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Μερικά… για το Καρπενήσι

• Καρπενήσι με τα γύρω χωριά του… η «Ελβετία της 
Ελλάδας»

• Καρπενήσι (ετυμολογία): 3 εκδοχές
- Από την λατινικής προέλευσης κουτσοβλάχικη λέξη 

«karpen-isu»: τοποθεσία όπου αφθονούν οι σφένδαμοι
- Από την τούρκικη λέξη «kar-benis»: τόπος σκεπασμένος 

με χιόνι
- Από την αρωμανική λέξη «karpin ή karpen»

(λατ. carpinus) και την κατάληξη is: το δένδρο οστρύα ή 
γάβρος που επίσης αφθονεί στην περιοχή (φυτωνύμιο)
Ετυμολογικά ορθή είναι η γραφή Καρπενίσι. 
Το «η» εμφανίζεται ως παρετυμολογία από την ελληνική 
λέξη νησί.



Μερικά … για την Καισαρική Τομή (Κτ)

Ετυμολογία
1η Από τον Αυτοκράτορα Γάϊο - Ιούλιο Καίσαρα 

που θεωρείται ότι γεννήθηκε με αυτή τη μέθοδο

Mία από τις πιο πρόωρες εκτυπώσεις της καισαρικής τομής. 
Προφανώς η γέννηση του Ιούλιο Καίσαρα. 
Ένα ζωντανό βρέφος που αφαιρείται χειρουργικά 
από μία νεκρή γυναίκα. Από τον Σουητώνιο, η ζωή 
των Δώδεκα Καίσαρων, 1506 ξυλογλυπτική.

2η Από το λατινικό ρήμα caedere, 
που σημαίνει τέμνω

3η Από τον Αυτοκρατορικό νόμο 
(Lex Caesarea) που την εποχή του Ιούλιου 
Καίσαρα προέβλεπε τη χειρουργική 
απομάκρυνση του εμβρύου σε περίπτωση 
επικείμενου θανάτου της εγκύου μητέρας του. Ιούλιος Καίσαρας

(100 – 44 π.Χ.)

Γέννηση Ι. Καίσαρα (1506)



Ιστορική Αναδρομή
Μυθολογία

Ασκληπιός (Θεός της Ιατρικής): έξοδος από την 
κοιλιά της μητέρας του Κορώνης με μαιευτήρα 
τον πατέρα του Απόλλωνα, Ξυλογραφία, 1549
De Re Medica, Alessandro Beneditti



Μυθολογία
Διόνυσος (Θεός του Οίνου): πρόωρος τοκετός 
της Σεμέλης με Κτ από τον Δία και εμφύτευση 
του εμβρύου της, 
στο μηρό του
Ελικωτός κρατήρας, 
405 - 385 π.Χ.
Nationale
Archeologico
di Taranto, Ταράντας.

Ιστορική Αναδρομή



Αρχαίες Αναφορές για Κτ

140π.Χ: 
Mishnah
(ιερό βιβλίο 
των Εβραίων)

1000π.Χ.: 
Jilian
(Κυβερνήτης 
του Κράτους 
των Chu, Κίνα)

560π.Χ.: 
Buddha 
(ιδρυτής 
Βουδισμού)

320π.Χ.: 
Bindusara
(2ος Αυτοκράτορας 
Ινδίας)



Αρχαίες Αναφορές για Κτ

Central 
Africa

Μουσουλμάνοι 
(πηγή: 
Topkapi Palace Library, 
MS H 1479)



Νεώτερες Αναφορές για Κτ

1580: Πρώτη καταγεγραμμένη.
Jacob Nufer, Ελβετία, κτηνοτρόφος

1598: Επίσημη χρήση του όρου Κτ. 
Jacques Guillemeau, Γάλλος χειρουργός

1820: Πρώτη επιτυχής. 
Δρ. James Stuart Miranda Barry, Βρετανία

1881: Πρώτη σύγχρονη. 
Ferdinand Adolf Kechrer, Γερμανός γυναικολόγος

1882: Πρώτη χρήση ραμμάτων για συρραφή μήτρας.
Max Saenger, Γερμανός γυναικολόγος

1900: Τυπική τομή Κτ (bikini-line incision)
Kermann Johannes Pfannestiel, Γερμανός γυναικολόγος



Guinness World Record

Lina Vanessa Medina Vasquez (1933 - 2015) Peru

H νεαρότερη μητέρα που έχει καταγραφεί 
στα παγκόσμια ιατρικά χρονικά καθώς 
σε ηλικία 5 ετών, 7 μηνών και 21 ημερών 
έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγόρι με Κ.τ.



Ορισμός Καισαρικής Τομής

Η χειρουργική επέμβαση 
στην οποία το έμβρυο 
εξέρχεται της μήτρας 
ύστερα από διατομή 
της, διαμέσου του 
κοιλιακού τοιχώματος 
της μητέρας του.



Ενδείξεις Κτ

Από μητέρα

• Ηλικία μητέρας 
(< 15 και > 40 ετών)

• Προηγηθείσα Κτ

• Υπέρταση κύησης

• Σακχαρώδης διαβήτης κύησης

• Υψος μητέρας

• Μεγάλη μυωπία

• Λοιμώξεις εγκύου (HIV, HSV)

• Αδυναμία εξέλιξης τοκετού

Από έμβρυο

• Προωρότης

• Ενδομήτρια καθυστέρηση 
ανάπτυξης

• Πολύδυμη κύηση 

• Προδρομικός πλακούντας

• Εμβρυοπυελική
δυσαναλογία

• Ισχιακή προβολή, εγκάρσιο 
σχήμα



ΕΜΓΕ (Ελληνική Μαιευτική 
και Γυναικολογική Εταιρεία)

Καισαρική τομή. Κατευθυντήρια οδηγία Νο 12

Ήπειρος/Χώρα Συχνότητα(%)

ΗΠΑ 33

Ευρώπη 17,8

Ελλάδα 47,3

Π.Ο.Υ., Μάρτιος 2014



Ειδική Επιτροπή Περιγεννητικής
Φροντίδας (Κ.Ε.Σ.Υ.)

Συχνότητα Κ.Τ.*
Έτος Δημόσια Νοσ/μεία (%) Ιδιωτικά Νοσ/μεία (%)

2008 42,51 54,54

2009 44,10 55,65

2017 - 56,80

(Πρακτικά Βουλής, 
Ιούνιος 2018)

*Επιτρεπόμενο όριο Κτ: 15% (Π.Ο.Υ.)



Καισαρική Τομή / Συχνότητα (%)

Δομινικανή Δημοκρατία 58
Βραζιλία 56
Αίγυπτος 55,5
Τουρκία 53
Βενεζουέλα 52

Ιταλία 35
Γαλλία 18
Ολλανδία 14
Μαδαγασκάρη 1,9
Αϊτή 1,6!!!

Lancet, 2015



Αυξημένος ο αριθμός των Κτ στην Ελλάδα!!!
(Μαιευτική άποψη)

• Βελτίωση παρακολούθησης κύησης / τοκετού 
(τεχνολογία)

• Ηλικία σημερινών εγκύων (>40 ετών)
• Καριέρα (αναβολή τεκνοποίησης)
• Επιθυμία μητέρας (φόβος, επιλογή εβδομάδας, 

ζώδιο)
• Υποστελέχωση Δημοσίου τομέα 

(αδυναμία επισκληρίδιας αναισθησίας)
• Τήρηση πρωινού ωραρίου
• Αμυντική ιατρική (ποινική δίωξη)



ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ… 
με αποχρώσες ενδείξεις

Επιγενετική (Epigenetics): Η επιστήμη που μελετά τις 
κληρονομήσιμες αλλαγές στην 
«έκφραση» των γονιδίων χωρίς να 
επιφέρει αλλαγές στην αλληλουχία του 
DNA τους

Μεθυλίωση (Methylation): Η προσθήκη μιας ομάδας μεθυλίου 
(CH3) σε μια από τις 4 βάσεις του DNA
που έχει ως αποτέλεσμα την 
«αποσιώπηση» του μεθυλιωμένου 
γονιδίου ενώ η αφαίρεση της 
«επανενεργοποιεί» το γονίδιο

Kαισαρική τομή (Κτ): Τα νεογνά της Κτ εμφανίζουν 
υψηλότερα επίπεδα μεθυλίωσης του 
DNA των λευκοκυττάρων και των 
αιμοποιητικών κυττάρων τους σε 
δείγματα αίματος του ομφάλιου λώρου



Μικρό φροντιστήριο 
Γενετικής/ Βιολογίας

ΓΟΝΙΔΙΩΜΑ (genome)

• Γονιδίωμα ή γένωμα χαρακτηρίζεται στη 
Γενετική και τη Μοριακή Βιολογία, το σύνολο 
του γενετικού υλικού που ανευρίσκεται στο 
DNA ενός κυττάρου.

• Ο όρος προκύπτει από τη σύνθεση των 
λέξεων γονίδιο και χρωμόσωμα που 
προτάθηκε το 1920 από τον καθηγητή του 
Πανεπιστημίου του Αμβούργου Hans Winkler.



Μικροβίωμα (microbiome)

• Το γονιδίωμα της μικροβιακής χλωρίδας του ανθρώπου

• Αφορά σύνολο περίπου 10 - 100 τρισεκατομμυρίων 
μικροβίων με τα γονίδια τους που υπάρχουν στο δέρμα 
έντερο, κόλπο και στόμα και προάγουν την ανάπτυξη και 
την ωρίμανση του ανοσοποιητικού συστήματος και τη 
σωστή λειτουργία της πέψης των τροφών

• Ο εντερικό σωλήνας του εμβρύου είναι στείρος μικροβίων

• Υπολογίζεται ότι αποτελεί περίπου το 2% του σωματικού 
βάρους του ανθρώπου.

• Η δημιουργία του ολοκληρώνεται με το πέρας των δύο 
πρώτων χρόνων ζωής.



Δυσβίωση

• Χαρακτηρίζεται η διαταραχή του υγιούς 
λειτουργικού βρεφικού μικροβιώματος του εντέρου.

• Αίτια αποτελούν οι διαιτητικές αλλαγές, η χρήση 
αντιβιωτικών, οι λοιμώξεις και η Κτ.

Εντερική δυσβίωση:

Αποτελεί όπως πιστεύεται σήμερα προδιαθεσικό
παράγοντα υπεύθυνο για ανάπτυξη νόσων όπως η 
παχυσαρκία, οι αλλεργίες, το άσθμα, οι αυτοάνοσες
παθήσεις, ο διαβήτης Τύπου 1, η φλεγμονώδης νόσος 
του εντέρου, οι καρδιαγγειακές νόσοι, ο αυτισμός, η 
κατάθλιψη και ο καρκίνος.



Νεώτερες αντιλήψεις για την Κτ

• Επιφέρει με μεθυλίωση επιγενετικές μεταβολές 
στο DNA των κυττάρων των νεογνών (εκλεκτική 
Κτ)

• Τα νεογνά της Κτ εμφανίζουν δυσλειτουργία 
στο ανοσο-ενδοκρινικό τους σύστημα λόγω 
μεταβολών της εντερικής τους χλωρίδας, της 
αποτυχίας ανταπόκρισης στο stress του τοκετού 
και σε επιγενετικές τροποποιήσεις.

• Συνδέεται μακροπρόθεσμα με νοσήματα της 
παιδικής ηλικίας (άσθμα, παχυσαρκία, διαβήτης, 
ν. εντέρου, αυτισμός)



Μηχανισμοί Επίδρασης της Κτ
στο ανοσοποιητικό σύστημα ΝΓ

Cho, CT and immune
System of offspring

Am J Obstetr Gynecol, 2013

Μη απελευθέρωση 
ορμονών stress προ του 

τοκετού (υπόθεση stress)

Αποτυχία 
ενεργοποίησης του 
ανοσο-ενδοκρινικού 

συστήματος

Τελική δράση στο 
ανοσοποιητικό σύστημα 
ΝΓ (δυσλειτουργία)

Διαταραχή 
εντερικής χλωρίδας 

(βακτήρια) 
(υπόθεση υγιεινής)

Επιγενετικές
τροποποιήσεις λόγω 
 μεθυλίωσης DNA

κυττάρων



Υπόθεση Stress

Η μη απελευθέρωση ορμονών του stress
(αδρεναλίνη, νοραδρεναλίνη, κορτιζόλη) προ 
του τοκετού και η ανεπαρκής ενεργοποίησης 
του άξονα (υποθάλαμος - υπόφυση -
επινεφρίδια) κατά την εκλεκτική Κτ, οδηγούν 
σε δυσλειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος του ΝΓ





Υπόθεση Υγιεινής 
(Hygiene hypothesis)

Η αύξηση της συχνότητας των αλλεργικών 
νοσημάτων τις τελευταίες 10ετίες θα μπορούσε να 
εξηγηθεί από την απουσία μετάδοσης λοιμώξεων 
κατά την πρώιμη ηλικία και την απουσία επαφής 
με μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας με 
αποτέλεσμα αναστολή ανάπτυξης του 
ανοσοποιητικού τους συστήματος.

David Strachan, 1989

Επιδημιολόγος 



Bifidobacterium ή Lactobacillus bifidus

Αποτελεί τον κύριο μικροοργανισμό του υγιούς μικροβιώματος
του θηλάζοντος ΝΓ τις δύο πρώτες εβδομάδες ζωής. 

Δράσεις
• Αναστέλλει την ανάπτυξη επιβλαβών βακτηρίων/μυκήτων
• Προάγει την καταστροφή κακοήθων κυττάρων
• Βελτιώνει την απορρόφηση ιχνοστοιχείων
• Παράγει βιταμίνες του συμπλ. Β, πεπτικά ένζυμα, 

φυλλικό οξύ
• Ελαττώνει τις τοξίνες του αίματος 

(αμίνες, αμμωνία)
• Αποκαθιστά τη φυσιολογική χλωρίδα του εντέρου
• Ελαττώνει τις τροφικές δυσανεξίες και αλλεργίες
• Μειώνει τη χοληστερόλη/τριγλυκερίδια αίματος



Πρόωρα ΝΓ και 
«υποθηκευμένο» μικροβίωμα

Αίτια

• Ανωριμότητα εντέρου 
(κινητικότητα, φραγμός)

• Ανεπάρκεια χυμικής / 
κυτταρικής ανοσίας

• Αυξημένη συχνότητα Κτ

• Πρόωρη ρήξη υμένων

• Λοίμωξη μητέρας

• Περι/μεταγεννητική χρήση 
αντιβιοτικών

• Μειωμένη πρόσληψη 
μητρικού γάλατος

Αποτέλεσμα 

• Μικροβιακή ποικιλότητα 
(περιορισμένη)

• Αποικισμός με παθογόνα 
μικρόβια (αυξημένος)

• Σταθερότητα εντερικής 
μικροβιακής χλωρίδας 
(διατάραξη)



Οι 5 σημαντικές συμβουλές για υγιή 
εντερική χλωρίδα εγκύου - βρέφους

• Λήψη ειδικών προβιοτικών κατά την κύηση

• Κατανάλωση πλουσίων σε Fe τροφών

• Διατροφή εμπλουτισμένη με φυτικές ίνες

• Μητρικός θηλασμός τουλάχιστον 6 μήνες

• Χορήγηση ειδικών προβιοτικών στο νεογνό 
της Κτ.

Emma Sutherland

Φυσιοπαθητικός, Διατροφολόγος

Μάιος 2006, Αυστραλία



Επείγουσες συστάσεις!!!

• Ο μητρικός θηλασμός κρίνεται απόλυτα 
απαραίτητος σε νεογνά που γεννήθηκαν 
με Κτ και στερήθηκαν κατά τον τοκετό τους 
του αποικισμού του μικροβιώματος του 
κόλπου της μητέρας τους

• Η χορήγηση ειδικών προβιοτικών σε νεογνά 
που γεννήθηκαν με Κτ είναι επίσης 
θεμελιώδης.



Κολπική σπορά (Vaginal seeding) /
Μικροτοκετός (Microbirthing)

Κεντρική ιδέα: Πρόσφατες επιστημονικές μελέτες 
αναφέρουν ότι η Κτ συνοδεύεται από 
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων 
της παιδικής ηλικίας που σχετίζονται 
με το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ορισμός: Η μέθοδος που μιμείται τη μεταφορά 
μικροβίων από τη μητέρα στο νεογνό της 
που επισυμβαίνει κατά τη διάρκεια 
του κολπικού τοκετού.

Στόχος: Η μεταφορά του κολπικού μικροβιώματος της 
μητέρας στο νεογνό της που γεννήθηκε με Κτ.

1



Μέθοδος: - Τοποθέτηση ειδικού «ταμπόν» στον κόλπο της μητέρας 1h προ 
της Κτ και στη συνέχεια έκθλιψη του αμέσως μετά τον τοκετό σε 
πρόσωπο, στόμα και σώμα του ΝΓ.

- Προηγείται έλεγχος κολπικού επιχρίσματος για παρουσία 
strept group B, ιού έρπητα, μυκήτων, χλαμυδίων.

Μελέτες: Θετικά αποτελέσματα. J Nat Med. Clemente et al, USA, 2016

Καμιά διαφορά. J Nat Med. ELLE, USA, 2017

Συστάσεις. BMJ. Cunnington et al. England, 2016

Κίνδυνοι: Μετάδοση λοιμώξεων επικίνδυνων μικροοργανισμών

Συμπεράσματα: - Η κολπική σπορά έχει άγνωστους κινδύνους και δεν 
συνιστάται (ACOG,2017)

- Απαγορεύεται αυστηρά σε πρόωρα νεογνά (σηψαιμία)

- Σύσταση στους γονείς που επιθυμούν την μέθοδο 
να προτιμήσουν εναλλακτικές λύσεις.

Κολπική σπορά (Vaginal seeding) /
Μικροτοκετός (Microbirthing)
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Εναλλακτικές Λύσεις 
Αποικισμού του Νεογνού

• Επαφή δέρμα - δέρμα μητέρας - νεογνού 
(αίθουσα τοκετών)

• Πρώτο μπάνιο νεογνού (>12h)

• Μη χρήση αντιβιοτικών (μητέρα)

• Κλινοσκεπάσματα οικίας (χλωρίδα)

• Μητρικός θηλασμός (πανάκεια)



Ευθύνεται τελικά η Κτ

για νοσήματα της παιδικής ηλικίας; 



Στην Κτ ακόμα…
• Υπάρχει αυξημένη νοσηρότητα από το αναπνευστικό 

σύστημα του ΝΓ κατά 2.1 - 6.8 φορές (RDSII, ARDS, 
PPHN)

• Αυξάνεται ο κίνδυνος μηχανικής/ φαρμακευτικής 
υποστήριξης της αναπνοής (MV, CPAP, Surfactant, INO)

• Διπλασιάζεται ο κίνδυνος θνησιμότητας για το έμβρυο 
και τετραπλασιάζεται για τη μητέρα απ’ ότι σε 
φυσιολογικό τοκετό

• Μειώνεται η πιθανότητα Μ.Θ. λόγω αποχωρισμού
• Εμφάνιση νευροαναπτυξιακών διαταραχών εάν 

πραγματοποιείται νωρίτερα από την 39η εβδομάδα 
κύησης χωρίς ιατρική ένδειξη (ωρίμανση εγκεφάλου)

• Επιβάρυνση ασφαλιστικών ταμείων (κόστος 2πλάσιο 
από φ.τ.)



Μακροπρόθεσμες επιπλοκές Κτ
σε παιδιά

• Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 
(Cardwell et al. Diabetologia, 2008)

• Άσθμα (Thanagnanam et al. Clin Exp Allergy, 2008)

• Τροφικές αλλεργίες, αλλεργική ρινίτιδα, έκζεμα
(Bager et al. Clin Exp Allergy, 2008)

• Κοιλιοκάκη (Marild et al. Gastroenterology, 2012)

• Νόσος Crohn (Li et al. Scand J Gastroenterol, 2014)

• Παιδική λευχαιμία, όγκοι όρχεος
(Cook et al. Int J Cancer, 2008 – Francis et al. CEBR, 2014)

• ΣΕΛ, ΝΡΑ, ανοσοανεπάρκειες (Sevelsted et al. Pediatrics, 2015)

Ε. Πετρίδου και συν, 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας.

Οκτώβριος 2015
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Μακροπρόθεσμες επιπλοκές Κτ
στα παιδιά (2)

• Πολλαπλή σκλήρυνση (MS)
(Maghzi et al. Multiple Sclerosis Journal, 2011)

• Παχυσαρκία 
(Li et al. Inter J. of Obesity, 2013)

• Αυτισμός 
(Curran et al J. Child Psychol Psychiatry, 2015)

• Δυσκοιλιότης
(Yoshida et al. BMC Res Notes, 2018)
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Ποσοστά εμφάνισης νόσων 
σε παιδιά μετά Κτ

• Άσθμα 20%

• Σακχαρώδης διαβήτης 23%

• Αλλεργίες 37%

• Κοιλιοκάκη 80% !!! 

• Παχυσαρκία 59%

Sutherland, 
Australia, 2016

(Hornef et al, 
Germany, 2010)

(Stoke et al, 
England, 2018)



Έντερο, ο δεύτερος εγκέφαλος

• Ο βλεννογόνος του ΓΕΣ περιέχει εκατομμύρια 
νευρώνες που αποτελούν το εντερικό νευρικό 
σύστημα (ΕΝS) και ρυθμίζει τις ποικίλες 
γαστρεντερικές λειτουργίες. Το έντερο θεωρείται 
ο «δεύτερος εγκέφαλος» του ανθρώπου, αφού 
επικοινωνεί με τον εγκέφαλο μέσω ανοσολογικών 
οδών με σύστημα διπλής κατεύθυνσης.



Εντερικό μικροβίωμα και Διαταραχές 
Φάσματος Αυτισμού 

(Άξονας έντερο - εγκέφαλος)

• Το εντερικό μικροβίωμα αλληλεπιδρά με το Κ.Ν.Σ. 
μέσω νευρικών, ενδοκρινικών και ανοσολογικών 
οδών τροποποιώντας τις λειτουργίες του εγκεφάλου 
και της συμπεριφοράς.

• Επιγενετικές δυσλειτουργίες σε νευροπεπτιδικά
συστήματα του εγκεφάλου μπορεί να ευθύνονται 
για συμπεριφορικές διαταραχές του φάσματος του 
αυτισμού (Autism Spectrum Disorders)

Qinrui Li et al, Front Cell Neurosci, 2017



Potential relationships between 
the microbiota and ASD (the gut-brain axis)

Qinrui Li, et al, Front Cell Neurosci, 2017



Συστάσεις
• Οι μητέρες κατά την κύηση να καταναλώνουν τροφές 

πλούσιες σε Fe, φυτικές ίνες και ειδικά προβιοτικά.

• Ο μητρικός θηλασμός κρίνεται απολύτως απαραίτητος στα 
νεογνά που γεννήθηκαν με Κτ τουλάχιστον για 6 μήνες.

• Τα νεογνά της Κτ χρήζουν απαραίτητα χορήγησης 
προβιοτικών.

• Άλλες προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις αποικισμού του 
εντέρου (εκτός της κολπικής σποράς) είναι:

- Επαφή δέρμα - δέρμα μητέρας - νεογνού

- Αποφυγή μπάνιου ΝΓ τις πρώτες 12h ζωής

- Χρήση κλινοσκεπασμάτων από το σπίτι

- Μη χρήση αντιβιοτικών από την μητέρα

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ



Συμπεράσματα
• Η επείγουσα καισαρική (Κτ) έχει απόλυτες ιατρικές ενδείξεις
• Η προγραμματισμένη Κτ δεν πρέπει να γίνεται νωρίτερα από την 39η

εβδομάδα κύησης
• Τα ποσοστά της Κτ στην Ελλάδα (56,80%) είναι πολύ ανησυχητικά!!!
• Ο φυσιολογικός τοκετός (ΦΤ) υπερέχει της Κτ αφού προκαλεί την ομαλή 

έκκριση των ορμονών του stress, εξασφαλίζοντας την σωστή λειτουργία 
του ανοσοποιητικού συστήματος

• Η επιγενετική επιστήμη άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης της 
κληρονομικότητας από τους βιολόγους και τους επιστήμονες υγείας.

• Η Κτ επιφέρει με μεθυλίωση επιγενετικές μεταβολές στο DNA των 
κυττάρων του νεογνού (ΝΓ)

• Η υπόθεση της υγιεινής (Hygiene hypothesis) που αναφέρεται στην 
αυξημένη συχνότητα των αλλεργικών νοσημάτων τα τελευταία χρόνια, 
λόγω της χαμηλής νοσηρότητας στην πρώϊμη ηλικία αλλά και των 
συνθηκών διαβίωσης, φαίνεται ότι κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος.

• Το υγιές μικροβίωμα του εντέρου του νεογνού θεωρείται ότι προάγει την 
ανάπτυξη και την ωρίμανση του ανοσοποιητικού του συστήματος.

• Το Bifidobacterium αποτελεί τον κύριο μικροοργανισμό του υγιούς 
μικροβιώματος του θηλάζοντος ΝΓ τις δύο πρώτες εβδομάδες της ζωής.
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• Υπάρχει πρόσφατα συσχέτιση δυσβίωσης του εντερικού μικροβιώματος και 
διαταραχών του φάσματος του αυτισμού (ASDs)(2017)

• Τα πρόωρα ΝΓ έχουν «υποθηκευμένο» εντερικό μικροβίωμα με επακόλουθο 
αυξημένη νοσηρότητα/ θνησιμότητα.

• Η Κτ συνδέεται μακροπρόθεσμα με νοσήματα των παιδιών (άσθμα, 
παχυσαρκία, σ. διαβήτης, αλλεργίες, φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου, 
αυτισμός, καρκίνος κ.α.) μέσω μεταβολής της φυσιολογικής χλωρίδας του 
εντέρου του ΝΓ, δυσλειτουργίας της έκκρισης ορμονών του stress του τοκετού 
και επιγενετικών τροποποιήσεων στο DNA των κυττάρων τους.

• Η κολπική σπορά (Vaginal seeding) είναι νέα μέθοδος, εμπεριέχει κινδύνους 
και δεν συνίσταται (ACOG, 2017)

• Οι μελλοντικές έρευνες προσανατολίζονται στην αναγνώριση 
κυτταρογενετικών ανωμαλιών που αναπτύσσονται ενδομήτρια, στην 
ανίχνευση στο αίμα του ομφάλιου λώρου του ΝΓ των επιπέδων των ορμονών 
του stress και στη λεπτομερή διερεύνηση του επιγενετικού του profile.

Συμπεράσματα
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Ξενοφών ο Αθηναίος

«όπου φάρμακα πολλά 
και ιατροί πολλοί, ενταύθα 
και νόσοι πλείστες»

Ξενοφών ο Αθηναίος

Σωκρατικός Φιλόσοφος 
και Ιστορικός 

(430 - 355 π.Χ.)



«όπου καισαρικαί πολλαί και 
αδαείς ιατροί πολλοί, 
ενταύθα και νόσοι 
των παίδων πλείστες»

Ιωάννης ο Κρης

Ιατήρ

(1951 μ.Χ.)

Ιωάννης ο Κρης



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


