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To ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (Helicobacter pylori) είναι ένα μικρόβιο 

που ζει στο στομάχι (Εικόνα 1). Το βακτήριο αυτό είναι ο κυριότερος παράγο-

ντας που μπορεί να προκαλέσει έλκος στομάχου ή δωδεκαδάκτυλου, ενώ επί-

σης σχετίζεται και με την εμφάνιση του καρκίνου του στομάχου. Η γνώση αυτή 

προήλθε από τη δουλειά δύο Αυστραλών ερευνητών, του Dr. Barry J. Marshall 

και του Dr. J. Robin Warren. 

 

Εικόνα 1: Το βακτήριο Helicobacter pylori. 

 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, οι επιστήμονες πίστευαν ότι ο βα-

σικότερος παράγοντας για την εκδήλωση πεπτικών διαταραχών, όπως το έλ-

κος, ήταν το άγχος και η κακή διατροφή. Το 1979 ο J. Robin Warren, ιατρός στο 

Royal Perth Hospital στο Περθ της Αυστραλίας, εντόπισε, με τη βοήθεια μικρο-

σκοπίου, βακτήρια σε βιοψίες στομάχου από ασθενείς με έλκος. Η παρατήρηση 

αυτή τον οδήγησε στο να αρχίσει να πιστεύει ότι το έλκος είναι δυνατόν να ο-

φείλεται σε κάποιο μικρόβιο. Δύο χρόνια αργότερα ξεκίνησε, μαζί με τον επίσης 

ιατρό Barry J. Marshall, μια έρευνα με σκοπό να αποδείξουν την ορθότητα της 

υπόθεσής τους. 



ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Β. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ 

Στην έρευνά τους οι Warren και Marshall χρησιμοποίησαν δείγματα από 

100 ασθενείς με στομαχικές διαταραχές. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, 

από τους τεχνικούς του εργαστηρίου, ήταν η εξής: επίχρισμα από τις βιοψίες 

του στομάχου των ασθενών καλλιεργούνταν για δύο ημέρες. Αν στο διάστημα 

αυτό δεν αναπτύσσονταν κανένα μικρόβιο στην καλλιέργεια, τότε οι καλλιέρ-

γειες απορρίπτονταν και οι ερευνητές θεωρούσαν ότι στη συγκεκριμένη βιοψία 

δεν υπήρχε κάποιο μικρόβιο. 

Τα αποτελέσματα που αφορούσαν τις πρώτες 33 βιοψίες ήταν απογοη-

τευτικά για τους δύο ερευνητές: κανένα μικρόβιο δεν αναπτύχθηκε σε κάποια 

καλλιέργεια. Ώσπου, για καλή τους τύχη, εξ’ αιτίας των διακοπών του Πάσχα, η 

34η και 35η καλλιέργεια αφέθηκαν να αναπτυχθούν για πέντε ημέρες αντί για 

δύο, επειδή πολύ απλά δεν πήγε κάποιος στο εργαστήριο στο τέλος της δεύτε-

ρης ημέρας για να τις πετάξει. Στις καλλιέργειες αυτές εντοπίστηκαν βακτήρια! 

Η παρατήρηση αυτή οδήγησε τους δύο ερευνητές στο συμπέρασμα ότι το βα-

κτήριο που αναζητούσαν χρειάζεται μεγαλύτερο χρόνο ανάπτυξης σε σχέση με 

άλλα γνωστά μικρόβια. Έτσι, οι καλλιέργειες από τα υπόλοιπα 65 δείγματα ε-

πωάστηκαν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 13 από τα παραπάνω 65 δείγ-

ματα προέρχονταν από ασθενείς με έλκος δωδεκαδακτύλου: και στις 13 καλ-

λιέργειες που προέρχονταν από τα δείγματα αυτά, αναπτύχθηκε το ελικοβακτη-

ρίδιο. 

Τα αποτελέσματά αυτά, που συσχέτιζαν το έλκος του στομάχου με το ελι-

κοβακτηρίδιο, ήταν εντυπωσιακά και οι δύο ερευνητές προσπάθησαν, το 1983, 

να τα δημοσιεύσουν σε κάποιο επιστημονικό περιοδικό. Οι κριτές, όμως, του 

περιοδικού, όχι μόνο απέρριψαν την έρευνά τους, αλλά την κατέταξαν και στο 

χειρότερο 10% των αιτημάτων για δημοσίευση που είχε δεχτεί το συγκεκριμένο 

περιοδικό εκείνη τη χρονιά. Ο λόγος για τον οποίο συνέβη αυτό ήταν επειδή την 

εποχή εκείνη υπήρχε παγιωμένη η πεποίθηση πως στο στομάχι δεν μπορεί να 

ζήσει κανένα μικρόβιο, λόγω του έντονα όξινου περιβάλλοντός του. Έτσι, η ιδέα 

ότι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας του έλκους είναι ένα βακτήριο ήταν αρ-

κετά πρωτοποριακή ώστε να γίνει εύκολα αποδεκτή. «Για τους γαστρεντερολό-

γους της εποχής εκείνης, η ιδέα ότι το έλκος οφείλεται σε κάποιο μικρόβιο ήταν 

σαν να τους έλεγες ότι η Γη είναι επίπεδη», σχολίασε ο ίδιος ο Marshall σε 

συνέντευξη που έδωσε το 2010. 
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Ο Marshall στην προσπάθειά του να στηρίξει την ιδέα αυτή, επιχείρησε να 

μολύνει με το ελικοβακτηρίδιο κάποιον ζωικό οργανισμό, όπως χοίρους, ποντι-

κούς και αρουραίους, έτσι ώστε να τον χρησιμοποιήσει ως μοντέλο. Τα πειρά-

ματά του όμως δεν είχαν επιτυχία. Το ίδιο χρονικό διάστημα παρατήρησε ότι η 

χορήγηση αντιβιοτικών σε ασθενείς με έλκος στομάχου, είχε ως αποτέλεσμα 

την ίασή τους. Έτσι, πεπεισμένος για το ορθό της θεωρίας ότι το ελικοβακτηρί-

διο είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας του έλκους στομάχου, το1984, απο-

φάσισε να χρησιμοποιήσει τον εαυτό του ως πειραματόζωο. Παρουσία μαρτύ-

ρων και αφού προηγουμένως είχε κάνει γαστροσκόπηση για να αποδείξει ότι 

ήταν υγιής, ήπιε ένα διάλυμα που περιείχε ελικοβακτηρίδια. Τα ελικοβακτηρίδια 

αυτά προέρχονταν από το στομάχι κάποιου ασθενούς. Μετά από πέντε ημέρες 

ο Marshall εμφάνισε συμπτώματα ναυτίας και εμετού. Δέκα ημέρες μετά τη μό-

λυνση εκδήλωσε γαστρίτιδα, ενώ με νέα γαστροσκόπηση έδειξε ότι το ελικοβα-

κτηρίδιο είχε αποικήσει το στομάχι του. Δεκατέσσερις ημέρες μετά τη μόλυνση, 

άρχισε να δέχεται αντιβιοτικά, με αποτέλεσμα να ιαθεί πλήρως. 

Τα επόμενα χρόνια παρόμοια πειράματα από άλλα εργαστήρια στην Ευ-

ρώπη και στην Αμερική έδωσαν αντίστοιχα αποτελέσματα με εκείνα των δύο 

Αυστραλών ερευνητών. Έτσι, η θεωρία τους για το ρόλο του ελικοβακτηριδίου 

στο έλκος άρχισε να βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές, με αποτέλε-

σμα σήμερα να είναι καθολικά αποδεκτή. Για την ανακάλυψή τους αυτή οι War-

ren και Marshall τιμήθηκαν με το βραβείο Νόμπελ Ιατρικής το 2005 (Εικόνα 2) 

 

 

Εικόνα 2: Οι Dr. Barry J. Marshall (αριστερά) και Dr. J. Robin Warren (δεξιά). 
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Δεν έχουν όμως όλες οι ιστορίες στην έρευνα happy end. Ο ιατρός Ιωάν-

νης Λυκούδης (1910-1980) (Εικόνα 3) εξασκούσε τη γενική Ιατρική στο Μεσο-

λόγγι τη δεκαετία του 1950. Υπέφερε και ο ίδιος από έλκος του στομάχου και, 

όταν, το 1958, προσβλήθηκε από αιμορραγική γαστρεντερίτιδα, τη θεράπευσε 

μόνος του με τη χρήση αντιβιοτικών. Τότε παρατήρησε ότι η χορήγηση των 

αντιβιοτικών οδήγησε σε παρατεταμένη ύφεση των συμπτωμάτων του έλκους. 

Η παρατήρηση αυτή οδήγησε το Λυκούδη στην ιδέα ότι το έλκος οφείλεται σε 

κάποιο μικρόβιο. Μετά από διάφορους πειραματισμούς κατέληξε σε ένα συγκε-

κριμένο συνδυασμό αντιβιοτικών, ως τον καταλληλότερο για την αντιμετώπιση 

του μικροβίου αυτού. Με το συνδυασμό αυτό, που τον ονόμασε Elgaco, θερά-

πευσε χιλιάδες ασθενείς. 

 

 

Εικόνα 3: Ο ιατρός Ιωάννης Λυκούδης. 

 

Οι ελληνικές αρχές, το 1967, δεν έδωσαν άδεια κυκλοφορίας στο Elgaco, 

επειδή δεν συνοδεύονταν από τις κατάλληλες κλινικές μελέτες. Την ίδια χρονιά 

ο Λυκούδης παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη, επειδή το Elgaco που χρησιμο-

ποιούσε ήταν μη εγκεκριμένο φάρμακο, αλλά αθωώθηκε. Την επόμενη χρονιά 

όμως καταδικάζεται για τον ίδιο λόγο από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρι-

κού Συλλόγου Αθηνών. 

Τα επόμενα χρόνια προσπάθησε να προωθήσει το Elgaco, μέσω επαφών 

με υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης. Αυτά τον παρέπεμψαν στους υπεύ-
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θυνους του πανεπιστημίου Αθηνών, οι οποίοι όμως αδράνησαν για την υπό-

θεσή του. Αντίστοιχα, οι διαπραγματεύσεις που έκανε με διάφορες φαρμακευ-

τικές εταιρείες επίσης δεν είχαν αποτέλεσμα. Ένας σημαντικός λόγος για τον 

οποίο συνέβη αυτό ήταν το γεγονός ότι το Elgaco περιείχε φάρμακα τα οποία 

ανήκαν ήδη σε άλλες εταιρίες, επομένως η έγκριση για την κυκλοφορία του El-

gaco θα απαιτούσε προηγουμένως άδεια από τις εταιρίες αυτές. Επιπλέον, οι 

φαρμακευτικές εταιρείες πιθανόν να θεωρούσαν ότι, για τον ίδιο λόγο, θα ήταν 

εύκολη η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας του φαρμάκου του Λυκούδη 

από τις υπόλοιπες εταιρίες. Έτσι, για τους λόγους αυτούς δεν δέχτηκαν να προ-

ωθήσουν το Elgaco. 

Ο Λυκούδης είχε επίσης προσπαθήσει, το 1966, να δημοσιεύσει τα απο-

τελέσματά του στο επιστημονικό περιοδικό JAMA (The Journal of the American 

Medical Association), αλλά αυτά απορρίφθηκαν επειδή θεωρήθηκαν ως «μη 

κατάλληλα για το περιοδικό». Αντίστοιχες προσπάθειες ενημέρωσης των συ-

ναδέλφων του δεν ευοδώθηκαν, καθώς, μάλλον ηθελημένα, αυτός αποφεύγο-

νταν από το ιατρικό πανεπιστημιακό κατεστημένο. 

Έτσι, ο Ιωάννης Λυκούδης πέθανε το 1980, απογοητευμένος και με το 

παράπονο ότι αντιμετωπίστηκε από την επιστημονική κοινότητα ως τσαρλατά-

νος. Μέχρι το τέλος της ζωής του ήταν σίγουρος ότι είχε δίκαιο. Λέγεται ότι πριν 

πεθάνει είπε στους δικούς του: «να μου το φέρετε στον τάφο μου, όταν ανακα-

λυφθεί ότι είχα δίκιο». 

Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο του Ιωάννη Λυκούδη, ο Barry J. Marshall 

πίνοντας το ζωμό με το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού, αποδείκνυε την αλήθεια 

της θεωρίας του Λυκούδη. Το 1999, δημοσιεύθηκε στο The Lancet, που είναι 

ένα από τα παλαιότερα και εγκυρότερα επιστημονικά περιοδικά Ιατρικής στον 

κόσμο, μια περιγραφή της προσφοράς του Λυκούδη υπό τον τίτλο: «John 

Lycoudis: an unappreciated discoverer of the cause and treatment of peptic 

ulcer disease». Ο ίδιος ο Marshall, το 2002, στο βιβλίο του «Helicobacter Pio-

neers: Firsthand accounts from the scientists who discovered helicobacters, 

1892-1982» αφιέρωσε ένα κείμενο για τον Λυκούδη με τίτλο: «John Lycoudis: 

The general practitioner in Greece who in 1958 discovered the cause of, and a 

treatment for, peptic ulcer disease». Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, το 2006, με 

απόφασή του ακύρωσε την ποινή που του είχε επιβάλει το1968. 
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