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Το 2006 συµπληρώθηκαν �0 έτη από την ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης 
του Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού (ΕΕΜΕΠ). Δεν είναι υπερβολή να τονίσω ότι η 
ΕΕΜΕΠ συνέβαλε, µέχρι σήµερα, τόσο από εκπαιδευτική όσο και από ερευνητική 
άποψη, σηµαντικά, στη µελέτη των νόσων που συνδέονται µε τη λοίµωξη από 
ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, στη χώρα µας. Όµως είναι γεγονός ότι η ΕΕΜΕΠ και 
άλλες αντίστοιχες εθνικές εταιρείες ή οµάδες µελέτης δεν θα είχαν πότε συσταθεί αν δύο 
Αυστραλοί επιστήµονες, ο γαστρεντερολόγος Barry Marshall και ο παθολογανατόµος 
robin Warren (Εικόνα �), δεν αµφισβητούσαν ένα από τα πλέον παγιωµένα δόγµατα 
στην Ιατρική Επιστήµη και δεν επέµεναν στην άποψή τους ότι η χρόνια ενεργός 
γαστρίτιδα και το πεπτικό έλκος ήταν αποτέλεσµα της λοίµωξης από ένα µικρόβιο, 
το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, του οποίου η εκρίζωση αρκούσε για τη θεραπεία 
µιας µέχρι τότε ανίατης και κάποτε θανατηφόρου νόσου.� Ακόµη σηµαντικότερο είναι 
το γεγονός ότι η ανακάλυψη αυτή έθεσε τις βάσεις για την πληρέστερη κατανόηση 
του ρόλου του µικροβίου και της φλεγµονής στην αλληλουχία των γεγονότων που 
οδηγούν στην ανάπτυξη του γαστρικού καρκίνου, προσφέροντας συνολικά ένα νέο 
µοντέλο για την ερµηνεία της καρκινογένεσης στους επιθηλιακούς καρκίνους και άρα 
καινούργιες προοπτικές στη δυνατότητα πρόληψης των νοσηµάτων αυτών2 (Σχήµα �). 
Δικαίως λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί τιµήθηκαν µε την ύψιστη επιστηµονική διάκριση, το 
βραβείο nobel Φυσιολογίας ή Ιατρικής του 200�,� διάκριση που αντανακλά σε όλους 
τους επιστήµονες που πίστεψαν στην υπόθεση του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού 
και συνέβαλαν στη µελέτη των νοσηµάτων που σχετίζονται µε το µικρόβιο αυτό. 

Διευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Όµιλος Ιατρικού Αθηνών, Νοσοκ. Π. Φαλήρου
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Εικόνα 1. Ο γαστρεντερολόγος Barry Marshall και ο παθολογοανατόµος Robin Warren µετά την 
απονοµή του βραβείου Nobel Φυσιολογίας ή Ιατρικής του 200�.

Σχήµα 1. Νέο µοντέλο για την ερµηνεία της καρκινογένεσης στους επιθηλιακούς καρκίνους.

Πράγµατι, την ανακάλυψη του µικροβίου ακολούθησε µια ερευνητική και συγγραφική 
επανάσταση µε εντυπωσιακή αύξηση των δηµοσιεύσεων για το ελικοβακτηρίδιο 
του πυλωρού στο διεθνή ιατρικό τύπο, που σήµερα ανέρχονται περίπου στις ��00 
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Σχήµα 2. Αύξηση των δηµοσιεύσεων για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού στο διεθνή ιατρικό 
τύπο.

Σχήµα 3. Αριθµός δηµοσιεύσεων Ελλήνων συγγραφέων στο διεθνή ιατρικό τύπο.

κατ’ έτος, ισάριθµες µε τις δηµοσιεύσεις που αναφέρονται στις ΙΦΕΝ� (Σχήµα 2). 
Αντίστοιχη υπήρξε και η αύξηση των ελληνικών δηµοσιεύσεων, τηρουµένων βεβαίως 
των αναλογιών, στο διεθνή ιατρικό τύπο µετά την ίδρυση της ΕΕΜΕΠ (�996)� (Σχήµα 
�). Στη διαδροµή από την ανακάλυψη του µικροβίου µέχρι την απονοµή του βραβείου 
Nobel αναφέρεται, στο πρώτο µέρος του αφιερώµατος, ο Επίκουρος Καθηγητής κ. 
Θεόδωρος Ροκκάς, εκπρόσωπος της ΕΕΜΕΠ στην Ευρωπαϊκή Οµάδα Μελέτης του 
Ελικοβακτηριδίου του Πυλωρού.

Όµως δεν πρέπει να ξεχνάµε και τους επιστήµονες που αρκετά χρόνια πριν 
την ανακάλυψη του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού από τους Marshall και Warren 
κράτησαν ζωντανή την υπόθεση της µικροβιακής αιτιολογίας του πεπτικού έλκους, 
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πολλές φορές υπό αντίξοες συνθήκες και σε ένα εν πολλοίς 
εχθρικό επιστηµονικό περιβάλλον. Για τους ανθρώπους 
αυτούς ο ίδιος ο Barry Marshall κάνει ειδική τιµητική µνεία σε 
ένα βιβλίο που εξέδωσε προ �ετίας µε τίτλο “Helicobacter pio-
neers”. Ένας από τους επιστήµονες αυτούς υπήρξε ο Έλληνας 
ιατρός Ιωάννης Λυκούδης (Εικόνα 2) που ανάλωσε τη ζωή 
του στην υποστήριξη της επιστηµονικής του άποψης, για τη 
µικροβιακή αιτιολογία του πεπτικού έλκους και δεν ευτύχησε 
να δει την άποψή του να δικαιώνεται. Η ΕΕΜΕΠ τίµησε στο 
��ο Συνέδριό της, τη µνήµη του πρωτοπόρου ιατρού Ιωάννου 
Λυκούδη απονέµοντας ειδική τιµητική διάκριση στην οικογένειά 
του. Στην προσωπικότητα και το έργο του αναφέρεται στο 
δεύτερο µέρος του αφιερώµατος ο συνάδελφος κ. Στάθης 
Παπαβασιλείου γνωστός µελετητής του έργου του Ιωάννου 

Λυκούδη και φίλος της οικογένειάς του.
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Εικόνα 2. Ο Έλληνας πρω-
τοπόρος ιατρός Ιωάννης 
Λυκούδης


