ΡΟΛΟΓΟΣ
Θ τεκμθρίωςθ του αποικιςμοφ του ςτομάχου από το Ελικοβακτθρίδιο του πυλωροφ αποτελεί ζνα
ςθμαντικό βιμα ςτθ διερεφνθςθ του ρόλου τθσ ςυμβίωςθσ ανκρϊπου και μικροβίων. Και πιςτεφω
ότι αποτελεί το κφριο ζναυςμα για τθ διερεφνθςθ του μικροβιϊματοσ του πεπτικοφ και τθ ςχζςθ του
με τα διάφορα νοςιματα του πεπτικοφ ι/και άλλων ςυςτθμάτων και που ευρίςκεται ςιμερα ςτθ
πρϊτθ γραμμι του ερευνθτικοφ ενδιαφζροντοσ.
Θ κεραπεία του πεπτικοφ ζλκουσ με αντιβίωςθ αποτζλεςε επανάςταςθ ςτο επικρατοφν τότε δόγμα
τθσ ιατρικισ, ανζτρεψε δεδομζνα, λφτρωςε εκατομμφρια ανκρϊπουσ και επιβεβαίωςε το γεγονόσ
του πόςο κοντά αλλά και πόςο μακριά είναι πολλζσ φορζσ θ λφςθ και θ απάντθςθ ςε πολλά
προβλιματα και ερωτιματα τθσ ιατρικισ.
Τον πρϊτο ενκουςιαςμό των κεραπευτικϊν αποτελεςμάτων τθσ γαςτρίτιδασ, του πεπτικοφ ζλκουσ
και τθσ πρόλθψθσ του καρκίνου του ςτομάχου ακολοφκθςε και ακολουκεί θ διερεφνθςθ τθσ
ςφνδεςισ του με εξωγαςτρικά νοςιματα.
Μετά τον καταιγιςμό και τθν εξάντλθςθσ των πλθροφοριϊν τθσ κλινικισ ιατρικισ άρχιςε να βγαίνει
ςτθν βιβλιογραφία θ ςε βάκοσ διερεφνθςθ τθσ δομισ και των μθχανιςμϊν δράςθσ του
ελικοβακτθριδίου. Και μαηί και το πρόβλθμα τθσ μικροβιακισ αντοχισ και των αποτυχιϊν των
κλαςςικϊν κεραπευτικϊν ςχθμάτων.
Θ Ελλθνικι Εταιρεία Μελζτθσ του Ελικοβακτθριδίου του Ρυλωροφ (ΕΕΜΕΡ) και θ Γαςτρεντερολογικι
Κοινότθτα είχαν και ζχουν ςθμαντικι παρουςία ςτθ διεκνι βιβλιογραφία και δρϊμενα.
ο
Στο 18 Ελλθνικό Συνζδριο για το Ελικοβακτθρίδιο του πυλωροφ με το περιοριςμζνο χρονικό
περικϊριο επιχειρείται μια ςφντομθ καταγραφι των νεότερων δεδομζνων ςτθ διάγνωςθ και τθ
κεραπεία, ςτο ρόλο τθσ μικροβιακισ αντοχισ, ςτα αμφιλεγόμενα κζματα τθσ δυςπεψίασ, τθσ
γαςτρο-οιςοφαγικισ παλινδρόμθςθσ και των προκαρκινικϊν βλαβϊν και ςτο ρόλο του γαςτρικοφ
μικροβιϊματοσ γενικότερα. Συγχρόνωσ και όπωσ ςε όλα τα ςυνζδρια τθσ ΕΕΜΕΡ αναφζρονται και
ςχολιάηονται προκεκλθμζνεσ ξενόγλωςςεσ εργαςίεσ όπωσ και ανακοινϊνονται επιλεγμζνεσ
ανακοινϊςεισ Ελλινων ερευνθτϊν.
Θ επιτυχία ενόσ ςυνεδρίου ςτθρίηεται όμωσ ςτθν ενεργό ςυμμετοχι και του ακροατθρίου το οποίο
δίνει τον παλμό και τα ερεκίςματα για τισ ςυηθτιςεισ που αποτελοφν και το δείκτθ τθσ επιτυχίασ.
ο
Με τισ ςκζψεισ αυτζσ ςασ προςκαλϊ ςτο 18 Ελλθνικό Συνζδριο για το Ελικοβακτθρίδιο του
πυλωροφ.
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