ιφγσ:  

 ηεο ζπλερνχο πίεζεο γηα θαγεηφ απφ ηνπο γνλείο 

 ηεο επίδξαζεο ησλ Μ.Μ.Δ αιιά θαη ησλ ζπλνκειίθσλ γηα πγηεηλή δηαηξνθή 

 ηεο θαθήο αληίιεςεο πνπ έρνπλ γηα ην ζψκα ηνπο θαηά ηελ εθεβεία 

 ςπρνθνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ θαηάζιηςε  
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Οη αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε θαη θαιή ζξέςε έρνπλ θαιχηεξε 

αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία θαη κεγαιχηεξν πξνζδφθηκν επηβίσζεο. Πξφζθαηεο κειέηεο 

επηζεκαίλνπλ φηη ηφζν ε κείσζε φζν θαη ε ζηαζηκφηεηα ηνπ βάξνπο απνηεινχλ 

αλεμάξηεηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ απμεκέλεο ζλεζηκφηεηαο. ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία βξίζθνπκε αλαθνξέο πσο νη αλαπλεπζηηθνί φγθνη βειηηψλνληαη ζηα 

παηδηά πνπ θέξδηζαλ βάξνο κε ζσζηφ ηξφπν θαη κε δηαθνπηφκελν ξπζκφ. 

Ζ ζεξκηδηθή αλεπάξθεηα ζηελ θπζηηθή ίλσζε νδεγεί ζε ειιηπή αλάπηπμε, 

επηβάξπλζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ, κεησκέλε ηθαλφηεηα 

θπζηθήο άζθεζεο θαη κεησκέλε αλνζνινγηθή ιεηηνπξγία εμνχ θαη νη ινηκψμεηο ζηηο 

νπνίεο είλαη επηξξεπείο. θνπφο ηεο δηαηηεηηθήο παξέκβαζεο είλαη ε επίηεπμε ηεο 

θαιήο ζξέςεο θαη αλάπηπμεο φπσο θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζσζηήο δηαηηεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ρνξήγεζε παγθξεαηηθψλ ελδχκσλ θαη κε 

ειεχζεξε ππεξζεξκηδηθή δηαηηεηηθή αγσγή.  

Ζ ππνζηεξηθηηθή δηαηηεηηθή παξέκβαζε κε ηελ έλαξμε ηεο ρνξήγεζεο 

ζξεπηηθψλ ζπκπιεξσκάησλ απφ ην ζηφκα εθαξκφδεηαη ζε αζζελείο κε κέηξηα 

ππνζξεςία. Οη ηχπνη θαη νη πνζφηεηεο ησλ ζξεπηηθψλ ζπκπιεξσκάησλ πνπ 

ζπζηήλνληαη εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία θαη ηελ θιηληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο. 

Σέινο, ηα δηαηεηηθά ζπκπιεξψκαηα δελ πξέπεη λα απνηεινχλ πεξηζζφηεξν απφ ην 

20% ησλ ρνξεγνχκελσλ ζεξκίδσλ γηα λα κελ κεηψλεηαη θαη λα κελ αληηθαζίζηαηαη ε 

πξφζιεςε ησλ θπζηθψλ ηξνθψλ (Μαληά, Π.& Νηνπληνπλάθεο, .,  2009). 

6.5 Μεηαμόζσεςζη  

 

Ζ κεηακφζρεπζε είλαη κηα ηαηξηθή πξάμε θαηά ηελ νπνία πγηή φξγαλα, ηζηνί 

ή θχηηαξα κεηαθέξνληαη απφ έλαλ λεθξφ ή δσληαλφ δφηε ζε έλα ρξνλίσο πάζρνληα 

άλζξσπν κε ζθνπφ ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηνπ. Ζ 

κεηακφζρεπζε είλαη κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο πξάμεηο ηεο ηαηξηθήο ηνπ 20νπ αηψλα 

θαη έρεη θαζηεξσζεί σο κηα ζεξαπεπηηθή πξάμε. Οη ηερληθέο βειηηψλνληαη ζπλερψο 

θαη ζίγνπξα ζα είλαη εθηθηή ε κεηακφζρεπζε θη άιισλ νξγάλσλ θαη ηζηψλ.  

Ζ κεηακφζρεπζε ηνπ πλεχκνλα είλαη ε ηειηθή ζεξαπεπηηθή επηινγή γηα 

αζζελείο κε πλεπκνληθή λφζνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ. Ζ κεηακφζρεπζε έρεη ηελ 
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δπλαηφηεηα λα επηθέξεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ. Ο 

ηξφπνο επηινγήο ησλ αζζελψλ ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηα παηδηά είλαη πνιχ ζεκαληηθφο 

αθνχ είλαη κηα δηαδηθαζία πςεινχ θηλδχλνπ θαη γη’ απηφ ηα παηδηά πνπ ζα επηιερηνχλ 

γηα κεηακφζρεπζε είλαη απηά πνπ ην πξνζδφθηκν δσήο ηνπο είλαη ιηγφηεξν απφ δχν 

ρξφληα. Σα απνηειέζκαηα ηεο κεηακφζρεπζεο γηα ηα παηδηά είλαη ε 5- εηήο επηβίσζε 

ζε πνζνζηφ 50% ελψ ηα απνηειέζκαηα γηα ηνπο ελήιηθεο είλαη πην ελζαξξπληηθά 

αθνχ θπκαίλνληαη ζηα 6 ρξφληα επηβίσζεο. Σν θχιν, ε ειηθία, ε έθηαζε ηεο 

πλεπκνληθήο ινίκσμεο θαη ηνπ απνηθηζκνχ ηνπ πλεχκνλα είλαη παξάγνληεο πνπ ζα 

επεξεάζνπλ ηελ ηειηθή απφθαζε γηα ηελ κεηακφζρεπζε θαη ηελ επηινγή ηνπ 

ππνςεθίνπ αζζελνχο.  
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Κεθάλαιο 7: Ο πόλορ ηος νοζηλεςηή 

7.1 Γιαγνυζηικόρ έλεγσορ  

 

Ζ δηάγλσζε ηεο θπζηηθήο ίλσζεο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξεηο θπξίσο 

ηξφπνπο:  

 κε εμέηαζε ηδξψηα: Απηή ε εμέηαζε κεηξά ηελ πνζφηεηα ηνπ άιαηνο 

(ρισξηνχρν λάηξην) ζηνλ ηδξψηα ηνπ δέξκαηνο. Σα άηνκα κε θπζηηθή ίλσζε 

έρνπλ αθχζηθα πςειά επίπεδα άιαηνο ζηνλ ηδξψηα. 

 κε γελεηηθή εμέηαζε: Ζ γελεηηθή εμέηαζε κπνξεί λα επηβεβαηψζεη ηε 

δηάγλσζε. Λακβάλνληαη κεξηθά θχηηαξα είηε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ κάγνπινπ 

είηε απφ κηα ιήςε αίκαηνο θαη ειέγρνληαη γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ γνληδίνπ ηεο 

θπζηηθήο ίλσζεο. 

 κε λενγληθφ έιεγρν: ηηο κέξεο καο ηα πεξηζζφηεξα λενγέλλεηα ειέγρνληαη γηα 

θπζηηθή ίλσζε κε βηνρεκηθφ έιεγρν ηνπ IRT (immunoreactive trypsinogen). 

Λακβάλεηαη δείγκα κε έλα κηθξφ ηζίκπεκα ζηελ θηέξλα, πεξίπνπ ηελ 3-4 

εκέξα κεηά ηελ γέλλεζε. 

  

Ο φξνο λνζειεπηηθή δηάγλσζε αλαθέξζεθε πξψηε θνξά ζρεδφλ 50 ρξφληα 

πξηλ ζε ζρέζε κε ην κνληέιν ηεο λνζειεπηηθήο δηεξγαζίαο. Απφ ηφηε, έρεη δηεζλψο 

ρξεζηκνπνηεζεί ε έλλνηα ηεο αλαγλψξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ λνζειεπηηθψλ αλαγθψλ 

αηνκηθά γηα θάζε αζζελή, αλάγθεο πνπ παξέρνπλ έλα επίθεληξν γηα ζρεδηαζκφ θαη 

εθαξκνγή ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο.  

Ννζειεπηηθή δηάγλσζε είλαη ε θιηληθή θξίζε γηα αληηδξάζεηο αηφκνπ, 

νηθνγέλεηαο ή θνηλφηεηαο ζε ππαξθηά ή πηζαλά θαη δπλεηηθά πξνβιήκαηα πγείαο/ 

δηαδηθαζίεο δσήο. Παξέρεη ηε βάζε γηα ηελ επηινγή λνζειεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη 

ηελ επίηεπμε απνηειεζκάησλ (εθβάζεσλ) πνπ νη λνζειεπηέο είλαη ππεχζπλνη. Έλαο 

πην απιφο νξηζκφο δφζεθε απφ ηελ Weber (1991) πνπ πξνηείλεη φηη «ε λνζειεπηηθή 

δηάγλσζε είλαη κία πξφηαζε, πνπ πεξηγξάθεη ηα ππαξθηά ή δπλεηηθά πξνβιήκαηα 

πγείαο ελφο αηφκνπ κε βάζε ηελ πιήξε νιηζηηθή αμηνιφγεζή ηνπ. Σα πξνβιήκαηα 

πξέπεη λα επηιχνληαη κεξηθψο απφ λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο (Γηαβαζνπνπινο  Δ.& 

Γνπξλή Π. Γ., 2008).   
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Ζ δηαγλσζηηθή δηαδηθαζία απαηηεί θξηηηθή ζθέςε θαη ηθαλφηεηα ιήςεο 

απνθάζεσλ απφ ην λνζειεπηή (Wooley, 1990). Μία ηππηθή λνζειεπηηθή δηάγλσζε 

έρεη ηέζζεξα ζηνηρεία: ηίηιν, νξηζκφ, πξνζδηνξηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά (ζεκεία θαη 

ζπκπηψκαηα) θαη ζρεηηδφκελνπο παξάγνληεο. Οη ζρεηηδφκελνη παξάγνληεο είλαη 

αηηηνινγηθέο ή ζπλεηζθέξνπζεο θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ κία αιιαγή ζηελ 

θαηάζηαζε πγείαο φπσο παζνθπζηνινγηθά, ζρεηηθά κε ζεξαπεία, πεξηζηαζηαθά 

(πεξηβαιινληηθά, πξνζσπηθά) θαη σξίκαλζεο (πρ ειηθία) ζηνηρεία.  

Ζ θπζηηθή ίλσζε είλαη πνιπζπζηεκαηηθή λφζνο. Οη ζεκαληηθφηεξεο 

εθδειψζεηο ηεο, φκσο, πξνέξρνληαη απφ ην αλαπλεπζηηθφ θαη ην γαζηξεληεξηθφ 

ζχζηεκα.  

 Ζ αληηκεηψπηζε ησλ αζζελψλ κε θπζηηθή ίλσζε πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

εμεηδηθεπκέλα θέληξα πνπ δηαζέηνπλ ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή θαη 

λνζειεπηηθή ππνδνκή. Ζ νξζή ζπληαγνγξάθεζε ησλ θαηάιιεισλ θαξκάθσλ 

απφ κεκνλσκέλνπο ηαηξνχο δελ απνηειεί νινθιεξσκέλε αληηκεηψπηζε θαη δελ 

ππνθαζηζηά ηελ αλαθνξά ησλ αζζελψλ ζηα εηδηθά θέληξα παξαθνινχζεζεο. 

 Ζ θξνληίδα ησλ ελειίθσλ αζζελψλ επηρεηξείηαη κε βαζηθφ άμνλα απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο πλεπκνλνιφγνπο ηαηξνχο αιιά κε παξάιιειε εκπινθή 

εηδηθψλ επί ησλ νξγαληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξνζβάιινληαη είηε άκεζα απφ 

ηε λφζν, είηε απφ ηηο έκκεζεο ζπλέπεηέο ηεο (π.ρ. γαζηξεληεξνιφγνπο, 

ελδνθξηλνιφγνπο, ινηκσμηνιφγνπο, σηνξηλνιαξπγγνιφγνπο, δηαηηνιφγνπο, 

ςπρνιφγνπο, θπζηθνζεξαπεπηέο, θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, θ.α.). 

 Ζ ιεηηνπξγία ησλ θέληξσλ απαηηεί ηελ χπαξμε αλάινγσλ εξγαζηεξηαθψλ θαη 

απεηθνληζηηθψλ δπλαηνηήησλ. 

 Σα εηδηθά θέληξα θπζηηθήο ίλσζεο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ 

δηαξθή ζπκβνπιεπηηθή βνήζεηα θαη δπλαηφηεηα ππνδνρήο ησλ αζζελψλ γηα 

έιεγρν ή/θαη λνζειεία ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

 

H αληηκεηψπηζε ηεο θπζηηθήο ίλσζεο απαηηεί ζχλζεηεο πξνιεπηηθέο θαη 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο θαζψο θαη δηαξθή ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο λέεο ηαηξηθέο 

εμειίμεηο. Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί αλαθέξεηαη θαηά βάζε ζηα ζέκαηα ηεο 

θαξκαθεπηηθήο αληηκεηψπηζεο (Γηαβαζνπνπινο  Δ.& Γνπξλή Π. Γ., 2008).   
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7.2 Νοζηλεςηική θεπαπεία 

  

Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ κπνξεί κε πνηθίινπο ηξφπνπο λα βνεζήζεη ηνπο 

αζζελείο λα ληψζνπλ ειπίδεο θαη λα ειαηηψζνπλ ηα αηζζήκαηα απφγλσζεο, θφβνπ θαη 

αγσλίαο. ε πξψην επίπεδν ε παξνρή επαθψλ κεηαμχ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

αζζελψλ, πέξα απφ ηηο θαζαξά ηαηξηθέο, βνεζά ζηελ θαηνρχξσζε ηεο ζνβαξφηεηαο 

θαη ηεο αμίαο ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Έρεη απνδεηρζεί φηη παξαθηλψληαο ηνπο 

αζζελείο λα κηιήζνπλ γηα ηα αηζζήκαηά ηνπο κπνξεί λα ζπληειέζεη ζην λα 

κεηξηαζηνχλ ηα αηζζήκαηα απαηζηνδνμίαο ηνπο.  

Ζ ελζάξξπλζε γηα εμσηεξίθεπζε, ηαμηλφκεζε θαη ηέινο αληηκεηψπηζε ησλ 

αηζζεκάησλ, βνεζά ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ αξλεηηθψλ ζσκαηηθψλ επηπηψζεσλ, νη 

νπνίεο ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο θαη ζπγθξάηεζεο ηνπ θφβνπ 

θαη ηεο απφγλσζεο. Σν λα κνηξάδεηαη θαλείο ηα αηζζήκαηα κε θάπνηνλ άιιν, κε έλα 

λνζειεπηή, βνεζά ζην λα κεηξηαζηεί ε απφγλσζε θαη γελλά ειπίδεο. 

Απφ ηελ άιιε, νη έξεπλεο έδεημαλ φηη νη αζζελείο ρξεηάδνληαη ελεκέξσζε. Οη 

γηαηξνί θαη ην ππφινηπν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ βξίζθνληαη ζε ηδαληθή ζέζε γηα λα 

ππεξεηήζνπλ απηφ ην ζθνπφ. Έξεπλεο έδεημαλ φηη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ 

αθηεξψλεη ρξφλν λα ελεκεξψζεη ηνπο αζζελείο γηα ηε κειινληηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη 

αθνχεη ηα πξνβιήκαηά ηνπο, βνεζά ηνπο αζζελείο ζην λα ληψζνπλ φηη νη αγσλίεο θαη 

νη θνβίεο ηνπο πξνζέξρνληαη, θαη ζην λα θαηαζηνχλ πην ηθαλνί λα αληαπεμέιζνπλ ζηε 

ζεξαπεία (Γηαβαζνπνπινο  Δ.& Γνπξλή Π. Γ., 2008).   

Ζ λνζειεπηηθή παξέκβαζε ζηνπο αζζελείο πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο:  

 Υνξήγεζε θαξκάθσλ (αληηβηνηηθά, θνξηηθνεηδή, βξνγρνδηαζηαιηηθά), 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ γηαηξνχ θαη παξαθνινχζεζε γηα ηπρφλ 

παξελέξγεηεο πνπ πξνθαινχλ θπξίσο ηα βξνγρνδηαζηαιηηθά (π.ρ. ηαρπθαξδία, 

λαπηία, εκεηφο).  

 Υνξήγεζε νμπγφλνπ θαη ελεκέξσζε ηνπ γηαηξνχ ζε θάζε αιιαγή ηεο εηθφλαο 

ηνπ αξξψζηνπ. Αλ παίξλεη νμπγφλν κε κάζθα Venturi θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θαγεηνχ αληηθαζίζηαηαη κε γπαιηά νμπγφλνπ θαη ζηε ζπλέρεηα 
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επαλαηνπνζεηείηαη ε κάζθα θαη γίλεηαη ξχζκηζε ηεο ξνήο, ψζηε λα κελ 

δηαθνπεί θαζφινπ ε νμπγνλνζεξαπεία ηνπ αζζελνχο. 

 Υνξήγεζε άθζνλσλ πγξψλ ηελ εκέξα (6-8 πνηήξηα) γηα ξεπζηνπνίεζε ησλ 

εθθξίζεσλ θαη ρνξήγεζε ηξνθψλ κε ππφιεηκκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δπζθνηιηφηεηαο πξνο απνθπγή πίεζεο ηνπ δηαθξάγκαηνο.  

 Δμαζθάιηζε ήξεκνπ θαη θαζαξνχ πεξηβάιινληνο, ρσξίο ζνξχβνπο κε 

θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. 

 Μέηξεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ θαη θαηαγξαθή ηνπο ζην δηάγξακκα. 

 Δπεηδή ν άξξσζηνο αηζζάλεηαη θαηαβνιή πξέπεη λα βνεζείηαη ζηελ θάιπςε 

ησλ θπζηθψλ ηνπ αλαγθψλ θαη ζηε θξνληίδα ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο. 

  Ζ εκηθαζηζηή ζέζε είλαη ε θαηαιιειφηεξε γηα λα δηεπθνιχλεηαη ε αλαπλνή 

ηνπ.  

 Ζ ζσζηή βξνθρηθή παξνρέηεπζε είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ δηαηήξεζε 

ειεχζεξεο ηεο αλαπλεπζηηθήο νδνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη θαιχηεξνο 

αεξηζκφο ησλ πλεπκφλσλ. Ζ εθπαίδεπζε ηεο ζσζηήο ηερληθήο ηεο αλαπλνήο 

θαη ηνπ βήρα είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ 

αζζελνχο.  

 

7.3 Χοπήγηζη θαπμάκυν 

 

Αληηβηνηηθά: Ζ αληηκηθξνβηαθή αγσγή νθείιεη λα ρνξεγείηαη θαηεπζπλφ-

κελα, δειαδή κε γλψζε ηνπ ππεχζπλνπ παζνγφλνπ θαη ηεο πξφζθαηεο επαηζζεζίαο 

ηνπ ζηνπο αληηκηθξνβηαθνχο παξάγνληεο. Σα ζπρλφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα παζνγφλα 

είλαη ε Pseudomonasa eruginosa (ζπρλά πνιπαλζεθηηθή) θαη ν Staphylococcuss-

aureus (επαίζζεηνο ή αλζεθηηθφο ζηε κεζηθηιίλε). Δίλαη άγλσζηε ε θιηληθή ζεκαζία 

ηεο ζπρλήο αλίρλεπζεο αλαεξφβησλ. Ληγφηεξν ζπρλά αληρλεχνληαη Burkholde-

riacepaciacomplex, Stenotrophomonasmaltoplilia, Achromobacterxy-loxidans, κε 

θπκαηηψδε κπθνβαθηεξίδηα, κχθεηεο (θπξίσο Aspergillusfumigatus) θαζψο θαη ηνί 

πνπ πξνζβάινπλ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, ζπρλφηεξα ηεο γξίπεο. Οη αζζελείο κε 

θπζηηθή ίλσζε εκθαλίδνπλ ηξνπνπνηεκέλε θαξκαθνθηλεηηθή ησλ αληηβηνηηθψλ, 

νπφηε ην δνζνινγηθφ ζρήκα πνπ ζα επηιεγεί νθείιεη λα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα κε 

ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αζζελνχο (http://www.eof.gr/). 
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Ζ ρνξήγεζε αληηβηνηηθψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζπζηεκαηηθά. Δλδείθλπηαη ζηηο 

αθφινπζεο θιηληθέο θαηαζηάζεηο:  

 Θεξαπεία ησλ ινηκσδψλ εμάξζεσλ ηεο λφζνπ 

 Δμάιεηςε ή καθξνρξφληα ζεξαπεία ινίκσμεο απφ S. Aureus 

 Πξψηκε εμάιεηςε ινίκσμεο απφ P. Aeruginosa 

 Καηαζηαιηηθή ζεξαπεία ρξφληαο ινίκσμεο απφ P. Aeruginosa.  

 

Ζ επηινγή κεηαμχ ηεο πεξηνδηθήο θαη ηεο θαη’ απαίηεζεο ρνξήγεζεο 

αληηβηνηηθψλ απφθεηηαη ζηε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ εηδηθνχ θέληξνπ. Καζψο ε 

επηβίσζε ησλ αζζελψλ δηαξθψο παξαηείλεηαη, ελδερνκέλσο ε θαη’ απαίηεζε 

ρνξήγεζε λα είλαη ηαηξηθά θαη νηθνλνκηθά πιενλεθηηθφηεξε. Ζ δηάξθεηα ηεο 

ζπζηεκαηηθήο ζεξαπείαο δελ ρξεηάδεηαη λα ππεξβαίλεη ηηο 14 θαη ζπαληφηεξα ηηο 21 

εκέξεο, εθηφο αλ ππάξρνπλ νη εηδηθέο ελδείμεηο γηα ηηο νπνίεο ζπληζηάηαη πην καθξά 

ζεξαπεία, φπσο ε πξνζπάζεηα εμάιεηςεο αλζεθηηθνχ ζηε κεζηθηιίλε S. aureus 

(MRSA) ή λένπ ζηειέρνπο P. Aeruginosa ή αθφκε ε ζεξαπεία ινίκσμεο απφ 

θπκαηηψδε ή κε κπθνβαθηεξίδηα (http://www.eof.gr/).  

 

7.4 Αζκήζειρ 

 

ηε θπζηνζεξαπεία ππάξρεη κία ζεηξά απφ ειαθξηά ρηππεκαηάθηα πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηνλ θαζαξηζκφ ησλ πλεπκφλσλ θαη ηελ απνβνιή ηεο βιέλλαο θαη πεξηιακβάλεη 

αθφκα ηα εηζπλεφκελα θάξκαθα, πνπ εηζρσξνχλ ζηνπο πλεχκνλεο κέζσ 

λεθεινπνηεηή, γηα λα πξνιάβνπλ ή λα ζεξαπεχζνπλ ηηο αλαπλεπζηηθέο κνιχλζεηο. 

Πεξηιακβάλεη θαζεκεξηλή ζσξαθηθή θπζηνζεξαπεία (κε δηάθνξεο ηερληθέο θαη 

βνεζήκαηα) γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη απνκάθξπλζε ηεο βιέλλεο απφ ηνπο 

πλεχκνλεο, πνιιέο θνξέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζπλνή λεθεινπνηεκέλσλ θαξκάθσλ 

(βξνγρνδηαζηαιηηθψλ, βιελλνιπηηθψλ, θιπ).  

Ζ θπζηνζεξαπεία είλαη έλαο ηξφπνο απνκάθξπλζεο ηεο θνιιψδνπο, 

ππθλφξξεπζηεο βιέλλεο απφ ηνπο πλεχκνλεο θαη θαζαξίζκαηνο ησλ αλαπλεπζηηθψλ 

δηαδξφκσλ πνπ γίλεηαη απφ δπλαηφ ρηχπεκα επάλσ ηελ πιάηε θαη ην ζηήζνο. Ζ 

δηαδηθαζία απηή νλνκάδεηαη βξνγρηθή παξνρέηεπζε.  
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Ο ξπζκφο ηεο βξνγρηθήο παξνρέηεπζεο είλαη κεγαιχηεξνο ζηηο πεξηπηψζεηο 

κεγάιεο βξνγρηθήο απφθξαμεο (ηελ πεξίνδν ησλ ηψζεσλ). Καηά ην θαινθαίξη, κπνξεί 

λα «εκπινπηηζηεί» κε γπκλαζηηθέο αζθήζεηο ή ζπνξ, πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ κεηαηφπηζε ησλ εθθξίζεσλ. Ο θαλνληθφο ξπζκφο ηεο έρεη ζεηηθφ απνηέιεζκα 

ζηελ πξφιεςε ησλ ινηκψμεσλ ηνπ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ βιέλλε πνπ 

παξακέλεη ζηνπο κηθξνζθνπηθνχο αεξαγσγνχο επλνεί ηελ αλάπηπμε κηθξφνξγα-

ληζκψλ.  

Γη' απηφ ην ιφγν ε θπζηνζεξαπεία είλαη ηφζν ζεκαληηθή γηα ηνλ θαζαξηζκφ 

ησλ πλεπκφλσλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνηξέπνληαη νη αζζελείο κε θπζηηθή ίλσζε λα 

βήρνπλ θαη λα πίλνπλ πνιχ λεξφ. Γεληθά, ζηε θάζε ησλ πξψησλ εθδειψζεσλ ηεο 

λφζνπ, ε παξαγσγή ηεο βιέλλαο δελ είλαη πάληα ζεκαληηθή θαη ηηο εθθξίζεηο είλαη 

εχθνιν λα ηηο θαηαπηεί ν αζζελήο κε κηα απιή θίλεζε θαηάπνζεο. Αιιά θζάλνπκε 

ζχληνκα ζηελ απφρξεκςε ηεο βιέλλαο δίλνληαο ζηνλ πάζρνληα λα πηεη λεξφ πξηλ ηε 

βξνγρηθή παξνρέηεπζε, ηδηαίηεξα ην θαινθαίξη, αιιά θαη ζε πεξηφδνπο ζεξκέο θαη 

μεξέο ή ην ρεηκψλα εάλ δνχκε ζε ζπίηη κε ζέξκαλζε αιιά ρσξίο πγξφκεηξν 

(https://el.wikipedia.org).  

Σα πγξά βνεζνχλ λα κεησζεί ε γινηφηεηα ηεο βιέλλαο φπσο επίζεο θαη ε 

ηθαλφηεηά ηεο λα πξνζθνιιάεη ζηα ηνηρψκαηα ησλ βξφγρσλ, ζπλεπψο δηεπθνιχλεη 

ηελ απφρξεκςή ηνπο κε ηνλ βήρα.  

Ζ κεηαθίλεζε θαη απνβνιή ησλ βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ κπνξεί λα γίλεη κε:  

 Θέζεηο παξνρέηεπζεο 

 Πιήμεηο 

 Γνλήζεηο 

 Σερληθή βίαηεο εθπλεπζηηθήο πξνζπάζεηαο 

Δλψ ε ελδπλάκσζε ησλ αλαπλεπζηηθψλ κπψλ γίλεηαη κε:  

 Άζθεζε δηαθξάγκαηνο  

 Έθπηπμε ηνπ ζψξαθα  

 Κηλήζεηο άλσ άθξσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εηζπλνή   

  

Μηα απφ ηηο ζεξαπεπηηθέο αγσγέο είλαη απηή πνπ νλνκάδεηαη απηνγελήο 

παξνρέηεπζε. Υξεζηκνπνηείηαη ζε κεγαιχηεξα άηνκα κε θπζηηθή ίλσζε, απφ ηελ 

εθεβεία ηνπο θαη πέξα. Πεξηιακβάλεη ηελ αλαπλνή κε δηαθνξεηηθέο πεξηεθηηθφηεηεο 
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αέξα ζηνπο πλεχκνλεο. Πξψηα κε πνιχ ρακειή πεξηεθηηθφηεηα αέξα ζηνπο 

πλεχκνλεο, έηζη ηνπο έρνπκε λα βγάδνπλ φιν ηνλ αέξα θαη λα αλαπλένπλ έηζη (κέηξηα 

αλαπλνή) γηα κεξηθά ιεπηά. Καη κηα βαζχηεξε αλαπλνή. Καη φιε απηή ε αλαπλνή 

ραιαξψλεη ηε βιέλλα. ηαλ αθνχκε ή αηζζαλφκαζηε ηε βιέλλα κε θάλνπκε πνιχ 

βαζηέο αλαπλνέο. Καη ζε εθείλν ην ζεκείν ν αζζελήο κπνξεί λα θέξεη ηε βιέλλα πάλσ 

ρσξίο έληνλν βήρα. Έλαο βήραο θαη ε βιέλλα έξρεηαη πάλσ. Λεηηνπξγεί θαιά θαη 

νλνκάδεηαη απηνγελήο παξνρέηεπζε.  

 

7.5 Ψςσολογική ηόνυζη 

 

Θαλαηεθφξα λνζήκαηα κπνξεί λα ελεξγνπνηήζνπλ άγρνο θαη ζπλεπψο 

απνθπγή ηνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο, ελψ λνζήκαηα πνπ έρνπλ θνηλσληθφ ζηίγκα λα 

νδεγήζνπλ ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε. 

πγθεθξηκέλα, κεηά ην άθνπζκα ηεο δηάγλσζεο ην άηνκν πεξλάεη απφ ηα 

αθφινπζα ζηάδηα:  

 Αξρηθφ ζνθ, φπνπ ην άηνκν απνζηαζηνπνηείηαη απφ ηελ θαηάζηαζε σο έλα 

ηξφπν άκπλαο θαη ζπκπεξηθέξεηαη απηνκαηνπνηεκέλα. 

 Αληηπαξάζεζε, ην ζηάδην απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ αηζζήκαηα απψιεηαο, 

απειπηζία θαη πέλζνο.  

 Τπνρψξεζε, θαηά ηελ νπνία ην άηνκν αξρηθά απνζχξεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη 

αξλείηαη ην πξφβιεκα θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ. ηαδηαθά φκσο, αξρίδεη λα 

απνδέρεηαη ηελ θαηάζηαζε θαη λα ηε δηαρεηξίδεηαη.  

 

Ζ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ζρεηίδεηαη κε πνιινχο παξάγνληεο φπσο ε 

ειηθία, ε ππνζηήξημε ηεο νηθνγέλεηαο , νη πεπνηζήζεηο ηνπ αηφκνπ γηα ηελ αζζέλεηά 

ηνπ θαη ηα ζπκπηψκαηα πνπ επηθέξεη ε θάζε λφζνο φπσο γηα παξάδεηγκα ν πφλνο. Σα 

πνιχ κηθξά παηδηά κεξηθέο θνξέο απνδέρνληαη ηελ αζζέλεηα πνιχ απιά επεηδή 

αλαπηπμηαθά δελ είλαη έηνηκα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πιήξσο ηηο καθξνρξφληεο 

ζπλέπεηεο ηεο ρξφληαο λφζνπ.  

Αληηζέησο, θάπνηα παηδηά ηελ αληηιακβάλνληαη σο ηηκσξία ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηε δηαηξνθή ή ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Μεηά ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ 
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ηα παηδηά είλαη πην έηνηκα λα αληηιεθζνχλ ηε ρξφληα λφζν θαη ηηο ζπλέπεηέο ηεο θαη 

λα αλαιάβνπλ κεξηθή επζχλε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο πγείαο ηνπο. Σν θχξην κέιεκα 

ησλ εθήβσλ είλαη λα γίλνπλ αξεζηνί απφ ηνπο θίινπο ηνπο θαη νπνηαδήπνηε δηαθνξά 

ηνπο ηξνκνθξαηεί. Παξφιν πνπ θαηαλννχλ ηε ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ ηνπο, πνιιέο 

θνξέο απνθξχπηνπλ ηελ αζζέλεηά ηνπο ή παξακεινχλ ηελ αγσγή αξλνχκελνη λα 

απνδερηνχλ ηελ θαηάζηαζή ηνπο.  

Μεγάιε δπζθνιία αληηκεησπίδνπλ νη λεαξνί ελήιηθεο νη νπνίνη βηψλνπλ 

απνγνήηεπζε πνπ δελ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζρεδηάζνπλ ηελ ελήιηθε δσή ηνπο 

φπσο θαληάδνληαλ. Γηα θάπνηνπο αζζελείο ε δπλαηφηεηα επηινγήο κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο θαξηέξαο ή ε απφθηεζε νηθνγέλεηαο θαη παηδηψλ εμαλεκίδεηαη. Έηζη 

δπζθνιεχνληαη πνιχ λα αλαπηχμνπλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο. Χο απνηέιεζκα, ζπλήζσο 

βηψλνληαη εληνλφηεξα ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ θαη άξλεζεο. Αληηζέησο, νη ελήιηθεο 

κέζεο ειηθίαο πνπ πξνζβάιινληαη απφ ρξφλην λφζεκα αλαγθάδνληαη λα αιιάμνπλ 

ηνπο ξφινπο θαη ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ επηιέμεη, φπσο γηα παξάδεηγκα ηε δηαθνπή 

ηεο εξγαζίαο ηνπο ζηε κέζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο ειηθίαο.  

ηαλ έλα άηνκν ζε κηα νηθνγέλεηα λνζεί, λνζεί φιε ε νηθνγέλεηα. Χο 

απνηέιεζκα, φιν ην δπλακηθφ κέζα ζηελ νηθνγέλεηα δηαηαξάζζεηαη θαη ηδαληθά ζα 

βξεη κηα θαηλνχξγηα ηζνξξνπία. Ζ ζηάζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο παίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηνλ ηξφπν πνπ ν αζζελήο ζα απνδερηεί ηε λφζν ηνπ. Ζ νηθνγέλεηα 

κπνξεί λα βνεζήζεη εληζρχνληαο ςπρηθψο ησλ αζζελή ή αληηζέησο κπνξεί λα 

απνδπλακψζεη επηβαξχλνληαο κε πξφζζεηε αλεζπρία, ππεξπξνζηαζία ή ζπκφ.  

Ζ νηθνγέλεηα πνπ ζα βνεζήζεη επηηπρψο ηνλ αζζελή ζεκαίλεη φηη ζα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηελ ζεξαπεία ηνπ ρσξίο λα ηνπ επηηξέπεη λα ηελ απνθχγεη, ζα 

ελζαξξχλεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη ζα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ κε 

επαηζζεζία θαη αγάπε. Πνιιέο θνξέο, θξίλεηαη αλαγθαία ε νηθνγελεηαθή ζεξαπεία 

ψζηε λα εληζρπζνχλ φια ηα παξαπάλσ. ηελ νηθνγελεηαθή ζεξαπεία ν εζηηαζκφο 

είλαη ζηελ ςπρνεθπαηδεπηηθή παξέκβαζε ζε άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ βηψλνπλ 

πξφβιεκα πγείαο. Ο ζηφρνο είλαη νη νηθνγέλεηεο απηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ αζζέλεηα 

θαη ηα ζπκπηψκαηά ηεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο ππάξρνπζεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπο (http://www.daniilidou.gr/?p=563).  
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Ζ δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ ζηελ ρξφληα αζζέλεηα είλαη επηηπρήο 

φηαλ ν αζζελήο έρεη θαηαθέξεη λα:  

 Απνθηήζεη ζπλαηζζεκαηηθή ηζνξξνπία. 

 Έρεη ηθαλνπνηεηηθή εηθφλα ζψκαηνο θαη δηαρεηξίδεηαη ηηο ζσκαηηθέο αιιαγέο. 

 Γηαηεξεί ζεηηθέο ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο. 

 Δίλαη πξνεηνηκαζκέλνο γηα έλα αβέβαην κέιινλ. 

 

Ζ θαηάθηεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ είλαη δχζθνιε, εηδηθά φηαλ ε αζζέλεηα 

είλαη ζαλαηεθφξα ή νδεγεί ζε αλαπεξία. Παξφια απηά αξθεηνί αζζελείο 

θαηαθέξλνπλ λα πξνζαξκνζηνχλ επηηπρψο ζηηο θαηλνχξγηεο ζπλζήθεο ηεο δσήο ηνπο. 

Γηα λα θαηαθηήζνπλ απηνχο ηνπο ζηφρνπο ρξεηάδεηαη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο 

πξνζαξκνγήο νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ψζηε λα κπνξέζνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ 

ςπρνινγηθά ηελ αζζέλεηά ηνπο. Μεξηθέο ζηξαηεγηθέο πξνζαξκνγήο είλαη λα 

απνθηήζνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηε λφζν, λα κελ αξλνχληαη ηε ζνβαξφηεηα ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο, λα εηζέιζνπλ ζε κηα ξνπηίλα θαη λα θαηαθέξνπλ λα βξνπλ έλα 

«λφεκα» γηα ηελ εκπεηξία ηνπο.  

Παξφιν πνπ φινη νη άλζξσπνη αληηδξάλε ζηε δηάγλσζε κηαο ρξφληαο λφζνπ 

κε ζνθ, θάπνηνη ζα πξνζαξκνζηνχλ επηηπρψο θαη θάπνηνη ίζσο πνηέ. ινη φκσο 

αλεμαηξέησο κπνξνχλ λα βνεζεζνχλ ςπρνινγηθά. Οη ζπλήζεηο γεληθνί ζηφρνη ησλ 

πξνγξακκάησλ ςπρνθνηλσληθήο παξέκβαζεο είλαη ε κείσζε ηεο δπζθνξίαο θαη ησλ 

άιισλ αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ, ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ε ελίζρπζε 

ηεο ρξήζεο ιεηηνπξγηθφηεξσλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο.  

Καίξηα ζέζε ζηα πξνγξάκκαηα παξέκβαζεο θαηέρνπλ νη πξνζπάζεηεο γηα 

ελίζρπζε ηεο πιηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο πνπ ιακβάλνπλ νη 

αζζελείο, θαζψο θαη νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ρξήζεο πεξηζζφηεξν 

ιεηηνπξγηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηκεηψπηζεο ηνπ ζηξεο. Οη ηξφπνη 

θηλεηνπνίεζεο γηα κεγαιχηεξε ιήςε θνηλσληθήο ππνζηήξημεο είλαη ζπλήζσο ηξεηο:  

 θηλεηνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ νηθείσλ γηα ζπκκεηνρή ζηελ 

φιε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία,  

 παξψζεζε ησλ αζζελψλ γηα ζπκκεηνρή ζε ππνζηεξηθηηθέο νκάδεο  
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 παξαπνκπή ζε αηνκηθή ζηήξημε γηα ηελ ππέξβαζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

νδεγνχλ ζε θνηλσληθή απνκφλσζε, αλ απηφ είλαη αλαγθαίν 

(http://www.daniilidou.gr/?p=563). 
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