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Εμβόλια που ανέτρεψαν την πορεία 
της Ιατρικής 



Εμβόλια

• Το εμβόλιο είναι βιολογικό παρασκεύασμα που σκοπό έχει να 
ευαισθητοποιήσει το αμυντικό σύστημα του οργανισμού έναντι 
συγκεκριμένων παθογόνων μικροοργανισμών, ώστε να αποκτήσει ανοσία. 

• Το εμβόλιο συνήθως περιέχει έναν νεκρό ή αδρανοποιημένο νοσογόνο 
παράγοντα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για μια ασθένεια. Ο παράγοντας 
αυτός διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού, ώστε να τον 
αναγνωρίσει ως ξένο, να παραγάγει αντισώματα που θα τον 
καταστρέψουν και να αποκτήσει μνήμη για αυτόν ώστε το ανοσοποιητικό 
σύστημα να μπορεί αργότερα να τον αναγνωρίσει πιο εύκολα και να 
καταστρέψει οποιοδήποτε μικροοργανισμό τον περιέχει, εάν ο παθογόνος 
οργανισμός ξαναμολύνει τον οργανισμό. 



Οι πρώτες αναφορές σε ανοσοποίηση

• Οι πρώτες ενδείξεις για την πρακτική του εμβολιασμού για την 
ευλογιά στην Κίνα προέρχονται τον 10ο αιώνα

• Το  γεγονός  ότι  τα  άτομα  που  επιβίωναν  από  τη  νόσο  δεν  
ξανανοσούσαν,  ώθησε μια Βουδίστρια καλογριά στην Κίνα (1022-
1063),  να παίρνει ξύσματα από κρούστες ευλογιάς, να τα τοποθετεί 
σε σκόνη και να τα φυσά στη μύτη υγιών  ατόμων  (Variolation).  

• Αυτή  η  πρακτική  συνεχίστηκε  μέχρι  το  1800 σε  πολλές  χώρες  
της  Ασίας.  Στη  Ευρώπη  άρχισε  το  1710  και  συνεχίστηκε  μέχρι 
την ανακάλυψη του εμβολίου. Παρ’ όλο που με τη συγκεκριμένη 
μέθοδο νοσούσαν και πέθαιναν έως και το 2-3% των ατόμων αυτών, 
η συχνότητα της ευλογιάς ελαττώθηκε κατά 10 φορές. 



Edward Jenner (1749-1823)
Εμβόλιο ευλογιάς

• Το πρώτο εμβόλιο που αναφέρεται στην σύγχρονη Ιστορία της 
Ιατρικής είναι το εμβόλιο εναντίον της Ευλογιάς. 

• Το 1796 ο Βρετανός παθολόγος Edward Jenner παρατήρησε ότι οι 
γυναίκες που άρμεγαν τις αγελάδες παρουσίαζαν φυσαλίδες στα 
χέρια τους (cowpox) και δεν νοσούσαν από Ευλογιά. 

• Ο Jenner το 1798 χρησιμοποίησε το πύον από τις φυσαλίδες αυτές 
και εμβολίασε ένα οκτάχρονο αγόρι τον James Philips. O James
ακολούθως ήρθε σε επαφή με άτομα που έπασχαν από Ευλογιά αλλά 
δεν νόσησε. Το πρώτο εμβόλιο ήταν γεγονός.



Εμβόλιο έναντι της ευλογιάς

• Μόλις το 1956 άρχισε η 
χορήγηση του σε παγκόσμια 
βάση μετά από απόφαση της 
Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας και είχε σκοπό τον 
περιορισμό και την εξαφάνιση 
της νόσου.

• Η ιστορία του εμβολίου αυτού 
τελειώνει το 1980 με τη πλήρη 
εξάλειψη της Ευλογιάς σε όλο 
το κόσμο. φωτογραφία δυο αδελφών (το ένα εμβολιασμένο κι το άλλο 

όχι) στις αρχές της δεκαετίας του 1900. Dr.Allan Warner
Leicester Αγγλίας.



Ακολούθησαν 2 εμβόλια εναντίον της Λύσσας το 1885 και εναντίον της 
Πανώλης το 1897. Τα εμβόλια αυτά ουδέποτε χορηγήθηκαν συστηματικά 
αλλά μόνο σε ομάδες υψηλού κινδύνου

1924 ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑ
1926 ΚΟΚΚΥΤΗΣ
1927 ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ (BCG)
1927 ΤΕΤΑΝΟΣ
1930 ΓΡΙΠΠΗ
1935 ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
1955-1962 ΠΟΛΙΟΜΥΕΛΙΤΙΔΑ
1963 ΙΛΑΡΑ
1967 ΕΡΥΘΡΑ

1967 ΠΑΡΩΤΙΤΙΔΑ
1981 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β
1983 ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟΣ
1989 ΑΙΜΟΦΙΛΟΣ Β 
1989 ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΟΣ A+C
1995 ΑΝΕΜΕΥΛΟΓΙΑ
1996 ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Α
2007 HPV (καρκίνος τραχήλου μήτρας) 
2013 ΜΗΝΙΓΓΟΚΟΚΚΟΣ Β



Φάρμακα και θεραπείες που ανέτρεψαν 
την πορεία της Ιατρικής 



Φαρμακολογία & Φαρμακοποιία 
1. Οι απαρχές της φαρμακολογίας χάνονται στο βάθος των 

αιώνων…αυτή την τέχνη άσκησε ο πρώτος άνθρωπος 
που χρησιμοποίησε το χυμό από ένα φυτό για να το 
εφαρμόσει ως θεραπεία σε κάποιο τραύμα.

2. Είναι γνωστό από τις απαρχές του ανθρωπίνου 
πολιτισμού πως πάντα υπήρχε ένα μέλος της κοινωνικής 
ομάδας υπεύθυνο να παρασκευάζει φάρμακα και να 
θεραπευθεί (μάγος-γιατρός ή σαμάνος)

3. Στην  Ελληνική μυθολογία, ο Ασκληπιός, ο θεός της 
θεραπευτικής τέχνης, ανέθεσε στην Υγεία το καθήκον να 
συνθέσει τις θεραπείες του. Ήταν ή φαρμακοποιός του. 

4. Οι γιατροί-ιερείς της Αιγύπτου χωρίστηκαν σε δύο τάξεις: 
εκείνους που επισκέπτονταν τους ασθενείς και εκείνους 
που παρέμειναν στο ναό και ετοίμαζαν θεραπείες για 
τους ασθενείς.



Ανάπτυξη φαρμάκων στη σύγχρονη ιατρική

• Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνταν στα τέλη της 
δεκαετίας του 1920 περιλαμβάνουν την 
ασπιρίνη, κωδεΐνη και μορφίνη για πόνο,  τη 
δακτυλίτιδα, νιτρογλυκερίνη και κινίνη για 
καρδιακές διαταραχές και την ινσουλίνη για 
το διαβήτη.

• Τα αντιβιοτικά εμφανίστηκαν τη δεκαετία του 
1930: με πρώτες τις σουλφοναμίδες, και αργότερα 
την πενικιλίνη. 



• Τα φάρμακα που παρασκευάζονται από ιτιά και άλλα πλούσια σε σαλικυλικά φυτά 
εμφανίζονται σε πήλινες ταμπλέτες από την αρχαία Σουμερία, καθώς και τον 
Πάπυρο Ebers από την αρχαία Αίγυπτο (1550π.Χ.). 

• Ο Ιπποκράτης αναφέρθηκε στη χρήση σαλικυλικού τσαγιού για τη μείωση των 
πυρετών γύρω στο 400 π.Χ., και τα παρασκευάσματα φλοιού ιτιάς ήταν μέρος της 
φαρμακοποιίας της δυτικής ιατρικής στην κλασική αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα. 

• Το εκχύλισμα φλοιού ιτιάς αναγνωρίστηκε για τις ειδικές επιδράσεις του στον 
πυρετό, τον πόνο και τη φλεγμονή στα μέσα του 18ου αιώνα. Μέχρι τον 19ο 
αιώνα, οι φαρμακοποιοί πειραματίζονταν και συνταγογράφησαν μια ποικιλία 
χημικών που σχετίζονται με το σαλικυλικό οξύ, το δραστικό συστατικό του 
εκχυλίσματος ιτιάς. 

• Το 1853, ο φαρμακοποιός Charles Frédéric Gerhardt επεξεργάστηκε σαλικυλικό 
νάτριο με ακετυλοχλωρίδιο για να παράγει ακετυλοσαλικυλικό οξύ για πρώτη 
φορά. Το 1897, οι επιστήμονες της εταιρείας φαρμάκων και βαφών Bayer άρχισαν 
να ερευνούν το ακετυλοσαλικυλικό οξύ ως μια λιγότερο ερεθιστική αντικατάσταση 
των τυπικών κοινών σαλικυλικών φαρμάκων και εντόπισαν έναν νέο τρόπο για να 
το συνθέσουν το φάρμακο Aspirin και το πουλούσαν σε όλο τον κόσμο.

Αναλγητικά:
Ακετυλοσαλικυλικό οξύ 



Ασπιρίνη
• Οι πωλήσεις ασπιρίνης αναζωογονήθηκαν σημαντικά τις 

τελευταίες δεκαετίες του εικοστού αιώνα, και 
παραμένουν ισχυρές στο 21ο με ευρεία χρήση ως 
προληπτική θεραπεία για καρδιακές προσβολές και 
εγκεφαλικά επεισόδια

• Η δημοτικότητα της ασπιρίνης μειώθηκε μετά την 
ανάπτυξη της ακεταμινοφαίνης / παρακεταμόλης το 
1956 και της ιβουπροφαίνης το 1962. Στις δεκαετίες του 
1960 και του 1970, ο John Vane και άλλοι ανακάλυψαν 
τον βασικό μηχανισμό των επιδράσεων της ασπιρίνης, 
ενώ κλινικές δοκιμές και άλλες μελέτες στις δεκαετίες 
του 1960 έως και του 1980 καθιέρωσαν την 
αποτελεσματικότητα της ασπιρίνης ως παράγοντα κατά 
της πήξης που μειώνει τον κίνδυνο πήξης ασθενειών. 



Ινσουλίνη

• Το 1910 οι Sharpey και Shafer από το Εδιμβούργο μελέτησαν τα ειδικά 
κύτταρα του παγκρέατος (νησίδια του Langerhans) και υπέθεσαν ότι από 
το πάγκρεας των διαβητικών μπορεί να λείπει μια μοναδική ουσία που 
πρότειναν να ονομαστεί “ινσουλίνη”.

• Ήταν το 1921 οι ερευνητές από τον Τορόντο του Καναδά Frederick
Banting και Charles Best με την βοήθεια του καθηγητού βιοχημείας J.B. 
Collip, απομόνωσαν την ινσουλίνη και απέδειξαν ότι η έγχυσή της 
διορθώνει τις μεταβολικές διαταραχές των σκυλιών με παγκρεατεκτομή.



Ινσουλίνη
• Τον Ιανουάριο του 1922 ένας διαβητικός 

14 ετών, ο Leonard Thompson ήταν ο 
πρώτος ασθενής που έκανε μια ένεση με 
ινσουλίνη στο νοσοκομείο του Toronto.

• Η κατάσταση του βελτιώθηκε θεαματικά 
και η είδηση της ινσουλίνης έκανε 
γρήγορα το γύρο του κόσμου. 



Οι Frederck Grant Banting Καναδός Χειρουργός (1891-1941, 
αριστερά) και John James Richard Macleod Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του Toronto (1876-1935, δεξιά). Το 1923 
τιμήθηκαν με το βραβείο Nobel για την ανακάλυψη της 
ινσουλίνης.



Οι σουλφοναμίδες ήταν τα πρώτα ευρέως αποτελεσματικά αντιβακτηριακά που 
χρησιμοποιήθηκαν συστηματικά και άνοιξαν το δρόμο για την αντιβιοτική 
επανάσταση στην ιατρική. Το Prontosil, όπως ο Bayer ονόμασε το νέο φάρμακο, 
ήταν το πρώτο φάρμακο που ανακαλύφθηκε ποτέ που θα μπορούσε να θεραπεύσει 
αποτελεσματικά μια σειρά βακτηριακών λοιμώξεων μέσα στο σώμα. Είχε ισχυρή 
προστατευτική δράση έναντι λοιμώξεων που προκαλούνται από στρεπτόκοκκους, 
συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων αίματος, οστρακιάς και ερυσίπελας, και 
μικρότερη επίδραση σε λοιμώξεις που προκαλούνται από άλλους κόκκους. Το 
πρώτο σουλφοναμίδιο, με την επωνυμία Prontosil, ήταν ένα προφάρμακο. Τα 
πειράματα με το Prontosil ξεκίνησαν το 1932 αλλά δεν δημοσιεύτικαν πριν το 1935.

Αντιβιοτικά: 
Σουλφοναμίδες



• Η πενικιλίνη είναι μια ομάδα αντιβιοτικών, που 
προέρχονται αρχικά από την κοινή  μούχλα γνωστή και ως 
μούχλα Penicillium

• Τα αντιβιοτικά της πενικιλίνης ήταν από τα πρώτα 
φάρμακα που ήταν αποτελεσματικά έναντι πολλών 
βακτηριακών λοιμώξεων που προκαλούνται από 
σταφυλόκοκκους και στρεπτόκοκκους. Χρησιμοποιούνται 
ευρέως σήμερα, αν και πολλοί τύποι βακτηρίων έχουν 
αναπτύξει αντοχή μετά από εκτεταμένη χρήση.

• Ξεκινώντας στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρξαν αναφορές 
για τις αντιβακτηριακές ιδιότητες της μούχλας 
Penicillium, αλλά οι επιστήμονες δεν μπόρεσαν να 
διακρίνουν ποια διαδικασία προκαλεί το αποτέλεσμα.

Αντιβιοτικά: 
Πενικιλίνη



• Ο Σκωτσέζος γιατρός Alexander Fleming στο Νοσοκομείο St Mary's στο Λονδίνο ήταν 
ο πρώτος που έδειξε ότι το Penicillium rubens είχε αντιβακτηριακές ιδιότητες το 
1928. 

• Στις 3 Σεπτεμβρίου 1928 παρατήρησε ότι η μυκητιακή μόλυνση μιας βακτηριακής
καλλιέργειας (Staphylococcus aureus) φάνηκε να σκοτώνει τα βακτήρια. Δημοσίευσε 
το πείραμά του το 1929 και κάλεσε την αντιβακτηριακή ουσία (το εκχύλισμα 
μυκήτων) πενικιλίνη.

• Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος εισήγαγε τη μαζική παραγωγή αντιβιοτικών 
πενικιλλίνης, που κατέστη δυνατή από τις πιέσεις του πολέμου και τη συνεργασία 
Βρετανών επιστημόνων με την αμερικανική φαρμακευτική βιομηχανία.

Αντιβιοτικά: 
Πενικιλίνη



Ανάπτυξη φαρμάκων στη σύγχρονη ιατρική

• Τα φάρμακα έγιναν όλο και περισσότερο «το κέντρο της ιατρικής 
πρακτικής» από τη δεκαετία του 1950 όπου πολλά νέα φάρμακα 
εμφανίστηκαν:

• κορτικοστεροειδή για φλεγμονή,
• τα αλκαλοειδή της ερυσιβώδους όλυρας ως ηρεμιστικά και 

αντιυπερτασικά, 
• τα αντιισταμινικά για ρινικές αλλεργίες, 
• οι ξανθίνες για το άσθμα και 
• η χλωροπρομαζίνη το πρώτο αντιψυχωσικό



Οι νεότερες εξελίξεις στην εποχή μας

• Η χαρτογράφηση του DNA
• Νανοτεχνολογία
• Βιοτεχνολογία
• Μοριακή βιολογία
• Τεχνητή νοημοσύνη
• Real World Evidence & Big Data



Παραδείγματα καινοτόμων θεραπειών 

Ανάπτυξη νέων θεραπειών για πληθώρα ανίατων χρόνιων νοσημάτων
• Κυτταρικές θεραπείες
• Γονιδιακές θεραπείες
• mRNA θεραπείες
• Ανοσο-ογκολογία
• Θεραπείες ραδιοσήμανσης
• Διαγνωστικά-Θεραπευτικά προγράμματα (Applications)



Ερωτήσεις;

Σας ευχαριστώ 
για την προσοχή 

σας…
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