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Γηα ηελ δηελέξγεηα θαη παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ ηελ θ. Γεκεηξίνπ Διέλε σο επηβιέπνπζα γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα 

θαη θαζνδήγεζε πνπ πξνζέθεξε. Αληίζηνηρα, νθείισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θαζεγεηή 

θ. Γαιαλάθε Δκκαλνπήι θαη ηελ θ. Πεξδηθνγηάλλε Υξπζνχια γηα ηελ θαζνδήγεζε 

θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ΠΜ “Δκβνιηαζκνί θαη Πξφιεςε Λνηκψμεσλ ζε Παηδηά 

θαη Δθήβνπο” θαη ηελ θ. Παπαεπγγέινπ σο κέινο ηεο Σξηκεινχο Δπηηξνπήο ηεο 

παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

Δπίζεο, επραξηζηψ ακέξηζηα φινπο ηνπο ζπκθνηηεηέο απφ ην κεηαπηπρηαθφ 

πξφγξακκα γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία πνπ ππήξρε ηα δχνπξνεγνχκελα έηε θαζψο 

θαη ηελ δηαξθή αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ είρακε.  

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δελ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί ρσξίο ηελ 

ζπλεξγαζία ησλ ζπλαδέιθσλ θαη δηεπζπληψλ κνπ ζηελ Παηδηαηξηθή θαη 

Γπλαηθνινγηθή-Μαηεπηηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλνπ πνπ βνήζεζαλ ζηελ 

παξαπάλσ πξνζπάζεηα.  
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Περίληψη  

 

Σίηινο εξγαζίαο: Οξνινγηθφο Έιεγρνο πγγελψλ Λνηκψμεσλ ζηελ Κχεζε: Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Ρεζχκλνπ, 2017-2018   

Σεο: Αλαγλσζηάθη Ιζκήλε  

Δπηβιέπνληεο: Γεκεηξίνπ Διέλε, Γαιαλάθεο Δκκαλνπήι, Παπαεπαγγέινπ Βάλα 

Ηκεξνκελία: 4 Ινπλίνπ 2019 

 

Διζαγωγή: Οη ζπγγελείο ινηκψμεηο απνηεινχλ αθφκε θαη ζήκεξα ζεκαληηθφ 

παξάγνληα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ εκβξπτθή, λενγληθή θαη βξεθηθή λνζεξφηεηα θαη 

ζλεζηκφηεηα. Ο φξνο TORCH, ρξεζηκνπνηείηαη ηζηνξηθά γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ 

ζπγγελψλ ινηκψμεσλ, φπσο ε ηνμνπιάζκσζε, ε ζχθηιε, ε εξπζξά, ε ινίκσμε απφ 

θπηηαξνκεγαιντφ (CMV) θαη ε ινίκσμε απφ εξπεηντφ (HSV) ελψ ζπλερψο 

ελζσκαηψλνληαη πεξηζζφηεξεο ινηκψμεηο φπσο ε αλεκνεπινγηά, ε ινίκσμε απφ 

παξβντφ Β19 θαη ινηκψμεηο πνπ κεηαδίδνληαη θάζεηα θαηά ηελ θχεζε φπσο ε 

επαηίηηδα Β, επαηίηηδα C θαη ε ινίκσμε απφ HIV. H κειέηε ηεο νξνεπηδεκηνινγίαο 

ησλ παξαπάλσ ινηκψμεσλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ εγθχσλ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο θάζεηεο κεηάδνζεο ζην έκβξπν θαη ησλ επηπηψζεσλ 

πνπ απηή κπνξεί λα έρεη ζηνλ λενγληθφ πιεζπζκφ. Σαπηνρξφλσο, κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο ηεο θάζεηεο 

κεηάδνζεο ησλ ινηκψμεσλ ζηελ θχεζε. Μέθοδος: ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία κειεηήζεθαλ ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγελλεηηθνχ νξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ζπγγελείο ινηκψμεηο 807 θπήζεσλ, απφ 

ζχλνιν 1023 θπήζεσλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηελ Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγηθή 

Κιηληθή ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλνπ ηελ δηεηία 2017-2018. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε θαηαγξαθή ζε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Excel θαη αθνινπζήζεθαλ ε 

πεξηγξαθή ησλ δεδνκέλσλ κέζσ ηνπ εξγαιείνπ Vasaarstats θαη  ζπζρέηηζε αλάκεζα 

ζηελ ειηθία θαη ηελ θαηαγσγή θαη ηελ νξνζεηηθφηεηα ζηηο ζπγγελείο ινηκψμεηο κε 

κειέηε παιηλδξφκεζεο κε SPSS Statistics 23 . Παξάιιεια πξαγκαηνπνηήζεθε 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε ζέκα ηηο ζπγγελείο ινηκψμεηο θαη ηελ 

νξνεπηδεκηνινγία ηνπο. Αποηελέζμαηα: Η κειέηε δηαπίζησζε πςειά πνζνζηά 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα φιεο ηηο ζπγγελείο ινηκψμεηο πνπ κειεηήζεθαλ (>95.7%) 

κε ζεκαληηθή εμαίξεζε ηεο ινίκσμεο απφ Treponema pallidum ν έιεγρνο ηεο νπνίαο 

θπκάλζεθε ζην 38.41% ηνπ πιεζπζκνχ. Δπίζεο, αλαδείρζεθε νξνζεηηθφηεηα IgG 
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αληηζσκάησλ έλαληη CMV θαη Toxoplasma gondii ζε πνζνζηά 73.08% (95% CI 69.8 

– 76.1) θαη 20.6% (95% CI 17.87 – 23.61) αληίζηνηρα ελψ ηα πνζνζηά έλαληη ηεο 

εξπζξάο θπκάλζεθαλ ζην 92.34% (95% CI 90.2 – 94%) ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

ειέγρζεθε. Γηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο θαηαγσγήο θαη ηεο 

ειηθίαο (p=0.000, p=0.003 αληίζηνηρα) κε ηελ ινίκσμε απφ Toxoplasma gondii. ηελ 

πεξίπησζε ηεο CMV ινίκσμεο δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κφλν 

κε ηελ θαηαγσγή (p=0.000) θαη κφλν κία ηάζε ζπζρέηηζεο κε ηελ ειηθία (p=0.087). Η 

νξνεπίπησζε ηνπ HIV ζην πιεζπζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο ήηαλ κεδεληθή.  

σμπέραζμα: Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία αλέδεημε πςειά πνζνζηά 

πξνγελλεηηθνχ νξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ εγθχσλ πνπ γέλλεζαλ ζηελ Μαηεπηηθή-

Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλεο ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο ηε 

δηεηία 2017-18 γηα φιεο ηηο ζπγγελείο ινηκψμεηο πνπ κειεηήζεθαλ κε ζεκαληηθή 

εμαίξεζε απηή ηεο ζχθηιεο. Δπίζεο, δηαπηζηψλνληαη απμεκέλα πνζνζηά 

νξνζεηηθφηεηαο IgG αληηζσκάησλ έλαληη CMV ζην πξναλαθεξζέληα πιεζπζκφ, ελψ 

ε αληίζηνηρε νξνζεηηθφηεηα έλαληη ηνμνπιάζκαηνο θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ κεησκέλν 

ζε ζχγθξηζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηελ ίδηα πεξηνρή. Σέινο, αλαδείρζεθαλ 

πςειά πνζνζηά αλνζίαο έλαληη ηνπ ηνχ ηεο εξπζξάο ρσξίο φκσο λα αγγίδνπλ ην 

πνζνζηφ – ζηφρν γηα ηελ εμάιεηςε ηεο λφζνπ.  

 

 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: πγγελείο Λνηκψμεηο, Λνηκψμεηο ζηελ θχεζε, Κξήηε, Πξνγελλεηηθφο 

νξνινγηθφο έιεγρνο  
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Supervisors: Helen Dimitriou, GalanakisEmmanouil, PapaevangellouVana 

Date: 4 June 2019 

 

 

 

Introduction: Congenital infections are an important factor that contributes in fetal, 

neonatal and infant morbitity and mortality. The term TORCH, has historically been 

used to describe congenital infections as toxoplasmosis, syphillis, rubella, CMV and 

HSV infection, and everyday it is widening with new infections as for example 

varicella infection, parvovirus B19 infection, and infections that can vertically be 

transmitted such as HIV infection, hepatitis B and hepatitis C. The study of the 

seroepidemiology of forementioned infections at the population of pregnant women is 

necessary in order to estimate the risk of vertical transmission to the fetus and the 

adverse effects that these congenital infections can have to the neonates. This study 

can also help to the selection and implementation of the proper prevention strategies 

for the vertical transmission of infections at pregnancy. Methods: At the present 

research, we studied the demographic elements and the results of antenatal serology 

screening test for congenital infections that has been carried out in 807 pregnant 

women at the Department of Gynaecology-Obstestrical of Rethymno's General 

Hospital, in Crete, during the years 2017-2018. These data had been registered at 

Excel database and then descriptive procedure was followed with Vasaarstats. SPSS 

Statistics 23 was also used in order to reveal the correlation between the age and 

origin of the sample and the seropositivity of congenital infections that have been 

studied. Alongside, bibliographical review was carried out concerning congenital 

infections and their seroepidemiology. Results: High percentage antenatal screening 

for all congenital infections that were included was noted in this study (>95.17%). 

Important exception was the antenatal screening for syphilis that only 38.41% of 

pregnant women had participated. Seropositivity rates of IgG antibodies against CMV 

and Toxoplasma gondii was 73.08% (95% CI 69.8 – 76.1) and 20.6% (95% CI 17.8 – 
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23.61) respectively. The correlation of the origin and the age with Toxoplasma 

infection was statistically important (p=0.000, p=0.003 respectively). Concerning 

CMV infection, correlation with the origin was the only one that was statistically 

important (p=0.000) and only a correlation trend with the age (p=0.087) that wasn’t 

statistically important. Seropositivity rates for rubella infection ranged at 92.34% 

(95% CI 90.2 – 94) for the pregnant women who participated. Conclusion: The 

present study concluded that there is high percentage of women that gave birth at 

Gynaecology-Obstestrical Clinic of Rethymno's General Hospital who have antenatal 

serology screening for all congenital infections that was studied. Crucial exception of 

this observation was antenatal screening of syphilis. High seropositivity rates of IgG 

antibodies against CMV was observed. Respectively, these rates for IgG antibodies 

against Toxoplasma gondii were slightly decreased in comparison with previous 

recorded rates in studies at the same region. High rate of immunity against rubella was 

detected at the present study, which was lower than target rate for elimination of 

rubella.  

 

 

 

 

 

Key words: congenital infections, infections in pregnancy, Crete, antenatal serology 

testing 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

TORCH: Toxoplasmosis, Others, Rubella, CMV, HIV  

HIV: Human Immunodeficiency Virus 

HSV: Herpes Simplex Virus 

HBV: Hepatitis B Virus 

HCV: Hepatitis C Virus 

CMV: Cytomegalovirus 

AIDS: Acquired Immune Deficiency Syndrome 

HBsAg: Hepatitis B surface Antigen (ΑπζηξαιηαλφΑληηγφλν) 

HBeAg: Hepatitis B e Antigen 

Π.Ο.Τ.: Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο 

ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ.: Κέληξν Διέγρνπ θαη Πξφιεςεο Ννζεκάησλ   

VDRL: Venereal Disease Research Laboratory test 

RPR: Rapid Plasma Reagin 

TPHA: Treponema pallidum particle agglutination assay  

ECDC: European Centre for Disease Prevention and Control 

ΙgG: Αλνζνζθαηξίλε G 

IgM: Αλνζνζθαηξίλε Μ 
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ΔΗΑΓΩΓΖ/ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ 

 

Οη ζπγγελείο ινηκψμεηο απνηεινχλ έσο ζήκεξα ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο εκβξπτθήο, 

λενγληθήο θαη βξεθηθήο ζλεζηκφηεηαο θαη λνζεξφηεηαο.
[1]

 Πεξηγξάθνληαη ηζηνξηθά 

κε ηνλ φξν TORCH θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ ηνμνπιάζκσζε, ηελ ζχθηιε, ηελ εξπζξά, 

ηελ ινίκσμε απφ CMV, ηελ ινίκσμε απφ HSV θαη άιιεο ινηκψμεηο φπσο ηελ 

αλεκνεπινγηά θαη ηελ ινίκσμε απφ παξβντφ Β19, ινίκσμε απφ HIV, ηελ επαηίηηδα Β 

θαη C. Οη παξαπάλσ ινηκψμεηο πνηθίινπλ επηδεκηνινγηθά, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

κεηαδνζνχλ πξνγελλεηηθά, θαηά ηνλ ηνθεηφ θαη κεηά ηελ γέλλεζε θαη κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ πνηθίιε θιηληθή ζπκπησκαηνινγία ζην έκβξπν, ην λενγλφ ή λα 

παξνπζηάζνπλ ζπκπηψκαηα ρξφληα κεηά ηελ κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο.
[1] 

Η 

αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ απφ ηηο παξαπάλσ ινηκψμεηο είλαη εθηθηή θαζψο θαη ε 

πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηνπο ζην έκβξπν, νπφηε ε έγθαηξε αλαγλψξηζε, 

παξαθνινχζεζε θαη αληηκεηψπηζε απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ νκαιή 

έθβαζε ηεο θχεζεο. Ο πξνγελλεηηθφο έιεγρνο ησλ εγθχσλ απνηειεί ζεκείν θιεηδί 

ζηνλ επίηεπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηφρνπ. Η Διιεληθή Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία ην 

2014 εμέδσζε θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν κηαο νκαιήο, 

αλεπίπιεθηεο θχεζεο. Μέζα ζε απηέο ηηο νδεγίεο ζπλίζηαηαη ν πξνγελλεηηθφο 

έιεγρνο ησλ εγθχσλ γηα επαηίηηδα Β, ινίκσμε απφ HIV θαη ζχθηιε ζηελ 1
ε
 

πξνγελλεηηθή επίζθεςε θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο αλνζίαο ηεο κεηέξαο έλαληη ηεο 

εξπζξάο.
[2] 

Η αλαιπηηθή κειέηε ησλ ζπγγελψλ ινηκψμεσλ, ησλ αηηηνινγηθψλ ηνπο παξαγφλησλ, 

ηεο επηδεκηνινγίαο ηνπο, ησλ ηξφπσλ κεηάδνζεο, ηεο ζεξαπείαο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

πξφιεςεο ηνπο πνπ εθαξκφδνληαη κέρξη ζήκεξα είλαη απαξαίηεηε θαη αθνινπζεί 

παξαθάησ.  

 

 

ΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΟΟΑΝΔΠΑΡΚΔΙΑ 

 

Ο ηφο ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο (HIV) είλαη έλαο κνλνθισληθφο RNA ηφο 

πνπ αλήθεη ζην γέλνο ησλ θαθντψλ (Lentiviridae), κέξνο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ 

ξεηξντψλ (Retroviridae).
[3] 

Πξφθεηηαη γηα ηφ κε κεγάιε πνηθηιία θαη ζπλερψο 

κεηαιαζζφκελν. Έρνπλ δηαπηζησζεί δχν ηχπνη, ν HIV-1 θαη ν HIV-2 νη νπνίνη 

δηαρσξίδνληαη ζε 4 νκάδεο (Μ, Ν, Ο θαη P).
[3]

 Ο HIV-1 είλαη ν πην επξέσο 

δηαδεδνκέλνο παγθνζκίσο θαη έρεη απνηειέζεη κνληέιν γηα ην ζρεδηαζκφ ζεκεξηλψλ 

αληηξεηξντθψλ ζεξαπεηψλ.
[3] 

Ο HIV-2 θπξηαξρεί θπξίσο ζηελ Γπηηθή Αθξηθή θαη έρεη 
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ζρεηηζηεί κε θαζπζηεξεκέλε εμέιημε ηεο ινίκσμεο, κηθξφηεξε κεηαδνηηθφηεηα θαη 

κηθξφηεξν θίλδπλν θάζεηεο κεηάδνζεο.
[4]

 Ο ηφο ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο 

επηηίζεηαη ζηα CD4 ιεκθνθχηηαξα θαηαζηξέθνληαο ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη 

πξνθαιψληαο κεγάιν θάζκα θιηληθψλ εθδειψζεσλ.
[3]

 Ο άλζξσπνο απνηειεί ην κφλν 

γλσζηφ θνξέα ηνπ HIV ζήκεξα.
[3]

 Οη δηαπηζησκέλνη ηξφπνη κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο 

είλαη ε ζεμνπαιηθή επαθή, ε έθζεζε ζε κνιπζκέλν αίκα ελδνδεξκηθά, ε έθζεζε 

βιελλνγφλσλ ζε κνιπζκέλν αίκα ή άιια ζσκαηηθά πγξά, ε θάζεηε κεηάδνζε απφ ηε 

κεηέξα ζην έκβξπν/βξέθνο θαη ε κεηάγγηζε κε κνιπζκέλα παξάγσγα αίκαηνο.
[3]

 Ο 

θχξηνο ηξφπνο κεηάδνζεο ζηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ είλαη ε εηεξφθπιε ζεμνπαιηθή 

επαθή, ελψ ζηα παηδηά είλαη ε θάζεηε κεηάδνζε απφ ηελ κεηέξα.
[3]

 

Η ινίκσμε πξηλ ή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο έρεη επηπηψζεηο ζηελ ίδηα ηελ θχεζε 

θαη ζην έκβξπν/βξέθνο. Η θπξηφηεξε επίπησζε είλαη ε κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο ζην 

βξέθνο πνπ νδεγεί ζηελ εκθάληζε θιηληθψλ ζπκπησκάησλ, φπσο γεληθεπκέλε 

ιεκθαδελνπάζεηα, ππνηξνπηάδνληα εκπχξεηα, νξγαλνκεγαιία, αδπλακία ζσκαηηθήο 

αλάπηπμεο, δηαξξντθφ ζχλδξνκν, επίκνλε/ππνηξνπηάδνπζα θαληηληίαζε, 

πλεπκνλίηηδα, ππνηνλία θαη ηέινο ππνηξνπηάδνπζεο, δηεηζδπηηθέο ινηκψμεηο (ηνγελείο, 

βαθηεξηαθέο θαη κπθεηηαζηθέο).
[3]

 Δπίζεο, ε παξνπζία ηεο ινίκσμεο θαηά ηελ θχεζε 

ζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα πνζνζηά απηφκαησλ απνβνιψλ, πξνσξφηεηα θαη πξφσξε 

ξήμε κεκβξαλψλ.
[5] 

Μεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο θάζεηεο 

κεηάδνζεο ηνπ ηνχ είλαη ν γνλφηππνο ηνπ ηνχ, ην ηηθφ θνξηίν, ε αλνζνινγηθή θαη 

δηαηξνθηθή θαηάζηαζε ηεο κεηέξαο, ε ζπκκφξθσζε ζηελ αληηηθή αγσγή, ε κέζνδνο 

ηνθεηνχ, ε παξαηεηακέλε ξήμε πκέλσλ, ν ζειαζκφο θαη ε πξνσξφηεηα ηνπ 

βξέθνπο.
[5]

 

36,7 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παγθνζκίσο δνπλ κε ηνλ HIV, βάζεη ησλ ηειεπηαίσλ 

ππνινγηζκψλ ηνπ 2016.
[3] 

Δθηηκάηαη φηη ην 50% ηνπ παξαπάλσ πιεζπζκνχ, δειαδή 

17.8 εθαηνκκχξηα είλαη γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο (>15 εηψλ) γεγνλφο πνπ 

ζέηεη ζε θίλδπλν κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο κεγάιν αξηζκφ βξεθψλ.
[3] 

Πεξίπνπ ην 1/3 

ησλ ινηκψμεσλ παγθνζκίσο αθνξά ηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή.
[4] 

Όζνλ αθνξά ηελ 

Δπξψπε, ην 2016 δηαγλψζηεθαλ κε HIV 29.444 άηνκα, κε επηπνιαζκφ 5.9 

πεξηζηαηηθά αλά 100.000 πιεζπζκνχ.
[6]

 Απμεκέλε επίπησζε ζε ζρέζε κε ην 

επξσπατθφ κέζν φζν παξνπζηάδνπλ ε Ληζνπαλία, ε Δζζνλία θαη ε Μάιηα.
[6]

 

Δπηδεκηνινγηθέο κειέηεο δηαπηζηψλνπλ κείσζε θαηά 48% ησλ ζαλάησλ ζρεηηδφκελσλ 

κε AIDS θαηά ηελ δεθαεηία 2005-2016 θαζψο θαη κείσζε ηνπ αξηζκνχ λέσλ 

δηαγλψζεσλ ζηελ Δπξψπε αιιά θαη δηεζλψο κε ρακειφ, φκσο, ξπζκφ κείσζεο.
[3][6]

 

Η παξαπάλσ ηάζε απνδίδεηαη ζηελ αλαθάιπςε θαη νινέλα απμαλφκελε ρξήζε ηεο 

αληηξεηξντθήο ζεξαπείαο θαζψο θαη ζηελ θαιχηεξε ζπκκφξθσζε ζηηο δηεζλείο 
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ζπζηάζεηο γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ. Η ρνξήγεζε ηεο 

αληηξεηξντθήο αγσγήο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο πέξα απφ ηα ζεκαληηθά 

ζεξαπεπηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρεη ζηνλ ίδην ηνλ αζζελή έρεη δηαπηζησζεί φηη νδεγεί 

ζε κεησκέλν θίλδπλν θάζεηεο κεηάδνζεο εηδηθά εάλ ε έλαξμε ηεο αγσγήο ζπκβεί πξν 

ηεο ζχιιεςεο ηνπ εκβξχνπ. πγθεθξηκέλα, επί απνπζίαο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ε 

πηζαλφηεηα θάζεηεο κεηάδνζεο θπκαίλεηαη ζην 25%, ελψ αλ ρνξεγεζεί ε ζεξαπεία 

θαηά ην 1
ν
 ηξίκελν ηεο θχεζεο ν θίλδπλνο θπκαίλεηαη ζην 0.4%, ζην 2

ν
 ηξίκελν ζην 

0.9% θαη ζην 3
ν
 ηξίκελν ζην 2.2%.

[3] 
Παξφια ηα παξαπάλσ ελζαξξπληηθά 

απνηειέζκαηα, ην 2016 ην 24% ησλ εγθχσλ κε HIV ινίκσμε δελ είρε πξφζβαζε ζηελ 

ζεξαπεία.
[3]

 

Ο ηφο ηεο αλζξψπηλεο αλνζναλεπάξθεηαο ζπλερίδεη έσο ζήκεξα λα απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ δήηεκα πγείαο παγθνζκίσο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα λα δηακνξθψζεη έλα ζχλνιν ζπζηάζεσλ γηα ηελ 

αλαγλψξηζε, ηελ ζεξαπεία θαη ηελ πξφιεςε ηεο λφζνπ, εηδηθά φζνλ αθνξά ηελ 

θάζεηε κεηάδνζε, κε ζηφρν ηελ εμάιεηςε ηεο παηδηαηξηθήο HIV ινίκσμεο. Οη 

ζπζηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ ηνλ θαζνιηθφ έιεγρν φισλ ησλ εγθχσλ 

ζηελ 1
ε
 πξνγελλεηηθή επίζθεςε ή ζην 1

ν
 ηξίκελν ηεο θχεζεο.

[7]
 Έγθπεο θαη γπλαίθεο 

πνπ απνηεινχλ πιεζπζκφ πςεινχ θηλδχλνπ, δειαδή ρξήζηεο ελδνθιέβησλ 

λαξθσηηθψλ θαη γπλαίθεο κε πνιιαπινχο εξσηηθνχο ζπληξφθνπο, θαζψο θαη γπλαίθεο 

πνπ δηαβηνχλ ζε πεξηνρέο κε πςειή επίπησζε HIV ινίκσμεο ζπζηήλεηαη λα 

επαλειέγρνληαη ζην 3
ν
 ηξίκελν ηεο θχεζεο.

[3][7]
Δπί απνπζίαο ειέγρνπ πξν ηνπ 

ηνθεηνχ ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο γηα HIV θαη επί ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο άκεζε έλαξμε 

αληηξεηξντθήο πξνθχιαμεο.
[8]

Δπί ζεηηθνχ ειέγρνπ HIV ηεο κεηέξαο,  ε άκεζε έλαξμε 

αληηξεηξντθήο αγσγήο ζεσξείηαη αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ρακεινχ 

ηηθνχ θνξηίνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ζπλδπαζκφ ηεο ζεξαπείαο ηεο 

κεηέξαο κε ζεξαπεία ηνπ λενγλνχ γηα 4-6 εβδνκάδεο κεηά ηελ γέλλεζε.
[3]

 Όζνλ 

αθνξά ην ηνθεηφ, ε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πξνηείλεη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε 

θαηζαξηθή ηνκή ζηηο 38 εβδνκάδεο θχεζεο πξηλ ηελ έλαξμε θπζηνινγηθνχ ηνθεηνχ 

θαη πξηλ ηελ ξήμε ησλ πκέλσλ εηδηθά ζε κεηέξεο κε ηηθφ θνξηίν > 1000 

αληίγξαθα/ml.
[3]

Δπεηδή ε θάζεηε κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο δελ πεξηνξίδεηαη θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ζχζηαζε ππάξρεη θαη γηα απνθπγή ηνπ ζειαζκνχ απφ ηηο 

νξνζεηηθέο κεηέξεο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.
[3]

Ωζηφζν απηή ε ζχζηαζε αλαηξείηαη 

γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θπξίσο ηεο Νφηηαο θαη Αλαηνιηθήο Αθξηθήο, φπνπ ν 

ζειαζκφο απνηειεί πνιιέο θνξέο ηε κφλε δηαηξνθή ησλ βξεθψλ θαη θαη' επέθηαζε 

ηα νθέιε απφ ηελ δηαηήξεζή ηνπ ππεξβαίλνπλ ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο. Έηζη, ε 

ζχζηαζε κφλν γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο είλαη ε δηαηήξεζε ηνπ ζειαζκνχ απφ 
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ηηο νξνζεηηθέο κεηέξεο γηα ηνπο πξψηνπο 6 κήλεο δσήο.
[3]

Σα βξέθε HIV νξνζεηηθψλ 

κεηέξσλ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, πξέπεη λα 

ειέγρνληαη γηα ηνλ απνθιεηζκφ/επηβεβαίσζε ηεο ινίκσμεο ηηο πξψηεο 2-3 εβδνκάδεο 

δσήο θαη επί αξλεηηθνχ απνηειέζκαηνο επαλάιεςε ηνπ ειέγρνπ ζηηο 4-6 εβδνκάδεο 

θαη ζηνπο 4-6 κήλεο δσήο.
[3]

 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηελ Διιάδα ν ζπλνιηθφο αξηζκφο νξνζεηηθψλ HIV αηφκσλ έσο ην 

ηέινο ηνπ 2017 είλαη 16.669.
[9]

Σν 2016 θαηαγξάθεθαλ 615 λέα θξνχζκαηα.
[6]

 Καηά 

ην 2017 θαηαγξάθεθε απφ ην ΚΔΔΛΠΝΟ 1 πεξηζηαηηθφ θάζεηεο κεηάδνζεο, ελψ 

ζχλνιν έρνπλ δηαγλσζηεί 136 παηδηά (<13 εηψλ) κε HIV ινίκσμε, ην 50.7% ησλ 

νπνίσλ κνιχλζεθαλ κέζσ θάζεηεο κεηάδνζεο.
[9]

Η θαηαγξαθή ηεο ινίκσμεο απφ ην 

ΚΔΔΛΠΝΟ έρεη μεθηλήζεη απφ ην 1998.
[9]

 

 

 

ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ Β: 

 

Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο Β (HBV) είλαη έλαο δηπιήο έιηθαο DNA επαηνηξφπνο ηφο. Έσο 

ζήκεξα, έρνπλ αλαγλσξηζηεί 10 γνλφηππνη ηνπ HBV (Α-Ι) κε θαζέλα απφ απηνχο λα 

εκθαλίδεη δηαθνξεηηθή γεσγξαθηθή θαη πιεζπζκηαθή θαηαλνκή.
[10]

 Οη γνλφηππνη ηνπ 

ηνχ εκθαλίδνπλ ζπζρέηηζε κε ηελ θιηληθή πνξεία ηεο λφζνπ θαη ηελ εκθάληζε ρξφληαο 

ινίκσμεο θαζψο θαη κε ηελ αληαπφθξηζε ζηελ αληηηθή αγσγή.
[10]

 πλνπηηθά, ν 

γνλφηππνο Α επηθξαηεί θπξίσο ζηελ Αθξηθή, ηελ Βνξεηνδπηηθή Δπξψπε θαη ηελ 

Βφξεηα Ακεξηθή, νη γνλφηππνη Β θαη C ζηελ Αζία, ελψ ν γνλφηππνο D ζηελ Μεζφγεην 

θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε.
[10]

 ηελ Διιάδα, εκθαλίδνληαη θπξίσο ν γνλφηππνο D 

ζε πνζνζηφ 93% θαη ν γνλφηππνο Α ζε πνζνζηφ 5%.
[11]

 

Η λφζνο πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ινίκσμε ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηελ αλνζνινγηθή 

απάληεζε ηνπ μεληζηή, παξά ηελ απεπζείαο θπηηαξνηνμηθφηεηα ηνπ ηνχ ζηα 

επαηνθχηηαξα.
[1]

Μεηά ηελ κεηάδνζε ηνπ ηνχ έρνπκε αχμεζε ηνπ HΒsAg  θαη ηνπ 

HBV DNA κε εκθάληζε ηεο κέγηζηεο ηηκήο πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο θιηληθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ηεο νμείαο λφζνπ.
[1]

Η πεξίνδνο επψαζεο είλαη 45-180 εκέξεο. 

Έθηνηε, παξνπζηάδεηαη ζηαδηαθή κείσζε κε ηελ έλαξμε ησλ ζπκπησκάησλ έσο θαη 

ηελ εμαθάληζε ηνπο, εθηφο θαη αλ ππάξμεη κεηάβαζε ζε ρξφληα θνξεία.
[1]

 

Η επαηίηηδα Β απνηειεί έλα αηκαηνγελψο κεηαδηδφκελν λφζεκα κε πνιιαπινχο 

ηξφπνπο κεηάδνζεο, φπσο κέζσ επαθήο κε ρξφλην θνξέα, κεηαγγίζεσλ αίκαηνο, 

ζεμνπαιηθήο επαθήο θ.α.
[11] 

Έλαο ζεκαληηθφο ηξφπνο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο, φκσο, 

απνηειεί θαη ε θάζεηε κεηάδνζε απφ ηε κεηέξα ζην έκβξπν/λενγλφ, ηξφπνο πνπ 

αθνξά θπξίσο ηηο ρψξεο κέζεο θαη πςειήο ελδεκηθφηεηαο ηεο ινίκσμεο. Η θάζεηε 
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κεηάδνζε κπνξεί ζεσξεηηθά λα ζπκβεί πξνγελλεηηθά, είηε δηαπιαθνπληηαθά είηε 

ιφγσ εηζξφθεζεο θαη ρξφληαο θαηάπνζεο ακληαθνχ πγξνχ. Ωζηφζν, έρεη δηαπηζησζεί 

φηη ιηγφηεξν απφ ην 2-4% ησλ θάζεησλ κεηαδφζεσλ ζπκβαίλεη ελδνκήηξηα θαη νη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη πεξηγελλεηηθά.
[1] 

Η παξνπζία HBeAg 

ζηελ κεηέξα νδεγεί ζε απμεκέλε πηζαλφηεηα θάζεηεο κεηάδνζεο θαη απμεκέλν 

θίλδπλν εκθάληζεο ρξφληαο HBV ινίκσμεο.
[12]

 Ο θίλδπλνο θάζεηεο κεηάδνζεο ρσξίο 

ρνξήγεζε πξνθχιαμεο ζε κεηέξεο HBsAg (+)/HBeAg (–) θπκαίλεηαη ζε 5-20% ελψ 

ζε πεξίπησζε HBeAg (+) απμάλεη δξακαηηθά ζε 90%.
[1]

 

Η επαηίηηδα Β ππνινγίδεηαη φηη ζρεηίδεηαη κε 30% ησλ πεξηπηψζεσλ θίξξσζεο ηνπ 

ήπαηνο θαη 53% ησλ πεξηπηψζεσλ επαηνθπηηαξηθνχ θαξθίλνπ.
[10]

 Σν 1/3 ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ έρεη έξζεη ζε επαθή κε ηνλ HBV, ελψ 5% απηνχ εθηηκάηαη 

φηη έρεη ρξφληα ινίκσμε απφ ηνλ ηφ.
[10]

Όπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ πξφθεηηαη γηα ινίκσμε 

κε παγθφζκηα θαηαλνκή. Η νξνζεηηθφηεηα ηνπ HBsAg έρεη νξίζεη παγθνζκίσο 3 

επίπεδα ελδεκηθφηεηαο. Οη ρψξεο θαη πεξηνρέο ρακειήο ελδεκηθφηεηαο εκθαλίδνπλ 

νξνζεηηθφηεηα θάησ απφ 2%, νη ρψξεο κέζεο ελδεκηθφηεηαο 2-7% ελψ νη ρψξεο κε 

πςειή ελδεκηθφηεηα >8%.
[10] 

Πξφζθαηε εθηίκεζε αλαθέξεη φηη ην 45% ησλ 

αλζξψπσλ κε HBV ινίκσμε δνπλ ζε πεξηνρέο πςειήο ελδεκηθφηεηαο, ην 43% ζε 

ρψξεο ελδηάκεζεο ελδεκηθφηεηαο, ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ ζε ρψξεο ρακειήο 

ελδεκηθφηεηαο φπσο νη ΗΠΑ, ε Γπηηθή Δπξψπε θαη ε Ιαπσλία.
[10] 

Η Διιάδα αλήθεη 

ζηηο ρψξεο κε ελδηάκεζε ελδεκηθφηεηα θαη ππνινγίδεηαη φηη ππάξρνπλ 300.000 

θνξείο HBV κε επίπησζε ηεο ινίκσμεο ηελ πεξίνδν 1998-2011 1.28 πεξηζηαηηθά αλά 

100.000 θαηνίθνπο.
[11]

 

Η Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο απφ ην 1992 ζπζηήλεη ηνλ θαζνιηθφ εκβνιηαζκφ 

φισλ ησλ βξεθψλ κε ην εκβφιην ηεο επαηίηηδαο Β ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξφιεςεο ηεο ινίκσμεο.
[10]

 ηα ίδηα πιαίζηα, ζπζηήλεηαη θαη ν θαζνιηθφο έιεγρνο 

φισλ ησλ εγθχσλ ζηελ 1ε πξνγελλεηηθή επίζθεςε ή ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή 

αλεμαξηήησο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο. Η αηηία χπαξμεο απηή ηεο ζχζηαζεο είλαη φηη ε 

θάζεηε κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο ζην λενγλφ νδεγεί θαηά 90% ζηελ εκθάληζε ρξφληαο 

λφζνπ κε απψηεξεο επηπινθέο ηελ θίξξσζε ηνπ ήπαηνο θαη ην επαηνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα, πνζνζηφ πνπ κεηψλεηαη δξακαηηθά αλ ε ινίκσμε κεηαδνζεί ζε παηδηά 

κεγαιχηεξεο ειηθίαο ή ζηελ ελήιηθε δσή.
[10]

 Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα ιήςεο 

πξνθπιαθηηθψλ κέηξσλ ζε πεξίπησζε HΒsAg (+) κεηέξαο κε ρνξήγεζε 

αλνζνζθαηξίλεο επαηίηηδαο Β (HBIG) εληφο 7 εκεξψλ θαη ηεο 1εο δφζεο ηνπ 

εκβνιίνπ εληφο 12 σξψλ απφ ηνλ ηνθεηφ, κέηξα πνπ κεηψλνπλ δξακαηηθά ηελ 

πηζαλφηεηα θάζεηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο, απνηειεί κηα δεχηεξε ζεκαληηθή αηηία 

εθαξκνγήο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ηεο ινίκσμεο.
[1]

 Η ΠΟΤ πξφζθαηα έζεζε ζηφρν 
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εμάιεηςεο ησλ ηνγελψλ επαηηηίδσλ σο δήηεκα δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Δπξψπεο έσο ην 2030.
[13]

 

ηελ Διιάδα, ην εκβφιην ηεο επαηίηηδαο Β έρεη ελζσκαησζεί ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Δκβνιηαζκνχ απφ ην 1998 θαη ππάξρνπλ ζπζηάζεηο έσο θαη ζήκεξα απφ ηελ 

Διιεληθή Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία γηα θαζνιηθφ έιεγρν ησλ εγθχσλ γηα ηελ επαηίηηδα 

Β.
[2]

 Η Διιάδα απνηειεί κία απφ ηηο 183 ρψξεο πνπ είραλ εληάμεη ην εκβφιην ζην 

Δζληθφ Πξφγξακκα Δκβνιηαζκνχ ηνπο έσο ην 2013 ελψ, ηαπηνρξφλσο, έρεη 

δηαπηζησζεί ζε κειέηεο φηη έρεη απμεκέλε ζπκκφξθσζε κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ.
[10][14] 

χκθσλα κε ηηο ηειεπηαίεο εθηηκήζεηο ηεο ΠΟΤ, ε 

εκβνιηαζηηθή θάιπςε γηα ηελ επαηίηηδα Β ζηελ Διιάδα θπκαηλφηαλ ην 2017 ζην 

96% ηνπ πιεζπζκνχ.
[54]

 

 

 

ΗΠΑΣΙΣΙΓΑ C: 

 

Ο ηφο ηεο επαηίηηδαο C (HCV) είλαη κνλήο έιηθαο RNA ηφο πνπ αλήθεη ζηελ 

νηθνγέλεηα Flaviridiae θαη αηηία ηεο επαηίηηδαο C ηεο πην θνηλήο, ρξφληαο, 

αηκαηνγελψο κεηαδηδφκελεο ινίκσμεο ζηηο ΗΠΑ.
[15]

 Δκθαλίδεη 6 γνλφηππνπο νη 

νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ηελ αληαπφθξηζε ζηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή, θαη πάλσ απφ 100 

ππφηππνπο.
[16][19] 

Οη γνλφηππνη 1-3 εκθαλίδνπλ παγθφζκηα θαηαλνκή. ηελ Δπξψπε 

θπξίσο αλαγλσξίδεηαη ν γνλφηππνο 1b θαη καδί κε ηνλ γνλφηππν 1a απνηεινχλ ηνπο 

ηνχο κε ηε κεγαιχηεξε επίπησζε παγθνζκίσο.
[19]

 

Η επαηίηηδα C κπνξεί λα πξνθαιέζεη νμεία ινίκσμε ε νπνία αθνξά ηνπο πξψηνπο 6 

κήλεο κεηά ηελ έθζεζε ζηνλ ηφ θαη είλαη αζπκπησκαηηθή ζην 75% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Η ζπλήζεο ζπκπησκαηνινγία ηεο ινίκσμεο είλαη λαπηία, θνηιηαθφ άιγνο, αλνξεμία, 

ίθηεξνο θαη θφπσζε.
[16] 

Σν 15% ησλ αζζελψλ κε νμεία ινίκσμε ζα ηαζνχλ απηφκαηα, 

ελψ ην ππφινηπν πνζνζηφ ζα κεηαπέζεη ζε ρξφληα ινίκσμε ζηελ νπνία απνδίδεηαη ε 

ζλεηφηεηα θαη ε λνζεξφηεηα ηεο λφζνπ. πγθεθξηκέλα ην 15-30% ησλ αζζελψλ κε 

ρξφληα ινίκσμε απφ επαηίηηδα C ζα αλαπηχμεη θίξξσζε εληφο 20 εηψλ θαη ην 27% 

ησλ αζζελψλ κε θίξξσζε ιφγσ επαηίηηδαο C ζα αλαπηχμεη επαηνθπηηαξηθφ 

θαξθίλσκα εληφο 10 εηψλ.
[16]

 

Η επίπησζε ηεο επαηίηηδαο C ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία 20 

ρξφληα ιφγσ παξεκβάζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, φπσο ν έιεγρνο ησλ 

πξντφλησλ αίκαηνο, ε απμεκέλε επαγξχπλεζε, ε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

θαη ε ρνξήγεζε απνηειεζκαηηθήο, 2εο γεληάο, αληηηθήο αγσγήο.
[17] 

Η κεγαιχηεξε 

επίπησζε δηαπηζηψλεηαη ζηελ Τπνζαράξηα Αθξηθή θαη αθνινπζεί ε Αλαηνιηθή 
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Μεζφγεηνο, ε Νφηηα Αλαηνιηθή Αζία θαη ν Δηξεληθφο θαη ηέινο γεσγξαθηθά ε 

κηθξφηεξε επίπησζε θαηαγξάθεηαη ζηελ Δπξψπε (1.03%).
[19]

 Ωζηφζν, ππνινγίδεηαη 

φηη, παγθνζκίσο, ε ινίκσμε αθνξά ην 8% ησλ εγθχσλ. ηηο ΗΠΑ θαη ηελ Δπξψπε ε 

επίπησζε ηεο ινίκσμεο ζηελ θχεζε αγγίδεη ην 3,6% ελψ ε επίπησζε ηεο θάζεηεο 

κεηάδνζεο ζην λενγλφ ππνινγίδεηαη 0.2-0.4%.
[17]

 

Η θάζεηε κεηάδνζε απνηειεί ηελ θπξίαξρε αηηία λενγληθήο ή παηδηαηξηθήο ινίκσμεο 

απφ HCV θαη ππνινγίδεηαη φηη θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 5.8%, ελψ εάλ ππάξρεη 

ζπιινίκσμε κε HIV ην πνζνζηφ δηπιαζηάδεηαη (10.8%).
[16] 

Η θάζεηε κεηάδνζε 

κπνξεί λα ζπκβεί είηε ελδνκήηξηα είηε πεξηγελλεηηθά κε ην 33-50% απηψλ λα 

ζπκβαίλνπλ ελδνκήηξηα πξηλ ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο θχεζεο. Σα λενγλά ησλ κεηέξσλ 

κε επαηίηηδα C έρνπλ απμεκέλε πηζαλφηεηα πξνσξφηεηαο, εηζαγσγήο ζε κνλάδα 

λενγλψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ, θαζπζηέξεζεο ελδνκήηξηαο αλάπηπμεο, εκθάληζεο κηθξνχ 

βάξνπο γέλλεζεο γηα ηελ ειηθία θχεζεο, ζπγγελψλ αλσκαιηψλ θαη δπζθνιηψλ 

ζίηηζεο.
[16] 

Δπίζεο, ε ινίκσμε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε ελδνεπαηηθήο 

ρνιφζηαζεο θαη θαη' επέθηαζε κε ηηο επηπινθέο πνπ απηή πξνθαιεί ζηελ ίδηα ηελ 

θχεζε.
[16] 

Παξάγνληεο θηλδχλνπ θάζεηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο απνηεινχλ ε 

ζπιινίκσμε κε HIV θαη ε πξφσξε ξήμε κεκβξαλψλ, εηδηθά γηα πάλσ απφ 6 ψξεο, ελψ 

δελ έρεη δηαπηζησζεί ζπζρέηηζε κε ηε κέζνδν ηνθεηνχ ή ηνλ ζειαζκφ.
[17] 

Σέινο, γηα 

ηελ δηάγλσζε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ζην λενγλφ ζπζηήλεηαη ν έιεγρνο αληηζσκάησλ 

έλαληη HCV ζε ειηθία 18 κελψλ θαη ν εληνπηζκφο HCV RNA ζε 2 μερσξηζηνχο 

ειέγρνπο κεηά ηελ ειηθία ηνπ πξψηνπ κήλα.
[16]

 

Όζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία ηεο ινίκσμεο, απηή δελ ζπζηήλεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο θαζψο εκθαλίδεη θίλδπλν ηεξαηνγέλεζεο, εηδηθφηεξα ζε ρνξήγεζε 

ξηκπαβηξίλεο.
[17]

 Ωζηφζν, απαηηνχληαη πεξαηηέξσ κειέηεο αζθαιείαο γηα ηε 

ρνξήγεζε αληηηθήο αγσγήο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο εηδηθφηεξα γηα ηα λεφηεξα 

αληηηθά θάξκαθα. Αληίζηνηρε ζχζηαζε ππάξρεη θαη γηα ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνχ 

ιφγσ απέθθξηζεο ησλ θαξκάθσλ κέζσ ηνπ κεηξηθνχ γάιαθηνο. 
[17]

 

Η αδπλακία ζεξαπεπηηθήο επέκβαζεο θαη παξέκβαζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο θάζεηεο 

κεηάδνζεο έρεη νδεγήζεη ζην λα κελ ζπζηήλεηαη θαζνιηθφο νξνινγηθφο έιεγρνο θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο.
[15] 

Οη πξφζθαηεο νδεγίεο ζπληζηνχλ ηνλ έιεγρν 

αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ ηνχ ηεο επαηίηηδαο C ζηηο γπλαίθεο πςεινχ θηλδχλνπ. Ο 

πιεζπζκφο απηφο πεξηιακβάλεη έγθπεο πνπ έρνπλ θάλεη ρξήζε ελδνθιέβησλ ή 

ελδνξξηληθψλ λαξθσηηθψλ, πνπ είλαη αηκνθαζαηξφκελεο, πνπ έρνπλ κεηαγγηζηεί ή 

κεηακνζρεπζεί πξηλ ην 1992, πνπ εκθαλίδνπλ ρξφληα επαηηθή λφζν ή ηέινο πνπ έρνπλ 

ηζηνξηθφ εγθιεηζκνχ ζε θπιαθέο.
[16] 

Ωζηφζν, ν επηιεθηηθφο έιεγρνο πνπ πεξηγξάθεηαη 

παξαπάλσ δελ επαξθεί, ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο νδεγίεο επηζηεκνληθψλ ελψζεσλ, 
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θαζψο δελ αληηζηνηρίδεηαη κε ηελ φιν θαη απμαλφκελε επίπησζε ηεο ινίκσμεο ζε 

λεφηεξεο ειηθίεο.
[18] 

Δπηπξφζζεηα, ν θαζνιηθφο έιεγρνο ησλ εγθχσλ ζα κπνξνχζε λα 

ζπλεηζθέξεη πξψηνλ ζηελ αλαγλψξηζε γπλαηθψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πνπ 

πάζρνπλ απφ ηελ ινίκσμε θαη ε εγθπκνζχλε απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ επθαηξία 

επαθήο ηνπο κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο θαη δεχηεξνλ, ζηελ αλαγλψξηζε λενγλψλ πνπ 

απνθηνχλ ηελ ινίκσμε πεξηγελλεηηθά θαη κπνξεί λα παξακείλνπλ αζπκπησκαηηθά 

ζηελ ζπλέρεηα.
[15] .

Όζνλ αθνξά ηελ Διιάδα, ππνινγίδεηαη φηη ε επίπησζε ηεο HCV 

ινίκσμεο αγγίδεη ην 1.9%.
[1] 

 

 

ΣΟΞΟΠΛΑΜΩΗ: 

 

Η ηνμνπιάζκσζε απνηειεί ινηκψδε λφζν θαη ζεσξείηαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά αηηία 

ζαλάηνπ απφ ηξνθηκνγελή ινίκσμε παγθνζκίσο, κεηά ηελ ζαικνλέισζε θαη ηελ 

ινίκσμε απφ Listeria monocytogenes.
[20] 

Αηηία ηεο ινίκσμεο απνηειεί ην 

ππνρξεσηηθψο ελδνθπηηάξην παξάζηην Toxoplasma gondii. Πξφθεηηαη γηα παξάζηην 

ην νπνίν αλαπαξάγεηαη ζην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα ηεο γάηαο, ζρεκαηίδνληαο κεγάιν 

αξηζκφ σνθπζηψλ (έσο 1 εθαηνκκχξην/εκέξα) νη νπνίεο απνβάιινληαη κε ηα θφπξαλα 

1-2 εβδνκάδεο κεηά ηελ έθζεζε ζην παξάζηην.
[20] 

Οη σνθχζηεο επηβηψλνπλ ζε δεζηά 

θαη πγξά κέξε, ελψ είλαη αλζεθηηθέο θαη ζην ςχρνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, 

εηδηθά αλ απέρνπλ απφ ην άκεζν θσο. 

Ο άλζξσπνο απνηειεί δεπηεξνπαζή μεληζηή ηνπ παξαζίηνπ. Η πεξίνδνο επψαζεο ηνπ 

παξαζίηνπ είλαη 4-21 εκέξεο κεηά ηελ έθζεζε ζε απηφ.
[21] 

Η ινίκσμε είλαη 

αζπκπησκαηηθή ζπλήζσο ζε αλνζντθάλα άηνκα. Οη θιηληθέο εθδειψζεηο φηαλ 

ππάξρνπλ πεξηιακβάλνπλ ρακειφ ππξέηην, θφπσζε θαη ιεκθαδελνπάζεηα. ε 

αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο κπνξεί λα παξνπζηαζηεί ζνβαξή εγθεθαιίηηδα, 

κπνθαξδίηηδα, πλεπκνλίηηδα θαη επαηίηηδα.
[1] 

Σν Toxoplasma gondii κπνξεί λα 

κεηαδνζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο κε απνηέιεζκα ηελ εκθάληζε ζπγγελνχο 

ηνμνπιάζκσζεο ζην έκβξπν ή ζην λενγλφ. Η ζπκπησκαηνινγία ηεο ζπγγελνχο 

ηνμνπιάζκσζεο δηαθέξεη. Η θιαζηθή ηξηάδα ζπκπησκάησλ πεξηιακβάλεη 

ρνξηνακθηβιεζηξνεηδίηηδα, πδξνθέθαιν θαη εγθεθαιηθέο απνηηηαλψζεηο.
[21 ]

Ωζηφζν, 

ε εκθάληζε απηήο ηεο ηξηάδαο ζπκπησκάησλ δελ είλαη ζπρλή. Τπνινγίδεηαη φηη 

πεξίπνπ 1 ζηα 6 βξέθε κε ζπγγελή ηνμνπιάζκσζε εκθαλίδεη δχν απφ ηηο παξαπάλσ 

θιηληθέο εθδειψζεηο.
[22] 

Άιιεο εθδειψζεηο κπνξεί λα είλαη ππξεηφο, 

θειηδνβιαηηδψδεο εμάλζεκα, γεληθεπκέλε ιεκθαδελνπάζεηα, επαηνζπιελνκεγαιία, 

ίθηεξνο, κηθξνθεθαιία θαη ζξνκβνθπηηαξνπελία.
[21] 

Σέινο, λενγλά θαη βξέθε κε 
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ζπγγελή ηνμνπιάζκσζε έρνπλ απμεκέλν θίλδπλν λα αλαπηχμνπλ καθξνπξφζεζκεο 

επηπινθέο ρσξίο ηελ ρνξήγεζε ζεξαπείαο φπσο ρνξηνακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη 

ζνβαξέο λεπξνινγηθέο αλσκαιίεο φπσο ςπρνθηλεηηθή θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε.
[20] 

πγθεθξηκέλα, πξφζθαηε κειέηε δηαπίζησζε φηη ην 91% παηδηψλ κε ζπγγελή 

ηνμνπιάζκσζε πνπ δελ έιαβε ζεξαπεία αλέπηπμε δηαηαξαρέο φξαζεο ή λνεηηθή 

θαζπζηέξεζε κέρξη ηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ. 
[23]

 

Βάζεη ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ, ε ζεξαπεία ηεο ινίκσμεο αθνξά θπξίσο 

αλνζνθαηεζηαικέλνπο αζζελείο, έγθπεο θαη λενγλά. Η ρνξήγεζε ζπηξακπθίλεο 

θαζφιε ηελ ππνιεηπφκελε δηάξθεηα θχεζεο απνηειεί ζεξαπεία εθινγήο ζε πεξίπησζε 

δηαπηζησκέλεο νμείαο ινίκσμεο ηεο κεηέξαο ρσξίο κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο ζην 

έκβξπν. Ωζηφζν, ζε πεξίπησζε νξνκεηαηξνπήο θαη δηαπίζησζεο ζεκείσλ εκβξπτθήο 

ινίκσμεο ε ζπληζηψκελε ζεξαπεία είλαη ε ρνξήγεζε ππξηκεζακίλεο, ζνπιθαδηαδίλεο 

θαη θνιιηληθνχ αζβεζηίνπ. Αληίζηνηρε ζεξαπεία ζπζηήλεηαη θαη ζε πεξίπησζε 

λενγληθήο ινίκσμεο.
[20]  

Μέρξη ζήκεξα δελ έρνπλ ππάξμεη ηπραηνπνηεκέλεο κειέηεο 

γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο σζηφζν ζε αξθεηέο κειέηεο παξαηήξεζεο 

θαη κεηαλαιχζεηο απηψλ έρεη δηαπηζησζεί ε κείσζε ηνπ ξπζκνχ κεηάδνζεο θαηά 50% 

ζε έλαξμε ηεο αγσγήο εληφο 3 εβδνκάδσλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο κεηξηθήο ινίκσμεο, 

θαζψο θαη ηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο ζπκπησκαηνινγίαο θαη ζνβαξψλ 

καθξνπξφζεζκσλ επηπινθψλ ηεο ινίκσμεο.
[24][25] 

 

Η απνπζία ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο έρεη 

δψζεη πην βαξχλνλ ξφιν ζηελ πξφιεςε ηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο. Ο ηξφπνο 

κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο κε ηελ θαηαλάισζε σκνχ θξέαηνο 

θαη κε ηθαλνπνηεηηθά επεμεξγαζκέλσλ ιαραληθψλ θαζψο θαη ε επαθή ρσξίο ηελ 

ηήξεζε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ πγηεηλήο κε πεξηηηψκαηα γάηαο θπξίσο απηψλ πνπ 

δελ είλαη νηθφζηηεο θαη κπνξεί λα έρνπλ θαηαλαιψζεη ηξνθή κνιπζκέλε κε ην 

παξάζηην. Όζνλ αθνξά ην θξέαο, απμεκέλε επίπησζε ηεο ινίκσμεο εκθαλίδνπλ 

θξέαηα φπσο ηα αηγνπξφβαηα θαη ηα θξέαηα θπλεγηνχ ζε ζρέζε κε άιια είδε.
[26] 

Μεηάδνζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηελ θαηαλάισζε κνιπζκέλνπ λεξνχ. 

εκαληηθφ ζηνηρείν, επίζεο, απνηειεί ν ηξφπνο δηαηήξεζεο θαη παξαζθεπήο ησλ 

γεπκάησλ γηα ηνλ απνθιεηζκφ ηεο πηζαλφηεηαο κεηάδνζεο θαζψο νη σνθχζηεο 

δηαηεξνχλ ηελ δπλαηφηεηα επηβίσζεο ζε ζπλζήθεο απιήο ςχμεο ή κε ηελ ρξήζε 

θνχξλνπ κηθξνθπκάησλ ή κε ηελ θαηαλάισζε θξέαηνο ζε κνξθή θαπληζκέλσλ 

αιιαληηθψλ. Σέινο, γηα ηελ ηήξεζε ησλ ζσζηψλ κέηξσλ πξνθχιαμεο, είλαη 

απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί φηη θχξηα πεγή κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο δελ απνηειεί 

ζήκεξα, ε επαθή κε νηθφζηηεο γάηεο, αιιά βάζεη κειεηψλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ην 30-
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63% ησλ νξνκεηαηξνπψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο έρεη σο αηηία ηελ θαηαλάισζε 

σκνχ κνιπζκέλνπ απφ ην παξάζηην θξέαηνο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή.
[20]

 

Ο θχθινο δσήο ηνπ παξαζίηνπ θαη νη ηξφπνη κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο δηακνξθψλνπλ 

κηα ηδηαίηεξε επηδεκηνινγία παγθνζκίσο. Η ηνμνπιάζκσζε απνηειεί κηα ινίκσμε κε 

παγθφζκηα θαηαλνκή θαη νξνεπίπησζε πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 θαη 90%.
[27] 

Τςειή 

επίπησζε ηεο ινίκσμεο θαηαγξάθεηαη ζηε Νφηηα Ακεξηθή θαη ζηελ Αθξηθή φπσο θαη 

ζηνλ πιεζπζκφ ησλ Δζθηκψσλ.
[23][28] 

Ωζηφζν, απμεκέλε ελδεκηθφηεηα ηεο ινίκσμεο 

παξαηεξείηαη θαη ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο φπσο ε Γαιιία θαη ε Δζζνλία θαζψο θαη ζε 

ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο φπσο Σνπξθία θαη Ιξάλ.
[28] 

Η κηθξφηεξε νξνεπίπησζε ηεο 

ινίκσμεο παξνπζηάδεηαη ζήκεξα ζηελ Κίλα.
[28] 

Πέξα απφ ηελ παγθφζκηα, φκσο, 

θαηαλνκή ηεο ινίκσμεο, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί ε πησηηθή ηάζε ηεο επίπησζεο 

ηεο ηνμνπιάζκσζεο θαη εηδηθά, ηεο ζπγγελνχο ηνμνπιάζκσζεο πνπ θαηαγξάθεηαη ζε 

δηάθνξεο κειέηεο ζε ρψξεο φπνπ εθαξκφδεηαη πξνγελλεηηθφο έιεγρνο ηεο 

ινίκσμεο.
[23][25][28]

 

ήκεξα, ε επίπησζε ηεο ζπγγελνχο ηνμνπιάζκσζεο θπκαίλεηαη απφ 0.1-0.3 ζε 

100.000 δψζεο θπήζεηο.
[29]

 Σν πνζνζηφ απηφ ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία θχεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ινίκσμε. Παξαηεξείηαη απμεκέλνο θίλδπλνο κεηάδνζεο θάζεηα 

ζην έκβξπν ζην 3
ν
 ηξίκελν ηεο θχεζεο, 60-81% πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζεξαπείαο, 

ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζην 1
ν
 ηξίκελν ηεο θχεζεο θπκαίλεηαη ζην 6%.

[20] 

Ωζηφζν, κεγαιχηεξεο επηπηψζεηο εκθαλίδνληαη ζην έκβξπν κε ηελ θάζεηε κεηάδνζε 

θαηά ην 1
ν
 ηξίκελν ηεο θχεζεο. πλνιηθά, ν θίλδπλνο θάζεηεο κεηάδνζεο κεηά απφ 

ινίκσμε ηεο εγθχνπ κε ην παξάζηην Toxoplasma gondii θπκαίλεηαη ζην 20-50%, αλ ε 

κεηέξα δελ ιάβεη ζεξαπεία.
[20]  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ζε ρψξεο πςειήο νξνεπίπησζεο 

ηεο ινίκσμεο εθαξκφδνληαη πξνγξάκκαηα πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ. Μεξηθέο απφ ηηο 

ρψξεο απηέο είλαη ε Απζηξία κε ρξνλνινγία έλαξμεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ην 1974, ε 

Γαιιία απφ ην 1992 θαη ε ινβελία κε ρξνληά έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ην 1995.
[23] 

Μεγάιε ζπδήηεζε ππάξρεη ζήκεξα ζηελ βηβιηνγξαθία γηα ηελ εθαξκνγή ή φρη 

δηεζλψο ηέηνησλ πξνγξακκάησλ θαζνιηθνχ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ησλ εγθχσλ κε 

βαζηθφ αληεπηρείξεκα ηελ απνπζία ηπραηνπνηεκέλσλ κειεηψλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ζεξαπείαο. ηηο ΗΠΑ, ζηνλ Καλαδά θαη ζην Ηλσκέλν 

Βαζίιεην δελ εθαξκφδνληαη έσο ζήκεξα ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήλεηαη 

ν έιεγρνο κφλν ζηηο έγθπεο πςεινχ θηλδχλνπ (π.ρ. αλνζνθαηεζηαικέλεο) ή ζε 

πεξίπησζε παζνινγηθψλ επξεκάησλ ζηνπο ππεξήρνπο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ. 

Ωζηφζν, απηή ε πξνζέγγηζε έρεη δηαπηζησζεί φηη νδεγεί ζηνλ απνθιεηζκφ απφ ηελ 

δηάγλσζε θαη ηελ ζεξαπεία ηνπ 50% ησλ εγθχσλ πνπ γελλά βξέθε κε ζπγγελή 

ηνμνπιάζκσζε.
[25]
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Όζνλ αθνξά ηελ ρψξα καο, απνπζηάδνπλ πξφζθαηεο κειέηεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ζε 

ζρέζε κε ηελ νξνεπίπησζε ηεο ινίκσμεο. ε κειέηεο πνπ είραλ δεκνζηεπζεί ηελ 

πξνεγνχκελε δεθαεηία θαη αθνξνχζαλ ηηο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο θαη ηεο Βφξεηαο 

Διιάδαο, είρε δηαπηζησζεί φηη ην 29,5% θαη ην 20% αληηζηνίρσο, ησλ εγθχσλ ήηαλ 

νξνζεηηθέο γηα ην παξάζηην.
[30][31] 

Η κειέηε πνπ αθνξνχζε ηελ πεξηνρή ηεο Κξήηεο 

δηαπίζησζε θάζεηε κεηάδνζε ζην 0.02% ηνπ πιεζπζκνχ ησλ εγθχσλ, ελψ ε κειέηε 

ζηελ πεξηνρή ηεο Βφξεηαο Διιάδαο δηαπίζησζε κείσζε ηεο επίπησζεο ηεο ινίκσμεο 

ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη ζηηο γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο ηελ ηειεπηαία 

εηθνζαεηία. Αληίζηνηρα πνζνζηά νξνεπίπησζεο κε απηά ηεο ρψξαο καο 

δηαπηζηψλνληαη θαη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ λφηνπ ηεο Δπξψπεο, ελψ πςειφηεξα 

πνζνζηά δηαπηζηψλνληαη ζηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ.
[32][33]

 

 

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΤΣΣΑΡΟΜΔΓΑΛΟΪΟ: 

 

Ο αλζξψπηλνο θπηηαξνκεγαιντφο (CMV) είλαη έλαο β-εξπεηντφο, κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ Herpesviridae.
[34]

 Απνηειεί έλα δηπιήο έιηθαο DNA ηφ πνπ 

κεηαδίδεηαη ζηνλ αλζξψπηλν πιεζπζκφ κέζσ επαθήο κε δηάθνξα ζσκαηηθά 

εθθξίκαηα, φπσο νχξα, ζάιην, θνιπηθέο εθθξίζεηο ή ζπέξκα θαη κεηξηθφ γάια.
[34][35]

 

Η πξσηνπαζήο ινίκσμε απφ ηνλ ηφ ζην 80% ησλ αλνζντθαλψλ ελήιηθσλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ εγθχσλ ζα είλαη αζπκπησκαηηθή. Ωζηφζν, έλα πνζνζηφ 20% 

κπνξεί λα παξνπζηάζεη ζπκπησκαηνινγία φπσο ππξεηφ, ξηλίηηδα, θαξπγγίηηδα, 

θεθαιαιγία, αξζξαιγίεο θαη κπαιγίεο θαη θφπσζε.[36] H δηάξθεηα ηεο ηαηκίαο δηαθέξεη 

ζε θάζε αζζελή αιιά ζπλήζσο εθηηκάηαη ζε 2-6 εβδνκάδεο, νπφηε θαη έρνπκε ηελ 

εκθάληζε ηεο παξαπάλσ θιηληθήο εηθφλαο. ηε ζπλέρεηα, ν ηφο κεηαπίπηεη ζε 

ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε δηα βίνπ θαη κπνξεί λα αλαδσππξσζεί ζε πηζαλή 

αλνζνθαηαζηνιή.[36] 

Παξφιν πνπ ε ινίκσμε ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ είλαη αζπκπησκαηηθή, 

έρεη βαξχηαηεο επηπηψζεηο φηαλ ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη κεηαδνζεί 

θάζεηα ζην έκβξπν. Η ζπγγελήο CMV ινίκσμε κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε έλα 

κεγάιν εχξνο ζπκπησκάησλ. Η θιηληθή εηθφλα πεξηιακβάλεη εκθάληζε 

νιηγνυδξάκληνπ ή πνιπυδξάκληνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ελδνκήηξηα 

θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο, πξνσξφηεηα, ππνηνλία, δηάηαζε εγθεθαιηθψλ θνηιηψλ, 

ελδνθξάληεο πεξηθνηιηαθέο απνηηηαλψζεηο ζηελ απεηθφληζε ηνπ εγθεθάινπ, εμάλζεκα 

ηχπνπ “blueberry muffin”, λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα, ρνξηνακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα 

θαη λνεηηθή θαζπζηέξεζε.[35] Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε ζπγγελήο CMV ινίκσμε 
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ηαμηλνκείηαη σο κέηξηα/ζνβαξή θαη ήπηα ζπκπησκαηηθή ινίκσμε. Η πξψηε θαηεγνξία 

αθνξά λενγλά κε πνιιαπιέο θιηληθέο εθδειψζεηο ή ζπκκεηνρή ηνπ ΚΝ ζηελ λφζν, 

εκθάληζε ρνξηνακθηβιεζηξνεηδνπάζεηαο ή λεπξναηζζεηήξηαο βαξεθνΐαο, ελψ ε 

δεχηεξε θαηεγνξία αθνξά λενγλά πνπ εκθαλίδνπλ 1 ή 2 κεκνλσκέλεο εθδειψζεηο 

πνπ είλαη ήπηεο θαη παξνδηθέο.[37] Παξφιν ηνπ κεγάινπ εχξνπο ησλ ζπκπησκάησλ, ην 

90% ησλ βξεθψλ κε ζπγγελή CMV ινίκσμε ζα είλαη αζπκπησκαηηθά ζηε γέλλεζε.[35] 

Απφ ηα αζπκπησκαηηθά, φκσο, απηά βξέθε ην 25% ζα παξνπζηάζεη καθξνπξφζεζκεο 

επηπινθέο ιφγσ ηεο ινίκσμεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν πξψησλ εηψλ δσήο κε ηηο 

πην ζπρλέο απφ απηέο λα είλαη ε λεπξναηζζεηήξηα βαξεθνΐα, ε λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 

ε ρνξηνακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα θαη νη ζπαζκνί.[38]  

Η δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο βαζίδεηαη θπξίσο ζηνλ νξνινγηθφ έιεγρν φζνλ αθνξά ηνπο 

ελήιηθεο θαη θπξίσο ηηο έγθπεο. πγθεθξηκέλα, επί απνπζίαο γλσζηήο νξνινγηθήο 

θαηάζηαζεο ε δηάγλσζε απαηηεί παξνπζία IgM αληηζσκάησλ θαη ρακειή ζπγγέλεηαο 

IgG αληηζσκάησλ.[39] Ωζηφζν, ε δηάγλσζε ηεο ζπγγελνχο ινίκσμεο θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο απαηηεί ηελ δηελέξγεηα PCR ζην ακληαθφ πγξφ 6 εβδνκάδεο κεηά 

ηελ πηζαλή ινίκσμε ή ηελ νξνκεηαηξνπή θαη κεηά ηελ 22ε εβδνκάδα θχεζεο.[34] 

Αληίζηνηρα, ε δηάγλσζε ζπγγελνχο ινίκσμεο κεηά ηελ γέλλεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε 

δηελέξγεηα PCR ζε ζάιην ή νχξα εληφο ησλ 3 πξψησλ εβδνκάδσλ δσήο κε ην 

ζπληζηψκελν είδνο δείγκαηνο λα απνηειεί ην δείγκα ζάιηνπ.[37] 

Όζνλ αθνξά ηελ ζεξαπεία ηεο ινίκσμεο, ζήκεξα δελ ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε 

ππεξάλνζεο ζθαηξίλεο ή αληηηθήο ζεξαπείαο ζε πεξίπησζε πξσηνπαζνχο κεηξηθήο 

ινίκσμεο ή ζπγγελνχο ινίκσμεο ζε έκβξπν ή λενγλφ.
[37] 

Η παξαπάλσ ζχζηαζε 

βαζίδεηαη ζηελ απνπζία έσο ζήκεξα επαξθψλ ή παξνπζίαο ακθηιεγφκελσλ 

δεδνκέλσλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθάζηνηε αγσγήο θαζψο θαη ιφγσ κε 

επαξθψλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο γηα ηελ ρνξήγεζε αληηηθψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο.
[37] 

Αληηηθή αγσγή κε βαιαζηγθινβίξε/γθαλζηθινβίξεο γηα δηάζηεκα 6 κελψλ 

ζπζηήλεηαη κφλν γηα ηα λενγλά κε ζπγγελή CMV ινίκσμε ζε πεξίπησζε κέηξηαο-

ζνβαξήο ζπκπησκαηνινγίαο φπσο απηή πξναλαθέξζεθε.
[37]

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία αθνξνχλ ηελ θιηληθή εηθφλα, ηε δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ηεο 

ινίκσμεο ζε κεηέξεο θαη έκβξπα. Ωζηφζν, ζεκαληηθή είλαη ε γλψζε γχξσ απφ ηελ 

επηδεκηνινγία ηεο λφζνπ θαζψο ε ζπγγελήο CMV ινίκσμε απνηειεί ζήκεξα ηελ πην 

θνηλή ηνγελή ινίκσμε ησλ εκβξχσλ θαη ηελ πξψηε αηηία κε γελεηηθήο θψθσζεο ζε 

βξέθε.[38] 

πγθεθξηκέλα, ε νξνεπίπησζε ηεο ινίκσμεο ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ζε 

γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη 

ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη θπκαίλεηαη απφ 40-83%.[38] Βάζεη ησλ 
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παξαπάλσ, ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ πεξηνρψλ ζε ρψξεο κε πςειή νξνεπίπησζε, 

δειαδή κε πνζνζηφ πάλσ απφ 70% θαη ζε ρψξεο κε ρακειή νξνεπίπησζε πνπ 

θπκαίλεηαη 50-70%.[36] Πεξηνρέο πςειήο νξνεπίπησζεο ζεσξνχληαη ε Αθξηθή, ε Αζία 

θαη ε Νφηηα Ακεξηθή, ελψ αληίζηνηρα πεξηνρέο ρακειήο επίπησζεο ζεσξνχληαη νη 

ΗΠΑ θαη ε Γπηηθή Δπξψπε.[36] Η νξνεπίπησζε ηεο CMV ινίκσμεο ζην γεληθφ 

πιεζπζκφ είλαη ζεκαληηθή γηαηί ηα ηειεπηαία ρξφληα ε πξσηνπαζήο ινίκσμε ησλ 

εγθχσλ κπνξεί λα αθνξά 1-4% ησλ κε άλνζσλ γπλαηθψλ, αιιά αλαδσπχξσζε ηεο 

ινίκσμεο κπνξεί λα ζπκβεί ζην 10% ησλ IgG νξνζεηηθψλ εγθχσλ. Απφ ην 

πξναλαθεξζέλ πνζνζηφ νξνζεηηθψλ γπλαηθψλ θάησ απφ 1% ησλ λενγλψλ πνπ ζα 

γελλήζνπλ λα εκθαλίζνπλ ζπκπηψκαηα ακέζσο κεηά ηελ γέλλεζε αιιά 8% ζα 

παξνπζηάζεη καθξνπξφζεζκεο επηπινθέο φπσο θψθσζε θαη 

ρνξηνακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα έσο ηελ ειηθία ησλ 2 εηψλ θαη 14% έσο ηελ ειηθία ησλ 

5 εηψλ.[35][38] Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο δηαπίζησζεο φηη 

πεξίπνπ ην 75% ησλ ζπλνιηθψλ ζπγγελψλ ινηκψμεσλ απφ θπηηαξνκεγαιντφ ζηηο 

ΗΠΑ αθνξνχλ βξέθε εγθχσλ πνπ δελ εκθάληζαλ πξσηνπαζή ινίκσμε θαηά ηελ 

θχεζε έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ζηε ζπλνιηθή 

επίπησζε ηεο ινίκσμεο.[37] Η ζπλνιηθή επίπησζε ηεο ζπγγελνχο CMV ινίκσμεο ζε 

λενγλά ππνινγίδεηαη ζήκεξα ζε 0.7% παγθνζκίσο, ελψ ππάξρεη δηαθχκαλζε απφ 0.2-

2.5% φισλ ησλ δψλησλ γελλήζεσλ κε απμεκέλε επίπησζε θπξίσο ζε 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ζε ρακειήο θνηλσληθννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

πιεζπζκνχο.[40][35] Ο θίλδπλνο θάζεηεο κεηάδνζεο κεηά απφ πξσηνπαζή κεηξηθή 

ινίκσμε εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία θχεζεο πνπ ζα ζπκβεί ε ινίκσμε θαη 

ζπγθεθξηκέλα ππνινγίδεηαη φηη ζην 1ν ηξίκελν ηεο θχεζεο είλαη 30%, ζην 2ν ηξίκελν 

απμάλεη ζην 38% θαη ζην 3ν ηξίκελν θηάλεη λα αγγίδεη ην 72%.[3] Ωζηφζν, φζν 

απμάλεη ε ειηθία θχεζεο ηφζν κηθξφηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ζπκπησκαηηθήο ζπγγελήο ινίκσμεο. Αληίζηνηρα, ε θάζεηε κεηάδνζε κεηά απφ 

δεπηεξνπαζή ινίκσμε ηεο εγθχνπ θπκαίλεηαη ζην 1-1.7%.[41] 

ηελ Διιάδα, ζε πξφζθαηε κειέηε δηαπηζηψζεθε ε νξνεπίπησζε ηεο CMV ινίκσμε 

ζε έγθπεο γπλαίθεο ήηαλ 76%, ελψ ε ζπλνιηθή επίπησζε ηεο ζπγγελνχο ινίκσμεο 

θπκαηλφηαλ ζην 0.47%. [41] 

Μεγάιε ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζηε βηβιηνγξαθία θαη ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα φζνλ αθνξά ηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ηελ πξφιεςε ηεο ζπγγελνχο CMV 

ινίκσμεο. Έσο ζήκεξα, δελ ζπζηήλεηαη δηακέζνπ επίζεκσλ θξαηηθψλ ή 

επηζηεκνληθψλ θνξέσλ ν θαζνιηθφο έιεγρνο ησλ εγθχσλ ή ζπγθεθξηκέλσλ 

πιεζπζκψλ απηψλ γηα ηε ινίκσμε απφ θπηηαξνκεγαιντφ. Ο ιφγνο είλαη ε κε επαξθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο ζεσξείηαη φηη δελ πιεξείηαη ε απαίηεζε ηεο δπλαηφηεηαο 
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παξέκβαζεο ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο ινίκσμεο πνπ ζα κεηαβάιιεη ηελ πνξεία ηεο 

λφζνπ έρνληαο σο απνηέιεζκα λα νδεγείηαη ε κεηέξα θαη ην έκβξπν ζε αλψθειεο 

επεκβάζεηο θαη παξεκβάζεηο πνπ κπνξεί λα έρνπλ αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο.[38] Ο 

θαζνιηθφο αθννινγηθφο έιεγρνο ησλ λενγλψλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε αξθεηέο 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο έρεη δηαπηζησζεί φηη εληνπίδεη αξθεηά λενγλά κε ζπγγελή 

ινίκσμε ζηελ γέλλεζε, αιιά φρη βξέθε πνπ ζα αλαπηχμνπλ ζπκπησκαηνινγία 

καθξνπξφζεζκα.[37] Αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί θαη ν θαζνιηθφο έιεγρνο ησλ 

λενγλψλ ή ζπγθεθξηκέλνο πιεζπζκφο απηψλ ν νπνίνο έρεη αλαγλσξηζηεί σο 

νηθνλνκηθά σθέιηκνο.[37]  

Σέινο, ζήκεξα, πξαγκαηνπνηνχληαη κεγάιεο επηζηεκνληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε εκβνιίνπ έλαληη ηνπ θπηηαξνκεγαιντνχ. Οη κειέηεο βξίζθνληαη ζε θιηληθέο 

δνθηκέο θάζεο ΙΙ θαη έσο ηψξα έρεη δηαπηζησζεί απνηειεζκαηηθφηεηα 50%. Πνιιέο 

θιηληθέο κειέηεο γηα δηάθνξα εκβφιηα ππφ αλάπηπμε έλαληη ηνπ CMV 

νινθιεξψλνληαη ην 2019 θαη ίζσο θαηαθέξνπλ λα θσηίζνπλ παξαπάλσ ηελ πνξεία 

πάλσ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή πξφιεςεο. Ωζηφζν, ν δξφκνο κέρξη ηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ζηελ θιηληθή πξάμε ηνπ εκβνιηαζκνχ είλαη καθξχο.  

 

 

ΔΡΤΘΡΑ: 

 

Ο ηφο ηεο εξπζξάο είλαη έλαο κνλνθισληθφο RNA ηφο πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

Togaviridae.
[42]

 Η εξπζξά απνηειεί έσο ζήκεξα κηα απφ ηηο πην γλσζηέο 

εμαλζεκαηηθέο λφζνπο πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ παηδηθή ειηθία. Η πξνζνρή 

επηθεληξψλεηαη φρη ζηελ επίδξαζε ηεο ίδηαο απηήο θαζ' απηήο ηεο ινίκσμεο, αιιά 

ζηηο επηπινθέο πνπ απηή κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζε έκβξπα εάλ ζπκβεί θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη θπξίσο ησλ πξψησλ 10 εβδνκάδσλ.  

Οη θιηληθέο εθδειψζεηο ηεο ινίκσμεο, πνπ αθνξνχλ ην 50% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ ινηκψμεσλ, πεξηιακβάλνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ηαηκίαο ππξεηφ, θφπσζε, 

ιεκθαδελνπάζεηα θπξίσο νπηζζνσηηαία θαη θειηδνβιαηηδψδεο εμάλζεκα. Σν 

εμάλζεκα δηαξθεί 1-3 εκέξεο θαη ε ινίκσμε ζπλήζσο απνδξάκεη. Δπηπινθέο κπνξεί 

λα απνηεινχλ ε πνιπαξζξίηηδα/ πνιπαξζξαιγία πνπ αθνξά θπξίσο ελήιηθεο γπλαίθεο 

θαη είλαη δηάξθεηαο 3-4 εκεξψλ, ε ζξνκβνθπηηαξνπελία, νη αηκνξξαγηθέο εθδειψζεηο, 

ην ζχλδξνκν Guillain- Barre θαη ζπάληα ε εγθεθαιίηηδα.
[42] 

Η επαλαινίκσμε ζπλήζσο 

έρεη ππνθιηληθή εηθφλα.  

Η εξπζξά εκθαλίδεη επνρηαθή θαηαλνκή, κε έμαξζε θπξίσο ηελ άλνημε ελψ 

ζπνξαδηθά πεξηζηαηηθά εθδειψλνληαη ζηα εχθξαηα θιίκαηα θαζ’ φιν ην έηνο. Η 
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κεηάδνζε γίλεηαη κέζσ αλαπλεπζηηθψλ εθθξίζεσλ απφ άλζξσπν ζε άλζξσπν, θαζψο 

απνηειεί ην κφλν γλσζηφ ξεδεξβνπάξ ηνπ ηνχ, θπξίσο 8 εκέξεο πξηλ έσο 8 εκέξεο 

κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ εμαλζήκαηνο. Η πεξίνδνο επψαζεο ηεο λφζνπ είλαη 13-20 

εκέξεο.
[42] 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε ινίκσμε απαζρνιεί θπξίσο γηα ηηο επηπινθέο πνπ πξνθαιεί 

ζηα έκβξπα εάλ λνζήζεη ε κεηέξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη εηδηθφηεξα εληφο 

ησλ πξψησλ εβδνκάδσλ. Σν έκβξπν ζε απηή ηελ πεξίπησζε παξνπζηάδεη απμεκέλε 

πηζαλφηεηα λα γελλεζεί ζλεζηγελέο, λα απνβιεζεί απηφκαηα ή λα παξνπζηάζεη ην 

ζχλδξνκν ηεο ζπγγελνχο εξπζξάο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε κειέηεο, εάλ ε 

ινίκσμε ηεο εγθχνπ ζπκβεί θαηά ηηο πξψηεο 11 εβδνκάδεο θχεζεο, θαηά 90% ην 

λενγλφ ζα παξνπζηάζεη ζπγγελή ινίκσμε, ελψ ην πνζνζηφ απηφ κεηψλεηαη δξακαηηθά 

(30%) αλ ε ινίκσμε εκθαληζηεί θαηά ηελ 24-26ε εβδνκάδα θχεζεο. Η θιαζηθή 

ηξηάδα θιηληθψλ εθδειψζεσλ ηνπ ζπλδξφκνπ ζπγγελνχο εξπζξάο είλαη ε εκθάληζε 

θαηαξξάθηε, θαξδηαθψλ αλσκαιηψλ θαη λεπξναηζζεηήξηαο βαξεθνΐαο. Ωζηφζν, 

κπνξεί λα παξνπζηαζηνχλ δηάθνξεο θιηληθέο εθδειψζεηο φπσο ρακειφ βάξνο 

γέλλεζεο, ζξνκβνθπηηαξηθή πνξθχξα, αηκνιπηηθή αλαηκία, επαηνζπιελνκεγαιία θαη 

κεληγγνεγθεθαιίηηδα. Σέινο, ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρεη ζπζρέηηζε ηνπ ζπλδξφκνπ 

ζπγγελνχο εξπζξάο κε απηνάλνζεο δηαηαξαρέο θαη απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο 

δηαβήηε θαη ζπξενεηδηθήο λφζνπ.
[42] 

Η πηζαλφηεηα εκθάληζεο ησλ παξαπάλσ θιηληθψλ 

εθδειψζεσλ, ηδηαίηεξα ησλ κφληκσλ, κεηψλεηαη δξακαηηθά εάλ ε έγθπνο λνζήζεη 

κεηά ηελ 18ε εβδνκάδα θχεζεο.  

Η δηάγλσζε ηεο εξπζξάο αθνξά θπξίσο ην πιεζπζκφ ησλ εγθχσλ, ησλ εκβξχσλ θαη 

ησλ λενγλψλ. Ο νξνινγηθφο έιεγρνο απνηειεί έσο ζήκεξα ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ζηελ 

δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο, θαζψο ε θιηληθή εηθφλα δελ βνεζά ζηελ δηαθνξνδηάγλσζε 

ηεο λφζνπ. Σα IgM αληηζψκαηα εκθαλίδνληαη 3 εκέξεο κεηά ηελ εκθάληζε ηνπ 

εμαλζήκαηνο θαη εμαθαλίδνληαη 4-12 εβδνκάδεο κεηά ηελ ινίκσμε θαη απνηεινχλ 

έλδεημε νμείαο ινίκσμεο.
[42]

 Σα IgG αληηζψκαηα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ 5-8 εκέξεο 

κεηά ην εμάλζεκα θαη παξακέλνπλ εθφξνπ δσήο νπφηε απνηεινχλ έλδεημε αλνζίαο.
[42]

 

Λφγσ ζνβαξψλ επηπινθψλ ζε πεξίπησζε ινίκσμεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη 

απνπζίαο ζεξαπείαο ηεο ζπγγελνχο ινίκσμεο, απφ ην 1969, θπθινθνξεί εκβφιην 

έλαληη ηεο εξπζξάο. Σν εκβφιην ζεσξείηαη πςειά αλνζνγνληθφ θαζψο ε 

αληηζσκαηηθή απάληεζε κεηά απφ κία δφζε ηνπ εκβνιίνπ πιεζηάδεη ην 95% ελψ κεηά 

ηε 2ε δφζε ην 100%.
[42] 

Ωζηφζν, ε αλνζία ηνπ εκβνιίνπ θαίλεηαη λα κεηψλεηαη κε ηα 

ρξφληα ζε ζρέζε κε ηελ αλνζία πνπ απνθηάηαη κέζσ θπζηθήο λφζεζεο.
[42][43] 

Πξφθεηηαη γηα δσλ, εμαζζελεκέλν εκβφιην νπφηε έσο ζήκεξα ιφγσ ηνπ ζεσξεηηθνχ 

θηλδχλνπ εκθάληζεο επηπινθψλ δελ ρνξεγείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο.
[42] 
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Απνηειεί, φκσο, κέξνο ηνπ βαζηθνχ εκβνιηαζκνχ παηδηψλ θαη εθήβσλ παγθνζκίσο. 

Σν 2010, ν εκβνιηαζκφο έλαληη ηεο εξπζξάο ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηα εζληθά 

πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνχ ηνπ 67% ησλ ρσξψλ ηεο Π.Ο.Τ., ελψ ν ζηφρνο πνπ έρεη 

ηεζεί είλαη ε εμάιεηςε ηεο ηιαξάο θαη ηεο εξπζξάο ζε 5 πεξηνρέο ηεο Π.Ο.Τ. κέρξη ην 

2020, γεγνλφο πνπ απαηηεί εκβνιηαζηηθή θάιπςε >95% κε 2 δφζεηο ηνπ εκβνιίνπ ζην 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ.
[42]

 

Η ζηαδηαθή έληαμε ηνπ εκβνιίνπ ζηα εζληθά πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκψλ έρεη 

νδεγήζεη ζε αιιαγέο ζηελ επίπησζε ηεο εξπζξάο θαη ηνπ ζπλδξφκνπ ζπγγελνχο 

εξπζξάο. ε κεηαλάιπζε κειεηψλ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2017 ε νξνεπίπησζε ηεο 

εξπζξάο θπκαηλφηαλ ζην πνζνζηφ ηνπ 9.5% ζε γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο θαη 

ζε πνζνζηφ 9.4% γηα έγθπεο γπλαίθεο.
[46] 

Σν 2009 θαηαγξάθεθε ζηηο ΗΠΑ ε 

ηειεπηαία ελδεκηθή ινίκσμε απφ εξπζξά θαη ην ηειεπηαίν θξνχζκα ζπγγελνχο 

ζπλδξφκνπ εξπζξάο, ελψ ην 2015 θεξχρζεθε ζαλ ρψξα ειεχζεξε απφ ελδεκηθή 

κεηάδνζε εξπζξάο.
[45] 

ηελ Δπξψπε, ν ζηφρνο εμάιεηςεο ηεο εξπζξάο ηέζεθε 

ζπγθξνηεκέλα ην 2012. Καηά ηελ πεξίνδν 2000 – 2011 παξνπζηάζηεθαλ 2 επηδεκίεο 

ηεο ινίκσμεο ζηελ Πνισλία ην 2007-2008 θαη ην 2011-2013 θαη ζηελ Ρνπκαλία ην 

2011-2012, ελψ θξνχζκαηα ζπλδξφκνπ ζπγγελνχο εξπζξάο έρνπλ θαηαγξαθεί ζε 

ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Ιηαιία, ε Διβεηία, ε Ννξβεγία, ε Ιζπαλία θαη ε νπεδία κε 

δηαθνξεηηθά πνζνζηά νξναξλεηηθψλ αληηζσκάησλ ζε θάζε ρψξα.
[46] 

Όζνλ αθνξά ηα 

πξφζθαηα δεδνκέλα, απφ ηνλ Ινχιην ηνπ 2017-2018 δειψζεθαλ 629 θξνχζκαηα ζε 

14 Δπξσπατθέο ρψξεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 78% ησλ θξνπζκάησλ ζηελ Πνισλία. Οη 

ππφινηπεο 14 ρψξεο, κέζα ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε Διιάδα, δήισζαλ 

κεδεληθά θξνχζκαηα εξπζξάο.
[47] 

εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί, φηη 14 ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο δήισζαλ ζηελ Π.Ο.Τ. εκβνιηαζηηθή θάιπςε >95% γηα ηελ 1ε δφζε ηνπ 

εκβνιίνπ έλαληη ηεο εξπζξάο. Μέζα ζηηο παξαπάλσ ρψξεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε 

Διιάδα.
[47]

 

Σέινο, ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ Διιάδα, ε έλαξμε ηνπ εκβνιηαζκνχ έλαληη ηεο εξπζξάο 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1975. Απφ ην 1989 ην ηξηδχλακν δσλ εμαζζελεκέλν εκβφιην 

έλαληη ηεο ηιαξάο-παξσηίηηδαο-εξπζξάο εληάρζεθε ζην Δζληθφ Πξφγξακκα 

Δκβνιηαζκνχ θαη έθηνηε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο αιιαγέο ζην ζρήκα 

ρνξήγεζεο ηνπ.
[48] 

Οη ηειεπηαίεο επηδεκίεο παξνπζηάζηεθαλ ην 1993 θαη 1999 ζηελ 

Βφξεηα Διιάδα θαη αθνξνχζαλ θπξίσο λεαξνχο ελήιηθεο θαη γπλαίθεο 

αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο.
[48] 

Μειέηε πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2004 θαη κειέηεζε ηελ 

νξνεπηδεκηνινγία ηεο εξπζξάο ζηελ Βφξεηα Διιάδα, δηαπίζησζε νξνζεηηθφηεηα 

αληηζσκάησλ έλαληη ηεο ινίκσμεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ ζε πνζνζηφ 76.8% θαη ζε 

γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο ζε πνζνζηφ 89.7%.
[48]

 Ωζηφζν, φπσο 
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πξναλαθέξζεθε, ε Διιάδα ην ηειεπηαίν έηνο δελ θαηέγξαςε λέν θξνχζκα εξπζξάο ή 

ζπλδξφκνπ ζπγγελνχο εξπζξάο θαη ζχκθσλα κε ηελ Π.Ο.Τ. εκθαλίδεη πςειφ 

πνζνζηφ εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο.  
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ΤΦΙΛΗ: 

 

Η ζχθηιε θαηαηάζζεηαη ζηα ζεμνπαιηθψο κεηαδηδφκελα λνζήκαηα θαη πξνθαιείηαη 

απφ ην βαθηήξην Treponema pallidum.
[49] 

Πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα έγθπεο απφ ηνλ 

αλαπηπζζφκελν θφζκν πάζρνπλ απφ ελεξγφ ζχθηιε θάζε ρξφλν.
[50]

 

Η ζπκπησκαηνινγία φζνλ αθνξά ηνλ ελήιηθν πιεζπζκφ είλαη γλσζηή, σζηφζν, 

ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο ηεο ινίκσμεο ζηελ θχεζε θαη ζην έκβξπν. Έρεη 

δηαπηζησζεί φηη ην 69% ησλ θπήζεσλ ζα έρεη αλεπηζχκεηε έθβαζε. Απφ απηφ ην 

πνζνζηφ, 25% ζα έρεη απηφκαηε απνβνιή ή γέλλεζε ζλεζηγελνχο εκβξχνπ, 13% ζα 

αληηκεησπίζεη ηελ πξνσξφηεηα ή γέλλεζε λενγλνχ ρακεινχ βάξνπο γέλλεζεο, 11% 

ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ λενγληθφ ζάλαην θαη ζε 20% ησλ πεξηπηψζεσλ ζα 

έρνπκε γέλλεζε λενγλνχ κε ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα ζπθηιηδηθήο ινίκσμεο.[50] 

H ζπγγελήο ζχθηιε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζηα λενγλά κε ηελ ηππηθή θιηληθή εηθφλα ή 

κπνξεί λα είλαη αζπκπησκαηηθή θαηά ηε γέλλεζε θαη ηα πξψηα ζπκπηψκαηα λα 

παξνπζηαζηνχλ ηνπο πξψηνπο κήλεο δσήο.[53] Η ηππηθή θιηληθή εηθφλα πεξηιακβάλεη 

νθζαικηθά, δεξκαηηθά, ζθειεηηθά θαη λεπξνινγηθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα. 

πγθεθξηκέλα, κεξηθά απφ ηα ζπκπηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ είλαη 

γεληθεπκέλε ιεκθαδελνπάζεηα, αλαηκία, επαηνζπιελνκεγαιία, ραξαθηεξηζηηθή 

ξηλίηηδα, θειηδνβιαηηδψδεο εμάλζεκα, κεηαθπζηαθή νζηενρνλδξίηηδα, ζπκκεηξηθέο 

βιάβεο ησλ καθξψλ νζηψλ θπξίσο ησλ θάησ άθξσλ θαη ακθηβιεζηξνεηδνπάζεηα. Σα 

παξαπάλσ είλαη κεξηθά ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ νξαηά έσο 

ηελ ειηθία ηνπ ελφο έηνπο. Αληίζηνηρα, ζε βξέθε κεγαιχηεξα ηνπ ελφο έηνπο κπνξνχλ 

λα παξαηεξεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά δφληηα ηνπ Hutchinson, λεπξναηζζεηήξηα 

βαξεθνΐα, δπζκνξθίεο νζηψλ θαη αξζξψζεσλ, λνεηηθή θαζπζηέξεζε, πδξνθέθαινο, 

ζπαζκνί θαη δηάκεζε θεξαηίηηδα.[53] 

Η δηάγλσζε ηεο ινίκσμεο γίλεηαη κέζσ ηξεπνλεκαηηθψλ θαη κε ηξεπνλεκαηηθψλ 

δνθηκαζηψλ. Ο αιγφξηζκνο δηάγλσζεο πνπ ζπζηήλεηαη έσο ζήκεξα είλαη ε δηελέξγεηα 

ησλ κε ηξεπνλεκαηηθψλ δνθηκαζηψλ (VDRL, RPR) θαη επί ζεηηθνχ απνηειέζκαηνο 

δηελέξγεηα ηξεπνλεκαηηθήο δνθηκαζίαο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. Ο 

παξαπάλσ αιγφξηζκνο δηελεξγείηαη ιφγσ κε πςειήο εηδηθφηεηαο ησλ κε 

ηξεπνλεκαηηθψλ δνθηκαζηψλ θαη θαη' επέθηαζε ηεο εκθάληζεο ςεπδψο ζεηηθψλ 

απνηειεζκάησλ.[49] Δπί ζεηηθνχ ειέγρνπ ινίκσμεο ζπζηήλεηαη ε ρνξήγεζε ζεξαπείαο 

θαη ζηελ πεξίνδν ηεο θχεζεο. 

εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί φηη ν θίλδπλνο κεηάδνζεο ζην έκβξπν ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ινηκνγφλν δξάζε ηνπ βαθηεξίνπ. Ο θίλδπλνο θάζεηεο κεηάδνζεο ζηελ πξσηνπαζή 

ινίκσμε θπκαίλεηαη 70-100%, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ 
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40% θαη ηέινο ζηελ απψηεξε ιαλζάλνπζα πεξίνδν απηφο κεηψλεηαη ζην 10%.[51] Οη 

παξαπάλσ εθηηκήζεηο θαζνξίδνπλ θαη ηελ δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ αγσγή κε βελδνζετηθή πεληθηιιίλε. Η έγθαηξε δηάγλσζε θαη 

ζεξαπεία κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ εκθάληζε ειάρηζησλ επηπηψζεσλ ζην έκβξπν θαη 

λενγλφ.[49] 

Η επίπησζε ηεο ζχθηιεο ζηηο γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο ππνινγίδεηαη ζήκεξα 

ζε 0.5% κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά λα εκθαλίδνληαη ζηελ Αθξηθή.[49] Αληίζηνηρα, 

ζηελ Δπξψπε ε επίπησζε ζηηο έγθπεο εθηηκήζεθε ην 2012 φηη θπκαηλφηαλ έσο 1‰. 

Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε επίπησζε ηεο ζπγγελνχο ζχθηιεο 1,1 πεξίπησζε αλά 100.000 

γελλήζεηο, επίπησζε πνπ παξακέλεη ζηαζεξή ηα ηειεπηαία ρξφληα.[52] Σν 2016 

θαηαγξάθεθαλ 37 λέεο πεξηπηψζεηο ζπγγελνχο ζχθηιεο ζπλνιηθά ζε 10 επξσπατθέο 

ρψξεο. Η Βνπιγαξία παξακέλεη πξψηε ζηνλ αξηζκφ θαηαγεγξακκέλσλ θξνπζκάησλ, 

ελψ αθνινπζεί ε Πνισλία, ε Ρνπκαλία θαη ε Ιζπαλία[52] ηελ Διιάδα, ε επίπησζε ηεο 

λφζνπ ήηαλ 2,2 πεξηζηαηηθά αλά 100.000 γελλήζεηο ην 2015.[52] 

Βάζεη ηεο παξαπάλσ επηδεκηνινγίαο, ηεο δπλαηφηεηαο εχθνιεο δηάγλσζεο ηεο λφζνπ 

θαη ηεο δπλαηφηεηαο ρνξήγεζεο ζεξαπείαο ζπζηήλεηαη ζήκεξα απφ ηελ Παγθφζκηα 

Οξγάλσζε Τγείαο ν πξνγελλεηηθφο έιεγρνο ηεο ινίκσμεο θαηά ηελ πξψηε επίζθεςε 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ έγθπν αλεμαξηήησο ηεο ρψξαο ή ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο.[49] Η παξαπάλσ νδεγία ππάξρεη θαη ζηηο 26 επξσπατθέο ρψξεο ζήκεξα, κε 

10 απφ απηέο λα ζπζηήλνπλ επαλαιεπηηθφ έιεγρν θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 3νπ 

ηξηκήλνπ είηε θαζνιηθά είηε ζε έγθπεο πςεινχ θηλδχλνπ.[52] Σέινο, ζεκαληηθή είλαη ε 

επηζήκαλζε φηη 17 επξσπατθέο ρψξεο δήισζαλ ην 2016 φηη ε ζπκκφξθσζε κε ηνλ 

πξνγελλεηηθφ έιεγρν ήηαλ πάλσ απφ 90%.[52] 

 

 

ΚΟΠΟ ΜΔΛΔΣΗ: 

 

Η παξνχζα κειέηε έρεη ζθνπφ ηελ θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 

πξνγελλεηηθνχ νξνινγηθνχ ειέγρνπ ησλ εγθχσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Ννκφ 

Ρεζχκλνπ, ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο γηα 2 ζπλερφκελα έηε (2017-2018) θαη ηελ 

άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επηδεκηνινγία ησλ ινηκψμεσλ ζην ζπγθεθξηκέλν 

πιεζπζκφ θαζψο θαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηέο παξνπζηάδνπλ. 

πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθε ν νξνινγηθφο έιεγρνο ησλ εγθχσλ γηα ηνλ HIV, HBV, 

HCV, Treponema Pallidum, Toxoplasma gondii, CMV θαη γηα ηελ εξπζξά. Θεσξνχκε 

φηη ε επεμεξγαζία ησλ παξαπάλσ δεδνκέλσλ ζα βνεζήζεη ζηελ εμαγσγή ζεκαληηθψλ 

ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επηδεκηνινγία θαη ηελ πξφιεςε  ησλ ινηκψμεσλ θαηά ηελ 
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θχεζε θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ νξζφηεξε παξαθνινχζεζε ησλ κεηέξσλ θαη ησλ 

βξεθψλ γηα ηελ κείσζε ηεο επίπησζεο ησλ ζπγγελψλ ινηκψμεσλ θαη ηελ πεξαηηέξσ 

βειηίσζε ηεο πξνγελλεηηθήο, πεξηγελλεηηθήο θαη βξεθηθήο λνζεξφηεηαο θαη 

ζλεηφηεηαο ζηελ ρψξα καο.  

 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 

Η παξνχζα κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε κε αλαζθφπεζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ ησλ 

εγθχσλ πνπ γέλλεζαλ ζην Ννζνθνκείν Ρεζχκλνπ ηεο πεξηθέξεηαο Κξήηεο ηελ δηεηία 

2017-2018. Η Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλνπ απνηειεί ηελ κφλε 

καηεπηηθή θιηληθή ζην ζπγθεθξηκέλν Ννκφ, θαη' επέθηαζε κειεηήζεθε ην ζχλνιν ησλ 

θπήζεσλ/ηνθεηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξηθεξεηαθή ελφηεηα ηελ 

πξναλαθεξζείζα ρξνληθή πεξίνδν. Η επηβεβαίσζε ηνπ παξαπάλσ ζηνηρείνπ 

ηεθκεξηψζεθε απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ιεμηαξρηθψλ πξάμεσλ γέλλεζεο πνπ εθδφζεθαλ 

απφ ην Λεμηαξρείν ηνπ Γήκνπ Ρεζχκλνπ ηε ζπγθεθξηκέλε δηεηία.  

ηνλ πιεζπζκφ κειέηεο δελ πεξηιακβάλνληαη έγθπεο πνπ κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεθαλ απφ ηελ Γπλαηθνινγηθή/Μαηεπηηθή Κιηληθή ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Ρεζχκλνπ θαη δελ νινθιεξψζεθε ε θχεζε ζην ζπγθεθξηκέλν Ννζνθνκείν. Δπίζεο, 

δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ θπήζεηο πνπ θαηέιεμαλ ζε απηφκαηεο απνβνιέο ή ζε γέλλεζε 

ζλεζηγελνχο εκβξχνπ. Καη' επέθηαζε ππάξρεη ζχκπησζε ησλ θπήζεσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ κε ηνπο ηνθεηνχο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Απφ ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ 1033 θπήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηέζηε εθηθηφ 

λα κειεηεζνχλ 807 ηαηξηθνί θάθεινη εγθχσλ, αξηζκφο πνπ πνζνζηηαία αλαινγεί ζην 

78.9% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ. Η απνπζία νξγαλσκέλνπ θαη ηαμηλνκεκέλνπ αξρείνπ 

ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ρεζχκλνπ είρε σο απνηέιεζκα λα κε ζπκπεξηιεθζνχλ φινη νη 

ηνθεηνί πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

Η κειέηε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ πεξηιάκβαλε θαηαξράο ηελ θαηαγξαθή ησλ 

δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θάζε εγθχνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ ειηθία, ηε ρψξα 

θαηαγσγήο, ηνλ ηφπν δηακνλήο, ηελ εκεξνκελία εηζαγσγήο θαη ηελ εκεξνκελία 

δηελέξγεηαο ηνπ ηνθεηνχ. Γηα ηελ θαιχηεξε αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ, νη έγθπεο 

νκαδνπνηήζεθαλ ζε 4 ειηθηαθέο νκάδεο, έγθπεο κε ειηθία θάησ ησλ 20 εηψλ, έγθπεο 

κε ειηθία 21-30 εηψλ, 31-40 εηψλ θαη έγθπεο κε ειηθία άλσ ησλ 40 εηψλ. Αληίζηνηρε 

θαηεγνξηνπνίεζε έγηλε θαη γηα ηελ θαηαγσγή. πγθεθξηκέλα, δεκηνπξγήζεθαλ 6 

θαηεγνξίεο, νη εκεδαπέο, νη έγθπεο κε θαηαγσγή απφ ηα Βαιθάληα, πνπ πεξηιακβάλεη 

ζηε κειέηε καο ηελ Αιβαλία, ηε Βνπιγαξία, ηα θφπηα θαη ηε Ρνπκαλία, έγθπεο κε 
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ρψξα θαηαγσγήο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, δειαδή Πνισλία, Οπθξαλία, 

Οπγγαξία, Μνιδαβία θαη Ρσζία, έγθπεο απφ ηελ Αζία, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο ρψξεο 

Ιλδία, πξία θαη Φηιηππίλεο, έγθπεο απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε, δειαδή Απζηξία θαη 

Γεξκαλία, έγθπεο απφ ηελ Αθξηθή πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ έγθπεο απφ ην Μαξφθν θαη 

ηελ Αιγεξία θαη έγθπεο πνπ δελ αλαθεξφηαλ ζην θάθειν ρψξα θαηαγσγήο.  

ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεθε θαη κειεηήζεθε ν νξνινγηθφο έιεγρνο ησλ εγθχσλ γηα 

ζπγγελείο ινηκψμεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Η κειέηε 

ηνπ νξνινγηθνχ απηνχ ειέγρνπ πεξηειάκβαλε θαηαγξαθή θαη κειέηε ησλ 

απνηειεζκάησλ γηα επαηίηηδα Β θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ HBsAg, επαηίηηδα C, HIV, 

αληηζψκαηα IgM θαη IgG έλαληη Toxoplasma gondii, έλαληη CMV θαη έλαληη ηνπ ηνχ 

ηελ εξπζξάο θαη ηέινο, ησλ ηξεπνλεκαηηθψλ θαη κε ηξεπνλεκαηηθψλ δνθηκαζηψλ γηα 

ζχθηιε (VDRL, RPR, TPHA). 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα θαηαγξάθεθαλ ζε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ Excel γηα θάζε έηνο 

μερσξηζηά. ηε ζπλέρεηα, ηα δεδνκέλα νκαδνπνηήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ ειηθία ησλ εγθχσλ, ζηελ θαηαγσγή θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ γηα ηελ 

θάζε κία απφ ηηο ινηκψμεηο. ην ηέινο ελνπνηήζεθαλ ζε έλα αξρείν πνπ πεξηειάκβαλε 

ηα δεδνκέλα θαη ησλ δχν εηψλ κειέηεο. Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ  

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην εξγαιείν Vasaarstats γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζηαηηζηηθψλ 

δεδνκέλσλ θαη ην πξφγξακκα SPSS Statistics 23 γηα ηε κειέηε δίηηκσλ κεηαβιεηψλ 

(binary). Παξάρζεθε έλα κνληέιν απιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο κε ζηφρν λα 

εθηηκεζεί θαηά πφζν νη αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (ειηθία, θαηαγσγή) είλαη ζεκαληηθέο 

γηα ηελ δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ ησλ εμαξηεκέλσλ (ινηκψμεηο).  

Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε κε ζέκα ηηο ζπγγελείο 

ινηκψμεηο θαη ηνλ πξνγελλεηηθφ νξνινγηθφ έιεγρν ησλ εγθχσλ. πγθεθξηκέλα, έγηλε 

βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε κέζσ Pubmed ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο-θιεηδηά “antenatal 

care”, “TORCH infections” θαζψο θαη γηα ηελ θάζε ινίκσμε “HIV pregnancy”, 

“Hepatitis B pregnancy”, “Hepatitis C pregnancy”, “Toxoplasmosis pregnancy”, 

“CMV pregnancy” θαη “Rubella pregnancy”. Δπίζεο, σο ιέμεηο-θιεηδηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ “congenital Toxoplasmosis”, “congenital CMV”, “congenital 

rubella syndrome” θαη ηέινο ε ιέμε–θιεηδί “seroprevalence” ζε ζπλδπαζκφ κε θάζε 

ινηκνγφλν παξάγνληα. Απφ ηελ παξαπάλσ αλαδήηεζε πξνέθπςαλ 197 

βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο νη νπνίεο κειεηήζεθαλ θαη  πξαγκαηνπνηείηαη αλαθνξά 

εληφο ηνπ θεηκέλνπ ζηηο θπξηφηεξεο απφ απηέο. Σαπηφρξνλα, αλαδεηήζεθαλ ζηνπο 

ηζηφηνπνπο ησλ βαζηθψλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ φπσο ε Π.Ο.Τ. θαη ην ECDC δεδνκέλα 

γηα ηελ νξνεπηδεκνινγία ηεο θάζε λφζνπ πνπ επηηεξείηαη ζήκεξα θαζψο θαη γηα ηηο 

εθηηκήζεηο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα ζηνλ γεληθφ πιεζπζκφ.  
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Αλαδήηεζε  πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ γηα ηελ επίπησζε 

ησλ ινηκψμεσλ πνπ κειεηάκε ζηελ παξνχζα κειέηε θαη βξίζθνληαη ππφ ζπζηεκαηηθή 

επηηήξεζε ζηελ Διιάδα. Σέινο, ζηνπο παξαπάλσ ηζηφηνπνπο αλαδεηήζεθαλ θαη νη 

πην πξφζθαηεο ζπζηάζεηο ησλ δηεζλψλ επηζηεκνληθψλ νξγαληζκψλ γηα ηνλ 

πξνγελλεηηθφ έιεγρν ινηκψμεσλ θαηά ηελ θχεζε.  

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Οη ηνθεηνί πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά ηελ δηεηία 2017 - 2018 ζην 

Ννζνθνκείν Ρεζχκλνπ ήηαλ 1033. Απφ ηνλ παξαπάλσ αξηζκφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

497 ηνθεηνί ην 2017 θαη 536 ηνθεηνί ην 2018. ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

κειεηήζεθε, ν πξνγελλεηηθφο νξνινγηθφο έιεγρνο γηα ινηκψμεηο 807 

θπήζεσλ/ηνθεηψλ γηα ηελ δηεηία 2017-2018. Απηφ αλαινγεί ζε πνζνζηφ 78.12% ησλ 

ζπλνιηθψλ θπήζεσλ. Απφ ηηο 807 θπήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ 278 ηνθεηνί 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην έηνο 2017 θαη 529 ην έηνο 2018. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πιεζπζκνχ πξνέθπςε φηη εθ ησλ 807 έγθπεο,  641 είραλ σο 

ρψξα θαηαγσγήο ηελ Διιάδα. Οη αιινδαπέο γπλαίθεο πνπ κειεηήζεθαλ ήηαλ 166, 

πνπ αλαινγεί ζην 20.57% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.[Πίλαθαο 1] Η πιεηνςεθία ησλ 

αιινδαπψλ γπλαηθψλ θαηαγφηαλ απφ ηα Βαιθάληα, πνζνζηφ 13.88% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ, ελψ ην 2,35% πξνεξρφηαλ απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 3,22% 

απφ ρψξεο ηεο Αζίαο θαη θάησ απφ 1% ήηαλ νη γπλαίθεο πνπ πξνεξρφηαλ απφ ρψξεο 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ηεο Αθξηθήο θαη νη έγθπεο πνπ δελ είραλ θαηαγξαθή 

θαηαγσγήο. Γηαρσξίδνληαο ηελ θάζε ρξνληά, ην 2017 227 γπλαίθεο ήηαλ απφ ηελ 

Διιάδα, πνζνζηφ 81,65%, ελψ 12.59% θαηαγφηαλ απφ ηα Βαιθάληα, 2.16% απφ ηελ 

Αλαηνιηθή Δπξψπε, 3,24% απφ ηελ Αζία θαη 0,36% απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε. Η 

αληίζηνηρε θαηαλνκή γηα ην έηνο 2018 είλαη 78.26% απφ ηελ Διιάδα, 14.56% απφ ηα 

Βαιθάληα, 2.46% απφ ρψξεο ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, 3,21% απφ ηελ Αζία, 0.76% 

απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε, 0.57% απφ ηελ Αθξηθή θαη 0.19% δελ είραλ 

θαηαγεγξακκέλε ρψξα θαηαγσγήο. [Γηάγξακκα 1] 

Όζνλ αθνξά ηελ ειηθία, ν πιεζπζκφο εγθχσλ πνπ ζπκκεηείρε παξνπζηάδεη κεγάιν 

εχξνο ειηθηψλ. Η λεφηεξε έγθπνο ήηαλ ειηθίαο 16,5 εηψλ ελψ ε γεξαηφηεξε ήηαλ 46 

εηψλ. ηελ  ειηθηαθή θαηαλνκή 3,4% ησλ εγθχσλ ήηαλ θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 20 

εηψλ, 50,18% ειηθίαο 21 έσο 30 εηψλ, 44,24% ειηθίαο κεηαμχ 31 θαη 40 εηψλ ελψ ην 

2,11% κεγαιχηεξεο ησλ 40 εηψλ. Η κέζε ειηθία ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ καο 

ήηαλ 30 εηψλ (SD=5.229). Πην αλαιπηηθά, ην έηνο 2017 3.95% ησλ εγθχσλ ήηαλ 
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ειηθίαο θάησ απφ 20 εηψλ, 49.2% ήηαλ ειηθίαο 21-30 εηψλ, 44.96% ειηθίαο 31-40 

εηψλ θαη 1.79% ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ. Αληίζηνηρα, ην έηνο 2018 ην 3.21% ησλ 

εγθχσλ ήηαλ ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηψλ, 50.66% κεηαμχ ηνπ 21
νπ

 θαη 30
νπ

 έηνπο 

ειηθίαο, 43.85% κεηαμχ ηνπ 31
νπ

 θαη 40
νπ

 έηνπο ειηθίαο θαη, ηέινο, 2.26% ειηθίαο 

άλσ ησλ 40 εηψλ. [Πίλαθαο 1] 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε ινηκνγφλν παξάγνληα 

μερσξηζηά .  

Ο νξνινγηθφο έιεγρνο γηα ηο ασζηραλιανό ανηιγόνο (HBsAg) αθνξνχζε 795 έγθπεο 

θαζψο δηαπηζηψζεθαλ 12 θάθεινη πνπ δελ πεξηείραλ απνηειέζκαηα νξνινγηθνχ 

ειέγρνπ γηα επαηίηηδα Β. Σν παξαπάλσ δεδνκέλν δειψλεη ζπκκφξθσζε ζηε 

δηελέξγεηα πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα HBV 98,5% (95% CI 97.3 – 99.1). Απφ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ππφινηπσλ 795 θπήζεσλ αλεπξέζεθαλ 8 ζεηηθά δείγκαηα ζην 

ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ πνπ πνζνζηηαία είλαη ην 1% απηνχ (95% CI 0.4 – 2). Σν έηνο 

2017 θαηαγξάθεθε κεδεληθφο αξηζκφο εγθχσλ νξνζεηηθέο γηα απζηξαιηαλφ αληηγφλν 

(HBsAg), (0% 95% CI 0-1.7) ελψ αληίζηνηρα ην 2018 θαηαγξάθεθαλ 8 νξνζεηηθέο 

έγθπεο, αξηζκφο πνπ αληηζηνηρεί ζην 1.5% (95% CI 0.7-3.1). Καηά ηελ δηεηία 2017-

2018 δηαπηζηψζεθαλ 2 Διιελίδεο έγθπεο κε νξνζεηηθφηεηα HBsAg, 0.3% (95% CI 

0.05-1.2). Όζνλ αθνξά ηηο αιινδαπέο έγθπεο, θαηαγξάθεθαλ ζπλνιηθά 6 νξνζεηηθέο 

έγθπεο, 3.6% (95% CI 1.5 – 8.1). Μειεηψληαο πεξαηηέξσ ηελ θαηαγσγή, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη έγθπεο απφ ηα Βαιθάληα εκθάληδαλ νξνζεηηθφηεηα HBsAg ζε 

πνζνζηφ 5.3% (95% CI 2.2 – 11.7), ελψ νη έγθπεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηελ 

Αζία, ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Αθξηθή εκθάληδαλ κεδεληθά πνζνζηά (95% CI 0-

20.9, 95% CI 0-17.8, 0% 95% CI 0-53.7 θαη 95% CI 0-69 αληίζηνηρα).[Γηάγξακκα 4] 

Όζνλ αθνξά ηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπ HBsAg αλά ειηθηαθή νκάδα, δηαπηζηψζεθαλ 

θαηά ηελ δηεηία 5 έγθπεο ειηθίαο 21-30 εηψλ θαη 3 έγθπεο ειηθίαο 31-40 εηψλ, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε 1.2% (95% CI 0.4 – 3) θαη 0.8% (95% CI 0.2-2.7).[Πίλαθαο 2] Καηά 

ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία, δε δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ 

πξνγελλεηηθφ έιεγρν ηνπ HΒsAg ζε ζρέζε κε ηελ θαηαγσγή ηεο εγθχνπ (p=0.743). 

Αληίζεηα, θαηαγξάθεηαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο κε ηε ζπκκφξθσζε ζηνλ 

πξνγελλεηηθφ έιεγρν ηνπ HBsAg  (p=0.005). Όζνλ αθνξά ηελ νξνζεηηθφηεηα ηνπ 

HΒsAg ππάξρεη ζπζρέηηζε κε ηελ θαηαγσγή (p=0.002). Γελ παξνπζηάδεηαη, σζηφζν, 

ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ηεο εγθχνπ.  

Όζνλ αθνξά ηνλ νξνινγηθφ έιεγρν γηα ηπαηίηιδα C, θαηαγξάθεθαλ 792 

απνηειέζκαηα απφ ηηο 807 θπήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ θαη επνκέλσο δηαπηζηψλεηαη 

πξνγελλεηηθφο έιεγρνο ηεο ινίκσμεο ζην 98,14% (95% CI 96.8 – 98.9) ηνπ 

πιεζπζκνχ. Αλάκεζα ζηα 792 πεξηζηαηηθά αλεπξέζεθαλ 2 ζεηηθά δείγκαηα πνπ 
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δειψλεη επίπησζε ηεο ινίκσμεο ζην 0,25% (95% CI 0.04 –1) ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

εγθχσλ πνπ κειεηήζεθε ηελ πξναλαθεξζείζα δηεηία. Καηά ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ αλά έηνο δηαπηζηψλεηαη νξνζεηηθφηεηα ηνπ HCV ην έηνο 2017 0.36% 

(95% CI 0.01 – 2.3) θαη ην έηνο 2018 0.19% (95% CI 0.01 – 1.2).  Η κία HCV 

νξνζεηηθή έγθπνο ήηαλ εκεδαπή, 0.15% (95% CI 0 - 1) θαη ε δεχηεξε έγθπνο 

αιινδαπή, 0.6% (95% CI 0.03 – 3.8). Οη έγθπεο κε πεξηνρή θαηαγσγήο ηα Βαιθάληα, 

ηελ Αζία, ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Αθξηθή παξνπζίαδαλ κεδεληθφ πνζνζηφ 

νξνζεηηθφηεηαο (95% CI 0-4.1, 95% CI 0-17.8, 95% CI 0-53.7 θαη 95% CI 0-69) ελψ 

νη έγθπεο κε θαηαγσγή ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε παξνπζίαδαλ νξνεπίπησζε 5.2% 

(95% CI 0.2 – 28.1).[Πίλαθαο 4] Με ηνλ δηαρσξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ αλά ειηθηαθέο 

νκάδεο δηαπηζηψζεθε φηη ε HCV νξνζεηηθφηεηα ήηαλ 0% γηα φιεο ηηο ειηθηαθέο 

νκάδεο πιελ ηεο νκάδαο εγθχσλ ειηθίαο 31-40 εηψλ φπνπ ήηαλ 0.5% (95% CI 0.09 – 

2.2).[Πίλαθαο 2] 

Αληίζηνηρα, απφ ηηο 807 θπήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ γηα ινίκσμε απφ ηον ιό ηης 

ανθρώπινης ανοζοανεπάρκειας (HIV)αλεπξέζεθαλ απνηειέζκαηα ζηνπο ηαηξηθνχο 

θαθέινπο 789 εγθχσλ. Η παξαπάλσ δηαπίζησζε δειψλεη ζπκκφξθσζε ζηε ζχζηαζε 

γηα νξνινγηθφ έιεγρν έλαληη ηνπ HIV ζην 97,7% (95% CI 96.4– 98.6) ησλ εγθχσλ. 

Καηά ηε κειέηε ησλ 789 απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί δε δηαπηζηψζεθε 

θαλέλα ζεηηθφ δείγκα (πνζνζηφ 0%, 95% CI 0-0.6). Απηφ νδεγεί απηνκάησο ζε 

κεδεληθφ πνζνζηφ νξνζεηηθφηεηαο ζηηο Διιελίδεο έγθπεο ηεο κειέηεο καο (95% CI 0 

- 0.7) θαη κεδεληθφ πνζνζηφ ζηηο αιινδαπέο έγθπεο (95% CI 0 - 2.9).[Πίλαθαο 4] 

Μεδεληθφ πνζνζηφ νξνεπίπησζεο ηεο ινίκσμεο, θαη’ επέθηαζε, παξνπζηάδεηαη θαη 

ζε φιεο ηηο νκαδνπνηήζεηο ησλ εγθχσλ βάζεη ηελ πεξηνρή θαηαγσγήο (95% CI 0 - 4.2, 

95% CI 0 – 20, 95% CI 0 – 17.8, 95% CI 0 - 53.7, 95% CI 0 – 69 θαη 95% CI 0 - 

94.5) Αληίζηνηρα, κεδεληθά πνζνζηά εκθαλίδνληαη ζε φιεο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο 

(95% CI 0 – 17, 95% CI 0 -1.2, 95% CI 0 – 1.3 θαη 95% CI 0 -24).[Πίλαθαο 2] Σν 

κεδεληθφ πνζνζηφ επίπησζεο ηεο ινίκσμεο κπνξεί λα κελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ 

σο πξνο ηελ επίπησζε ηεο ζηνλ πιεζπζκφ ησλ εγθχσλ ζπλνιηθά δεδνκέλνπ φηη ε 

κειέηε αθνξά δεπηεξνβάζκην λνκαξρηαθφ λνζνθνκείν, ην νπνίν δε ζα κπνξνχζε 

εχθνια λα αλαιάβεη ηελ δηεθπεξαίσζε ηέηνηαο επηπιεγκέλεο θχεζεο.  

Όζνλ αθνξά ζηε ινίκσμε απφ ηνλ ανθρώπινο κσηηαρομεγαλοϊό (CMV) θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο θχεζεο, φπσο πξναλαθέξζεθε, κειεηήζεθαλ ηα αληηζψκαηα IgG θαη 

IgM έλαληη CMV γηα θάζε θχεζε. Δίλαη γλσζηφ φηη ε παξνπζία  ζεηηθψλ IgG 

αληηζσκάησλ πνπ δε ζπλδπάδεηαη κε ζεηηθά ΙgM αληηζψκαηα είλαη ελδεηθηηθά 

αλνζίαο έλαληη ηνπ ινηκνγφλνπ παξάγνληα. Γηαπηζηψζεθαλ 23 έγθπεο πνπ δελ είραλ 

θαηαγεγξακκέλν νξνινγηθφ έιεγρν, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ δηαπίζησζε φηη ην 
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97,14% (95% CI 95-98) ησλ εγθχσλ ειέγρζεθε νξνινγηθά θαηά ηελ θχεζε γηα ηελ 

CMV ινίκσμε θαη θαη' επέθηαζε γηα ηελ πηζαλφηεηα θάζεηεο κεηάδνζεο ζην έκβξπν. 

Γηαπηζηψζεθαλ 573 έγθπεο ζην ζχλνιν ην πιεζπζκνχ ηεο κειέηεο κε ζεηηθά IgG 

αληηζψκαηα, πνπ πνζνζηηαία αληηζηνηρεί ζην 73,08% (95% CI 69.8 – 76.1) ηνπ 

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ. Καηά ην έηνο 2017, ν αξηζκφο ησλ εγθχσλ κε ζεηηθά IgG 

αληηζψκαηα ήηαλ 189, δειαδή 69.7% (95% CI 63.8 – 75) ησλ εγθχσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν έηνο. Αληίζηνηρα, θαηά ην έηνο 2018 

δηαπηζηψζεθαλ 384 νξνζεηηθέο έγθπεο, πνπ αλαινγεί ζε πνζνζηφ 74.8% (95% CI 

70.8 – 78.5) ησλ εγθχσλ. Δπίζεο, βξέζεθε κία έγθπνο κε ακθίβνιν απνηέιεζκα IgG 

αληηζσκάησλ. Απφ ηε κειέηε ηνπ ζπλφινπ ησλ εγθχσλ δηαπηζηψζεθε φηη ε 

νξνεπίπησζε ηεο CMV ινίκσμεο ζηηο Διιελίδεο ήηαλ 68.3% (95% CI 64.5 – 72) ελψ 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηηο αιινδαπέο έγθπεο θπκάλζεθε 90.8% (95% CI 85.4 – 

94.6). Βάζεη πεξαηηέξσ κειέηεο ηεο θαηαγσγήο ησλ αιινδαπψλ γπλαηθψλ 

δηαπηζηψζεθε νξνζεηηθφηεηα 94.5% (95% CI 88.1 – 97.7) ησλ εγθχσλ κε θαηαγσγή 

απφ ηα Βαιθάληα, 61.1% (95% CI 36.1 – 81.7) ησλ εγθχσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, 100% (95% CI 83.9 – 100) ησλ εγθχσλ απφ ηελ Αζία, 60% (95% CI 17 – 

92.7) ησλ εγθχσλ απφ ηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηέινο 100% (95% CI 30.9 – 100) ησλ 

εγθχσλ απφ ηελ Αθξηθή.[Γηάγξακκα 5] Η ζπζρέηηζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο ησλ CMV 

IgG αληηζσκάησλ κε ηελ ειηθία ηεο εγθχνπ αλέδεημε φηη ε νξνεπίπησζε ηεο ινίκσμεο 

ζηηο έγθπεο θάησ ησλ 20 εηψλ άγγηδε ην 62.5% (95% CI 40.7 – 80.4), ζε έγθπεο 

ειηθίαο 21 – 30 εηψλ 69.5% (95% CI 64.6 – 74), ζε έγθπεο ειηθίαο 31-40 εηψλ 76.5% 

(95% CI 71.6 – 80.7) θαη ζε έγθπεο ειηθίαο άλσ ησλ 40 εηψλ 100% (95% CI 77 – 

100).[Γηάγξακκα 3] 

Όζνλ αθνξά ηα IgM αληηζψκαηα, αξλεηηθά δηαπηζηψζεθαλ ζε 772 έγθπεο, δειαδή 

ζην 98,21% (95% CI 97-99) ελψ ζεηηθά ΙgM αληηζψκαηα ζε 10 κεηέξεο, πνπ 

αλαινγνχλ ζην 1,27% (95% CI 0.64 – 2.4). Αλαιπηηθά, ην έηνο 2017 98% (95% CI 

95.5 – 99.3) ησλ εγθχσλ ήηαλ νξναξλεηηθέο θαη ην έηνο 2018 98.2% (95% CI 96.5 – 

99.1). Σαπηνρξφλσο, 4 έγθπεο είραλ ακθίβνια ΙgM αληηζψκαηα θαηά ηελ δηεηία πνπ 

κειεηήζεθε. Οη Διιελίδεο παξνπζίαδαλ αξλεηηθά IgM αληηζψκαηα θαηά 97.7% (95% 

CI 96.1 – 98.7) ελψ νη αιινδαπέο θαηά 100% (95% CI 97.1 – 100) ζπλνιηθά αιιά θαη 

θαηά ην δηαρσξηζκφ αλά πεξηνρή θαηαγσγήο. Η νξνζεηηθφηεηα ησλ IgM 

αληηζσκάησλ αλά ειηθηαθή νκάδα δηαπηζηψζεθε 0% (95% CI 0-17.1) γηα έγθπεο 

θάησ απφ ηελ ειηθία ησλ 20 εηψλ, 1% (95% CI 0.3-2.7) γηα έγθπεο ειηθίαο 21-30 

εηψλ, 1.7% (95% CI 0.7 – 3.9) γηα ειηθίεο 31-40 εηψλ θαη 0% (95% CI 0-24) γηα 

έγθπεο άλσ ησλ 40 εηψλ. Απνπζία θαηαγξαθήο ησλ IgM αληηζσκάησλ ππήξρε ζε 21 

θπήζεηο θαζφιε ηελ δηεηία δεδνκέλν πνπ δειψλεη φηη ην 97,39% (95% CI 95.9-98.3) 
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ησλ εγθχσλ ειέγρεηαη γηα πηζαλά ζεηηθά IgM αληηζψκαηα, άξα θαη γηα ηελ 

πηζαλφηεηα πξφζθαηεο ινίκσμεο.  

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε πηζαλφηεηα ινίκσμεο ηεο εγθχνπ απφ ην αλζξψπηλν 

θπηηαξνκεγαιντφ θαζνξίδεηαη απφ ηελ ζπλδπαζηηθή εξκελεία ησλ IgG θαη IgM 

αληηζσκάησλ. Βάζεη απηνχ, θαηά ηε ζπλδπαζηηθή κειέηε ησλ ηίηισλ ησλ δχν 

αληηζσκάησλ βξέζεθαλ 15 θπήζεηο κε πηζαλή ινίκσμε απφ CMV εθ ησλ νπνίσλ ζηηο 

10 πξαγκαηνπνηήζεθε πεξαηηέξσ έιεγρνο. Πεξηιάκβαλε πξνζδηνξηζκφ ζπγγέλεηαο 

IgG αληηζσκάησλ (avidity), ακληνπαξαθέληεζε θαη έιεγρν κε PCR ηνπ ακληαθνχ 

πγξνχ θαζψο θαη επαλάιεςε ειέγρνπ αληηζσκάησλ κε άιιε νξνινγηθή κέζνδν. Γηα 

ηηο ππφινηπεο 5 θπήζεηο δελ θαηαγξάθεθε πεξαηηέξσ έιεγρνο. 

Βξέζεθε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ νξνζεηηθφηεηα IgG 

αληηζσκάησλ έλαληη CMV θαη ηελ θαηαγσγή ηεο εγθχνπ (p=0.000). ε ζρέζε κε ηελ 

ειηθία ηνπ πιεζπζκνχ κειέηεο θαηαγξάθεθε κηα κηθξή ηάζε ζπζρέηηζεο ηεο 

νξνζεηηθφηεηαο ησλ αληηζσκάησλ κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 31 – 40 εηψλ 

(p=0.087), ε νπνία, φκσο, δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

Όζνλ αθνξά ηε ινίκσμε απφ Toxoplasma gondiiκειεηήζεθαλ ηα αληηζψκαηα IgG 

θαη IgM ζην 98.63% (95% CI 97.4-99.2) ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε νξνινγηθφο έιεγρνο πξνγελλεηηθά θαη, βξέζεθαλ ζεηηθά IgG 

αληηζψκαηα ζε 164 θπήζεηο, δειαδή 20,6% (95% CI 17.87–23.61) ησλ εγθχσλ. Γελ 

αλεπξέζεθαλ θαηαγξαθέο ειέγρνπ IgG αληηζσκάησλ ζε 11 έγθπεο. Καηά ην έηνο 

2017 δηαπηζηψζεθαλ 60 ζεηηθά απνηειέζκαηα IgG  αληηζσκάησλ, 21.8% (95% CI 

17.2 – 27.3) θαη ην 2018, 104 ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

19.9% (95% CI 16.6 - 23.6). Η νξνζεηηθφηεηα ΙgG αληηζσκάησλ έλαληη 

ηνμνπιάζκαηνο ζηηο εκεδαπέο έγθπεο ήηαλ 17.1% (95% CI 14.3 – 20.3) θαη ζηηο 

αιινδαπέο έγθπεο 33.9% (95% CI 26.8 – 41.7). Αλαιπηηθφηεξα, νη γπλαίθεο απφ ηα 

Βαιθάληα εκθάληζαλ νξνζεηηθφηεηα 33.9% (95% CI 25.4 – 43.5), νη γπλαίθεο απφ 

ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 27.7% (95% CI 10.7 – 53.6), νη γπλαίθεο απφ ηελ Αζία 

42.3% (95% CI 23.9 – 62.8), νη γπλαίθεο απφ ηελ Γπηηθή Δπξψπε 0% (95% CI 0 - 

53.7) θαη νη γπλαίθεο απφ ηελ Αθξηθή 33.3% (95% CI 1.7 – 87.4).[Γηάγξακκα 6] 

Αληίζηνηρα, βάζεη ειηθηαθήο θαηαλνκήο νη έγθπεο θάησ ησλ 20 εηψλ είραλ νξνζεηηθά 

IgG αληηζψκαηα ζε πνζνζηφ 12% (95% CI 3.1 – 32.3), νη έγθπεο ειηθίαο 21 – 30 

εηψλ 16.1% (12.7 – 20.2), νη έγθπεο 31 – 40 εηψλ 26.4% (95% CI 21.9 – 31.4) θαη 

ηέινο, νη έγθπεο άλσ ησλ 40 εηψλ 17.6% (95% CI 4.6 – 44).  [Πίλαθαο 3, Γηάγξακκα 

2] 

Απφ ηελ κειέηε ησλ IgM αληηζσκάησλ δηαπηζηψζεθε κφλν 1 ζεηηθφ δείγκα θαη 2 

ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα αλαδεηθλχνληαο φηη ην 99,6% (95% CI 98.8 – 99.9) ησλ 
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εγθχσλ εκθάληζε αξλεηηθφ αληίζσκα ρσξίο νξνκεηαηξνπή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θχεζεο. Απνπζία θαηαγξαθήο ηνπ ειέγρνπ ππήξμε ζε 9 θπήζεηο, ελδεηθηηθφ ηνπ φηη 

ην 98,9% (95% CI 97.8 – 99.4) ησλ εγθχσλ πξαγκαηνπνηνχλ πξνγελλεηηθφ νξνινγηθφ 

έιεγρν γηα πηζαλή ηνμνπιάζκσζε θαηά ηελ θχεζε. Αλαιπηηθά, νη γπλαίθεο πνπ 

γέλλεζαλ ην 2017 ήηαλ νξναξλεηηθέο θαηά 100% (95% CI 98.2 – 100) θαη 

αληίζηνηρα, ην 2018 θαηά 99.4% (95% CI 98.2 – 99.8). Οη Διιελίδεο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε παξνπζίαζαλ νξναξλεηηθφηεηα θαηά 99.8% 

(95% CI 98.9 – 99.9) ελψ νη κεηαλάζηξηεο θαηά 99.3% (95% CI 96.1 – 99.9). Η 

νξναξλεηηθφηεηα ΙgM αληηζσκάησλ ζηηο έγθπεο απφ ηα Βαιθάληα ήηαλ 99.1% (95% 

CI 94.4 – 99.9) θαη ζηηο έγθπεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, Αζία, Γπηηθή Δπξψπε 

θαη Αθξηθή 100% (95% CI 94.4 – 99.9, 95% CI 77 – 100, 95% CI 83.9 – 100, 95% 

CI 46.2 – 100 θαη 95% CI 19.7 – 100 αληίζηνηρα). Οη έγθπεο ειηθίαο θάησ ησλ 20 

εηψλ, άλσ ησλ 40 εηψλ θαη ειηθίαο 21-30 εηψλ ήηαλ νξναξλεηηθέο θαηά 100% (95% 

CI 84 – 100, 95% CI 77 – 100, 95% CI 98.8 – 100 αληίζηνηρα), ελψ νη έγθπεο ειηθίαο 

31 -40 εηψλ ήηαλ νξναξλεηηθέο θαηά 99.1% (95% CI 97.3 – 99.7). 

Απφ ηε ζπλδπαζηηθή κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ ησλ IgG θαη IgM 

αληηζσκάησλ έλαληη Toxoplasma gondii ππήξμαλ 3 έγθπεο πνπ κπνξεί λα λφζεζαλ 

απφ ηνμνπιάζκσζε θαη είραλ πηζαλφηεηα γηα θάζεηε κεηάδνζε ηεο ινίκσμεο. Η κία 

θχεζε ειέγρζεθε πεξαηηέξσ γηα πηζαλή ινίκσμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο θαη ν 

έιεγρνο θαηέιεμε αξλεηηθφο. Οη ππφινηπεο 2 θπήζεηο δελ είραλ θάπνηα πεξαηηέξσ 

θαηαγξαθή ειέγρνπ.  

Απφ ηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη νη παξάκεηξνη 

θαηαγσγή θαη ειηθία ζρεηίδνληαη κε ηελ νξνζεηηθφηεηα ησλ IgG αληηζσκάησλ έλαληη 

ηνπ ηνμνπιάζκαηνο (p=0.000 θαη p=0.003 αληίζηνηρα). 

ην ζεκείν απηφ νθείιεη λα ηνληζζεί φηη γηα ηηο ινηκψμεηο κε Toxoplasma gondii θαη 

CMV ζηελ πιεηνςεθία ησλ εγθχσλ νη νπνίεο βξέζεθαλ κε άλνζεο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ 1νπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ, ππάξρνπλ πνιιαπιέο επαλαιεπηηθέο θαηαγξαθέο 

νξνινγηθνχ ειέγρνπ ρσξίο λα ππάξμεη νξνκεηαηξνπή θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο.  

Η αλαζθφπεζε ησλ ηαηξηθψλ θαθέισλ αλέδεημε ζεηηθά IgG αληηζψκαηα έλαληη ηνπ 

ιού ηης ερσθράς ζην 92,34% (95% CI 90.2 – 94) ησλ εγθχσλ πνπ είραλ 

πξαγκαηνπνηήζεη νξνινγηθφ έιεγρν. Σν 97,14% (95% CI 95.6 – 98.1) ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ εγθχσλ πνπ κειεηήζεθαλ είραλ πξαγκαηνπνηήζεη πξνγελλεηηθφ έιεγρν 

αλνζίαο έλαληη ηεο εξπζξάο. Απφ ην παξαπάλσ πνζνζηφ δηαπηζηψζεθε φηη ην 5,48% 

(95% CI 4 – 7.3) ησλ εγθχσλ ήηαλ κε άλνζεο ελψ ην 2,16% (95% CI 1.3 – 3.5) 

παξνπζίαδε ακθίβνια απνηειέζκαηα IgG αληηζσκάησλ. Σν 2017 δηαπηζηψζεθαλ 242 

έγθπεο κε ζεηηθά IgG αληηζψκαηα, 90.2% (95% CI 85.9 – 93.4) θαη ην 2018 482 
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έγθπεο, 93.4% (95% CI 90.8 – 95.3). Η κειέηε ηεο θαηαγσγήο ησλ εγθχσλ κε ζεηηθά 

αληηζψκαηα αλέδεημε φηη 90.9% (95% CI 88.3 – 93) ησλ Διιελίδσλ ήηαλ άλνζεο. Σν 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αιινδαπψλ εγθχσλ ήηαλ 97.5% (95% CI 93.3 – 99.2). 

Μειεηψληαο πεξαηηέξσ ηελ ρψξα θαηαγσγήο δηαπηζηψζεθε φηη ζεηηθά IgG 

αληηζψκαηα είρε 97.2% (95% CI 91.5 – 99.2) ησλ εγθχσλ απφ ηα Βαιθάληα, 96.1% 

(95% CI 78.4 – 99.7) ησλ εγθχσλ απφ ηελ Αζία θαη 100% (95% CI 78.1 – 100, 95% 

CI 46.2 – 100 θαη 95% CI 30.9 – 100 αληίζηνηρα) ησλ εγθχσλ απφ ηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε, ηελ Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Αθξηθή.[Γηάγξακκα 7] Άλνζεο δηαπηζηψζεθαλ 

θαηά 92% (95% CI 72.5 – 98.6) νη γπλαίθεο ειηθίαο θάησ ησλ 20 εηψλ, θαηά 91.7% νη 

γπλαίθεο ειηθίαο 21-30 εηψλ (95% CI 88.4 – 94.1), θαηά 92.7% (95% CI 89 – 95.1) νη 

γπλαίθεο 31 – 40 εηψλ θαη θαηά 100% (95% CI 75.9 – 100) νη γπλαίθεο άλσ ησλ 40 

εηψλ.  

Αληίζηνηρα, ε κειέηε ησλ IgM αληηζσκάησλ έλαληη ηεο εξπζξάο αλέδεημε φηη 99,87% 

(95% CI 99.1 – 99.9) ησλ εγθχσλ απφ ην 95,78% (95% CI 94.1 – 97) ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ θπήζεσλ πνπ κειεηήζεθε νιφθιεξε ηελ δηεηία, παξνπζίαζε αξλεηηθά IgM 

αληηζψκαηα. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθαλ κεδεληθά ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη 1 ακθίβνιν 

απνηέιεζκα ην νπνίν, φκσο, δελ νδήγεζε ζηελ θαηαγξαθή θάπνηνπ πεξαηηέξσ 

ειέγρνπ πηζαλήο ινίκσμεο απφ εξπζξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Σν έηνο 2017 

δηαπηζηψζεθαλ 265 έγθπεο κε αξλεηηθά IgM αληηζψκαηα πνπ αλαινγεί ζε πνζνζηφ 

100% (95% CI 98.2 – 100) θαη 507 έγθπεο ην έηνο 2018, πνπ αληίζηνηρα αλαινγεί ζην 

99.8% (95% CI 98.7 – 99.9). Οη εκεδαπέο έγθπεο ήηαλ νξναξλεηηθέο θαηά 100% 

(95% CI 99.2 – 100) θαη νη αιινδαπέο θαηά 99.3% (95% CI 96 – 99.9). Οη γπλαίθεο 

απφ ηελ πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ αλαδείρζεθαλ νξναξλεηηθέο ζε πνζνζηφ 99% (95% 

CI 94.2 – 99.9) ελψ νη γπλαίθεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, ηεο 

Αζίαο, ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αθξηθήο ζε πνζνζηφ 100% (95% CI 77 – 100, 

95% CI 83.9 – 100, 95% CI 46.2 – 100 θαη 95% CI 19.7 – 100). Οη ειηθηαθέο νκάδεο 

ησλ εγθχσλ θάησ απφ 20 εηψλ, άλσ ησλ 40 εηψλ θαη ειηθίαο 31 – 40 εηψλ 

παξνπζίαζαλ νξναξλεηηθφηεηα 100% (95% CI 83.4 -  100, 95% CI 98.5 – 100 θαη 

95% CI 75.9 – 100 αληίζηνηρα) ελψ ε ειηθηαθή νκάδα 21 -30 εηψλ 99.7% (95% CI 

98.3 – 99.9).  

Καηά ηελ αλάιπζε δελ βξέζεθε ζπζρέηηζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο ησλ ΙgG αληηζσκάησλ 

κε ηελ ειηθία θαη ηελ θαηαγσγή ησλ εγθχσλ, παξά κία ηάζε ζπζρέηηζεο κε ηελ 

θαηαγσγή, νξηαθά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p=0.055). 

Η ζεκαληηθφηεξε δηαπίζησζε φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ηεο ζύθιλης είλαη φηη κφλν ην 

38,41% (95% CI 35-41) ησλ εγθχσλ έρνπλ θαηαγξαθή νπνηνπδήπνηε πξνγελλεηηθνχ 

ειέγρνπ παξά ηελ ζχζηαζε γηα θαζνιηθφ έιεγρν ησλ εγθχσλ ζηελ 1ε πξνγελλεηηθή 
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επίζθεςε. Μεηά απφ πεξαηηέξσ αλάιπζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ησλ εγθχσλ πνπ 

κειεηήζεθαλ, έδεημε φηη ην 41% (95% CI 37.2 – 44.9) ησλ Διιελίδσλ 

πξαγκαηνπνίεζαλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν γηα ζχθηιε. ην ζχλνιν ην αιινδαπψλ 

γπλαηθψλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αγγίδεη ην 28.3% (95% CI 21.7 – 35.9). Οη έγθπεο 

απφ ηα Βαιθάληα δηελήξγεζαλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ζε πνζνζηφ 25.8% (95% CI 18.2 

– 35.18), νη έγθπεο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε ζε πνζνζηφ 36.8% (95% CI 17.2 -

61.3), νη έγθπεο απφ ηελ Αζία ζε πνζνζηφ 23% (95% CI 9.7 – 44), νη έγθπεο απφ ηελ 

Γπηηθή Δπξψπε ζε πνζνζηφ 60% (95% CI 17 – 92.7) θαη ηέινο, νη έγθπεο απφ ηελ 

Αθξηθή ζε πνζνζηφ 33.3% (95% CI 1.7 – 87.4).[Γηάγξακκα 8] Η ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε αλέδεημε ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ θαηαγσγή θαη ηε δηελέξγεηα ηνπ 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ (p=0.003). Η κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ νξνινγηθνχ 

ειέγρνπ ησλ εγθχσλ αλέδεημε 1 ζεηηθφ δείγκα, 0.32% (95% CI 0.01 – 2). Καηά ηε 

κειέηε ησλ δεδνκέλσλ αλά έηνο, ην 2017 δηαπηζηψζεθε νξνζεηηθφηεηα έλαληη ηεο 

ζχθηιεο 0.7% (95% CI 0 -4.8) ελψ ην 2018, 0% (95% CI 0-2.6). Απφ ηηο έγθπεο πνπ 

δηελήξγεζαλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν γηα ζχθηιε, κε κε ηξεπνλεκαηηθή δνθηκαζίαο 

VDRL ειέγρζεθε ην 82,4% (95% CI 77.6 – 86.4), κε κε ηξεπνλεκαηηθή δνθηκαζία 

RPR 14% (95% CI 10.4 – 18.5) θαη 3,5% (95% CI 1.9 – 6.5) κέζσ ηξεπνλεκαηηθήο 

δνθηκαζίαο TPHA. Όζνλ αθνξά ηελ θαηαγσγή, δηαπηζηψζεθε 0.3% (95% CI 0.0 – 

2.4) νξνζεηηθφηεηα έλαληη ηεο ζχθηιεο ζηηο εκεδαπέο έγθπεο θαη 0% (95% CI 0 – 9.2) 

ζηηο αιινδαπέο έγθπεο. Η ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ 

ζχθηιε αλέδεημε 0% (95% CI 0-37.1) ζηηο έγθπεο θάησ ησλ 20 εηψλ, 0.6% (95% CI 0-

3.9) ζηηο εγθπκνλνχζεο πνπ ήηαλ 21 έσο 30 εηψλ, 0% (95% CI 0 – 3.4) ζηηο έγθπεο 

ειηθίαο 31 έσο 40 εηψλ θαη ηέινο 0% (95% CI 0-69) ζηηο έγθπεο άλσ ησλ 40 εηψλ. 

[Πίλαθαο 2] 

 

 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

Η πξψηε ζεκαληηθή δηαπίζησζε ηεο κειέηεο απηήο αθνξά ηελ ζπκκφξθσζε κε ηηο 

ζεκεξηλέο ζπζηάζεηο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ησλ ινηκψμεσλ. πγθεθξηκέλα 

δηαπηζηψλεηαη κεγάινπ βαζκνχ ζπκκφξθσζε φζνλ αθνξά ηνλ νξνινγηθφ έιεγρν γηα 

ην ηφ ηεο επαηίηηδαο Β θαη ηνπ HIV κε ηελ ζχζηαζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα απφ ηελ 

Παγθφζκηα Οξγάλσζε Τγείαο θαη ηελ Διιεληθή Γπλαηθνινγηθή Δηαηξεία γηα 

θαζνιηθφ έιεγρν φισλ ησλ εγθχσλ ζηελ 1
ε
 πξνγελλεηηθή επίζθεςε.

[2]
 ηελ παξνχζα 

κειέηε δηαπηζηψζεθε 98,14% θαη 97,6% πνζνζηφ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ γηα 

επαηίηηδα Β θαη HIV αληίζηνηρα. Οη Karapatanis et al ζε κειέηε πνπ 
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πξαγκαηνπνίεζαλ ην 2013 αλαθέξνπλ ρακειφηεξν πνζνζηφ ζπκκφξθσζεο (89.4%) 

πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε κειέηε αθνξνχζε πιεζπζκφ 

πνπ δηαβίσλε ζε κεγάιν αζηηθφ θέληξν ηεο ρψξαο.
[14] 

Δπίζεο, ηθαλνπνηεηηθνχ βαζκνχ 

ζπκκφξθσζε δηαπηζηψλεηαη θαη φζνλ αθνξά ηελ νδεγία γηα έιεγρν αλνζίαο έλαληη 

ηνπ ηνχ ηεο εξπζξάο, ζε πνζνζηφ κάιηζηα 97,14%. Η ζπκκφξθσζε ζηηο ζπζηάζεηο 

θαζνιηθνχ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα εμεγεζνχλ απφ ηελ δπλαηφηεηα 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξφιεςε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ζην έκβξπν. Ωζηφζν, 

κεησκέλε ζπκκφξθσζε δηαπηζηψλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ έιεγρν γηα ζχθηιε.Μφλν ην 

38.41% ησλ εγθχσλ πνπ γέλλεζαλ ζην Γεληθφ Ννζνθνκείν Ρεζχκλνπ ειέγρζεθε γηα 

ζχθηιε. Σν γεγνλφο απηφ δελ ζπκβαδίδεη κε ηελ ζχζηαζε πνπ ππάξρεη ζήκεξα απφ 

ηελ Π.Ο.Τ. γηα δηελέξγεηα θαζνιηθνχ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ έλαληη ηεο ζχθηιεο 

θαηά ηελ πξψηε πξνγελλεηηθή επίζθεςε, αλεμαξηήησο ηεο ρψξαο ή ησλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο νχηε κε ηα δεδνκέλα πνπ ππάξρνπλ απφ ην ECDC ην 2016 γηα εθαξκνγή 

ηνπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ζε πάλσ απφ ην 90% ησλ γπλαηθψλ ζε 17 επξσπατθέο 

ρψξεο.
[49][52] 

Η δηαπίζησζε απηή νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη πηζαλφλ έλα πνζνζηφ 

ησλ εγθχσλ πνπ δελ ειέγρνληαη ζήκεξα γηα ηε ινίκσμε κπνξεί λα πάζρεη θαη άξα λα 

αληηκεησπίδεη θίλδπλν θάζεηεο κεηάδνζεο αθνχ δελ ρνξεγείηαη ζεξαπεπηηθή αγσγή. 

Παξφιε, ινηπφλ, ηελ δπλαηφηεηα πνπ ππάξρεη ζήκεξα  γηα εχθνιε δηάγλσζε, 

αληηκεηψπηζε θαη θαη' επέθηαζε πξφιεςε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ηεο λφζνπ ζην 

έκβξπν, απηή πηζαλφλ λα κελ αμηνπνηείηαη ζην βαζκφ πνπ ζα έπξεπε θαη θαη' 

επέθηαζε λα ζπκβάιιεη ζηελ βξεθηθή λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα. εκαληηθή 

ζπζρέηηζε δηαπηζηψλεηαη κεηαμχ δηελέξγεηαο ειέγρνπ (κε ηξεπνλεκαηηθψλ θαη 

ηξεπνλεκαηηθψλ δνθηκαζηψλ) θαη ρψξαο θαηαγσγήο δεδνκελν πνπ ππνδεηθλχεη φηη νη 

αιινδαπέο γπλαίθεο είλαη πην πηζαλφλ λα παξνπζηάζνπλ κηθξφηεξε ζπκκφξθσζε ζηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ. Σν παξαπάλσ γεγνλφο κπνξεί λα εξκελεπζεί απφ ηελ κεησκέλε 

πξφζβαζε ζηηο ππάξρνπζεο δνκέο πγείαο θαη ζηελ ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ 

αιινδαπψλ εγθχσλ ζην ζχλνιν ηνπο.  

Αληίζεζε κε ηηο πξφζθαηεο ζπζηάζεηο ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη εγρψξησλ 

επηζηεκνληθψλ εηαηξεηψλ παξνπζηάδεηαη θαη φζνλ αθνξά ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν 

γηα ινίκσμε απφ CMV θαη Toxoplasma gondii. πγθεθξηκέλα, ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία 97,15% θαη 98,63% ησλ εγθχσλ ειέγρζεθαλ γηα ινίκσμε απφ 

CMV θαη ηνμνπιάζκσζε αληίζηνηρα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο. Η 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξνινγηθνχ απηνχ ειέγρνπ δείρλεη φηη παξφιε ηελ απνπζία ησλ 

επηζηεκνληθψλ ζπζηάζεσλ απηφο δηελεξγείηαη θαη πηζαλφηαηα ζπκβάιεη ζηνλ έγθαηξν 

εληνπηζκφ ησλ θπήζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ γηα θάζεηε κεηάδνζε πνπ κπνξεί λα νδεγεί 

ζηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ εκβξχσλ θαη ησλ βξεθψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 
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θίλδπλν. Όπσο πξναλαθέξζεθε, κεγάιε ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζήκεξα ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα γηα ηελ αμία ηνπ θαζνιηθνχ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ. χκθσλα κε κειέηε ησλ Prusa et al γηα ηελ ζπγγελή 

ηνμνπιάζκσζε, ε εθαξκνγή πξνγξακκάησλ θαζνιηθνχ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ζε 

δηάθνξεο ρψξεο έρεη νδεγήζεη ζηελ κείσζε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο ηεο ινίκσμεο ζην 

έκβξπν  θαη πξφθεηηαη γηα νηθνλνκηθά σθέιηκε ζηξαηεγηθή πξφιεςεο.
[29]

Αληίζηνηρα, 

νη Walker et al δηαπηζηψλνπλ πνιιαπινχο ηξφπνπο φπνπ ν πξνγελλεηηθφο νξνινγηθφο 

έιεγρνο γηα CMV ινίκσμε κπνξεί λα βνεζήζεη θαη ηνλίδεη φηη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ 

πνπ επεξεάδνληαη ζήκεξα απφ ζπγγελή CMV ινίκσμε αληηζηνηρεί κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

παηδηψλ πνπ επεξεάδνληαη απφ άιια λνζήκαηα φπσο ην ζχλδξνκν DOWN γηα ηα 

νπνία πξαγκαηνπνηείηαη πξνγελλεηηθφο έιεγρνο θαη ππάξρεη απμεκέλε εγξήγνξζε.
[39] 

Σα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα θαίλεηαη λα νδεγνχλ πνιινχο επαγγεικαηίεο πγείαο ζηελ 

ρψξα καο λα εθαξκφδνπλ ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ινηκψμεσλ 

παξφιν πνπ δελ αλαθέξεηαη ζηηο επίζεκεο ζπζηάζεηο.  

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ην ρακειφ πνζνζηφ 

νξνζεηηθφηεηαο HBsAg (1%), πνπ δελ επηβεβαηψλεη ην φηη ε Διιάδα έσο ζήκεξα 

ζεσξείηαη ρψξα ελδηάκεζεο ελδεκηθφηεηαο (2-7%).
[11]

 Τςειφηεξα πνζνζηά 

νξνεπίπησζεο HBsAg αλαθέξνληαη απφ ηνπο Karapatanis et al ην 2013 πνπ άγγηδαλ 

ην 5.3% ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ελψ ζηηο κεηαλάζηξηεο κε θαηαγσγή απφ ηελ 

Αιβαλία άγγηδε ην 7.4%.
[14] 

Να ζεκεησζεί φηη θαηζηελ παξνπζα κειεηε ην αληίζηνηρν 

πνζνζηφ ησλ εγθχσλ απφ ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ ήηαλ 5.3%, ρακειφηεξν απφ ηελ 

ηελ πξνεγνχκελε κειέηε αιιά θαη απφ απηή ησλ Chatzakis et al φπνπ ν επηπνιαζκφο 

ηεο ινίκσμεο ζε Αιβαλνχο κεηαλάζηεο γεληθφηεξα, πξνζδηνξίζηεθε ζην 10-23%.
[11] 

Η ρακειφηεξε νξνζεηηθφηεηα HBsAg πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηελ παξνχζα κειέηε 

κπνξεί λα νθείιεηαη ζην φηη πεξηιακβάλεη κφλν δείγκα εγθχσλ γπλαηθψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα δείγκα εγθχσλ γπλαηθψλ ζε κία πφιε ηεο Κξήηεο, κε κηθξφηεξν 

πιεζπζκφ θαη πηζαλφηαηα κε θαιχηεξεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη πεξίζαιςεο ζε 

ζρέζε κε κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο.  

Η νξνεπίπησζε ηεο HCV ινίκσμεο ζηελ Διιάδα ζηελ κειέηε ησλ Chatzakis et al 

αλαθέξεηαη φηη είλαη 1.9%.
[11] 

Ωζηφζν, ε νξνεπίπησζε ζηελ παξνχζα κειέηε 

θπκαίλεηαη ζην 0.25%, πνζνζηφ ζαθψο κηθξφηεξν. ην απνηέιεζκα απηφ κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ην κηθξφ κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ 

απηφ δηαβηνί αθνχ ε Κξήηε έρεη αλαθεξζεί φηη έρεη κηθξφηεξε εηήζηα επίπησζε ηεο 

ινίκσμεο ζε ζρέζε κε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο.
[11] 

Σέινο, ε κεηαλάιπζε ηνπ 

ECDC γηα ηελ νξνεπίπησζε ηεο HCV ινίκσμεο ζε εηδηθνχο πιεζπζκνχο αλαθέξεη 

νξνεπίπησζε ζε κεηαλάζηεο 1
εο

 γεληάο απφ ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε 3.1 – 9.3%.
[13] 

Σν 
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πνζνζηφ απηφ ζπλάδεη κε ηελ επίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηελ παξνχζα 

δηπισκαηηθή εξγαζία πνπ αγγίδεη ην 5.2%. 

Αλνζία έλαληη ηεο ινίκσμεο απφ θπηηαξνκεγαιντφ παξνπζίαζαλ ην 73,08% ησλ 

εγθχσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, δεδνκέλν πνπ πιεζηάδεη ηα 

πνζνζηά άιισλ πξφζθαησλ κειεηψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηελ Διιάδα. 

πγθεθξηκέλα, νη Papaevangelou et al δηαπίζησζαλ νξνζεηηθφηεηα CMV IgG 

αληηζσκάησλ πξνγελλεηηθά ζην 76.1% ησλ κεηέξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζε πξφζθαηε 

κειέηε.
[41]

 Αληίζηνηρα, νη Terzi et al δηαπίζησζαλ νξνζεηηθφηεηα 71.12% ζηηο έγθπεο 

Διιελίδεο θαη 96.81% ζηηο έγθπεο κεηαλάζηξηεο.
[55] 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή 

εξγαζία δηαπηζηψζεθε νξνζεηηθφηεηα ΙgG αληηζσκάησλ έλαληη CMV 68.3% ζηηο 

Διιελίδεο έγθπεο θαη 90.8% ζηηο έγθπεο αιινδαπέο. Γηαπηζηψλεηαη, επνκέλσο, φηη ηα 

παξαπάλσ επξήκαηα ζπλάδνπλ κε αληίζηνηρεο πξνεγεζείζεο κειέηεο. Οη κηθξέο 

δηαθνξέο πνπ παξαηεξνχληαη κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ απφ ην γεγνλφο φηη νη 

πξναλαθεξζείζεο κειέηεο αθνξνχζαλ πιεζπζκφ κεγάινπ αζηηθνχ θέληξνπ ελψ ν 

πιεζπζκφο ηεο κειέηεο καο δηαβηνί ζε κηθξνχ κεγέζνπο αζηηθφ θέληξν κε πηζαλφλ 

θαιχηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. Οη παξαπάλσ αλαθνξέο ζπλεγνξνχλ, 

επίζεο, κε ηελ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε πνπ δηαπηζηψζεθε αλάκεζα ζηελ νξνεπίπησζε 

ηεο ινίκσμεο θαη ηελ θαηαγσγή ησλ εγθχσλ. Οη Uysal et al ζε κειέηε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ κχξλε αλαθέξνπλ νξνζεηηθφηεηα CMV IgG αληηζσκάησλ 

ζην 98.3% ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ. Αληίζηνηρν πνζνζηφ (94.5%) δηαπηζηψλεηαη θαη 

ζηελ παξνχζα κειέηε ζηηο κεηαλάζηξηεο απφ ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ πνπ ζπλάδεη 

κε ηα επξήκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
[56] 

ε δεκνζίεπζε ησλ Walker et al 

αλαθέξεηαη φηη ππάξρεη αχμεζε ηεο νξνεπίπησζεο ηεο ινίκσμεο κε ηελ πάξνδν ηεο 

ειηθίαο ζηηο γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο.
[39]

 Η παξνχζα κειέηε αλέδεημε 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ νξνζεηηθφηεηαο ησλ IgG αληηζσκάησλ έλαληη CMV κε ηελ 

αχμεζε ηεο ειηθίαο. Ωζηφζν, δηαπηζηψλεηαη κφλν ηάζε ζπζρέηηζεο ηεο 

νξνζεηηθφηεηαο  κε ηελ ειηθία ησλ εγθχσλ θαη φρη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε. 

Η νξνζεηηθφηεηα έλαληη ηνπ Toxoplasma gondii θπκάλζεθε ζην 20.6% ησλ εγθχσλ 

πνπ κειεηήζεθαλ. Σν πνζνζηφ απηφ ζπλάδεη κε ηα επξήκαηα αληίζηνηρεο κειέηεο  

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ίδηα πεξηνρή απφ ηνπο Antoniou et al 15 ρξφληα πξηλ. Η 

πξναλαθεξζείζα κειέηε είρε δηαπηζηψζεη νξνζεηηθφηεηα ησλ εγθχσλ ζε πνζνζηφ 

29.45%.
[30] 

Η κείσζε πνπ παξαηεξείηαη αληηζηνηρίδεηαη κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζε 

άιιεο ρψξεο ηνπ Δπξσπατθνχ Νφηνπ φπσο ησλ Lobo et al θαη δεκνζηεχζεηο φπσο ησλ 

Wallon et al θαη κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

θαη θπξίσο δηαηξνθήο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο θαη ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε 

ηππνπνηεκέλσλ θαη ζσζηά ειεγκέλσλ πξντφλησλ δηαηξνθήο.
[32][25] 

Αληίζηνηρα 
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πνζνζηά νξνζεηηθφηεηαο θαη ζηαδηαθήο κείσζεο ηεο επίπησζεο ηεο δηαπηζηψλνληαη 

θαη απφ κειέηε ησλ Diza et al ζηελ Βφξεηα Διιάδα ζηηο γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο 

ειηθίαο.
[31]

 Όζνλ αθνξά ηελ νξνζεηηθφηεηα ησλ IgG αληηζσκάησλ ζην αιινδαπφ 

πιεζπζκφ ηεο κειέηεο καο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο έγθπεο απφ ηηο ρψξεο ησλ 

Βαιθαλίσλ δηαπηζηψζεθε πνζνζηφ 33.9%. Απηφ ην πνζνζηφ είλαη εκθαλψο 

κηθξφηεξν απφ άιιεο κειέηεο φπσο ησλ Maggi et al φπνπ αλέθεξαλ νξνζεηηθφηεηα 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αιβαλίαο 48.6%. Η αιιαγή ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ βάζεη ηεο ρψξαο δηαβίσζεο θαζψο θαη ε κεγάιε 

πηζαλφηεηα ν πιεζπζκφο απηφο λα απνηειείηαη θπξίσο απφ κεηαλάζηεο 2εο γεληάο 

κπνξεί λα εξκελεχζεη ηελ κεησκέλε νξνεπίπησζε πνπ εκθαλίδεηαη. Ωζηφζν, ζηελ 

παξνχζα κειέηε δηαπηζηψλεηαη ζεκαληηθή ζπζρέηηζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο ησλ 

αληηζσκάησλ θαη ηεο θαηαγσγήο ησλ εγθχσλ, δεδνκέλν πνπ ζπκθσλεί κε άιιεο 

κειέηεο ζε ρψξεο ηνπ λφηνπ ηεο Δπξψπεο πνπ ππνδέρνληαη κεγάια κεηαλαζηεπηηθά 

ξεχκαηα φπσο ε κειέηε ησλ Tomasoni et al θαη ησλ Ramos et al. 
[57][58] 

Αληίζηνηρε 

ζπζρέηηζε παξνπζηάδεηαη θαη κε ηελ ειηθία ησλ εγθχσλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

παξνπζηάδεηαη κηθξφηεξε νξνζεηηθφηεηα ησλ ΙgG αληηζσκάησλ έλαληη ηνπ 

ηνμνπιάζκαηνο φζν λεφηεξε είλαη ε έγθπνο, δηαπίζησζε πνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο 

αλαθνξέο ηεο Π.Ο.Τ.
[59] 

ηε ζπλέρεηα, ζα επηθεληξσζνχκε ζηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγελλεηηθνχ νξνινγηθνχ 

ειέγρνπ ηεο εξπζξάο. ηελ παξνχζα κειέηε αλαδείρζεθε νξνζεηηθφηεηα IgG 

αληηζσκάησλ ζην 92.34% ησλ εγθχσλ. Μειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πξηλ 15 

ρξφληα ζηελ Βφξεηα Διιάδα απφ ηνπο Gioula et al είρε αλαδείμεη νξνζεηηθφηεηα ζην 

89.7% ησλ γπλαηθψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο.
[48]

 Αληίζηνηρα, κεηα-αλάιπζε απφ 

ηνπο Pandolfi et al δηαπίζησζε νξναξλεηηθφηεηα IgG αληηζσκάησλ ζηηο έγθπεο 

γπλαίθεο 9.4% παγθνζκίσο, ελψ ην πνζνζηφ ζηηο επξσπατθέο κειέηεο πνπ 

αλαιχζεθαλ θπκαηλφηαλ ζην 7.6%.
[46]

 Σα απνηειέζκαηα ησλ πξναλαθεξζέλησλ 

κειεηψλ ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Ωζηφζν, πηζαλφλ ην 

πνζνζηφ νξνζεηηθφηεηαο πνπ δηαπηζηψζεθε ζηελ κειέηε ησλ Gioula et al κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε θπζηθή λφζεζε ηνπ πιεζπζκνχ απφ ηελ εξπζξά θαζψο ζηελ 

πξναλαθεξζείζα κειέηε αλαθέξεηαη ηαπηνρξφλσο κηθξή ζπκκφξθσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ κε ηνλ εκβνιηαζκφ. ηελ παξνχζα κειέηε δελ ήηαλ εθηθηφ λα κειεηεζνχλ 

ηα πνζνζηά ησλ εγθχσλ γπλαηθψλ πνπ ήηαλ εκβνιηαζκέλεο έλαληη ηεο εξπζξάο. Σα 

απνηειέζκαηα νξνζεηηθφηεηαο πνπ αλεπξέζεθαλ ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία 

ζπκβαδίδνπλ θαη κε κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε άιιεο επξσπατθέο ρψξεο 

φπσο ησλ Snell et al.
[60]

 Ωζηφζν, ηα πνζνζηά πνπ δηαπηζηψλνληαη ζε φιεο ηηο κειέηεο 

θαζψο θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε αλαδεηθλχνπλ ρακειά πνζνζηά νξνζεηηθφηεηαο βάζεη 
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ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ζέζεη ε Π.Ο.Τ. γηα ηελ εμάιεηςε ηεο εξπζξάο θαη απαηηεί 

νξναλεηηθφηεηα IgG αληηζσκάησλ θάησ απφ 5% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ.
[46]

 

Πνιιέο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο αλαδεηθλχνπλ ζπζρέηηζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο 

έλαληη ζηελ εξπζξά κε ηελ θαηαγσγή ησλ εγθχσλ δεδνκέλν πνπ δελ ζπκβαδίδεη κε ηα 

επξήκαηα ηεο κειέηεο θαζψο δελ δηαπηζηψζεθε θάπνηα ζεκαληηθε ζπζρέηηζε ηεο 

νξνζεηηθφηεηαο ησλ IgG αληηζσκάησλ θαη ηεο ρψξαο θαηαγσγήο. Μηα πηζαλή 

εξκελεία ηνπ παξαπάλσ επξήκαηνο κπνξεί λα είλαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ 

πιεζπζκνχ κειέηεο θαζψο ην δείγκα ησλ αιινδαπψλ εγθχσλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ γηα 

λα αλαδείμεη δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή θαη ηψλ 

εκβνιηαζηηθά ηνπο πξνγξακκάησλ. Δπίζεο, έλα πνζνζηφ ηνπ δείγκαηνο απνηειεί 

πηζαλφλ δεχηεξεο γεληάο κεηαλάζηεο.  

Σέινο, ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δηαπηζηψζεθε νξνζεηηθφηεηα έλαληη ηεο 

ζχθηιεο ζε πνζνζηφ 0.32% ησλ εγθχσλ. Σν παξαπάλσ πνζνζηφ ζπκβαδίδεη κε ηελ 

εθηίκεζε ηεο Π.Ο.Τ γηα επίπησζε ηεο ινίκσμεο ζηηο γπλαίθεο αλαπαξαγσγηθήο 

ειηθίαο 0.5%.
[49] 

Λφγσ κηθξνχ πνζνζηνχ ζεηηθψλ δεηγκάησλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα 

εμαρζνχλ πεξαηηέξσ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίπησζε ηεο ινίκσμεο ζε ζρέζε κε ηελ 

θαηαγσγή θαη ηελ ειηθία. Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θαη 

γηα ηελ επίπησζε ηεο HIV ινίκσμεο ζην πιεζπζκφ ησλ εγθχσλ θαζψο 

δηαπηζηψζεθαλ κεδεληθά πνζνζηά επίπησζεο. Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα είλαη 

παξαπιαλεηηθφ θαζψο ε κειέηε δηεμήρζε ζε δεπηεξνβάζκην λνζνθνκείν ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο Κξήηεο ην νπνίν εκθαλίδεη πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο φζνλ αθνξά 

ηελ αλαγθαία παξαθνινχζεζε ηέηνησλ επηπιεγκέλσλ θπήζεσλ. HIV νξνζεηηθέο 

έγθπεο απαηηνχλ ηελ παξαθνινχζεζε απφ ηξηηνβάζκηα λνζνθνκεηαθά ηδξχκαηα γηα 

ηελ νκαιή έθβαζε ηεο θχεζεο. 

 

 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΟΗ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Η παξνχζα κειέηε αληηκεηψπηζε ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο θαηά ηελ δηελέξγεηα ηεο. 

Ο ζεκαληηθφηεξνο πεξηνξηζκφο αθνξνχζε ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ησλ ηαηξηθψλ 

θαθέισλ, θαζψο δελ έρεη ππάξμεη έσο ηελ παξνχζα ζηηγκή ηθαλνπνηεηηθή ηαμηλφκεζε 

ηνπ αξρείνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λνζνθνκεηαθνχ ηδξχκαηνο. Σν παξαπάλσ ζηνηρείν 

νδήγεζε ζην πεξηνξηζκφ ηνπ πιεζπζκνχ κειέηεο πνπ κπνξεί λα ζπζρεηίδεηαη κε 

αδπλακία εμαγσγήο πεξαηηέξσ ζπκπεξαζκάησλ. Δπίζεο, ππήξμε αδπλακία 

θαηαγξαθήο ζηνηρείσλ ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ πνπ 

κειεηήζεθε, ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, ηεο εκβνιηαζηηθήο θάιπςεο θαη φζνλ αθνξά 
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ηνλ αιινδαπφ πιεζπζκφ ηα έηε δηαβίσζεο ζηελ Διιάδα. Γελ ππήξμε, αληίζηνηρα, ε 

δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ θαη θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ πιεζπζκψλ πςεινχ θηλδχλνπ 

(π.ρ. Ρνκά, ρξήζηξηεο ελδνθιέβησλ λαξθσηηθψλ) θαζψο δελ ππάξρεη θαηαγξαθή ησλ 

παξαπάλσ ζηνηρείσλ ζηνπο ηαηξηθνχο θαθέινπο πνπ κειεηήζεθαλ.  

Έλαο αθφκε πεξηνξηζκφο ηεο κειέηεο ήηαλ φηη δελ ππήξρε θαηαγξαθή ηεο 

εξγαζηεξηαθήο κεζφδνπ κε ηελ νπνία πινπνηήζεθε ν νξνινγηθφο έιεγρνο κε εμαίξεζε 

ηελ ζχθηιε. Δπίζεο, δελ ππήξρε θαηαγξαθή νιφθιεξνπ ηνπ νξνινγηθνχ ειέγρνπ ζε 

θάπνηεο ινηκψμεηο φπσο ε επαηίηηδα Β. Σν δεδνκέλν απηφ θαηέζηε αδχλαηνλ λα 

αλαθηεζεί θαζψο ν πξνγελλεηηθφο νξνινγηθφο έιεγρνο ησλ εγθχσλ δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν εξγαζηήξην. Σα παξαπάλσ δεδνκέλα ζα 

κπνξνχζαλ λα ζρεηηζηνχλ κε ηελ επαηζζεζία θαη ηελ εηδηθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ 

θαη ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα ηνπ νξνινγηθνχ ειέγρνπ φπνπ είρακε θαζψο θαη κε 

παξάγνληεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί φηη ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν θάζεηεο 

κεηάδνζεο. 

εκαληηθφ είλαη λα ηνληζηεί ε απνπζία βηβιηνγξαθηθψλ αλαθνξψλ φζνλ αθνξά ηελ 

νξνεπίπησζε ησλ ζπγγελψλ ινηκψμεσλ ζηελ Διιάδα. Οη πεξηζζφηεξεο θαηαγξαθέο 

αθνξνχζαλ κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθαλ έηε πξηλ παξφιν πνπ ζηελ θαζ’ εκέξα πξάμε 

ππάξρεη πιεζψξα δεδνκέλσλ θαη θαηαγξαθψλ θαη κεγάιε πξνζπάζεηα απφ 

επαγγεικαηίεο πγείαο θαη επηζηήκνλεο γηα θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ εγθχσλ θαη 

ηεο κείσζεο ηνπ θηλδχλνπ θάζεηεο κεηάδνζεο. 

Σέινο, ζεκαληηθή αδπλακία απηήο απνηειεί ε απνπζία αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πηζαλψλ πεξηπηψζεσλ νξνκεηαηξνπήο ή 

νξνζεηηθφηεηαο πνπ δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ αλ 

θαη πξφθεηηαη γηα κηθξφ αξηζκφ θπήζεσλ φπσο πξναλαθέξζεθε. Σα ζπγθεθξηκέλα 

ζηνηρεία ζα κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κηα θαιχηεξε εηθφλα γχξσ απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο πξνγξάκκαηνο πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ζηνλ εληνπηζκφ θαη 

αληηκεηψπηζε πηζαλφ θάζεησλ κεηαδφζεσλ ζηα έκβξπα θαη λενγλά. 

 

 

ΜΔΛΛΟΝ - ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ 

 

Οη πξννπηηθέο πάλσ ζην ππάξρνλ αληηθείκελν πνπ κειεηήζεθε είλαη αξθεηέο. 

Αλαγθαία ζεσξείηαη ζήκεξα ε δηελέξγεηα πεξηζζφηεξσλ επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ κε 

κεγαιχηεξν δείγκα πιεζπζκνχ πάλσ ζηελ επίπησζε ηεο θάζε ινίκσμεο ζηνλ γεληθφ 

πιεζπζκφ θαζψο θαη ζηνλ πιεζπζκφ γπλαηθψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο θαζψο θαη ν 

ζπλδπαζκφο απηψλ ησλ κειεηψλ κε επηδεκηνινγηθέο κειέηεο πάλσ ζηελ νξνεπίπησζε 
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ησλ αληίζηνηρσλ ζπγγελψλ ινηκψμεσλ ζηα λενγλά, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ζαθέζηεξα 

ε πηζαλφηεηα ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζνιηθνχ 

πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ησλ ζπγγελψλ ινηκψμεσλ. Δπίζεο, ρξήζηκε ζα είλαη ε 

πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ θφζηνπο – νθέινπο (cost – benefit) πνπ κπνξνχλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ηελ σθέιεηα ελφο θαζνιηθνχ πξνγξάκκαηνο νξνινγηθνχ ειέγρνπ 

ζπγγελψλ ινηκψμεσλ ζηελ ρψξα καο σο ζηξαηεγηθή πξφιεςεο.  

Όια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ 

ζπζηάζεσλ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηηο ζπγγελείο ινηκψμεηο θαη λα 

νδεγήζνπλ ζηελ πεξαηηέξσ επέλδπζε πάλσ ζηηο ζηξαηεγηθέο πξφιεςεο ηεο θάζεηεο 

κεηάδνζεο κέζσ εκβνιηαζκνχ θαη πιεξέζηεξεο ελεκέξσζεο θαη δηεπξπκέλεο 

εθαξκνγήο θαλφλσλ απνθπγήο κεηάδνζεο ησλ ινηκψμεσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν εππαζή 

πιεζπζκφ.  

Σέινο, ρξήζηκε ζα ήηαλ ε αμηνπνίεζε ηνπ νξνινγηθνχ ειέγρνπ ζηελ θαιχηεξε 

πεξίζαιςε ησλ γπλαηθψλ αλαπαξαγσγηθήο ειηθίαο κέζσ ηνπ εκβνιηαζκνχ ησλ 

γπλαηθψλ γηα ηελ κείσζε ηεο λνζεξφηεηαο ησλ ινηκψμεσλ ζην γεληθφ πιεζπζκφ (π.ρ. 

επαηίηηδα Β) θαζψο θαη ε πξφιεςε θάζεηεο κεηάδνζε ζπγγελψλ ινηκψμεσλ ζε 

κεηέπεηηα θπήζεηο (π.ρ. εξπζξά). Η πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ γχξσ απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα ζα κπνξνχζε λα δψζεη έλα αθφκε πξνηέξεκα ζηνλ 

πξνγελλεηηθφ έιεγρν θαη ηελ ρξεζηκφηεηα απηνχ. 

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Η παξνχζα κειέηε επηρείξεζε λα απνηππψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγελλεηηθνχ 

νξνινγηθνχ ειέγρνπ ινηκψμεσλ θαη ηελ νξνεπηδεκνινγία απηψλ ζην πιεζπζκφ ησλ 

εγθχσλ ηνπ λνκνχ Ρεζχκλνπ ζηελ πεξηθέξεηα Κξήηεο. Έλα απφ ηα θχξηα επξήκαηα 

απνηειεί ε επαξθήο ζπκκφξθσζε κε ην ζπληζηψκελν απφ ηνπο επηζηεκνληθνχο 

νξγαληζκνχο πξνγελλεηηθφ έιεγρν ινηκψμεσλ ζηελ θχεζε κε εμαίξεζε ηελ 

πεξίπησζε ηεο ζχθηιεο. Η δηελέξγεηα ηνπ πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζχθηιεο 

θαίλεηαη λα ζπζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαγσγή ηεο εγθχνπ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ εχξεκα 

ήηαλ ν ζρεδφλ θαζνιηθφο νξνινγηθφο έιεγρνο ησλ ινηκψμεσλ απφ Toxoplasma gondii 

θαη CMV. Ο ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο δελ απνηειεί ζχζηαζε ζήκεξα ζε θαζνιηθφ 

επίπεδν, σζηφζν, πξφθεηηαη γηα θνηλή θαζ’ εκέξα πξάμε πνπ εθαξκφδεηαη. 

Γηαπηζηψζεθε απμεκέλε νξνζεηηθφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ κειέηεο ζε ζρέζε κε ηελ 

ινίκσμε απφ CMV θαζψο θαη κείσζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο ηεο ηνμνπιάζκσζεο ζηνλ 

πιεζπζκφ ησλ εγθχσλ ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηελ ίδηα πεξηνρή. 
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Οξνκεηαηξνπή αληηζσκάησλ παξνπζηάζηεθε ζε κηθξφ αξηζκφ θπήζεσλ ρσξίο, φκσο, 

λα δηαπηζησζεί θάζεηε κεηάδνζε ζε φζεο απφ απηέο δηελεξγήζεθε πεξαηηέξσ έιεγρνο. 

Γηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε ηεο νξνζεηηθφηεηαο κε ηελ θαηαγσγή ησλ εγθχσλ θαη γηα 

ηηο δχν απηέο ινηκψμεηο. Ωζηφζν, κφλν ζηελ πεξίπησζε ηεο ηνμνπιάζκσζεο 

αλαδείρζεθε ζπζρέηηζε κε ηελ ειηθία ηεο εγθχνπ. Σέινο, θαηαγξάθεθε πςειή αλνζία 

έλαληη ηεο εξπζξάο ζε πνζνζηά φκσο φρη επαξθή γηα ηελ επηηπρή εμάιεηςε ηνπ 

ζπλδξφκνπ ζπγγελνχο εξπζξάο.  

Καηαιήγνληαο θαίλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηνο ν θαζνιηθφο έιεγρνο ησλ εγθχσλ γηα 

ζπγγελείο ινηκψμεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, ε πεξαηηέξσ δηεχξπλζε θαη 

ηεθκεξίσζε ησλ επηζηεκνληθψλ ζπζηάζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα θαζψο θαη ε 

πεξαηηέξσ επέλδπζε επηζηεκνληθά θαη νηθνλνκηθά γηα ηελ αλαθάιπςε θαη εθαξκνγή 

λέσλ ζηξαηεγηθψλ πξφιεςεο (π.ρ. εκβνιηαζκφο) θαζψο θαη λέσλ ζεξαπεπηηθψλ 

επηινγψλ γηα ηε κείσζε ηεο θάζεηεο κεηάδνζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο πνπ ζα 

είλαη αζθαιείο γηα ηε κεηέξα θαη ην παηδί ηεο κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο λενγληθήο θαη 

βξεθηθήο λνζεξφηεηαο θαη ζλεζηκφηεηαο. 

 

 

ΔΓΚΡΗΔΗ - ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΔΗ  

 

Η δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο κειέηεο εγθξίζεθε απφ ην Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ 

Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ρεζχκλνπ θαη ηελ 7ε Γηνηθεηηθή Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

Κξήηεο.  

 

Η παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία δε ρξεκαηνδνηήζεθε απφ θάπνηα επίζεκν θνξέα ή 

ηδηψηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο. 
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ΠΗΝΑΚΔ ΚΑΗ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ 

 

 

ΠΛΗΘΤΜΟ 

 Ν % 

ΚΑΣΑΓΩΓΗ   

ΗΜΕΔΑΠΕΣ 638 79.1 

ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ 169 20.9 

ΤΝΟΛΟ 807 100 

 

ΗΛΙΚΙΑ   

< 20 ΕΤΩΝ 28 3.47 

21-30 ΕΤΩΝ 405 50.18 

31-40 ΕΤΩΝ 357 44.24 

>40 ΕΤΩΝ 17 2.11 

ΥΝΟΛΟ 807 100 

 

Πίνακασ 1. Κατανομή Πληθυςμοφ 

 
 
 

 
 

Διάγραμμα 1. Γεωγραφική κατανομή πληθυςμοφ μελζτησ 
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Ηλικία HBsAg HCV HIV Syphilis 

Ν(+) Ν(-) % 
(95%CI) 

N(+) N(-) % 
(95% CI) 

N(+) N(-) % 
(95% CI) 

N(+) N(-) % 
(95% CI) 

< 20 ετών 0 25 0 
(0-16.5) 

0 25 0 
(0-16.5) 

0 24 0 
(0-17) 

0 9 0 
(0-37.1) 

21-30 ετών 5 396 1.2 
(0.4 – 3) 

0 401 0 
(0-1.1) 

0 397 0 
(0-1.2) 

1 159 0 
(0-3.9) 

31-40 ετών 3 350 0.8 
(0.2-2.7) 

2 348 0.5 
(0.0-2.2) 

0 351 0 
(0-1.3) 

0 138 0 
(0-3.4) 

> 40 ετών 0 16 0 
(0-53) 

0 16 0 
(0-24) 

0 16 0 
(0-24) 

0 3 0 
(0-69) 

ύνολο 8 787 1 
(0.4 – 2) 

2 790 0.16 
(0-1) 

0 788 0 
(0-0.6) 

1 309 0.32 
(0.01 – 2) 

 
Πίνακασ 2. Ηλικιακή κατανομή οροθετικότητασ HBsAg, HCV, HIV και Treponema Pallidum  
 
 
 
 
 
 

ΗΛΙΚΙΑ TOXOPLASMA IGG (+) CMV IGG (+) 

 N % 95% CI N % 95% CI 

<20 ΕΣΩΝ 3 1.8 0.4 – 5.6 15 62.5 40.7–80.4 

21-30 ΕΣΩΝ 65 39.6 32.1- 47.5 274       69.5 69.6-74 

31-40 ΕΣΩΝ 93 56.7 48.7-64.3 267 76.5 71.6–80.7 

>40 ΕΣΩΝ 3 1.8 0.4-5.6 17 100 77 – 100 

ΥΝΟΛΟ 164 20.6 17.8-23.6 573 73 69.8-71.8 

 
 
Πίνακασ 3. Ηλικιακή κατανομή οροθετικότητασ IgG αντιςωμάτων ζναντι Toxoplasma gondii 
και CMV 
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Διάγραμμα 2. Ηλικιακή κατανομή IgG (+) αντιςωμάτων ζναντι Toxoplasma gondii 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 3. Ηλικιακή κατανομή IgG (+) αντιςωμάτων ζναντι CMV 
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ΚΑΣΑΓΩΓΗ HBSAG HCV HIV SYPHILIS 

Ν (+) Ν(-) 
%` 

(95% CI) 
Ν(+) N (-) 

% 
(95% CI) 

Ν(+) Ν(-) 
% 

(95% CI) 
Ν(+) N(-) 

% 
(95% CI) 

ΕΛΛΑΔΑ 2 630 
0.3 

(0.0-1.2) 
1 628 

0.15 
(0-1) 

0 629 
0 

(0-0.7) 
1 262 

0.38 
(0-2.4) 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ 6 106 
5.3 

(2.2-
11.7) 

0 112 
0 

(0-4.1) 0 109 
0 

(0-4.2) 0 29 
0 

(0-14.5) 

ΑΝ. ΕΤΡΩΠΗ 0 19 
0 

(0-20.9) 1 18 
5.2 

(0.2-
28.1) 

0 19 
0 

(0-20.9) 0 7 
0 

(0-43.9) 

ΑΙΑ 0 23 
0 

(0-17.8) 
0 23 

0 
(0-17.8) 

0 23 
0 

(0-17.8) 
0 6 

0 
(0-48.3) 

ΔΤΣ. ΕΤΡΩΠΗ 0 5 
0 

(0-53.7) 
0 5 

0 
(0–53.7) 

0 5 
0 

(0-53.7) 
0 3 

0 
(0-69) 

ΑΦΡΙΚΗ 0 3 
0 

(0-69) 
0 3 

0 
(0-69) 

0 3 
0 

(0-69) 
0 1 

0 
(0-94.5) 

ΑΓΝΩΣΗ 0 1 
0 

(0-94.5) 
0 1 

0 
(0-94.5) 

0 1 
0 

(0-94.5) 
0 1 

0 
(0-94.5) 

ΥΝΟΛΟ 8 787 
1 

(0.4 – 2) 
2 790 

0.25 
(0.04-1) 

0 789 
0 

(0-0.6) 
1 309 

0.32 
(0.01-2) 

 
Πίνακασ 4. Γεωγραφική κατανομή οροθετικότητασ HBsAg, HCV, HIV και Syphilis 

 
 
 

 

 
 

Διάγραμμα 4. Γεωγραφική κατανομή οροθετικότητασ HBsAg 
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ΚΑΣΑΓΩΓΗ 
 

IGG CMV IGG TOXOPLASMA IGG RUBELLA 

 
Ν(+) Ν(-) 

% 
(95% CI) Ν(+) Ν(-) 

% 
(95% CI) Ν(+) Ν(-) 

% 
(95% CI) 

ΕΛΛΑΔΑ 424 195 
68.3 

(64.5-72) 108 523 
17.1 

(14.3-20.3) 566 39 
90.9 

(88.3-93) 

ΒΑΛΚΑΝΙΑ 105 6 
94.5 

(88-97.7) 38 74 
33.9 

(25.4-43.5) 106 3 
97.2 

(91.5-99.2) 

ΑΝΑΣ. ΕΤΡΩΠΗ 11 7 
61.1 

(36-81.7) 5 13 
27.7 

(10.7-53.6) 18 0 
100 

(78.1-100) 

ΑΙΑ 26 0 

100 
(83.9-100) 11 15 

42.3 
(23.9-62.8) 25 1 

96.1 
(78.4-99.7) 

ΔΤΣ. ΕΤΡΩΠΗ 3 2 
60 

(17– 92.7) 
0 5 

0 
(0-53.7) 

5 0 
100 

(46.2-100) 

ΑΦΡΙΚΗ 3 0 
100 

(30.9-100) 
1 2 

33.3 
(1.7-87.4) 

3 0 
100 

(30.9-100) 

ΑΓΝΩΣΗ 1 0 
100 

(5.4– 100) 
1 0 

100 
(5.4 – 100) 

1 0 
100 

(5.4-100) 

ΥΝΟΛΟ 573 210 
73 

(69.8-76.1) 
164 632 

20.6 
(17.8-23.6) 

724 43 
92.3 

(90.2-94) 
 

Πίνακασ 5. Γεωγραφική κατανομή IgG αντιςωμάτων ζναντι CMV, Toxoplasma gondii και 
Rubella 

 
 

 
 

Διάγραμμα 5. Γεωγραφική κατανομή οροθετικότητασ IgG αντιςωμάτων ζναντι CMV  
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Διάγραμμα 6. Γεωγραφική κατανομή οροθετικότητασ IgG αντιςωμάτων ζναντι Toxoplasma 
gondii 

 
 
 
 
 

 
 

Διάγραμμα 7. Γεωγραφική κατανομή οροθετικότητασ IgG αντιςωμάτων ζναντι Rubella 
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Διάγραμμα 8. Γεωγραφική κατανομή τησ διενζργειασ προγεννητικοφ ελζγχου ζναντι 
Treponema Pallidum 

 
 
 


