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Η Ιατρική για να εξασφαλίσει την υγεία
πρέπει να μελετήσει τη νόσο

Πλούταρχος (περ. 46–120 μ.Χ.)
Έλληνας βιογράφος και δοκιμιογράφος

Η Ιατρική είναι η επιστήμη και πρακτική της διάγνωσης, 
της θεραπείας και της πρόληψης των νόσων και εξαρτάται 
από την κατανόηση των μηχανισμών της νόσου – αυτό 
που αποτελεί και το αντικείμενο αυτού του βιβλίου.

Οι νόσοι έχουν αίτιο (αιτιολογία) και μηχανισμούς 
(παθογένεση). Μπορεί να καταλήξουν σε συμπτώματα 
(που τα αισθάνεται ο ασθενής) και σημεία (που αναγνω-
ρίζονται από τον ιατρό). Μπορεί να υπάρχουν δομικές 
αλλοιώσεις, που είναι ορατές με γυμνό μάτι (μακροσκο-
πικές εικόνες) ή αναγνωρίσιμες μόνο με το μικροσκόπιο 
(μικροσκοπικές εικόνες). Οι λειτουργικές διαταραχές μπο-
ρεί να ανιχνεύονται από μια ποικιλία κλινικών και εργα-
στηριακών τεχνικών που συνεχώς αυξάνεται. Όλα αυτά 
αποτελούν την Παθολογία και η Παθολογία αποτελεί τη 
μελέτη (λόγος) του πάσχοντος (πάθος).

Όμως τα τελευταία 25 χρόνια η προσέγγισή μας για 
τη διερεύνηση των μηχανισμών έχει μεταβληθεί σημα-
ντικά από μια απλή γραμμική προσέγγιση αιτίου-απο-
τελέσματος (αφαιρετική προσέγγιση) σε μια κατανόηση 
της σημαντικότητας των σύνθετων αλληλεπιδράσεων 
(ολιστική προσέγγιση). Η τεράστια πρόοδος στην τεχνο-
λογία των υπολογιστών έχει επιτρέψει τη δημιουργία 
μοντέλων σύνθετων συστημάτων, που δεν ήταν εφικτά 
στο παρελθόν, και αυτό ανοίγει ολόκληρα πεδία νέας 
έρευνας (τα «omics»). Αυτό το πρόβλημα είναι δύσκολα 
κατανοητό για έναν ιατρό ή φοιτητή και στην καθημερι-
νή πράξη βασιζόμαστε σε απλούστερες παραδοχές που 
έχουν πρακτική αξία για τους ασθενείς μας, έτσι ώστε να 
αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότητα, αλλά να επιλέγουμε 
την απλότητα.

Γενικά σε αυτό το βιβλίο χρησιμοποιούμε ένα μηχα-
νιστικό μοντέλο που θεωρεί το σώμα ως μια μηχανή με 
τμήματα που επισκευάζονται ή αντικαθίστανται. Αυτό 
το μοντέλο για τη διευκρίνιση του αιτίου και του απο-
τελέσματος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην επιστημονική 
τεκμηρίωση, τόσο στη νόσο όσο και στη θεραπεία της, 
επειδή αυτά είναι τα σημαντικά  για την αντιμετώπιση και 

την πρόγνωση του ασθενούς. Περιγράφουμε επίσης «συ-
σχετίσεις» που έχουν αναγνωριστεί μεταξύ διαφορετικών 
παραγόντων και νόσων, για τις οποίες όμως δεν έχουν 
ανακαλυφθεί σαφείς μηχανισμοί για να ερμηνεύσουν αυ-
τήν τη σχέση. Αυτά αποτελούν περιοχές έντονης έρευνας 
και για να μάθετε τις πιο πρόσφατες απόψεις αξίζει να 
διαβάσετε για αυτές σε ερευνητικά περιοδικά.

Έτσι πώς θα ορίζατε εσείς τη «νόσο»; Στην πραγμα-
τικότητα οι ορισμοί της νόσου είναι γεμάτοι από προ-
βλήματα, επειδή αυτοί αλλάζουν με τον χρόνο και τους 
πολιτισμικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Πρέπει άρα-
γε να υποφέρεις από μια νόσο ως τμήμα του ορισμού 
της; Πάσχει ένα άτομο από μια νόσο προτού ακόμη εμ-
φανιστούν τα συμπτώματά της;  Αυτό είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό τώρα που υπάρχει η δυνατότητα ομαδικών 
πληθυσμιακών μελετών για πολλές νόσους και τα άτομα 
μπορεί να έχουν ανώμαλους «δείκτες νόσου» χωρίς να 
παρουσιάζουν κανένα σύμπτωμα ή ο «δείκτης νόσου» 
να εμφανίζεται σε άτομα που δεν θα αναπτύξουν ποτέ 
τη νόσο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην υπερβολική θε-
ραπεία ανθρώπων με αλλοιώσεις που θεωρήθηκαν ως 
προκαρκινωματώδεις αλλά που ποτέ δεν θα εμφανίσουν 
διηθητικό καρκίνο, ή ατόμων που έχουν αυξημένη πίε-
ση αίματος αλλά που είναι δυνατόν να μην αναπτύξουν 
ποτέ ένα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή μια καρδιακή 
προσβολή.

Με όλες αυτές τις επισημάνσεις θα προτείνουμε έναν 
βιοϊατρικό ορισμό της νόσου – «Η νόσος εμφανίζεται 
όταν αποτυγχάνει η ομοιόσταση». Η ομοιόσταση έχει 
την έννοια ενός ρυθμιστικού συστήματος που διατηρεί 
την εξισορρόπηση (μια κατάσταση ισορροπίας) μέσα στο 
σώμα, παρά τις μεταβολές στο εσωτερικό ή εξωτερικό 
περιβάλλον. Αν αποδεχθείς αυτόν τον ορισμό, τότε η κα-
τανόηση των μηχανισμών της νόσου θα περιλαμβάνει 
και την κατανόηση της διαδικασίας για τη διατήρηση της 
ομοιόστασης, αναγνωρίζοντας τους παράγοντες και τις 
καταστάσεις που διαταράσσουν την ομοιόσταση, προ-
σπαθώντας να προσδιορίσουμε γιατί οι ομοιοστατικοί 
μηχανισμοί αποτυγχάνουν και δοκιμάζοντας θεραπείες 
που μπορούν να μεταβάλουν την αλληλουχία των συμ-
βάντων και την αποκατάσταση της υγείας. Η νόσος θα 
έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει ορισμένες 
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Εισαγωγή: Νόσος, υγεία και ιατρική

Εικόνα 1 Η νόσος εμφανίζεται όταν αποτυγχάνει η ομοιόσταση: (α) οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί αποκαθιστούν την ισορροπία· (β) 
ορισμένοι ομοιοστατικοί μηχανισμοί στη λοβώδη πνευμονία (πράσινα στικτά βέλη = ομοιοστατικοί μηχανισμοί).

Νοσογόνος 
παράγων

Θεραπεία

Λύση

Λύση

(α)

(β)

Μικρόβια

Δομικές αλλοιώσεις
Λειτουργικές μεταβολές

Συμπτώματα
Σημεία

Κύτταρο
Ιστός

Όργανο
Άτομο

Προσαρμοστική 
απόκριση που 

εμπλέκει ενδογενείς 
παράγοντες

Οξεία φλεγμονώδης απόκριση
Πνευμονική πύκνωση
(δομική αλλοίωση)

Ελαττωμένη μεταφορά αερίου 
στις κυψελίδες

(λειτουργική μεταβολή)

Συμπτώματα:
Βήχας, δύσπνοια, αιμόπτυση

Σημεία:
Ελαττωμένες κινήσεις θώρακα, 

αμβλύτητα στην επίκρουση, 
ακτινολογικές αλλοιώσεις

Πυρετογόνα 
(ενδογενείς

παράγοντες)

Ελαττωμένη μεταφορά 
αερίων στις κυψελίδες 
(λειτουργική μεταβολή)

Παραγωγή 
κυττάρων φλεγμονής

Υποξία 
(εσωτερικός 

παράγων)

Θεραπεία 
με οξυγόνο

Βελτιωμένη 
μεταφορά αερίου 
με επίτευξη νέας 

ισορροπίας

Απόκριση = 
ταχυκαρδία
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Εισαγωγή: Νόσος, υγεία και ιατρική

Εικόνα 2 Mην μπερδεύεστε με την ορολογία!

διαταραχές της λειτουργίας, αλλά μπορεί να αναγνωρι-
στεί και να οριστεί ενώ είναι ακόμη ασυμπτωματική. Μπο-
ρεί επίσης να ιαθεί, μέσω των φυσιολογικών λειτουργιών 
του σώματος, έτσι ώστε να μην προκληθεί μόνιμη βλάβη.

Ας πάρουμε το παράδειγμα της λοβώδους πνευμονί-
ας (βλ. Κεφάλαιο 4, Εικόνα 4.25) και ας παρουσιάσουμε 
ένα διάγραμμα που βοηθά να ερμηνεύσουμε τα διάφορα 
συστατικά της πορείας της νόσου (Εικόνα 1).

Στην απλούστερη μορφή, ένας ενδογενής ή εξωγε-
νής παράγων (το αίτιο) δρα πάνω σε ένα κύτταρο, ιστό 
ή όργανο ή σε ολόκληρο το άτομο, προκαλώντας δο-
μικές ή λειτουργικές μεταβολές και μια απόκριση. Αν η 
προσαρμοστική απόκριση είναι 100% επιτυχής, τότε η 
ομοιόσταση διατηρείται χωρίς να εμφανίζονται συμπτώ-

ματα ή σημεία. Αν είναι ανεπιτυχής, τότε εκδηλώνεται η 
νόσος και οι δομικές και λειτουργικές μεταβολές μπορεί 
να έχουν αντίκτυπο σε ένα άλλο κύτταρο, ιστό ή όργα-
νο, προκαλώντας ένα άλλο σύνολο αντιδράσεων. Έτσι, 
στη λοβώδη πνευμονία ο εξωγενής παράγων είναι το μι-
κρόβιο πνευμονιόκοκκος που προσβάλλει τον πνεύμονα. 
Αυτό διεγείρει μια οξεία φλεγμονώδη απόκριση που μπο-
ρεί να προκαλέσει τις δομικές αλλοιώσεις της πύκνωσης 
και τις λειτουργικές αλλοιώσεις της μειωμένης μεταφοράς 
αερίων στις κυψελίδες.

Ο ασθενής υποφέρει από βήχα, δύσπνοια, ακόμη και 
αιμόπτυση (βήχας με αίμα). Ο ιατρός μπορεί να διαπιστώ-
σει τα σημεία των μειωμένων αναπνευστικών κινήσεων, 
μια περιοχή που παρουσιάζει αμβλύτητα στην επίκρουση 

Αιτιολογία
Αιτιολογία είναι το αίτιο 
που προκαλεί μια νόσο, 
π.χ. το μυκοβακτηρίδιο 

της φυματίωσης προκαλεί 
τη φυματίωση (ΤΒ).

Παράγων κινδύνου
Ο παράγων κινδύνου παρέχει 
αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης 

μιας νόσου. Π.χ., σχέση 
καπνίσματος και καρκίνου 

του πνεύμονα.

Παθογένεση
O παθολογικός μηχανισμός που έχει 

ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη νόσου που 
έχει διαπιστωθεί κλινικά, π.χ. ο τρόπος με 
τον οποίο η αλληλεπίδραση μεταξύ του 

Μ. tuberculosis και του ανοσολογικού 
συστήματος του ασθενούς δημιουργούν 
την τυροειδoποιούμενη κοκκιωματώδη 

αλλοίωσητης φυματίωσης.

Μηχανισμός νόσου
Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι παράγοντες που προκαλούν 

τη νόσο διαταράσσουν τους μηχανισμούς ομοιόστασης. 
Η κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης μιας νόσου μπορεί 

να βοηθήσει στην πρόληψη ή στη θεραπεία της.

Νόσος
Η νόσος είναι η συνέπεια της αποτυχίας 

της ομοιόστασης. Θα πρέπει να έχει 
τη δυνατότητα πρόκλησης διαταραχής 

της λειτουργίας, αν και μπορεί να διαγνωστεί, 
ενώ στερείται ακόμη συμπτωμάτων 

(π.χ., ο καρκίνος του μαστού 
που ανακαλύπτεται με μαστογραφία).

Προκαρκινωματώδης
Προκαρκινωματώδης είναι ένας 

όρος για μια παθολογική αλλοίωση 
ή εξέλιξη που, αν δεν ιαθεί, είναι πιθανό 
να μετατραπεί σε διηθητικό καρκίνωμα
– π.χ., μια υψηλού βαθμού δυσπλασία 

στον τράχηλο της μήτρας 
[ο αιτιολογικός παράγων είναι 

ο ιός του θηλώματος του ανθρώπου 
        (HPV-human papilloma virus)].

Προδιάθεση
Οι ασθενείς έχουν μια ιδιαίτερη ευπάθεια στο να 
αναπτύξουν μια νόσο – συνήθως κληρονομική. 

Π.χ., ασθενείς με οικογενή αδενωματώδη 
πολυποδίαση έχουν ένα μεταλλαγμένο γονίδιο 
APC και κινδυνεύουν, εάν αναπτυχθεί μια σειρά 

μεταλλάξεων, να αναπτύξουν ορθοκολικό καρκίνο 
σε έναν ή περισσότερους
από τους πολύποδές τους.
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και έλλειψη διαφάνειας στις ακτίνες Χ, που αποκρίνονται 
στην πνευμονική πύκνωση. Όμως αυτό δεν αποτελεί το 
τέλος της περίπτωσης.

Μπορούμε να δημιουργήσουμε μια άλλη «ακολουθία 
νόσου», όπου η μειωμένη μεταφορά αερίων έχει ως απο-
τέλεσμα την υποξία (μειωμένος κορεσμός οξυγόνου στο 
αίμα), που λειτουργεί ως ένας εσωτερικός παράγων, και 
οδηγεί στην καρδιακή απόκριση με αυξημένο καρδιακό 
ρυθμό (ταχυκαρδία). Στην περιοχή του πνεύμονα που δεν 
έχει γίνει συμπαγής, αντλείται περισσότερο αίμα, αυξάνο-
ντας έτσι τη μεταφορά αερίων, και αυτό μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα μια επιτυχή αντιστάθμιση ώστε να διορθω-
θεί η υποξία, επιτυγχάνεται δηλαδή μια νέα ισορροπία. 
Προτού χαλαρώσετε όμως, δείτε τη σελίδα 146,  όπου 
επεξηγούμε τις πυρετογόνες ουσίες που μπορεί να συνο-
δεύουν τη φλεγμονώδη απόκριση στα μικρόβια και την 
επίδραση που μπορεί να έχουν στην καρδιά. Πράγματι, 
αυτή μπορεί να είναι μια άλλη διαδρομή για την ανάπτυξη 
ταχυκαρδίας και έτσι το διάγραμμά μας  θα μπορούσε να 
γίνει σχεδόν απεριόριστα σύνθετο, καθώς προσθέτουμε 
διαφορετικές οδούς. 

Έως τώρα θα έχετε καταλάβει γιατί αρχίσαμε συγκρί-
νοντας αφαιρετικές και ολιστικές προσεγγίσεις  για την 
κατανόηση των μηχανισμών. Στην απλούστερη περίπτω-
ση, αναγνωρίσαμε απλώς τον πρωτογενή μηχανισμό, 
θεραπεύσαμε τον ασθενή με αντιβιοτικά εναντίον του 
πνευμονιόκοκκου, απομακρύναμε το αρχικό αίτιο και 
επαναφέραμε τον ασθενή σε φυσιολογική κατάσταση. 
Αν ο ασθενής είναι πολύ άσχημα και λειτουργούν οι δευ-
τερογενείς μηχανισμοί, μπορεί να χρειαστεί να του  χο-
ρηγήσουμε οξυγόνο για να ελαττώσουμε την υποξία, να 
αντιμετωπίσουμε δηλαδή τον δευτερογενή παράγοντα. 
Θα μπορούσαμε να σκεφθούμε να χρησιμοποιήσουμε 
φάρμακα όπως η παρακεταμόλη, που έχει αντιπυρετική 
δράση και θα βοηθήσει στην αντιμετώπιση της δράσης 

των πυρετογόνων, και έτσι να συνεχίσουμε.  Πού θα έπρε-
πε να σταματήσουμε; Μπορούμε να αναλύσουμε όλες τις 
διεργασίες που μπορεί να εξελίσσονται με έξυπνο τρόπο; 

Εάν είσαι υγιής και διατηρείς με επιτυχία την ομοιό-
σταση, σίγουρα θα παραμείνεις υγιής. 

Είσαι όμως υγιής; Αυτό μας οδηγεί στην έννοια της 
προδιάθεσης. Καθένας από εμάς έχει σε κάθε κύτταρό του 
περίπου 25.000 γονίδια, που εκφράζονται όμως διαφο-
ρετικά, ανάλογα με τον κυτταρικό τύπο και την απόκρισή 
του στο περιβάλλον του. Η πιθανότητα να αναπτύξουμε 
μια νόσο εξαρτάται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
γονιδίων (Γ)  μας και του περιβάλλοντος (Π), που χαρα-
κτηρίζονται ως  Γ×Π αλληλεπιδράσεις. Το περιβάλλον βέ-
βαια αρχίζει να λειτουργεί από τη στιγμή της σύλληψης, 
έτσι ώστε ακόμη και γενετικώς παρόμοιοι δίδυμοι από τη 
στιγμή της γέννησής τους μπορεί να έχουν διαφορετικές 
προδιαθέσεις για νοσήματα. Αυτό συνεχίζεται σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής με το προσωπικό μας «εκθεσίωμα» 
(exposome) να αποτελεί τη διά βίου επίπτωση στα γονί-
δια και στην υγεία μας από τις διάφορες περιβαλλοντι-
κές εκθέσεις. Βέβαια αυτές οι καταστάσεις σπανίως είναι 
αναπόφευκτες, έτσι ώστε να μπορείτε να αναγνωρίσετε 
τη μεγαλύτερη προδιάθεσή σας  για νόσο, να κατανοήσε-
τε τους παράγοντες κινδύνου που θα επιδεινώσουν την 
κατάσταση, να αποφύγετε τους παράγοντες κινδύνου και 
έτσι να μη νοσήσετε. Στο μέλλον η προληπτική ιατρική 
μπορεί να είναι πολύ περισσότερο προσαρμοσμένη στις 
ατομικές περιπτώσεις και ευαισθησίες απ’ ό,τι ήταν στο 
παρελθόν. Η θεραπεία με φάρμακα θα μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί μόνο όταν θα είναι πραγματικά ευεργετική. 
Αυτή θα είναι η αρχή μιας εποχής εξατομικευμένης ιατρι-
κής με βάση την ανάλυση του μεμονωμένου γονιδιώμα-
τος, και για αυτόν τον λόγο η κατανόηση των μηχανισμών 
της νόσου είναι καθοριστική. Συνέχισε να διαβάζεις!

Εισαγωγή: Νόσος, υγεία και ιατρική




