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ΓΕΝΕΤΙΚΕΣ   ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ  

 

    Μια γενετική νόσος είναι οποιαδήποτε νόσος που προκαλείται από μια ανωμαλία στο 

γονιδίωμα ενός ατόμου. Η ανωμαλία μπορεί να κυμαίνεται από μικροσκοπική σε 

σημαντικά — από μια διακριτή μετάλλαξη σε ένα μόνο βάσεων στο DNA ενός και μόνο 

γονιδίου σε ένα μεικτό χρωμοσωμική ανωμαλία που περιλαμβάνει την προσθήκη ή 

αφαίρεση ενός ολόκληρου χρωμόσωμα ή σύνολο χρωμοσωμάτων. Μερικές γενετικές 

διαταραχές που κληρονόμησε από τους γονείς, ενώ οι άλλες γενετικές ασθένειες που 

προκαλούνται από αλλαγές που αποκτήθηκαν ή μεταλλάξεις σε ένα γονίδιο ή προ 

υπάρχουσα ομάδα γονιδίων.  

 

  1.Προγεννετικός Έλεγχος 

Εξετάσεις Αίματος 

Γενική Αίματος, Επίπεδα Σιδήρου και Φερριτίνης 

Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τα επίπεδα αιμοσφαιρίνης, σιδήρου και φερριτίνης, 

ώστε να αποκλείσουμε σιδηροπενική αναιμία. Το σώμα μας χρειάζεται σίδηρο 

προκειμένου να παράγει αιμοσφαιρίνη, που θα μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα με τα 

ερυθρά αιμοσφαίρια. Εάν τα επίπεδα είναι χαμηλά, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, 

προκειμένου οι τιμές που είναι παθολογικές να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα. 

Είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση να δημιουργηθεί ένα προσωπικό και 

εξατομικευμένο πλάνο διατροφής που θα ενισχύσει το σίδηρο και την αιμοσφαιρίνη της 

εγκύου από φυσικές πηγές (άπαχο κρέας, σπανάκι, όσπρια) και εφόσον χρειαστεί να 

συνταγογραφηθούν και δισκία σιδήρου και φυλλικού οξέος, ανάλογα με τις προσωπικές 

ανάγκες τις εγκύου. 

Ομάδα Αίματος και Rhesus: 

Είναι σημαντικό ο θεράπων ιατρός να γνωρίζει την ομάδα αίματός σας, στη σπάνια 

περίπτωση που χρειαστεί μετάγγιση αίματος κατά τη διάρκεια της κύησης ή τον τοκετό. 

Όσον αφορά τον παράγοντα Rhesus, πρέπει να γνωρίζουμε εάν η έγκυος είναι RhD (+) ή 

RhD (-) .Αν η μητέρα είναι RhD (-) και ο πατέρας του μωρού είναι RhD(+), υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα και το μωρό να είναι RhD (+). Στην περίπτωση αυτή, το σώμα της 

εγκύου μπορεί να παράγει αντισώματα τα οποία αρχίζουν να επιτίθενται στα ερυθρά 

αιμοσφαίρια του μωρού σας. Στην πρώτη εγκυμοσύνη συνήθως δεν υπάρχει κανένα 

πρόβλημα. Σε επόμενη όμως εγκυμοσύνη, πάλι με RhD (+) έμβρυο, εάν δεν υπάρχει 



έγκαιρη αντιμετώπιση, ο κίνδυνος για σοβαρή αναιμία και αιμολυτικό ίκτερο του μωρού 

είναι μεγάλος. 

Έλεγχος για Μεσογειακή και Δρεπανοκυτταρική Αναιμία: Πλέον σημαντική εξέταση 

ελέγχου για την πιο συχνή γενετικά καθορισμένη ασθένεια των λαών της Μεσογείου με 

σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για την υγεία του ατόμου που νοσεί. Συνιστάται η 

πραγματοποίησή της ιδανικά προτού η γυναίκα μείνει έγκυος ή αμέσως μόλις 

επιβεβαιωθεί η εγκυμοσύνη της. 

Ανοσία σε Ερυθρά 

Οι περισσότερες γυναίκες έχουν ανοσία στην Ερυθρά, είτε λόγω εμβολιασμού τους, είτε 

λόγω του ότι έχουν νοσήσει σε παιδική ηλικία. Στην περίπτωση που η έγκυος δεν έχει 

ανοσία, είναι πολύ σημαντικό να αποφύγει με κάθε τρόπο την έκθεσή της σε 

περιβάλλοντα που μπορεί να κολλήσει τη νόσο. Ο λόγος είναι πως εάν νοσήσει κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι μεγάλος ο κίνδυνος το μωρό να παρουσιάσει σοβαρά 

προβλήματα στην καρδιά, την όραση και την ακοή του. 

Έλεγχος για τους ιούς Ηπατίτιδας Β και C, HIV I&II, και Σύφιλης 

Ηπατίτιδα: Οποιαδήποτε γυναίκα θα μπορούσε να είναι φορέας του ιού της ηπατίτιδας 

και να μην το γνωρίζει ακόμη, καθώς δεν έχει εκδηλωθεί κάποιο σύμπτωμα. Στην 

περίπτωση όμως εγκυμοσύνης είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε, γιατί εάν περάσει η 

ασθένεια στο μωρό σας είτε πριν είτε μετά την γέννηση, το συκώτι του θα μπορούσε να 

υποστεί σοβαρές βλάβες.  

Σύφιλη: Αν και ως σεξουαλικά μεταδιδόμενη ασθένεια είναι σπάνια στις μέρες μας, ο 

έλεγχος πρέπει να γίνει γιατί σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος οι επιπτώσεις στην 

υγεία του μωρού μπορεί να είναι δραματικές.  

HIV Ι και ΙΙ: Όλες οι μητέρες πρέπει να υποβάλλονται σε αυτή την εξέταση αίματος για 

την ανίχνευση του ιού του AIDS, στα πλαίσια πρόληψης και περιορισμού μετάδοσης της 

νόσου. Επίσης, στην περίπτωση θετικού αποτελέσματος, προκειμένου να ληφθούν τα 

απαραίτητα, μέτρα ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μετάδοσης του ιού στο μωρό σας κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, ή μετά τη γέννηση. 

Τοξοπλάσμωση 

 

Το τοξόπλασμα είναι ένα παράσιτο από το οποίο μία έγκυος γυναίκα μπορεί να μολυνθεί 

σε επαφή της με περιττώματα από γάτες, χώμα, ωμό κρέας ή μη παστεριωμένα 

γαλακτοκομικά. Εάν μία γυναίκα δεν έχει ανοσία και νοσήσει πρώτη φορά κατά τη 

διάρκεια της εγκυμοσύνης, μπορεί να αποβάλλει, το μωρό να έχει προβλήματα ή και να 

γεννηθεί νεκρό. Για το λόγο αυτό και ο έλεγχος για τοξοπλάσμωση είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός. 

Έλεγχος Σακχάρου 

Η μέτρηση του σακχάρου στην αρχή της κύησης και το τεστ ανοχής γλυκόζης/ καμπύλη 

σακχάρου στο Β Τρίμηνο αποτελούν τεστ προ συμπτωματικού ελέγχου για τον διαβήτη 



κύησης, δηλαδή τον τύπο διαβήτη που μπορεί να αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Ο έλεγχος αυτός γίνεται στα πλαίσια πρόληψης και έγκυρης διάγνωσης 

της νόσου για την αποφυγή πιθανών επιπλοκών. 

Έλεγχος Αυχενικής Διαφάνειας Α’ Τριμήνου: 

Ο έλεγχος αυχενικής διαφάνειας είναι ίσως η πιο σημαντική υπερηχογραφική εξέταση 

της εγκυμοσύνης στο πρώτο τρίμηνο, γιατί δίνει εξαιρετικά σημαντικές πληροφορίες για 

το έμβρυο αλλά και την κύηση γενικότερα. Είναι μία εξέταση προγεννητικού ελέγχου μη 

επεμβατική, που έχει σαν στόχο την έγκαιρη διάγνωση ορισμένων παθήσεων και 

χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου, όπως τα Σύνδρομα Down, Patau και Edwards. 

Η υπερηχογραφική μέτρηση ειδικών δεικτών όπως πχ η αυχενική διαφάνεια και το ρινικό 

οστό του εμβρύου, σε συνδυασμό με τον βιοχημικό έλεγχο τριών παραγόντων στο αίμα 

της μητέρας (β-hCG, PAPP-A και PGF), την ηλικία και το βάρος της, οδηγεί τελικά σε 

αυτό που λέμε συνδυασμένη στατιστική πιθανότητα το έμβρυο να πάσχει από σύνδρομο 

Down και άλλες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. 

Τόσο οι γιατροί που πραγματοποιούν τον ειδικό αυτό υπερηχογραφικό έλεγχο, όσο και 

τα εργαστήρια που μετρούν τους συγκεκριμένους βιοχημικούς δείκτες πρέπει να έχουν 

αυστηρή πιστοποίηση για αυτές τις υπηρεσίες τους. Και αυτό γιατί, εφόσον τα 

αποτελέσματα έχουν εκτιμηθεί σωστά, μειώνεται η πιθανότητα να χρειαστεί μια 

επεμβατική εξέταση για τον έλεγχο των χρωμοσωμάτων του εμβρύου, όπως η λήψη 

τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση, που ενέχουν τον κίνδυνο αποβολής. 

Να σημειωθεί πως η αυξημένη αυχενική διαφάνεια σχετίζεται και με πιθανές καρδιακές 

ανωμαλίες και ανωμαλίες των μεγάλων αγγείων. Για το λόγο αυτό συστήνεται πιο 

εξειδικευμένος έλεγχος της καρδιάς του εμβρύου στην περίοδο της εγκυμοσύνης. 

Επίσης, εάν λόγω αυξημένης αυχενικής διαφάνειας και υψηλών πιθανοτήτων για κάποια 

χρωμοσωμική ανωμαλία η έγκυος τελικά προχωρήσει σε λήψη τροφοβλάστης ή 

αμνιοπαρακέντηση και τα αποτελέσματα βγουν φυσιολογικά, θα πρέπει, σε συνεργασία 

με ειδικούς, να αποκλειστούν συγγενείς λοιμώξεις και πιο σπάνια γενετικά σύνδρομα ή 

άλλες συγγενείς ανωμαλίες. 

Λήψη Τροφοβλάστης CVS (Λήψη Χοριακών Λαχνών) 

Πρόκειται για επεμβατικό διαγνωστικό τεστ που πραγματοποιείται σχετικά νωρίς στην 

κύηση (10 - 12 εβδομάδες) προκειμένου να διαγνώσει έγκαιρα γενετικές διαταραχές στο 

έμβρυο όπως η κυστική ίνωση και η μεσογειακή αναιμία καθώς επίσης χρωμοσωμικές 

ανωμαλίες όπως το σύνδρομο Down. Πραγματοποιείται με λήψη χοριακών λαχνών από 

τον πλακούντα προκειμένου να γίνει έλεγχος του DNA, των χρωμοσωμάτων και κάποιων 

ενζύμων του εμβρύου. Ενδείξεις για το τεστ αυτό αποτελούν: 1) Αυξημένη πιθανότητα 

για χρωμοσωμικές ανωμαλίες στον έλεγχο της αυχενικής διαφάνειας, 2) Ύπαρξη 

χρωμοσωμικής ανωμαλίας σε προηγούμενη κύηση 3) Βεβαρυμένο οικογενειακό 

ιστορικό για την ύπαρξη κάποιας γενετικής ασθένειας πχ κυστικής ίνωσης. Πρέπει όμως 

να σημειωθεί πως το τεστ αυτό σε καμία περίπτωση δεν ανιχνεύει όλες τις γεννητικές 

ανωμαλίες και εμπεριέχει το κίνδυνο αποβολής ενός πιθανώς φυσιολογικού εμβρύου. 



Αμνιοπαρακέντηση 

Πρόκειται επίσης για επεμβατικό διαγνωστικό τεστ με τις ίδιες ενδείξεις όπως η λήψη 

τροφοβλάστης. Πραγματοποιείται πιο αργά στην κύηση, μετά τις 15 εβδομάδες, με λήψη 

συγκεκριμένης ποσότητας αμνιακού υγρού που περιβάλλει το έμβρυο και το οποίο 

περιέχει εμβρυικά κύτταρα και άλλα στοιχεία για περαιτέρω ανάλυση. Εκτός από τη 

διάγνωση συγκεκριμένων (προσοχή -όχι όλων) γενετικών και χρωμοσωμικών 

ανωμαλιών, η διαδικασία μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί προκειμένου να γίνει 

έλεγχος του εμβρύου για φλεγμονή, να μειωθεί η ποσότητα του αμνιακού υγρού, να 

αποκλεισθεί η πιθανότητα φλεγμονής της μήτρας ή να εκτιμηθεί η σοβαρότητα 

ασυμβατότητας Rhesus ανάμεσα στη μητέρα και το έμβρυο. Και εδώ το αρνητικό είναι 

πως υπάρχει κίνδυνος αποβολής, οπότε η αμνιοπαρακέντηση πρέπει να πραγματοποιείται 

όταν υπάρχουν ιατρικώς τεκμηριωμένες ενδείξεις. 

Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος 

Ο Προγεννητικός Μοριακός Καρυότυπος, αποτελεί την εξέλιξη του παραδοσιακού 

καρυοτύπου που έως πρόσφατα ήταν η μόνη διαθέσιμη μέθοδος ανάλυσης του γενετικού 

υλικού του εμβρύου μετά από τη λήψη τροφοβλάστης ή την αμνιοπαρακέντηση. Με το 

προηγμένο αυτό τεστ γενετικού ελέγχου, που πραγματοποιείται με μια σχετικά νέα 

τεχνική, που ονομάζεται συγκριτικός γενωμικός υβριδισμός σε μικροσυστοιχίες (array 

CGH), μπορούμε να ανιχνεύσουμε διάφορα σύνδρομα και γενετικά νοσήματα 

(περισσότερα από 120) καθώς επίσης πιθανώς να προσδιορίσουμε συγκεκριμένες μορφές 

πνευματικής και αναπτυξιακής καθυστέρησης του εμβρύου. 

Πραγματοποιείται μονάχα σε εξειδικευμένα κέντρα γενετικής, εφόσον κριθεί απαραίτητο 

βάσει παθολογικών ευρημάτων. Επειδή ως εξέταση προϋποθέτει τη λήψη γενετικού 

υλικού με επεμβατικές μεθόδους που ενέχουν τον κίνδυνο αποβολής, σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελεί εξέταση ρουτίνας. Ορισμένες φορές όμως, η πραγματοποίησή 

του αποτελεί επιθυμία των γονέων, παρά την απουσία ενδείξεων, στα πλαίσια πρόληψης, 

επειδή το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει διαταραχές του γονιδιώματος που εμφανίζονται 

ξαφνικά σε μια κατά τα άλλα φυσιολογική κύηση, χωρίς να υπάρχει βεβαρυμμένο 

ιστορικό ή παθολογικά υπερηχογραφικά ευρήματα. 

Μη Επεμβατικός Προγεννητικός Έλεγχος 

Οι έγκυες γυναίκες υψηλού κινδύνου για χρωμοσωμικές ανωμαλίες, ακόμα και εκείνες 

με δίδυμη κύηση, έχουν πλέον τη δυνατότητα ελέγχου για τις ανωμαλίες αυτές, χάρη σε 

ένα πολύ εξελιγμένο γενετικό τεστ υψηλής ευαισθησίας, όπως το Tranquility TEST. 

Πρόκειται για ένα Μη Επεμβατικό Τεστ Προγεννητικού Ελέγχου, το οποίο, λόγω της 

υψηλής αξιοπιστίας του, έχει συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα τεστ 

προγεννητικού ελέγχου, όπως η λήψη τροφοβλάστης (CVS) και η αμνιοπαρακέντηση. 

Και αυτό γιατί είναι απόλυτα ασφαλές για τη μητέρα και το έμβρυο, ενώ τα άλλα δύο, 

λόγω του ότι είναι επεμβατικά, εμπεριέχουν τον κίνδυνο αποβολής. Το εμβρυικό DNA, 

δηλαδή το γενετικό υλικό του εμβρύου, είναι ανιχνεύσιμο από την 5η εβδομάδα της 

κύησης. Η συγκέντρωσή του αυξάνει κατά τις επόμενες εβδομάδες και εξαφανίζεται 

μετά τον τοκετό. Η ποσότητα του εμβρυϊκού DNA που υπάρχει από την 9η εβδομάδα της 



κύησης είναι αρκετή για να εγγυηθεί την υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία του 

Tranquility. 

Χρησιμοποιώντας μία από τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες γενετικής ανάλυσης που 

ονομάζεται NGS (Next Generation Sequencing), γίνεται καταμέτρηση του αριθμού των 

αντιτύπων των χρωμοσωμάτων του εμβρύου και στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένας 

ειδικός αλγόριθμος υπολογισμού, προκειμένου να καθοριστεί εάν υπάρχουν πάρα πολλά 

ή πάρα πολύ λίγα αντίγραφα αυτών των χρωμοσωμάτων. Μετά την επεξεργασία 

ελάχιστης ποσότητας αίματος της μητέρας στο εργαστήριο, ένας ειδικός αλγόριθμος 

(SAFeRTM) εξασφαλίζει ακριβή αποτελέσματα, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 

Ένα από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα του Tranquility Test, είναι το γεγονός ότι η 

πιθανότητα ενός ψευδώς θετικού ή ψευδώς αρνητικού αποτελέσματος είναι εξαιρετικά 

χαμηλή. Αυτή η ακρίβεια είναι πρωταρχικής σημασίας για την έγκυο γυναίκα. Γιατί με 

αυτό τον τρόπο, στις περισσότερες από τις περιπτώσεις, λόγω της υψηλής ευαισθησίας 

και αξιοπιστίας του Tranquility Test, η έγκυος αποφεύγει τελικά τη αμνιοκέντηση, μια 

διαδικασία με κίνδυνο αποβολής. Οι κυριότερες ενδείξεις για το τεστ αυτό είναι 1) 

Προχωρημένη αναπαραγωγική ηλικία της μητέρας, 2) Παρουσία ανώμαλων δεικτών 

κατά τον υπερηχογραφικό έλεγχο και 3) Βεβαρυμένο ιστορικό, πχ προηγούμενη κύηση 

που είχε διαγνωσθεί ανευπλοειδία του εμβρύου. Το τεστ αυτό είναι αξιόπιστο 

ανεξάρτητα από την εθνικότητα της μητέρας, το βάρος και το δείκτη σωματικής της 

μάζας (BMI), το εάν έχει προηγηθεί εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF/ICSI), εάν έχουν 

χρησιμοποιηθεί δανεικά ωάρια ή πρόκειται για δίδυμη κύηση. 

Έλεγχος για Αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο της ομάδας Β (GBS) 

Πρόκειται για ένα είδος βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές λοιμώξεις 

στα νεογέννητα. Τα βακτήρια αυτά αποτελούν μέρος των κανονικών βακτηριδίων που 

βρίσκονται φυσιολογικά και σε υγιή άτομα, στο στόμα και στο λαιμό, στο κατώτερο 

τμήμα του εντερικού σωλήνα, και τον κόλπο των υγιών γυναικών. 

Ενώ τα βακτήρια αυτά στον κόλπο είναι γενικά αβλαβή για μια γυναίκα (ανεξάρτητα εάν 

είναι έγκυος ή όχι), μπορεί να είναι πολύ επιβλαβή για ένα νεογέννητο μωρό που δεν έχει 

ακόμη ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.  

Ο έλεγχος για τον Β-αιμολυτικό Στρεπτόκοκκο πραγματοποιείται με λήψη δείγματος με 

μπατονέτα από τον κόλπο και το ορθό στις 35-37 εβδομάδες κύησης, και στην 

περίπτωση που οι γυναίκες είναι θετικές για το μικρόβιο, εφαρμόζεται η κατάλληλη 

θεραπεία κατά τη διάρκεια του τοκετού προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος το 

μωρό να προσβληθεί και να νοσήσει. 

 

 

2.Γενετικά σύνδρομα 

Σύνδρομο Downs 

Συνδρόμο Down (Τρισωμία 21)        

http://vbolkasmed.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf-downs/


Το Σύνδρομο Down μπορεί να διαγνωστεί πριν από τη γέννηση ή μετά τον τοκετό. Κατά 

τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, υπάρχουν τρεις δοκιμασίες που μπορούν να εξετάσουν για 

το σύνδρομο Down. Ο υπέρηχος εξετάζει τον κίνδυνο, κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης, για το μωρό να γεννηθεί με σύνδρομο Down. Δε δίνει ένα οριστικό «ναι» 

ή «όχι» για απάντηση. 

 
Από ορισμένους δεν θεωρείται ασθένεια, δεδομένου ότι τα άτομα με σύνδρομο Down 

δεν υποφέρουν από αυτό. Η επίπτωση του συνδρόμου διεθνώς είναι 1:700 ως 1:800. 

Στην Ελλάδα κάποιες μελέτες προσδιορίζουν την αναλογία γεννήσεων παιδιών με 

σύνδρομο Down σε 1 στις 770 γεννήσεις. 

Παράγοντας που επηρεάζει κρίσιμα την αναλογία αυτή αποτελεί η ηλικία της μητέρας, 

καθ' ότι στην ηλικία των 20 ετών η συχνότητα κυμαίνεται περίπου στο 1:2000 για να 

ανέλθει μετά τα 40 σε 1:100 ή λιγότερο. Άλλοι παράγοντες που αυξάνουν την 

πιθανότητα γέννησης παιδιού με σύνδρομο Down αποτελούν η γέννηση προηγούμενου 

πάσχοντος παιδιού από τους ίδιους γονείς και η περίπτωση ένας γονέας να είναι φορέας 

του Μεταθετικού συνδρόμου Down 

Λόγω κυρίως του προσώπου και του σχήματος των ματιών που είχαν έντονα τα 

χαρακτηριστικά της μογγολικής φυλής, αλλά και λόγω της χαμηλής νοημοσύνης, που 

την εποχή εκείνη ήταν πιστευτό ότι όσο μακρύτερα από την Ευρώπη βρίσκεται κάποιος, 

τόσο χαμηλότερη ήταν η νοημοσύνη του, οδήγησε τον Down στην εισαγωγή του όρου 

Μογγολοειδής ιδιώτης. (Η λέξη ιδιώτης χρησιμοποιήθηκε με την αρχαιοελληνική 

σημασία του όρου, δηλαδή ηλίθιος). Για πάρα πολλά χρόνια ο όρος «Μογγολισμός» είχε 

καθιερωθεί, όμως σήμερα θεωρείται ηθικά ανεπίτρεπτος και επιστημονικά απαράδεκτος.. 

Η πλειονότητα των ατόμων με σύνδρομο Down, περίπου 90-95%, έχουν αυτόν τον τύπο 

του συνδρόμου. Αυτό οφείλεται στο παραπανίσιο χρωμόσωμα που εμφανίζεται στο 21ο 

ζευγάρι, που προέρχεται κατά 90-95% από το ωάριο και 5-10% από το σπερματοζωάριο. 

Σε αυτήν την ομάδα εμφανίζεται μία μεγάλη κλίμακα ικανοτήτων από παιδιά με 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B1


επιπλέον σωματικά προβλήματα, π.χ.: καρδιακά, πνευμονολογικά, δυσκολίες στην ομιλία 

και στην ακοή, μέχρι εκείνα τα άτομα που φτάνουν να ζουν ημιανεξάρτητα και μπορούν 

να εργαστούν. 

 Λόγω της εντόπισης της βλάβης σε κυτταρικό επίπεδο και συγκεκριμένα στο γενετικό 

υλικό (γονιδιακή βλάβη), το σύνδρομο Down επηρεάζει πολλαπλά συστήματα, χωρίς 

πάντως αυτό να σημαίνει πως όλοι οι πάσχοντες θα παρουσιάσουν όλες τις εκδηλώσεις. 

Η νοητική υστέρηση κυμαίνεται από βαριά (IQ: 20-35) ως ελαφριά (IQ: 50-75). Οι 

διαταραχές στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη περιλαμβάνουν επηρεασμό της βραχυχρόνιας 

μνήμης, της ικανότητας σκέψης, της ομιλίας και της κινητικής. Η κινητική και η λεκτική 

υστέρηση γίνονται εμφανή σε πρώιμη ηλικία. Καταγράφεται αυξημένη συχνότητα 

εμφάνισης αυτισμού, όπως και πρώιμης νόσου Alzheimer (από 35 ετών). 

Χαμηλό ανάστημα και τάση για παχυσαρκία είναι συνήθη. 

Σχεδόν τα μισά παιδιά που γεννιούνται με το σύνδρομο εμφανίζουν συγγενείς καρδιακές 

βλάβες, με κυριότερες το μεσοκοιλιακό έλλειμμα και την πρόπτωση μιτροειδούς, συχνά 

δε και πνευμονική υπέρταση. 

Σε ποσοστό 5% υπάρχουν βλάβες του πεπτικού σωλήνα, όπως συγγενές μεγάκολο 

(Νόσος Hirschsprung), κοιλιοκάκη και ατρησία ή στένωση δωδεκαδακτύλου. 

Αρκετοί πάσχοντες εμφανίζουν ενδοκρινοπάθειες, όπως υποθυρεοειδισμό ή σακχαρώδη 

διαβήτη. 

Όσον αφορά το μυοσκελετικό σύστημα συνηθέστερες εκδηλώσεις είναι η αστάθεια της 

ατλαντο-ινιακής διάρθρωσης ή της ατλαντο-αξονικής άρθρωσης. 

Αρκετά συχνά είναι τα οφθαλμικά προβλήματα, όπως το γλαύκωμα, ο καταρράκτης και 

ο συγκλίνων στραβισμός, καθώς και τα ωτικά προβλήματα με επηρεασμό της 

ακουστικής οξύτητας και ευπάθεια του μέσου ωτός. 

Πάσχοντες από το Σύνδρομο Down έχουν περίπου δεκαπλάσια πιθανότητα να 

εκδηλώσουν επεισόδια σπασμών σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. 

Οι πνεύμονές τους παρουσιάζονται ευάλωτοι σε λοιμώξεις, ενώ καταγράφεται αυξημένη 

συχνότητα επεισοδίων άπνοιας ύπνου. 

Η διαδικασία γήρανσης δείχνει να είναι επιταχυμένη και το μέσο προσδόκιμο ζωής 

πλησιάζει μόλις τα 55 χρόνια. 

Αιματολογικά προβλήματα με αυξημένη επίπτωση στα άτομα με σύνδρομο Down 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ιδιοπαθή νεογνική πολυκυτταραιμία και την οξεία 

λεμφοβλαστική λευχαιμία. 

Οι άνδρες με σύνδρομο Down είναι στείροι (εξαίρεση οι πάσχοντες από μωσαϊκισμό του 

συνδρόμου). Οι γυναίκες έχουν 50% πιθανότητα να γεννήσουν μωρό, που επίσης θα 

φέρει το σύνδρομο. 

Διανοητική ανάπτυξη 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%85%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CF%84%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%B5%CF%83%CE%BF%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CE%AD%CE%BB%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CF%8C%CF%80%CF%84%CF%89%CF%83%CE%B7_%CE%BC%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BD%CE%B5%CF%85%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CF%85%CF%80%CE%AD%CF%81%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_Hirschsprung&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_Hirschsprung&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%AC%CE%BA%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CF%80%CE%BF%CE%B8%CF%85%CF%81%CE%B5%CE%BF%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BA%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%8E%CE%B4%CE%B7%CF%82_%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AE%CF%84%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CE%B1%CF%8D%CE%BA%CF%89%CE%BC%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%86%CE%B8%CE%B1%CE%BB%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B2%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%80%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CF%8D%CF%80%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%85%CE%BA%CF%85%CF%84%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CF%87%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%AF%CE%B1


Η διανοητική ανάπτυξη στα παιδιά με Σύνδρομο Down είναι απρόβλεπτη και δεν είναι 

δυνατό από την γέννηση να προβλεφθούν οι διανοητικές ικανότητες. Η ένταση της 

εμφάνισης των φυσικών χαρακτηριστικών δεν είναι προγνωστικές για τις μελλοντικές 

δυνατότητες του παιδιού. Ο προσδιορισμός των καλύτερων μεθόδων εκπαίδευσης για 

κάθε παιδί ιδανικά αρχίζει σύντομα μετά τη γέννηση .
[5]
. Δεδομένου ότι τα παιδιά με 

Σύνδρομο Down έχουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, η επιτυχία στο σχολείο μπορεί να 

ποικίλει αρκετά και ανάλογα διανοητικά προβλήματα με αυτά μεταξύ των παιδιών με 

Σύνδρομο Down μπορούν επίσης να υπάρχουν και μεταξύ φυσιολογικών παιδιών. 

Οι γλωσσικές δεξιότητες παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ της κατανόησης της ομιλίας και 

της έκφρασης της ομιλίας και συνήθως τα άτομα με Σύνδρομο Down έχουν μια λεκτική 

καθυστέρηση, που απαιτεί λογοθεραπεία για να μπορέσουν να βελτιώσουν την 

εκφραστική τους δυνατότητα. 

Τα παιδιά με Σύνδρομο Down έχουν χαμηλότερο IQ (50–70) η ακόμη χαμηλότατο IQ 

(35–50), ενώ πάσχοντες από μωσαϊκισμό του Συνδρόμου Down έχουν τυπικά 10-30 

μονάδες υψηλότερο. Ο μωσαϊκισμός του Συνδρόμου Down χαρακτηρίζει άτομα, στα 

οποία ένα μέρος των κυττάρων έχουν φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων και άλλα 

κύτταρα όχι, σαν μωσαϊκό. 

Μερικά παιδιά θα αρχίσουν να περπατούν στα 2 χρόνια, ενώ άλλα δεν θα περπατήσουν 

στα 4. Τα άτομα με Σύνδρομο Down διαφέρουν αρκετά στις γλωσσικές δεξιότητες. 

Πολλές φορές πάσχουν από προβλήματα ακοής, οπότε ακουστικά ή άλλες συσκευές 

ενίσχυσης της ακοής μπορούν να είναι χρήσιμες για την εκμάθηση γλωσσών. Η πρώιμη 

βοήθεια στην επικοινωνία ενθαρρύνει τις γλωσσικές δεξιότητες και η εξατομικευμένη 

λεκτική θεραπεία θα πρέπει να στοχεύσει σε συγκεκριμένα λεκτικά λάθη και να 

ενθαρρύνει τη βασική εκπαίδευση. 

Η ένταξη στην κοινωνία 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει διεθνώς πολύ σημαντικά βήματα για την 

ενσωμάτωση των ατόμων με σύνδρομο Down στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Υπάρχουν 

καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, ικανοί να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των 

μαθητών (αν και η Ελλάδα υστερεί ακόμη στον τομέα αυτό), έχουν δημιουργηθεί 

σύλλογοι με στόχο την αλληλοϋποστήριξη αλλά και την ενημέρωση, ενώ ερευνητικές 

ομάδες προχωρούν σε έρευνες για μελλοντική πιθανότητα ίασης της πνευματικής 

καθυστέρησης. 

 

Ο όρος «Μογγολισμός» 
 

Λόγω κυρίως του προσώπου και του σχήματος των ματιών που είχαν έντονα τα 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF_Down
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


χαρακτηριστικά της μογγολικής φυλής, αλλά και λόγω της χαμηλής νοημοσύνης, που 

την εποχή εκείνη ήταν πιστευτό ότι όσο μακρύτερα από την Ευρώπη βρίσκεται κάποιος, 

τόσο χαμηλότερη ήταν η νοημοσύνη του, οδήγησε τον Down στην εισαγωγή του όρου 

Μογγολοειδής ιδιώτης. (Η λέξη ιδιώτης χρησιμοποιήθηκε με την αρχαιοελληνική 

σημασία του όρου, δηλαδή ηλίθιος). Για πάρα πολλά χρόνια ο όρος «Μογγολισμός» είχε 

καθιερωθεί, όμως σήμερα θεωρείται ηθικά ανεπίτρεπτος και επιστημονικά απαράδεκτος. 

 

Οι αρχικές αιτιάσεις 

 

Οι πρώτες αιτιάσεις στήριξαν την ύπαρξη του συνδρόμου σε διάφορες ασθένειες όπως η 

σύφιλη, η φυματίωση, ο αλκοολισμός του πατέρα, η επιληψία και άλλες. Η πρώτη 

διαπίστωση ότι το σύνδρομο έχει σχέση με την ηλικία της μητέρας έγινε το 1909 και 

αποδόθηκε σε εκφύλιση του ωαρίου. Ωστόσο στην συνέχεια παρατηρήθηκε ότι η ηλικία 

δεν ήταν ο μοναδικός επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις 

βρέθηκε ότι υπήρχε κληρονομικότητα. 

 

Παθοφυσιολογία 

 

Λόγω της εντόπισης της βλάβης σε κυτταρικό επίπεδο και συγκεκριμένα στο γενετικό 

υλικό (γονιδιακή βλάβη), το σύνδρομο Down επηρεάζει πολλαπλά συστήματα, χωρίς 

πάντως αυτό να σημαίνει πως όλοι οι πάσχοντες θα παρουσιάσουν όλες τις εκδηλώσεις. 

 

Η νοητική υστέρηση κυμαίνεται από βαριά (IQ: 20-35) ως ελαφριά (IQ: 50-75). Οι 

διαταραχές στην ψυχοκοινωνική εξέλιξη περιλαμβάνουν επηρεασμό της βραχυχρόνιας 

μνήμης, της ικανότητας σκέψης, της ομιλίας και της κινητικής. Η κινητική και η λεκτική 

υστέρηση γίνονται εμφανή σε πρώιμη ηλικία. Καταγράφεται αυξημένη συχνότητα 

εμφάνισης αυτισμού, όπως και πρώιμης νόσου Alzheimer (από 35 ετών). 

 

Χαμηλό ανάστημα και τάση για παχυσαρκία είναι συνήθη. 

Σχεδόν τα μισά παιδιά που γεννιούνται με το σύνδρομο εμφανίζουν συγγενείς καρδιακές 

βλάβες, με κυριότερες το μεσοκοιλιακό έλλειμμα και την πρόπτωση μιτροειδούς, συχνά 

δε και πνευμονική υπέρταση. 

Σε ποσοστό 5% υπάρχουν βλάβες του πεπτικού σωλήνα, όπως συγγενές μεγάκολο 

(Νόσος Hirschsprung), κοιλιοκάκη και ατρησία ή στένωση δωδεκαδακτύλου. 

Αρκετοί πάσχοντες εμφανίζουν ενδοκρινοπάθειες, όπως υποθυρεοειδισμό ή σακχαρώδη 

διαβήτη. 

Όσον αφορά το μυοσκελετικό σύστημα συνηθέστερες εκδηλώσεις είναι η αστάθεια της 

ατλαντο-ινιακής διάρθρωσης ή της ατλαντο-αξονικής άρθρωσης. 

Αρκετά συχνά είναι τα οφθαλμικά προβλήματα, όπως το γλαύκωμα, ο καταρράκτης και 

ο συγκλίνων στραβισμός, καθώς και τα ωτικά προβλήματα με επηρεασμό της 

ακουστικής οξύτητας και ευπάθεια του μέσου ωτός. 

Πάσχοντες από το Σύνδρομο Down έχουν περίπου δεκαπλάσια πιθανότητα να 

εκδηλώσουν επεισόδια σπασμών σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό. 

Οι πνεύμονές τους παρουσιάζονται ευάλωτοι σε λοιμώξεις, ενώ καταγράφεται αυξημένη 

συχνότητα επεισοδίων άπνοιας ύπνου. 

Η διαδικασία γήρανσης δείχνει να είναι επιταχυμένη και το μέσο προσδόκιμο ζωής 



πλησιάζει μόλις τα 55 χρόνια. 

Αιματολογικά προβλήματα με αυξημένη επίπτωση στα άτομα με σύνδρομο Down 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ιδιοπαθή νεογνική πολυκυτταραιμία και την οξεία 

λεμφοβλαστική λευχαιμία. 

Οι άνδρες με σύνδρομο Down είναι στείροι (εξαίρεση οι πάσχοντες από μωσαϊκισμό του 

συνδρόμου). Οι γυναίκες έχουν 50% πιθανότητα να γεννήσουν μωρό, που επίσης θα 

φέρει το σύνδρομο. 

 

Σημειολογία 
 

Τα νεογνά έχουν την τάση να είναι ήσυχα έως υποτονικά, παρουσιάζοντας μυϊκή ατονία, 

με άμεσα ορατή συνέπεια την δυσκολία στο θηλασμό και το περιορισμένο έως ελλείπον 

κλάμα. 

Εμφανίζουν αποπλατυσμένα χαρακτηριστικά προσώπου, μικροκεφαλία, μικρά 

στρογγυλά αυτιά και μικρή μύτη. Οι έξω κανθοί των οφθαλμών τείνουν προς τα πάνω. 

Το στόμα συχνά διατηρείται ανοικτό, λόγω της μεγάλης και προέχουσας γλώσσας, στην 

οποία απουσιάζει η μέση αύλακα. Παρατηρείται μια επιπλέον δερματική πτυχή στον 

(συνήθως βραχύ) αυχένα. Το σώμα παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα. 

Έχουν κοντά και πλατιά χέρια, καθώς και κοντά δάκτυλα. Οι παλάμες εμφανίζουν 

συνήθως μονήρη εγκάρσια παλαμιαία πτυχή, αντί των φυσιολογικών δύο, εύρημα που 

διεθνώς συναντάται και υπό τον όρο Simian crease(πιθήκειος γραμμή). 

Αν υπάρχει καρδιακό νόσημα, μπορεί να εμφανιστούν εκδηλώσεις, όπως ταχύπνοια, 

εργώδης αναπνοή, υπεριδρωσία. 

Μεγαλώνοντας διαπιστώνεται βραδεία ανάπτυξη, χαμηλό ανάστημα, καθώς και ο 

υπολειπόμενος δείκτης νοημοσύνης. Συχνά καταγράφεται υπερκινητικότητα, αυτιστική 

συμπεριφορά ή εμφανίζονται σημεία κατάθλιψης κατά την παιδική ηλικία. 

 

Διάγνωση 

 

Προγεννητικά είναι δυνατή η διάγνωση πιθανής ύπαρξης του συνδρόμου Down στις 

έγκυες γυναίκες βάσει συνδυασμού συγκεκριμένων υπερηχογραφικών ενδείξεων και 

εργαστηριακών μετρήσεων και μάλιστα από τα πρώτα στάδια της κύησης. 

Υπερηχογραφικά κυρίως μετράτε η αυχενική διαφάνεια προς το τέλος του 1ου τριμήνου 

και θέτει υποψία του συνδρόμου, αν βρεθεί αυξημένη. 

Αιματολογικά προσδιορίζονται τα επίπεδα διαφόρων ουσιών στο μητρικό πλάσμα, όπως 

η α-εμβρυική πρωτεΐνη (AFP : A-Fetoprotein), η β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG : 

beta-Human Chorionic Gonadotropin) και η ελεύθερη οιστριόλη (uE3 : unconjugated 

Estriol) στα τέλη 1ου / αρχές 2ου τριμήνου στα πλαίσια του ονομαζόμενου Τριπλού τεστ, 

είτε με την προσθήκη και της ινχιμπίνης A (DIA : Dimeric Inhibin A) για την διενέργεια 

του Τετραπλού τεστ. Τα τελευταία χρόνια το τριπλό τεστ τείνει να αντικατασταθεί από 

τον προσδιορισμό της β-HCG και της σχετιζόμενης με την εγκυμοσύνη πρωτεΐνης Α του 

πλάσματος (PAPP-A : Pregnancy-associated plasma protein A), τα οποία συνδυάζονται 

με συγκεκριμένο αλγόριθμο με τα υπερηχογραφικά ευρήματα. 

 

Η επιβεβαίωση του συνδρόμου Down γίνεται με προσδιορισμό του καρυότυπου και 

μπορεί να γίνει είτε προγεννητικά, είτε - σε μη εμφανείς ή αμφίβολες περιπτώσεις - στο 



νεογνό (ή το παιδί) μετά τη γέννηση. 

Προγεννητικά είναι δυνατή η εργαστηριακή επιβεβαίωση της διάγνωσης με επεμβατικές 

μεθόδους κατά τη διάρκεια της κύησης. Τέτοιες είναι η Λήψη χοριακών λαχνών (CVS : 

Chorionic Villus Sampling) - χρησιμοποιείται και ο όρος "Λήψη (ή βιοψία) 

τροφοβλάστης" - που διενεργείται μεταξύ 9ης και 11ης εβδομάδας κυήσεως, η 

Αμνιοπαρακέντηση, που διεξάγεται συνήθως περί την 19η ±2 εβδομάδα και η 

Ομφαλοπαρακέντηση ή Ομφαλοκέντηση, που διενεργείται συνήθως μετά την 19η 

εβδομάδα. Οι επεμβάσεις βέβαια αυτές ενέχουν ένα μικρό κίνδυνο αποβολής, με 

ασφαλέστερη την αμνιοπαρακέντηση, όπου επισυμβαίνει αποβολή στο 0,5% των 

περιπτώσεων. 

Μετά τη γέννηση και σε μη εμφανείς περιπτώσεις ή όπου δεν προηγήθηκε προγεννητικός 

έλεγχος μπορεί να απαιτηθεί διενέργεια υπερηχοκαρδιογραφήματος, έλεγχος 

θυρεοειδούς και θυρεοειδικών ορμονών, ωτικός και οφθαλμικός έλεγχος, ακτινογραφία 

αυχενικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ανοσολογικός έλεγχος για κοιλιοκάκη, καθώς και 

παρακολούθηση της καμπύλης ανάπτυξης ύψους-βάρους. 

 

Λόγω της συσχέτισης της εμφάνισης του συνδρόμου Down με την ηλικία της μητέρας, 

αρχικά ο προγεννητικός έλεγχος γινόταν μόνο σε γυναίκες άνω των 35 ετών, όμως 

παρατηρήθηκε ότι η γέννηση παιδιών με το σύνδρομο, σε ποσοστό 80% προέρχεται από 

γυναίκες μικρότερης ηλικίας. Αυτό δεν αντίκειται στην αρχική παρατήρηση, αλλά 

οφείλεται στο γεγονός, πως ο αριθμός των γεννήσεων από γυναίκες άνω των 35 αποτελεί 

πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού αριθμού. 

Σε περίπτωση διάγνωσης και με σύμφωνη γνώμη των μελλοντικών γονέων, είναι δυνατή 

η διακοπή της κύησης μέχρι την 23η εβδομάδα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ιδρυθεί 

σύλλογος που τάσσεται κατά του προγεννητικού ελέγχου και της έκτρωσης που συνήθως 

ακολουθεί.[4] 

 

Θεραπεία 
 

Δεν υπάρχει ριζική θεραπεία του συνδρόμου Down. Παρεμβάσεις γίνονται σε όποιες από 

τις εκδηλώσεις του συνδρόμου αυτό είναι εφικτό. Καρδιακές βλάβες αντιμετωπίζονται 

χειρουργικά. Ο υποθυρεοειδισμός όπου υπάρχει αντισταθμίζεται με φαρμακευτική 

αγωγή ορμονικής υποκατάστασης. 

Διενεργείται γενετική καθοδήγηση των γονέων και συνεισφέρει η κοινωνική μέριμνα 

στις αναπτυξιακές και μαθησιακές ιδιαιτερότητες των πασχόντων. 

 

Πρόληψη 

 

Έχει τεκμηριωθεί από έρευνες η ευεργετική επίδραση της λήψης φυλλικού οξέος από 

γυναίκες που επιχειρούν να μείνουν έγκυες, όπως και από όσες βρίσκονται στο 1ο 

τρίμηνο κυήσεως, όσον αφορά την πρόληψη εμφάνισης βλαβών του κεντρικού νευρικού 

συστήματος του εμβρύου. Κάποιες νεώτερες έρευνες έχουν συσχετίσει τη λήψη 

φυλλικού οξέος και με μείωση στην εμφάνιση του συνδρόμου Down. 

 

Κληρονομικότητα 



 
Το σύνδρομο Down γενικά δεν έχει κληρονομική επιβάρυνση. Μόνο το Μεταθετικό 

Σύνδρομο Down, που αποτελεί περίπου το 3-4% του συνόλου μπορεί να κληρονομηθεί 

από έναν γονέα στο παιδί σε ποσοστό 3-12%. Ο γονέας που φέρει την αρχική μετάθεση 

έχει 46 χρωμοσώματα και φυσιολογικό γενετικό υλικό (αφού απλά ένα τμήμα 

χρωμοσώματος άλλαξε θέση) και θεωρείται υγιής φορέας της μετάθεσης, αφού πρόκειται 

για ισόρροπη μετάθεση. Το παιδί όμως παίρνοντας εκτός του φυσιολογικού ζεύγους 

χρωμοσωμάτων 21 και το επιπλέον τμήμα του πλεονάζοντος χρωμοσώματος 21, που 

είναι προσκολλημένο αλλού (συνήθως στο χρωμόσωμα 14), καταλήγει να εμφανίσει το 

σύνδρομο Down. 

 

Ψυχοκοινωνικά δεδομένα 

 

Η διανοητική ανάπτυξη στα παιδιά με Σύνδρομο Down είναι απρόβλεπτη και δεν είναι 

δυνατό από την γέννηση να προβλεφθούν οι διανοητικές ικανότητες. Η ένταση της 

εμφάνισης των φυσικών χαρακτηριστικών δεν είναι προγνωστικές για τις μελλοντικές 

δυνατότητες του παιδιού. Ο προσδιορισμός των καλύτερων μεθόδων εκπαίδευσης για 

κάθε παιδί ιδανικά αρχίζει σύντομα μετά τη γέννηση .[5]. Δεδομένου ότι τα παιδιά με 

Σύνδρομο Down έχουν ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων, η επιτυχία στο σχολείο μπορεί να 

ποικίλει αρκετά και ανάλογα διανοητικά προβλήματα με αυτά μεταξύ των παιδιών με 

Σύνδρομο Down μπορούν επίσης να υπάρχουν και μεταξύ φυσιολογικών παιδιών. 

 

Οι γλωσσικές δεξιότητες παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ της κατανόησης της ομιλίας και 

της έκφρασης της ομιλίας και συνήθως τα άτομα με Σύνδρομο Down έχουν μια λεκτική 

καθυστέρηση, που απαιτεί λογοθεραπεία για να μπορέσουν να βελτιώσουν την 

εκφραστική τους δυνατότητα. 

 

Τα παιδιά με Σύνδρομο Down έχουν χαμηλότερο IQ (50–70) η ακόμη χαμηλότατο IQ 

(35–50), ενώ πάσχοντες από μωσαϊκισμό του Συνδρόμου Down έχουν τυπικά 10-30 

μονάδες υψηλότερο. Ο μωσαϊκισμός του Συνδρόμου Down χαρακτηρίζει άτομα, στα 

οποία ένα μέρος των κυττάρων έχουν φυσιολογικό αριθμό χρωμοσωμάτων και άλλα 

κύτταρα όχι, σαν μωσαϊκό. 

 

Μερικά παιδιά θα αρχίσουν να περπατούν στα 2 χρόνια, ενώ άλλα δεν θα περπατήσουν 

στα 4. Τα άτομα με Σύνδρομο Down διαφέρουν αρκετά στις γλωσσικές δεξιότητες. 

Πολλές φορές πάσχουν από προβλήματα ακοής, οπότε ακουστικά ή άλλες συσκευές 

ενίσχυσης της ακοής μπορούν να είναι χρήσιμες για την εκμάθηση γλωσσών. Η πρώιμη 

βοήθεια στην επικοινωνία ενθαρρύνει τις γλωσσικές δεξιότητες και η εξατομικευμένη 

λεκτική θεραπεία θα πρέπει να στοχεύσει σε συγκεκριμένα λεκτικά λάθη και να 

ενθαρρύνει τη βασική εκπαίδευση. 

 

Η ένταξη στην κοινωνία 

 

Τα τελευταία 30 χρόνια έχουν γίνει διεθνώς πολύ σημαντικά βήματα για την 

ενσωμάτωση των ατόμων με σύνδρομο Down στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Υπάρχουν 

καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί, ικανοί να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες ανάγκες των 



μαθητών (αν και η Ελλάδα υστερεί ακόμη στον τομέα αυτό)[6], έχουν δημιουργηθεί 

σύλλογοι με στόχο την αλληλοϋποστήριξη αλλά και την ενημέρωση, ενώ ερευνητικές 

ομάδες προχωρούν σε έρευνες για μελλοντική πιθανότητα ίασης της πνευματικής 

καθυστέρησης.[7] 

Επίσης υπάρχει κι ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Δράση 1: Νεολαία για την 

Ευρώπη» με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην 

κοινωνικοποίηση των ατόμων που ανήκουν σε αποκλεισμένες ομάδες πληθυσμού.[8] 

 

 
 

 

Σύνδρομο Di George 

Di George Syndrome (22q 11 deletion) 

Πρόκειται για μια χρωμοσωμική ανωμαλία. Οι άνθρωποι έχουν 30 με 40.000 

διαφορετικά γονίδια καθ ’ένα  εκ των οποίων εκτελεί μια διαφορετική λειτουργία. Τα 

γονίδια αυτά βρίσκονται σε ζευγάρια σε 23 χρωμοσώματα (ένα ζευγάρι από κάθε γονέα). 

Κάθε χρωμόσωμα έχει ένα βραχύ (q) και ένα μακρύ (ρ) σκέλος. 

Σύνδρομο Τurner 
TURNER SYNDROME 45X 

Πρόκειται για μια χρωμοσωμική ανωμαλία που συναντάται μόνο στο γυναικείο 

πληθυσμό. Σε ασθενείς με σύνδρομο Turner συνήθως λείπει ολόκληρο ή τμήμα του Χ 

χρωμοσώματος σε όλα ή σε μερικά από τα κύτταρα τους. Θεωρείται σποραδικό εύρημα 

και δε συνδέεται  με την αυξημένη ηλικία της μητέρας. 

Συχνότητα: 

1:2500 γεννήσεις θηλέων νεογνών. 

Το σύνδρομο Τέρνερ ή σύνδρομο Ούλριχ-Τέρνερ (επίσης γνωστό ως " Γενετική 

http://vbolkasmed.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf-di-george/
http://vbolkasmed.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%cf%84urner/


δυσγένεση")[1] καλύπτει διάφορους όρους, των οποίων η μονοσωμία Χ (διαγραφή ενός 

ολόκληρου χρωμοσώματος Χ) είναι η πιο κοινή. Είναι μια χρωμοσωμική αναταραχή στις 

γυναίκες, στην οποία το σύνολο ή μέρος ενός από τα χρωμοσώματα φύλου λείπει. (οι 

άνθρωποι κανονικά έχουν 46 χρωμοσώματα, εκ των οποίων τα δυο είναι τα φυλετικά 

χρωμοσώματα). 

Κανονικά η γυναίκα έχει 2 χρωμοσώματα Χ, αλλά στο σύνδρομο Τέρνερ ένα από αυτά 

τα φυλετικά χρωμοσώματα ελλείπει ή έχει άλλες ανωμαλίες. Σε μερικές περιπτώσεις, το 

ελλείπον χρωμόσωμα είναι παρόν σε μερικά κύτταρα αλλά όχι σε άλλα, ένα φαινόμενο 

για το οποίο χρησιμοποιείται ο όρος καλούμενος μωσαϊκισμός (mosaicism). 

 

Εμφανίζεται μια φορά σε κάθε 2500 γεννήσεις και το σύνδρομο εκδηλώνεται με 

διάφορους τρόπους. Υπάρχουν χαρακτηριστικές φυσικές ανωμαλίες, όπως το χαμηλό 

ανάστημα, η διόγκωση, ο ευρύς θώρακας, η χαμηλή γραμμή τριχοφυΐας, τα χαμηλά 

αυτιά.[2]. Τα κορίτσια με το σύνδρομο Τέρνερ έχουν κάποια χαρακτηριστική γεννητική 

δυσλειτουργία (μη ώριμες ωοθήκες), η οποία οδηγεί στην αμηνόρροια (απουσία 

εμμηνορροϊκού κύκλου) και σε στειρότητα. 

 

Το σύνδρομο πήρε το όνομά του από τον Χένρυ Τέρνερ.[3], έναν ενδοκρινολόγο της 

Οκλαχόμα, ο οποίος το περιέγραψε το 1938. Στην Ευρώπη, καλείται συχνά το σύνδρομο 

Ούλριχ-Τέρνερ ή ακόμα και σύνδρομο Μπονβί-Ούλριχ-Τέρνερ για να ξεχωρίζει τις 

προηγούμενες περιπτώσεις που επίσης είχαν περιγραφεί από Ευρωπαίους γιατρούς. 

 

Τα ταυτόχρονα προβλήματα υγείας είναι επίσης συχνά παρόντα, συμπεριλαμβανομένων 

των συγγενών καρδιακών παθήσεων, υποθυρεοειδισμός (μειωμένη έκκριση ορμονών από 

το θυρεοειδή), διαβήτης, των προβλημάτων όρασης, ακοής, και πολλών άλλων 

αυτοάνοσων ασθενειών. Μερικές φορές υπάρχουν επίσης και μικρές διανοητικές 

δυσχέρειες. 

  
Συμπτώματα 

 

Τα κοινά συμπτώματα του συνδρόμου Τέρνερ περιλαμβάνουν: 



 

Χαμηλό ανάστημα 

Πλατύ λαιμό όπως στην φωτογραφία 

Λυμφοίδημα (διόγκωση) των χεριών και των ποδιών 

Ευρύ στήθος (στήθος ασπίδων) με θηλές που απέχουν πολύ μεταξύ τους. 

Χαμηλή γραμμή τριχοφυΐας 

Χαμηλά αυτιά 

Αναπαραγωγική στειρότητα 

Στοιχειώδη γεννητική ράβδωση ωοθηκών (υπανάπτυκτες γεννητικές δομές) 

Αμηνόρροια ή η απουσία μιας εμμηνορροϊκής περιόδου 

Αυξανόμενο βάρος, 

Παχυσαρκία 

Προβλήματα καρδιάς 

Μικρότερο τέταρτο μετακάρπιο (του χεριού) 

Μικρότερα νύχια 

Μικρή ανάπτυξη στήθους 

Πεταλοειδές νεφρό 

Προβλήματα όρασης, (κερατοειδής χιτώνας), γλαύκωμα, κ.λπ. 

Μολύνσεις αυτιών και απώλεια ακοής 

 

Άλλα συμπτώματα μπορούν να περιλάβουν μικρογναθία, το valgus cubitus, τα μαλακά 

νύχια, τα χαμηλά βλέφαρα. Λιγότερο κοινά είναι οι επιχρωματισμένες ελιές και η 

απώλεια ακοής. Το σύνδρομο Τέρνερ εκδηλώνεται διαφορετικά και κανένα άτομο δεν 

εμφανίζει ακριβώς τα ίδια συμπτώματα με τα άλλα. 

 

Παράγοντες 

 

Οι παράγοντες που συνεισφέρουν στο σύνδρομο Τέρνερ δεν είναι καλά γνωστοί. Η 

προχωρημένη μητρική ηλικία, όπως και στο σύνδρομο Ντάουν, ίσως να έχει κάποια 

επίδραση, αλλά δεν είναι σαφής. Είναι επίσης άγνωστο εάν υπάρχει μία γενετική 

προδιάθεση που προκαλεί την ανωμαλία, αν και οι περισσότεροι ερευνητές και γιατροί 

που θεραπεύουν τις γυναίκες με Τέρνερ συμφωνούν ότι αυτό είναι ιδιαίτερα απίθανο. 

Δεν υπάρχει καμία γνωστή αιτία για το σύνδρομο Τέρνερ. Το μόνο γεγονός που είναι 

γνωστό σήμερα, είναι ότι κατά τη διάρκεια της γονιμοποίησης μέρος του ή όλο το Χ το 

χρωμόσωμα δεν μεταφέρεται στο έμβρυο. 

 

Συχνότητα 
 

Περίπου 98% όλων των εμβρύων που εμφανίζουν σύνδρομο Τέρνερ καταλήγουν στην 

αποβολή. Το σύνδρομο Τέρνερ αποτελεί περίπου 10% του συνολικού αριθμού 

αυτόματων αποβολών στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

 

Διάγνωση 
 

Το σύνδρομο Τέρνερ μπορεί να εντοπιστεί με την αμνιοκέντηση κατά τη διάρκεια της 

εγκυμοσύνης. Μερικές φορές το έμβρυο με το σύνδρομο Τέρνερ εντοπίζεται από τα 



ανώμαλα αποτελέσματα υπερήχου (δηλ. ατέλεια καρδιάς, ανωμαλία νεφρών). Αν και ο 

κίνδυνος επανάληψης δεν αυξάνεται, η γενετική παροχή συμβουλών συστήνεται συχνά 

για τις οικογένειες που είχαν μια εγκυμοσύνη ή ένα παιδί με το σύνδρομο Τέρνερ. Μια 

δοκιμή, αποκαλούμενη δοκιμή καρυότυπου, ή ανάλυση χρωμοσωμάτων, αναλύει τη 

χρωμοσωμική σύνθεση του ατόμου. Αυτό είναι η καλύτερη διάγνωση για το σύνδρομο 

Τέρνερ. 

 

Πρόγνωση 
 

Ενώ τα περισσότερα από τα φυσικά χαρακτηριστικά στο σύνδρομο Τέρνερ είναι αβλαβή, 

μπορούν να υπάρξουν ιατρικά προβλήματα που συνδέονται με το σύνδρομο. 

 

Θεραπεία 

 

Σαν χρωμοσωμική πάθηση, δεν υπάρχει καμία θεραπεία για το σύνδρομο Τέρνερ. 

Εντούτοις, πολλά μπορούν να γίνουν για να ελαχιστοποιηθούν τα συμπτώματα. 

 

Η αυξητική ορμόνη, είτε μόνη της ή με μια χαμηλή δόση του ανδρογόνου, πιθανώς να 

αυξήσει το τελικό ενήλικο ύψος.[4] Έχει αποδειχτεί ότι η θεραπεία 

μπορεί να εφαρμοστεί και σε παιδιά μικρής ηλικίας.[5]. Η αυξητική ορμόνη εγκρίνεται 

από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων για την θεραπεία του Τέρνερ. 

 

Η θεραπεία αντικατάστασης οιστρογόνου έχει χρησιμοποιηθεί δεδομένου ότι ο όρος 

περιγράφηκε το 1938 για να προωθήσει την ανάπτυξη των δευτεροβάθμιων σεξουαλικών 

χαρακτηριστικών. Τα οιστρογόνα είναι κρίσιμα για τη διατήρηση της καλής υγείας των 

οστών και υγείας των ιστών. Οι γυναίκες με το σύνδρομο Τέρνερ που δεν έχουν 

κανονική εφηβεία, είναι σε υψηλό κίνδυνο για οστεοπόρωση, κάτι που θεραπεύεται με τα 

οιστρογόνα. 

 

Οι σύγχρονες αναπαραγωγικές τεχνολογίες έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί για να 

βοηθήσουν τις γυναίκες με το σύνδρομο Τέρνερ να μείνουν έγκυες, εάν το επιθυμούν. 

Π.χ ένα ωάριο δότη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργήσει ένα έμβρυο, το οποίο 

φέρεται από τη γυναίκα συνδρόμου Τέρνερ. 

 

Η ωριμότητα της μήτρας συνδέεται θετικά με τα έτη χρήσης οιστρογόνου, ιστορία της 

αυθόρμητης εμφάνισης της λειτουργίας της έμμηνης ροής, και συνδέεται αρνητικά με 

την έλλειψη θεραπείας οιστρογόνων.[6] 



  

Σύνδρομο  atau 

Patau Syndrome 

Το Σύνδρομο Patau (τρισωμία 13) έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας με πολλαπλές 

συγγενείς ανωμαλίες που οδηγούν σε σοβαρή σωματική και νοητική μειονεξία. 

• Αυτό συνήθως οφείλεται σε τρισωμία με ένα επιπλέον χρωμόσωμα 13, αντί του 

κανονικού ζεύγους που υπάρχει σε όλα τα κύτταρα. 

• Μια ασύμμετρη μετατόπιση χρωμοσώματος μπορεί να συμβεί και ονομάζεται 

Robertsonian μετάθεση. 

Το σύνδρομο Patau, επίσης γνωστό ως Τρισωμία 13, είναι μια σπάνια χρωμοσωμική 

διαταραχή κατά την οποία το άτομο γεννιέται με ένα επιπλέον χρωμόσωμα στο 13ο 

ζεύγος. Είναι η τρίτη πιο συνηθισμένη τρισωμία μετά την Τρισωμία 21 (Σύνδρομο 

Down) και την Τρισωμία 18 (Σύνδρομο Edwards). 

 

Πρώτος παρατήρησε το σύνδρομο ο Erasmus Bartholin το 1657 αλλά η χρωμοσωμική 

φύση του επιβεβαιώθηκε από τον Dr. Klaus Patau το 1960, προς τιμήν του οποίου πήρε 

το όνομά του. 

 

Οι περισσότερες περιπτώσεις εκδήλωσης συνδρόμου Patau είναι πλήρεις και δεν είναι 

κληρονομικές, αλλά συμβαίνουν ως τυχαία γεγονότα κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης 

των αναπαραγωγικών κυττάρων (ωαρίων και σπερματοζωαρίων). 

http://vbolkasmed.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%cf%81atau/


 
Λίγες γενικές πληροφορίες για την αιτιολογία των Τρισωμιών 

 

Ένα λάθος στη διαίρεση του κυττάρου μπορεί να επιφέρει αριθμητική ανωμαλία των 

χρωμοσωμάτων των αναπαραγωγικών κυττάρων. Για παράδειγμα, ένα ωάριο ή 

σπερματοζωάριο μπορεί να αποκτήσει ένα επιπλέον αντίγραφο του χρωμοσώματος 13. 

Αν ένα από αυτά τα άτυπα αναπαραγωγικά κύτταρα συνεισφέρει στη γενετική 

δημιουργία ενός παιδιού, τότε εκείνο θα έχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα σε κάθε κύτταρο 

του σώματός του. 

 

Οι Τρισωμίες 13, 18 και 21 είναι οι μόνες πλήρεις τρισωμίες που έχουν ποτέ οδηγήσει 

στη γέννηση ζωντανού παιδιού. 

 

Υπάρχουν επίσης τρισωμίες μερικές και μωσαϊσμοί. Οι μωσαϊκές τρισωμίες 

επισυμβαίνουν όταν το επιπλέον χρωμόσωμα είναι παρόν σε κάποια (όχι όλα) κύτταρα 

ενώ οι μερικές τρισωμίες όταν μόνο μέρος ενός επιπλέον χρωμοσώματος είναι παρόν. Αν 

κανείς από τους γονείς δεν είναι φορέας μετατόπισης, οι πιθανότητες ενός ζευγαριού να 



φέρει στον κόσμο ξανά ένα παιδί με τρισωμία 13 είναι μικρότερη από 1% (μικρότερη 

από την πιθανότητα για σύνδρομο Down). 

 

Επιπολασμός 

 

Η συχνότητα της Τρισωμίας 13 υπολογίζεται περίπου σε 1 ανά 5.000 με 10.000 ζωντανές 

γεννήσεις(1:5.000-10.000). Σε πολλές περιπτώσεις το έμβρυο δεν επιζεί και αποβάλλεται 

από τον οργανισμό της κυοφορούσας. Φαίνεται να αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης του 

συνδρόμου με την αύξηση της ηλικίας της μητέρας ειδικά αν πρόκειται για γυναίκα άνω 

των 30 ετών. Άρρενα και θήλεα έχουν την ίδια πιθανότητα να εμφανίσουν το σύνδρομο. 

Η Τρισωμία 13 μπορεί να απαντηθεί σε οποιαδήποτε φυλή. 

 

Χαρακτηριστικά 

 

Το σύνδρομο Patau προκαλεί βαριά νοητική καθυστέρηση και σοβαρές μαθησιακές 

δυσκολίες.Yυπάρχουν επίσης πολλά και ποικίλα συμπτώματα που σχετίζονται με την 

υγεία και τη γενικότερη εμφάνιση του παιδιού. Εκτός από εκείνα που ανιχνεύονται με τη 

χρήση υπερήχου, τα μωρά με Τρισωμία 13 συχνά παρουσιάζουν : 

 

Μικροφθαλμία (μικρά μάτια) 

Κολόβωμα (ελάττωμα του περιγράμματος της ίριδας) 

Αυτιά σε χαμηλότερο σημείο από το φυσιολογικό 

Μικρό κεφάλι 

Ολοπροσεγκεφαλία (αποτυχία να διαχωριστεί σωστά ο προσθεγκέφαλος) που μπορεί να 

επηρεάσει την ανάπτυξη του προσώπου, συχνά επηρεάζοντας τη θέση των ματιών (μάτια 

που βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους) ή την κατασκευή της μύτης (ατελώς 

ανεπτυγμένη μύτη). 

Έλλειψη δέρματος από το κρανίο 

Ανωμαλίες στο πτερύγιο του αυτιού 

Βουβωνοκήλη ή ομφαλοκήλη 

Μικρό βάρος κατά τη γέννηση (ελλιποβαρή νεογνά) 

Υποτονία 

Μικρογναθισμό (μικρό μέγεθος γνάθου) 

Σκελετικές ανωμαλίες (των άκρων) 

Κώφωση 

Υπερωιοσχιστία (σχιστία της υπερώας) 

Υπέρταση (υψηλή αρτηριακή πίεση) 

Ανατομικά εγκεφαλικά ελαττώματα 

Προβλήματα με τον έλεγχο της αναπνοής 

Ανωμαλίες των χεριών και των ποδιών-επιπλέον δάχτυλα 

Καρδιακές ανεπάρκειες 

Ανωμαλίες των γεννητικών οργάνων (κρυπτορχιδισμός) 

Παραληρήματα 

Διάγνωση 

Το σύνδρομο Patau μπορεί να ανιχνευτεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης με τη χρήση 

υπερηχογραφήματος, αμνιοκέντησης και άλλων εξετάσεων. Στο νεογνό η ανωμαλία 



μπορεί να διαπιστωθεί με την εξέταση της χρωμοσωμικής του δομής. Μερικές φορές μια 

δοκιμασία α-εμβυϊκής πρωτεΐνης ή εξέταση τετραπλής προβολής μπορούν να δείξουν 

υψηλές πιθανότητες για Τρισωμία 13. Είναι σημαντικό να τονιστεί πως τα αποτελέσματα 

αυτών των εξετάσεων δεν αποτελούν διάγνωση αλλά ένδειξη κινδύνου για εκδήλωση, 

δηλαδή αυξημένες πιθανότητες. Όταν μια δοκιμασία α-εμβυϊκής πρωτεΐνης καταδεικνύει 

υψηλό κίνδυνο για Τρισωμία 13, προγραμματίζεται υπέρηχος β επιπέδου, που συνήθως 

διενεργείται από νεογνολόγο ή κάποιον ειδικευμένο σε εγκυμοσύνες υψηλού ρίσκου. 

Ένας τέτοιος γιατρός είναι ειδικά εκπαιδευμένος να ψάξει για χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της Τρισωμίας 13. Αυτά τα σημάδια, που αποκαλούνται συνήθως απαλά 

σημάδια, είναι στοιχεία που συναντά κανείς συχνά σε μωρά με σύνδρομο Patau. O 

υπέρηχος β επιπέδου αποκαλύπτει σημάδια όπως υπερωιοσχιστία, πολυδαχτυλία, μικρό 

κεφάλι, οπίσθια προεξέχουσα φτέρνα και καθυστερημένη ανάπτυξη. Τυπικά αυτά τα 

απαλά σημάδια μαζί με άλλα συνήθη προβλήματα που σχετίζονται με το σύνδρομο Patau 

όπως καρδιακά ελαττώματα, ομφαλοκήλη και μυελομηνιγγοκήλη, μπορούν να 

αναγνωριστούν μέσω του υπερηχογραφήματος πριν τη γέννηση. Ωστόσο, ο μόνος τρόπος 

να ξέρει κανείς με βεβαιότητα 100% ότι το έμβρυο πάσχει από Τρισωμία 13 είναι 

κάνοντας αμντιοκέντηση ή παίρνοντας δείγμα χοριακής τρίχας (CVS). 

 

Πρόγνωση 

Όπως το σύνδρομο Εdwards, έτσι και το Patau συνήθως επιφέρει το θάνατο των 

εμβρύων τις περισσότερες φορές προτού γεννηθούν ενώ όσα καταφέρνουν να γεννηθούν 

ζουν για λίγες μόνο μέρες ή μέχρι έναν μήνα (80%). Ένα μικρό ποσοστό μωρών 

(λιγότερο από 10%) ζουν το πολύ για έναν χρόνο. Η επιβίωση στην ενήλικη ζωή είναι 

εξαιρετικά σπάνια. Μόνο ένα άτομο έχει αναφερθεί να έχει επιβιώσει μέχρι τα 33. Είναι 

πολύ δύσκολο να προβλέψει ο γιατρός με ακρίβεια τα προβλήματα που θα έχει το μωρό 

με Τρισωμία 13. Ακόμα και αν τα προβλήματα διακρίνονται ήδη από τον υπέρηχο, 

πραγματικά δεν υπάρχει τρόπος να πει με σιγουριά πόση διάρκεια θα έχει η ζωή του. 

Πολλά μωρά με πολύ σοβαρά καρδιακά ελαττώματα καταφέρνουν να ζήσουν για 

εβδομάδες, ενώ αρκετά μωρά με ελάχιστες εμφανείς ανωμαλίες στον υπέρηχο πεθαίνουν 

στη μήτρα. 

 

Θεραπεία 

 

Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει θεραπεία για το σπάνιο αυτό σύνδρομο.   Παρόλο που 

συγκεκριμένες μορφολογικές ανωμαλίες μπορούν να θεραπευτούν μέσω εγχείρησης, οι 

δυσμορφίες συχνά είναι πολλαπλές και σοβαρές. Αποφάσεις που αφορούν σε μέτρα 

παράτασης της ζωής είναι καλύτερο να λαμβάνονται ανά ατομική περίπτωση με τη 

συνεργασία γονιών και γιατρών. Η ιατρική φροντίδα μπορεί απλά να επικεντρωθεί στη 

βελτίωση των συμπτωμάτων παρά στην επιμήκυνση του ορίου ζωής. 



 
 

Σύνδρομο Εdwards 

Edwards Syndrome 

Σύνδρομο Edwards είναι η τρισωμία 18, με ένα επιπλέον χρωμόσωμα 18 αντί για το 

συνηθισμένο ζευγάρι. Πρόκειται για μια σοβαρή διαταραχή που μπορεί να επηρεάσει 

όλα τα όργανα του σώματος. 

Γενετική 

Μωσαϊκισμός μπορεί να συμβεί σε περίπου 5% των περιπτώσεων στις οποίες κάποια 

κύτταρα είναι φυσιολογικά με 46 χρωμοσώματα και άλλα έχουν το επιπλέον 

χρωμόσωμα. 

http://vbolkasmed.gr/%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%bf-%ce%b5dwards/


 
Αιτιολογία 

 

Υπάρχουν 23 ζεύγη ανθρώπινων χρωμοσωμάτων. Στην Τρισωμία 18 (Σύνδρομο 

Edwards), υπάρχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα με το 18ο ζεύγος. Όπως η Τρισωμία 21 

(Σύνδρομο Down), η Τρισωμία 18 επηρεάζει όλα τα συστήματα του σώματος και 

προκαλεί συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσώπου. Υπολογίζεται ότι προκύπτει σε 1 

ανά 6,000-8,000 γεννήσεις ζώντων. Δυστυχώς, γύρω στο 95% των εμβρύων πεθαίνει 

πριν τη γέννηση, έτσι η πραγματική συχνότητα της ανωμαλίας ίσως είναι μεγαλύτερη. 

Από αυτά που γεννιούνται, το 80% περίπου είναι κορίτσια. Η Τρισωμία 18 απαντάται 

ανεξαρτήτως εθνικής καταγωγής. 

 

Χαρακτηριστικά 

 

Η Τρισωμία 18 επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όλα τα οργανικά συστήματα του σώματος. 

 

Στα συμπτώματα συμπεριλαμβάνονται: 

 

Νευρικό σύστημα κι εγκέφαλος: πνευματική υστέρηση και καθυστερημένη ανάπτυξη 

(100% των ατόμων), υψηλός μυϊκός τόνος, σπασμοί και σωματικές δυσπλασίες όπως 

εγκεφαλικές ατέλειες. 

Κεφάλι και πρόσωπο: μικρό κεφάλι (μικροκεφαλία), μικρά μάτια, μάτια που απέχουν 

αρκετά μεταξύ τους, άνω βλεφαρικές πτυχές, μικρή κάτω γνάθος. 

Καρδιά: συγγενείς καρδιακές ατέλειες (90% των ατόμων), όπως κοιλιακή διαφραγματική 

ατέλεια και ατέλειες βαλβίδας. 

Οστά: αναπτυξιακή καθυστέρηση μεγάλου βαθμού, χέρια σε γροθιά με το 2ο και 5ο 

δάχτυλο πάνω στα υπόλοιπα, και άλλες ατέλειες των άκρων. 

Τέλος, εμφανίζονται δυσπλασίες του πεπτικού σωλήνα, του ουρητικού σωλήνα και των 

γεννητικών οργάνων. 

 

Χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι η αναπτυξιακή υστέρηση, αυτιά χαμηλά στην 

κεφαλή και δύσμορφα, χέρια σε γροθιές, ανωμαλίες στα οστά, κήλες, πολυχρωμία στο 



δέρμα, καρδιακές ατέλειες, προβλήματα στη σίτιση και αναπνοή κατά τη βρεφική ηλικία 

και μαθησιακές δυσκολίες. 

 

Διάγνωση 
 

Κατά τη γέννηση τα χαρακτηριστικά του συνδρόμου είναι εμφανή στην εξωτερική 

εμφάνιση του νεογέννητου. Προγεννητικός, εξετάσεις με υπερήχους είναι σε θέση να 

διαγνώσουν ανωμαλίες στο έμβρυο. Γενετικός έλεγχος με αμνιοκέντηση (προγεννητικός) 

και εξετάσεις αίματος (περ γεννητικώς) επίσης είναι σε θέση να διαγνώσουν τη 

διαταραχή. Τέλος, διαταραχές που επιφέρει το σύνδρομο μπορούν να διαγνωστούν με 

υπερήχους σε ό,τι αφορά ανωμαλίες στην καρδιά και την κοιλιακή χώρα όπως επίσης και 

με ακτίνες Χ σε ό,τι αφορά το σκελετό. 

 

Θεραπεία 
 

Η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου επικεντρώνεται στη σωστή διατροφή, 

στην αντιμετώπιση των μολύνσεων και των καρδιακών προβλημάτων. Κατά τους 

πρώτους μήνες της ζωής τους, βρέφη που φέρουν το σύνδρομο χρειάζονται ειδική 

φροντίδα από ιατρικό προσωπικό. Λόγω της περιπλοκότητας των συμπτωμάτων που 

συνοδεύουν το σύνδρομο Edwards, με κύριο σύμπτωμα την καρδιακή ανεπάρκεια και 

τον κίνδυνο λοιμώξεων, περίπου το 5% των νήπιών επιζεί κατά τον πρώτο χρόνο ζωής. 

Ενδεχομένως, η ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης, θα βοηθήσει περισσότερα βρέφη που 

φέρουν το σύνδρομο να επιζούν το δύσκολο αυτό πρώιμο διάστημα μετά τη γέννηση. 

 

Τα παιδιά με μωσαϊκισμό Τρισωμίας 18 ή μερική Τρισωμία 18 συνήθως αντιμετωπίζουν 

λιγότερες σωματικές δυσκολίες, καθώς μπορούν να περπατούν κι έχουν μετρίου ή 

ελαφρού βαθμού μαθησιακές δυσκολίες ή φυσιολογική ευφυΐα. 

 

Υπάρχουν τρεις τύποι του συνδρόμου: 

 

Πλήρης (σε μεγάλο βαθμό): 

Kάθε κύτταρο περιέχει 3 χρωμοσώματα 18 αντί 2. 

 

Μωσαϊκός (σε μικρότερο βαθμό): 

Kάποια κύτταρα έχουν 2 χρωμοσώματα 18 ενώ άλλα έχουν 3. Η έκταση και βαρύτητα 

της ανωμαλίας εξαρτάται από την αναλογία φυσιολογικών με μη φυσιολογικών 

κυττάρων. 

 

Μερικός: 

Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει ένα επιπλέον αντίγραφο τμήματος του 

χρωμοσώματος 18. Αυτό ορίζεται ως μερική Τρισωμία 18. Παρουσιάζονται ελαφρύτερα 

συμπτώματα και απαιτείται συμβουλή γιατρού. 

 

Παιδιά των οποίων όλα τα κύτταρα εμφανίζουν την ανωμαλία κατά κανόνα δεν επιζούν 

πέραν της βρεφικής ηλικίας. Τα παιδιά που παρουσιάζουν τη μωσαϊκή και μερική μορφή 

πιθανόν να φτάσουν την ενηλικίωση. 



 

Πρόγνωση 

Τα παιδιά με σύνδρομο Edwards που επιζούν έχουν έντονη αναπτυξιακή και κινητική 

καθυστέρηση. Η προφορική τους επικοινωνία είναι πολύ μειωμένη και στην καλύτερη 

περίπτωση, περιορίζεται σε μερικές λέξεις. Ωστόσο, έχουν ως επί το πλείστων επίγνωση 

του περιβάλλοντος και μπορούν να εκφράσουν κάποιες από τις ανάγκες τους με μη 

προφορικό τρόπο. Με τον καιρό αποκτούν νέες δεξιότητες και κάποια γλωσσική 

αντίληψη. Μερικά μπορούν να περπατήσουν υποβοηθούμενα. Γενικά, οι δεξιότητες που 

χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή και η δυνατότητά τους να αντιλαμβάνονται τη 

γλώσσα και να αλληλεπιδρούν κοινωνικά είναι περισσότερο ανεπτυγμένες από τις 

κινητικές τους ικανότητες και τη δυνατότητά τους να εκφραστούν γλωσσικά. 

 

 

    

Σύνδρομο Κλαϊνεφέλτερ 

 

Το σύνδρομο Κλαϊνεφέλτερ είναι μια χρωμοσωμική ανωμαλία που χαρακτηρίζεται από 

ελάχιστα ή ανύπαρκτα σπερματοζωάρια στο σπέρμα. Το σύνδρομο Κλαϊνεφέλτερ 

εμφανίζεται όταν το άτομο έχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα X (XXY αντί για XY). Σε 

πολλές περιπτώσεις, οι όρχεις εξακολουθούν να παράγουν σπέρμα. Επειδή, όμως, 

πρόκειται για κληρονομική διαταραχή, τα άτομα που εμφανίζουν αυτό το πρόβλημα θα 

πρέπει να συμβουλεύονται γενετιστή προτού επιχειρήσουν να τεκνοποιήσουν. Και αυτό 

γιατί κάποια σπερματοζωάρια θα περιέχουν ένα επιπλέον Χ χρωμόσωμα και το παιδί 

μπορεί να κληρονομήσει τη διαταραχή του πατέρα. Ο έλεγχος των χρωμοσωμάτων των 

εμβρύων – προεμφυτευτική διάγνωση – είναι μια από τις επιλογές που υπάρχουν για τη 

γέννηση υγιών παιδιών. 



 

Συμπτώματα 

 

Ένας άνδρας με σύνδρομο Κλαϊνεφέλτερ δεν είναι πάντα άμεσα αναγνωρίσιμος. Συχνά 

έχει μαστούς (γυναικομαστία). Διάφορα φυσικά συμπτώματα, όπως μικροί όρχεις και 

πέος μπορεί να υποδηλώνουν την ύπαρξη συνδρόμου Κλαϊνεφέλτερ. Ο συνδυασμός 

προβλημάτων γονιμότητας και ανεπαρκών επιπέδων ορμονών στο αίμα (υψηλά επίπεδα 

γοναδοτροπινών που διεγείρουν τη λειτουργία των όρχεων σε άνδρες) είναι οι 

σημαντικότερες ενδείξεις της πάθησης. Ως νεαρό αγόρι, ο άνδρας μπορεί να ήταν ψηλός 

και αδύνατος και να παρουσίαζε βραδύτητα στη μάθηση. 

 

Αιτιολογία 

Το σύνδρομο Κλαϊνεφέλτερ είναι γενετική πάθηση, δηλ. ο άνδρας το κληρονομεί από 

τους γονείς. Οφείλεται σε ένα επιπλέον χρωμόσωμα Χ (XXY αντί για XY). Εάν η 

μητέρα του ανδρός ήταν μεγάλης ηλικίας, αυτό αυξάνει τις πιθανότητες εμφάνισης του 

συνδρόμου, ωστόσο, η αιτία εντοπίζεται εξίσου συχνά και στον πατέρα. 

 

Το επιπλέον χρωμόσωμα Χ διατηρείται εξαιτίας ενός γεγονότος μη σωστού διαχωρισμού 

των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της πρώτης μειωτικής διαίρεσης (γαμετογένεση) 

του άρρενος. Στο συγκεκριμένο σύνδρομο τα φυλετικά χρωμοσώματα Χ και Υ, 

αποτυγχάνουν να διαχωριστούν με αποτέλεσμα να παράγονται μη φυσιολογικοί γαμέτης. 

Η σύντηξη ενός τέτοιου μη φυσιολογικού γαμέτη με έναν φυσιολογικό ωάριο οδηγεί 

στην δημιουργία ζυγωτού με μη φυσιολογικό αριθμό φυλετικών χρωμοσωμάτων(ΧΧΥ). 



Ένας άλλος μηχανισμός για τη διατήρηση του επιπλέον χρωμοσώματος Χ είναι μέσα από 

το μη ορθό των χρωμοσωμάτων κατά τη διάρκεια της δεύτερης μειωτικής διαίρεσης στο 

ωάριο. Αυτό θα συμβεί όταν οι αδελφές χρωματίδες στα φυλετικά χρωμοσώματα, σε 

αυτή την περίπτωση δύο Χ, αποτυγχάνουν να διαχωριστούν. Έτσι παράγεται ένα μη 

φυσιολογικό ωάριο XX, το οποίο, όταν γονιμοποιηθεί με φυσιολογικό σπερματοζωάριο 

Υ, θα δημιουργήσει ζυγωτό XXY. 

 

Η XXY χρωμοσωμική ανωμαλία είναι μία από τις πιο κοινές γενετικές παραλλαγές από 

τον καρυότυπο ΧΥ, που εμφανίζεται σε περίπου 1 στις 500 γεννήσεις ζωντανών 

αρρένων.[2][3] 

 

Στα θηλαστικά με περισσότερα από ένα χρωμόσωμα Χ, τα γονίδια σε ένα από αυτά δεν 

εκφράζονται. Ο μηχανισμός αυτός είναι γνωστό ως αδρανοποίηση Χ. Αυτό συμβαίνει 

τόσο σε XXY αρσενικά όσο και σε φυσιολογικά θηλυκά άτομα XX.[4] Ωστόσο, σε XXY 

αρσενικά άτομα, μερικά γονίδια που βρίσκονται στις «ψευδοαυτοσωμικές» περιοχές των 

Χ χρωμοσωμάτων τους(γονίδια που βρίσκονται και στο Χ και στο Y χρωμόσωμα, κατ’ 

αντιστοιχία των όμοιων γονιδίων στα αυτοσωμικά χρωμοσώματα), έχουν αντίστοιχα 

γονίδια στο χρωμόσωμα Υ τους και να μπορούν να εκφράζονται.[5] 

 

Η πρώτη αναφορά σε άνθρωπο με 47, XXY καρυότυπο έγινε από τους Πατρίτσια Ανν 

Γιάκομπς και Δρ J. Α. Strong στη Γενικό Δυτικό Νοσοκομείο του Εδιμβούργου, στη 

Σκωτία το 1959.Αυτός ο καρυότυπος βρέθηκε σε έναν άνδρα 24 χρονών που είχε 

συμπτώματα του συνδρόμου Κλαϊνεφέλτερ. Ο Δρ Γιάκομπς περιέγραψε αυτήν του την 

ανακάλυψη στην πρώτη του αναφορά για ανευπλοειδία σε ανθρώπους ή θηλαστικά, το 

1981 στο William Allan Memorial Award. 

 

Θεραπεία 

 

Αν και ένα ελάττωμα στο γονίδιο δεν μπορεί να αποκατασταθεί, χορηγούνται θεραπείες 

για τη βελτίωση της γονιμότητας του άνδρα. Σε αυτές τις θεραπείες, έμφαση δίνεται στη 

λήψη σπερματοζωάριο που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διαδικασίες 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, π.χ. Ενδοωαριακή έγχυση σπερματοζωαρίου – (ICSI). 

Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, μια άλλη επιλογή είναι το σπέρμα δότη. 

 

Συνολικά, το 7% των στείρων ανδρών έχουν κάποια μορφή χρωμοσωμικής ανωμαλίας. 

Στο 10-15% των ανδρών με αζωοσπερμία υπάρχει ένα ελάττωμα, σε σύγκριση με το 5% 

των ανδρών με ολιγοζωοσπερμία (μικρός αριθμός σπερματοζωαρίων) και μόλις 1% των 

ανδρών με φυσιολογικό αριθμό σπερματοζωαρίων. Τα δύο τρίτα αυτών των 

χρωμοσωμικών ανωμαλιών αφορούν το σύνδρομο Κλαϊνεφέλτερ. 

 

3.Μεταλάξεις 

 

'Φαινυλκετονουρία' 



 

 

-Τι είναι; 

Η φαινυλκετονουρία ή ΦΚΟ, είναι ένα σχετικά σπάνιο κληρονομικό μεταβολικό 

νόσημα, κληρονομούμενο με τον αυτοσωματικό υπολειπόμενο χαρακτήρα, με συχνότητα 

περίπου μια περίπτωση στα χίλια ζώντα νεογνά. Είναι αποτέλεσμα ανεπάρκειας του 

ενζύμου υδροξυλάση της φαινυλαλανίνης, που μετατρέπει τη φαινυλαλανίνη σε 

τυροσίνη, και έχει ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση της φαινυλαλανίνης που ασκεί τοξική 

δράση, ιδίως στον εγκέφαλο. Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του 

ενζύμου εντοπίζεται στο χρωμόσωμα 12. 

H αύξηση της παρουσίας του αμινοξέος ονομάζεται υπερφαινυλαλανιναιµία 

Ανάλογα µε το ποσοστό ανεπάρκειας του ενζύµου που διασπά την φαινυλαλανίνη, 

εμφανίζονται διάφορες κλινικές µορφές της υπερφαινυλαλανιναιµίας, όπως: 

Κλασσική μορφή στην οποία η δραστικότητα του ενζύµου είναι σχεδόν µηδενική, 

Ήπια μορφή στην οποία υπάρχει κάποια δραστικότητα του ενζύμου, 

Επιµένουσα στην οποία υπάρχει μεγαλύτερη δραστικότητα του ενζύμου, 

παροδική στην οποία υπάρχει μεγάλη δραστικότητα του ενζύµου και το άτομο 

παραµένει φυσιολογικό ακόμα  και χωρίς διαιτητική αγωγή. 

 

Επιπολασμός 

1 περιστατικό ανά 15.000 

Ειδικότερα: 



Το γονίδιο που είναι υπεύθυνο για την παραγωγή του ενζύμου εντοπίζεται στο 

χρωμόσωμα 12(12q23). 

Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει βαριά πνευματική καθυστέρηση, σπασμούς και 

μικροκεφαλία. Επίσης μπορεί να παρουσιαστούν έμετοι, υπερδιέγερση, εκζεματοειδές 

εξάνθημα, ιδιάζουσα οσμή, ενώ οι περισσότεροι άρρωστοι είναι ξανθοί λόγω 

ανεπαρκούς παραγωγής μελανίνης (εξαιτίας της ανεπαρκούς παραγωγής τυροσίνης, η 

οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο της μεταβολικής οδού παραγωγής της μελανίνης). 

Η διάγνωση της νόσου γίνεται με το βιοχημικό screening τεστ (Guthrie test) που γίνεται 

σε κάθε νεογνό. Για να είναι αξιόπιστη η μέτρηση, θα πρέπει το νεογνό να σιτίζεται 

κανονικά και η λήψη των σταγόνων αίματος να γίνεται την ημέρα που το νεογνό φεύγει 

από το μαιευτήριο (3η-5η ημέρα ζωής). Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να οδηγήσει σε 

λάθος αποτελέσματα στο Guthrie test. Πλέον χρησιμοποιείται σαν screening test η 

μέθοδος της tandem mass spectrometry, με την οποία γίνεται έγκυρη διάγνωση και 

άλλων σημαντικών ασθενειών. 

 ιζική θεραπεία της νόσου δεν υπάρχει. Με τη διάγνωση εφαρμόζεται άμεσα ειδική 

δίαιτα ελεύθερη φαινυλαλανίνης, η οποία διαρκεί συνήθως εφ' όρου ζωής. Με τον τρόπο 

αυτό προλαμβάνονται όλες οι εκδηλώσεις της νόσου.  

Οι τυπικές δίαιτες των ατόμων που πάσχουν από φαινυλκετονουρία πρέπει να 

περιλαμβάνουν, πολύ μικρές ποσότητες φαινυλαλανίνης και υψηλές ποσότητες των 

άλλων αμινοξέων και κυρίως της τυροσίνης. Οι ποσότητες της επιτρεπόμενης 

φαινυλαλανίνης σε αυτά τα άτομα μπορούν να αυξάνονται σταδιακά, καθώς το παιδί 

μεγαλώνει.  

Επομένως, στη δίαιτα αυτών των ατόμων επιτρέπονται θρεπτικά συστατικά όπως 

υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, τρόφιμα με μέτριες ποσότητες 

πρωτεϊνών -όπως οι πατάτες- καθώς και τρόφιμα με χαμηλές ποσότητες πρωτεϊνών, όπως 

τα φρούτα, τα λαχανικά ή κατηγορίες ψωμιών με χαμηλή ποσότητα πρωτεϊνών. 

 

-Κλινική εικόνα και εργαστηριακά ευρήματα: 

Η κλινική εικόνα περιλαμβάνει βαριά πνευματική καθυστέρηση, σπασμούς και 

μικροκεφαλία. Επίσης μπορεί να παρουσιαστούν έμετοι, υπερδιέγερση, εκζεματοειδές 

εξάνθημα, ιδιάζουσα οσμή, ενώ οι περισσότεροι άρρωστοι είναι ξανθοί λόγω 

ανεπαρκούς παραγωγής μελανίνης (εξαιτίας της ανεπαρκούς παραγωγής τυροσίνης, η 

οποία αποτελεί το πρώτο στάδιο της μεταβολικής οδού παραγωγής της μελανίνης). 

Στην κλασική ΦΚΟ η δραστικότητα του ενζύμου είναι μικρότερη του 1% και τα επίπεδα 

της φαινυλαλανίνης > 1.200 μmol/l. Στις ηπιότερες μορφές η δραστικότητα είναι 



μεγαλύτερη (1-5%) και τα επίπεδα της φαινυλαλανίνης χαμηλότερα. 

 

 

Που οφείλεται; 

Η φαινυλκετονουρία ,γνωστή και ως PKU έχει αναγνωριστεί για πρώτη φορά από 

τον γιατρό Asbjørn Følling στη Νορβηγία το 1934. 

Η φαινυλκετονουρία (PKU) μπορεί να ορισθεί ως μια σπάνια μεταβολική διαταραχή 

που οφείλεται στην ανικανότητα του ήπατος να παράγει ένα ένζυμο, την 

υδροξυλάση της φαινυλαλανίνης. Είναι η πιο συχνή πάθηση που συνδέεται με τον 

μεταβολισμό των αμινοξέων και εμφανίζεται μια φορά κάθε 15,000 γεννήσεις. Αν η 

πάθηση δεν αντιμετωπιστεί ταχύτατα μετά τη γέννηση, τότε επηρεάζεται το 

νευρικό σύστημα με αποτέλεσμα την εμφάνιση νευρολογικών ανωμαλιών και 

πνευματική καθυστέρηση.  



 

 

 

-Διάγνωση: 

Η διάγνωση της νόσου γίνεται με το βιοχημικό screening τεστ (Guthrie test) που γίνεται 

σε κάθε νεογνό. Για να είναι αξιόπιστη η μέτρηση θα πρέπει το νεογνό να σιτίζεται 

κανονικά και η λήψη των σταγόνων αίματος να γίνεται την ημέρα που το νεογνό φεύγει 

από το μαιευτήριο (3η-5η ημέρα ζωής). Η χρήση αντιβιοτικών μπορεί να οδηγήσει σε 

λάθος αποτελέσματα στο Guthrie test. 

Πλέον χρησιμοποιείται σαν screening test η μέθοδος της tandem mass spectrometry, με 

την οποία γίνεται έγκυρη διάγνωση και άλλων σημαντικών ασθενειών. 

 

 



    

 

-Για αυτό είναι απαραίτητο να γίνεται κάποια διατροφή: 

Γενικότερα, στην κλασσική και την ήπια PKU εφαρμόζεται δίαιτα πτωχή σε τρόφιμα που 

περιέχουν το αμινοξύ φαινυλαλανίνη, µε στόχο να πετύχουµε ιδανικά επίπεδα 

φαινυλαλανίνης περίπου κάτω από 5mg/dl. 

Παρόλα αυτά, είναι σκόπιμο να έχουμε υπόψη μας ότι η φαινυλαλανίνη είναι απαραίτητη 

για την ανάπτυξη των παιδιών, εποµένως η δίαιτα ασθενών µε PKU πρέπει να περιέχει 

μικρή αλλά ανεκτή ποσότητα φαινυλαλανίνης στην διατροφή, ποσότητα που εξαρτάται 

από την ηλικία του παιδιού, τον ρυθµό ανάπτυξης του αλλά πολύ περισσότερο και τη 

δραστηριότητα του ενζύµου υδροξυλάση της φαινυλαλανίνης. Στις άλλες 2 μορφές της 

ασθένειας, είναι πιθανόν να μην εφαρμοσθεί δίαιτα πτωχή στο αμινοξύ κάτι που 

εξαρτάται από την γενικότερη κατάσταση της υγείας του ατόμου. 

 



Tι απαγορέυεται; 

- Τρόφιμα με υψηλά ποσοστά πρωτεϊνών, όπως είναι το κρέας, το ψάρι, το κοτόπουλο, 

τα αυγά, τα καρύδια, τα κουκιά, τα φασόλια, το γάλα και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

- Το μητρικό γάλα σε νεογνά που πάσχουν από φαινυλκετονουρία. 

- Τρόφιμα που περιέχουν ως πρόσθετο την φαινυλαλανίνη είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω 

ασπαρτάμης (μια ουσία που προστίθεται αντί της ζάχαρης σε τρόφιμα με λίγες θερμίδες, 

όπως τα αναψυκτικά διαίτης). 

Επιβάλλεται επομένως σε άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία να δίνουν προσοχή 

στην επισήμανση των τροφίμων. Στις συσκευασίες των τροφίμων είναι υποχρεωτικό από 

τη νομοθεσία, να αναγράφεται η προσθήκη φαινυλαλανίνης και ασπαρτάμης. 

Η εκτίμηση των επιπέδων φαινυλαλανίνης στο αίμα είναι σημαντική για την πορεία και 

τις τυχόν τροποποιήσεις στη δίαιτα, πρέπει όμως να τονισθεί πως λοιμώξεις, 

μετεγχειρητικό στρες, χαμηλή ενεργειακή πρόσληψη και άλλες καταστάσεις, μπορεί να 

αυξήσουν τη συγκέντρωση φαινυλαλανίνης στο αίμα, δυσχεραίνοντας την εκτίμηση. 

Η γρήγορη διάγνωση και θεραπεία έχει μεγάλη σημασία, διότι μη έγκαιρη αντιμετώπιση 

μπορεί να οδηγήσει σε σχετικά μεγάλη διανοητική καθυστέρηση. 

Τι επιτρέπεται; 

Όσα περιέχουν πρωτεΐνες όπως το κρέας λευκό –κόκκινο όλων των ειδών, τα αυγά 

όλων των ειδών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα-λευκά-κίτρινα 

τυριά-γιαούρτι-αριάνι-κρεμώδη τυριά), τα ψάρια όλων των ειδών ακόμα και οι 

κονσέρβες, τα πουλερικά όλων των ειδών, τα όσπρια όλων των ειδών όπως 

φασόλια-ρεβίθια-φακές-φάβα, οι ξηροί καρποί όλων των ειδών ακόμα και το ταχίνι. 

Όμως  

 υπάρχουν ειδικά τρόφιμα για τα άτομα αυτά; 

Τα τελευταία χρόνια κυκλοφορούν στην αγορά ειδικά τρόφιµα χαµηλά σε πρωτεΐνες, 

(ζυµαρικά, προϊόντα αρτοποιίας, µπισκότα, ψωµί) με σκοπό να αυξήσουν την ποικιλία 

γευµάτων και να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των παιδιών και των ατόμων με 

PKU. 

Για τα βρέφη και τα νεογνά που τρέφονται αποκλειστικά με γάλα υπάρχουν τα ειδικά 

σκευάσματα γάλατος που είναι πλούσια σε λακταλβουµίνη (γαλακτολευκωµατίνη) με 

σχέση αμινοξέων περίπου όµοια µε το µητρικό γάλα αλλά με πολύ λιγότερη 

φαινυλαλανίνη από το πλήρες γάλα της αγελάδος. Τα γάλατα αυτά περιέχουν όλα τα 

άλλα απαραίτητα για την ανάπτυξη του βρέφους αμινοξέα σε συνδυασμό με 



ικανοποιητική ποσότητα θερµίδων, ενώ  είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά όπως  

βιταµίνες, µέταλλα και ιχνοστοιχεία. Τα γάλατα αυτά έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε 

φαινυλαλανίνη. 

Στα βρέφη που θηλάζουν μπορεί να δοθεί µητρικό γάλα που αναµειγνύεται µε το 

παραπάνω υποκατάστατο γάλακτος. 

 

-Αντιμετώπιση: 

 ιζική θεραπεία της νόσου δεν υπάρχει. Με τη διάγνωση εφαρμόζεται άμεσα ειδική 

δίαιτα ελεύθερη φαινυλαλανίνης, η οποία διαρκεί συνήθως εφ' όρου ζωής. Με τον τρόπο 

αυτό προλαμβάνονται όλες οι εκδηλώσεις της νόσου. Η γρήγορη διάγνωση και θεραπεία 

έχει μεγάλη σημασία, διότι μη έγκαιρη αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσει σε σχετικά 

μεγάλη διανοητική καθυστέρηση. 

Το Εθνικό Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών άρχισε στη χώρα μας το 1974 

πιλοτικά για τη νόσο Φαινυλκετονουρία, συμπληρώθηκε σταδιακά με τη μέτρηση της 

δραστικότητας του ενζύμου Αφυδρογονάσητης 6-φωσφορικήςγλυκόζης (G6PD), τον 

έλεγχο του Συγγενούς Υποθυρεοειδισμού και τη Γαλακτοζαιμία. Χρηματοδοτείται από 

το Υπουργείο Υγείας, Διατροφής και Άθλησης και προσφέρεται δωρεάν στα νεογέννητα. 

Για το παραπάνω πρόγραμμα είναι υπεύθυνο το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού στο 

Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία . 

 

Ποια τα συμπτώματα; 

*Προσβολή του νευρικού συστήματος που μεταφράζεται σε μόνιμη νοητική υστέρηση 

(στο 25 % των περιστατικών) 

*Προβλήματα συμπεριφοράς (επιθετικότητα, γενικευμένη επιληψία) 

*Βαθμιαία νοητική ανεπάρκεια 

*Απουσία χρωστικής μελανίνης στο δέρμα 

*Μυϊκή υπερτονία (παθολογικά αυξημένες συσπάσεις των μυών) 

*Κατατονία (πάθηση που χαρακτηρίζεται από ακινησία, απόρριψη του εξωτερικού 

κόσμου και ενίοτε παράλογες συμπεριφορές και κινήσεις) 

*Μέτρια μικροκεφαλία (όγκος κρανίου μικρότερος του φυσιολογικού) 

  



 

'Αλφισμός' 

 

 



 

 

 

-Τι είναι; 

Ο αλφισμός χαρακτηρίζεται από ποικίλου βαθμού έλλειψη μελανίνης, λόγω διαταραχής 

του ενζύμου τυροσινάση. Αποτελεί μία από τις συχνότερες κληρονομικές παθήσεις που 

οδηγούν σε σοβαρή μείωση της όρασης. Ανατομικά οι αλφοί εμφανίζουν μεγαλύτερο 

αριθμό (από ότι φυσιολογικά) χιασμένων οπτικών νευρικών ινών στο επίπεδο του 

χιάσματος. Αυτή η ιδιαιτερότητα οδηγεί σε μειωμένη διόφθαλμη όραση, μειωμένη 

ακρίβεια στη προσήλωση και διαταραγμένες οφθαλμικές κινήσεις. 

Ειδικότερα: 

Ο αλφισμός διακρίνεται σε δύο βασικές μορφές: τον οφθαλμοδερματικό (εμπλοκή 



δέρματος και ματιών) και τον οφθαλμικό (εμπλοκή μόνο των ματιών). Ωστόσο, υπάρχει 

μεγάλη ποικιλία γενετικών παραλλαγών του οφθαλμοδερματικού αλφισμού. Οι 

περισσότερες από αυτές κληρονομούνται με τον υπολειπόμενο αυτοσωματικό 

χαρακτήρα. 

 

 

Ο οφθαλμοδερματικός αλφισμός διακρίνεται σε δύο τύπους: (α) τυροσινάση αρνητικό, 

που αποτελεί την πιο βαριά μορφή, συνοδεύεται από έντονο νυσταγμό και μείωση της 

οπτικής οξύτητας σε επίπεδο λιγότερο του 1/10, (β) τυροσινάση θετικό, που αποτελεί μια 

πιο ήπια μορφή, συνοδευόμενη από λιγότερο έντονο νυσταγμό και μείωση της οπτικής 

οξύτητας σε επίπεδο καλύτερο του 1/10. Ο οφθαλμικός αλφισμός, αποτελεί μια μορφή 

αλφισμού που κληρονομείται με τον φυλοσύνδετο χαρακτήρα. Προσβάλλονται μόνο 

αγόρια, τα οποία αν και έχουν φυσιολογικό δέρμα και μαλλιά, εμφανίζουν μειωμένα 

ποσά μελανίνης στα μάτια. Η οπτική οξύτητα κυμαίνεται μεταξύ 2/10 και 5/10 και ο 

νυσταγμός είναι μικρού εύρους. Οι μητέρες φορείς δεν νοσούν, αλλά μια προσεκτική 

εξέταση των ματιών τους εντοπίζει μια ήπια σημειολογία. 

 

-Πως ακριβώς επηρεάζει την όραση; Τι λένε οι ειδικοί; 

Το επίπεδο της μειωμένης όρασης εξαρτάται από 5 παράγοντες: 

 

*το ποσοστό έλλειψης μελανίνης (σε ίριδα και χοριοαμφιβληστροειδή) 

*την ύπαρξη ή όχι νυσταγμού 



*την ύπαρξη ή όχι υποπλασίας της ωχράς κηλίδας 

*την ύπαρξη ή όχι στραβισμού και προβληματικής διόφθαλμης όρασης 

*την ύπαρξη ή όχι του αστιγματισμού 

 

Ο αλφισμός προκαλείται από τη διαταραχή του ενζύμου τυροσινάση, και χαρακτηρίζεται 

από την έλλειψη μελανίνης. Είναι κληρονομική πάθηση που μπορεί να προκαλέσει 

μείωση της όρασης. Οι αλφοί ανατομικά έχουν μεγαλύτερο αριθμό χιασμένων οπτικών 

νευρικών ινών στο επίπεδο του χιάσματος, αυτό έχει σαν αποτέλεσματα και την  

ελάττωση της δυνατότητας προσήλωσης 

 

-Ποιες οι αιτίες εμφάνισης Αλφισμού; 

Ο αλφισμός είναι μία γενετική ασθένεια που κληρονομείται με δύο τρόπους. Τον 

αυτοσωμικό υπολειπόμενο και τον φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο. Οι μεταλλάξεις 

των γονιδίων που ευθύνονται για τον αλφισμό διαταράσσουν τη βιοσύνθεση της 

μελανίνης, με αποτέλεσμα τα ένζυμα που  συνθέτουν τη μελανίνη να έχουν μειωμένη 

δραστικότητα. Το συνηθέστερο ένζυμο είναι η τυροσινάση. 

Ο αλφισμός προκαλείται από την έλλειψη χρωστικής και οφείλεται σε βλάβη των 

γονιδίων που καθορίζουν τη σύνθεση της μελανίνης. Η έλλειψη αυτή μπορεί να είναι 

κληρονομική, μπορεί όμως να είναι και αποτέλεσμα γενετικής μεταλλαγής. Για την 

εμφάνισή του δεν παίζει ρόλο ούτε η φυλή, μιας και η ασθένεια παρουσιάζεται σε όλες 

τις φυλές του κόσμου, ούτε το περιβάλλον και οι κλιματολογικές συνθήκες. 

 

-Ποιες είναι οι συνέπειες; 

1.Η μειωμένη σύνθεση της μελανίνης επηρεάζει το δέρμα, τα μαλλιά και τα μάτια. 

2.Στο δέρμα μπορεί να παρατηρηθεί μειωμένη έως και παντελώς ελλειπής μελάγχρωση 

ανάλογα με το μοριακό τύπο. Άλλοι ασθενείς έχουν ανοιχτό καστανό δέρμα, ενώ άλλοι 

μπορεί να έχουν εντελώς λευκό δέρμα. 

3.Τα μαλλιά (και γενικά οι τρίχες) είναι  καστανές ή λευκές, ανάλογα με το ποσοστό της 

μελανίνης. 

4.Σε ότι αφορά τα μάτια, χαρακτηριστική είναι η διαφάνεια της ίριδος. Άλλα σημάδια 

αλφισμού αποτελούν ο στραβισμός, η φωτοφοβία, ο νυσταγμός, η μειωμένη οπτική 



οξύτητα. 

 

ΕΙΔΙΚΌΤΕ Α: 

Όταν οι περισσότεροι ανοιχτόχρωμοι άνθρωποι εκτίθενται για λίγο στον ήλιο, 

μαυρίζουν, καθώς παράγεται μια χρωστική, η λεγόμενη μελανίνη, για την προστασία του 

δέρματος. Λόγω έλλειψης της χρωστικής ουσίας, το δέρμα του αλφικού καίγεται εύκολα 

στον ήλιο. Το κάψιμο από τον ήλιο αυτό καθαυτό είναι μια δυσάρεστη και επώδυνη 

κατάσταση. Ωστόσο, οι αλφικοί που δεν προστατεύουν επαρκώς το δέρμα τους 

διατρέχουν επίσης τον κίνδυνο να πάθουν καρκίνο του δέρματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα 

στις τροπικές περιοχές. 

Ο αλφισμός μπορεί επίσης να επηρεάσει τα μάτια με διάφορους τρόπους. Η χρωστική 

ουσία της ίριδας φυσιολογικά δεν επιτρέπει στο φως του ήλιου να περάσει στο μάτι, 

παρά μόνο μέσω της κόρης. Ωστόσο, η ίριδα του αλφικού είναι σχεδόν διαφανής, πράγμα 

που επιτρέπει στο διάχυτο φως να τη διαπεράσει και να προκαλέσει ερεθισμό. 

Οι οφθαλμικές ανωμαλίες είναι συνηθισμένες στους αλφικούς. Μια ασθένεια οφείλεται 

στη διαφορετική διάταξη των νεύρων που συνδέουν τον αμφιβληστροειδή με τον 

εγκέφαλο. Ως αποτέλεσμα, τα μάτια μπορεί να μη συγχρονίζονται σωστά, προκαλώντας 

μειωμένη αντίληψη του βάθους. Αυτή η ασθένεια ονομάζεται στραβισμός. 

Άλλη μια συνέπεια του αλφισμού μπορεί να είναι ο νυσταγμός, η ακούσια ρυθμική 

κίνηση των ματιών. Αυτό είναι δυνατόν να οδηγήσει σε προβλήματα όρασης, όπως η 

πολύ μεγάλη μυωπία ή πρεσβυωπία. 

 

-Αντιμετωπίζεται;  

Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία για να αντιμετωπιστεί ο αλφισμός. 

 Ωστόσο υπάρχουν μέτρα που μπορεί να ακολουθήσει το άτομο που πάσχει: 

1.Χρήση ενισχυμένων κοντινών γυαλιών ή βοηθημάτων όρασης. Φωτοχρωμικά γυαλιά 

είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση του έντονου φωτισμού. 

2.Εξέταση κάθε χρόνο από δερματολόγο 

3.Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις ώρες υψηλής ηλιακής έντασης 

4.Χρήση αντηλιακού με υψηλό δείκτη προστασίας κάθε μέρα 

5.Χρήση τοπικής τρετινοϊνης 



 

'Μεσογειακή Αναιμία' 

 

 -Τι είναι; 

Η μεσογειακή αναιμία ή θαλασσαιμία είναι κληρονομική αυτοσωμική υπολειπόμενη 

νόσος η οποία εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή της Μεσογείου Θάλασσας. Στη 

Μεσογειακή αναιμία η γονιδιακή ατέλεια, η οποία μπορεί να είναι έλλειψη σε γονίδιο ή 

μετάλλαξη, έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη σύνθεση ή ακόμα και τη μη σύνθεση μιας 

εκ των σφαιρινών (α και β), οι οποίες σχηματίζουν την αιμοσφαιρίνη. Αυτό μπορεί να 

προκαλέσει την σύνθεση μη φυσιολογικών μορίων αιμοσφαιρίνης και επομένως να 

προκληθεί αναιμία, το χαρακτηριστικότερο γνώρισμα της νόσου 

Όταν κάποιος έχει μεσογειακή αναιμία δεν μπορεί να παράγει αρκετή αιμοσφαιρίνη 

στον μυελό των οστών, την πρωτεΐνη που υπάρχει στα ερυθρά αιμοσφαίρια και 

μεταφέρει το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς. 

 

-Διακρίνεται; 

Η θαλασσαιμία χωρίζεται σε κατηγορίες ανάλογα με το ποια σφαιρίνη παράγεται σε 

χαμηλότερες ποσότητες από τις φυσιολογικές. Η φυσιολογική αιμοσφαιρίνη αποτελείται 

από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, δύο α και δύο β συντεταγμένες σε ένα 

τετραμερές. Οι πάσχοντες από θαλασσαιμία παράγουν μειωμένη είτε την α είτε την β 

σφαιρίνη. Στην α-θαλασσαιμία παράγεται μειωμένη ποσότητα α-σφαιρίνης, ενώ στη 

β-θαλασσαιμία παράγεται μειωμένη ποσότητα α-σφαιρίνης. 

Πια αναλυτικά, στην α-θαλασσαιμία εμπλέκονται 2 στενά συνδεόμενα γονίδια, το HBA1 

και το HBA2 τα οποία βρίσκονται στο χρωμόσωμα 16. Υπάρχουν 4 είδη 

α-θαλασσαιμιών: ετερόζυγη α-Μεσογειακή αναιμία 2 (μετάλλαξη στο 1 από τα 

α-γονίδια), ετερόζυγη α-Μεσογειακή αναιμία 1 (μετάλλαξη σε 2 α-γονίδια), 

αιμοσφαιρινοπάθεια Η (μετάλλαξη στα 3 από τα 4 α-γονίδια) και ο εμβρυϊκός ύδρωπας 

(μετάλλαξη και στα 4 α-γονίδια) που είναι θανατηφόρος. 

Η β-μεσογειακή αναιμία προκαλείται από μεταλλάξεις στο γονίδιο HBB που βρίσκεται 

στο χρωμόσωμα 11. Η σοβαρότητα της νόσου εξαρτάται από τη φύση της μετάλλαξης. 

Οι μεταλλάξεις αυτές έχουν ως συνέπεια τη μειωμένη παραγωγή β-αλυσίδων, με 

αποτέλεσμα η περίσσεια των α-αλυσίδων να σχηματίζει τετραμερή με σφαιρίνες δ ή γ, 

σχηματίζοντας αντίστοιχα τις αιμοσφαιρίνες Α2 και F. Οι β-θαλασσαιμίες είναι 



περισσότερο συχνές. 

 

-Εμφανίζεται συχνά; (Επιδημιολογία) 

Η θαλασσαιμία εντοπίζεται κυρίως σε ανθρώπους που ζουν σε υγρά κλίματα, όπου 

εμφανίζεται συχνά και η ελονοσία. Επηρεάζει όλες τις φυλές, καθώς η θαλασσαιμία 

προστατεύει όλους αυτούς τους ανθρώπους από την ελονοσία, εξαιτίας της καθίζησης 

των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

Η Μεσογειακή αναιμία είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένη με τους λαούς της Μεσογείου, τους 

Άραβες και τους Ασιάτες. Υπολογίζεται ότι πάσχουν 16% του πληθυσμού της Κύπρου, 

1% στην Ταϊλάνδη και 3-8% στους πληθυσμούς από Κίνα, Μαλαισία, Μπανγκλαντές, 

Ινδία και Πακιστάν. Υπάρχουν και αλλού πάσχοντες όπως στην Νότια Αμερική και σε 

άλλες περιοχές της Μεσογείου(Αλβανία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και 

άλλες). Ένα πολύ μικρό ποσοστό υπάρχει επίσης στη Βόρεια Ευρώπη( 0,1%) και στην 

Αφρική( 0,9%). 

 

-Συμπτώματα: 

 Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται στην ηλικία των 3-4 μηνών μαζί με βαριά 

αναιμία. Στη συνέχεια, ανάλογα με τη θεραπεία που θα κάνει το παιδί, μπορεί να 

παρουσιάσει: 

• Ίκτερο. 

• Μεγάλο συκώτι και σπλήνα. Ο σπλήνας μπορεί να χρειασθεί να αφαιρεθεί εάν υπάρχει 

εκδήλωση υπερσπληνισμού. 

• Χολολιθίαση. 

• Χαρακτηριστικό πρόσωπο (προεξέχουν τα κόκαλα που είναι κάτω από τα μάτια και 

χάλκινο χρώμα). 

• Καθυστέρηση στην ανάπτυξη. 

• Ορμονικές διαταραχές όπως υποθυρεοειδισμό, διαταραχές των παραθυρεοειδών 

αδένων (αδένες που ρυθμίζουν το ασβέστιο του σώματος), σακχαρώδη διαβήτη, 

οστεοπόρωση, καθυστέρηση στην έναρξη της εφηβείας και διαταραχές της γονιμότητας. 

• Βλάβη στην καρδιά που οδηγεί σε καρδιακή ανεπάρκεια. 

• Απλαστικές κρίσεις μετά από λοίμωξη από τον παρβοιό Β19. 



 

-Θεραπεία&Αποσιδήωση: 

Tα άτομα τα οποία έχουν το στίγμα της μεσογειακής αναιμίας (φορείς που δεν 

εκδηλώνουν την ασθένεια) δεν χρειάζεται να παίρνουν φάρμακα. Πρέπει να 

γνωρίζουν όμως ότι στο αίμα τους υπάρχει μειωμένη συγκέντρωση σιδήρου κάτι 

που μπορεί να προκαλεί ήπια αναιμία. Συχνή μέτρηση φεριτίνης και σιδήρου του 

ορού είναι αναγκαία. 

Στην περίπτωση της μεσογειακής αναιμίας, οι ασθενείς παράγουν μικρά, ευαίσθητα 

ερυθρά αιμοσφαίρια που καταστρέφονται εύκολα τα οποία αδυνατούν να μεταφέρουν 

επαρκώς το οξυγόνο. Όπως γίνεται αντιληπτό, η επιβίωση του ασθενούς σε αυτή την 

περίπτωση εξαρτάται απολύτως από την εξωγενή λήψη αίματος με μετάγγιση. 

Οι μεταγγίσεις συνήθως ξεκινούν με τη διάγνωση της νόσου. Η θεραπεία αυτή δεν είναι 

εύκολη στην εφαρμογή της γιατί απαιτεί συχνές προσελεύσεις στο νοσοκομείο για 3-4 

ώρες κάθε 15-20 ημέρες. Προτιμάται φρέσκο αίμα, ηλικίας κάτω των 7 ημερών γιατί έχει 

μεγαλύτερο χρόνο επιβίωσης και καλύτερη οξυγόνωση. Με αυτό τον τρόπο, η 

αιμοσφαιρίνη του ασθενούς να διατηρείται σε ικανοποιητικό επίπεδο (10 g/dl). 

Παρά το ότι οι μεταγγίσεις ωφελούν τα άτομα με θαλασσαιμία, επιβαρύνουν τον 

οργανισμό με υπερβολική ποσότητα σιδήρου, κάτι που είναι βλαβερό για πολλά ζωτικά 

όργανα (καρδιά, συκώτι, ενδοκρινείς αδένες). 

Η υπερφόρτωση σιδήρου ή αιμοσιδήρωση, είναι μια δυνητικά απειλητική για τη ζωή 

κατάσταση, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί μετά από 10 μόλις μεταγγίσεις αίματος. Ο 

οργανισμός δεν διαθέτει έναν εγγενή μηχανισμό απομάκρυνσης της περίσσειας σιδήρου 

η οποία σπάνια προκαλεί ορατά συμπτώματα μέχρι να συμβεί κάποια σοβαρή βλάβη 

(παλαιότερα το συχνότερο αίτιο θανάτου όσων έπασχαν από μεσογειακή αναιμία ήταν η 

καρδιακή ανεπάρκεια). 

Οι ασθενείς με αιμοσιδήρωση χρειάζονται θεραπεία για την απομάκρυνση του σιδήρου 

με χηλικούς παράγοντες. Σήμερα είναι εφικτή η πλήρης αποσιδήρωση του οργανισμού 

των ασθενών και αυτό τους επιτρέπει να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή (υπάρχουν χάπια 

που έχουν θεαματικά αποτελέσματα). 

 

Οι συνήθεις εξετάσεις για την αιμοσιδήρωση είναι οι εξής: 

*Φερριτίνη ορού. Επίπεδα φεριτίνης μεγαλύτερα από 2500 ng/ml σχετίζονται με 

σημαντικό κίνδυνο καρδιακής νόσου και θανάτου. Επίπεδα ίσα ή μεγαλύτερα από 1000 



ng/ml σχετίζονται ενδεχομένως με βλάβες οργάνων. 

*Συγκέντρωση σιδήρου στο ήπαρ (LIC). Επειδή το συκώτι είναι το κύριο σημείο 

αποθήκευσης σιδήρου, η συγκέντρωση σιδήρου στο συκώτι (LIC) αποτελεί τυπική 

μέθοδο μέτρησης του συνολικού σιδήρου του οργανισμού. Είναι επίσης ένας αξιόπιστος 

προγνωστικός δείκτης των κινδύνων που αντιμετωπίζει ένας ασθενής λόγω της 

αιμοσιδήρωσης. Η LIC μετράται συνήθως με ένα δείγμα βιοψίας ήπατος αλλά και η 

μαγνητική τομογραφία (MRI) είναι μια αποδεκτή μέθοδος. 

*Προσυμπτωματικός έλεγχος μέσω μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Η μαγνητική 

τομογραφία έχει αποδειχθεί πως είναι ένα αποτελεσματικό και μη επεμβατικό εργαλείο 

για την ανίχνευση και τον ποσοτικό προσδιορισμό του σιδήρου, τόσο στην καρδιά όσο 

και στο συκώτι. 

 

'Δρεπανοκυτταρικη αναιμία' 

 -Τι είναι; 

Πρόκειται για μια δια βίου διαταραχή στα κύτταρα του αίματος. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια 

χάνουν το σχήμα τους, γίνονται άκαμπτα και εμφανίζονται σαν μισοφέγγαρο, ή δρεπάνι. 

Η διαταραχή, επηρεάζει την παραγωγή αιμογλοβίνης (αιμοσφαιρίνη). Η αιμοσφαιρίνη 

είναι μια πρωτεΐνη στο αίμα που μεταφέρει οξυγόνο σε όλο το σώμα μας. Τα γονίδια για 

την δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι διαδεδομένα σε άτομα αφρικανικής, 

μεσανατολικής, νοτιοευρωπαϊκής, ινδικής, πακιστανικής και καραϊβικής καταγωγής. 

-Είναι μεταδοτική; 

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία περνά από το γονέα στο παιδί μέσω των γονιδίων. Αυτό 

σημαίνει ότι: 

- Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι κληρονομική. 

- Η δρεπανοκυτταρική αναιμία δεν είναι μεταδοτική. 

- Η δρεπανοκυτταρική αναιμία δεν μεταδίδεται με τα μικρόβια. 

Συγκεκριμένα: 

- Ένα άτομο κανονικά κληρονομεί δύο γονίδια β σφαιρίνης για την παραγωγή της 

πρωτεΐνης βήτασφαιρίνης στην αιμοσφαιρίνη. 

- Ένα άτομο μπορεί να έχει την δρεπανοκυτταρική αλλαγή (μεταλλαγή) σε ένα από δύο 

γονίδιά του β σφαιρίνης Αυτό το άτομο λέγεται δρεπανοκυτταρικός φορέας και είναι 



υγιές. 

-Σε ποια περίπτωση μπορούμε να πούμε ότι αυξάνεται ο κίνδυνος; 

Οι φορείς μπορεί να διατρέχουν τον κίνδυνο να έχουν παιδί επηρεασμένο με 

δρεπανοκυτταρική αναιμία αν: 

- ο/η σύντροφος τους είναι επίσης δρεπανοκυτταρικός φορέας. 

- Όταν κάποιο άτομο έχει την δρεπανοκυτταρική αλλαγή (μεταλλαγή) σε ένα απ’ τα 

γονίδιά του β 

σφαιρίνης, και έχει μια ορισμένη μεταλλαγή στο άλλο γονίδιό του β σφαιρίνης μπορεί να 

εμφανίσει δρεπανοκυτταρική αναιμία. 

 

-Που οφείλεται; 

Στους αρρώστους με δρεπανοκυτταρική αναιμία η αιμοσφαιρίνη δεν είναι φυσιολογική 

και παίρνει ανώμαλο σχήμα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αλλοιώνεται και το σχήμα 

των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τα κύτταρα δηλαδή που περιέχουν την αιμοσφαιρίνη. Ο 

ρόλος των ερυθρών αιμοσφαιρίων είναι η μεταφορά οξυγόνου στους ιστούς. Τα κύτταρα 

αυτά φυσιολογικά έχουν σχήμα στρογγυλό, ενώ στα παιδιά με δρεπανοκυτταρική 

αναιμία έχουν σχήμα που μοιάζει με δρεπάνι. Τα παθολογικά αυτά κύτταρα ζουν 

λιγότερο χρόνο σε σύγκριση με τα φυσιολογικά και επίσης λόγω του σχήματος που 

αποκτούν δυσκολεύονται να περάσουν μέσα από μικρά αγγεία. Πολλές φορές 

παγιδεύονται στα μικρά αγγεία και προκαλείται έντονος πόνος. 

 

-Ποια τα συμπτώματα;: 

• Απλαστική κρίση. Ο μυελός των οστών σταματά να παράγει ερυθρά αιμοσφαίρια με 

αποτέλεσμα ο άρρωστος να παρουσιάζει έντονη αναιμία. Συμβαίνει μετά από λοίμωξη 

από παρβοιό Β19. 

• Έντονο πόνο στο στήθος (θωρακικό σύνδρομο). Ο πόνος είναι αποτέλεσμα 

εγκλωβισμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων στους πνεύμονες. 

• Φούσκωμα στα χέρια και πόδια. Εμφανίζεται συχνότερα στα βρέφη και ονομάζεται 

δακτυλίτιδα. 

• Πόνο σε οποιοδήποτε σημείο του σώματος, αλλά συνήθως στην κοιλιά και στην πλάτη. 

Ο πόνος είναι αποτέλεσμα αφυδάτωσης του αρρώστου ή κάποιου κρυολογήματος. 



• Κρίσεις εγκλωβισμού. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια μπορεί να παγιδευτούν στη σπλήνα του 

αρρώστου με αποτέλεσμα έντονη αναιμία που μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. 

• Εγκεφαλικό επεισόδιο. Στα παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία μπορεί να κλείσει 

κάποιο αγγείο στον εγκέφαλο και να προκληθεί εγκεφαλικό επεισόδιο. Η ημιπληγία είναι 

η συχνότερη κλινική εκδήλωση ενώ υπάρχει κίνδυνος υποτροπής του επεισοδίου τα 

επόμενα 3 χρόνια. 

• Λοιμώξεις. Τα παιδιά με δρεπανοκυτταρική αναιμία μπορεί να προσβληθούν εύκολα 

από συγκεκριμένα μικρόβια, για αυτό κάθε φορά που έχουν πυρετό πρέπει να 

εξετάζονται αμέσως από γιατρό. 

 

-Υπάρχει θεραπεία; 

Δυστυχώς όχι. Στη δρεπανοκυτταρική αναιμία η θεραπεία είναι δια βίου. Η μόνη 

θεραπεία που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η μεταμόσχευση μυελού, αλλά γνωρίζετε ότι 

είναι μια πολύ ριψοκίνδυνη επέμβαση και η θεραπεία αυτή δεν εφαρμόζεται τόσο συχνά 

στην περίπτωση της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας. Την τελική απάντηση στη θεραπεία 

της δρεπανοκυτταρικής αναιμίας αναμένεται να δώσει η γονιδιακή θεραπεία. 

Ωστόσο μπορεί να μην μπορεί να εξαλειφθεί αλλά υπάρχουν μέτρα: 

1. Να δίνετε παυσίπονα για να αντιμετωπίζεται ο πόνος. 

2. Να λαμβάνει το παιδί φιλικό οξύ. 

3. Να παίρνει το παιδί μπόλικα υγρά για να μην αφυδατώνεται. 

4. Να παίρνει την προληπτική αντιβίωση που πιθανό να του έχει συνταγογραφήσει ο 

γιατρός του παιδιού. 

5. Να εισάγεται το παιδί στο νοσοκομείο για να αντιμετωπίζονται οι επιπλοκές, όταν 

αυτές παρουσιαστούν. 

6. Να κάνει όλα τα απαραίτητα εμβόλια και επιπρόσθετα το εμβόλιο εναντίον του 

πνευμονιοκόκκου και το εμβόλιο της γρίπης. 

7.Να αποφεύγουν τις περιοχές με υψηλό υψόμετρο διότι οι μειωμένες συγκεντρώσεις 

οξυγόνου μπορεί να επιταχύνουν τη δρεπάνωση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

8.Μπορεί να τους χορηγηθεί ένα ειδικό φάρμακο που ονομάζεται υδροξυουρία και 

βοηθά στην πρόληψη των επεισοδίων πόνου που εμφανίζονται στους αρρώστους με 

δρεπανοκυτταρική αναιμία. 



9.Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί να γίνει μετάγγιση αίματος για 

αντιμετώπιση της αναιμίας ή αφαιμαξομετάγγιση (αφαιρείται κάποια ποσότητα αίματος 

και δίνεται άλλη) 

 

 

4.Αιμνιοπαρακέντηση 

 

Τι είναι η αμνιοπαρακέντηση 

Η αμνιοπαρακέντηση είναι ειδική διαγνωστική εξέταση. Θα σας τη ζητήσει ο γιατρός εφόσον 

είστε άνω των 35 ετών και είναι η πρώτη σας εγκυμοσύνη ή αν υπάρχει οικογενειακό ιστορικό 

χρωμοσωμικών ανωμαλιών από την πλευρά τη δική σας ή του συντρόφου σας, Η εξέταση 

αυτή δίνει πολύτιμες πληροφορίες όπως: 

Χρωμοσωμικές ανωμαλίες, κυρίως το σύνδρομο Down 

Ανωμαλίες στο κεντρικό νευρικό σύστημα, όπως η δισχιδής ράχη και η ανεγκεφαλία 

Το φύλο του εμβρύου, εφόσον υπάρχει ιστορικό αιμοφιλίας 

Η ηλικία του εμβρύου, για να διαπιστωθεί αν τα πνευμόνια του είναι ώριμα, σε 

περίπτωση που πρέπει να γεννηθεί πρόωρα 

Η ομάδα αίματος του εμβρύου, σε περίπτωση που απαιτείται ενδομήτρια μετάγγιση 

αίματος 

Πώς γίνεται η αμνιοπαρακέντηση 

Η αμνιοπαρακέντηση γίνεται συνήθως μεταξύ της 14ης και της 26ης εβδομάδας, τότε που το 

έμβρυο περιβάλλεται με αρκετή ποσότητα αμνιακού υγρού. Με τη βοήθεια υπερήχων, ο 

γιατρός θα εντοπίσει ένα σημείο στο αμνιακό υγρό όπου δεν κινδυνεύει να τραυματίσει το 

έμβρυο και τον πλακούντα. Έπειτα, μέσω του κοιλιακού σας τοιχώματος, εισάγει μια σύριγγα 

στον αμνιακό σάκο και εξάγει 10 με 20 χιλιοστόλιτρα υγρού που περιέχει κύτταρα του 

εμβρύου και άλλα στοιχεία. Τα κύτταρα αυτά στέλνονται για καλλιέργεια. 

Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης δίνουν πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την υγεία του 

εμβρύου, αλλά θα χρειαστεί να περιμένετε τουλάχιστον δύο εβδομάδες μέχρι να τα πάρετε. Ο 

κίνδυνος αποβολής μετά την εξέταση είναι 1 προς 200, ενώ το ποσοστό των αποβολών 

αυξάνεται αν η εξέταση γίνει πριν από τη 14η εβδομάδα. 



Μετά από μια αμνιοκέντηση υπάρχει κίνδυνος ρήξης των εμβρυικών υμένων και αποβολής. 

Ωστόσο, ο κίνδυνος αυτός είναι μικρός, και η πιθανότητα σας να αποβάλετε δεν αυξάνεται 

αυτή τη φορά απλά επειδή είχατε μια επιπλοκή που εμφανίστηκε μετά από μια προηγούμενη 

αμνιοκέντηση. 

Η αμνιοκέντηση πραγματοποιείται συνήθως για να ελέγξει τυχόν γενετικές ανωμαλίες καθώς 

και το σύνδρομο Ντάουν. Ο κίνδυνος αυτής της γενετικής νόσου αυξάνεται καθώς η γυναίκα 

μεγαλώνει. Στην ηλικία των 35, ο κίνδυνος είναι περίπου μία σε κάθε 200 εγκυμοσύνες, ενώ 

στην ηλικία των 40, ο κίνδυνος ανέρχεται σε τουλάχιστον μία σε κάθε 50 έως 100 

εγκυμοσύνες. Η αμνιοκέντηση πραγματοποιείται με τη χρήση μιας εξέτασης υπερήχου για να 

εντοπιστεί ένας θύλακας με υγρό μέσα στη μήτρα. Ο γιατρός καθοδηγεί μια βελόνα μέσω της 

κοιλίας στο θύλακα και αφαιρεί κάποιο υγρό. Το υγρό στέλνεται για κυτταροκαλλιέργεια. 

Μετά από μερικές μέρες, τα εμβρυϊκά κύτταρα από την καλλιέργεια αναλύονται σε επίπεδο 

χρωμοσωμάτων. 

Μια πιο γρήγορη μέθοδος ανάλυσης, η επονομαζόμενη FISH (In Situ Υβριδοποίηση με 

Φθορισμό), περιλαμβάνει τη χρησιμοποίηση ειδικών χρωστικών που στοχεύουν 

συγκεκριμένα χρωμοσώματα. Κάθε χρωστική έχει διαφορετικό χρώμα κάτω από το φωτισμό 

φθορισμού. Προς το παρόν, μπορούμε να εξετάσουμε μόνο τέσσερα ή πέντε διαφορετικά 

ζεύγη χρωμοσωμάτων χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική. Τα κανονικά κύτταρα έχουν 23 

ζεύγη χρωμοσωμάτων. Ένα μη φυσιολογικό έμβρυο μπορεί να έχει ένα επιπλέον χρωμόσωμα 

ή μπορεί να λείπει από ένα ζεύγος ένα χρωμόσωμα. Εφόσον δεν μπορούμε να εξετάσουμε όλα 

τα ζεύγη χρωμοσωμάτων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο FISH, είναι σαφές ότι η μέθοδος αυτή 

εντοπίζει ένα μόνο μέρος των πιθανών χρωμοσωμικών ανωμαλιών που μπορεί να 

εμφανιστούν. Ευτυχώς, τα πιο συνηθισμένα προβλήματα εντοπίζονται με τη χρήση αυτής της 

μεθόδου διαλογής. Καθώς τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής μπορεί να είναι διαθέσιμα 

μέσα σε μερικές ώρες, η μέθοδος FISH κερδίζει δημοτικότητα. Μια σημαντική ανησυχία με 

την αμνιοκέντηση είναι ότι πρέπει να εκτελεσθεί στο μέσο του δευτέρου τριμήνου της 

εγκυμοσύνης. Η αναμονή μπορεί να είναι αρκετά αγχωτική, και αν η εξέταση δείξει ότι το 

έμβρυο δεν είναι φυσιολογικό, το ζευγάρι θα βρεθεί μπροστά στη λήψη δύσκολων αποφάσεων 

σε ένα αρκετά προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης 

Πώς γίνεται η δειγματοληψία χοριακής λάχνης (CVS) 

Πρόκειται για μια ειδική εξέταση η οποία γίνεται για να διαγνωστούν γενετικές ανωμαλίες, 

κυρίως το σύνδρομο Down. Το πλεονέκτημα της έναντι της αμνιοπαρακέντησης είναι ότι 

γίνεται σε νωρίτερο στάδιο της εγκυμοσύνης, μεταξύ της 10ης και της 12ης εβδομάδας. Έτσι, 

η κύηση μπορεί να διακοπεί νωρίς, αν χρειαστεί, χωρίς αυξημένο κίνδυνο για τη μητέρα. Το 

μειονέκτημα της είναι ότι δεν μπορεί να διαγνώσει τη δισχιδή ράχη. 



Για ποιους λόγους γίνεται η αμνιοπαρακέντηση; 

Εδώ καλό θα ήταν να τονίσουμε, πως η αμνιοπαρακέντηση δεν είναι αυτή καθαυτή μια 

διαγνωστική διαδικασία. Απλά αποτελεί μια διαδικασία λήψης βιολογικού υλικού, το 

οποίο στη συνέχεια θα εξεταστεί. Μέσα στο βιολογικό αυτό υλικό – στο αμνιακό υγρό 

στην προκειμένη περίπτωση – εντοπίζονται κύτταρα του εμβρύου, καθώς και προϊόντα 

του μεταβολισμού του. Η αμιγώς διαγνωστική διαδικασία καθορίζεται από τις 

εργαστηριακές εξετάσεις πάνω στο αμνιακό υγρό. Ανάλογα με τους λόγους, για τους 

οποίους έγινε η αμνιοπαρακέντηση επιλέγονται και οι κατάλληλες εργαστηριακές 

εξετάσεις. 

 

 

Οι εξετάσεις αυτές θα μπορούσαν να χωριστούν στις εξής κατηγορίες: 

Στις γενετικές εξετάσεις, με τις οποίες εντοπίζονται τυχόν γενετικές ανωμαλίες 

Στις βιοχημικές εξετάσεις, με τις οποίες ανιχνεύονται τα επίπεδα προϊόντων του 

μεταβολισμού του εμβρύου και εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα σχετικά με την υγεία 

του. 

Μικροβιολογικές εξετάσεις, με τις οποίες εντοπίζουμε ενδεχόμενες λοιμώξεις, που 

έχουν μεταδοθεί στο έμβρυο 

Τι βλέπουμε με τις γενετικές εξετάσεις; 

Οι γενετικέ εξετάσεις ζητώνται, όταν υφίσταται υποψία, πως το έμβρυο είναι φορέας 

κάποιας γενετικής ανωμαλίας. 

Μεταξύ των γενετικών ανωμαλιών αυτών περιλαμβάνονται: 

Το Σύνδρομο Down, το οποίο αποτελεί την πιο συχνή αιτία, για την οποία συνιστούμε 

αμνιοπαρακέντηση. 

Διάφορες άλλες ανωμαλίες στον αριθμό των αντισωμάτων (Τρισωμία 13, Τρισωμία 18, 

Σύνδρομο Turner, κ.α.) 

Δρεπανοκυτταρική Αναιμία 

Μεσογειακή Αναιμία 

Κυστική Ίνωση 

Μυϊκή Δυστροφία 

Σύνδρομο Tay – Sachs 

Στις γενετικές εξετάσεις περιλαμβάνεται και ο έλεγχος της πατρότητας 

 

Τι βλέπουμε με τις βιοχημικές εξετάσεις; 

http://www.mothersblog.gr/paidi/ygeia/story/28379/syndromo-down-ti-einai-kai-pos-anixneyetai-kata-ti-diarkeia-tis-egkymosynis


Τη σοβαρότητα της αναιμίας του εμβρύου, ειδικά αν η μητέρα έχει Rhesus αρνητικό 

(σήμερα τη σοβαρότητα της αναιμίας μπορούμε να την εκτιμήσουμε με 

το υπερηχογράφημα Doppler) 

Την ωριμότητα τον πνευμόνων, σε περίπτωση, που χρειαστεί να προβούμε 

σε πρόκλησητοκετού πρόωρα 

Τα επίπεδα της πρωτεΐνης AFP (alpha Fetal Protein), η οποία είναι και δείκτης αυτές σε 

μεγάλο ποσοστό ανιχνεύονται με το υπερηχογράφημα)ανωμαλιών του κεντρικού 

νευρικού συστήματος του εμβρύου (οι ανωμαλίες  

 

Τι είναι η εξέταση CVS 

Η διαδικασία είναι παρόμοια με την αμνιοπαρακέντηση, με τη διαφορά ότι γίνεται λήψη 

χοριακού ιστού από τον πλακούντα, μέσω του τραχήλου ή του κοιλιακού τοιχώματος, πάντα 

με τη βοήθεια του υπερηχογράφου. Τα αποτελέσματα της εξέτασης είναι ακριβή και 

λαμβάνονται μέσα σε λίγες ημέρες. Όμως ο κίνδυνος αποβολής αυξάνει στα 2%. Πιθανόν να 

χάσετε λίγο αίμα από τον κόλπο τις επόμενες 24 ώρες. Αν όμως η αιμορραγία συνεχίζεται και 

για τρίτη συνεχόμενη ημέρα επικοινωνήστε επειγόντως με το γιατρό σας. 

Μια εναλλακτική μέθοδος, η επονομαζόμενη λήψη χοριακής λάχνης (CVS), μπορεί δώσει 

αποτελέσματα πολύ νωρίτερα, κοντά στο τέλος του πρώτου τριμήνου. Με την καθοδήγηση 

υπερήχου, ένας καθετήρας εισέρχεται μέσω του τραχήλου στη μήτρα σε ένα σημείο ακριβώς 

κάτω από τον πλακούντα. Αφαιρείται με αναρρόφηση ένα μικρό τμήμα για βιοψία και 

στέλνεται για αξιολόγηση. Και πάλι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και η μέθοδος FISH και η 

κυτταροκαλλιέργεια και η χρωμοσωμική ανάλυση. Δυστυχώς, η λήψη χοριακής λάχνης έχει 

ένα ποσοστό αποβολών ελαφρώς υψηλότερο από εκείνο της αμνιοκέντησης. 

 

Τι είναι η δειγματοληψία ομφάλιου λώρου 

Η ειδική αυτή εξέταση γίνεται μετά την 20η εβδομάδα, οπότε ο πλακούντας έχει αναπτυχθεί 

επαρκώς. Ανιχνεύει τα αντισώματα του εμβρύου στην τοξοπλάσμωση και την ερυθρά, την 

εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη σε περίπτωση ασυμβατότητας  έζους και γενετικές ανωμαλίες. 

Πώς γίνεται η δειγματοληψία ομφάλιου λώρου 

Ο γιατρός εισάγει μια βελόνα μέσα από το τοίχωμα της κοιλιάς σε ένα από τα αιμοφόρα 

αγγεία του εμβρυϊκού πλακούντα και αφαιρεί μικρή ποσότητα αίματος το οποίο στη συνέχεια 

στέλνεται για ανάλυση. Η εξέταση αυτή γίνεται με τη βοήθεια του υπερηχογράφου και απαιτεί 

μεγάλη επιδεξιότητα από το γιατρό. 

http://www.mothersblog.gr/egkymosyni/story/45495/to-yperixografima-doppler-stin-egkymosyni-ola-osa-prepei-na-gnorizete
http://www.mothersblog.gr/egkymosyni/story/26781/proklisi-kai-epirrosi-toy-toketoy
http://www.mothersblog.gr/free-time/story/41068/pagkosmia-hmera-proorotitas-oi-10-pio-syxnes-erotiseis-gia-ton-prooro-toketo


Επηρεάζει η ηλικία την εγκυμοσύνη σας; 

Έχει αποδειχτεί ότι αν μια έγκυος γυναίκα είναι 35 χρόνων και άνω, έχει μικρή, αλλά σοβαρή 

πιθανότητα να παρουσιάσει προβλήματα υγείας, όπως διαβήτη, υπέρταση ή επιπλοκές στην 

εγκυμοσύνη της. Αυξάνει επίσης ο κίνδυνος να αποκτήσει παιδί με σύνδρομο Down, ακόμη κι 

αν πριν έχει γεννήσει υγιή παιδιά. Ενδεικτικά, οι πιθανότητες είναι 1 προς 400 στην ηλικία των 

35, 1 προς 109 στην ηλικία των 40 και 1 προς 32 στην ηλικία των 45, ενώ ο κίνδυνος για τις 

γυναίκες στα 25 είναι πολύ μικρότερος, 1 προς 1.500. Η προχωρημένη ηλικία συνδέεται 

επίσης και με άλλες, πιο σπάνιες χρωμοσωμικές ανωμαλίες. Ο λόγος όμως που συμβαίνει αυτό 

δεν έχει διασαφηνιστεί ακόμα 



 

Πότε είναι επιβεβλημένη  

Με την αμνιοπαρακέντηση ελέγχονται κυρίως τα χρωμοσώματα του εμβρύου, γεγονός 

που θεωρείται απαραίτητο όταν:  



● Η μητέρα βρίσκεται σε «προχωρημένη» ηλικία.  

● Υπάρχουν ενδείξεις από το screening (δοκιμασίες διαλογής) του πρώτου και δευτέρου 

τριμήνου της εγκυμοσύνης ότι χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση με επεμβατικό 

προγεννητικό έλεγχο. Στο screening συμπεριλαμβάνεται η λήψη αυχενικής διαφάνειας, η 

μέτρηση του ρινικού οστού και οι βιοχημικοί δείκτες στο πρώτο τρίμηνο και η λήψη 

βιοχημικών δεικτών (α-τεστ) και μέτρηση της βιομετρίας στο δεύτερο τρίμηνο. Ο 

συνδυασμός, μάλιστα, των αποτελεσμάτων των εξετάσεων αυτών του πρώτου τριμήνου 

φτάνει την ευαισθησία του screening στο 92%, ενώ τα ψευδώς θετικά αποτελέσματα 

είναι κάτω του 5%. 

● Ανιχνεύονται -με τη βοήθεια των υπερήχων- ανατομικές ανωμαλίες (π.χ. συγγενής 

καρδιοπάθεια), γιατί μπορεί να συνδέονται με προβλήματα στον καρυότυπο του 

εμβρύου.  

● Η μέλλουσα μητέρα έχει, σύμφωνα με τις ειδικές εξετάσεις που γίνονται στην αρχή της 

εγκυμοσύνης, αντισώματα ενδεικτικά πρόσφατης λοίμωξης από κυτταρομεγαλοϊό, 

ερυθρά, τοξοπλάσμωση ή σύφιλη. Με την αμνιοπαρακέντηση διερευνάται αν το έμβρυο 

πάσχει από την εν λόγω λοίμωξη.  

● Υπάρχει ιστορικό (πάσχον προηγούμενο παιδί) κάποιου σπάνιου μεταβολικού 

νοσήματος. 

 ● Η μέλλουσα μητέρα αργήσει να κάνει την εξέταση λήψης τροφοβλάστης (π.χ. για να 

διερευνηθεί αν το μωρό πάσχει από μεσογειακή αναιμία) ή αν η απάντηση της πρώτης 

αυτής εξέτασης δεν είναι ξεκάθαρη. 

● Σε ειδικές περιπτώσεις, η αμνιοπαρακέντηση μπορεί να γίνει και για θεραπευτικούς 

σκοπούς (π.χ. στο πολύ σπάνιο σύνδρομο εμβρυοεμβρυϊκής μετάγγισης, που μπορεί να 

απασχολεί τα δίδυμα). 

Το 35ο έτος της ηλικίας δεν αποτελεί πλέον απόλυτο όριο!  

Μέχρι πρότινος, όταν η μέλλουσα μητέρα ήταν 35 ετών ή μεγαλύτερη, ο γυναικολόγος 

τής σύστηνε να κάνει αμνιοπαρακέντηση. Τα τελευταία δύο χρόνια, το 35ο έτος της 

ηλικίας έπαψε να θεωρείται πλέον απόλυτο όριο και μοναδικό κριτήριο για την 

αμνιοπαρακέντηση από πολλά έγκριτα κέντρα και οργανισμούς, όπως το Αμερικανικό 

Κολλέγιο Μαιευτήρων -Γυναικολόγων. Στην οδηγία τονίζεται ακόμη ότι θα πρέπει να 

αξιολογείται ο κίνδυνος, αλλά και οι ενδείξεις που προκύπτουν από το screening του 

πρώτου και του δεύτερου τριμήνου της εγκυμοσύνης και καθιστούν την 

αμνιοπαρακέντηση αναγκαία ή όχι. Θεωρητικά, λοιπόν, μια γυναίκα που είναι 35 ή 36 

ετών και ο κίνδυνος, βάσει του screening του πρώτου τριμήνου, είναι μικρός (για 

παράδειγμα 1 στα 1.000) θα μπορούσε και να μην κάνει αμνιοπαρακέντηση. Γενικά, 

πάντως, οι ειδικοί παροτρύνουν τις γυναίκες που είναι πάνω από 38 ετών να κάνουν 

αμνιοπαρακέντηση, γιατί δεν ρισκάρουν πολλά όσον αφορά την εγκυμοσύνη (ειδικά αν 

δεν υπάρχουν επιβαρυντικοί παράγοντες), ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν ότι δεν θα 

γεννηθούν παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος είναι να 



εξατομικεύεται το αν θα γίνει η αμνιοπαρακέντηση ή όχι και η τελική απόφαση να 

λαμβάνεται από το ζευγάρι, φυσικά υπό την καθοδήγηση του γιατρού τους.  

 

Πόσο ασφαλής είναι;  

Η αμνιοπαρακέντηση μπορεί να έχει τη δυσάρεστη συνέπεια μιας αποβολής ή ενός 

πρόωρου τοκετού (να σπάσουν τα νερά πριν τις 37 εβδομάδες, οποτεδήποτε μετά την 

αμνιοπαρακέντηση). Υπάρχουν κάποιοι προδιαθεσικοί παράγοντες που αυξάνουν αυτή 

την πιθανότητα, όπως:  

› Τα ινομυώματα.  

› Αιμορραγία στην αρχή της εγκυμοσύνης.  

› Ιστορικό αποξέσεων, αποβολών, εκτρώσεων κλπ.  

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, έγιναν τρεις μεγάλες μελέτες (αμερικανική, καναδική 

και αγγλική) για να διερευνηθεί ο κίνδυνος αποβολής ως συνέπεια της 

αμνιοπαρακέντησης και φάνηκε ότι αυτός ο κίνδυνος αφορούσε περίπου 1 γυναίκα στις 

200. Αργότερα, έγινε στη Δανία μια τυχαιοποιημένη μελέτη στην οποία συμμετείχαν 

5.000 γυναίκες, μικρότερες των 35 ετών, εκ των οποίων οι μισές έκαναν 

αμνιοπαρακέντηση. Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, ο κίνδυνος για αποβολή από 

την αμνιοπαρακέντηση ήταν της τάξης του 1%. Τα τελευταία χρόνια, ακολούθησαν 

μετα-αναλύσεις, αναδρομικές μελέτες κ.ά., που μείωναν το ποσοστό περίπου στο 0,5%. 

Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια αξιόπιστη αμερικανική μελέτη (Faster Trial) που 

έδειξε ότι μόνο 1 στις 1.600 αμνιοπαρακεντήσεις παρουσίαζε κίνδυνο αποβολής. 

Σύμφωνα πάντως με τους ειδικούς, όταν δεν υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες, ο 

κίνδυνος αποβολής είναι κάτω του 0,5%. \ 

 

Τι να προσέξετε μετά την αμνιοπαρακέντηση  

Για να προστατευτεί η γυναίκα και να απομακρυνθεί το ενδεχόμενο της αποβολής, οι 

ειδικοί συστήνουν μετά την επέμβαση η έγκυος να μείνει ήρεμη στο σπίτι της, κάνοντας 

τις ήπιες συνήθεις δραστηριότητές της χωρίς να κουράζεται καθόλου. Η κινητικότητά 

της μπορεί να αποκατασταθεί σταδιακά στις επόμενες 3 ημέρες. Όσον αφορά τη 

σεξουαλική επαφή, αυτή επιτρέπεται μετά από 15 ημέρες (εφόσον ο γιατρός της το 

εγκρίνει). Ορισμένοι γιατροί συστήνουν τη λήψη αντιβίωσης, άλλοι όχι. Επίσης, αν 

υπάρχει πόνος ή ενόχληση, μπορεί η γυναίκα, με τη σύμφωνη γνώμη του γιατρού της, να 

πάρει κάποιο μυοχαλαρωτικό ή παρακεταμόλη. Επιπλέον, αν η έγκυος είναι Rhesus 

αρνητική, θα πρέπει να κάνει μια ειδική προληπτική ένεση. 

 Πόσο ακριβής είναι η αμνιοπαρακέντηση ως εξέταση; 

Με την αμνιοπαρακέντηση λαμβάνουμε βιολογικό υλικό του εμβρύου το οποίο 

μπορούμε να εξετάσουμε και να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα σε ό,τι αφορά την 



κατάσταση της υγείας του. Σε ό,τι αφορά δε τον έλεγχο για γενετικές ανωμαλίες, μεταξύ 

των οποίων δεσπόζουσα θέση κατέχει το Σύνδρομο Down, η αμνιοπαρακέντηση 

θεωρείται πως έχει ακρίβεια, η οποία προσεγγίζει το 98% με 99%. 

Σε ποιο στάδιο της κύησης γίνεται η αμνιοπαρακέντηση; 

Όταν η αμνιοπαρακέντηση, συνιστάται προκειμένου να εξακριβωθεί, αν το έμβρυο 

πάσχει από κάποιο γενετικό σύνδρομο, η αμνιοπαρακέντηση γίνεται μεταξύ της 16ης και 

20ης εβδομάδας της κύησης. Αν πάλι το ζητούμενο είναι να εξακριβωθεί η ωριμότητα 

των πνευμόνων, τότε αυτή γίνεται συνήθως μετά από την 32η εβδομάδα της κύησης. Σε 

περίπτωση πολυδράμνιου, γίνεται, όποτε κριθεί απαραίτητο. 

 

Πώς θα είμαι μετά από την αμνιοπαρακέντηση; 

Είναι πιθανό την ημέρα της αμνιοπαρακέντησης, αλλά και τις πρώτες ημέρες μετά από 

αυτή να αισθανθείτε ήπιο πόνο στην περιοχή της κοιλιάς και κυρίως εκεί, που έγινε το 

«τσίμπημα». Ίσως χρειαστεί να λάβετε κάποιο ήπιο αναλγητικό συμβατό με την κύηση. 

Δεν αποκλείεται να εντοπιστεί ερεθισμός του δέρματος στην έδρα εισαγωγής της 

βελόνης, αλλά και μικρή διαρροή αμνιακού υγρού από εκεί. 

Ανάλογα με την κατάστασή σας θα σας γίνουν συστάσεις για αποφυγή άρσης βαρών 

(συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών) και αποχή από ερωτική επαφή 

Το μωρό νιώθει κάτι κατά την αμνιοπαρακέντηση; 

Η υπερηχογραφική παρακολούθηση, υπό την οποία επιτελείται η αμνιοπαρακέντηση, 

έχει το νόημα της αποφυγής της επαφής του εμβρύου με τη βελόνη, η οποία θα μπορούσε 

να προκαλέσει τον τραυματισμό του. Συνεπώς, από τη στιγμή, που το έμβρυο δεν έρχεται 

σε επαφή με τη βελόνη, είναι μάλλον απίθανο να «διαταραχθεί» η ηρεμία του από την 

όλη διαδικασία 

 

 

 

5.Ψυχολογικές διαταραχές 



 

Ψυχική ασθένεια 

 

Η ψυχική ασθένεια είναι ένα μοτίβο σκεψης η συμπερροφορας ή μια ανωμαλία η οποία 

προκαλεί πονο ή και ανικανότητα, και η οποία δεν είναι αναπτυξιακά ή κοινωνικά 

καθορισμένη. Η ψυχική ασθένεια καθορίζεται γενικά από ένα συνδυασμό του πώς ένα 

άτομο αισθάνεται, ενεργεί, σκέπτεται ή αντιλαμβάνεται. Είναι δυνατόν να σχετίζεται με 

συγκεκριμένες περιοχές ή λειτουργίες του εγκεφαλου ή και του υπόλοιπου νευρικου 

συστηματος, συχνά σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Η αναγνώριση και η κατανόηση των 

ψυχικών διαταραχών έχει τροποποιηθεί με το πέρασμα των χρόνων και ανά τον κόσμο 

και υπάρχουν ακόμη ποικίλοι ορισμοί, αποτιμήσεις και ταξινομήσεις, αν και 

καθορισμένα καθοδηγητικά κριτήρια χρησιμοποιούνται ευρέως. Σε πολλές περιπτώσεις, 

παρουσιάζεται μια συνέχεια μεταξύ ψυχικής υγείας και ψυχικής ασθένειας, πράγμα που 

κάνει τη διάγνωση δύσκολη.[1]Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), 

πάνω από το ένα τρίτο των ανθρώπων στις περισσότερες χώρες αναφέρουν προβλήματα 

σε κάποιο σημείο της ζωής τους τα οποία ταιριάζουν στα κριτήρια διάγνωσης ενός ή 

περισσότερων από τις πιο συχνές ψυχικές διαταραχές.[2] 

Τα αίτια των ψυχικών διαταραχών ποικίλλουν και σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82_%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1


ξεκάθαρα, και κάποιες θεωρίες συγχωνεύουν ευρήματα από ένα ευρύ φάσμα πεδίων. Οι 

υπηρεσίες βασίζονται σε ψυχιατρικά νοσοκομεία ή στην κοινότητα, και η αποτίμηση 

γίνεται από ψυχιάτρους, κλινικούς ψυχολόγους και κλινικούς κοινωνικούς λειτουργούς, 

οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους, αλλά συχνά βασίζονται στην παρατήρηση 

και στις ερωτήσεις. Η κλινική θεραπεία παρέχεται από ποικίλους επαγγελματίες ψυχικής 

υγείας. Ηψυχοθεραπεία και η ψυχιατρική θεραπευτική αγωγή είναι δύο κύριες επιλογές 

θεραπείας, όπως είναι η κοινωνική παρέμβαση, η ισότιμη υποστήριξη και η αυτοβοήθεια. 

Σε μια μειονότητα των περιπτώσεων μπορεί να υπάρξει ακούσιος περιορισμός ή ακούσια 

θεραπεία, όπου η νομοθεσία το επιτρέπει. Το στίγμα και η διάκριση μπορεί να προσθέσει 

στον πόνο και ανικανότητα σχετιζόμενη με τις ψυχικές διαταραχές (ή με το να έχει 

διαγνωσθεί κάποιος με μια ψυχική διαταραχή ή με το να κρίνεται για αυτό), πράγμα που 

οδηγεί σε διάφορες κοινωνικές κινητοποιήσεις που προσπαθούν να αυξήσουν την 

κατανόηση και να αντικρούσουν τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η πρόληψη εμφανίζεται 

πλέον σε κάποιες στρατηγικές της ψυχικής υγείας. 

Ψυχικές ασθένειες αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ατόμου. Αυτό μπορεί 

να συνδέεται με τα γονιδια και την εμπειρια. Το τι θεωρείται ως ψυχική ασθένεια έχει 

αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Το τι θεωρείται ότι είναι μία ψυχική ασθένεια μπορεί 

να μην είναι ένα πράγμα σε μία διαφορετική κουλτούρα. 

Τα άτομα με ψυχική ασθένεια έχουν μερικές φορές δυσκολίες επικοινωνίας μαζί με 

άλλους ανθρώπους, ή με το να ακολουθήσουν αυτό που ονομάζεται φυσιολογική ζωή. 

Θεραπεία και ορισμένα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα με ορισμένες ψυχικές 

ασθένειες να ζήσουν μία καλύτερη ζωή. 

 

https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%AF%CE%B1
https://el.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%AE%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.m.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CF%85%CE%BB%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1


 

 

 

 

 

Πίνακας ψυχικών παθήσεων ανά γονιδιακή βλάβη στο DNA 

Ανάλογα με το ελαττωματικό γονίδιο και το αν είναι ομόζυγη ή ετερόζυγη η βλάβη του 

DNA, αυξάνονται οι πιθανότητες για την εμφάνιση ψυχικών  

 

Γονότυπος στο DNA Ψυχική Διαταραχή που συσχετίζεται με αυξημένη 

πιθανότητα εμφάνισης 

5HTTLPR (SLC6A4) S/L  Κατάθλιψη 

 Νευρωτικές διαταραχές 

 Αγχώδης διαταραχή 

 Διαβήτης τύπου ΙΙ 



DRD2 A2/A1  Μετατραυματική διαταραχή άγχους 

 Αύξηση συμπτωμάτων κατάθλιψης 

DRD3 Ser9Gly  Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

 Μανιοκατάθλιψη - Διπολική διαταραχή 

DβH C-1021T  Διαταραχή συγκέντρωσης ενηλίκων 

 Ψυχωτικές διαταραχές 

 Ψυχωτική κατάθλιψη 

5HT2CR -759C/T  Διαβήτης τύπου ΙΙ 

 Αύξηση βάρους άνω του 7%, από τη λήψη 

αντιψυχωτικών 

 

 

 

Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ DNA ΓΙΑ ΤΑ ΨΥΧΙΑΤ ΙΚΑ 

ΦΑ ΜΑΚΑ. 

Η φαρμακευτική θεραπεία στην ΨΥΧΙΑΤ ΙΚΗ, με γενετική ανάλυση. 



 

Είναι γνωστό από παλιά και το βλέπουμε καθημερινά στην κλινική πράξη, ότι 

τα ψυχιατρικά φάρμακα επιδρούν διαφορετικά σε κάθε άνθρωπο. Αυτό οφείλεται 

σε γενετικούς παράγοντες, στην αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα και στον τρόπο ζωής 

όπως χρήση αλκοόλ, καπνίσματος κτλ. 

Πολλές έρευνες στην ψυχιατρική έχουν αποδείξει, ότι η αποτελεσματικότητα και η 

εκδήλωση παρενεργειών από τη λήψη ενός φάρμακου εξαρτώνται από το DNA του 

ασθενούς. 

Οι παραλλαγές στα γονίδια, ευθύνονται για το φαινόμενο αυτό. 

Τα συνηθισμένα γονίδια υπάρχουν σε όλους τους ανθρώπους, αλλά ένα τουλάχιστον 50 

% του πληθυσμού έχει μια η περισσότερες παραλλαγές στα γονίδια που σχετίζονται 

με τον μεταβολισμό, την απομάκρυνση δηλαδή μιας φαρμακευτικής ουσίας από το 

σώμα. Αυτές οι παραλλαγές στα γονίδια ονομάζονται αλληλόμορφα γονίδια. Η ύπαρξη 

αλληλόμορφων γονιδίων σε τόσο μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού, εξηγεί το λόγο που 

τα ψυχιατρικό φάρμακα έχουν άλλη επίδραση σε κάθε άνθρωπο. Για το λόγο αυτό, 

ισχύει ότι: 

Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και η θεραπεία του είναι μοναδική. 

Η ανίχνευση αυτών των αλληλόμορφων γονίδιων είναι σήμερα δυνατή και στην 

Ελλάδα, με απλές και προσιτές διαδικασίες, χάρη στην ανάλυση του DNA. 

Η φαρμακογενέτικη διαμορφώνει μια εξατομικευμένη ψυχιατρική θεραπεία με σκοπό 

να μειωθούν στο ελάχιστο οι ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων της ψυχιατρικής και 

να βελτιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα τους. Μέχρι σήμερα βλέποντας έναν ασθενή 

και την πάθηση του όλοι οι ψυχίατροι ξεκινούσαν τη φαρμακευτική θεραπεία, η οποία 

ωστόσο περιείχε ένα σχετικό ποσοστό trial and error( δόκιμη και πιθανό λάθος ) λόγω 

της μη ανταπόκρισης των αλληλόμορφων γονίδιων ενός εκάστου ασθενούς σε κάποιο 

συγκεκριμένο φάρμακο . Όχι πια. 



Η ανάλυση του DNA μας επιτρέπει πλέον να βρούμε, και την ακριβή δοσολογία που 

πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, αλλά και πιο ακριβώς φάρμακο ταιριάζει καλύτερα 

στην ψυχική νόσο του ασθενούς μας. Γρήγορα, με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, 

η ανάλυση του DNA μας επιτρέπει να αποδίδουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής, τη 

μέγιστη δυνατή στο σημερινό όριο της επιστήμης, στον ασθενή μας. 

Η ανάλυση του DNA για μια ψυχιατρική νόσο, αρκεί να γίνει μόνο μια φορά στη 

ζωή του ασθενούς, μια και τα αποτελέσματα ισχύουν για ολόκληρη τη ζωή του, αφού τα 

γονίδια δεν μεταβάλλονται. Επιπλέον κάθε καινούργιο φάρμακο στην Ψυχιατρική που θα 

κυκλοφορεί μελλοντικά, θα ξέρουμε από πριν, τι πιθανότητες έχει να είναι κατάλληλο 

για τον συγκεκριμένο ασθενή με τη συγκεκριμένη ψυχική νόσο. 

 

Η γενετική ανάλυση του DNA στην Ψυχιατρική. 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤ ΙΚΗ ΘΕ ΑΠΕΙΑ. ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ. 

 

Αλλαγή σελίδας στην φαρμακευτική 

θεραπεία των ψυχικών παθήσεων. 

Σήμερα πια, μπορούμε χάρη στις εξελίξεις 

των τελευταίων ετών στην γενετική και την 

μοριακή βιολογία να μελετήσουμε 

το DNA του ασθενούς μας και να 

καθορίσουμε τη βέλτιστη φαρμακευτική 

αγωγή. 

Η μελέτη του DNA στην ψυχιατρική 
εφαρμόζεται ήδη για μια πλειάδα συχνών 

παθήσεων του ψυχισμού. 

Κατάθλιψη, Διαταραχή Πανικού, ψύχωση, εξαρτήσεις από αλκοόλ, οπιοειδή μπορούν να 

ωφεληθούν από τη στοχευόμενη θεραπεία που εξατομικεύεται με την εξέταση του DNA. 

Ως γνωστόν μέσα στα χρωματοσώματα, μέσα στις αλύσους του DNA, ευρίσκεται η 

πληροφορία για τον σύνολο του οργανισμού μας. Με μία μικρή ποσότητα (δύο κυβικά 

εκατοστά) αίματος είναι δυνατόν πλέον και στην Ελλάδα, να αναλύσουμε τους 

γονιδιακούς πολυμορφισμούς που επηρεάζουν τη δράση των φαρμάκων στον άνθρωπο. 

Η εξατομικευμένη αυτή προσέγγιση στη χρήση των φαρμάκων στη ψυχιατρική είναι 

συνέπεια της μεγάλης αλήθειας: 

Κάθε ασθενής είναι μοναδικός και η θεραπεία του είναι μοναδική. 

Οι στόχοι της γενετικής ανάλυσης του DNA στην ψυχιατρική, είναι: 

 Η βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των ανθρώπων που λόγω 

κάποιας ψυχικής διαταραχής λαμβάνουν ψυχιατρικά φάρμακα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, είτε παίρνουν ταυτόχρονα άλλα φάρμακα. 

http://psi-gr.tripod.com/menu_depression.html
http://psi-gr.tripod.com/panic.htm
http://psi-gr.tripod.com/menu_alcohol.html


 Η έγκυρη ανίχνευση κινδύνου εκδήλωσης ψυχικών παθήσεων ώστε με τα 

κατάλληλα μέτρα να αποφευχθεί η πλήρης εμφάνιση συμπτωμάτων από την 

ψυχική σφαίρα. 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

 

Όλοι αισθανόμαστε μερικές φορές μελαγχολικοί, λυπημένοι ή στενοχωρημένοι. Τα 

συναισθήματα αυτά είναι φυσιολογικό κομμάτι  των καλών και άσχημων στιγμών της 

ζωής. Η πραγματική όμως κατάθλιψη είναι κάτι το  διαφορετικό. Τα κύρια συμπτώματα 

της κατάθλιψης είναι: 

- Μειωμένη διάθεση 

- Απώλεια ενέργειας και ενδιαφέροντος 

- Αίσθημα σωματικής αρρώστιας, κόπωσης  και εξάντλησης 

- Χαμηλή αυτοσυγκέντρωση και προσοχή 

- Διαταραχή στην όρεξη και τον ύπνο 

- Επιβράδυνση των σωματικών και ψυχικών λειτουργιών 

- Αίσθημα απελπισίας, ενοχής, άγχους, απόγνωσης, ανικανότητας και επερχόμενης 

οικονομικής ή οικογενειακής καταστροφής 

Πολλά σωματικά προβλήματα, όπως η δυσκοιλιότητα, οι κεφαλαλγίες, διαταραχές της 

περιόδου, διάφορα σωματικά άλγη στην σπονδυλική στήλη και του θώρακα συνοδεύουν 

συχνά την κατάθλιψη, ώστε  πολλοί ασθενείς επικεντρώνονται στα προβλήματα αυτά 

χωρίς να συνειδητοποιούν ότι έχουν κατάθλιψη. 

Η κατάθλιψη προσβάλει 350 εκατομμύρια ανθρώπους κάθε κοινωνικής τάξης, φυλής 

και μορφωτικού επιπέδου σε όλο τον κόσμο και  αποτελεί μία από τις συνηθέστερες 

ψυχικές διαταραχές της εποχής μας με συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς. Ευθύνεται για 

την απώλεια του 10% των παραγωγικών ωρών παγκοσμίως. Η μία στις τέσσερις 

γυναίκες και ο ένας στους οκτώ άνδρες μπορούν να εμφανίσουν κατάθλιψη κατά τη 

διάρκεια της ζωής τους, δηλ. περίπου το 20% του πληθυσμού, με  αυξανόμενους 

ρυθμούς κατά την τελευταία δεκαετία, εμφανιζόμενης και στο 2% έως 5% των παιδιών 

και εφήβων. 

Σχεδόν οι μισές από όλες τις περιπτώσεις κατάθλιψης δεν αναγνωρίζονται και δεν 

υποβάλλονται σε θεραπεία ενώ 10% περίπου των καταθλιπτικών ασθενών αυτοκτονούν. 

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προβλέπει ότι μέχρι το έτος 2020 η κατάθλιψη θα 

είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα υγείας στον αναπτυσσόμενο κόσμο προσβάλλοντας 

πιθανόν περισσότερο από το 25% του πληθυσμού και μέχρι τότε, η βαριά κατάθλιψη θα 

αποτελεί το δεύτερο σημαντικότερο αίτιο θανάτου και ανικανότητας αν και η κατάθλιψη 

είναι θεραπεύσιμη. 

Φύλο: Οι γυναίκες διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη σε 

σύγκριση με τους άνδρες χωρίς να γνωρίζουμε την αιτία. 

Κοινωνική - οικονομική κατάσταση: Τα ποσοστά κατάθλιψης μειώνονται ελαφρά 

όσο αυξάνεται το εισόδημα και το μορφωτικό επίπεδο. Οι περισσότερο σοβαρές μορφές 



συσχετίζονται επίσης με την κατώτερη κοινωνική - οικονομική κατάσταση αν και δεν 

έχει τεκμηριωθεί επαρκώς αν η κατώτερη κοινωνική - οικονομική κατάσταση ευθύνεται 

για την κατάθλιψη ή η κατάθλιψη οδηγεί στην κατώτερη  κοινωνική - οικονομική 

κατάσταση. 

Οικογενειακό ιστορικό: Η κατάθλιψη είναι δύο ή τρεις φορές πιο συχνή σε 

οικογένειες καταθλιπτικών ασθενών. 

Ψυχική κατάσταση: Οι χωρισμένοι ή διαζευγμένοι έχουν τριπλάσιο κίνδυνο να 

εμφανίσουν κατάθλιψη απ' ότι οι παντρεμένοι. Οι διαζευγμένοι άνδρες φαίνεται πως 

διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο από τις διαζευγμένες γυναίκες. 

Ηλικία: Ο κίνδυνος της κατάθλιψης εθεωρείτο πως αυξάνεται με την ηλικία αλλά 

πρόσφατες μελέτες δείχνουν σήμερα ότι όλες οι ηλικίες είναι επιρρεπείς για την 

εμφάνισή της. Η κατάθλιψη φαίνεται να είναι πιο συχνή στους ηλικιωμένους, αν και 

συχνά δεν ανιχνεύεται και δεν υποβάλλεται σε θεραπεία σε αυτήν την ομάδα ασθενών. 

Οι εκτιμήσεις αναφέρουν  ότι η κατάθλιψη είναι δύο φορές πιο συχνή σε άτομα που 

υποφέρουν από σωματικές παθήσεις. Η κατάθλιψη των ηλικιωμένων σχετίζεται επίσης 

με μακρύτερη χρονική διάρκεια και σημαντικότερο κίνδυνο υποτροπής και αυτοκτονίας. 

Οι ηλικιωμένοι ασθενείς εμφανίζουν περισσότερα σωματικά  συμπτώματα, 

όπως  κόπωση, δυσκοιλιότητα και απώλεια βάρους παρά θλίψη. Οι διαταραχές μνήμης 

είναι επίσης συνηθισμένες και συχνά αποδίδονται εσφαλμένα σε σωματική νόσο, άνοια 

(«ψευδοάνοια») ή την γήρανση. 

Παιδιά: Τα τελευταία  χρόνια αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο πως η κατάθλιψη 

προσβάλλει συχνά παιδιά και εφήβους, σε ποσοστό 2% έως 5%. Ο ίδιος αριθμός 

κοριτσιών και αγοριών υποφέρουν από κατάθλιψη ως παιδιά, κατά τη διάρκεια όμως της 

εφηβείας ο αριθμός των κοριτσιών που παρουσιάζει κατάθλιψη διπλασιάζεται. Τα παιδιά 

χωρισμένων γονιών, που έχασαν τον ένα γονιό πρόωρα στη ζωή τους και τα παιδιά που 

υποφέρουν από εγκατάλειψη είναι περισσότερο ευάλωτα στην κατάθλιψη. Η κατάθλιψη 

κατά την παιδική ηλικία μπορεί να οδηγήσει σε κακή επίδοση στο σχολείο, κακές 

σχέσεις με τους υπόλοιπους και κατάχρηση ουσιών. 

ΥΠΑ ΧΕΙ  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ? 

Περίπου 2000 άτομα στον κόσμο αυτοκτονούν κάθε μέρα. Η αυτοκτονία ευθύνεται για 

το 1% όλων των θανάτων, ενώ το  60% των θυμάτων  υπέφεραν πριν αυτοκτονήσουν 

από κατάθλιψη. Περίπου το 10% όλων των καταθλιπτικών ασθενών καταλήγουν στην 

αυτοκτονία, καθιστώντας την αυτοκτονία κατά 25 φορές περισσότερο συνηθισμένη 

στους καταθλιπτικούς ασθενείς απ' ότι στο γενικό πληθυσμό. Φαίνεται ότι το ποσοστό 

θανάτων που συνδέεται με αυτοκτονίες που σχετίζονται με κατάθλιψη  είναι 

μεγαλύτερο  εκείνου που συνδέεται με τροχαία ατυχήματα. Το ποσοστό αυτοκτονιών 

είναι χαμηλότερο στις φτωχότερες χώρες και υψηλότερο στις πλουσιότερες χώρες. 

Παράγοντες που συνδέονται με την αυτοκτονία: 
- Ηλικία: τα ποσοστά αυτοκτονίας αυξάνονται με την ηλικία. Αν και οι ηλικιωμένοι 

συνιστούν το 10% του συνολικού πληθυσμού, αποτελούν το 25% των ατόμων που 



αυτοκτονούν. Παρατηρήθηκε όμως πρόσφατα αύξηση του ποσοστού αυτοκτονιών 

στους νέους άνδρες, γεγονός που πιθανόν συνδέεται με την κατάχρηση ουσιών, το 

διαζύγιο και την ανεργία. 

- Φύλο: Περισσότεροι άνδρες  καταλήγουν σε αυτοκτονία, αν και είναι πιθανότερο οι 

γυναίκες να προσπαθήσουν να αυτοκτονήσουν. Οι άνδρες χρησιμοποιούν πιο βίαιες 

μεθόδους (απαγχονισμό, πτώση από ύψος κλπ) από τις  γυναίκες (λήψη υπερβολικών 

δόσεων φαρμάκων κλπ). 

- Οικογενειακή κατάσταση: Το ποσοστό αγάμων είναι διπλάσιο από εκείνο των 

εγγάμων και εκείνο των χωρισμένων και των χήρων είναι τετραπλάσιο. 

- Επάγγελμα: οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι αστυνομικοί, οι δικηγόροι και οι ασφαλιστές 

αποτελούν επαγγέλματα υψηλού κινδύνου. Ωστόσο, τα ποσοστά αυτοκτονιών είναι 

μεγαλύτερα στους ανέργους. 

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ? 

Το ακριβές αίτιο της κατάθλιψης παραμένει άγνωστο. Η πιθανότερη εξήγηση είναι πως 

προκαλείται από τη διαταραχή διαφόρων χημικών διαβιβαστών των ερεθισμάτων στον 

εγκέφαλο (που ονομάζονται νευροδιαβιβαστές) και κυρίως της νοραδρεναλίνης και της 

σεροτονίνης. 

Γενετικοί παράγοντες 
Υπάρχουν αυξανόμενα αποδειχτικά στοιχεία ότι  γονίδια καθιστούν τους ανθρώπους 

περισσότερο ευαίσθητους στην κατάθλιψη. Κάτι που εξηγεί γιατί η κατάθλιψη 

παρουσιάζεται συχνά σε οικογένειες. Πρόσφατα, τακτοποιήθηκε  ένα γονίδιο που 

τετραπλασιάζει τον κίνδυνο κατάθλιψης και καθιστά πιο ευάλωτους στη κατάθλιψη των 

ανθρώπων που το φέρουν. Το γονίδιο κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που συμμετέχει στη 

μεταφορά σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Εκτιμάται ότι μπορεί να συμμετέχουν 30 ακόμη 

γονίδια στην αιτιολογία της κατάθλιψης. 

Εξωτερικοί εκλυτικοί παράγοντες 
Σε πολλές περιπτώσεις η  ύπαρξη των γονιδίων δεν επαρκεί για να προκαλέσει από 

μόνη της κατάθλιψη.  Αγχωτικές καταστάσεις μπορεί να επιδεινώσουν την ευαισθησία 

των ατόμων στην κατάθλιψη η οποία  μπορεί να πυροδοτηθεί από διάφορους 

παράγοντες, όπως την ανεργία, την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, την κοινωνική 

απομόνωση κλπ. Συνήθως όμως, η κατάθλιψη παρουσιάζεται εντελώς ξαφνικά και χωρίς 

εμφανή λόγο. 

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ? 

Στο παρελθόν, διακρινόταν σε δύο τύπους, την αντιδραστική ή εξωγενή κατάθλιψη η 

οποία εμφανίζεται εξαιτίας κάποιου εμφανούς αιτίου και την ενδογενή κατάθλιψη, που 

εμφανίζεται χωρίς κάποιο εμφανές αίτιο. Σήμερα, προτιμάται μια ταξινόμηση με βάση 



τον αριθμό των συμπτωμάτων που παρατηρούνται και το βαθμό στον οποίο 

παρεμβαίνουν στη ζωή των ασθενών και με την βαρύτητα: 

- Η ήπια κατάθλιψη υποχωρεί συχνά από μόνη της.  Δεν πρέπει να αγνοηθεί, 

γιατί  μπορεί να εξελιχθεί σε μέσης βαρύτητας κατάθλιψη. 

- Η μέσης βαρύτητας κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από μειωμένη λειτουργικότητα του 

ασθενή μέσα στο σπίτι του ή στη δουλειά του. 

- Η σοβαρή κατάθλιψη είναι μια σοβαρή νόσος. Προκαλεί σημαντική και έντονη 

διαταραχή σε όλους τους τομείς λειτουργικότητας  και συχνά συσχετίζεται με ιδέες 

αυτοκτονίας. 

Η κατάθλιψη μπορεί να ορισθεί επιπλέον ως μονοπολική ή διπολική. 

Στην μονοπολική κατάθλιψη, τα άτομα μπορεί να υποφέρουν από επανειλημμένα 

επεισόδια κατάθλιψης. Ωστόσο, η διάθεσή τους επανέρχεται στο φυσιολογικό στο τέλος 

ενός επεισοδίου κατάθλιψης. Η διπολική κατάθλιψη, αντίθετα, χαρακτηρίζεται από 

εναλλασσόμενα διαστήματα κατάθλιψης και μανίας, όπου το άτομο έχει υπερβολική 

αίσθηση ευεξίας, που μπορεί να το καταστήσει ιδιαίτερα ριψοκίνδυνο. Ο τύπος αυτός 

αναφέρεται επίσης ως διπολική διαταραχή (μανιοκατάθλιψη). 

Η δυσθυμία είναι μια μορφή κατάθλιψης στην οποία τα συμπτώματα είναι παρόμοια 

αλλά ηπιότερα από εκείνα της μείζονος κατάθλιψης και χαρακτηρίζεται από μεγάλη 

διάρκεια. 

Η ψυχωτική κατάθλιψη χαρακτηρίζεται από ψυχωτικά συμπτώματα όπως 

παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις. 

Υπάρχουν πολλά ειδικά σύνδρομα όπως η εποχική κατάθλιψη, που παρατηρείται 

συνήθως μόνο το χειμώνα, μπορεί να οφείλεται στην απουσία ηλιακής ακτινοβολίας 

και ανταποκρίνεται σε έκθεση σε τεχνητό φως, η επιλόχεια κατάθλιψη, που 

παρουσιάζεται σε μητέρες μήνες μετά τον τοκετό και η επιλόχεια ψύχωση, που έχει 

συμπτώματα παρόμοια με εκείνα της μανιοκατάθλιψης. 



 

ΘΕ ΑΠΕΥΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ? 

ΝΑΙ!  Χωρίς θεραπεία ένα επεισόδιο κατάθλιψης διαρκεί κατά μέσο όρο δέκα μήνες σε 

νέους ασθενείς (από λίγες μέρες έως πολλά χρόνια) και περίπου 2 χρόνια στους 

ηλικιωμένους. Η θεραπεία είναι σημαντική όχι μόνο για την υποχώρηση ενός 

μεμονωμένου επεισοδίου το συντομότερο δυνατό, αλλά και για να προληφθούν 

μελλοντικά επεισόδια. Πολλοί άνθρωποι που υπέστησαν ένα επεισόδιο κατάθλιψης 

παρουσιάζουν και άλλα επεισόδια (δηλ. υποτροπές). Ο κίνδυνος υποτροπών αυξάνεται 

με τον αριθμό και τη σοβαρότητα προηγούμενων επεισοδίων. 

Υπάρχουν δύο θεραπείες, η φαρμακευτική με αντικαταθλιπτικά και άλλα φάρμακα, η 

ψυχοθεραπευτική προσέγγιση και ο συνδυασμός και των δύο. Πολλοί πιστεύουν ότι οι 

ψυχοθεραπευτικές θεραπείες είναι περισσότερο σημαντικές από τη χρήση 

αντικαταθλιπτικών, αλλά αγνοείται το γεγονός ότι η κατάθλιψη είναι μια απόλυτα 

σωματική νόσος. 

Ψυχοθεραπευτικές θεραπείες 
Οι συνηθέστερες μορφές ψυχοθεραπείας είναι η γνωσιακή θεραπεία της 

συμπεριφοράς και η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία. Η γνωσιακή θεραπεία της 

συμπεριφοράς είναι μια βραχυχρόνια  ψυχοθεραπεία που στοχεύει να βοηθήσει τον 

καταθλιπτικό να αντικαταστήσει τις αρνητικές του σκέψεις και συμπεριφορές με 

περισσότερο ρεαλιστικές. Η διαπροσωπική ψυχοθεραπεία επικεντρώνεται περισσότερο 

στις παρελθούσες και παρούσες σχέσεις και  το πώς επηρεάζουν την τωρινή 

λειτουργικότητα του ατόμου. 

Αντικαταθλιπτικά 



Οι αντικαταθλιπτικές θεραπείες ξεκίνησαν το 1956, όταν παρατηρήθηκε ότι ένα 

αντιφυματικό φάρμακο βελτίωνε τη διάθεση. Δύο χρόνια αργότερα, ανακαλύφθηκε το 

αντικαταθλιπτικό ιμιπραμίνη. Ήταν η πρώτη επιστημονικά αποδεδειγμένη θεραπεία της 

κατάθλιψης και απέδειξε ότι η κατάθλιψη αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά. Σήμερα, 

υπάρχουν πολλά διαφορετικά  αντικαταθλιπτικά. Αποτελούν την αναγνωρισμένη 

θεραπεία για όλες τις μορφές μέτριας και σοβαρής κατάθλιψης ανεξαρτήτως αιτιολογίας. 

Περίπου το 80% των ασθενών με κατάθλιψη ανταποκρίνεται στη θεραπεία με 

αντικαταθλιπτικά, τα οποία είναι αποτελεσματικά, δεν προκαλούν εθισμό και δεν χάνουν 

την αποτελεσματικότητα τους κατά τη μακροχρόνια χρήση. 

Τα αντικαταθλιπτικά δεν δρουν άμεσα. Η βελτίωση της διάθεσης απαιτεί 

συνήθως  τρεις εβδομάδες και  περισσότερο, αντίθετα από  τα ηρεμιστικά, που 

έχουν άμεση δράση. Μπορεί αρχικά να παρατηρήσει κανείς βελτίωση στον ύπνο. Η 

βελτίωση της διάθεσης όμως ακολουθεί αργότερα. Οι παρενέργειες εμφανίζονται 

συνήθως από την αρχή της θεραπείας, είναι  ήπιες και συνήθως υποχωρούν, αλλά αν δεν 

είναι ανεκτές, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο ασθενής με τον γιατρό του. Τα 

αντικαταθλιπτικά  δρουν μόνο σε άτομα που υποφέρουν από κατάθλιψη και δεν φαίνεται 

να επιδρούν σε άτομα που δεν υποφέρουν από κατάθλιψη. Η δράση τους δεν αυξάνεται 

όσο αυξάνεται η δόση. 

 

Πώς δρουν τα αντικαταθλιπτικά; 
Τα αντικαταθλιπτικά δρουν στον εγκέφαλο αυξάνοντας τα επίπεδα νοραδρεναλίνης ή 

σεροτονίνης ή και των δύο στην νευρική σύναψη. Για παράδειγμα, τα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά όπως η αμιτριπτυλίνη, αυξάνουν τα επίπεδα και της νοραδρεναλίνης 

και της σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Ωστόσο, οι ειδικοί αναστολείς επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης (SSRIs) δρουν μόνο ή κυρίως στο σύστημα σεροτονίνης. 

Για πόσο καιρό θα πρέπει να γίνεται λήψη αντικαταθλιπτικών; 
Τα αντικαταθλιπτικά θα πρέπει να λαμβάνονται για τουλάχιστον 6 μήνες γιατί ο 

κίνδυνος υποτροπής είναι πολύ μικρότερος αν οι ασθενείς συνεχίσουν τη θεραπεία για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τι συμβαίνει αν δεν ανταποκριθώ στη θεραπεία; 
Πρέπει να γίνει λήψη ικανής δόσης αντικαταθλιπτικού για τουλάχιστον 4 εβδομάδες, 

πριν υποθέσει κανείς ότι δεν έχει ανταπόκριση. Υπάρχουν μετά εναλλακτικές 

δυνατότητες σε περίπτωση μη ανταπόκρισης όπως η αύξηση της δόσης, η χορήγηση 

άλλου αντικαταθλιπτικού ή  και  συνδυασμού αντικαταθλιπτικών και άλλων φαρμάκων 

όπως σταθεροποιητικών της διάθεσης, νευροληπτικών κλπ. Αν εξακολουθεί να μην 

εμφανίζεται ανταπόκριση, μια άλλη επιλογή που μπορεί να εξετάσει ο γιατρός σας είναι 

η ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ΗΣΘ), η οποία είναι  μια από τις αποτελεσματικότερες 

θεραπείες για την κατάθλιψη, ιδιαίτερα σε σοβαρές περιπτώσεις που δεν έχουν 

ανταποκριθεί σε άλλες θεραπείες ή σε άτομα που δεν μπορούν να λάβουν φάρμακα. 



ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟ ΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΩΝ? 

 -Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, π.χ. η αμιτριπτυλίνη και η κλομιπραμίνη 
Τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά ( TΚA) πρωτοκυκλοφόρησαν περισσότερο από 40 

χρόνια πριν. Θεωρούνται γενικά ως τα αποτελεσματικότερα αντικαταθλιπτικά που 

υπάρχουν αλλά προκαλούν αρκετές παρενέργειες, επειδή δρουν σε διάφορους άλλους 

υποδοχείς στον εγκέφαλο όπως στους χολινεργικούς υποδοχείς που σχετίζονται με τις 

αντιχολινεργικές παρενέργειες, όπως  ξηροστομία, θολή όραση, δυσκοιλιότητα, 

δυσκολίες στην ούρηση, τρόμο, ταχυκαρδία και αρρυθμίες. Η καρδιοτοξικότητα είναι το 

συνηθέστερο αίτιο θνησιμότητας μετά από λήψη υπερδοσολογίας ΤΚΑ. 

-Οι αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης (ΜΑΟΙ), π.χ. φενελζίνη 

Αναστέλλουν τη λειτουργία ενός ενζύμου που ευθύνεται για τη διάσπαση της 

νοραδρεναλίνης και της σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα 

εκτός της μοκλοβεμίδης. 

-Οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs), π.χ. 

η  φλουοξετίνη (SOFELIN 20-60 mg), η φλουβοξαμίνη (DUMYROX 100-300 mg), η 

σερτραλίνη (ZOLOFT 100-300 mg), η παροξετίνη και η σιταλοπράμη (GALOPRAN 

20-60 mg). 

 

ΣΧΙΖΟΦ ΕΝΙΑ 

 

 
 

Η σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια, εγκεφαλική διαταραχή που επηρεάζει περίπου το 1% 

των ανθρώπων. Μπορεί να τους κάνεις να ακούν φωνές, να βλέπουν πράγματα που δεν 

είναι εκεί, ή να πιστεύουν ότι οι άλλοι άνθρωποι ελέγχουν τις σκέψεις τους 



Η σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια, εγκεφαλική διαταραχή που επηρεάζει περίπου το 1% 

των ανθρώπων. Μπορεί να τους κάνεις να ακούν φωνές, να βλέπουν πράγματα που δεν 

είναι εκεί, ή να πιστεύουν ότι οι άλλοι άνθρωποι ελέγχουν τις σκέψεις τους. Αυτά τα 

συμπτώματα μπορεί να είναι τρομακτικά και συχνά οδηγούν σε απρόβλεπτη 

συμπεριφορά. Δεν υπάρχει θεραπεία για την σχιζοφρένεια, αλλά με σωστή αγωγή 

ελέγχονται τα πιο σοβαρά συμπτώματα. 

 

Η σχιζοφρένεια επηρεάζει τους άνδρες και τις γυναίκες με την ίδια συχνότητα, 

ανεξαρτήτως εθνικότητας. Τα συμπτώματα αρχίζουν συνήθως μεταξύ του 16ου και 30ού 

έτους της ηλικίας, αν και στις γυναίκες μπορεί να εμφανιστεί λίγο νωρίτερα σε σχέση με 

τους άντρες. Η σχιζοφρένεια σπάνια αρχίζει κατά την παιδική ηλικία ή μετά την ηλικία 

των 45 ετών. Οι άνθρωποι με ιστορικό σχιζοφρένειας στην οικογένειά τους μπορεί να 

έχουν υψηλότερο κίνδυνο για την ασθένεια.  

Τα άτομα που πάσχουν από σχιζοφρένεια έχουν  
-ψευδαισθήσεις: ακούν ή βλέπουν πράγματα που είναι μόνο στην φαντασία τους), 

-αυταπάτες: πεποιθήσεις που είναι ακραίες και εμφανώς λανθασμένες 

-παράνοια: φοβούνται ότι οι άλλοι συνωμοτούν εναντίον τους 

 

Μερικά συμπτώματα, όπως η έλλειψη της απόλαυσης στην καθημερινή ζωή και η 

απόσυρση από τις κοινωνικές δραστηριότητες, μπορεί να μπερδευτούν με εκείνα της 

κατάθλιψης. 

 
 

 

Η σχιζοφρένεια επηρεάζει την σκέψη 
 

Οι άνθρωποι με σχιζοφρένεια συχνά έχουν αφύσικους τρόπους σκέψης. Μπορεί να έχουν 

πρόβλημα να οργανώσουν τις σκέψεις τους ή αδυνατούν να κάνουν λογικές συνδέσεις. 

Μπορεί να αισθάνονται ότι το μυαλό τους “πετάγεται” από την μία σκέψη στην άλλη. 

Μερικές φορές νομίζουν ότι κάποια σκέψη αφαιρέθηκε χωρίς εξήγηση από το κεφάλι 



τους 

Η σχιζοφρένεια επηρεάζει την συμπεριφορά 

Οι σχιζοφρενείς μπορεί να μιλούν ασυνάρτητα ή ακόμη και να εφευρίσκουν νέες λέξεις ή 

και να φαντάζονται ολόκληρες συνομιλίες. Πολλές φορές μοιάζουν να είναι ταραγμένοι 

ή εντελώς απαθείς. Πολλοί έχουν πρόβλημα να διατηρήσουν βασικούς κανόνες 

προσωπικής υγιεινής. Η σχιζοφρένεια μπορεί επίσης να προκαλέσει επαναληπτικές 

συμπεριφορές, όπως επιτόπιους βηματισμούς. Σε αντίθεση με τα κοινά στερεότυπα, ο 

κίνδυνος της βίας εις βάρος των άλλων είναι μικρή. 

 
Η σχιζοφρένεια επηρεάζει την εργασιακή ικανότητα 

 

Οι άνθρωποι με σχιζοφρένεια συχνά δυσκολεύονται να βρουν ή να διατηρήσουν μια 



θέση εργασίας. Αυτό συμβαίνει εν μέρει επειδή η ασθένεια παρεμποδίζει την 

φυσιολογική σκέψη, τη συγκέντρωση και την επικοινωνία. Αλλά πηγάζει επίσης από το 

γεγονός ότι τα συμπτώματα αρχίζουν στην αρχή της ενηλικίωσης, η οποία συνήθως 

συμπίπτει με την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. 

 

Η 

σχιζοφρένεια αυξάνει τον κίνδυνο καταχρήσεων 

 

Τα άτομα με σχιζοφρένεια έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να κάνουν χρήση 

ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ. Μερικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της μαριχουάνας 

και της κοκαΐνης, μπορεί να επιδεινώσουν τα συμπτώματα. Η χρήση ναρκωτικών μπορεί 

επίσης να παρεμβαίνει με τις θεραπείες για τη σχιζοφρένεια. 



 

ΨΥΧΩΣΗ: Συμπτώματα, είδη ψυχώσεων, αντιμετώπιση 

 
 

Γενικά 

διαταραχών των οποίων βασικό χαρακτηριστικό είναι μια άκρως διαταραγμένη αντίληψη 

Η ψύχωση είναι μία πολύ σοβαρή ψυχική πάθηση και όρος ομπρέλα για μία 

σειρά  ψυχικών πραγματικότητας. 

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα μιας ψύχωσης είναι: διαταραχές σκέψης, 

ψευδαισθήσεις, παραλήρημα και γενική σύγχυση. Το άτομο που παρουσιάζει ένα ή 

περισσότερα από αυτά τα συμπτώματα θεωρείται πως έχει ψύχωση. Μία ψύχωση μπορεί 

να εμφανιστεί ξαφνικά αλλά η συνήθης πορεία της είναι σταδιακή. Το διάστημα που 

διαρκεί η νόσος ποικίλει. Ορισμένοι την εμφανίζουν μία και μοναδική φορά, ενώ σε 

κάποιους άλλους επανέρχεται περισσότερες φορές. 

Ένα άτομο μπορεί να εμφανίσει ψύχωση για πολλούς λόγους. Συχνά, η νόσος αποτελεί 

σύμπτωμα κάποιας άλλης ψυχικής διαταραχής, όπως, για παράδειγμα, της διπολικής 

διαταραχής ή της μεταιχμιακής διαταραχής προσωπικότητας. Η εμφάνιση μιας ψύχωσης 

μπορεί να προκληθεί και από άλλους παράγοντες, όπως το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά. 

Αυτού του είδους οι ψυχώσεις, όμως, είναι συχνά αποτέλεσμα καταχρήσεων και χρήσης 

σκληρών ναρκωτικών ουσιών. 



Τα περισσότερα άτομα που εμφανίζουν ψύχωση είναι ηλικίας 18-40 ετών, χωρίς αυτό να 

σημαίνει πως η νόσος δεν μπορεί να εμφανισθεί οποτεδήποτε στη διάρκεια της ζωής. 

Συμπτώματα 

Για έναν εξωτερικό παρατηρητή, οι πρώιμες ενδείξεις μιας ψύχωσης μπορεί να είναι οι 

εξής: 

–     εσωστρέφεια, σιωπή, αδιαφορία για προηγούμενα ενδιαφέροντα, απομόνωση, 

αλλαγές στην αντίληψη της πραγματικότητας, αδυναμία         συνέχισης εργασίας ή 

σπουδών, εναγώνιοι προβληματισμοί για τη ζωή, παράξενες συμπεριφορές, αλλαγές 

συνηθειών καθώς και                       ανεξήγητες συναισθηματικές εκρήξεις. 

–    Το χαρακτηριστικότερο σύμπτωμα της ψύχωσης είναι η ακραία διαστρέβλωση της 

πραγματικότητας και οι δυσκολίες διαχωρισμού                  ανάμεσα στον εαυτό και 

τους άλλους. 

–    Η προσωπικότητα κατακερματίζεται σε σημείο που να εμφανίζονται ψευδαισθήσεις, 

δηλαδή διάφορες αισθητηριακές εντυπώσεις, π.χ.            φωνές που μερικές φορές ο 

ασθενής θεωρεί πως του υποδεικνύουν τι πρέπει να πράξει. 

–    Παραλήρημα: ο ασθενής πιστεύει συχνά πως βλέπει σημάδια και διάφορα σύμβολα, 

ακόμα και στα πιο απλά καθημερινά πράγματα.                Όταν το παραλήρημα έχει 

παρανοειδή χαρακτήρα, το άτομο εξελίσσει συχνά μια εντελώς προσωπική εικόνα για τον 

κόσμο όπου                        κυριαρχεί το κακό, η δύναμη και οι συνωμοσίες που έχουν 

ως στόχο τον ίδιο. 

–     Διαταραχές του ειρμού της σκέψης, που σε συνδυασμό με το παραλήρημα, 

πυροδοτούν παράδοξες συμπεριφορές και δημιουργούν                   μεγάλες δυσκολίες 

στη διαχείριση κοινωνικών καταστάσεων. Η καθημερινότητα του ατόμου γίνεται χαοτική, η 

δε συναισθηματική του           ζωή παντελώς απρόβλεπτη και οδυνηρή, έχοντας 

διακυμάνσεις από το έντονο άγχος και τη σοβαρή κατάθλιψη μέχρι τη μανία. 

–     Κατατονικά συμπτώματα: το άτομο παρουσιάζει μια παράδοξη γλώσσα σώματος που 

μπορεί να έχει τη μορφή είτε μιας πλήρους                       ακινησίας είτε μιας συνεχούς 

κινητικότητας. 

 

 

Διάφορα είδη ψύχωσης 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί ψυχώσεων. Ορισμένες πήραν την ονομασία τους βάση του 

τρόπου με τον οποίο προκλήθηκαν, π.χ. αλκοολική ψύχωση, ενώ άλλοι βάση των 

συμπτωμάτων τους, π.χ. παρανοειδής ψύχωση. Η οργανική ψύχωση προκαλείται εξαιτίας 

κάποιου εξωτερικού παράγοντα, π.χ. σωματικό τραύμα ή χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα μετατραυματικής ψύχωσης είναι η επιλόχεια ψύχωση που 

εμφανίζεται σε ορισμένες μητέρες μετά από έναν τοκετό. Η μανιοκατάθλιψη είναι μία 

άλλη μορφή ψύχωσης στην οποία το άτομο άγεται και φέρεται μεταξύ κατάθλιψης και 

μανίας, χάνοντας τελικά την αίσθηση της πραγματικότητας. Αυτή η μορφή ψύχωσης 

είναι γνωστή και ως διπολική διαταραχή/ψύχωση. 



Ο όρος σχιζοσυναισθηματική ψύχωση αποτελεί όρο ομπρέλα για μια σειρά μορφών 

ψύχωσης με στοιχεία σχιζοφρένειας και συναισθηματικής διαταραχής. Μπορεί, όμως, να 

αποτελεί ψύχωση και από μόνη της. Η συναισθηματική ψύχωση έχει ως κύριο σύμπτωμα 

τις ακραίες διακυμάνσεις διάθεσης και μια ανεξέλεγκτη συναισθηματική ζωή. 

Η αντιδραστική ψύχωση είναι μια καλοήθης μορφή ψύχωσης και προκαλείται συνήθως 

από μια παροδική αγχογόνο κατάσταση ή από σωματική εξουθένωση. Αρκετές φορές, η 

αντιδραστική ψύχωση εμφανίζεται σε σχέση με κάποιο θάνατο ή άλλη σοβαρή κρίση 

ζωής. Αυτή η μορφή ψύχωσης θεωρείται καλοήθης εξαιτίας της καλής της πρόγνωσης. 

Η παρανοειδής ψύχωση είναι μια πολύ σοβαρότερη μορφή ψύχωσης που μπορεί να 

διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το άτομο με αυτήν τη μορφή ψύχωσης νιώθει 

πως το παρακολουθούν, πως απειλείται και πως οι άνθρωποι γύρω του θέλουν να του 

κάνουν κακό. Σε ακραίες περιπτώσεις, ο ασθενής μπορεί να γίνει ιδιαίτερα βίαιος και να 

επιτεθεί σε αυτούς που θεωρεί πως τον επιβουλεύονται. 

Η σχιζοφρένεια θεωρείται ως μία μορφή ψύχωσης. Περίπου για το 50% αυτών που 

εμφανίζουν ψυχωσικά συμπτώματα για κάποιο διάστημα -συχνά νωρίς στη ζωή- η 

διάγνωση είναι σχιζοφρένεια. Στην περίπτωση της σχιζοφρένειας, υπάρχει απαραίτητα 

μείωση της λειτουργικότητας, που σημαίνει πως το άτομο έχει πολύ μεγάλες δυσκολίες 

να λειτουργήσει στην καθημερινή του ζωή. Αυτό παρατηρείται, συνήθως, πριν από την 

εκδήλωση των πρώτων συμπτωμάτων της νόσου. Σε μια τέτοια περίπτωση, το άτομο 

μπορεί να εγκαταλείψει τις σπουδές του, να σταματήσει να εργάζεται και να αποσυρθεί 

από κάθε είδους σχέση. 

Για να τεθεί η διάγνωση «σχιζοφρένεια», λοιπόν, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

ύπαρξη μείωσης της λειτουργικότητας του ατόμου για 6, τουλάχιστον, μήνες  και 

ύπαρξη ψυχωσικών συμπτωμάτων για ένα, τουλάχιστον, μήνα . 

Η διαταραχή προσωπικότητας δεν είναι ψύχωση. Οι διαταραχές προσωπικότητας 

σημαίνουν πως το άτομο δυσκολεύεται να ερμηνεύει σωστά τον περίγυρό του και να 

αντιδρά κατάλληλα απέναντι σε αυτόν. Αυτό είναι ιδιαίτερα έκδηλο στις σχέσεις του 

ατόμου με τους άλλους. Υπάρχουν πολλές μορφές διαταραχών προσωπικότητας των 

οποίων κοινό χαρακτηριστικό είναι συχνά ο υπερβολικός και ακατανόητος για τον 

περίγυρο τρόπος αντίδρασης των ατόμων αυτών. Για το λόγο αυτό, τα άτομα με 

διαταραχή προσωπικότητας θεωρούνται  κουραστικά και δύσκολα στη συναναστροφή 

μαζί τους. 

Οι διαταραχές προσωπικότητας δεν θα πρέπει να συγχέονται με τις ψυχώσεις, αν και τα 

συμπτώματά τους μπορεί να έχουν ομοιότητες, μερικές φορές. 



  

Οξεία ψύχωση 

Μία οξεία ψύχωση μπορεί να είναι πρόσκαιρη και δεν είναι απαραίτητο να αποτελεί 

μέρος μιας παραμορφωτικής για την προσωπικότητα ασθένειας. Αντίθετα, μπορεί να 

οφείλεται π.χ. σε κάποιας μορφής λοίμωξη ή σε λήψη ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ 

(delirium). 

Μία οξεία ψύχωση μπορεί, επίσης, να οφείλεται σε έντονο στρες ή σε κάποιου είδους 

συναισθηματικό σοκ. Μια έντονη συναισθηματική φόρτιση, π.χ. εξαιτίας του θανάτου 

ενός αγαπημένου προσώπου, μπορεί να πυροδοτήσει μια ψύχωση. Αυτού του είδους η 

ψύχωση χαρακτηρίζεται συχνά ως καλοήθης γιατί οι πιθανότητες πλήρους 

αποκατάστασής της είναι μεγάλες. 

 

Συχνότητα εμφάνισης 

Οι ψυχώσεις εμφανίζονται συνήθως για πρώτη φορά στο διάστημα μεταξύ της όψιμης 

εφηβικής και της πρώιμης μέσης ηλικίας. Η συχνότητα εμφάνισης της νόσου είναι η ίδια 

και στα δύο φύλα με πιθανότητα εμφάνισης 1% περίπου στη διάρκεια της ζωής. 

Αιτιολογία 

Δεν υπάρχει μία και μοναδική σαφής εξήγηση για την εμφάνιση των ψυχώσεων. Πολλοί 

παράγοντες συμβάλλουν στην εμφάνιση της νόσου και οι περισσότεροι ερευνητές 

θεωρούν πλέον πως οι ψυχώσεις αποτελούν έκφραση κάποιας μορφής γενετικής και 



ψυχολογικής ευαλωτότητας. 

Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική ευαλωτότητα και, ως εκ τούτου, διαφορετικές 

πιθανότητες να εμφανίσει κάποια μορφή ψύχωσης εξαιτίας μιας ξαφνικής ή πιο 

μακρόχρονης αγχογόνου κατάστασης. 

Ο κληρονομικός παράγοντας έχει διαφορετικής βαρύτητας ρόλο στις διάφορες μορφές 

ψύχωσης και χρειάζεται συνηθέστατα, αν όχι πάντα, και η συνέργεια διαφόρων 

περιβαλλοντικών παραγόντων για να εκδηλωθεί η νόσος, όπως, για παράδειγμα, 

διάφορες τραυματικές συναισθηματικά καταστάσεις, η χρήση ναρκωτικών ουσιών, η 

διαβίωση σε μεγαλούπολη, η ελλιπής κοινωνική ένταξη κ.ά. 

Η ιδιοσυστασιακή ευαλωτότητα και το ταμπεραμέντο με τα οποία γεννιέται κάποιο παιδί 

μπορεί να προκαλέσουν μια σειρά από επιβαρυντικές συναισθηματικά καταστάσεις (π.χ. 

δυσκολίες στις σχέσεις με φίλους και συμμαθητές, μαθησιακές δυσκολίες κ.ά.) που να 

πυροδοτήσουν αργότερα στη ζωή μια ψύχωση. Για κάποιους άλλους, δεν υπάρχουν 

ιδιαίτερες δυσκολίες από την αρχή αλλά δημιουργούνται πολύ αργότερα. 

Οι δύσκολες συνθήκες ζωής μπορεί να επιταχύνουν την εκδήλωση μιας ψύχωσης και, 

αντίστροφα, ένα ασφαλές και προστατευτικό περιβάλλον μπορεί να επιβραδύνει την 

εμφάνιση της νόσου ή/και να συμβάλει στο να έχει πιο ήπια μορφή. 

Ο ρόλος της παιδικής ηλικίας 

Έχει χυθεί πολύ μελάνι για τη σημασία των παιδικών βιωμάτων στην εμφάνιση μιας 

ψύχωσης. Πρόκειται για δύσκολο ερώτημα απέναντι στο οποίο οι περισσότεροι 

ερευνητές τοποθετούνται σήμερα ως εξής: 

Ένα άτομο, που έχει βιώσει μια πολύ δύσκολη παιδική ηλικία, με ανεπαρκείς γονείς ή 

που έχει βιώσει την εγκατάλειψη, τη σεξουαλική, σωματική ή συναισθηματική 

κακοποίηση, μπορεί να εμφανίσει διάφορες ψυχικές διαταραχές στη συνέχεια της ζωής 

του και μεγάλες δυσκολίες στη διαχείριση συναισθηματικών πιέσεων. 

Εάν το ίδιο άτομο έχει, επιπλέον, και κάποια βιολογική ευαλωτότητα, τότε ο κίνδυνος 

εμφάνισης μιας ψύχωσης αυξάνεται κατά πολύ. Για το λόγο αυτό, δεν είναι σίγουρο πως 

μια δύσκολη παιδική ηλικία μπορεί από μόνη της να προκαλέσει την εκδήλωση μιας 

ψύχωσης, χωρίς την ταυτόχρονη συμμετοχή και άλλων παραγόντων κινδύνου. 



Υπάρχουν, επίσης, κάποιοι που εμφανίζουν ψύχωση χωρίς τη βέβαιη ύπαρξη γενετικών 

παραγόντων ή σοβαρών δυσκολιών κατά τη διάρκεια της παιδικής τους ηλικίας. 

  
Είναι επικίνδυνα τα άτομα που εμφανίζουν ψύχωση; 

Ένα άτομο που εμφανίζει ψύχωση δεν είναι συνήθως επικίνδυνο για τους άλλους. Στη 

διάρκεια μιας οξείας ψύχωσης, μπορεί μερικές φορές να εκδηλωθεί επιθετική 

συμπεριφορά στην περίπτωση που το άτομο εμποδιστεί να κάνει κάτι που είναι 

σημαντικό για το ίδιο. Τις περισσότερες φορές, η ύπαρξη κάποιου έντονου φόβου είναι η 

αιτία που πυροδοτεί μια οξεία επιθετικότητα. 

Ένα άτομο με μακροχρόνια σχιζοφρένεια μπορεί να αντιδράσει επιθετικά, εάν κάποιος 

επιχειρήσει απροειδοποίητα να κάνει κάτι που βιώνεται από τον ασθενή ως παρέμβαση 

που παραβιάζει βίαια τα προσωπικά του όρια, Μπορεί να πρόκειται για πολύ απλά 

πράγματα όπως, για παράδειγμα, εάν κάποιος από το νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς 

προειδοποίηση, θελήσει να βοηθήσει τον ασθενή να κάνει μπάνιο ή εάν μια καθαρίστρια 

μπει ξαφνικά στο δωμάτιό του και αρχίσει, απροειδοποίητα, να το καθαρίζει. 

Ορισμένες άλλες περιπτώσεις, όπου υπάρχει μεγαλύτερος κίνδυνος εκδήλωσης 

επιθετικής συμπεριφοράς, είναι οι εξής: όταν το άτομο είχε εκδηλώσει και παλαιότερα 

βίαιη συμπεριφορά, εάν έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ ή εάν διακατέχεται 

ακόμα από ιδέες καταδίωξης παρά την φαρμακευτική αγωγή που του χορηγείται. 

Ο κίνδυνος εκδήλωσης επιθετικής συμπεριφοράς αυξάνει και στην περίπτωση που το 

άτομο επανεμφανίσει ψυχωσικά συμπτώματα εξαιτίας δικής του πρωτοβουλίας να 

διακόψει τη φαρμακευτική του αγωγή. 

 

Πρόγνωση 

Παράγοντες που συνηγορούν υπέρ μιας καλής πρόγνωσης είναι: 

–     Η ύπαρξη σαφών εκλυτικών παραγόντων για την εκδήλωση της νόσου 

–     Η νόσος διαρκεί σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (1-2 μήνες) 

–     Η ύπαρξη καταθλιπτικών ή διεγερτικών στοιχείων 

–     Προηγούμενη ύπαρξη καλής κοινωνικής εξέλιξης και προσαρμογής 



–     Τα κυρίαρχα συμπτώματα είναι ψευδαισθήσεις και παραλήρημα 

–     Δεν υπάρχει η οποιαδήποτε μορφή χρήσης ουσιών 

–     Υπάρχει πλήρης επίγνωση για την ψύχωση εκ των υστέρων 

Παράγοντες που συνηγορούν υπέρ μιας κακής πρόγνωσης είναι: 

–     Δεν υπάρχουν σαφείς εκλυτικοί παράγοντες 

–     Μεγάλη διάρκεια της νόσου 

–     Απουσία καταθλιπτικών στοιχείων 

–     Προηγούμενες δυσκολίες κοινωνικής προσαρμογής 

–     Τα κυρίαρχα συμπτώματα είναι η εσωστρέφεια και οι διαταραχές θέλησης 

–     Ύπαρξη ταυτόχρονης χρήσης ουσιών 

–     Άρνηση ή απώθηση της ψύχωσης 

 



 

Ψυχώσεις : Αντιμετώπιση 

Θεραπευτική αντιμετώπιση 

Η θεραπευτική αντιμετώπιση των ψυχώσεων θα πρέπει να περιλαμβάνει τόσο μια 

φαρμακευτική και, γενικώς, ιατρική κάλυψη όσο και ψυχολογικού και κοινωνικού τύπου 

παρεμβάσεις. 

Η θεραπεία οφείλει να προσαρμόζεται κάθε φορά στις ανάγκες του συγκεκριμένου 

ατόμου, ανάλογα με τη συνολική εκτίμηση της κατάστασής του, και με τη σύμφωνη -στο 



βαθμό που αυτό είναι δυνατόν- γνώμη του ασθενούς και της οικογένειάς του. Είναι, 

επίσης, σημαντικό η όποια εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση να γίνεται, στο 

μέτρο του δυνατού, με τον ασθενή να παραμένει στο οικείο του περιβάλλον. 

Όσο γρηγορότερα αντιμετωπισθεί θεραπευτικά μια ψύχωση τόσο καλύτερη είναι και η 

πρόγνωσή της. 

Θα πρέπει να τονισθεί πως η όποια αντιψυχωσική φαρμακευτική αγωγή μπορεί μεν να 

μειώνει την ένταση και την έκταση των βασανιστικών συμπτωμάτων, ή ακόμα και να τα 

εξαλείφει, αυτό όμως δεν σημαίνει πως θεραπεύει και την ίδια την ψύχωση, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Για το λόγο αυτό, είναι εξίσου απαραίτητη και μια κατάλληλη 

ψυχοθεραπευτική δουλειά με τον ασθενή που να βοηθήσει α) στην προσπάθεια 

επανένταξής του στην καθημερινότητα, β) στον πριν από την ασθένειά του τρόπο ζωής 

του με έναν πιο συνειδητό και άμεσο τρόπο και γ) στη μείωση του κινδύνου υποτροπής. 

Ακόμα και όταν η ψύχωση υποχωρήσει πλήρως, πολλοί ασθενείς υποφέρουν από τις 

εμπειρίες που βίωσαν εξαιτίας της. Μπορεί να νιώθουν έντονη ντροπή για όσα έκαναν 

στη διάρκεια της νόσου, να θυμούνται το μέγεθος του τρόμου που βίωναν εξαιτίας των 

ψευδαισθήσεων και του παραληρήματός τους και πόσο τεράστιο ήταν το αίσθημα 

ανημπόριας τους, σε περίπτωση που έγιναν αποδέκτες εξαναγκαστικού εγκλεισμού τους 

σε ψυχιατρική κλινική. Εάν δεν τους δοθεί η δυνατότητα να επεξεργασθούν αυτά τα 

τραυματικά τους βιώματα, υπάρχει κίνδυνος να συνεχίσουν να τους βασανίζουν για 

μεγάλο διάστημα, εμποδίζοντας την επάνοδό τους στην κανονική ζωή. 

 

Γονίδια μείζονος κατάθλιψης: Οι επιστήμονες βρήκαν πού «κρύβονται» 

  



 
 

Δεκαπέντε περιοχές του ανθρώπινου γονιδιώματος, οι οποίες σχετίζονται με τη 

μείζονα καταθλιπτική διαταραχή (ή μείζονα κατάθλιψη) στους ανθρώπους 

ευρωπαϊκής καταγωγής, έφερε στο φως μια διεθνή γενετική έρευνα. 
Είναι πάντως ακόμη πρόωρο να μιλήσει κανείς για ένα γενετικό τεστ πρόγνωσης ή 

διάγνωσης της κλινικής κατάθλιψης, καθώς οι επιστήμονες ουσιαστικά έχουν βρει τις 

«κρυψώνες» των γονιδίων που εμπλέκονται στη νόσο, αλλά όχι τα ίδια τα επιμέρους 

γονίδια. Επιπλέον εκτιμάται ότι για την κατάθλιψη ευθύνονται και άλλα άγνωστα ακόμη 

γονίδια. 

Οι 15 αυτές περιοχές των χρωμοσωμάτων περιλαμβάνουν γονίδια που εμπλέκονται στη 

λειτουργία του νευρικού συστήματος, καθώς και στη γέννηση νέων νευρώνων στον 

αναπτυσσόμενο εγκέφαλο. Ορισμένες από τις εν λόγω περιοχές του γονιδιώματος 

εμφανίζουν μερική επικάλυψη με γονίδια που στο παρελθόν έχουν συσχετισθεί με άλλες 

ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια και η επιληψία. 

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή  όι Πέρλις του Τμήματος 

Ψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και του Γενικού 

Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης στη Βοστώνη, που έκαναν τη δημοσίευση στο 

περιοδικό γενετικής «Nature Genetics», πραγματοποίησαν μελέτη διερεύνησης 

ολόκληρου του γονιδιώματος σε πάνω από 121.000 άτομα με διαγνωσμένη μείζονα 

κατάθλιψη, καθώς και σε πάνω από 338.000 άτομα χωρίς τέτοιο πρόβλημα. Τα στοιχεία 

είχαν συλλεχθεί από την εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία ανάλυσης γονιδιώματος 

23andΜe, που προσφέρει πλήρη ανάλυση του DNA (γενετικό «προφίλ») σε 

καταναλωτές μέσω της ιστοσελίδας της. 

Οι ερευνητές μπόρεσαν να συσχετίσουν και να συγκρίνουν τα γονιδιώματα ασθενών και 

μη, καταφέρνοντας να εντοπίσουν γενετικούς παράγοντες που φαίνονται να σχετίζονται 

με την κλινική κατάθλιψη. Το γεγονός αυτό θα βοηθήσει τους επιστήμονες να 

κατανοήσουν καλύτερα τη βιολογία της πάθησης. 



Όπως είπε ο Πέρλις, «η ανακάλυψη γονιδίων που σχετίζονται με την κατάθλιψη, θα 

καταστήσει σαφέστερο ότι πρόκειται για μια εγκεφαλική πάθηση με τη δική της 

βιολογία, πράγμα που ελπίζουμε ότι θα μειώσει το στίγμα γι' αυτού του είδους τις 

ψυχικές ασθένειες». 

Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή είναι μια από τις πιο κοινές ψυχικές διαταραχές 

παγκοσμίως, με αίτια τόσο περιβαλλοντικά, όσο και γενετικά (αν και παραμένει ασαφές 

πώς αυτοί οι παράγοντες αλληλοεπηρεάζονται). Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας, περίπου 350 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από τη νόσο. 

Η κατάθλιψη προκαλεί σοβαρά συμπτώματα στη διάθεση και στη συμπεριφορά του 

ασθενούς, όπως διαταραχές του ύπνου και της διατροφής, μόνιμη κόπωση, απώλεια 

ενδιαφέροντος για τη ζωή κ.α. Οι επιστήμονες την παρομοιάζουν με τον πυρετό, επειδή 

εμφανίζει κοινά συμπτώματα μεταξύ των ανθρώπων, αλλά οι αιτίες της μπορεί να είναι 

πολλαπλές και διαφορετικές. 

Αν και είναι γνωστό ότι η κατάθλιψη όχι σπάνια τείνει να εμφανίζεται σε διάφορα μέλη 

της ίδιας οικογένειας και ο κίνδυνος εμφάνισής της εν μέρει κληρονομείται. Έως τώρα 

δεν είχε καταστεί δυνατό να εντοπισθούν γενετικοί παράγοντες για την κατάθλιψη, αν 

και οι 15 περιοχές του γονιδιώματος που μόλις εντοπίσθηκαν, πιστεύεται ότι 

δικαιολογούν ένα μόνο μέρος του γενετικού κινδύνου για την εκδήλωση κατάθλιψης. 

Συνεπώς η έρευνα για το γενετικό υπόβαθρό της νόσου θα συνεχισθεί, με την ελπίδα 

ανακάλυψης νέων φαρμακευτικών θεραπειών. 

 

ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΝΕΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 

ΣΧΙΖΟΦ ΕΝΕΙΑ 



 

Αμερικανοί επιστήμονες ανακάλυψαν νέα γονίδια που πιθανόν να εμπλέκονται στην 

σχιζοφρένεια, ενώ Δανοί συνάδελφοί τους υποστηρίζουν ότι ναρκωτικά και 

αλκοόλ αυξάνουν τον κίνδυνο εκδήλωσης σχιζοφρένειας ακόμη και πολύ αργότερα στη 

ζωή, καθώς επίσης ότι τα παιδιά που γεννιούνται από γονείς με τη νόσο, είναι 

πιθανότερο να εμφανίσουν ψυχικές διαταραχές έως την ηλικία των επτά ετών. 

 

Στην πρώτη περίπτωση, ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 

Καλιφόρνια στο Λος 'Αντζελες (UCLA), με επικεφαλής τον καθηγητή Νευρολογίας και 

Ψυχιατρικής Ντάνιελ Γκέρσουιντ, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης του 

DNA, εντόπισαν δεκάδες γονίδια και δύο σημαντικά βιολογικά «μονοπάτια», που 

πιθανώς εμπλέκονται στη νόσο. 

 

Η σχιζοφρένεια πλήττει σχεδόν το 1% του παγκόσμιου πληθυσμού, πάνω από 50 

εκατομμύρια ανθρώπους. Οι αιτίες της δεν έχουν κατανοηθεί καλά μέχρι στιγμής 

(πιθανώς πηγάζουν από την αφύσικη ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού) και οι 

υπάρχουσες θεραπείες ανακουφίζουν τα ... Η παθητική έκθεση στην ινδική κάνναβη 

προφανώς συνδέεται με τη σχιζοφρένεια», επεσήμαναν οι ειδικοί.  

 



ΓΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΨΥΧΩΣΗ  

Μία νέα, συναρπαστική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ανακάλυψε 

σημαντικά στοιχεία που δείχνουν το ανοσοποιητικό σύστημα να επιτίθεται σε 

έναν νευροϋποδοχέα του εγκεφάλου, σε ένα μικρό ποσοστό ατόμων που 

πάσχουν από ψύχωση.  Είναι μια ενδιαφέρουσα μελέτη που πιθανότατα 

αντανακλά ένα πολιτιστικά κρίσιμο θέμα σχετικά με την αντίληψη 

«ανοσοποιητικό σύστημα και ψυχικές διαταραχές» ή με την ιδέα «η τρέλα ως 

φλεγμονώδη διαταραχή». Καλό όμως θα είναι να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί 

όσον αφορά στην επερχόμενη επικοινωνία και προώθησή της.  

Αυτή η νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο  The Lancet Psychiatry, 

πραγματοποίησε εξετάσεις αίματος σε ανθρώπους που παρουσίαζαν το πρώτο 

τους ψυχωτικό επεισόδιο και έψαξε για αντισώματα που επιτίθενται στους 

ειδικούς υποδοχείς του εγκεφάλου. Οι υποδοχείς λαμβάνουν 

νευροδιαβιβαστές –βιοχημικές ενώσεις του εγκεφάλου - και επιτρέπουν στις 

πληροφορίες να μεταφερθούν σε όλο το νευρικό σύστημα, οπότε η διατάραξή 

τους μπορεί να προκαλέσει διαταραχές του εγκεφάλου.  

Το πιο επιστημονικά ενδιαφέρον εύρημα είναι, ότι η ερευνητική ομάδα βρήκε 

ένα τύπο αντισώματος που επιτίθεται στους NMDA υποδοχείς σε 7 από τους 

228 ασθενείς (ποσοστό 3%).  

Η μελέτη ανακάλυψε ενδείξεις ότι το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται και 

σε άλλους νευροϋποδοχείς αλλά ο λόγος που είναι τόσο σημαντική η 

διαπίστωση σχετικά με τους NMDA υποδοχείς, είναι επειδή παρουσιάζει 

ενδείξεις μιας κατάστασης που ονομάζεται  εγκεφαλίτιδα anti-NMDA 

υποδοχέων, μία οξεία μορφή αυτοάνοσης φλεγμονής του εγκεφάλου, 

σχετιζόμενη με την πρόκληση επεισόδιων ψύχωσης, που μπορεί να είναι 

πανομοιότυπα με τα επεισόδια που προκαλεί η «κλασική» ψύχωση, αλλά για 

την οποία η καλύτερη θεραπεία είναι η αντιμετώπιση του αυτοάνοσου 

προβλήματος.  



Αυτή η συνθήκη ανακαλύφθηκε μόλις το 2007, αλλά υπήρξε μια μακροχρόνια 

υποψία ότι μπορεί να είναι η καλύτερη εξήγηση για μια μικρή μειοψηφία 

ψυχώσεων, που μπορούν εύκολα να διαγνωσθούν λανθασμένα ως 

σχιζοφρένεια.  

Είναι σημαντικό, ότι τα ευρήματα από την έρευνα αυτή έχουν υποστηριχθεί 

και από μια άλλη ανεξάρτητη μελέτη που πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο 

διαδίκτυο. Οι δύο μελέτες χρησιμοποίησαν διαφορετικά φάσματα για τη 

συγκέντρωση των NMDA αντισωμάτων που μετρήθηκαν, αλλά κατέληξαν 

σχεδόν στα ίδια αποτελέσματα.  

Η μελέτη αυτή είναι επίσης σύμφωνη με μία συζήτηση που παρουσιάζει 

αυξημένο ενδιαφέρον σχετικά με το ρόλο του ανοσοποιητικού συστήματος 

στον τομέα της ψυχικής υγείας. Πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι 

εμπεριστατωμένα αλλά υποδηλωτικά. Για παράδειγμα, πολλά από τα γονίδια 

που συνδέονται (αν και ασθενώς) με τη διάγνωση της σχιζοφρένειας, 

εμπλέκονται στο ανοσοποιητικό σύστημα, ειδικότερα στην κωδικοποίηση 

πρωτεϊνών του  μείζονος συμπλέγματος ιστοσυμβατότητας . 

Ωστόσο, καλύτερα να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί στον ενθουσιασμό μας 

σχετικά με την ιδέα ότι η ψύχωση είναι «μία διαταραχή του ανοσοποιητικού 

συστήματος».  

Είναι σημαντικό, ότι αυτές οι νέες μελέτες έκαναν εξετάσεις αίματος και όχι 

έλεγχο του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, το υγρό μέσα στο οποίο επιπλέει το 

μυαλό, το οποίο βρίσκεται στην άλλη πλευρά του φράγματος 

αίματος-εγκεφάλου, έτσι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα 

αντισώματα πράγματι επηρεάζουν τον εγκεφάλο όλων όσων διαπιστωθεί  ότι 

τα έχουν. Είναι πιθανό, αλλά όχι βέβαιο.  

Επίσης, δεν είμαστε σίγουροι σε ποιο βαθμό τα αντι -NMDA αντισώματα 

συμβάλλουν στην πιθανότητα εμφάνισης ψύχωσης σε όλους. Σίγουρα 



υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες διαφαίνεται να είναι η κύρια 

αιτία, αλλά δεν είμαστε σίγουροι για το πώς αυτό ισχύει για όλους.  

Αξίζει επίσης να έχουμε κατά νου, το γεγονός ότι η επιστήμη είναι βέβαιο ότι 

δεν έχει ακόμα καταλήξει σχετικά με το ρόλο των γονιδίων που σχετίζονται 

με τη διάγνωση της σχιζοφρένειας στο ανοσοποιητικό σύστημα. Μια 

πρόσφατη μεγάλη μελέτη συνέκρινε το ρόλο αυτών των γονιδίων στη 

σχιζοφρένεια με γνωστές αυτοάνοσες διαταραχές και κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι τα γονίδια δεν φαίνεται στην πραγματικότητα να έχουν 

επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα.  

Υπάρχει επίσης ένα σταθερό υπόβαθρο πολιτιστικού ενθουσιασμού στην 

ψυχιατρική για τον εντοπισμό «βιοδεικτών» και οτιδήποτε  μπορεί και να έχει 

ξεκάθαρα βιολογικό χαρακτήρα, οπότε ακόμη και ένας μικρός αριθμός 

περιπτώσεων «ψυχιατρικών προβλημάτων» παίρνει πολύ δημοσ ιότητα.  

Περιέργως, σε αυτή την περίπτωση, το Χόλιγουντ μπορεί επίσης να παίζει 

ρόλο. 

Μια ταινία με τίτλο  “Brain On Fire” μόλις παρουσιάστηκε σε φεστιβάλ 

κινηματογράφου και αναμένεται να έχει μεγάλη επιτυχία. Είναι βασισμένη 

στο ομώνυμο εξαιρετικό βιβλίο της δημοσιογράφου Susannah Cahalan και 

περιγράφει την εμπειρία της ανάπτυξης ψύχωσης που τελικά αργότερα 

ανακάλυψε ότι έπασχε από  εγκεφαλίτιδα anti-NMDA υποδοχέων. 

Το Hollywood ιστορικά έχει μια μεγάλη επίδραση στις συζητήσεις σχετικά με 

την ψυχική υγεία και  να είστε σίγουροι ότι αν η ταινία γίνει επιτυχία, τα 

δημοφιλή μέσα ενημέρωσης θα βγάζουν στη δημοσιότητα συζητήσεις σχετικά 

με το «κατά πόσο τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι στην πραγματικότητα 

προβλήματα του ανοσοποιητικού».  



Όμως, ας έχουμε μια λιγότερο «φανταχτερή» άποψη, σχετικά με τα ευρήματα 

των νέων αυτών μελετών, τα οποία πιθανώς αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι 

ένα μικρό ποσοστό των ατόμων με ψύχωση, ίσως 1 -2%, έχουν NMDA 

υποδοχέα που σχετίζεται με ανοσοποιητικά προβλήματα και που παίζουν 

σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση των ψυχικών διαταραχών.  

Είναι σημαντικό επίσης, να μην υποτιμήσουμε τη σημασία αυτών των 

ευρημάτων. Θα μπορούσαν ενδεχομένως να μεταφραστούν σε μία πιο 

αποτελεσματική θεραπεία για εκατομμύρια ανθρώπους ετησίως σε παγκόσμιο 

επίπεδο.  

Αλλά συνολικά για την ψύχωση, για την οποία γνωρίζουμε ότι οι ποικίλες 

κοινωνικές αντιξοότητες παίζουν τεράστιο ρόλο, αυτό είναι μόνο ένα μικρό 

κομμάτι του παζλ.  

Επεξεργασία Ερωτηματολογίου 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



 


