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  Εισαγωγή 

• Ο δευτερογενής λόγος του φύλου (ΛΦ) ή λόγος αγοριών/ κοριτσιών στη 

γέννηση εμφανίζει μικρή υπεροχή των αγοριών. 

•  Ο ΛΦ παρουσιάζει πτώση μετά μείζονα αντίξοα γεγονότα που 

επηρεάζουν την κοινωνική ζωή, όπως καταστροφικοί σεισμοί, 

βραχυχρόνιοι απειλητικοί πόλεμοι, τρομοκρατικές επιθέσεις με 

εκτεταμένες καταστροφές (Catalano et al. 2005, Fukuda et al. 1998). 

• Κοινό χαρακτηριστικό είναι το ψυχολογικό στρες που προκαλείται στη 

κοινότητα από τις εκτεταμένες απώλειες και καταστροφές. 

 

 



 Βιολογικό υπόστρωμα πτώσης ΛΦ 

• Υποθέσεις πτώσης ΛΦ από ψυχολογικό στρες: (α) περιορισμός 

κινητικότητας σπερματοζωαρίων, κυρίως με χρωμόσωμα Y, (β) 

αλλαγή επιπέδων στεροειδών ορμονών γονέων κατά τη σύλληψη, (γ) 

ελάττωση συχνότητας σεξουαλικών επαφών, και (δ) αποβολή κυρίως 

αρρένων εμβρύων (Catalano et al. 2005, Fenster et al. 1997, James 

1996, Martin 1997). 

 

 Σκοπός μελέτης 

• Διερεύνηση του ΛΦ στη γέννηση, στο νησί της Ζακύνθου, μετά μέσης 

έντασης σμήνους σεισμών διάρκειας περίπου 1 μήνα. 

 

 Μέθοδος 

• Μεταξύ 3 Απριλίου–8 Μάιου 2006 συνέβη σμήνος σεισμών, με 

επίκεντρα πλησίον της Ζακύνθου, χωρίς απώλειες ή καταστροφές. 

Συνέβησαν 26 σεισμοί ≥ 4R, με 4 μεγαλύτερους μεταξύ 5,2–5,4 R. 

• Υπολογίστηκε ο μηνιαίος ΛΦ μετά το σμήνος σεισμών 

• Οι γεννήσεις αγοριών-κοριτσιών του παραπάνω διμήνου συγκρίθηκε 

με χρονικές περιόδους πριν και μετά το σμήνος. 
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Σύνολο 1: όλες οι γεννήσεις 

Μαρτ.-Απρ. 2004-2006 και 

2009-2010 

Σύνολο 2: όλες οι γεννήσεις 

το 12μήνο προ Φεβρ. 2007 

Σύνολο 3: όλες οι γεννήσεις 

2004-2006 και 2009-2010 

• Σαφής πτώση του ΛΦ παρατηρήθηκε 11-12 μήνες μετά την έναρξη του 

σμήνους (Μάρτιος και Απρίλιος 2007). Ο λόγος γεννήσεων αγοριών έναντι 

κοριτσιών το Μάρτιο-Απρίλιο 2007 ήταν σημαντικά μικρότερος από ότι:  (α) 

τους προηγούμενους 12 μήνες, (β) από τη λήξη του σμήνους σεισμών 

μέχρι την ελάττωση των γεννήσεων αγοριών, (γ) στο σύνολο των 

γεννήσεων 3 χρόνια πριν και δύο χρόνια μετά το σμήνος και (δ) στις 

γεννήσεις του Μαρτίου-Απριλίου των παραπάνω 5 χρόνων (p=0,01−0,019) 

 

 Συμπεράσματα 

• Οι πολλαπλές δονήσεις σμήνους σεισμών μέσης έντασης σε συνδυασμό 

με ενδογενή ψυχολογικά χαρακτηριστικά και μνήμες προηγούμενων 

καταστροφικών εμπειριών μπορούν να ελαττώσουν τον ουδό έντασης του 

ψυχολογικού ερεθίσματος που οδηγεί σε πτώση του ΛΦ.  

  


