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Πεξίιεςε 

 

Δ ζαιαζζαηκία σο ε ζπλεζέζηεξε γελεηηθή δηαηαξαρή παγθνζκίσο ζεσξείηαη ζνβαξφ 

πξφβιεκα ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

Γηα ηέηνηεο ρξφληεο θαηαζηάζεηο, είλαη ζεκαληηθή ε επηβίσζε αιιά θαη ε πνηφηεηα 

δσήο ηνπο (QOL) πνπ θαζνδεγείηαη θπξίσο απφ ηελ ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 

θνπφο ινηπφλ ηεο κειέηεο απηήο είλαη  λα  εμεηάζεη δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγηθή επηβάξπλζε ,κε έκθαζε  ζηα επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, 

αιιά θαη ηελ πνηφηεηα δσήο (QOL) ησλ αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ ζαιαζζαηκίεο ζηελ 

Βιιάδα. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο ζρεδηάζηεθε κηα ζπγρξνληθή κειέηε (cross-

sectional study θαη ε κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε  ήηαλ ε ζθφπηκε 

δεηγκαηνιεςία. 

Πιεζπζκφο ηεο κειέηεο απνηέιεζε θάζε άηνκν πνπ πάζρεη απφ ζαιαζζαηκία θαη 

θαηνηθεί ζηελ Βιιάδα.. 

Δ ζπιινγή δεδνκέλσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα: α) Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο, 

ΐεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Δξαθιείνπ, β) Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο, Γεληθφ 

Ννζνθνκείν Υαλίσλ, γ) κέζσ αλάξηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  ζε κνξθή «Google 

form». Σν ηειηθφ δείγκα ήηαλ 119 αζζελείο κε ζαιαζζαηκία. 

Βξγαιεία ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην EQ-5D3s  (EyroQol) 

θαη ε δνκεκέλε θαη ζηαζκηζκέλε ζηα Βιιεληθά θιίκαθα HADS.  

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε θπζηθή παξνπζία ησλ εξεπλεηξηψλ  ζηηο κνλάδεο 

κεηάγγηζεο ζε Δξάθιεην θαη Υαληά αληίζηνηρα. Βλψ ππήξμε επηθνηλσλία κε ηελ Βιιεληθή 

Οκνζπνλδία Θαιαζζαηκίαο θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζηελ 

ππφινηπε Βιιάδα. 

Σν δείγκα ζε πνζνζηφ 52% απνηεινχηαλ απφ γπλαίθεο, ε κέζε ειηθία ήηαλ 39,7 (8,5) 

έηε κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ ειηθία κεηαμχ ησλ 41-50 εηψλ (46,2%). 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο παξνπζίαδαλ θπζηνινγηθά επίπεδα άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο. Καηά ηελ απεηθφληζε ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ηνπο ζηνλ  Αείθηε EQvas 

(«Καηάζηαζε ηεο πγείαο» ή «Θεξκφκεηξν») παξαηεξείηε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

ζεσξεί φηη έρεη θαιή πνηφηεηα δσήο. 

Βλψ θαηά ηε ζπζρέηηζε άγρνπο θαη πνηφηεηαο δσήο πξνθχπηεη  φηη ε ζπκπησκαηνινγία 

άγρνπο ζρεηίδεηε ζεκαληηθά κε  ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηα 

κεησκέλα επίπεδα ηνπ δείθηε πνηφηεηαο δσήο EQ-5D3S.Βπίζεο ζεκαληηθή ε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ άγρνπο θαη Αείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΑΜ) παξά ην γεγνλφο φηη νη ζαιαζζαηκηθνί 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ θπζηνινγηθφ ΑΜ. 

Αηαπηζηψζεθε φηη ζε γεληθέο γξακκέο, νη αζζελείο απηνί έρνπλ πιένλ κηα ζρεδφλ 

θπζηνινγηθή δσή πνπ πιεζηάδεη θαηά πνιχ ηα αληίζηνηρα δεδνκέλα ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ , παξνπζηάδνπλ πςειή απηναληίιεςε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπο, θαζψο θαη 

ρακειά επίπεδα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ζαιαζζαηκία, αζζελείο κε ζαιαζζαηκία, πνηφηεηα δσήο, ςπρνινγηθή 

επηβάξπλζε, άγρνο, θαηάζιηςε, HADS, EQ-5D3S  
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Abstract 

 

Thalassemia is one of the most common genetic disorders and therefore considered to 

be a serious issue as far as public health is concerned in the region of the Mediterranean. 

In such chronic conditions survival and quality of life (QOL) of the patients are of the 

utmost importance and are influenced by psychological and social restrains. The aim of 

this study is to examine various factors affecting the psychological burden, focusing on 

anxiety and depression levels, as well as the quality of life (QOL) of the people suffering 

from thalassemia in Greece.  

For the purpose of this study a cross-sectional study was designed, and the sampling 

method employed was purposeful sampling. The study group was comprised of every 

person suffering from thalassemia and residing in Greece 

Data sampling was carried out at: a) Mediterranean Anemia unit, Venizeleio General 

Hospital of Heraklion, b) Mediterranean Anemia unit, General Hospital oh Chania c) via a 

questionnaire post in the form of a “Google form”. The sampling size was 110 patients 

with anemia. 

The tools used for this study were the structured questionnaire EQ-5D3s (EyroQol) and 

the structured and weighted in Greek scale HADS. 

Sampling was carried out in the physical presence of our research group in the 

transfusion units in Heraklion and Chania respectively. Meanwhile there was 

communication with the Greek Thalassemia Federation and questionnaires were sent via e-

mail to the rest of Greece.  

The data sample was comprised of women with an average age of 39,7 (8,5) years 

(52%)  and the largest percentage was women in the age of 41-50 (46,2%). 

The participants in their majority exhibited normal levels of anxiety and depression. 

The portray of their health status in the EQvas score (“Health Condition”, or 

“Thermometer”) revealed that the largest percentage has a good quality of life. 

Whereas the correlation between anxiety and quality of life reveals that the anxiety 

symptoms is related to reduced levels in the quality of life dimensions instrument EQ-

5D3S. In addition there is a strong correlation between anxiety and the body mass index, 

despite the fact that most of the patients had a normal body mass index. 

Overall, in general the patients were found to have a fairly normal life resembling the 

standards of the general population. They are highly self-conscious of their quality of life 

and exhibit low levels of anxiety and depression.  

 

 

Keywords: Thalassemia, parents with Thalassemia, quality of life, psychological 

burden,  anxiety, depression, HADS, EQ-5D3S   
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Βπραξηζηίεο 

 

Θα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηηο ζεξκέο καο επραξηζηίεο θαη ηελ επγλσκνζχλε καο ζηνλ 

επηβιέπνληα θαζεγεηή καο θ. Ρίθν Νηθφιαν γηα ηε ζπκβνιή θαη θαζνδήγεζε ηνπ.  

Καζνξηζηηθή ήηαλ θαη ε ζπλεηζθνξά θαη  ππνζηήξημε πνπ είρακε απφ ηνπο ζπιιφγνπο 

ζαιαζζαηκηθψλ ηφζν Υαλίσλ, φζν Δξαθιείνπ θαζψο θαη απφ ηνλ παλειιήλην ζχιινγν 

ζαιαζζαηκηθψλ. Εδηαίηεξα απφ ηνπο πξνέδξνπο ησλ ζπιιφγσλ θχξην Λακπάθε Βκκαλνπήι 

πξφεδξν ηνπ ζπιιφγνπ Υαλίσλ θαη ηνλ θχξην Σζηθξηηζάθε Νηθφιαν πξφεδξν ηνπ 

ζπιιφγνπ Δξάθιεηνπ. Καζψο ρσξίο ηελ ππνζηήξημε θαη βνήζεηα ηνπο δελ ζα 

θαηνξζψλακε λα νινθιεξψζνπκε ηελ έξεπλα καο. 

Βπηπιένλ ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηελ θα Καπεηαλνχδε ηάκσ, δ/ληξηα ηεο 

Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο Ννζνθνκείνπ πάξηεο, γηα ηελ παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ηνπ 

εξσηεκαηνιφγην EQ-5D3s. Καζψο θαη ηνλ θ. Μηρφπνπιν Εσάλλε, επίθνπξν θαζεγεηή 

Φπρηαηξηθήο, ΒΚΠΏ γηα ηελ παξαρψξεζε άδεηαο ρξήζεο ηεο ζηαζκηζκέλεο ζηα Βιιεληθά 

θιίκαθα HADS. 

Βπίζεο επραξηζηνχκε ηνλ θίιν καο Αηνγέλε Ώιεμάθε πνπ καο βνήζεζε ζηελ 

δεκηνπξγία ησλ ειεθηξνληθψλ εξσηεκαηνινγίσλ. Καζψο θαη ηελ Εσάλλα Παπαδάθε γηα 

ηελ ππνζηήξημε ζηελ επηινγή θαηάιιεινπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ.  

Σαπηφρξνλα ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο αζζελείο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ 

έξεπλα θαζψο θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Μνλάδσλ Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο ησλ Ννζνθνκείσλ 

Δξαθιείνπ θαη Υαλίσλ δηφηη ρσξίο ηελ βνήζεηα ηνπο δε ζα κπνξνχζε λα πξνρσξήζεη απηή 

ε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα. 

αο επραξηζηνχκε  φινπο απφ θαξδηάο πνπ ζπκβάιαηε ζηε δηακφξθσζε ελφο 

επράξηζηνπ θαη θηιηθνχ θιίκαηνο εξγαζίαο, γεγνλφο πνπ κεηέηξεςε ηελ εκπεηξία 

εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο καο ζε κία εκπεηξία δσήο. 
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Δηζαγσγή 

Δ ζαιαζζαηκία σο ε ζπλεζέζηεξε γελεηηθή δηαηαξαρή παγθνζκίσο ζεσξείηαη 

ζνβαξφ πξφβιεκα ζε ζέκαηα δεκφζηαο πγείαο ζηελ πεξηνρή ηεο Μεζνγείνπ. 

 Ο φξνο Θαιαζζαηκίεο αλαθέξεηαη ζε κηα νκάδα γελεηηθψλ λνζεκάησλ ηνπ αίκαηνο 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ κεησκέλε ζχλζεζε ηνπ ελφο απφ ηνπο δπν ηχπνπο 

πνιππεπηηδηθψλ αιχζσλ (α ή β), νη νπνίεο ζρεκαηίδνπλ ην θαλνληθφ κφξην ηεο 

αηκνζθαηξίλεο ελειίθνπ (ΔbA, α2β2), απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο πιήξσζεο 

ησλ εξπζξψλ θπηηάξσλ κε αηκνζθαηξίλε θαη ηέινο ηελ εγθαηάζηαζε ηεο αλαηκίαο. 

Ώλάινγα κε ηα γνλίδηα πνπ βιάπηνληαη θαη ην αληίζηνηρν απνηέιεζκα ζηελ παξαγσγή 

αιχζσλ ζθαηξίλεο, ηα ζχλδξνκα απηά δηαθξίλνληαη ζε : α-ζαιαζζαηκία θαη β-

ζαιαζζαηκία. Τπάξρνπλ θαη ζπαληφηεξεο κνξθέο νη γ-, δ-, δβ-ζαιαζζαηκίεο. Δ β-

Μεζνγεηαθή Ώλαηκία ή λφζνο ηνπ Cooley ή β- ζαιαζζαηκία είλαη ζπρλφηεξε θαη έρεη 

βαξχηεξε θιηληθή εηθφλα. Βκθαλίδεηαη σο εηεξφδπγε ή σο νκφδπγε κείδσλ β-κεζνγεηαθή 

αλαηκία.  

Οη αζζελείο κε ζαιζζαηκίεο βηψλνπλ ζπρλά ςπρηθέο δηαηαξαρέο (άγρνο θαη 

θαηάζιηςε) πνπ νθείινληαη ζε δηάθνξα αίηηα, εθ ησλ νπνίσλ ηα θπξηφηεξα είλαη ε 

ρξνληφηεηα ηεο λφζνπ, νη επηπινθέο ηεο ζεξαπείαο , ηα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά θαη 

πξνζσπηθά πξνβιήκαηα, ε έιιεηςε νηθνγελεηαθήο θαη θνηλσληθήο ζηήξημεο, ε αιιαγή ηεο 

εηθφλαο ζψκαηνο θαη ε κείσζε ηνπ βαζκνχ απηνεθηίκεζεο. Σα ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο 

θαη ηεο θαηάζιηςεο είλαη δπλαηφλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ έθβαζε ηεο λφζνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ρακεινχ βαζκνχ ζπκκφξθσζεο πξνο ηε ζεξαπεία, ηεο 

απμεκέλεο λνζεξφηεηαο θαη ηεο θησρήο πνηφηεηαο δσήο (Κνπηειέθνο,& Υαιηάζνο  2013). 

Σν ςπρνινγηθφ πξνθίι ηφζν ησλ αζζελψλ φζν θαη ησλ γνλέσλ ηνπο είλαη έλα ζέκα 

πνπ ζα πξέπεη λα απαζρνιήζεη ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο θαζψο θαίλεηαη φηη ηα 

ζπλαηζζήκαηα, φπσο ην αίζζεκα θελνχ, ε εμσηεξηθή θαη ε εζσηεξηθή ληξνπή, επεξεάδνπλ 

ζε κεγάιν βαζκφ ηφζν ηνπο αζζελείο φζν θαη ηνπο γνλείο ηνπο. 

Βπίζεο, ην θνβηθφ άγρνο, ν ηδεαλαγθαζκφο αιιά θαη ε ερζξφηεηα πνπ κπνξεί λα 

επηδεηθλχνπλ νη γνλείο θαη ηα παηδηά ηνπο πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, κπνξεί λα 

επεξεάζνπλ ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ ηνπο θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο νηθνγελείαο 

(ΐνχθαηα ,2012). 

«Κάιιηνλ ηνπ ζεξαπεχεηλ ην πξνιακβάλεη» ππνζηήξημε ν Εππνθξάηεο 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο γηα ηελ πγεία αιιά θαη ηε καθξνδσία. Εδηαίηεξε 

ζεκαζία έρεη ε εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαηά ησλ θιεξνλνκηθψλ αζζελψλ. Δ 

πξφιεςε φπσο θαη ε πξνγελλεηηθή δηάγλσζε έρνπλ σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ 

γέλλεζεο παηδηψλ κε θιεξνλνκηθά λνζήκαηα.    
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Ση είλαη ην αίκα 

 

Σν αίκα είλαη «ε πεγή ηεο δσήο» θαη ρσξίο απηφ ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δελ κπνξεί 

λα επηβηψζεη. Βίλαη ην δσηηθφ φξγαλν πνπ ηξέθεη ηα φξγαλα θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη απνκαθξχλεη παξάιιεια ηηο άρξεζηεο ηνμηθέο νπζίεο (Μειά, 2010). 

Βίλαη πγξφ παρχξξεπζην, κε θνιιψδε ζχζηαζε, νζκή ηδηάδνπζα θαη γεχζε ειαθξψο 

αικπξή. Δ αληίδξαζε, ελεξγφο νμχηεηα, ηνπ αίκαηνο είλαη ειαθξψο αιθαιηθή κε pH 7,28-

7,40.Σν εηδηθφ βάξνο ηνπ αλέξρεηαη ζε 1050-1062 θαη ην ρξψκα ηνπ δηαθέξεη αλάινγα κε 

ηελ πξνέιεπζή ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αξηεξηαθφ αίκα είλαη ιακπξφ εξπζξφ, ιφγσ ηεο νμπγνλσκέλεο 

αηκνζθαηξίλεο πνπ ππάξρεη ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα, ελψ ην θιεβηθφ αίκα είλαη ζθνηεηλφ 

εξπζξφ πξνο ην θπαλνεξπζξφ ιφγσ ηεο ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμπγφλν θαη 

απμεκέλεο πνζφηεηαο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (Εσαλλίδνπ θαη ζπλ., 2001) 

 Τπεχζπλε γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζην ζψκα είλαη ε θαξδία ε νπνία 

δηνρεηεχεη ην αίκα κέζσ ηνπ θπθινθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηα 

αηκνθφξα αγγεία. Σα αηκνθφξα αγγεία είλαη νη αξηεξίεο, νη θιέβεο θαη ηα ηξηρνεηδή αγγεία 

ηα νπνία δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Κάζε πγηήο 

ελήιηθαο δηαζέηεη πεξίπνπ 5-6 ιίηξα αίκαηνο ηα νπνία αληηζηνηρνχλ ζην 7-8% ηνπ 

ζπλνιηθνχ βάξνπο ηνπ ζψκαηνο ηνπ (Μειά, 2010). 

 

 Σν αίκα απνηειείηαη απφ θχηηαξα, ηα θχηηαξα απηά αησξνχληαη κέζα ζε έλα πγξφ ην 

νπνίν νλνκάδεηαη πιάζκα. Σα θχηηαξα ηνπ αίκαηνο ζπλαπνηεινχληαη απφ ηα 

εξπζξνθχηηαξα, ιεπθνθχηηαξα θαη ηα αηκνπεηάιηα, ηα νπνία δελ είλαη πιήξε θαη 

νινθιεξσκέλα θχηηαξα αιιά ζξαχζκαηα θπηηάξσλ. Σα εξπζξνθχηηαξα θαηέρνπλ ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ χπαξμεο θαζψο βξίζθνληαη ζε πνζνζηφ 99% ηα νπνία κεηαθέξνπλ ην 

νμπγφλν ζηνπο ηζηνχο. Σα ιεπθνθχηηαξα απφ ηελ άιιε πξνζηαηεχνπλ απφ κνιχλζεηο θαη 

ηνλ θαξθίλν ηνλ νξγαληζκφ θαη ηα αηκνπεηάιηα ζπκβάιινπλ ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο 

(Γεσξγνπνχινπ, 2018).  

 

 

Από ηη απνηειείηαη ην αίκα  

 

Σν αίκα απνηειείηαη θαηά 55%, απφ έλα θηηξηλσπφ πγξφ, ην πιάζκα. Σν πιάζκα είλαη 

ην πγξφ κέξνο ηνπ αίκαηνο ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη θαηά 90% απφ λεξφ. ην 

πιάζκα βξίζθνληαη δηαιπκέλεο πνιιέο νπζίεο φπσο πξσηεΎλεο, ιηπίδηα, βηηακίλεο, νξκφλεο 

θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σν πιάζκα είλαη ην "ιεσθνξείν" κε ην νπνίν ηαμηδεχνπλ ηα 

ππφινηπα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο ζην θπθινθνξηθφ ζχζηεκα. Σα ππφινηπα ζπζηαηηθά ηνπ 

αίκαηνο (ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά, αθνχ έρνπλ θάπνην ζρήκα) είλαη ηα εξπζξά θαη ιεπθά 

αηκνζθαίξηα θαη ηα αηκνπεηάιηα 

 Σα ζπζηαηηθά απηά παξάγνληαη ζην κπειφ ησλ νζηψλ (βξίζθεηαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

θνθάισλ καο) θαη ηδηαίηεξα ζ' απηφλ ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο, ησλ πιεπξψλ, ηεο ιεθάλεο, 

ηνπ ζηέξλνπ θαη ηνπ θξαλίνπ καο. 

Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα είλαη θχηηαξα πνπ κνηάδνπλ κε δχν (2) βαζνπισηνχο δίζθνπο 

θνιιεκέλνπο κεηαμχ ηνπο θαη δνπλ πεξίπνπ ηέζζεξηο (4) κήλεο. Κάζε δεπηεξφιεπην 
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"πεζαίλνπλ" δχν (2) εθαηνκκχξηα εξπζξά αηκνζθαίξηα θαη παξάγνληαη απφ ηνλ κπειφ ησλ 

νζηψλ δχν (2) εθαηνκκχξηα θαηλνχξγηα εξπζξά αηκνζθαίξηα. ην αλζξψπηλν ζψκα 

ππάξρνπλ πεξίπνπ πελήληα (50) ηξηζεθαηνκκχξηα θχηηαξα ζπλνιηθά, απφ ηα νπνία ηα 

ηξηάληα (30) ηξηζεθαηνκκχξηα είλαη εξπζξά αηκνζθαίξηα. 

Σα εξπζξά αηκνζθαίξηα παξάγνπλ ηελ αηκνζθαηξίλε ε νπνία κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ζηδήξνπ κπνξεί λα "ζπιιάβεη" ην νμπγφλν απφ ηνπο πλεχκνλεο θαη ην κεηαθέξεη ζηνπο 

ηζηνχο θαη ηα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο. Βθεί αληαιιάζζεη ην νμπγφλν κε ην δηνμείδην ηνπ 

άλζξαθα. Μεηαθέξεη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα ζηνπο πλεχκνλεο απφ φπνπ απνβάιιεηαη 

δηα κέζνπ ηεο αλαπλνήο. 

Σα ιεπθά αηκνζθαίξηα είλαη πνιχ ιηγφηεξα ζην αίκα παξά ηα εξπζξά θαη ππάξρνπλ 

πνιιά είδε ηνπο, ηα νπνία εθηεινχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο κε ζθνπφ ηελ άκπλα ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ώλάινγα κε ην είδνο ηνπο παξάγνπλ αληηζψκαηα (ιεκθνθχηηαξα), ηα νπνία 

θαηαπνιεκνχλ ηα κηθξφβηα πνπ πξνθαινχλ κνιχλζεηο. Άιια ιεπθά αηκνζθαίξηα ηα 

νπδεηεξφθηια, θαηαζηξέθνπλ κε άιινπο ηξφπνπο ηνπο μέλνπο κηθξννξγαληζκνχο πνπ 

εηζέξρνληαη ζην αίκα. 

 Σα αηκνπεηάιηα είλαη ηα πην κηθξά απφ ηα έκκνξθα ζπζηαηηθά ηνπ αίκαηνο θαη ν 

ξφινο ηνπο είλαη πάξα πνιχ ζεκαληηθφο. Μαδεχνληαη κεγάιεο νκάδεο αηκνπεηαιίσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο πιεγήο θαη απειεπζεξψλνπλ κηα νπζία γηα λα θνιιήζνπλ κεηαμχ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνπλ έλα είδνο «πψκαηνο» γηα λα ζηακαηήζεη λα ηξέρεη ην αίκα 

πξνο ηα έμσ (Μειά, 2010). 

 

Ο ξόινο ηνπ αίκαηνο 

 

 Οη ιεηηνπξγίεο ηνπ αίκαηνο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηε δηαβίσζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ. Οη θπξηφηεξεο θαη πην ζεκαληηθέο απφ απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο είλαη: 

Δ κεηαθνξά ησλ βαζηθψλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ ζηα φξγαλα θαη ηνπο ηζηνχο θαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ ηνμηθψλ νπζηψλ πνπ πξέπεη λα θχγνπλ απφ απηά.  

Δ κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ (Ο2) ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα ηηο δσηηθέο ιεηηνπξγίεο 

ησλ θπηηάξσλ ηνπ νξγαληζκνχ. Σν αίκα κεηαθέξεη ην νμπγφλν απφ ηνπο πλεχκνλεο ζε φιν 

ηνλ νξγαληζκφ θαη ην δηνμείδην απφ ηνλ νξγαληζκφ ζηνπο πλεχκνλεο γηα λα απνβιεζεί. 

Ώπηφ γίλεηε κε ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα πνπ πεξηέρνπλ ηελ αηκνζθαηξίλε  ε νπνία επηηειεί 

ηε κεηαθνξά ησλ αλαπλεπζηηθψλ αεξίσλ. Ώπηή ε ιεηηνπξγία νλνκάδεηαη Αλαπλεπζηηθή. 

Δ κεηαθνξά εηδηθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ, ησλ νξκνλψλ νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ζεκαληηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ηνπ ελδνθξηλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δ βνήζεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ θαηαπνιέκεζε ινηκψμεσλ θαη αζζελεηψλ κέζσ 

εηδηθψλ θχηηαξσλ πνπ απνηεινχλ ηελ άκπλα ηνπ νξγαληζκνχ θαη ππάγνληαη ζην 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα( Μειά, 2010). Ώπηά είλαη ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα πνπ ζπκβάιινπλ 

ελαληίνλ δηαθφξσλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ θαη άιισλ ηνμηθψλνπζηψλ, κε ηηο 

θαγνθπηηαξηθέο ηδηφηεηεο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηα αληηζψκαηα πνπ παξάγνπλ. Δ ιεηηνπξγία 

απηή νλνκάδεηαη Ώκπληηθή. 

Με ηα αηκνπεηάιηα θαη κε νπζίεο ηνπ πιάζκαηνο ζπκκεηέρεη ζηελ πήμε ηνπ αίκαηνο. 

Λεηηνπξγία Πήμεσο. 

Με ην πιάζκα κεηαθέξεη ζξεπηηθέο νπζίεο, πξντφληα ηεο πέςεσο, πνπ απνξξνθνχληαη 

απφ ηνλ γαζηξεληεξηθφ ζσιήλα θαη παξαιακβάλεη ηα παξάγσγα απφ ηε δηάζπαζε ηνπο γηα 

απνβνιή απφ ηα απεθθξηηηθά φξγαλα. Ώπηή είλαη ε Θξεπηηθή ιεηηνπξγία. Βπίζεο 

κεηαθέξεη νξκφλεο, βηηακίλεο, έλδπκα απφ ηα φξγαλα παξαγσγήο ζηα θχηηαξα πνπ 

πξννξίδνληαη. Μεηαθνξηθή ιεηηνπξγία. 
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πκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, κεηαθέξνληαο λεξφ θαη φμηλα 

πξντφληα κεηαβνιηζκνχ ζηα απεθθξηηηθά φξγαλα, δηαηεξψληαο έηζη ην pH ηνπ αίκαηνο 

ζηαζεξφ Ομενβαζηθή ηζνξξνπία. 

      Σέινο, εμαζθαιίδεη ηελ ηζφηηκε θαηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζε φια ηα φξγαλα θαη 

δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ηνπ νξγαληζκνχ ζηνπο 36,7νC. Δ ιεηηνπξγία απηή νλνκάδεηαη 

Θεξκνξξπζκηζηηθή (Εσαλλίδνπ, 2001). 

 

Οκάδεο αίκαηνο 

 

 

      Σν ΏΐΟ ζχζηεκα είλαη ην πξψην ζχζηεκα νκάδσλ αίκαηνο πνπ αλαθαιχθζεθε απφ 

ηνλ Karl Landsteiner ην 1900-1901 θαη αθνξνχζε ηηο νκάδεο αίκαηνο Ώ, ΐ θαη Ο. Δ 

νλνκαηνινγία θαη νη δηαδηθαζίεο ηππνπνίεζεο ησλ νκάδσλ αλαπηχρζεθαλ απφ ηηο πξψηεο 

κειέηεο ηνπ  andsteiner θαη ζπλερίζηεθαλ ηηο επφκελεο δεθαεηίεο απφ άιινπο κειεηεηέο 

(Καθεηδή, 2015). 

 ΐαζηθά ππάξρνπλ δχν ζπζηήκαηα νκάδσλ αίκαηνο, ην ζχζηεκα Ώΐ° θαη ην ζχζηεκα 

RHESUS,πνπ αλαθαιχθζεθε πνιχ αξγφηεξα, ην 1940 .Οη νκάδεο αίκαηνο ηνπ ζπζηήκαηνο 

Ώΐ° θαζνξίδνληαη απφ δχν αληηγφλα (ζπγθνιιεηηλνγφλα) πνπ βξίζθνληαη επί ηεο 

επηθάλεηαο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ θαη είλαη ηα ζπγθνιιεηηλνγφλα Ώ θαη ΐ Σα 

αληηγφλα απηά κεηαβηβάδνληαη θιεξνλνκηθψο ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ MENDEL θαη 

θαζνξίδνληαη απφ ηξία αιιειφκνξθα γνλίδηα.  

Σα αληηγφλα απηά αλεπξίζθνληαη λσξίο θαηά ηελ ελδνκήηξην δσή (5,5 εβδνκάδεο) θαη 

παξακέλνπλ ακεηάβιεηα ζ‟ νιφθιεξε ηε δσή, γη‟ απηφ θαη νη νκάδεο αίκαηνο παξακέλνπλ 

ακεηάβιεηεο δηα βίνπ. χκθσλα κε ην ζχζηεκα Ώΐ° ππάξρνπλ ηέζζεξηο νκάδεο αίκαηνο, 

πνπ είλαη νη εμήο: 

1. Οκάδα αίκαηνο Ώ : Σα άηνκα ηεο ακάδαο απηήο έρνπλ ζηα εξπζξνθχηηαξά ηνπο ην 

ζπγθνιιεηηγφλν Ώ θαη ζηνλ νξφ ηνπο, ηελ ζπγθνιιεηίλε αληη-ΐ (αληίζσκα πνπ φηαλ έξζεη 

ζε επαθή κε ην ζπγθνιιεηηλνγφλν ΐ πξνθαιεί ζπγθφιεζε). 

2. Οκάδα αίκαηνο ΐ : Σα άηνκα απηήο ηεο νκάδαο έρνπλ ηα εξπζξνθχηηαξά ηνπο ην 

ζπγθνιιεηηλνγφλν ΐ θαη ζηνλ νξφ ηνπο ηελ ζπγθνιιεηίλε αληη-Ώ. 

3. Οκάδα αίκαηνο Ώΐ : Σα άηνκα απηά, έρνπλ θαη ηα δχν ζπγθνιιεηηλνγφλν θαη ζηνλ 

νξφ ηνπο δελ έρνπλ θακία ζπγθνιιεηίλε  

4. Οκάδα αίκαηνο 0 : Σα άηνκα απηά ζηεξνχληαη ζπγθνιιεηηλνγφλσλ, ελψ ζηνλ νξφ 

ηνπο έρνπλ θαη ηηο δχν ζπγθνιιεηίλεο 

Ώξγφηεξα (1911) δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρνπλ ππννκάδεο ζην ζχζηεκα Ώΐ°, δηφηη ην 

ζπγθνιιεηηλνγφλν Ώ κπνξεί λα είλαη Ώ1 (80%) θαη Ώ2 (20%). Έηζη νη νκάδεο αίκαηνο 

γίλνληαη έμη (6), δειαδε : A1,Ώ2, ΐ, A1B, Ώ2ΐ, θαη 0 (Καηζάλνπ, 2004). 
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πκβαηόηεηα αίκαηνο  

 

ηαλ γίλεηαη κεηάγγηζε αίκαηνο, νη νκάδεο αίκαηνο πξέπεη λα είλαη ζπκβαηέο.  

 

> πκβαηφηεηα ησλ νκάδσλ αίκαηνο φηαλ γίλεηαη κεηάγγηζε εξπζξψλ θπηηάξσλ.  

 

         ΛΗΠΣΗ        ΓΟΣΗ 

               Ο            Ο  

               Ώ        Ώ θαη ΐ 

               ΐ          ΐ θαη Ο  

             Ώΐ        Ώΐ, Ώ, ΐ θαη Ο  

> πκβαηφηεηα ησλ νκάδσλ αίκαηνο φηαλ γίλεηαη κεηάγγηζε πιάζκαηνο αίκαηνο. 

 

                ΛΗΠΣΗ       ΓΟΣΗ 

                    Ο                     Ώΐ,Ώ,ΐ θαη Ο 

                    Ώ        Ώ θαη Ώΐ 

                    ΐ                     ΐ θαη Ώΐ 

     Ώΐ          Ώΐ 

 

(Κνπηζνχκπα, 2012). 

 

 

 

ύζηεκα Rhesus 

 

Ο παξάγνληαο rhesus είλαη κία πξσηεΎλε πνπ δξα ζαλ ζπγθνιιεηηλνγφλν θαη βξίζθεηαη ε 

φρη ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα ηνπ αλζξψπνπ. Πήξε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ πίζεθν Macacus 

rhesus ζηνλ νπνίν αλαθαιχθζεθε γηα πξψηε θνξά. Βιέγρεηαη θιεξνλνκηθά κε πνιχπινθν 

ηξφπν.  

Πξνο απινπνίεζε ηεο κειέηεο ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο ηνπ παξάγνληα Rhesus 

ζεσξνχκε φηη ειέγρεηαη απφ δχν γνλίδηα: 

> Rh + : χπαξμε παξάγνληα Rhesus. 

> Rh - : κε χπαξμε παξάγνληα Rhesus (Κνπηζνχκπα, 2012). 

 

 

Με ην ζχζηεκα ινηπφλ RHESUS ηα άηνκα δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο :  

RHESUS ζεηηθά (85% ησλ αηφκσλ) θαη RHESUS αξλεηηθά (15%). 

Δ δηάθξηζε ζε ζεηηθά θαη αξλεηηθά RHESUS άηνκα γίλεηαη βάζεη ελφο αληηγφλνπ ησλ 

εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, ηνπ ζπγθνιιεηηλνγφλνπ D. Έηζη ηα RHESUS ζεηηθά άηνκα έρνπλ 

ηα ζπγθνιιεηηλνγφλν D ζηα εξπζξά ηνπο αηκνζθαίξηα, ελψ ηα αξλεηηθά RHESUS 

ζηεξνχληαη απηνχ ηνπ αληηγφλνπ. Φπζηθή αληη-D ζπγθνιιεηίλε δελ ππάξρεη. Avti-D 

ζπγθνιιεηίλε ππάξρεη κφλν ζαλ άλνζε ζπγθνιιεηίλε ζε αξλεηηθά RHESUS άηνκα πνπ 

έρνπλ επαηζζεηνπνηεζεί κε ηνλ παξάγνληα D, είηε θαηφπηλ κεηαγγίζεσο RHESUS ζεηηθνχ 

αίκαηνο ή θαηφπηλ θπήζεσο RHESUS ζεηηθνχ εκβξχνπ ππφ RHESUS αξλεηηθήο κήηξνο 

(Καηζάλνπ, 2004). 
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πκβαηόηεηα εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ θαη Rhesus 

 

 

 

 
 

(Κέληξν Ώίκαηνο Τπνπξγείν Τγείαο Κππξηαθή Αεκνθξαηία , 2016) 
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Γεληθά πεξί αηκνζθαηξίλεο  

 

Δ αηκνζθαηξίλε είλαη κηα πνιχ εμεηδηθεπκέλε πξσηεΎλε κε ηελ νπνία γίλεηαη ε 

κεηαθνξά ηνπ νμπγφλνπ απφ ηνπο πλεχκνλεο ζηνπο ηζηνχο. Πεξηέρεηαη ζηα εξπζξά 

αηκνζθαίξηα θαη έρεη κνξηαθφ βάξνο πεξίπνπ 64 kd [θάζε εξπζξφ πεξηέρεη πεξίπνπ 300 x 

106 κφξηα (30 pg)]. Δ δνκή ηεο απνηειείηαη απφ 4 πνιππεπηηδηθέο αιπζίδεο πνπ 

δηαπιεθφκελεο ζρεκαηίδνπλ έλα ζρεδφλ ζθαηξηθφ κφξην. Δ αιιεινπρία ησλ 145 πεξίπνπ 

ακηλνμέσλ ηεο θάζε αιπζίδαο είλαη απζηεξά θαζνξηζκέλε θαη αλαιινίσηε (πξσηνηαγήο 

δνκή). Οη πεπηηδηθνί δεζκνί θαη νη κνξηαθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ πιεπξηθψλ 

αιπζίδσλ ησλ ακηλνμέσλ δίλνπλ ζε πνιιά ηκήκαηα κνξθή "α-έιηθαο" (δεπηεξνηαγήο 

δνκή) θαη δεκηνπξγία αλαθάκςεσλ ζην ρψξν, έηζη πνπ ην κφξην έρεη ραξαθηεξηζηηθή 

ζηεξενδνκή (ηξηηνηαγήο δνκή, Βηθφλα 1). Δ φιε δηαπινθή ησλ 4 πνιππεπηηδηθψλ 

αιπζίδσλ ζηνλ ρψξν ζρεκαηίδεη ην κφξην ηεο ζθαηξίλεο (ηεηαξηνηαγήο δνκή, Βηθφλα 2). 

Ώπηφ ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ παξνπζία ελφο κνξίνπ αίκεο (απνηειείηαη απφ 4 ππξνιηθνχο 

δαθηπιίνπο πνπ ζην θέληξν ηνπο ζπλδέεηαη έλα άηνκν ζηδήξνπ) ζε θάζε αιπζίδα, ζε 

εηδηθή ζέζε ("ζχιαθαο αίκεο") 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 1. (Παγθάινπ, 2017, ζει. 561). 
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Δηθόλα 2. Πξσηνηαγήο δνκή α θαη β αιπζίδσλ ζθαηξίλεο (Παγθάινπ, 2017, ζει.  

562). 

 

 

 

 

 

 

Οη αιπζίδεο ηεο ζθαηξίλεο παξαιιάζζνπλ ζηηο 

δηάθνξεο θάζεηο ηεο δσήο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη 

ζπλζήθεο κεηαθνξάο νμπγφλνπ. Κάζε κφξην 

αηκνζθαηξίλεο απνηειείηαη απφ δχν δεχγε αιπζίδσλ 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη κε ηα κηθξά γξάκκαηα ηνπ 

ειιεληθνχ αιθαβήηνπ (α, β, γ, δ, ε θαη δ) πνπ 

εκθαλίδνληαη δηαδνρηθά ζηελ νληνγέλεζε θαη αλά δχν 

ζρεκαηίδνπλ ηνπο αλάινγνπο ηχπνπο αηκνζθαηξίλεο 

(Βηθφλα 3). ην έκβξπν ε επηθξαηνχζα αηκνζθαηξίλε 

είλαη ε HbF (α2γ2) ε νπνία ππνθαζίζηαηαη ζρεδφλ 

πιήξσο θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δσήο απφ ηελ 

Δηθόλα 3.  Σν ηεηξακεξέο κόξην ηεο 

αηκνζθαηξίλεο (Παγθάινπ, 2017, ζει. 563). 
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αηκνζθαηξίλε ηνπ ελήιηθα (HbA, α2β2, πεξίπνπ 98% ηεο αηκνζθαηξίλεο). Οη πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ζχλζεζε ησλ αιπζίδσλ ζθαηξίλεο εδξάδνληαη ζηα αλάινγα γνλίδηα (νκάδα β θαη 

κε-β). Δ νκάδα ησλ γνληδίσλ β εδξάδεηαη ζην ρξσκφζσκα 11, ελψ ησλ κε-β γνληδίσλ ζην 

ρξσκφζσκα 16 (Βηθφλα 4). Δ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο αηκνζθαηξίλεο είλαη ε ζχλδεζή ηεο κε 

ην νμπγφλν ζηα πλεπκνληθά ηξηρνεηδή (κεξηθή πίεζε P02 90 mmHg) θαη ε βαζκηαία 

απνδέζκεπζή ηεο ζηνπο ηζηνχο (εμαζθάιηζε κε ηελ πνιχ αθξηβή ζηεξενδηάηαμε ηνπ 

κνξίνπ ηεο αηκνζθαηξίλεο) θαη απνδίδεηαη ζηνπο ηζηνχο ζχκθσλα κε ηελ ζηγκνεηδή 

θακπχιεηεο ζπγγέλεηαο ηεο αηκνζθαηξίλεο πξνο ην νμπγφλν (PO2 ζηα θιεβηθά ηξηρνεηδή 

40 mmHg). Δ νμπγφλσζε/απνμπγφλσζε ηεο αηκνζθαηξίλεο ζπλνδεχεηαη απφ ζεκαληηθέο 

κνξηαθέο κεηαβνιέο, ελψ ε απνδέζκεπζε ηνπ νμπγφλνπ επλνείηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηε κείσζε ηνπ pH (ζηξνθή ηεο θακπχιεο πξνο ηα δεμηά) θαη κεηψλεηαη 

απφ ηελ ρακειή ζεξκνθξαζία θαη ην αιθαιηθφ pH (ζηξνθή θακπχιεο πξνο η' αξηζηεξά) 

(Βηθφλα5)(Παγθάινπ, 2017). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Δηθόλα 4.  Υξσκνζώκαηα 16 θαη 11, νκάδεο κε β θαη β γνληδίσλ θαη ζπλδπαζκνί 

ησλ πξντόλησλ ηνπο (Παγθάινπ, 2017, ζει. 563). 

 

 
Δηθόλα 5. Κακπύιε ζπγγέλεηαο ηεο αηκνζθαηξίλεο πξνο ην Ομπγόλν θαη 

κεηαηόπηζή ηεο αλάινγα κε δηάθνξεο ζπλζήθεο (Παγθάινπ, 2017, ζει.564). 
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Ζιεθηξνθόξεζε αηκνζθαηξίλεο 

 

Δ αηκνζθαηξίλε ζαλ πξσηεΎλε θηλείηαη ζε έλα ειεθηξηθφ πεδίν πξνο κηα θαηεχζπλζε 

θαη κηα απφζηαζε αλάινγα κε ην ειεθηξηθφ θνξηίν ηνπ κνξίνπ ηεο. ε αιθαιηθφ pH ε 

αηκνζθαηξίλε έρεη θαζαξά αξλεηηθφ θνξηίν θαη θηλείηαη πξνο ην  

 

 

 

 

 

ζεηηθφ πφιν, ελψ ζε φμηλν δηάιπκα έρεη ζεηηθφ θνξηίν θαη θηλείηαη πξνο ηνλ αξλεηηθφ 

πφιν. Δ αξρηθή ζπλήζσο ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο γίλεηαη ζε πεθηή ακχινπ ζε 

αιθαιηθφ pH 8.6 θαη δίλεη ην αθφινπζν δηάγξακκα.  

 

Μεξηθέο αηκνζθαηξίλεο θηλνχληαη καδί θαη ηδηαίηεξα ε αηκνζθαηξίλεο S θαη D θαζψο 

θαη νη αηκνζθαηξίλεο C, Β, Ο κε ηελ Ώ2. H αηκνζθαηξίλε F μερσξίδεη απφ ηελ 

αηκνζθαηξίλε Ώ θαη θηλείηαη αξγφηεξα. Διεθηξνθφξεζε ζε νμεηθή θπηηαξίλε ζε pH 8.9 

είλαη ε θαιχηεξε κέζνδνο γηα πνζνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ αηκνζθαηξηλψλ  παξά ζαλ 

κέζνδνο screening θαη ρξεζηκνπνηείηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ πνζνηηθή κέηξεζε ηεο 

αηκνζθαηξίλεο Ώ2 (δηάγλσζε θνξέσλ β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο) ελψ έρεη ην πιενλέθηεκα 

φηη δίλεη γξήγνξα απνηειέζκαηα ηαλ γίλεη ειεθηξνθφξεζε ζε άκπιν, άγαξ θαη νμηθή 

θπηηαξίλε κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ησλ ζπλήζσλ πνηθηιηψλ  

 

 

 

 

αηκνζθαηξηλψλ, ελψ γηα δηάθνξεο ζπαληφηεξεο αηκνζθαηξίλεο ρξεζηκνπνηνχληαη άιιεο 

ηερληθέο.  

 

Οη αηκνζθαηξίλεο ζηνλ ελήιηθν είλαη ε αηκνζθαηξίλε Ώ: α + β (97-99%), ε 

αηκνζθαηξίλε A : α + δ (1-3%) θαη ε αηκνζθαηξίλε F: α + γ (ίρλε, < 2%). Δ αηκνζθαηξίλε 

F επηθξαηεί θαηά ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο εκβξπτθήο δσήο (ηηο πξψηεο βδνκάδεο 

ζπληίζεληαη νη πξσηνεκβξπτθέο αηκνζθαηξίλεο Gower1 θαη 2 θαη ε αηκνζθαηξίλε 

Portland). Δ κεηαηξνπή απφ ηε ζχλζεζε ηεο εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο ζηελ αηκνζθαηξίλε 

ηνπ ελήιηθα γίλεηαη πξννδεπηηθά ήδε απφ ηελ ελδνκήηξηα δσή θαη νινθιεξψλεηαη ιίγν 

κεηά ηε γέλλεζε. Έηζη ε αλεπάξθεηα ζχλζεζεο ησλ αιπζίδσλ α εθθξάδεηαη ήδε ζηελ 

ελδνκήηξηα δσήθαη θαηά ηε γέλλεζε, ελψ ε αλεπάξθεηα ζχλζεζεο ησλ αιπζίδσλ β 

εθθξάδεηαη ηνλ πξψην κήλα κεηά ηε γέλλεζε (Παγθάινπ, 2017). 

 

(Παγθάινπ, 2017, ζει.563) 

(Παγθάινπ, 2017, ζει.563) 
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Έγθιεηζηα 

 

ΐξίζθνληαη κε ρξήζε έκβησλ ρξψζεσλ (brillian cresyl blue γηα ηελ αλίρλεπζε 

εγθιείζησλ π.ρ. ηεο αηκνζθαηξηλνπάζεηαο Δ πνπ απνηεινχληαη απφ β4-αιπζίδεο ζθαηξίλεο 

ή methyl violet γηα αλίρλεπζε εγθιείζησλ π.ρ. ζσκαηίσλ Heinz πνπ είλαη ηδήκαηα 

κεηνπζησκέλεο αηκνζθαηξίλεο) (Παγθάινπ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Παγθάινπ, 2017, ζει.563) 
(Παγθάινπ, 2017, ζει.563) 
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Αηκνζθαηξηλνπάζεηεο 

 

 

Οξηζκόο - πρλόηεηα - Αηηηνινγία - Παζνγέλεηα  

 

 

Δ θπζηνινγηθή θαη απνδνηηθή κεηαθνξά 

νμπγφλνπ ζηνλ ελήιηθν πξνυπνζέηεη ζχλζεζε 

ηζάξηζκσλ α θαη β αιπζίδσλ πνπ γεκίδνπλ κε 

επαξθή πνζφηεηα ΔbA (α2β2)ηα εξπζξά 

αηκνζθαίξηα θαη απζηεξά θαζνξηζκέλε 

ζηεξενδνκή ηνπο πνπ εμαζθαιίδεη ηελ δηαιπηφηεηα 

θαη ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπο. Οπνηαδήπνηε 

αλσκαιία ησλ παξαπάλσ έρεη ζαλ απνηέιεζκα 

δηάθνξεο πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο δηαηαξαρέο πνπ 

νλνκάδνληαη "αηκνζθαηξηλνπάζεηεο" πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο θιηληθήο θαη 

εξγαζηεξηαθήο έθθξαζεο. Οη αηκνζθαηξηλνπάζεηεο 

θιεξνλνκνχληαη κε ηνλ απηνζσκαηηθφ 

ζπλεπηθξαηνχληα ηξφπν. Έηζη γηα θάζε δηαηαξαρή παξαηεξνχληαη "εηεξνδπγψηεο" 

(γνληδηαθή βιάβε ζην παηξηθφ ή κεηξηθφ ρξσκφζσκα) θαη "νκνδπγψηεο" (ε ίδηα βιάβε 

ζηα αιιειηθά γνλίδηα ζηα δπν ρξσκνζψκαηα). ηαλ ε βιάβε είλαη δηαθνξεηηθή αιιά 

αθνξά ζηα δχν αιιειηθά γνλίδηα, νη θνξείο νλνκάδνληαη "ζχλζεηνη εηεξνδπγψηεο". Οη 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο είλαη ην πην ζπρλφ γελεηηθφ λφζεκα ζηνλ πιαλήηε κε ζεκαληηθή 

δηαθχκαλζε ηεο εκθάληζήο ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο πιεζπζκνχο θαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ 

πνπ εκθαλίδνπλ κηα δηαηαξαρή ζηε ζχλζεζε, ηε δνκή ή/θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αηκνζθαηξίλεο ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλά ηα 270 εθαηνκκχξηα. Καηαηάζζνληαη αλάινγα κε 

ηελ αιπζίδα ηεο ζθαηξίλεο πνπ δηαηαξάζζεηαη (α ή β γηα ηνλ ελήιηθν) θαη κε ην αλ απηή ε 

δηαηαξαρή πξνθαιεί κείσζε ηεο παξαγσγήο ή κεηαβνιή ηεο πξσηνγελνχο δνκήο ηεο 

αιπζίδαο ηεο ζθαηξίλεο. Οη αηκνζθαηξηλνπάζεηεο κε κείσζε ηεο παξαγσγήο ελφο ηχπνπ 

αιπζίδσλ νλνκάδνληαη "ζαιαζζαηκίεο", ελψ νη δηαηαξαρέο ιφγσ κεηαβνιήο ακηλνμέσλ 

πνπ έρνπλ θιηληθή ή εξγαζηεξηαθή έθθξαζε είλαη νη θαζ‟ εαπηνχ "αηκνζθαηξηλνπάζεηεο". 

ιεο νη δηαηαξαρέο έρνπλ ζαλ θνηλφ κεραληζκφ δηάθνξεο βιάβεο ησλ αληίζηνηρσλ 

γνληδίσλ ηεο ζθαηξίλεο (Πίλαθαο1) (Παγθάινπ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 6. 'Δγθιεηζηα. σκάηηα Heinz. 

Οκόδπγε β-κεζνγεηαθή αλαηκία (Παγθάινπ, 

2017, ζει. 564) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.  Κύξηνη κεραληζκνί παζνγέλεζεο αηκνζθαηξηλνπαζεηώλ 

 

Απώιεηα γνληδίσλ (gene deletion) 

Καηά ηε κείσζε έλα γνλίδην κεηαθέξεηαη ζην λένρξσκφζσκα 

ρσξίο λα αληαιιαγή κε ην αιιήιηφ ηνπ, κε απνηέιεζκα ην γνλίδην 

λα ράλεηαη απφ ην έλα λέν ρξσκφζσκα, ελψ δηπιαζηάδεηαη 

ζην άιιν. 

 

Σύληεμε γνληδίσλ (gene fusion) 

Καηά ηε κείσζε γίλεηαη "αληαιιαγή νκφινγσλ γνληδηαθψλ 

Σκεκάησλ θαη φρη νιφθιεξσλ γνληδίσλ, κε απνηέιεζκα ην λέν 

ρξσκφζσκα λα έρεη ηελ αξρή ηνπ ελφο θαη ην ηέινο ηνπ άιινπ 

γνληδίνπ, ελψ ζην άιιν ρξσκφζσκα παξακέλνπλ ηα αληίζεηα 

ππνιείκκαηα. 

 

Απώιεηα κεξηθώλ λνπθιενηηδίσλ 

Γίλεηαη κε παξφκνηνπο κεραληζκνχο θαη έρε ζαλ απνηέιεζκα 

ζχλζεζε βαρχηεξσλ αιπζίδσλ κε κεησκέλε επζηάζεηα θαη 

παζνινγηθή ιεηηνπξγία. 

 

Απώιεηα ελόο λνπθιενηηδίνπ 

Βπηθέξεη κεηαβνιέο ηνπ "πιαηζίνπ αλάγλσζεο" ηνπ mRNA 

Πξνθάινληαο άιισλ αληί άιισλ ακηλνμέσλ ζηελ αιπζίδα ηεο 

αηκνζθαηξίλεο. 

Πξνζζήθε ελφο ή πεξηζζφηεξσλ λνπθιενηηδίσλ 

Ίδηεο ζπλέπεηεο φπσο παξαπάλσ. 

 

Μεηαιιάμεηο 

Τπνθαηαζηάζεηο λνπθιενηηδίσλ πνπ αλάινγα κε ηελ εληφπηζή 

ηνπο κπνξεί λα έρνπλ ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο¨ 

• Μεηαβνιή ησλ ζέζεσλ πξφζδεζεο κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ 5' ή  

3' ησλ δνκηθψλ γνληδίσλ (ππνθηλεηέο θιπ) κε απνηέιεζκα κείσζε ή  

θαη επφδσζε κεηαγξαθήο ηνπ αληίζηνηρνπ γνληδίνπ. 

•Μεηαβνιήηεο απφδνζεο ηνπ "καηίζκαηνο" (splicing) κε απνηέιεζκα κείσζε ή 

θαη αλαζηνιή ηνπ αληίζηνηρνπ ψξηκν mNA. 

• Μεηαηξνπή ηνπ ηξηλνπθιενηηδίνπ stop ζεηξηλνπθιενηίδην 

ακηλνμένο κε απνηέιεζκα επηκήθπλζε ηεο αιπζίδαο θαη 

βιαβεξέο ζπλέπεηεο. 

• Τπνθαηαζηάζεηο ακηλνμέσλ ζηελ αιπζίδα άιινηε κε ή ρσξίο 

ζπλέπεηεο. 

• Μεηαηξνπή λνπθιενηηδίσλ ζηε ζέζε πξφζδεζεο ζην ππξεληθφ 

mRNA ηεο πνιπαδελπιηθήο νπξάο κε απνηέιεζκα 

επζηάζεηα ηνπ κνξίνπ, ζην λα πεξάζεη κε αζθάιεηαζην 

 πξσηφπιαζκα.  

(Παγθάινπ, 2017, ζει. 565) 
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Θαιαζζαηκίεο- Μεζνγεηαθά ζύλδξνκα 

 

Οξηζκόο - πρλόηεηα - Αηηηνινγία - Παζνγέλεηα  

 

Παγθφζκηα, νη ζαιαζζαηκίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηα πην ζπρλά κνλνγνληδηαθά λνζήκαηα. 

Σα λνζήκαηα απηά ήηαλ απφ ηα πξψηα ζηα νπνία εθαξκφζηεθαλ νη ηερληθέο ηεο κνξηαθήο 

βηνινγίαο θαη απνηεινχλ ην πξσηαξρηθφ κνληέιν γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ 

κνξηαθήο βιάβεο (γνλνηχπνπ) θαη δηαθνξνπνίεζεο (θαηλνηχπνπ). Βίλαη λνζήκαηα ζηα 

νπνία παξνπζηάδεηαη κείσζε ηεο ζχλζεζεο κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο αιπζίδεο ηεο 

αηκνζθαηξίλεο κε ζπλνδφ αχμεζε ηεο ζχλζεζεο άιισλ αιπζίδσλ πνπ ζπλδπάδνληαη γηα λα 

ζρεκαηίζνπλ ην ηεηξακεξέο κφξην ηεο αηκνζθαηξίλεο (ζπλήζσο ε ζχλζεζε απηψλ ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ αιπζίδσλ είλαη αλεπαξθήο θαη παξακέλεη πεξίζζεηα ησλ θπζηνινγηθά 

ζπληηζέκελσλ αιπζίδσλ). Σα κεζνγεηαθά ζχλδξνκα νλνκάδνληαη αλάινγα κε ηελ αιπζίδα 

ηεο αηκνζθαηξίλεο πνπ αλεπαξθεί (β-κεζνγεηαθή αλαηκία, α-κεζνγεηαθή αλαηκία, θιπ). Δ 

δηαηαξαρή ζηε ζχλζεζε ησλ αιπζίδσλ ηεο αηκνζθαηξίλεο είλαη θιεξνλνκηθή, 

κεηαβηβαδφκελε κε ηνλ απηνζσκαηηθφ ππνιεηπφκελν ραξαθηήξα θαη γη' απηφ ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα εκθάληζεο νκφδπγσλ θαη εηεξφδπγσλ κνξθψλ ηεο λφζνπ (πην ζσζηά 

κεηαβηβάδεηαη κε ηνλ ελδηάκεζν ραξαθηήξα αθνχ ππάξρνπλ θιηληθνεξγαζηεξηαθέο 

εθδειψζεηο θαη ζηνπο εηεξνδπγψηεο). Δ ηαμηλφκεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη αλάινγα κε ηε 

βαξχηεηα ηνπ λνζήκαηνο (θιηληθά), αλάινγα κε ηελ αιπζίδαζθαηξίλεο πνπ ζπληίζεηαη κε 

ειαηησκέλν ξπζκφ (πξσηετληθά) θαη κε βάζε ηε κεηάιιαμε πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

ειαηησκέλε ζχλζεζε ηεο αιπζίδαο ζθαηξίλεο (κνξηαθά). Δ αλεπάξθεηα ζχλζεζεο ηεο 

αηκνζθαηξίλεο επζχλεηαη γηα ηελ εκθάληζε ππνρξσκίαο θαη κηθξνθπηηάξσζεο (κε ζίδεξν 

νξνχ θπζηνινγηθφ ή θαη απμεκέλν) θαζψο θαη αηκνιπηηθήο αλαηκίαο πνπ ε βαξχηεηά ηεο 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν ηεο αιπζίδαο πνπ αλεπαξθή ε ζχλζεζή ηεο θαη απφ ηε βαξχηεηα 

ηνπ ειιείκκαηνο (νκφδπγε ε εηεξφδπγε κνξθή) (Πίλαθαο 2) ηελ Βιιάδα ππάξρνπλ 

πεξίπνπ 2.800 πάζρνληεο απφ Θαιαζζαηκία θαη 1.200 κε Αξεπαλνθπηηαξηθή Νφζν, 

ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Βιιεληθή Οκνζπνλδία Θαιαζζαηκίαο (Παγθάινπ, 2017). 

 

Κιεξνλνκηθόηεηα 

 

 

Δ ζαιαζζαηκία είλαη κηα αζζέλεηα πνπ κπνξεί λα πξνιεθζεί. Υψξεο πνπ εθάξκνζαλ 

πξψηεο επηηπρή εζληθά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο φπσο ε Εηαιία, ε Βιιάδα θαη ε Κχπξνο 

θαηάθεξαλ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο γελλήζεηο παηδηψλ κε νκφδπγε β-κεζνγεηαθή 

αλαηκία. Οη Έιιελεο πάληνηε αληηκεηψπηδαλ ην δήηεκα ηεο Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο κε 

κεγάιε επαηζζεζία, θαζψο ζαλ ιαφο δελ έρεη επλνεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Κάζε άλζξσπνο θιεξνλνκεί έλα γνλίδην απφ θάζε γνλέα πνπ ειέγρεη ηε ζχλζεζε ησλ β-

αιπζίδσλ. Βάλ θαη ηα δχν είλαη ειαηησκαηηθά, ην παηδί πνπ γελληέηαη πάζρεη απφ 

κεζνγεηαθή αλαηκία. Βάλ θιεξνλνκήζεη κφλν ην έλα θαη ην άιιν είλαη θπζηνινγηθφ, ην 

παηδί ζα είλαη εηεξνδπγψηεο ή θνξέαο ηεο λφζνπ. Πξφθεηηαη γηα ην πεξίθεκν „ζηίγκα‟, 

φπσο δπζηπρψο επηθξάηεζε λα ιέγεηαη, θαζψο πξηλ ηελ αλάπηπμε ζεξαπεπηηθψλ κέζσλ ν 

θνξέαο πξάγκαηη ζεσξνχληαλ „ζηηγκαηηζκέλνο‟. Ο θνξέαο δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

πγείαο, αλ θαη κπνξεί λα εκθαλίδεη κηα ήπηα αλαηκία. Ώπφ φια απηά πξνθχπηεη ε ζεκαζία 

ηεο θιεξνλνκηθφηεηαο θαη ηνπ πξνγακηαίνπ ειέγρνπ. Με κηα εμέηαζε αίκαηνο πνπ 

νλνκάδεηαη ειεθηξνθφξεζε κπνξεί εχθνια λα δηαπηζησζεί εάλ θάπνηνο είλαη θνξέαο ηεο 

λφζνπ. Δ ζεκαζία ηεο πξφιεςεο είλαη νπζηαζηηθή. Δ αλίρλεπζε ησλ θνξέσλ ηνπ 

„ζηίγκαηνο‟ κπνξεί λα γίλεη αλαδξνκηθά κεηά ηε γέλλεζε ελφο πάζρνληνο παηδηνχ ή 
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πξννπηηθά, πξηλ ηε γέλλεζε. Πνιιά πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ηεο β-ΜΏ βαζίδνληαη ζε 

screenings ηνπ πιεζπζκνχ ζε θίλδπλν θαζψο θαη ζπκβνπιεπηηθή αγσγή ησλ ππνςεθίσλ 

γηα γάκν δεπγαξηψλ. Σέηνηα πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθνχ θαη πξνγελλεηηθνχ ειέγρνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ θαη φρη κφλν, φπνπ ππάξρνπλ νη πιεζπζκνί 

θηλδχλνπ. 

 Οη βάζεηο εδξαίσζεο ελφο επηηπρνχο πξνγξάκκαηνο πξφιεςεο ζε ρψξεο φπνπ ππάξρεη 

θαη δηαησλίδεηαη ην πξφβιεκα εμάπισζεο ηεο λφζνπ, ζπλίζηαηαη ζηα εμήο:  

• Αηαζθάιηζε ηεο θπβεξλεηηθήο ζέιεζεο θαη δέζκεπζεο, 

• Αηνξγάλσζε ηζρπξψλ πξνγξάκκαηα επηκφξθσζεο ηνπ πιεζπζκνχ κε 

επαγξχπλεζε ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο, 

• Ίδξπζε πνηνηηθψλ εξγαζηεξίσλ γηα screening θαη πξνγελλεηηθή 

δηάγλσζε, 

• ΐειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο γελεηηθήο θαη ηεο καηεπηηθήο (Παξαζθεπνχδε, 2013). 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2. ύλδξνκα κεζνγεηαθήο αλαηκίαο. 

β-ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

• β+ 

-κεζνγεηαθή αλαηκία (κεησκέλε ζχλζεζε β αιχζσλ). 

• β0 

-κεζνγεηαθή αλαηκία (πιήξεο απνπζία ζχλζεζεο βαιχζσλ). 

• δβ -κεζνγεηαθήαλαηκία (νιηθή απνπζία ζχλζεζεο β θαη δ 

αιχζσλ). 

• Ώηκνζθαηξίλε Lepore (νιηθή απνπζία ζχλζεζεο θπζηνινγηθψλ β θαη δ αιχζσλ 

κε ζχλζεζε κηθξνχ πνζνχ κηαο ελσκέλε δ θαη β αιχζνπ). 

• Κιεξνλνκηθή παξακνλή εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο (HPFH) 

(κείσζε ή απνπζία δ θαη β αιχζσλ θαη απμεκέλε ζχλζεζε 

αηκνζθαηξίλεο F). 

 

α- ΜΔΟΓΔΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 

• ησπειφο θνξέαο, εηεξφδπγε α2-κεζνγεηαθή αλαηκία (παξφληεο3γφλνηααιχζσλ,-

α/αα). 

• Φνξέαο α-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, εηεξφδπγε α1-κεζνγεηαθή 

αλαηκία, νκφδπγε α2-κεζνγεηαθή αλαηκία (παξφληεο δχν 

γφλνη α-αιχζσλ -α/-α ή --/αα). 

• Ώηκνζθαηξηλνπάζεηα Δ (παξφλ έλα γνλίδην α-αιχζσλ, -α/--). 

• Βκβξπτθφο χδξσς (απνπζία α-γφλσλ,--/--) 

• Ώηκνζθαηξηλνπάζεηα Constant Spring (επηκήθπλζε 

α-αιχζσλ, αcs). 

ΏΕΜΟΦΏΕΡΕΝΟΠΏΘΒΕΒ 

• Ώηκνζθαηξίλε Haute, αηκνζθαηξίλε QuongSze (κεησκέλε 

ζχλζεζε ιφγσ κεγάιεο αζηάζεηαο). 

• Ώηκνζθαηξίλε Β, αηκνζθαηξίλε Κλσζφο [κεησκέλε ζχλζεζε 

αηκνζθαηξίλεο ιφγσ παζνινγηθνχ (αλψκαινπ) καηίζκαηνο 

 (splicing) mRNA].  

(Παγθάινπ, 2017, ζει. 566) 
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Μεραληζκόο αηκόιπζεο 

 

Οη αιπζίδεο ηεο ζθαηξίλεο πνπ ζπλζέηνληαη θπζηνινγηθά, ζηα κεζνγεηαθά ζχλδξνκα 

βξίζθνληαη ζε πεξίζζεηα θαη θαζηδάλνπλ, πξνθαιψληαο βιάβε ζηε κεκβξάλε ηνπ 

εξπζξνθπηηάξνπ κέζσ ππεξνμείδσζεο ζηα ιηπηδηθά θαη πξσηετληθά ζπζηαηηθά ηεο, ελψ 

ζπγρξφλσο απμάλνληαη νη πνζφηεηεο κεζαηκνζθαηξίλεο, πξνθαινχληαη βιάβεο ζηα 

κηηνρφλδξηα, παξαβιάπηεηαη ε κεηαθνξά νμπγφλνπ, πξνθαιείηαη απψιεηα Κ θαη πεξίζζεηα 

Ca++ (ζθιήξπλζε ηεο κεκβξάλεο θαη ειάηησζε ηεο παξακνξθνζηκφηεηαο). Δ 

θαηαζηξνθή γίλεηαη ελδνκπειηθά θπξίσο ζην ζηάδην ηνπ νξζφρξσκνπ εξπζξνβιάζηε κε 

απνηέιεζκα ηε κε απνδνηηθή εξπζξνπνίεζε (Παγθάινπ, 2017). 

Κιηληθή ηαμηλόκεζε 

 

Οη ζαιαζζαηκίεο δηαθξίλνληαη ζε νκφδπγε, βαξηά ζαιαζζαηκία (θιεξνλνκηθή 

κεηαβίβαζε είηε ηεο ίδηαο είηε δχν δηαθνξεηηθψλ κεηαιιάμεσλ), εηεξφδπγε ζαιαζζαηκία 

("θνξέαο"), ελδηάκεζε ζαιαζζαηκία (ελδηάκεζε βαξχηεηα κεηαμχ εηεξφδπγεο θαη 

νκφδπγεο κνξθήο) θαη "ζησπειή" ζαιαζζαηκία (κνξθέο ρσξίο θιηληθά ή αηκαηνινγηθά 

επξήκαηα) (Παγθάινπ, 2017). 

 

Γελεηηθή Σαμηλόκεζε 

 

Οη ζαιαζζαηκίεο ηαμηλνκνχληαη γελεηηθά κε βάζε ηελ αιπζίδα ζθαηξίλεο πνπ 

ζπληίζεηαη κε ειαηησκέλν ξπζκφ. Έηζη, δηαθξίλνπκε: α-,β-,γ-,δβ-,δ-θαηεγδβ-ζαιαζζαηκίεο. 

Δ ηαμηλφκεζε ησλ ζαιαζζαηκηψλ κε βάζε ηελ ειαηησκέλε ζχλζεζε ηεο αιπζίδαο 

ζθαηξίλεο αληηθαηνπηξίδεη ηε δνκή ησλ γνληδίσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχλζεζή ηνπο. Οη 

αιπζίδεο β-ηχπνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ κία νκάδα γνληδίσλ πνπ εληνπίδνληαη ζην 

ρξσκφζσκα 11 κε ηελ εμήο ζεηξά: 5΄ ε- Gγ- Ώγ- ςβ- δ- β- 3΄ (φπνπ ς = ςεπδνγνλίδην), 

ελψ νη αιπζίδεο α-ηχπνπ θσδηθνπνηνχληαη απφ κία νκάδα γνληδίσλ πνπ εληνπίδνληαη ζην 

ρξσκφζσκα 16 κε ηελ εμήο ζεηξά: 5΄ δ-ςδ- ςα2- ςα1- α2- α1- ζ- 3΄(Παγθάινπ, 2017). 

 

 

Βαζηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή Θαιαζζαηκηώλ 

 

Δ βαζηθή αληηκεηψπηζε ησλ ζαιαζζαηκηψλ βαζίδεηε ζηελ θαιή δηαηξνθή, ηε 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη ηε θξνληίδα ζηε επαγγεικαηηθή θαη θνηλσληθή έληαμε. 

 Οη δηαηαξαρέο ηεο αηκνζθαηξίλεο αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην 5% ησλ ζαλάησλ ζηελ 

Βιιάδα ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ πέληε εηψλ. Γηα κηα κεηνςεθία αζζελψλ, θπξίσο ζε 

ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, νη ηξέρνπζεο ζεξαπείεο πεξηιακβάλνπλ δηα βίνπ κεληαίεο 

ππνζηεξηθηηθέο κεηαγγίζεηο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ καδί κε ρειηθνπνίεζε ζηδήξνπ ή 

ζεξαπεπηηθή αιινγελή κεηακφζρεπζε HSC. (Dreuzy et al., 2016) 

Δ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαγγίζεσλ πξέπεη λα είλαη πξψηκε θαη θαλνληθή 

(πξνγξακκαηηζκέλεο κεηαγγίζεηο) κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο πάλσ 

απφ10g/dl, γηαηί έηζη εμαζθαιίδεηαη πεξίπνπ θαιή ζσκαηηθή αλάπηπμε θαη θαιχηεξε 

νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ θαη θπξίσο ηνπ κπνθαξδίνπ (ε θαξδηαθή αλεπάξθεηα είλαη ε 

ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ) (Παγθάινπ, 2017). 

Σν νιηθφ πνζφ ρνξεγνχκελνπ αίκαηνο εθηηκάηαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ αξξψζηνπ θαη 

ηελ θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο νιηθφο φγθνο ηνπ αίκαηνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 10-20ml/kg  

βάξνπο ζψκαηνο ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ (αηκαηνθξίηεο 75%). Τπνινγίδεηαη φηη   3 ml  



 

 

 

25 

 

ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ αλά kg ζψκαηνο απμάλεη ηελ Hb θαηά 1g/dl. Πνζά κεγαιχηεξα 

ησλ 20 ml/kg βάξνπο ζψκαηνο, αλά κεηάγγηζε ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Εδηαίηεξε 

πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε αξξψζηνπο πνπ δηαηεξνχλ ρακειή αηκνζθαηξίλε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη άξξσζηνη απηνί κεηαγγίδνληαη κε κηθξέο πνζφηεηεο αίκαηνο, γηαηί 

ππάξρεη θίλδπλνο θαξδηαθήο θάκςεο. ε πνιχ βαξηέο πεξηπηψζεηο ζπλίζηαηαη αθφκα θαη 

αθαηκαμνκεηάγγηζε Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ αίκαηνο απαηηείηαη: 

α) Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηλνηχπνπ ησλ ακεηάγγηζησλ αξξψζησλ γηα ηα θνηλά αληηγφλα 

ησλ ζπζηεκάησλ Rhesus, Kell, Duffy, Kidd πξηλ απφ ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε κεηάγγηζε. 

β) Μεηάγγηζε κε αίκα ζπκβαηφ ζηα ζπζηήκαηα Ώΐ0 θαη Rhesus θαη ζπρλφο έιεγρνο 

γηα εκθάληζε αληηζσκάησλ ζηα εξπζξνθχηηαξα αληηγφλα. 

γ) ε πεξηπηψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ηαπηνπνηνχληαη ηα αιιναληηζψκαηα θαη 

ρνξεγείηαη αίκα ζπκβαηφ γηα ηα αληίζηνηρα αληηγφλα. Εδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε 

αξξψζηνπο κε ελδηάκεζε Μεζνγεηαθή Ώλαηκία πνπ αξρίδνπλ κεηαγγίζεηο ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία ή ζε αξξψζηνπο πνπ κεηαγγίδνληαη πεξηζηαζηαθά. ηνπο αξξψζηνπο απηνχο ε 

αιιναλνζνπνίεζε είλαη  ζπρλφηεξε κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο πνιιψλ 

αιιναληηζσκάησλ (Καηζάλνπ , 2004). 

Χζηφζν, νη επαλαιακβαλφκελεο κεηαγγίζεηο πξνθαινχλ ππεξθφξησζε ζηδήξνπ, κε 

απεηιεηηθέο γηα ηε δσή επηπινθέο, φπσο ελδνθξηληθή δπζιεηηνπξγία, θαξδηνκπνπάζεηα, 

επαηηθή λφζν θαη, ηειηθά, πξφσξε ζάλαηνο. 

ε απνπζία κεηάγγηζεο, αζζελείο κε βεηα-ζαιαζζαηκία πεζαίλνπλ κέζα ζηα πξψηα 

πέληε ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, θαη - αθφκε θαη κε κεηαγγίζεηο, κφλν ην 50% 65% ησλ 

αζζελψλ δνπλ πέξαλ απηνχ ηελ ειηθία ησλ 35 εηψλ ζε ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο. Δ 

θαξκαθνινγηθή επαγσγή ηεο εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο θαη ε γνληδηαθή ζεξαπεία 

βξίζθνληαη ζήκεξα ζην πεηξακαηηθφ ζηάδην. 

πγρξφλσο ρνξεγνχληαη ρειηθά θάξκαθα κε ζθνπφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζηδήξνπ θαη 

πξνθχιαμε απφ ηελ αηκνρξσκάησζε ιφγσ ησλ κεηαγγίζεσλ. Οη δηαζέζηκνη ρεκηθνί 

παξάγνληεο είλαη: 

 1) Αεζθεξηνμακίλε, 

 2) Αεθεξηπξφλε (Ferriprox) θαη 

 3) Αεθεξαζηξφμε (Exjade). 

 

Κπξίσο ρνξεγείηαη ε δεζθεξξηνμακίλε (Desferal®) παξεληεξηθά (ππνδφξηεο θαη IV 

εγρχζεηο κε εθαξκνγή αληιίαο), ελψ ηα δχν ηειεπηαία ρνξεγνχληαη απφ ηνπ ζηφκαηνο. 

Υνξήγεζε θπιιηθνχ νμένο φπσο ζε θάζε ρξφληα αηκνιπηηθή αλαηκία θαη βηηακίλεο C. 

 Πξφιεςε θαη έγθαηξε ζεξαπεία ησλ ινηκψμεσλ θαη αληηκεηψπηζε ησλ επηπινθψλ 

(θαξδηνπάζεηεο, ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο, επαηηθή αλεπάξθεηα θ.α. πιελεθηνκή φηαλ ν 

ζπιήλαο απνδεηρηεί φηη θαηαζηξέθεη πεξηζζφηεξν (ππεξζπιεληζκφο) απφ φηη παξάγεη 

(φηαλ απμάλεηαη ν ξπζκφο ησλ κεηαγγίζεσλ, αιιά θαη κε ηζνηνπηθή κειέηε θαη 

ππνινγηζκφ ηεο ζρέζεο θαηαζηξνθήο ήπαηνο/ζπιελφο). Ώπαξαίηεηε ε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ πξνθχιαμε απφ ηηο ζπρλέο ινηκψμεηο (αληηπλεπκνληνθνθθηθφο εκβνιηαζκφο, ρνξήγεζε 

πεληθηιίλεο, εκβφιην επαηίηηδαο ΐ). Μνλαδηθή ζεξαπεία απνηειεί ε αιινγνληδηαθή 

κεηακφζρεπζε κπεινχ. Ώπφθαζε γηα κεηακφζρεπζε κπεινχ ησλ νζηψλ ιακβάλεηαη φηαλ 

ππάξρεη απφιπηα ζπκβαηφο δφηεο (θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε αξξψζηνπο ρσξίο 

επηπινθέο θπξίσο θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο δσήο απφ απφιπηα ζπκβαηφδφηε) 

(Παγθάινπ, 2017). 
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Α-Μεζνγεηαθή αλαηκία 

 

Οξηζκόο - πρλόηεηα - Αηηηνινγία - Σαμηλόκεζε  

 

Οη α-ζαιαζζαηκίεο έρνπλ νηθνγελεηαθή επίπησζε θαη εκθαλίδνληαη ζε πςειή 

ζπρλφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Άπσ Ώλαηνιήο (ΝΏ. Ώζία, Κίλα, Σατιάλδε, Φηιηππίλεο 

θ.α.), ελψ εκθαλίδνληαη θαη ζε ζρεηηθά "θιεηζηνχο" πιεζπζκνχο ηεο Μεζνγείνπ φπσο ηελ 

Κχπξν θαη ηε αξδελία. Δ ήπηα εηεξφδπγε κνξθή (-α) έρεη παγθφζκηα θαηαλνκή. 

Οθείιεηαη ζε κείσζε ηεο ζχλζεζεο ησλ α-αιπζίδσλ ιφγσ κε ιεηηνπξγίαο θαη έθθξαζεο 

(νιηθήο ή κεξηθήο) ησλ γνληδίσλ γηα ηηο αιπζίδεο α ηεο αηκνζθαηξίλεο (ππάξρνπλ ηέζζεξα 

γνλίδηα, αλά δχν ζην ρξσκφζσκα 16) πνπ πεξηπιέθεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δχν 

α γνλίδηα ζε θάζε ρξσκφζσκα. ηαλ ε βιάβε ζην έλα κφλν ή θαη ζηα δχν γνλίδηα ηνπ 

ίδηνπ ρξσκνζψκαηνο ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο "εηεξφδπγε", ελψ φηαλ αθνξά θαη 

ηα δχν ρξσκνζψκαηα δεκηνπξγνχληαη δηάθνξνη ζπλδπαζκνί (Πίλαθαο 3) (α1-κεζνγεηαθή 

αλαηκία πνπ νδεγεί ζε πιήξε αλαζηνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ α αιπζίδσλ θαη ε α2-

κεζνγεηαθή αλαηκία πνπ πξνθαιεί κείσζε ηνπ ξπζκνχ ζχλζεζήο ηνπο) (Πίλαθαο4). Οη 

εξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο εθδειψζεηο ησλ δηαθφξσλ ζπλδπαζκψλ εμαξηψληαη απφ ην 

πνζφ ησλ ααιπζίδσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα λα ελσζνχλ κε ηηο θαλνληθά ζπληηζέκελεο 

αιπζίδεο β γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ ΔbΏ. Σν κηθξφ έιιεηκκα ππεξθαιχπηεηαη απφ ηα άιια 

γνλίδηα θαη ε αηκνζθαηξίλε ησλ εξπζξψλ (MCH) δελ ειαηηψλεηαη, ελψ φηαλ ην έιιεηκκα 

είλαη κεγαιχηεξν κεηψλεηαη ε πεξηεθηηθφηεηα ησλ εξπζξψλ ζε αηκνζθαηξίλε (ππνρξσκία, 

κείσζε MCH) θαη ηα εξπζξά γίλνληαη κηθξφηεξα. Δ αλεπαξθήο ζχλζεζε ησλ αιπζίδσλ α 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα έιιεηκκα ζηε ζχλζεζε ησλ αηκνζθαηξηλψλ Ώ, Ώ2 θαη F [πεξίζζεηα γ 

θαη β αιπζίδσλ πνπ πνιπκεξίδνληαη θαη ζρεκαηίδνπλ ηεηξακεξήγ4(αηκνζθαηξίλε Bart's) 

ήβ4(αηκνζθαηξίλεΔ)]. Σα κφξηα β4είλαη άρξεζηα γηα ηε κεηαθνξά νμπγφλνπ, ελψ 

νμεηδψλνληαη θαη θαηαθξεκλίδνληαη πξνθαιψληαο βιάβεο ησλ εξπζξψλ θαη ησλ 

εξπζξνβιαζηψλ κε απνηέιεζκα απμεκέλε θαηαζηξνθή (κε αληηζηαζκηδφκελε αηκφιπζε, 

αλαηκία, ζπιελνκεγαιία) (Παγθάινπ, 2017). 
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ΠΗΝΑΚΑ 3. Γελεηηθή ζύλζεζε α-ζαιαζζαηκηώλ. 

 

Βιάβε ζην ρξσκόζσκα 

 

ΓΟΝΟΣΤΠΟ 

 

-α/αα   Κακηά εθδήισζε. 

 Σν έιιεηκκα α-αιπζίδσλ ππεξθαιχπηεηαη 

απφ ηα άιια α-γνλίδηα 

 

αΜα/αα  
 

 

Κακηά εθδήισζε.  

Σν έιιεηκκα α-αιπζίδσλ ππεξθαιχπηεηαη 

απφ ηα άιια α-γνλίδηα 

-α/-α  Σν έιιεηκκα α-αιπζίδσλ δελ θαιχπηεηαη. 

 

--/αα  Πεξίζζεηα αζχλδεησλ β-αιπζίδσλ (αηκνζθαηξίλε Δ) 

 

-α/--  Σν έιιεηκκα α-αιχζσλ είλαη ζεκαληηθφ 

 

αΜα/--  Βμ ίζνπ ζεκαληηθή πεξίζζεηα β-αιπζίδσλ (αηκνζθαηξίλε 

Δ) 

 

-αΜ/--  Σν έιιεηκκα α-αιπζίδσλ είλαη αζχκβαην κε ηελ δσή. 

Πεξίζζεηα γ-αιπζίδσλ 

 

--/--  Σν έιιεηκκα α-αιπζίδσλ είλαη αζχκβαην κε ηελ δσή. 

Πεξίζζεηα γ-αιπζίδσλ 

 

Φπζηινγηθά αα/αα, ε έιιεηςε ζπκβνιίδεηαηκε (-)θαη ε κεηάιιαμε 

κε αΜ 

 

 

(Παγθάινπ, 2017, ζει. 566) 
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ΠΗΝΑΚΑ 4. ύλδξνκα α-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο. 

 

Φνξέαο α-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο (όρη λόζεζε)  

• α1-ΜΏ/θπζηνινγηθφο 

 • α2-ΜΏ/θπζηνινγηθφο  

•α2-ΜΏ/α2-ΜΏ  

• α-thal/β-thal  

Νόζεζε 

 α) Μείδσλα-κεζνγεηαθή αλαηκία (αηκνζθαηξίλε Bart's, εκβξπτθφο χδξσς)  

• α1-ΜΏ/α1-ΜΏ. β) Βλδηάκεζε α-κεζνγεηαθή αλαηκία (αηκνζθαηξηλνπάζεηα Δ)  

• α1-ΜΏ/α2-ΜΏ 

 

 

(Παγθάινπ, 2017, ζει. 567) 

 

 

Γελεηηθή ηαμηλόκεζε 

 

Δ πεξίπησζε ζηελ νπνία θαη ηα δχν α-γνλίδηα ηνπ ίδηνπ ρξσκνζψκαηνο δελ 

ιεηηνπξγνχλ νλνκάδεηαη α0 - ζαιαζζαηκία. Δ εηεξφδπγε κνξθή αλαθέξεηαη σο --/ αα. 

ηαλ ην έλα απφ ηα δχν α-γνλίδηα δελ ιεηηνπξγεί ιέκε φηη έρνπκε α+ -ζαιαζζαηκία θαη ν 

γνλφηππνο είλαη -α/αα (ζηελ πεξίπησζε έιιεηςεο ηνπ ελφο απφ ηα δχν α-γνλίδηα) ή α+ 

α/αα (αλ ην έλα απφ ηα δχν α-γνλίδηα έρεη κεηαιιαγεί) (Παγθάινπ, 2017). 

 

Μνξηαθή ηαμηλόκεζε 

 

Δ α-ζαιαζζαηκία δηαθξίλεηαη θιηληθά ζε δχν θπξίσο θαηεγνξίεο: ην ζχλδξνκν 

εκβξπτθνχ χδξσπα κε Hb Bart's πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε α-αιπζίδσλ θαη ζάλαην 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελδνκήηξηαο δσήο θαη ηελ αηκνζθαηξίλε H (HbH) πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κέηξηα αλαηκία θαη ζρεηίδεηαη κε παξνπζία πνηθίισλ πνζνηήησλ HbH 

ζην αίκα. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη εηεξφδπγεο α-ζαιαζζαηκίαο: Δ α1-ζαιαζζαηκία θαη ε α2-

ζαιαζζαηκία, πνιχ πην ήπηα απφ ηελ α1θαη αηκαηνινγηθά ζησπειή. Με ηε ρξήζε λέσλ 

κεζφδσλ, έγηλε ζαθέο φηη ππάξρνπλ: α0 -ζαιαζζαηκία, φπνπ δελ παξάγνληαη α-αιπζίδεο 

θαη α+ -ζαιαζζαηκία, φπνπ ε παξαγσγή α-αιπζίδσλ είλαη κεησκέλε. Γλσξίδνπκε πιένλ 

φηη ε α+ -ζαιαζζαηκία ζπλήζσο πξνθχπηεη απφ έιιεηςε ή αδξαλνπνίεζε (ιφγσ 

κεηάιιαμεο) ηνπ ελφο απφ ηα δχν α-γνλίδηα. Έηζη, νη φξνη α1θαη α2-ζαιαζζαηκία έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί απφ α0 - θαη α+ -ζαιαζζαηκία, αληίζηνηρα. Σν ζχλδξνκν ηεο Hb Bart's 

πξνθχπηεη απφ ηελ νκφδπγε κνξθήα0 - ζαιαζζαηκίαο, ελψε HbH είλαη ζπλδπαζκφοα0 - 

θαη α+ -ζαιαζζαηκίαο. Ο θπζηνινγηθφο γνλφηππνο σο πξνο ηα α-γνλίδηα κπνξεί λα γξαθεί 

αα, αληηπξνζσπεχνληαο ηα α2 θαη α1 γνλίδηα, αληίζηνηρα. Δ έιιεηςε ηνπ ελφο (-α) ή θαη 

ησλ δχν (--) α-γνληδίσλ ραξαθηεξίδεηαη κε βάζε ην κέγεζνο ηεο έιιεηςεο. Σν ζχκβνιν α+ 

α ή αα+ αλαθέξεηαη ζηελ παξνπζία κεηάιιαμεο ζην έλα ή ην άιιν α-γνλίδην (Παγθάινπ, 

2017). 
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Δξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο εθδειώζεηο 

 

Με ιεηηνπξγία θαη ησλ ηεζζάξσλ γνληδίσλ (εκβξπτθφο χδξσς) Θάλαηνο ηνπ εκβξχνπ 

ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο εγθπκνζχλεο ή ζηε λενγληθή πεξίνδν. Υαξαθηεξίδεηαη απφ 

εκβξπτθή εξπζξνβιάζησζε  θαη ηελ εκθάληζε σρξνχ νηδεκαηψδνπο εκβξχνπ. Ο κπειφο 

ησλ νζηψλ εκθαλίδεη έληνλε εξπζξνβιαζηηθή ππεξπιαζία ελψ εκθαλίδεηαη επαηνκεγαιία 

πνπ είλαη πην εθζεζεκαζκέλε απφ φηη ε ζπιελνκεγαιία (αληίζεηα ζπκβαίλεη ζηνλ 

εκβξπτθφ χδξσπα απφ αζπκβαηφηεηα Rhesus ή ΏΐΟ). Δ αηκνζθαηξίλε είλαη πνιχ 

κεησκέλε ελψ ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα έρνπλ απμεκέλν MCV θαη ρακειή MCHC. πρλά 

ζην πεξηθεξηθφ αίκα εκθαλίδεηαη κεγάιε αλαινγία εξπζξνβιαζηψλ θαη 

δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ. ην αίκα ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ βξίζθεηαη αηκνζθαηξίλε Bart's (γ4) 

(70-80%), ίρλε αηκνζθαηξίλεο Δ θαη θαζφινπ αηκνζθαηξίλε Ώ. Καη νη δχν γνλείο εκβξχσλ 

κε χδξσπα εκθαλίδνπλ παζνινγηθή κνξθνινγία εξπζξψλ θαη απμεκέλε νζκσηηθή 

αληίζηαζε ζπκβαηά κε εηεξφδπγε α-κεζνγεηαθή αλαηκία (Παγθάινπ, 2017). 

 

Με ιεηηνπξγία ησλ ηξηώλ γνληδίσλ 

Αηκνζθαηξηλνπάζεηα Ζ (β4) 

 

Δ αζηαζήο αηκνζθαηξίλε Δ θαζηδάλεη ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα πξνθαιψληαο βιάβεο 

ζηε κεκβξάλε (ζπγθέληξσζε ζην ζπιήλα θαη θαηαζηξνθή ηνπο). Κιηληθά εκθαλίδεηαη 

ζχλδξνκν ηχπνπ ζαιαζζαηκίαο κε ελδηάκεζε θιηληθή βαξχηεηα θαη κε ζρεηηθά βαξηά 

αλαηκία (αηκνζθαηξίλε πεξίπνπ 7.43±2.4 g/dl, ίθηεξν θαη κεγάιε δηφγθσζε ήπαηνο θαη 

ζπιελφο). ην πεξηθεξηθφ αίκα παξαηεξείηαη κηθξνθπηηάξσζε ρσξίο ζηδεξνπελία, 

ππνρξσκία ζηνρνθπηηάξσζε, βαζεφθηιε ζηίμε. Με έκβηα ρξψζε κε brilliant cresyl blue ή 

new methylene blue) παξαηεξνχληαη ζσκάηηα Heinz ιφγσ θαζίδεζεο ηεο πεξίζζεηαο ησλ 

αιπζίδσλ β(Βηθφλα7). ηελ ειεθηξνθφξεζε ζηνλ ελήιηθα βξίζθεηαη αηκνζθαηξίλε Δ (ε 

πεξίζζεηα β αιπζίδσλ ζρεκαηίδεη ηεηξακεξή β4) (5-30%) θαζψο θαη αηκνζθαηξίλε Ώ θαη 

Ώ2. Καηά θαλφλα εμειίζζεηαη ρσξίο 

πξνβιήκαηα θαη ε αλαηκία γίλεηαη θαιά αλεθηή. 

ε αλαζηνιή ηεο εξπζξνπνίεζεο (θχεζε, ρξφληα 

εκπχξεηα λνζήκαηα θιπ) απαηηνχληαη 

κεηαγγίζεηο, ελψ ζε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθήο 

πεξηθεξηθήο αηκφιπζεο ζπληζηάηαη 

ζπιελεθηνκή. Με ιεηηνπξγία ησλ δχν γνληδίσλ 

(θνξέαο α-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ή ειάζζνλα α-

κεζνγεηαθή αλαηκία ή α1- κεζνγεηαθή αλαηκία). 

πρλή ζηε ΝΏ. Ώζία θαη ηελ Κεληξηθή Ώθξηθή. 

Βίλαη εληειψο αζπκπησκαηηθή κε εκθάληζε 

κφλν κηθξνθπηηάξσζεο. Παξνπζία 

αηκνζθαηξίλεο Bart's ζην λενγέλλεην, αιιά 

θπζηνινγηθή ειεθηξνθφξεζε ζηνλ ελήιηθα 

(αλαδήηεζε κηθξνθπηηάξσζεο ζηνπο γνλείο). Με ιεηηνπξγία ηνπ ελφο γνληδίνπ (ζησπειφο 

θνξέαο α-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ή α2-κεζνγεηαθή αλαηκία. Δ δηάγλσζε είλαη αξθεηά 

δχζθνιε (ίδηνπ βαζκνχ πξνζβνιή ζηε ζχλζεζε ησλ αηκνζθαηξηλψλ Ώ, F θαη Ώ2) ε 

κνξθνινγία ησλ εξπζξψλ δελ είλαη παζνινγηθή θαη δελ εκθαλίδνληαη θιηληθέο εθδειψζεηο. 

πρλά βξίζθεηαη ειαθξά κείσζε ηεο αηκνζθαηξίλεο, ηνπ MCV θαη ηεο MCH. Δ δηάγλσζε 

βνεζηέηαη πνιχ απφ ην ζρεηηθφ ξπζκφ ζχλζεζεο α θαη β αιπζίδσλ ζθαηξίλεο (θπζηνινγηθά 

ν ιφγνο α/β είλαη 1.0, αιιά ζηελ εηεξφδπγε α-κεζνγεηαθή αλαηκίαν ιφγνο είλαη 0.75-0.95). 

Δ α-κεζνγεηαθή αλαηκία κπνξεί λα βξεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο δηαηαξαρέο ησλ α-

Δηθόλα 7.Τπνρξσκία, ζηνρνθπηηάξσζε, 

κεηαγγηζκέλα εξπζξά. α-κεζνγεηαθή αλαηκία –

αηκνζθαηξηλνπάζεηα Ζ (Παγθάινπ, 2017, ζει. 568) 
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αιπζίδσλ ηεο αηκνΒΕΚΟΝΏ7.Τπνρξσκία, ζηνρνθπηηάξσζε, κεηαγγηζκέλα εξπζξά.α-

κεζνγεηαθή αλαηκία –αηκνζθαηξηλνπάζεηα Δ. ζθαηξίλεο (αηκνζθαηξίλε Constant Spring, 

αηκνζθαηξίλε Q, αηκνζθαηξίλε Ε) ή ζε ζπλδπαζκφ κε δηαηαξαρέο ησλ β-αιπζίδσλ 

(αηκνζθαηξίλε S, E, C). Ο ζπλδπαζκφο α θαη β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο έρεη θαηλφηππν 

εηεξφδπγεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο κε απμεκέλν πνζφ αηκνζθαηξίλεο Ώ2 (Παγθάινπ, 

2017). 
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Β-Μεζνγεηαθή αλαηκία 

Ηζηνξηθή αλαδξνκή  

 

Δ Μεζνγεηαθή Ώλαηκία είλαη ίζσο ε πην γλσζηή απφ ηηο θιεξνλνκηθέο αζζέλεηεο ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Οη πξψηεο αλαθνξέο ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο εκθαλίδνληαη ην 1928 

απφ ηνλ Cooley, έλαλ ακεξηθάλν παηδίαηξν. Ο νπνίνο πεξηέγξαςε ηελ θιηληθή κνξθή ηεο 

λφζνπ ζε νκάδα παηδηψλ κε εθδειψζεηο φπσο, ζνβαξή αλαηκία, ζθειεηηθέο αλσκαιίεο, 

παξακνξθψζεηο πξνζψπνπ, ζπιελνκεγαιία θαη αχμεζε ησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ. 

Πεξίπνπ 10 ρξφληα αξγφηεξα ν Κακηλφπεηξνο ππνζηήξημε, φηη ε λφζνο κεηαβηβάδεηαη 

θιεξνλνκηθά, σο ππνιεηπφκελν γνλίδην, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο ηνπ Mendel. 

Δ λφζνο νλνκάζηεθε Μεζνγεηαθή Ώλαηκία ή Θαιαζζαηκία χζηεξα απφ παξαηεξήζεηο 

ησλ Whipple θαη Bradferd ην 1942 φηη εκθαληδφηαλ θπξίσο ζε κεζνγεηαθνχο ιανχο 

(Εηαινχο, Έιιελεο). Βίλαη επίζεο γλσζηή θαη σο λφζνο Cooley πξνο ηηκήλ ηνπ επηζηήκνλα 

πνπ ηε κειέηεζε πξψηνο. 

Δ αλεπαξθήο ή ειιηπήο ζεξαπεία ζηελ πεξίνδν ακέζσο κεηά ην Αεχηεξν Παγθφζκην 

Πφιεκν είρε σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηεο ζλεζηκφηεηαο ησλ λενγέλλεησλ κε ζπγγελείο 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο. Ώξγφηεξα, ζηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλα, ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πγείαο, ε θαηαπνιέκεζε ησλ ινηκψμεσλ κε ηελ επξεία ρξήζε ησλ αληηβηνηηθψλ, ε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο, ε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνζηηηδφκελσλ λενγλψλ 

θαη νη κεηαγγίζεηο, κείσζαλ ηε ζλεηφηεηα ησλ λενγέλλεησλ κε Μεζνγεηαθή Ώλαηκία. 

Χζηφζν, ηα άηνκα απηά αμηνινγνχζαλ σο θησρή θαη θαθή ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο. 

Δ Βιιάδα είλαη κία απφ ηηο ρψξεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη έλα εζληθφ πξφγξακκα 

αλίρλεπζεο θνξέσλ απφ ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο '70, ην νπνίν απνηεινχηαλ απφ εηδηθέο 

κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηηο Τπεξεζίεο Ώηκνδνζίαο ηεο ρψξαο, ζε εζεινληηθή βάζε θαη 

ρσξίο θφζηνο.  

εκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζαλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, εμίζνπ ζεκαληηθά ήηαλ νη ελεκεξσηηθέο αθίζεο θαη ηα θπιιάδηα ηα νπνία 

έπξεπε λα είλαη δηαζέζηκα θαη λα αλαλεψλνληαη κε λέεο πιεξνθνξίεο. Ώξρηθά, 

δηεμήρζεζαλ αλαδξνκηθέο κειέηεο ζηα ηκήκαηα, φπνπ λνζειεχνληαλ ή κεηαγγίδνληαλ νη 

αζζελείο. Ώξγφηεξα, επηζηήκνλεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Αξ Φαίδσλ Φέζζαο θαη πχξνο 

Ανμηάδεο, ππνζηήξημαλ θαη εθάξκνζαλ ηνλ πξνγελλεηηθφ έιεγρν γηα ην παζνγφλν γνλίδην 

ηεο Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο φισλ ησλ ππνςήθησλ γνλέσλ. 

Ώπφ ηφηε έσο ζήκεξα, ε κεζνγεηαθή αλαηκία πνπ παιαηφηεξα νδεγνχζε ζε πξψηκν 

ζάλαην έρεη κεηαηξαπεί ζε κηα ρξφληα κνξθή πνπ πξνζειθχεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην 

ελδηαθέξνλ ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο φζνλ αθνξά ηελ νινθιεξσκέλε θαη ζχγρξνλε 

θξνληίδα ησλ παζρφλησλ. 

Δ 8ε ΜαΎνπ έρεη θαζηεξσζεί απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο θαη ηελ 

Παγθφζκηα Οξγάλσζε Θαιαζζαηκίαο σο Παγθφζκηα Δκέξα Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο 

(Κνπηειέθνο, 2013). 

 

 

 

Οξηζκόο - πρλόηεηα - Αηηηνινγία – Παζνγέλεηα 

 

Οη β-ζαιαζζαηκίεο έρνπλ νηθνγελεηαθή επίπησζε θαη εκθαλίδνληαη ζε πςειή 

ζπρλφηεηα ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Ώλαηνιηθήο Μεζνγείνπ (Βιιάδα θαη ΐαιθαληθέο ρψξεο, 

Νφηηα Εηαιία, Κχπξνο) θαη ηεο Βγγχο Ώλαηνιήο θαη επεθηείλνληαη ζηηο ρψξεο ηνπ 

Καπθάζνπ, Ελδία, Σατιάλδε θαη Νφηηα Κίλα. Παξά ηελ ζεκαληηθή ηνπο εηεξνγέλεηα νη 

ηχπνη β-ζαιαζζαηκίαο ζε θάζε ιαφ είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνη θαη ζπλδπάδνληαη κε 
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νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά ("απιφηππνη" γνληδίσλ ζθαηξίλεο). Οη θχξηνη ηχπνη ζηελ Βιιάδα 

θαη ηηο γεηηνληθέο ρψξεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα5. Οθείιεηαη ζε κείσζε ηεο ζχλζεζεο ησλ 

β-αιπζίδσλ θαη εκθαλίδνπλ ζεκαληηθή εηεξνγέλεηα. Τπάξρεη κφλν έλα β γνλίδην ζε θάζε 

ρξσκφζσκα. ηαλ ππάξρεη πιήξεο έιιεηςε ηνπ β-γνληδίνπ ζην αληίζηνηρν ρξσκφζσκα ή 

ππάξρνπλ κεηαιιάμεηο πνπ πξνθαινχλ πιήξε αλαζηνιή ή ππνιεηηνπξγία ηνπ, ε 

θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη σο "εηεξφδπγε", ελψ φηαλ ε βιάβε αθνξά θαη ηα δχν 

ρξσκνζψκαηα ε θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη "νκφδπγε". Ώπηέο νη κεηαιιάμεηο 

ππεξβαίλνπλ ηηο 150 θαη φηαλ πξνθαινχλ πιήξε αλαζηνιή ηνπ ην ζαιαζζαηκηθφ γνλίδην 

ραξαθηεξίδεηαη σο β0 , ελψ φηαλ ππάξρεη κεξηθή αλαζηνιή ζπκβνιίδεηαη σο β+ (ή θαη 

β++ή βζησπειφ φηαλ ε αλαζηνιή είλαη επηφηεξε ή πάξα πνιχ κηθξή αληίζηνηρα) (Πίλαθαο 

6). Δ αλεπάξθεηα ζχλζεζεο ησλ αιπζίδσλ β έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλεπάξθεηα 

παξαγσγήο αηκνζθαηξίλεο Ώ. Δ αλεπάξθεηα ζηε ζχλζεζε ησλ αιπζίδσλ β κπνξεί λα είλαη 

νιηθή (β0 -κεζνγεηαθή αλαηκία) ή κεξηθή (β+ , β++, β ζησπειή-κεζνγεηαθή αλαηκία). 

Βλίνηε ε βιάβε αθνξά θαη ηηο δ αιπζίδεο (δβ-κεζνγεηαθή αλαηκία) Ώξθεηά απφ ηα 

πξνβιήκαηα ζηε β-κεζνγεηαθή αλαηκία εμαξηψληαη απφ ην πνζφ ησλ β-αιπζίδσλ πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα λα ζπλδεζνχλ κε ηηο ζπληηζέκελεο θαλνληθά αιπζίδεο α γηα λα ζρεκαηίζνπλ 

ηελ HbA. Δ πεξίζζεηα ησλ α-αιπζίδσλ απνκαθξχλνληαη κε ελδνθπηηάξηα πξσηεφιπζε 

αιιά ζε κεγάιε πεξίζζεηα θαηαθξεκλίδνληαη ζηνπο εξπζξνβιάζηεο θαη ζηα εξπζξά 

(έγθιεηζηα) θαη κπνξεί λα απνηεινχλ ην 75% ηεο αηκνζθαηξίλεο ηνπ εξπζξνχ 

αηκνζθαηξίνπ πνπ θέξεη ην έγθιεηζην. 

Σα έγθιεηζηα ησλ α-αιπζίδσλ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα πξφσξε θαηαζηξνθή 

εξπζξνβιαζηψλ θαη εξπζξψλ, εθιεθηηθή αθαίξεζε ησλ εγθιείζησλ απφ ηνλ ζπιήλα θαη 

επαλαθπθινθνξία ησλ εξπζξψλ. Γηα αληηζηάζκηζε ηνπ ειιείκκαηνο ησλ β-αιπζίδσλ 

επηζηξαηεχνληαη αξρέγνλα θχηηαξα πνπ έρνπλ δπλαηφηεηα ζχλζεζεο αιπζίδσλ γ κε 

απνηέιεζκα νη αζζελείο λα έρνπλ άιινηε άιια πνζά αηκνζθαηξίλεο F. Δ πεξίζζεηα 

ααιπζίδσλ είλαη κηθξφηεξε ζε φζα εξπζξά έρνπλ απμεκέλν πνζφ αηκνζθαηξίλεο F (αλ ην 

ζχλνιν παξαγσγήο β θαη γ αιπζίδσλ αλέξρεηαη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ψζηε λα 

ειαηηψλεηαη ε πεξίζζεηα ησλ α αιπζίδσλ ζε ηέηνην πνζφ πνπ λα γίλεηαη αλεθηφ απφ ην 

θχηηαξν θαη ηφηε κεηψλεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο πξφσξεο θαηαζηξνθήο ηνπ). Δ θιηληθή 

εηθφλα θαζνξίδεηαη απφ ην βαζκφ ηεο αλεπάξθεηαο παξαγσγήο ησλ β-αιπζίδσλ, ηελ 

πεξίζζεηαο ησλ α αιπζίδσλ θαη ηελ ηθαλφηεηα αλαπιήξσζεο ηνπ ειιείκκαηνο απφ άιιεο 

αιπζίδεο (Παγθάινπ, 2017). 
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ΠΗΝΑΚΑ 5. Μνξηαθνί ηύπνη β-ζαιαζζαηκίαο ζηελ Διιάδα. 

 

Μεηάιιαμε 

 

Μεραληζκόο, 

β0-ζαιαζζαηκία (θαηάξγεζε ιεηηνπξγίαο γνληδίνπ) 

 

 

IVS1-1, G→A (13%) 

H κεηάιιαμε ζηελ ζέζε απνθνπήο ηεο 

IVS1 αλαζηέιιεη πιήξσο ηελ θαηεξγαζία 

ηνπ β-mRNA 

 

IVS2-1, G→A (2%) Δ κεηάιιαμε ζηελ αξρή ηεο IVS2. πσο 

παξαπάλσ. 

 

CD39, C→T (19%) Μεηαηξνπή ηνπ θσδηθνλίνπ  CAG ζε 

UAG (δηαθνπή) κε απνηέιεζκα δηαθνπή 

ζχλζεζεο β-αιπζίδαο 

 

T→U ζην mRNA \FSC6, (-A) (4%) 

 

Δ απψιεηα κηαο βάζεο απφ ην θσδηθφλην 

6 κεηαθέξεη ην πιαίζην αλάγλσζεο, κε 

απνηέιεζκα πξφσξε δηαθνπή ζχλζεζεο 

β-αιπζίδαο. 

 

β+-ζαιαζζαηκία (κεξηθή θαηάξγεζε ιεηηνπξγίαο γνληδίνπ) 

 

-87, C→G(2%) Ήπηα κεηάιιαμε, πνπ αθνξά ξπζκηζηηθή 

πεξηνρή, κε κείσζε κεηαγξαθήο ηνπ β-

mRNA. 

 

IVS1-6, T→C (8%) H κεηάιιαμε ζηελ αξρή ηεο IVS1 

εκπνδίδεη ηελ θαλνληθή απνθνπή ηεο κε 

απνηέιεζκα κείσζε ηνπ ψξηκνπ β-

mRNA πνπ πξνζθέξεηαη γηα κεηάθξαζε. 

 

IVS1-110,G→A(42%) Δ κεηάιιαμε κέζα ζηελ  IVS1 

παξεκπνδίδεη ζεκαληηθά ηελ θαηεξγαζία 

ηνπ βmRNA. πσο παξαπάλσ 

 

Άιιεο κεηαιιάμεηο (10%) 

 

 

 

  (Παγθάινπ, 2017, ζει. 569) 
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ΠΗΝΑΚΑ 6.  χλδξνκα β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο. 

 

 

Αζπκπησκαηηθή β-κεζνγεηαθή αλαηκία 

 

• Βηεξφδπγε β0-κεζνγεηαθή αλαηκία. 

• Βηεξφδπγε β+-κεζνγεηαθή αλαηκία. 

• Βηεξφδπγε (δβ)0-κεζνγεηαθή αλαηκία. 

• Βηεξφδπγε (δβ)-crossover. 

Σα άηνκα δελ είλαη άξξσζηα, δελ εκθαλίδνπλ θιηληθά επξήκαηα 

θαη ε δηάγλσζε γίλεηαη εξγαζηεξηαθά. 

 

 

Δλδηάκεζε β-κεζνγεηαθή αλαηκία 

 

• Οκφδπγε (δβ)0 -κεζνγεηαθή αλαηκία (κε πςειή αηκνζθαηξίλε F). 

• Οκφδπγε β0-κεζνγεηαθή αλαηκία (Dutch type). 

• Οκφδπγε β++-κεζνγεηαθή αλαηκία (ήπηα). 

• Αηπιέο εηεξφδπγεο: 

β0/(δβ) 0 

β0 /β ζησπειφο 

β0 /γνλίδην θιεξνλνκηθήο παξακνλήο αηκνζθαηξίλεο F 

(HPFH). 

β+/(δβ) (πςειή αηκνζθαηξίλε F). 

β+/β ζησπειφο 

β+/ΔPFH. 

α+β κεζνγεηαθή αλαηκία. 

 

• Βαξηέο εηεξόδπγεο: 

Πνιχ αζηαζήο β αιπζίδα. 

Σξηπιαζηαζκφο α-γνληδίνπ. 

H νκάδα ηεο ελδηάκεζεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο είλαη πνιχ εηεξνγελήο. Σα 

επίπεδα αηκνζθαηξίλεο F πνηθίινπλ επξέσο (100% ζηελ νκφδπγε (δβ) 0 κε πςειή F 

θαη κφλν κηθξφ πνζνζηφ φηαλ ππάξρεη β ζησπειφ γνλίδην). 

 

 

Μείδσλ β-κεζνγεηαθή αλαηκία 

 

• Οκφδπγε β0 -κεζνγεηαθή αλαηκία. 

• Οκφδπγε β+ -κεζνγεηαθή αλαηκία. 

• Οκφδπγε δβ-crossover (αηκνζθαηξίλε Lepore). 

 

  (Παγθάινπ, 2017, ζει. 569) 
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Γελεηηθή ηαμηλόκεζε 

 

 

Τπάξρνπλ δχν νκάδεο β-ζαιαζζαηκίαο: Δ νκάδα ηεο β0 -ζαιαζζαηκίαο, φπνπ δελ 

παξάγνληαη β-αιπζίδεο, θαη ε νκάδα ηεο β+ ,φπνπ παξάγνληαη β-αιπζίδεο κε ειαηησκέλν 

ξπζκφ. Οξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαθέξνληαη ζαλ β++, γηα λα δεισζεί ην γεγνλφο φηη ε 

επίδξαζε ηεο ειαηησκέλεο ζχλζεζεο ηεο β-αιπζίδαο δελ είλαη ζεκαληηθή. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εηεξφδπγεο β-ζαιαζζαηκίαο είλαη ε αχμεζε ηεο HbA2 ην εχξεκα απηφ 

απαληά θαη ζηνλ β0 θαη ζηνλ β+ ηχπν ζαιαζζαηκίαο. Αηαθξίλνληαη ζηελ νκάδα 1 

("ζησπειή"), φπνπ δελ ππάξρνπλ αηκαηνινγηθέο κεηαβνιέο θαη ζηελ νκάδα 

2,φπνπηααηκαηνινγηθά επξήκαηα είλαη ηππηθνχ εηεξνδπγψηε κε ειάρηζηα απμεκέλεHbA2. 

Οη δβ-ζαιαζζαηκίεο είλαη κηα εηεξνγελήο νκάδα ζηελ νπνία δελ ζπληίζεληαη νχηε δ- 

νχηε β-αιπζίδεο. ηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο παξάγεηαη κία αλψκαιε 

αηκνζθαηξίλε πνπ έρεη θπζηνινγηθέο α-αιπζίδεο ζπλδεδεκέλεο κε αιπζίδεο πνπ 

απνηεινχληαη απφ ην ακηλνμπηειηθφ άθξν ηεο δ-αιπζίδαο θαη ην θαξβνμπηειηθφ άθξν ηεο 

β-αιπζίδαο κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο αηκνζθαηξίλεο ηχπνπ Lepore θαη θαηλφηππν 

δβ-ζαιαζζαηκίαο. πάληνη ηχπνη είλαη ε δ-Μεζνγεηαθή αλαηκία (ειάηησζε ζχλζεζεο δ-

αιπζίδσλ θαη επνκέλσο θαη ην πνζνζηφ ηεο HbA2, ε εγδβ-Μεζνγεηαθή αλαηκία (έιιεηςε 

ηκήκαηνο ή φιεο ηεο πεξηνρήο ηεο νκάδαο γνληδίσλ β-ηχπνπ), ε γ Μεζνγεηαθή αλαηκία 

(έιιεηςε ηνπ ελφο ή ηνπ άιινπ γ γνληδίνπ). H θιεξνλνκηθή παξακνλή ηεο εκβξπτθήο 

αηκνζθαηξίλεο (HPFH) είλαη εηεξνγελήο νκάδα πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ παξακνλή ηεο 

εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο ζηελ ελήιηθε δσή θαη έιιεηςε ζεκαληηθψλ αηκαηνινγηθψλ 

αλσκαιηψλ (Παγθάινπ, 2017). 
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Μνξηαθή ηαμηλόκεζε 

 

Δ ειάηησζε ή έιιεηςε παξαγσγήο ησλ β-αιπζίδσλ πνπ ραξαθηεξίδεη ηε β-

ζαιαζζαηκία νθείιεηαη ζε κεηαιιάμεηο πνπ επεξεάδνπλ ηε κεηαγξαθή, ηε δηαδηθαζία 

σξίκαλζεο ηνπ mRNA, ηε κεηάθξαζε θαη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο β-αιπζίδαο (Πίλαθαο 7) 

(Παγθάινπ, 2017). 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 7. Μνξηαθή βάζε ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο. 

ΜΔΣΑΛΛΑΞΔΗ ΔΝΣΟΠΗΖ ΦΑΗΝΟΣΤΠΟ 

ησπειέο 

 

codon 39 C→T 

 

codon 121 G→T 

β°  

 

β° 

Μεηάζεζε πιαηζίνπ 

Ώλάγλσζεο 

codon 6, A deleted β° 

Πνπ αθνξνχλ ην 

mRNA 

IVS-1, G→A 

 

IVS-2, A→G 

 

VS-1 pos 5, G→C 

 

VS-1 pos 110, G→A 

β°  

 

β° 

 

β+ 

 

β+ 

Μεηαγξαθήο 

 

- 88 C→T β+ 

ηε ζέζε ηνπ splicing 

 

AATAAA→AACAAA β+ 

Ώζηαζείο αηκνζθαηξίλεο codon 106 T→G 

 

(leu→arg) 

β° 

  (Παγθάινπ, 2017, ζει. 570) 

 

 

Βαζηθνί ζηόρνη ζεξαπείαο β κεζνγεηαθήο 

 

Δ ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο, βαζίδεηαη ζηελ παζνγέλεηά 

ηεο θαη ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλαηκίαο, ζηελ πξφιεςε ησλ νζηηθψλ 

αιινηψζεσλ θαη ηνπ ππεξζπιεληζκνχ, θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο αηκνζηδήξσζεο, ε νπνία 

είλαη απφηνθνο φρη ηφζν ηεο απμεκέλεο απνξξφθεζεο ζηδήξνπ φζν ηεο ζχγρξνλεο 

ζεξαπείαο κε κεηαγγίζεηο. Δ βαζηθή απηή αληηκεηψπηζε ζπκπιεξψλεηαη κε θνηλσληθή θαη 

ςπρνινγηθή ππνζηήξημε ηνπ αξξψζηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη κε κέηξα πξφιεςεο 

θαη ζεξαπείαο ησλ επηπινθψλ ηεο λφζνπ ή θαη ησλ επηπινθψλ ηεο βαζηθήο ζεξαπείαο. Δ 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ ζεξαπεπηηθψλ ζηφρσλ επηηπγράλεηαη ζήκεξα κε ηηο κεηαγγίζεηο, ηε 

ζπιελεθηνκή θαη ηελ απνζηδήξσζε ( Καηζάλνπ, 2004). 
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Δλδηάκεζε β-Μεζνγεηαθή αλαηκία 

 

Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία ζαιαζζαηκηψλ 

πνιχεηεξνγελή θαη σο πξνο ην γνλφηππν θαη σο 

πξνο ηελ θιηληθή έθθξαζε (πνηθίιεη απφ βαξηά 

ζαιαζζαηκία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νπνίαο 

απαηηείηαη κεηάγγηζε αίκαηνο σο αζπκπησκαηηθή 

ζαιαζζαηκία πνπ αλαγλσξίδεηαη εληειψο ηπραία 

απφ κία αηκαηνινγηθή εμέηαζε). 

Πξνθχπηεη απφ ήπηεο β-ζαιαζζαηκηθέο 

κεηαιιάμεηο κε κηθξή ειάηησζε ησλ παξαγφκελσλ 

β-αιπζίδσλ, ζπλχπαξμε κε α-ζαιαζζαηκία (Βηθφλα 

8), ζπλχπαξμε κε δβ-ζαιαζζαηκία ή παξακνλή 

πςειήο αηκνζθαηξίλεο F (Παγθάινπ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

Κξηηήξηα γηα ηελ θιηληθή βαξύηεηα αζζελώλ 

 

 νβαξή Δπηα 

Διηθία δηάγλσζεο 2-6 6-12 

Ώηκνζθαηξίλε 

(g/dl)ζηελ παδηθή ειηθία 

6-8 >8 

Αηαηαξαρή αλάπηπμεο  +κέρξη++ 0 κέρξη + 

Οζηηθέο αιινηψζεηο +κέρξη+++ 0 κέρξη++ 

πιελνκεγαιία +κέρξη+++ +κέρξη++ 

Μεηαγγίζεηο πνξαδηθά Κακία 

(Αεκφπνπινο, 2018, ζει. 14) 

 

 

 

δβ-Μεζνγεηαθή αλαηκία 

 

 

Δ δβ-ζαιαζζαηκία φπσο θαη ε β-ζαιαζζαηκία είλαη πνιχ εηεξνγελήο ηφζν γνλνηππηθά 

φζν θαη θαηλνηππηθά. Με βάζε ηελ παξαγσγή ή κε δ- θαη β-αιπζίδσλ, δηαθξίλεηαη ζε 

(δβ)+-θαη (δβ)0-ζαιαζζαηκία (Παγθάινπ, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 8. Λεπηνθπηηάξσζε, ππνρξσκία, καθξνθπηηάξσζε, ζρηζηνθπηηάξσζε, αληζνθπηηάξσζε, 

αληζνρξσκία, εξπζξά κε θαζίδεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο ζε έλα κέξνο ηνπ εξπζξνύ. α+β-

κεζνγεηαθήαλαηκία (Παγθάινπ, 2017, ζει.570) 
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Δξγαζηεξηαθέο θαη θιηληθέο εθδειώζεηο 
 

Δηεξόδπγε β-κεζνγεηαθή αλαηκία (θνξέαο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο) 
 

 

Ο θνξέαο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο ζπλήζσο δελ παξνπζηάδεη θιηληθέο εθδειψζεηο 

(δηάγλσζε κε εξγαζηεξηαθφ έιεγρν θαη κε κειέηε ηεο νηθνγέλεηαο). ηε γεληθή εμέηαζε 

αίκαηνο ζπλήζσο βξίζθεηαη αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ πνπ είλαη 

κηθξφηεξα ζε κέγεζνο θαη έρνπλ ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε αηκνζθαηξίλε (ΜCV θαη 

MCH κηθξφηεξα απφ ην θπζηνινγηθφ) (ν ζίδεξνο ηνπ νξνχ είλαη θπζηνινγηθφο ή 

απμεκέλνο). ην επίρξηζκα ηνπ αίκαηνο βξίζθεηαη ππνρξσκία, κηθξνθπηηάξσζε 

αληζνθπηηάξσζε, πνηθηινθπηηάξσζε θαη ζηνρνθπηηάξσζε. πάληα βξίζθεηαη ήπηα 

κηθξνθπηηαξηθή αλαηκία [ζπρλά ζπλππάξρεη ζηδεξνπεληθή αλαηκία (παηδηά ζηελ αλάπηπμε, 

γπλαίθεο ζε ειηθία αλαπαξαγσγήο, ρξφληα απψιεηα αίκαηνο) θαη ε ρνξήγεζε ζηδήξνπ 

βειηηψλεη αιιά φρη πιήξσο ηελ αλαηκία]. ηελ ειεθηξνθφξεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο 

βξίζθεηαη αχμεζε ηεο αηκνζθαηξίλεο Ώ2 (πάλσ απφ 3.5%) θαη ε αηκνζθαηξίλε F είλαη 

ζπλήζσο θπζηνινγηθή, ελψ ζηε βηνζχλζεζε παξαηεξείηαη κεησκέλνο ιφγνο β/α(<0.7). 

Αελ απαηηείηαη θακηά ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε. Λφγσ ηνπ θηλδχλνπ γέλλεζεο 

αηφκσλ κε νκφδπγε β-κεζνγεηαθή αλαηκία επί γάκνπ κεηαμχ θνξέσλ ηεο λφζνπ είλαη 

επηηαθηηθή αλάγθε ε ηέιεζε νηθνγελεηαθήο κειέηεο θαη ε ρνξήγεζε γελεηηθψλ ζπκβνπιψλ 

(ελεκέξσζε θαη ζχζηαζε γηα ηελ αλάγθε ηέιεζεο πξνγελλεηηθήο δηάγλσζεο ακέζσο κε ηε 

δηαπίζησζε ηεο εγθπκνζχλεο) (Παγθάινπ, 2017). 

 
 

Οκόδπγε β-κεζνγεηαθή αλαηκία (κείδσλ β-κεζνγεηαθή αλαηκία) (λόζνο Cooley) 

 

 

Οη πάζρνληεο απφ νκφδπγε β-κεζνγεηαθή αλαηκία είλαη ζπλήζσο ζχλζεηνη 

εηεξνδπγψηεο, θνξείο δηαθφξσλ κνξηαθψλ βιαβψλ, ελψ ε πηζαλφηεηα νκνδπγσηίαο είλαη 

κηθξφηεξε. Δ βαξχηεηα ηεο θιηληθήο εηθφλαο εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηνλ βαζκφ ηεο 

αλαηκίαο αιιά θπξίσο απφ ηνλ βαζκφ πεξίζζεηαο ησλ α-αιπζίδσλ. Σα ζπκπηψκαηα 

ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ηνλ 3ν -6ν κήλα ή θαη αξγφηεξα κεηά ηε γέλλεζε (ηξηάδα: έληνλε 

ρξφληα αλαηκία + ίθηεξνο + κεγάιε δηφγθσζε ηνπ ζπιελφο). Δ δηφγθσζε ηνπ ζπιελφο 

είλαη πξννδεπηηθή θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηεζηηθά θαηλφκελα απφ ηα γχξσ φξγαλα θαη 

ζε δεπηεξνπαζή ππεξζπιεληζκφ κε αχμεζε ηεο θαηαζηξνθήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ 

ζπλνδεπφκελε απφ νπδεηεξνπελία θαη ζξνκβνπελία. (Πίλαθαο 5). Με ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ εκθαλίδεηαη ε ραξαθηεξηζηηθή θιηληθή εκθάληζε ησλ παζρφλησλ (βξαρχ 

αλάζηεκα, κεζνγεηαθφ πξνζσπείν, ιεπηφο ζψξαθαο θαη κέιε, πξνπέηεηα ηεο θνηιίαο ιφγσ 

δηφγθσζεο ζπιελφο θαη ήπαηνο, θαζπζηέξεζε εθεβείαο θιπ). ζν πεξλνχλ ηα ρξφληα ε 

αηκνζηδήξσζε είλαη κηα απφ ηηο βαξχηεξεο επηπινθέο ηεο β-κεζνγεηαθήο αλαηκίαο 

(επαηηθή βιάβε, κπνθαξδηνπάζεηα θαη θαξδηαθή αλεπάξθεηα, δηαηαξαρή γνλάδσλ θαη 

παγθξέαηνο). Ώπφ ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαη νη δχν γνλείο είλαη θνξείο (εηεξνδπγψηεο) 

γηα ηελ β-κεζνγεηαθή αλαηκία θαη εκθαλίδνπλ κηθξνθπηηάξσζε θαη ππνρξσκία. Καηαγσγή 

απφ πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ, ηεο Μέζεο θαη Άπσ Ώλαηνιήο. ηελ Βιιάδα πεξηνρέο κε 

απμεκέλν πνζνζηφ εηεξνδπγσηψλ (5-15%) είλαη νη πεξηνρέο Καξδίηζαο, Κέξθπξαο, 

Λέζβνπ, Λήκλνπ, Διείαο, ΏραΎαο, Λαξίζεο, Ώηησιναθαξλαλίαο, Πξέβεδαο, Βπβνίαο, 

Ρεζχκλνπ θ.α. Δ γεληθή εμέηαζε αίκαηνο δείρλεη έληνλε, κηθξνθπηηαξηθή, ππφρξσκε 

αλαηκία, κε απμεκέλα επίπεδα ζηδήξνπ θαη κέηξηα αχμεζε ησλ δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ (ε 
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αλαηκία είλαη απνηέιεζκα ζπλδπαζκνχ ηεο κε απνδνηηθήο εξπζξνπνίεζεο θαη ηεο 

βξάρπλζεο ηνπ ρξφλνπ επηβίσζεο ησλ εξπζξψλ). ην επίρξηζκα πεξηθεξηθνχ αίκαηνο 

παξαηεξείηαη κηθξνθπηηάξσζε, ππνρξσκία, ιεπηνθπηηάξσζε, αληζνθπηηάξσζε, 

πνηθηινθπηηάξσζε, χπαξμε ζηνρνθπηηάξσλ, βαζεφθηιεο ζηίμεο θαη αλεχξεζε 

θπθινθνξνχλησλ ζπλήζσο ψξηκσλ εξπζξνβιαζηψλ (ιφγσ εμσκπειηθήο αηκνπνίεζεο 

θπξίσο ζην ζπιήλα) (Βηθφλα9). Σα ζεκεία αηκφιπζεο είλαη εκθαλή κε αχμεζε ηεο 

έκκεζεο ρνιεξπζξίλεο, ειάηησζε ησλ απηνζθαηξηλψλ θιπ. 

Δ νζκσηηθή αληίζηαζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζηα ππφηνλα δηαιχκαηα είλαη 

απμεκέλε (εχξεκα κε εηδηθφ). Δ δηάγλσζε γίλεηαη κε ηελ ειεθηξνθφξεζε αηκνζθαηξίλεο 

θαη ηε κέηξεζε ηεο εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο: Δ αηκνζθαηξίλε F είλαη πνιχ απμεκέλε 

(ζεκαζία έρεη κεηά ηνλ 6
ν
 κήλα ηεο δσήο), ε αηκνζθαηξίλε A2 είλαη θπζηνινγηθή (ζηνπο 

νκνδπγψηεο), ε αηκνζθαηξίλε Ώ απνπζηάδεη (β° ) ή βξίζθεηαη ζε κηθξέο πνζφηεηεο (β+ ). 

Με ηελ άληζε θαηαλνκή ηεο αηκνζθαηξίλεο F ζηα εξπζξά αηκνζθαίξηα γίλεηαη δηαθνξηθή 

δηάγλσζε απφ ηελ θιεξνλνκηθή παξακνλή ηεο αηκνζθαηξίλεο F (HPFH) (κε ηε δνθηκαζία 

Betke, ή κε θχηηαξα F) Ώπφ ηνλ αθηηλνινγηθφ έιεγρν ηνπ ζθειεηνχ παξαηεξείηαη 

ςεθηξνεηδήο παξπθή ησλ νζηψλ ηνπ θξαλίνπ, ιέπηπλζε ηνπ θινηνχ ησλ καθξψλ νζηψλ 

(αηηία απηφκαησλ θαηαγκάησλ), κείσζε ηεο νζηηθήο κάδαο (δηάρπηε νζηενπφξσζε), θελνί 

ή ακθίθνηινη ζπφλδπινη (Παγθάινπ, 2017). 

 

 

 
 

Δηθόλα 9. Λεπηνθπηηάξσζε, ππνρξσκία, ζηνρνθπηηάξσζε, αληζνρξσκία, 

κεηαγγηζζκέλα εξπζξά (ζθαηξνθπηηάξσζε) (Παγθάινπ, 2017, ζει. 572) 
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ΠΗΝΑΚΑ 8. Κιηληθά θαη εξγαζηεξηαθά επξήκαηα κείδνλνο β-ζαιαζζαηκίαο. 

 

Με απνδνηηθή εξπζξνπνίεζε 

Τπεξπιαζία κπεινχ ιφγσ κε επηηπρνχο αληηζηάζκηζε ηεο ελδνκπειηθήο θαηαζηξνθήο ησλ 

εξπζξνβιαζηψλ απφ ηελ θαηαθξήκληζε ηεο πεξίζζεηαο ησλ α-αιπζίδσλ. Έληνλεο 

παξακνξθψζεηο νζηψλ, βαξηά νζηενπφξσζε, αλαζηνιή αλάπηπμεο. 

 

Αλαηκία 

Μεησκέλε παξαγσγή εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ, κείσζε πεξηεθηηθφηεηαο ζε αηκνζθαηξίλε θαη 

απμεκέλε αηκφιπζε ιφγσ θαηαθξήκληζεο ησλ α-αιπζίδσλ. Έληνλεο κνξθνινγηθέο 

αιινηψζεηο, "έγθιεηζηα" εληφο ησλ εξπζξψλ κεηά απφ έκβηα ρξψζε. 

Αηθηπνεξπζξνθπηηάξσζε, αχμεζε ηεο έκκεζεο ρνιεξπζξίλεο θαη ηεο LDH. 

 

πιελνκεγαιία 

Πξννδεπηηθή αχμεζε ιφγσ ππεξιεηηνπξγίαο, ιίκλαζε αίκαηνο, επίηαζε αλαηκίαο (πδξαηκία). 

 

Υνινιηζίαζε 

Πιεηφρξσκε ρνιή ιφγσ ππεξρνιεξπζξηλαηκίαο, ρνινιηζίαζε (ζπκπηψκαηα, πξνβιήκαηα). 

 

Έιθε θλεκώλ 

Λφγσ αλαηκίαο, κεησκέλεο απφδνζεο νμπγφλνπ, ελαπφζεζεο ζηδήξνπ θαη ρξφληαο θιεβηθήο 

ζηάζεο (ζπρλά ρξνλίδνπζα θιεγκνλή). 

 

Οζηενπόξσζε 

Οζηηθά άιγε ιφγσ πίεζεο απφ ηνλ ππεξπιαζηηθφ κπειφ, ζπρλά απηφκαηα θαηάγκαηα 

 

Δμσκπειηθή αηκνπνίεζε 

Βξπζξνβιαζηηθή ππεξπιαζία απφ ηα νζηά, ζπρλά πίεζε αξαθείκελσλ νξγάλσλ θαη ηδηαίηεξα 

ηνπ λσηηαίνπκπεινχ. 

 

 (Παγθάινπ, 2017, ζει. 571) 

 

 

 



 

 

 

41 

 

 

 

Πνξεία – Πξόγλσζε 
 

Δ λφζνο ρσξίο θακηά ζεξαπεπηηθή θξνληίδα εμειίζζεηαη ζαλαηεθφξα κέζα ζηελ 

πξψηε δεθαεηία ηεο δσήο. Με ηελ εθαξκνγή ππνζηεξηθηηθήο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ε 

επηβίσζε έρεη παξαηαζεί πνιχ θαη ε θαηάιεμε κπνξεί λα ζπκβεί θπξίσο ιφγσ ησλ 

επηπινθψλ ηεο εκθαληδφκελεο αηκνρξσκάησζεο κε ηελ εθδήισζε θαξδηαθήο αλεπάξθεηαο 

πνπ επηηείλεηαη απφ ηελ ρξφληα ππνμαηκία, θίξξσζεο ήπαηνο, αλεπάξθεηαο ελδνθξηλψλ 

αδέλσλ θαη ησλ ππνηξνπηαδνπζψλ ινηκψμεσλ (Παγθάινπ, 2017). 

 

 

Σξέρνπζεο θαη κειινληηθέο ζεξαπείεο γηα ηε κείδνλα β-ζαιαζζαηκία. 

 

 

 Οη δηαηαξαρέο ηεο αηκνζθαηξίλεο αληηπξνζσπεχνπλ ζρεδφλ ην 5% ησλ ζαλάησλ ζηελ 

Βιιάδα ζε παηδηά ειηθίαο θάησ ησλ πέληε εηψλ. Γηα κηα κεηνςεθία αζζελψλ, θπξίσο ζε 

ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο, νη ηξέρνπζεο ζεξαπείεο πεξηιακβάλνπλ δηα βίνπ κεληαίεο 

ππνζηεξηθηηθέο κεηαγγίζεηο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ καδί κε ρειηθνπνίεζε ζηδήξνπ ή 

ζεξαπεπηηθή αιινγελή κεηακφζρεπζε HSC. Χζηφζν, νη επαλαιακβαλφκελεο κεηαγγίζεηο 

πξνθαινχλ ππεξθφξησζε ζηδήξνπ, κε απεηιεηηθέο γηα ηε δσή επηπινθέο, φπσο 

ελδνθξηληθή δπζιεηηνπξγία, θαξδηνκπνπάζεηα, επαηηθή λφζν θαη, ηειηθά, πξφσξε ζάλαηνο.  

 ε απνπζία κεηάγγηζεο, αζζελείο κε βεηαζαιακία - ηα κεγάια πεζαίλνπλ κέζα ζηα 

πξψηα πέληε ρξφληα ηεο δσήο ηνπο, θαη - αθφκε θαη κε κεηαγγίζεηο, κφλν ην 50% 65% ησλ 

αζζελψλ δνπλ πέξαλ απηνχ ηελ ειηθία ησλ 35 εηψλ ζε ρψξεο πςεινχ εηζνδήκαηνο Δ 

θαξκαθνινγηθή επαγσγή ηεο εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο θαη ε γνληδηαθή ζεξαπεία 

βξίζθνληαη ζήκεξα ζην πεηξακαηηθφ ζηάδην.  
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Δηθόλα 10 (Dreuzy, 2016, ζει.26) 
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ηελ εηθφλα 10 εηθνλίδεηαη:  

 

 

Πάλσ  αξηζηεξά: 

 πκβαηηθή ζεξαπεία: πεξηιακβάλεη ηαθηηθέο κεηαγγίζεηο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ θαη 

ρεκεία ζηδήξνπ κε ελέζηκε (δεθεξνμακίλε) ή απφ ηνπ ζηφκαηνο (δεθεξηπξφλε ή 

Deferasirox). 

 

 

 Κάησ αξηζηεξά:  

Οη επαγσγείο αιπζίδαο γακα-ζθαηξίλεο ζηνρεχνπλ ζηε κείσζε ηεο αλάγθεο γηα 

κεηαγγίζεηο εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ. Βλαο αξηζκφο απφ θάξκαθα έρνπλ ειεγρζεί, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θπηηαξνηνμηθψλ ελψζεσλ θαη επηγελεηηθψλ ξπζκηζηψλ. Σν πξψην 

θάξκαθν πνπ δείρλεη φηη απμάλεη ηελ έθθξαζε ηεο g-ζθαηξίλε ήηαλ ν παξάγνληαο 

απνκεζπιίσζεο 5-αδαθηηηδίλε. Δ εξπζξνπνηεηίλε (ΒΡΟ) έρεη πνιιαπιαζηαζηηθέο θαη αληη-

απνπησηηθέο ηδηφηεηεο. Δ ζπλδπαζκέλε ρνξήγεζε αλαζπλδπαζκέλεο ΒΡΟ καδί κε 

θπηηαξνηνμηθά θάξκαθα κπνξεί λα είλαη επσθειήο γηα αζζελείο κε ρακειά επίπεδα ΒΡΟ. 

Οη κειινληηθέο ζεξαπείεο κπνξνχλ λα ζηνρεχζνπλ ηνπο παξάγνληεο κεηαγξαθήο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ g-ζθαηξίλε θαηαζηνιήο, φπσο ην BCL11a θαη ην KLF1.  

 

 

 Κάησ δεμηά: Ώιινγελήο κεηακφζρεπζε,κε ζπλδεδεκέλα ή κε ζρεηηδφκελα θχηηαξα-δφηεο 

απφ κνλάδεο αίκαηνο νκθάιηνπ ιψξνπ, θηλεηνπνηεκέλν πεξηθεξηθφ αίκα ή κπειφ ησλ 

νζηψλ είλαη ζήκεξα ε κφλε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ππφ ηνλ φξν φηη κπνξεί λα βξεζεί έλαο 

ζπκβαηφο δφηεο. Χζηφζν, νη θίλδπλνη αζζέλεηαο κνζρεχκαηνο έλαληη μεληζηή θαη 

απφξξηςε κφζρεπκαηνο πεξηνξίδνπλ ηε ρξήζε απηήο ηεο δηαδηθαζίαο. 

  

Πάλσ δεμηά: Δ γνληδηαθή ζεξαπεία είλαη έλα πνιιά ππνζρφκελν θάξκαθν κηαο δφζεο, 

ρσξίο λα ρξεηάδεηαη αλνζνθαηαζηαιηηθή θιηληθή ξχζκηζε θαη πξνθχιαμε αζζελεηψλ 

κνζρεχκαηνο έλαληη μεληζηή. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε φινπο ηνπο αζζελείο. Ώμηνιφγεζε 

ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαη έρνπλ ήδε 

αλαθέξεη ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Μειέηεο κεγαιχηεξσλ αξηζκψλ ησλ αζζελψλ 

απαηηείηαη πξηλ απφ ηε ιήςε ηπρφλ ηζρπξψλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα. Μαθξνπξφζεζκε απνηειεζκαηηθφηεηα / θίλδπλνο / 

θφζηνο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ πξνζεθηηθά(Dreuzy et al.,2016) 

 

εκαληηθφ σζηφζν είλαη ε ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο ζηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή. Δ 

ζπκκφξθσζε ηνπ αζζελνχο ζεκαίλεη πξνζθφιιεζε ζηηο επηβαιιφκελεο ζεξαπεπηηθέο 

ζπζηάζεηο ελψ ε απηνθξνληίδα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο ζθφπηκεο δξάζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αζζελνχο γηα ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ, ηελ πξφιεςε ηεο αζζέλεηαο, θαη ηελ 

αλίρλεπζε θαη ζεξαπεία ησλ απνθιίζεσλ ηεο πγείαο. Δ απηνθξνληίδα δελ δίλεη έκθαζε 

κφλν ζε δξαζηεξηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο αζζέλεηαο, αιιά επίζεο πεξηιακβάλεη φιεο 

εθείλεο ηηο ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη νπζηψδεο γηα ηελ ζπλνιηθή επεκεξία. Σν πξφβιεκα 

ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αζζελνχο ζηελ ζεξαπεπηηθή αγσγή απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

πξφγλσζε θαη ζηε δηακφξθσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο, θαζψο ε ζεξαπεία 

ζπλερίδεηαη εθφξνπ δσήο (Παξαζθεπνχδε,2013). 
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Δηθόλα11.  (Γεκόπνπινο, 2018, ζει. 14). 
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Μεηάγγηζε 

 

 

Σν νιηθφ πνζφ ρνξεγνχκελνπ αίκαηνο εθηηκάηαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ αξξψζηνπ θαη 

ηελ θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο νιηθφο φγθνο ηνπ αίκαηνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 10-20ml/kg  

βάξνπο ζψκαηνο ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ (αηκαηνθξίηεο 75%). Τπνινγίδεηαη φηη 3 ml 

ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ αλά kg ζψκαηνο απμάλεη ηελ Hb θαηά 1g/dl. Πνζά κεγαιχηεξα 

ησλ 20 ml/kg βάξνπο ζψκαηνο, αλά κεηάγγηζε ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Εδηαίηεξε 

πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε αξξψζηνπο πνπ δηαηεξνχλ ρακειή αηκνζθαηξίλε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη άξξσζηνη απηνί κεηαγγίδνληαη κε κηθξέο πνζφηεηεο αίκαηνο, γηαηί 

ππάξρεη θίλδπλνο θαξδηαθήο θάκςεο. ε πνιχ βαξηέο πεξηπηψζεηο ζπλίζηαηαη αθφκα θαη 

αθαηκαμνκεηάγγηζε 

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ θαηάιιεινπ αίκαηνο απαηηείηαη: 

α) Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαηλνηχπνπ ησλ ακεηάγγηζησλ αξξψζησλ γηα ηα θνηλά αληηγφλα 

ησλ ζπζηεκάησλ Rhesus, Kell, Duffy, Kidd πξηλ απφ ηελ έλαξμε ζεξαπείαο κε κεηάγγηζε. 

β) Μεηάγγηζε κε αίκα ζπκβαηφ ζηα ζπζηήκαηα Ώΐ0 θαη Rhesus θαη ζπρλφο έιεγρνο 

γηα εκθάληζε αληηζσκάησλ ζηα εξπζξνθχηηαξα αληηγφλα. 

γ) ε πεξηπηψζεηο επαηζζεηνπνίεζεο, ηαπηνπνηνχληαη ηα αιιναληηζψκαηα θαη 

ρνξεγείηαη αίκα ζπκβαηφ γηα ηα αληίζηνηρα αληηγφλα. 

Εδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε αξξψζηνπο κε ελδηάκεζε 

Μεζνγεηαθή Ώλαηκία πνπ αξρίδνπλ κεηαγγίζεηο ζε κεγαιχηεξε ειηθία ή ζε αξξψζηνπο 

πνπ κεηαγγίδνληαη πεξηζηαζηαθά. ηνπο αξξψζηνπο απηνχο ε αιιναλνζνπνίεζε είλαη 

ζπρλφηεξε κε ηελ έλλνηα ηεο αλάπηπμεο πνιιψλ αιιναληηζσκάησλ. 

Σν νιηθφ πνζφ ρνξεγνχκελνπ αίκαηνο εθηηκάηαη κε βάζε ηελ ειηθία ηνπ αξξψζηνπ θαη 

ηελ θιηληθή ηνπ θαηάζηαζε. Ο νιηθφο φγθνο ηνπ αίκαηνο θπκαίλεηαη κεηαμχ 10-20ml/kg  

βάξνπο ζψκαηνο ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ (αηκαηνθξίηεο 75%). Τπνινγίδεηαη φηη   3 ml  

ζπκππθλσκέλσλ εξπζξψλ αλά kg ζψκαηνο απμάλεη ηελ Hb θαηά 1g/dl. Πνζά κεγαιχηεξα 

ησλ 20 ml/kg βάξνπο ζψκαηνο, αλά κεηάγγηζε ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη. Εδηαίηεξε 

πξνζνρή ρξεηάδεηαη ζε αξξψζηνπο πνπ δηαηεξνχλ ρακειή αηκνζθαηξίλε γηα κεγάιν 

ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη άξξσζηνη απηνί κεηαγγίδνληαη κε κηθξέο πνζφηεηεο αίκαηνο, γηαηί 

ππάξρεη θίλδπλνο θαξδηαθήο θάκςεο. ε πνιχ βαξηέο πεξηπηψζεηο ζπλίζηαηαη αθφκα θαη 

αθαηκαμνκεηάγγηζε. 

Πξνζνρή: ρξεηάδεηαη θαη ζην ξπζκφ ησλ κεηαγγίζεσλ, πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 

4 ml/kg ηελ ψξα. Δ παξαθνινχζεζε ηεο ζεξαπείαο πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή: 

 

α)Δκεξνκελία κεηάγγηζεο. 

β)Καζαξφ βάξνο αηκαηνθξίηε θαη αηκνζθαηξίλεο ηνπ κεηαγγηδφκελνπ αίκαηνο. 

γ)Μέηξεζε ηηκήο αηκνζθαηξίλεο θαη αηκαηνθξίηε πξηλ θαη κεηά ηελ κεηάγγηζε. 

δ)Ώθξηβήο κέηξεζε βάξνπο ζψκαηνο 2-4 θνξέο ην ρξφλν (Καηζάλνπ Ώ. ,2004). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

46 

 

Δπηπινθέο Θεξαπείαο 

 

Οη βαζηθφηεξεο επηπινθέο ηεο ζεξαπείαο ζρεηίδνληαη κε ηηο κεηαγγίζεηο θαη ρσξίδνληαη 

ζε άκεζεο θαη απψηεξεο αληηδξάζεηο κεηά απφ κεηάγγηζε. 

 

Ώ. Άκεζεο αληηδξάζεηο 

 

1.Ομεία αηκνιπηηθή αληίδξαζε 

 

Οη νμείεο αηκνιπηηθέο αληηδξάζεηο (ΟΏΏ) ζπλήζσο πξνθαινχληαη απφ κεηάγγηζε 

αζχκβαησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ ζε αζζελή κε θπζηθά αληη-Ώ ή/θαη αληη-ΐ αληηζψκαηα. 

(ΏΐΟ αζπκβαηφηεηα) Μεηά ην ζρεκαηηζκφ ηνπ ζπκπιέγκαηνο αληηγφλνπ-αληηζψκαηνο 

κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί ε θιαζζηθή νδφο ηνπ ζπκπιεξψκαηνο. Βθδειψλεηαη κε ππξεηφ 

κε ή ρσξίο ξίγνο, νπηζζνζηεξληθφ πφλν, νζθπαιγία, ππφηαζε, λαπηία, δχζπλνηα, 

αηκνζθαηξηλνπξία θαη κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηάρπηε ελδαγγεηαθή πήμε θαη νμεία λεθξηθή 

αλεπάξθεηα. Σα αίηηα αηκφιπζεο κεηά απφ κεηάγγηζε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα θάησζη: 

(α) ΏΐΟ αζχκβαηε κεηάγγηζε, 

(β) αληηεξπζξνθπηηαξηθφ αληίζσκα ζην αίκα ηνπ ιήπηε, 

(γ) αληηεξπζξνθπηηαξηθφ αληίζσκα ζην κεηαγγηδφκελν πιάζκα, 

(δ) κεηάγγηζε κεγάιεο πνζφηεηαο εξπζξψλ θνληά ζηε ιήμε ηνπο, 

(ε) κηθξνβηαθή κφιπλζε ηεο κνλάδαο, 

(ζη) ππεξβνιηθή πξνζέξκαλζε /ή θαηάςπμε ηεο κνλάδαο 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νμείαο αηκνιπηηθήο αληίδξαζεο είλαη ζεκαληηθή ε αλάηαμε ηεο 

ππφηαζεο θαη ε δηαηήξεζε ηεο λεθξηθήο ιεηηνπξγίαο. ε βαξηέο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα 

ρξεηαζζεί αηκνθάζαξζε. 

 

2.Ππξεηηθή αληίδξαζε 

 

Ώχμεζε ζεξκνθξαζίαο θαηά 10 C ε νπνία δελ κπνξεί λα απνδνζεί ζε άιιε αηηία. 

Οθείιεηαη ζε αληηιεπθνθπηηαξηθά αληηζψκαηα ζην πιάζκα ηνπ αζζελνχο πνπ 

θαηεπζχλνληαη ελαληίνλ αληηγφλσλ ησλ ιεκθνθπηηάξσλ ή κνλνθπηηάξσλ ηνπ δφηε. Ο 

ππξεηφο κπνξεί λα νθείιεηαη: 

α) ζε αληίδξαζε αληηγφλνπ-αληηζψκαηνο πνπ νδεγεί ζε ελεξγνπνίεζε ζπκπιεξψκαηνο 

θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ζε έθιπζε θπηηαξνθηλψλ IL1a, IL-6,TNF-a 

ή β) ζε παξνπζία θπηηαξνθηλψλ ζην απνζεθεπκέλν παξάγσγν, πνπ έρνπλ παξαρζεί 

απφ ηα ιεπθνθχηηαξα. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ππξεηηθψλ αληηδξάζεσλ ζπληζηάηαη ε 

ρξήζε θίιηξσλ πνπ απνζθνπεί ζηε κείσζε ησλ ιεπθνθπηηάξσλ ζε <1x106/κνλάδα. 

 

 3.Αιιεξγηθή αληίδξαζε 

 

Βθδειψλεηαη ζπλήζσο κε εξχζεκα, εμάλζεκα, θλεζκφ, κπνξεί φκσο λα νδεγήζεη κέρξη 

θαη ζε αλαθπιαθηνεηδέο shock. Οθείιεηαη ζπλήζσο ζε αληηζψκαηα ζην πιάζκα ηνπ 

αζζελνχο πνπ θαηεπζχλνληαη έλαληη αληηγφλσλ ησλ πξσηετλψλ ηνπ πιάζκαηνο ή θαη 

άιισλ νπζηψλ ζηελ θπθινθνξία ηνπ δφηε (ηξνθέο, θάξκαθα). Βμαηξεηηθά ζνβαξή 

αληίδξαζε παξαηεξείηαη ζε άηνκα κε έιιεηςε ΕgΏ πνπ έρνπλ αληη-ΕgΏ αληηζψκαηα (έρνπλ 

επαηζζεηνπνηεζεί απφ πξνεγνχκελε κεηάγγηζε ή εγθπκνζχλε). Δ ζεξαπεία ηεο 

αιιεξγηθήο αληίδξαζεο είλαη ε ρνξήγεζε αληηζηακηληθψλ, επηλεθξίλεο ή 

θνξηηθνζηεξνεηδψλ αλάινγα κε ηε βαξχηεηά ηεο. ε άηνκα κε έιιεηςε ΕgΏ ζπληζηάηαη ε 

ρνξήγεζε πιπκέλσλ πξντφλησλ. 
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4.Ομεία πλεπκνληθή βιάβε ζρεηηδόκελε κε ηε κεηάγγηζε. (TRALI Transfusion 

Related Acute Lung Injury) 

 

Σν ζχλδξνκν κνηάδεη κε ην ζχλδξνκν νμείαο αλαπλεπζηηθήο δπζρέξεηαο ησλ ελειίθσλ 

(ARDS) θαη παξνπζηάδεηαη κε δχζπλνηα, βαξηά ππνμαηκία, ακθνηεξφπιεπξα πλεπκνληθά 

δηεζήκαηα, ηαρπθαξδία θαη ππφηαζε. Δ δηαθνξηθή δηάγλσζε απφ ην νμχ θαξδηνγελέο 

πλεπκνληθφ νίδεκα γίλεηαη ζπλήζσο, επεηδή δελ δηαπηζηψλεηαη θαξδηνκεγαιία θαη ε 

θεληξηθή θιεβηθή πίεζε είλαη θπζηνινγηθή. Δ αληηκεηψπηζε ζπλίζηαηαη ζηε ρνξήγεζε Ο2 

έσο θαη ηε κεραληθή ππνζηήξημε ηεο αλαπλνήο. 

 

5. Μηθξνβηαθή κόιπλζε παξαγώγσλ. 

 

Μπνξεί λα νθείιεηαη (α) ζε κφιπλζε ησλ αζθψλ είηε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ή 

θαηά ηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ παξαγψγνπ, (β) ζε κφιπλζε 

απνδηδφκελε ζηνλ αηκνδφηε (κε επαξθήο θαζαξηζκφο ηνπ δέξκαηνο ή παξνδηθή θαη 

αζπκπησκαηηθή βαθηεξηαηκία ηνπ δφηε). 

 

6. Κπθινθνξηθή επηβάξπλζε. 

 

ε αζζελείο κε θαξδηαθή αλεπάξθεηα, ε κεηάγγηζε κεγάιεο πνζφηεηαο αίκαηνο ή κε 

γξήγνξν ξπζκφ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη πλεπκνληθφ νίδεκα. πληζηάηαη βξαδεία ρνξήγεζε, 

πεξηνξηζκφο ηνπ ρνξεγνχκελνπ φγθνπ αίκαηνο κε θαηαλνκή ησλ κεηαγγίζεσλ ζε 

πεξηζζφηεξεο ψξεο ή θαη εκέξεο θαη ρνξήγεζε δηνπξεηηθψλ παξαιιήισο. Γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζπκβακάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κεηάγγηζε, είλαη απαξαίηεηε ε 

παξαθνινχζεζε ηεο κεηάγγηζεο θαηά ηα πξψηα 10 ιεπηά κεηά ηελ έλαξμή ηεο (αξηεξηαθή 

πίεζε, ζθχμεηο ζεξκνθξαζία). 

 

Αληηκεηώπηζε ησλ άκεζσλ αληηδξάζεσλ κεηά από κεηάγγηζε. 

 

Πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ελέξγεηεο: 

(α) Άκεζε δηαθνπή ηεο κεηάγγηζεο, 

(β) δηαηήξεζε θιέβαο κε 0.9% NaCl, 

(γ) ακεζε ελεκέξσζε ηνπ ηαηξνχ θαη ηεο αηκνδνζίαο, 

(δ) ζηελή παξαθνινχζεζε δσηηθψλ ζεκείσλ (ζθπγκφο, αξηεξηαθή πίεζε, 

ζεξκνθξαζία), 

(ε) ρνξήγεζε Ο2 αλ ππάξρεη αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα θαη αθηηλνγξαθία ζψξαθνο, 

(ζη) ρνξήγεζε θαηάιιειεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο, 

(δ) ιήςε δείγκαηνο αίκαηνο γηα απνζηνιή ζηελ Ώηκνδνζία, 

(ε) ζπκπιήξσζε εληχπνπ αληηδξάζεσλ, 

(ζ) απνζηνιή ηνπ εληχπνπ καδί κε ηα δείγκαηα θαη ηνλ αζθφ ζηελ αηκνδνζία (ν αζθφο 

ηνπ ζπκβάκκαηνο απαγνξεχεηαη λα «πεηαρηεί ζε απνξξίκκαηα») 

(η) θαηαγξαθή ηεο αληίδξαζεο ζην ηζηνξηθφ ηνπ αζζελνχο. 

ΐ. Ώπψηεξεο αληηδξάζεηο 

 

1.Δπηβξαδπλόκελεο αηκνιπηηθέο αληηδξάζεηο 

 

Οθείινληαη ζε δεπηεξνγελή αλνζηαθή απφθξηζε. Οη δέθηεο κπνξεί λα έρνπλ 

αλνζνπνηεζεί απφ έθζεζε ζε εξπζξνθπηηαξηθφ αληηγφλν απφ κία ή πεξηζζφηεξεο 
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κεηαγγίζεηο ή θπήζεηο, ε πνζφηεηα φκσο ηνπ αληηζψκαηνο ζηνλ νξφ, είλαη πνιχ κηθξή γηα 

λα πξνθαιέζεη άκεζε θαηαζηξνθή ησλ εξπζξψλ. 

 

2. Αληίδξαζε κνζρεύκαηνο θαηά μεληζηνύ κεηά από κεηάγγηζε (TA-GVHD, 

Transfusion associated graft versus host disease). 

 

Βίλαη κηα ζπάληα αιιά ζνβαξή (ζπλήζσο ζαλαηεθφξνο) επηπινθή ηεο κεηάγγηζεο. 

Πξνθαιείηαη απφ ηα δψληα ιεκθνθχηηαξα πνπ πεξηέρνληαη ζηα παξάγσγα. Βκθαλίδεηαη 

ζπλήζσο ζε αλνζνθαηαζηαικέλνπο αζζελείο (ιφγσ ρεκεηνζεξαπείαο ή κεηακφζρεπζεο 

κπεινχ). Ώπαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα ππάξρεη θάπνηα νκνηφηεηα ΔLΏ κεηαμχ δέθηε 

θαη δφηε. 

 

3. Αηκνζηδήξσζε 

 

Μηα κνλάδα Β πεξηέρεη 225 mg ζηδήξνπ. Ώπηφ έρεη σο απνηέιεζκα, αζζελείο πνπ 

ππνβάιινληαη ζε ζπρλέο κεηαγγίζεηο, φπσο αζζελείο κε κεζνγεηαθή αλαηκία ή 

κπεινδπζπιαζηηθά ζχλδξνκα λα παξνπζηάδνπλ ππεξθφξησζε κε ζίδεξν. Ο ζίδεξνο 

ελαπνηίζεηαη ζην ήπαξ, ζην πάγθξεαο θαη ζηελ θαξδηά πξνθαιψληαο ζηαδηαθή βιάβε 

ηνπο. ηνπο αζζελείο απηνχο ζπληζηάηαη ε ρνξήγεζε ρειηθψλ παξαγφλησλ πνπ κπνξνχλ 

λα δεζκεχνπλ ην ζίδεξν θαη λα ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηα νχξα ή ηα θφπξαλα φπσο, ε 

δεζθεξηνμακίλε (ελδνβιέβηα, ελδνκπηθά), ε δεθεξηπξφλε θαη ε δεθεξαζηξφμε (απφ ηνπ 

ζηφκαηνο). 

 

4. Λνηκώδε λνζήκαηα κεηαδηδόκελα κε ηε κεηάγγηζε 

 

Δ κφιπλζε ελφο αηφκνπ κε θάπνην ινηκψδεο λφζεκα απφ κεηάγγηζε απνηειεί έλα 

θίλδπλν ν νπνίνο ζπλερψο ειαρηζηνπνηείηαη, αιιά παξακέλεη ππαξθηφο. 

 Σν πξνζθεξφκελν αίκα ζήκεξα ζηελ Βιιάδα ειέγρεηαη γηα 

(α) Δπαηίηηδα ΐ, 

(β) Δπαηίηηδα C, 

(γ) Βπίθηεηε αλνζνινγηθή αλεπάξθεηα (AIDS, HIV 1/2), 

(δ) HTLV(Human Tcell Leukemia Virus I/II), 

(ε) χθηιε. 

Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε κέζνδν ELISA, αιιά θαη κε ηε κέζνδν NAT 

(Νucleic Acid Testing) (Πνιίηε, 2015).  

 

πιελεθηνκή 

 

Ο ππεξζπιεληζκφο είλαη ζπρλή επηπινθή ηεο κεζνγεηαθήο αλαηκίαο, ηδηαίηεξα ζε 

αξξψζηνπο νη νπνίνη δελ κεηαγγίδνληαη ζπζηεκαηηθά. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ν ζπιήλαο 

δξαζηεξηνπνηείηαη θαη θαηαζηξέθεη ηφζν ηα εξπζξά ηνπ αξξψζηνπ θαη ηνπ δφηε, φζν θαη 

ηα ιεπθά θαη ηα αηκνπεηάιηα. Οη ελδείμεηο ζπιελεθηνκήο δελ είλαη απφιπηα θαζνξηζκέλεο. 

(Καηζάλνπ Ώ. ,2004) σζηφζν  ελδείμεηο ζπιελεθηνκήο απνηεινχλ: 

α) ε ππέξκεηξε δηφγθσζε ηνπ ζπιήλα πνπ θηλδπλεχεη λα ξαγεί ή πνπ δίλεη ζπκπηψκαηα 

πφλνπ ή δπζπεπηηθά ελνριήκαηα 

β) θιηληθή εηθφλα ππεξζπιεληζκνχ κε ιεπθνπελία θαη ζξνκβνπελία ή/θαη πξντνχζα 

αχμεζε αλαγθψλ ζε κεηαγγίζεηο (Αεκφπνπινο, 2018). 
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Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπιελεθηνκήο είλαη θπξίσο ν 

αηκαηνινγηθφο θαηλφηππνο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ θιηληθφ. Πνιχ θαιά απνηειέζκαηα 

παξαηεξήζεθαλ ζε αξξψζηνπο κε θιηληθέο εθδειψζεηο ελδηάκεζεο Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο 

θαη ζπγθεθξηκέλνπο αηκαηνινγηθνχο θαηλφηππνπο (β/δβ, β/β++ ζησπεξφε I ), ζε αζζελείο 

κε κηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία, θαη αηκνζθαηξηλνπάζεηα Δ. Ληγφηεξν ηθαλνπνηεηηθά 

ήηαλ ηα απνηειέζκαηα ζε νκφδπγε β-Μεζνγεηαθή Ώλαηκία. ηελ νκάδα απηή, 

παξαηεξήζεθε επίζεο ζεκαληηθή κείσζε ησλ αλαγθψλ ζε αίκα, αιιά ε κείσζε δηέθεξε 

απφ ηνλ έλα άξξσζην ζηνλ άιιν. Βίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

παξαηεξνχληαη ζηηο πεξηπηψζεηο αξξψζησλ κε επηφηεξε θιηληθή κνξθή (Καηζάλνπ 

,2004). 

 

Θεξαπεία απνζηδήξσζεο 

 

Δ απμεκέλε πξφζιεςε ζηδήξνπ κε ηηο κεηαγγίζεηο δηαηαξάζζεη ην κεηαβνιηζκφ ηνπ 

ζηδήξνπ ζηνπο αζζελείο κε Μεζνγεηαθή Ώλαηκία θαη νδεγεί ζε ζεκαληηθφ ζεηηθφ ηζνδχγην. 

Βηδηθφηεξα, ζηνπο αζζελείο κε Μεζνγεηαθή Ώλαηκία ηα ρακειά επίπεδα ηεο αηκνζθαηξίλεο 

δηεγείξνπλ ηνπο κεραληζκνχο απνξξφθεζεο ζηδήξνπ, γη' απηφ θαη ζε αζζελείο κε 

ελδηάκεζε Μεζνγεηαθή Ώλαηκία πνπ δελ κεηαγγίδνληαη παξαηεξείηαη ζεηηθφ ηζνδχγην 

ζηδήξνπ, ην νπνίν νδεγεί ζε αχμεζε ησλ νιηθψλ απνζεκάησλ θαη ζε πξνρσξεκέλε ειηθία 

ζε θιηληθέο εθδειψζεηο αηκνζηδήξσζεο. Σα νιηθά απνζέκαηα ζηδήξνπ απμάλνληαη 

ζεκαληηθά ζε κεηαγγηδφκελνπο αζζελείο, δεδνκέλνπ φηη ν ζίδεξνο, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη 

κε ηηο κεηαγγίζεηο παξακέλεη εμ' νινθιήξνπ ζηνλ νξγαληζκφ. Τπνινγίδεηαη φηη θάζε 

κνλάδα κεηαγγηδφκελνπ αίκαηνο πξνζθέξεη πεξίπνπ 200 mg ζηδήξνπ ηα νπνία 

πξνζηίζεληαη ζηα νιηθά απνζέκαηα ηνπ νξγαληζκνχ (1 ιίηξν αίκαηνο πεξηέρεη 470 mg Fe, 

1 ιίηξν κε αληηπεθηηθφ ΏCD 400mg Fe θαη 1 ιίηξν ζπκπεππθλσκέλσλ εξπζξψλ κε 

αηκαηνθξίηε 100% 116 mg Fe) (Αεκφπνπινο, 2018). 
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Δηθόλα 12. Οδεγόο απνζηδήξσζεο (Γεκόπνπινο, 2018, ζει. 13). 
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πκπιεξσκαηηθή αγσγή 

 

Μηα ζεηξά ζεξαπεπηηθψλ κέηξσλ ιακβάλνληαη σο ζπκπιήξσζε ηεο βαζηθήο 

ζεξαπεπηηθήο αγσγήο ησλ ζαιαζζαηκηψλ. Σα βαζηθφηεξα πεξηιακβάλνπλ βηηακίλεο, ηε 

ρεκεηνπξνθχιαμε, ηε ζεξαπεία ησλ ινηκψμεσλ θαη ηα ζηεξνεηδή (Καηζάλνπ, 2004). 

Βηηακίλεο 

 

Δ θαζεκεξηλή ρνξήγεζε ηνπιάρηζηνλ 1mgθπιιηθνχ νμένο είλαη ζπλεζηζκέλε 

πξαθηηθή γηα ηνπο αζζελείο απηνχο κε ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ πνπ πξνθαινχληαη 

απφ ηελ έληνλε εξπζξνπνηεηηθή δξάζε ( Αεκφπνπινο, 2018). 

Υνξεγείηαη βηηακίλε C, κε ζθνπφ ηελ επαχμεζε ηνπ απνβαιιφκελνπ ζηδήξνπ θαη 

βηηακίλε Β ζε κεγάιεο δφζεηο ,νη νπνίεο απμάλνπλ ην ρξφλν δσήο ησλ εξπζξψλ κε 

απνηέιεζκα ηελ ειάηησζε ησλ αλαγθψλ ζε αίκα. Βπίζεο ε ρνξήγεζε βηηακίλεο D δίδεηαη 

ζαλ ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία ζε ζπλδπαζκφ κε θσζθνξηθά ζε αξξψζηνπο κε έληνλεο 

αιινηψζεηο θαη νζηεαιγίεο. Πξνθπιαθηηθέο δφζεηο βηηακίλεο D (400-600 Ε.U.), 

ζπληζηψληαη ηνπο ρεηκεξηλνχο ηνπιάρηζηνλ κήλεο, γηαηί έρνπλ δηαπηζησζεί ρακειά επίπεδα 

ζε κεγάιν πνζνζηφ αξξψζησλ (Καηζάλνπ, 2004). 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη αζζελείο κε ελδηάκεζε θαη κείδσλ ζαιαζζαηκία 

παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρή ησλ παξαγφλησλ πήμεο ,απμεκέλε ππεξπεθηηθφηεηα θαη 

απμεκέλν θίλδπλν ζξνκβνεκβνιηθψλ  επεηζνδίσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ,ζπληζηάηαη 

αληηπεθηηθή αγσγή φηαλ νη αζζελείο βξεζνχλ ζε θαηαζηάζεηο πνπ επλλννχλ ηηο 

ζξνκβψζεηο (καθξνρξφληα αθηλεζία ,εγθπκνζχλε θ.ι.π.) (Αεκφπνπινο, 2018) 

Υεκεηνπξνθύιαμε 

 

Δ ρεκεηνπξνθχιαμε εθαξκφδεηαη ζε αξξψζηνπο κε ζπιελεθηνκή, πνπ πξνδηαηίζεηαη 

ζε βαξηέο κηθξνβηαθέο ινηκψμεηο πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηνλ πλεπκνληφθνθθν 

(Καηζάλνπ, 2004). 

ηεξνεηδή 

 

Σα ζηεξνεηδή ρνξεγνχληαη ζε πεξηπηψζεηο ζπλχπαξμεο απηνάλνζνπ αηκνιπηηθήο 

ζπλδξνκήο, φπσο θαη ζε αιιναλνζνπνίεζε κε ζπάληα εξπζξνθπηηαξηθά αληηγφλα θαη 

απμεκέλε αλάγθε ζε αίκα. Έλδεημε ρνξήγεζεο θνξηηθνζηεξνεηδψλ ππάξρεη θαη ζε 

νξηζκέλεο κπνθαξδηνπάζεηεο, ηδηαίηεξα ζε πεξηθαξδίηηδα (Καηζάλνπ, 2004). 

Θεξαπεία ησλ ινηκώμεσλ 

 

ε πεξηπηψζεηο ινηκψμεσλ επηβάιιεηαη έγθαηξε δηάγλσζε θαη έλαξμε εληαηηθήο 

ζεξαπείαο κε ην θαηάιιειν αληηβηνηηθφ. πγρξφλσο ρξεηάδεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο 

ζεξαπείαο κε κεηαγγίζεηο, ψζηε ε αηκνζθαηξίλε λα βξίζθεηαη ζε ηθαλά επίπεδα ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη θπζηνινγηθή νμπγφλσζε ησλ ηζηψλ (Καηζάλνπ, 2004). 
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Πξνιεςε  

 

     H Πξνγελλεηηθή Αηάγλσζε (ΠΑ) απνηειεί ζήκεξα ελδεδεηγκέλε ηαηξηθή πξνζέγγηζε 

γηα ηελ πξφιεςε ησλ γελεηηθψλ λνζεκάησλ θαη επηιέγεηαη θαζεκεξηλά απφ πιήζνο 

δεπγαξηψλ πνπ επηζπκνχλ λα απνθηήζνπλ πγηείο απνγφλνπο. Δ εθαξκνγή ηεο ΠΑ ζηηο 

αηκνζθαηξηλνπάζεηεο αληηπξνζσπεχεη ίζσο ην θαιχηεξν παξάδεηγκα γηα ηελ εμάιεηςε ελφο 

κνλνγνληδηαθνχ λνζήκαηνο (ΐξεηνχ θαη ζπλ., 2011). 

 

πκβαηηθή Πξνγελλεηηθή Γηάγλσζε  

 

 

 ε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε ζπρλφηεηα ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ είλαη πςειή 

εθαξκφδνληαη κε επηηπρία, εδψ θαη ρξφληα, πξνγξάκκαηα πξφιεςεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θνξέσλ θαη ηελ ΠΑ. ε νξηζκέλεο ρψξεο εθαξκφδνληαη, επίζεο, πξνγξάκκαηα λενγληθνχ, 

πξνζπκπησκαηηθνχ ειέγρνπ γηα δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία (new-born screening) . ΐαζηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ πξφιεςε ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ν 

εληνπηζκφο ησλ θνξέσλ κπνξεί, λα γίλεη κε εηδηθφ αηκαηνινγηθφ έιεγρν θαη φρη κε 

αλάιπζε ηνπ DNA. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φκσο φηη ππάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ (ε α κεζνγεηαθή αλαηκία, ε β κεζνγεηαθή αλαηκία, ε δβ κεζνγεηαθή 

αλαηκία ε θιεξνλνκηθή παξακνλή ηεο εκβξπτθήο αηκνζθαηξίλεο -hereditary persistence of 

fetal haemoglobin, HPFH θαη νη παζνινγηθέο αηκνζθαηξίλεο) ελψ ζε γελεηηθφ επίπεδν 

έρνπλ δεκνζηεπηεί κέρξη ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 1000 κεηαιιάμεηο. Δ ζπλχπαξμε 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ πξνθαινχλ ζχλζεηνπο αηκαηνινγηθνχο 

θαηλνηχπνπο. Ώπηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε εθηίκεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

αηκαηνινγηθψλ παξακέηξσλ θαηεπζχλεη ηε γελεηηθή δηάγλσζε ελψ παξάιιεια είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ απνηειέζκαηνο απφ ηνλ έιεγρν ηνπ DNA. Ώλαγθαία 

πξνυπφζεζε ζηελ ΠΑ είλαη ε αζθαιήο γηα ην έκβξπν, ιήςε εκβξπτθνχ ηζηνχ πνπ πξέπεη 

λα γίλεηαη απφ εηδηθεπκέλν γπλαηθνιφγν θαη 

κπνξεί λα είλαη είηε ηξνθνβιάζηε (ρνξηαθέο ιάρλεο) πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηε 10ε έσο 12ε 

εβδνκάδα ηεο θχεζεο, είηε ακληαθφ πγξφ πνπ ιακβάλεηαη κε ακληνπαξαθέληεζε κεηά ηελ 

15ε εβδνκάδα ηεο θχεζεο. ηελ ΠΑ ζα πξέπεη νη γνλετθέο κεηαιιάμεηο λα είλαη γλσζηέο, 

ψζηε λα κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηνλ εκβξπτθφ ηζηφ θαη λα ραξαθηεξηζηεί ν γνλφηππνο 

ηνπ εκβξχνπ. Σν απνηέιεζκα νινθιεξψλεηαη εληφο ιίγσλ εκεξψλ θαη ε αμηνπηζηία ηνπ 

εμαζθαιίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή πςειψλ εξγαζηεξηαθψλ πξνδηαγξαθψλ . Σν εκβξπτθφ 

DNA αλαιχεηαη πάληα παξάιιεια κε απηά ησλ γνλέσλ, ελψ ζε θάζε δνθηκαζία 

πεξηιακβάλνληαη ζεηηθά θαη αξλεηηθά πξφηππα γηα ηηο κεηαιιάμεηο πνπ εμεηάδνληαη θαη ην 

απνηέιεζκα επηβεβαηψλεηαη ηνπιάρηζην κε κηα δεχηεξε ηερληθή, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε 

εγθπξφηεηα. ε θάζε ΠΑ ζα πξέπεη επίζεο λα απνθιεηζηεί ε πηζαλφηεηα επηκφιπλζεο ηνπ 

εκβξπτθνχ DNA απφ κεηξηθφ, πνπ είλαη πηζαλφ λα ζπκβεί θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο 

ηνπ εκβξπτθνχ ηζηνχ ή θαη ε πηζαλφηεηα κε παηξφηεηαο. Γηα ην ζθνπφ απηφ αλαιχνληαη 

πνιπκνξθηθέο ζέζεηο, πιεξνθνξηαθέο γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη ειέγρεηαη ν ηξφπνο 

θιεξνλφκεζεο. Σν ηειηθφ ζηάδην ζηελ ΠΑ είλαη ε γελεηηθή ζπκβνπιή απφ έκπεηξν 

γελεηηζηή 

      Σα δχν βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηεο ζπκβαηηθήο ΠΑ είλαη φηη ν εκβξπτθφο ηζηφο 

ιακβάλεηαη παξεκβαηηθά θαη ελέρεη κηθξφ, αιιά ππαξθηφ θίλδπλν απνβνιήο (έσο θαη 

2%)5 θαη φηη ε δηαθνπή ηεο θχεζεο ζε πεξίπησζε πάζρνληνο εκβξχνπ έρεη εζηθέο θαη 

θνηλσληθέο πξνεθηάζεηο (ΐξεηνχ θαη ζπλ., 2011).  
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Οη κνξηαθέο ηερληθέο ζηε Πξνγελλεηηθή Γηάγλσζε  

 

Οη αηκνζθαηξηλνπάζεηεο απνηέιεζαλ κνληέιν γηα ηελ αλάπηπμε κεζνδνινγίαο γηα ηε 

γελεηηθή δηάγλσζε αζζελψλ θαη θνξέσλ αιιά θαη ηελ ΠΑ ζε πνιιά γελεηηθά λνζήκαηα. 

Οη ζπρλφηεξεο κεηαιιάμεηο ζηελ πεξίπησζε ησλ αηκνζθαηξηλνπαζεηψλ είλαη ζεκεηαθέο 

κέζα ζηα γνλίδηα ησλ αηκνζθαηξηλψλ είηε θνληά ζε απηά. Ληγφηεξν ζπρλά αλεπξίζθνληαη 

ειιείκκαηα πνπ κπνξεί λα απνκαθξχλνπλ ιεηηνπξγηθά γνλίδηα αιπζίδσλ αηκνζθαηξίλεο . 

Δ κεζνδνινγία πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηνλ έιεγρν ησλ θνξέσλ θαη ηελ ΠΑ ζα πξέπεη λα 

είλαη ηαρεία, απνηειεζκαηηθή αμηφπηζηε, κε επαηζζεζία θαη εηδηθφηεηα πνπ λα πξνζεγγίδεη 

ην 100%. Οη απαηηήζεηο ηεο κεζνδνινγίαο γηα ηνλ έιεγρν θνξείαο ησλ ππνςήθησλ γνλέσλ 

δηαθέξεη απφ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ΠΑ. πλήζσο έλα δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην θαιείηαη 

λα ειέγμεη ηαπηφρξνλα κεγάιν αξηζκφ δεπγαξηψλ, ππφ ηελ πίεζε ηνπ ρξφλνπ, αθνχ 

ζπλήζσο ππάξρεη εγθπκνζχλε. Βπνκέλσο ε κεζνδνινγία γηα ηνλ έιεγρν ηεο θνξείαο ζα 

πξέπεη λα επηηξέπεη γξήγνξα έιεγρν κεγάινπ εχξνπο κεηαιιάμεσλ ηαπηφρξνλα, ζε πνιιά 

δηαθνξεηηθά δείγκαηα. ηελ πεξίπησζε ηεο ΠΑ φκσο, φπνπ νη γνλετθέο κεηαιιάμεηο είλαη 

γλσζηέο, εθαξκφδεηαη θαηεπζπλφκελνο έιεγρνο κφλν ησλ γνλετθψλ κεηαιιάμεσλ ζην 

DNA ηνπ εκβξχνπ . 

  Δ κέζνδνο πνπ επηιέγεηαη απφ ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα γηα γελεηηθή δηάγλσζε 

θάπνηνπ λνζήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην είδνο ησλ κεηαιιάμεσλ πνπ επζχλνληαη γηα ην 

λφζεκα (ζεκεηαθέο κεηαιιάμεηο ή ειιείκκαηα), ηε ζπρλφηεηα πνπ ζπλαληψληαη ζηνλ 

πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν ζα πξνζθεξζεί ε γελεηηθή δηάγλσζε, ην κέγεζνο ηνπ γνληδίνπ θαη ε 

δηαζπνξά ησλ κεηαιιάμεσλ θαηά κήθνο ηνπ γνληδίνπ απηνχ. Μεγάιε ζεκαζία επίζεο έρεη 

ε εκπεηξία ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εξγαζηεξηαθή ππνδνκή 

ηνπ εξγαζηεξίνπ θαζψο θαη ην θφζηνο ηεο θάζε κεζνδνινγίαο. Κάζε κέζνδνο έρεη 

δηαθνξεηηθέο δπλαηφηεηεο θαη πεξηνξηζκνχο.   

χκθσλα κε ηηο λέεο απαηηήζεηο ε γελεηηθή δηάγλσζε απαηηεί δηαθνξεηηθή 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ψζηε λα επηηξέπεηαη ν εληνπηζκφο ή ν απνθιεηζκφο 

νπνηαζδήπνηε λνπθιενηηδηθήο αιιαγήο ζε έλα νιφθιεξν ηκήκα DNA, θαη κάιηζηα, ζε 

πνιιά δείγκαηα ηαπηφρξνλα (κέζνδνη ζαξσηηθήο αλάιπζεο). Οη κέζνδνη πνπ αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ θαηεγνξία, έρνπλ αμηνινγεζεί θαη εθαξκφδνληαη κε επηηπρία ζηε ΠΑ φπσο είλαη: 

ε ειεθηξνθφξεζε ζε πήθησκα κε απμαλφκελε ζπγθέληξσζε απνδηαηαθηηθψλ νπζηψλ 

(Denaturing Gradient Gel Electrophoresis – DGGE)13 θαη ε πςειήο πίεζεο πγξή 

απνδηαηαθηηθή ρξσκαηνγξαθία (denaturing High Pressure Liquid Chromatography - 

dHPLC)14. ηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηεο κέζνδνη γηα ηνλ έιεγρν ηνπ DNA, ζα πξέπεη 

ζηε ζπλέρεηα λα ραξαθηεξηζηεί ε λνπθιενηηδηθή αιιαγή είηε κε ηελ εθαξκνγή κηαο 

κεζφδνπ ζηνρεπκέλεο αλάιπζεο είηε κε «sequencing». 

 πλερψο αλαπηχζζνληαη λέεο ηερληθέο γηα ηνλ εληνπηζκφ κεηαιιάμεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ λνπθιενηηδηθέο αιιαγέο ή θαη αλαδηαηάμεηο ζην DNA (ειιείκκαηα θαη 

δηπιαζηαζκνί) αλ θαη ε εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ κεζφδσλ απηψλ ζηελ θιηληθή δηαγλσζηηθή 

είλαη πεξηνξηζκέλε. Οη κέζνδνη απηέο πεξηιακβάλνπλ: PCR πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (real-

time PCR, RT-PCR), αλάιπζε απνδηάηαμεο πςειήο απφδνζεο (High resolution Melting 

Curve Analysis, HRMA), πνιιαπιή PCR, θαηεπζπλφκελε απφ αληίδξαζε ιηγάζεο ζε 

νιηγνλνπθιενηίδηα αληρλεπηέο (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification, 

MLPA), Pyrosequencing  θαη γελεηηθή δηάγλσζε κε κηθξνζπζηνηρίεο (genotyping 

microarrays). Δ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηεο λέαο ηερλνινγίαο κε ηε ρξήζε 

κηθξνζπζηνηρηψλ, επί ηνπ παξφληνο, δελ θαίλεηαη λα απνηειεί ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ 

ΠΑ γηα ηα κεζνγεηαθά ζχλδξνκα. Άιιεο κέζνδνη πνπ βξίζθνληαη ππφ αλάπηπμε, γηα 

γελεηηθή δηαγλσζηηθή, είλαη ε θαζκαηνζθνπία κάδαο (MALDI-TOF) θαη ε αλάγλσζε ηεο 

αιιεινπρίαο ηνπ DNA νιφθιεξνπ ηνπ γνληδηψκαηνο φπσο ηελ πξνζθέξνπλ 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα λέαο γεληάο sequencing (next-generation sequencing) νη 
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νπνίεο δελ έρνπλ εθαξκνζηεί γηα γελεηηθή θαη πξνγελλεηηθή δηάγλσζε  ρσξίο λα 

απνθιείεηαη λα ζπκβεί απηφ ζην άκεζν κέιινλ (ΐξεηνχ θαη ζπλ., 2011) . 

 

 

Πξνεκθπηεπηηθή Γελεηηθή Γηάγλσζε (ΠΓΓ) 

 

Δ ΠΓΑ είλαη κηα δηαδηθαζία κε ηελ νπνία απνηξέπεηαη ην ελδερφκελν ηνπ ηεξκαηηζκνχ 

κηαο εγθπκνζχλεο κεηά απφ ΠΑ κε ηνλ έιεγρν, ηε γελεηηθή δηάγλσζε θαη ηελ επηιεθηηθή 

κεηαθνξά κφλν ησλ πγηψλ απφ ηα έκβξπα πνπ έρνπλ γνληκνπνηεζεί «in vitro» (έκβξπα απφ 

εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε). Ώλ θαη ε λνκηθή αληηκεηψπηζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θιηληθήο 

εθαξκνγήο δηαθέξεη απφ θξάηνο ζε θξάηνο αθφκα θαη κέζα ζηελ Βπξσπατθή έλσζε, ε 

ΠΓΑ ζήκεξα εθαξκφδεηαη απφ έλα κεγάιν αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ θέληξσλ παγθνζκίσο  

θαη απνηειεί γεληθά κηα απνδεθηή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηα δεπγάξηα πνπ θηλδπλεχνπλ λα 

κεηαβηβάζνπλ ζνβαξφ γελεηηθφ λφζεκα ζηνπο απνγφλνπο ηνπο, ελψ είλαη ηδηαίηεξα 

θαηάιιειε γηα εθείλα ηα δεπγάξηα πνπ παξάιιεια αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο θαηά ηελ 

αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία (ππνγνληκφηεηα, δηαθνπέο θπήζεσλ κεηά απφ ΠΑ θ.α.). 

 Δ ΠΓΑ είλαη ζήκεξα εθηθηή ιφγσ ηεο εμέιημεο ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ ηεο 

βηνηερλνινγίαο: ηεο εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο, ηεο εκβξπνινγίαο θαη ηεο γελεηηθήο 

δηάγλσζεο. Ώπαηηεί επνκέλσο ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ επηζηεκφλσλ, εηδηθεπκέλσλ ζηελ 

ππνβνεζνχκελε αλαπαξαγσγή, ζηελ θιηληθή γελεηηθή θαη ζηελ εξγαζηεξηαθή γελεηηθή. Δ 

ΠΓΑ πεξηιακβάλεη πνιιά ζηάδηα μεθηλψληαο απφ ηε γελεηηθή ζπκβνπιεπηηθή γηα: ην 

λφζεκα, ηα ζηάδηα ηεο ΠΓΑ, ηηο εμαηνκηθεπκέλεο πηζαλφηεηεο λα απνθηήζεη ην δεπγάξη 

πγηέο παηδί, ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ησλ λενγλψλ φηαλ γελλεζνχλ. Με 

εμαίξεζε ηε βηνςία, σαξίνπ/δπγσηνχ ή εκβξχνπ, πνπ ιακβάλεη ρψξα κφλν ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ΠΓΑ φια ηα ππφινηπα ζηάδηα είλαη φκνηα κε απηά ηεο εμσζσκαηηθήο 

γνληκνπνίεζεο αλεμάξηεηα απφ ηελ χπαξμε ή φρη ππνγνληκφηεηαο. Δ γελεηηθή αλάιπζε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί, είηε ζην 1ν θαη 2ν πνιηθφ ζσκάηην πνπ ιακβάλεηαη κε βηνςία 

απφ ην σάξην θαη ην δπγσηφ, πξηλ θαη ακέζσο κεηά ηε γνληκνπνίεζε, είηε ζε 

βιαζηνκεξίδηα απφ έκβξπα 3εο κέξαο (έκβξπα 6-8 θπηηάξσλ), είηε ζε 5-10 θχηηαξα απφ 

ηελ εμσηεξηθή θπηηαξηθή κάδα ηεο βιαζηνθχζηεο (trophectoderm layer) απφ έκβξπα 5εο ή 

6εο κέξαο. Τπάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θάζε κηαο απφ ηηο παξαπάλσ 

επηινγέο, ζεσξνχκε ζθφπηκν φκσο λα αλαθέξνπκε φηη ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο 

ΠΓΑ γίλνληαη ζε βιαζηνκεξίδηα.  

ε θάζε πεξίπησζε ην πιηθφ πνπ είλαη δηαζέζηκν γηα γελεηηθή αλάιπζε ζηελ ΠΓΑ είλαη 

πνιχ πεξηνξηζκέλν, ζπλήζσο 1 θχηηαξν ρσξίο λα κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί ε πνηφηεηά ηνπ. 

To γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηε γελεηηθή δηάγλσζε ην πην απαηηεηηθφ θαη δχζθνιν θνκκάηη 

ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο ΠΓΑ (ΐξεηνχ θαη ζπλ., 2011). 

 

Με Δπεκβαηηθή Πξνγελλεηηθή Γηάγλσζε  

(Νon Invasive Prenatal Diagnosis, NIPD) 

 

Δ πξνζπάζεηα γηα ηελ εθαξκνγή ΠΑ κε κε παξεκβαηηθφ ηξφπν “non-invasive prenatal 

diagnosis”, βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε εκβξπτθψλ θπηηάξσλ ή ειεχζεξνπ εκβξπτθνχ DNA 

(cell-free fetal DNA-cffDNA) ηα νπνία έρεη βξεζεί φηη ππάξρνπλ θαη κπνξνχλ λα 

απνκνλσζνχλ απφ ην πεξηθεξηθφ αίκα ηεο εγθχνπ. 

Σν δεδνκέλν ηεο χπαξμεο εκβξπτθψλ θπηηάξσλ θαη ειεχζεξσλ εκβξπτθψλ εμσθπηηάξησλ 

λνπθιετληθψλ νμέσλ (cell free fetal DNA, cffDNA θαη cell free fetal RNA cffRNA) ζηε 

κεηξηθή θπθινθνξία έρεη πξνθαιέζεη εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ απνκφλσζε θαη 
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ρξήζε ηνπο ζε κε επεκβαηηθή ΠΑ (NIPD) γηα κνλνγνληδηαθά θαη ρξσκνζσκηθά λνζήκαηα 

(ΐξεηνχ θαη ζπλ., 2011). 

 

 

Δηθόλα 13. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα κεηαμύ πκβαηηθήο Πξνγελλεηηθήο 

Γηάγλσζεο, Πξνεκθπηεπηηθήο Γελεηηθήο Γηάγλσζεο  θαη κε Δπεκβαηηθήο 

Πξνγελλεηηθήο Γηάγλσζεο. (Βξεηνύ θαη ζπλ., 2011, ει 326) 
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Δλλνηνινγηθνί Πξνζδηνξηζκνί 

  Πνηόηεηα δσήο 

 

Ο Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο νξίδεη σο πνηφηεηα δσήο ηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε 

ηνπ αηφκνπ γηα ηε ζέζε ηνπ ζηε δσή ζε ζπλάθεηα κε ηελ θνπιηνχξα θαη ην ζχζηεκα αμηψλ 

ζην νπνίν δεη θαη ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνζδνθίεο, ηα πξφηππα θαη ηα 

ελδηαθέξνληά ηνπ. Ώπνηειεί κηα θαηάζηαζε κε επξεία δηαθχκαλζε, πνπ επεξεάδεηαη κε 

πνιχπινθν ηξφπν απφ ηε θπζηθή πγεία, ηελ ςπρνινγηθή θαηάζηαζε, ηηο πξνζσπηθέο 

πεπνηζήζεηο, ηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο κε πξνέρνπζεο κνξθέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ο νξηζκφο απηφο εθθξάδεη ηελ άπνςε φηη ε πνηφηεηα δσήο αλαθέξεηαη ζε 

κηα ππνθεηκεληθή εθηίκεζε, ε νπνία εκπεξηέρεηαη ζ‟ έλα πνιηηηζκηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ ζχλνιν. Πεξηζζφηεξν απνηειεί κηα πνιππαξαγνληηθή ηδέα, πνπ ζπλνςίδεη 

ηελ άπνςε ηνπ θαζελφο γη‟ απηέο ή θαη γηα άιιεο πιεπξέο ηεο δσήο. Βηδηθφηεξα, δίλεηαη 

έκθαζε ζηελ επηπρία θαη ζηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, σο ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ηεο 

πνηφηεηάο ηεο. Καη‟ άιινπο, ν φξνο «πνηφηεηα δσήο» ζπλίζηαηαη ζηε γεληθή θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο, ηε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία, ηα νξγαληθά ζπκπηψκαηα, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε, ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, ηελ αλάιεςε ξφισλ, ηελ 

θνηλσληθή δσή, ηε ζεμνπαιηθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηα ππαξμηαθά ζέκαηα. Οη αζζελείο 

πνπ πάζρνπλ απφ Θαιαζζαηκίεο είλαη δπλαηφλ λα βηψλνπλ αξλεηηθά ηελ πιεζψξα απηψλ 

ησλ παξακέηξσλ, πνπ απαξηίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο (Πνιπθαλδξηψηε, 2006). 

Άγρνο 

 

Σν άγρνο απνηειεί θπζηνινγηθή εθδήισζε θάζε αλψηεξνπ δψληνο νξγαληζκνχ θαη 

νξίδεηαη σο κηα εηδηθή αληαιιαγή αλάκεζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ζπζηήκαηνο, 

άηνκν-θνηλσλία, θαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο πεξηβάιινληνο. Σν άγρνο ζεσξείηαη σο 

κία θαηάζηαζε αγσλίαο, αλεζπρίαο θαη αβεβαηφηεηαο. ΐηψλεηαη σο ςπρνινγηθή πίεζε 

(stress), ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νξίδεηαη σο κία θνηλή αλζξψπηλε εκπεηξία, ε νπνία 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία πξνζδνθία θφβνπ γηα θάπνην δπζάξεζην γεγνλφο ζην κέιινλ. 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν νξηζκφο ηνπ άγρνπο είλαη ζπκβαηηθφο θαη δελ απνζαθελίδεη 

ηπρφλ ελλνηνινγηθέο αληηθάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην άγρνο σο ςπρηθή θαηάζηαζε, αιιά 

θαη σο κεραληζκφ ςπρηθήο άκπλαο. Χο κεραληζκφο άκπλαο θαη σο ςπρηθή θαηάζηαζε, ην 

άγρνο έρεη πνιππαξαγνληηθή βάζε. Ώξρηθά ζεσξήζεθε φηη απνηειεί αληίδξαζε θάζε 

έκβηνπ φληνο ζε εμσηεξηθέο απεηιέο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ παξνδηθέο αιιαγέο ζηηο 

θπζηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Έλα απεηιεηηθφ εξέζηζκα, αλάινγα κε ηελ 

έληαζε θαη ηε θχζε ηνπ, πξνθαιεί πνιιά αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο αγσλία, παληθφ 

θαη ζπκφ. Βλδέρεηαη επίζεο λα πξνθαιέζεη έκκνλεο ζθέςεηο, αλεζπρία, αδπλακία 

ζπγθέληξσζεο θαη άιιεο δηαηαξαρέο ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο. Άιια ζπκπηψκαηα 

πεξηιακβάλνπλ κεξηθή αδεμηφηεηα ζηηο θηλήζεηο, ππεξθηλεηηθφηεηα ή θνηλσληθή 

απνκφλσζε. Σν ζηξεο, επηπξφζζεηα, πξνθχπηεη ζηα πιαίζηα ηεο δπλακηθήο 

αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. ηαλ ην άηνκν 

αληηιακβάλεηαη κία αζπκθσλία ή αληίθαζε, πξαγκαηηθή ή θαληαζηηθή, αλάκεζα ζηηο 

απαηηήζεηο πνπ πξνβάιιεη κία θαηάζηαζε θαη ζηα απνζέκαηα, βηνινγηθά, ςπρνινγηθά, θαη 

θνηλσληθά, πνπ δηαζέηεη γηα λα ηελ αληηκεησπίζεη, ηφηε βηψλεη ζηξεο. Δ έληαζε ηνπ άγρνπο 

εμαξηάηαη φρη κφλν απφ εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, αιιά θαη απφ ελδνγελείο παξάγνληεο, φπσο 

ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ εκπεηξία απφ πξνεγνχκελα αγρνγφλα γεγνλφηα πνπ δξνπλ 

αζξνηζηηθά ζηε βίσζε κηαο λέαο απεηιήο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ην θάζε άηνκν 

αληηιακβάλεηαη ην εμσηεξηθφ εξέζηζκα, θαζψο θαη ηνπο ηξφπνπο πνπ επηιέγεη γηα λα ην 

αληηκεησπίζεη (Κνπινχδεο, 2010). 
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Μνξθέο άγρνπο 

 

Σν άγρνο κπνξεί λα ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο: 

 Γεληθεπκέλν Άγρνο:  

Άγρνο ρσξίο ηδηαίηεξε εζηίαζε ζε ζπγθεθξηκέλε απεηιή ή θίλδπλν, παλάγρνο θαηά ηνπο 

παιαηφηεξνπο.  

 Φoβηθφ Άγρνο: Άγρνο πνπ πξνθαιείηαη απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν θνβνγφλν 

αληηθείκελν. 

 Παληθφο: Κξίζε άγρνπο πνπ θνξπθψλεηαη γξήγνξα θαη ζπλνδεχεηαη απφ αίζζεκα 

επηθείκελεο θαηαζηξνθήο.  

Σν άγρνο είλαη έλα "απνιχησο κεηξήζηκν" ςπρηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Παξαδνζηαθά, ν 

ςπρίαηξνο ή ν θιηληθφο ςπρνιφγνο κεηξάεη ην άγρνο κε ηελ θιίκαθα Hamilton (HAM-A), 

ε νπνία είλαη κηα απιή ηππνπνηεκέλε ζπλέληεπμε δηάξθεηαο πεξίπνπ κηζήο ψξαο. Ώπφ 

κέηξηαο έληαζεο θαη πάλσ, ην άγρνο, ρξεηάδεηαη ζεξαπεία. Έλα απφ ηα θχξηα θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο, είλαη θαη ε αυπλία (ραξαθηεξηζηηθή «αυπλία 

επέιεπζεο» – ν χπλνο αξγεί λα έξζεη (Κνπινχδεο, 2010). 

Γηάγλσζε ηνπ άγρνπο ή ησλ αγρσδώλ δηαηαξαρώλ 

 

Πξηλ απφ ηελ δηάγλσζε ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο, πξέπεη λα δηεξεπλήζνπκε εάλ απηή 

νθείιεηαη ζε θάπνηα άιιε πάζεζε φπσο ππεξζπξενεηδηζκφο, ππνγιπθαηκία, ζηεξεηηθφ 

ζχλδξνκν, δηαηαξαρή παληθνχ, ςπρνγελή αλνξεμία, ππνρνλδξίαζε, ζσκαηνπνηεηηθή 

δηαηαξαρή ή δηαηαξαρή άγρνπο απνρσξηζκνχ, πνπ εθφζνλ θάπνηα απφ απηέο ηηο 

δηαηαξαρέο είλαη παξνχζα, ε επηπξφζζεηε δηάγλσζε αγρψδνπο δηαηαξαρήο ζα κπεη κφλν 

φηαλ ν εζηηαζκφο ηνπ άγρνπο θαη ηεο αλεζπρίαο δελ ζρεηίδεηαη κε άιιε δηαηαξαρή φπσο: 

Φπραλαγθαζηηθέο ηδέεο πνπ κνηάδνπλ κε ηελ ππεξβνιηθή αλεζπρία ηεο αγρψδνπο 

δηαηαξαρήο, αιιά είλαη ζθέςεηο, παξνξκήζεηο ή εηθφλεο δπζηνληθέο πξνο ην εγψ, πνπ 

εηζβάιινπλ θαη ζπρλά ζπλνδεχνληαη θαη απφ θαηαλαγθαζκνχο. Αηαηαξαρή κεηά απφ 

ςπρνηξαπκαηηθφ ζηξεο, πνπ απνθιείεη ηε δηάγλσζε ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο, αλ ην άγρνο 

θαη ε αλεζπρία ζπκβαίλνπλ απνθιεηζηηθά ζηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο. Αηαηαξαρή 

Πξνζαξκνγήο, ηεο νπνίαο ε δηάγλσζε ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κπνξεί λα κπεη κφλν 

φηαλ απνθιεηζηνχλ φιεο νη άιιεο δηαηαξαρέο θαη εθφζνλ ππάξρεη ζηξεζνγφλνο 

παξάγνληαο θαη ε δηαηαξαρή δελ επηκέλεη πάλσ απφ έμη κήλεο. Αηαηαξαρέο ηεο Αηάζεζεο 

(Μείδνλα Καηαζιηπηηθή Αηαηαξαρή, Απζζπκηθή Αηαηαξαρή) θαη Φπρσηηθέο Αηαηαξαρέο 

(ρηδνθξέλεηα), πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ γεληθεπκέλν Άγρνο θαη πνπ ζα απνθιείζνπλ ηε 

δηάγλσζε ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο ή ζε θάπνηα νπζία φπσο ελδεηθηηθά είλαη νη 

ακθεηακίλεο, αληηηζηακηληθά, αληηπαξθηλζνληθά, αληηππεξηαζηθά, αληηθιεγκνλψδε, 

αληηθπκαηηθά, αληηρνιηλεξγηθά, θαηαζηαιηηθά, λεπξνιεπηηθά, ζηεξνεηδή, ή αιθνφι.8 Σα 

θάξκαθα ζηελ ςπρηαηξηθή, πνπ κεηψλνπλ ην άγρνο, ιέγνληαη αγρνιπηηθά (άγρνο + "ιχζηο" 

πνπ ζηα Ώξραία Βιιεληθά ζεκαίλεη: απειεπζέξσζε, ιχηξσζε, απαιιαγή). Ο πνιχο 

θφζκνο νλνκάδεη (θαη φρη άδηθα) ζαλ εξεκηζηηθά, ηα αγρνιπηηθά θάξκαθα. Σν αγρνιπηηθφ 

είλαη ην ζπρλφηεξν δηαθηλνχκελν, απν ηα θάξκαθα ζηελ ςπρηαηξηθή, θπξίσο ιφγσ ηεο 

κεγάιεο ζπρλφηεηαο ηνπ άγρνπο θαη ηεο αυπλίαο ζηνλ πιεζπζκφ. Βθηφο απφ ηελ αηφθηα 

Ώγρψδε Αηαηαξαρή, κηα πιεζψξα άιισλ παζήζεσλ ζπλππάξρεη ή πξνθαιεί άγρνο 

(Κνπινχδεο, 2010). 
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Θεξαπεία ηνπ άγρνπο 

 

 

Γηα ηε ζεξαπεία ηνπ άγρνπο θαη ησλ αγρσδψλ δηαηαξαρψλ ή εθδειψζεσλ ηα 

ςπρνηξφπα θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ θνηλή ρεκηθή θαηαγσγή, αλήθνπλ 

δειαδή ζε κία νκάδα κε θνηλέο ηδηφηεηεο, ραξαθηεξηζηηθά θαη παξελέξγεηεο, φκσο 

δηαθνξνπνηνχληαη ζε επηκέξνπο κφξηα θαη ραξαθηεξηζηηθά. Δ ζπρλφηεξε 

ρξεζηκνπνηνχκελε νκάδα αγρνιπηηθψλ είλαη νη βελδνδηαδεπίλεο. ιεο νη βελδνδηαδεπίλεο 

έρνπλ παξφκνηεο θαξκαθνινγηθέο ηδηφηεηεο θαη δηαθνξνπνηνχληαη κφλν σο πξνο ηελ 

θαηαζηαιηηθή ηνπο επίδξαζε, ηελ ηζρχ θαη ηελ θαξκαθνθηλεηηθή ηνπο, δξψληαο: 1. σο 

αγρνιπηηθά, (εξεκηζηηθά) φηαλ ρνξεγνχληαη ζε κηθξέο δφζεηο ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, 2. 

σο ππλσηηθά, ζε κεγαιχηεξε δφζε ην βξάδπ θαη 3. σο κπνραιαξσηηθά, αληηεπηιεπηηθά θαη 

αληηζπαζκσδηθά (νξηζκέλεο κφλν βελδνδηαδεπίλεο) Eθηφο απφ ηηο βελδνδηαδεπίλεο, 

αγρνιπηηθή δξάζε έρνπλ θαξκαθεπηηθέο νπζίεο, φπσο ε βνπζπηξφλε, πνπ αλήθεη ζηελ 

νηθνγέλεηα ησλ αδαππξνλψλ, ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζηε ζεξαπεία ηνπ καθξνρξφληνπ 

άγρνπο, δξψληαο δηα κέζνπ ελίζρπζεο ησλ πξνζπλαπηηθψλ (5-HT1A) ππνδνρέσλ ηεο 

ζεξνηνλίλεο θαη εμνκάιπλζε ηεο ζεξνηνληλεξγηθήο ζπλαπηηθήο κεηαβίβαζεο. ε ζχγθξηζε 

κε ηηο βελδνδηαδεπίλεο, ε βνπζπηξφλε δελ έρεη θαηαζηαιηηθή επίδξαζε θαη δελ επεξεάδεη 

ηελ εγξήγνξζε, δελ αιιειεπηδξά κε ην νηλφπλεπκα θαη άιια θαηαζηαιηηθά ηνπ KN θαη 

δελ πξνθαιεί εμάξηεζε. Βπίζεο ε θινκεζεηαδφιε ρξεζηκνπνηείηαη σο ελαιιαθηηθή 

ζεξαπεία ηνπ αιθννιηζκνχ θαη ε πδξνμπδίλε ελδείθλπηαη γηα ηε ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία 

ηνπ άγρνπο. Ώπφ ηα αληηθαηαζιηπηηθά, ε ζεξηξαιίλε θαη ε παξνμεηίλε σο εθιεθηηθνί 

αληαγσληζηέο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRI‟s) έρνπλ έλδεημε γηα ηελ ζεξαπεία 

ησλ αγρψδσλ δηαηαξαρψλ, ελψ ε βελιαθαμίλε, πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ SNRI‟s 

(αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο θαη λνξαδξελαιίλεο), έρεη επίζεο έλδεημε γηα 

ηε ζεξαπεία ζηηο αγρψδεηο δηαηαξαρέο. Μεηά ηε ζπληαγνγξάθεζε ηεο θαηάιιειεο αληη-

αγρψδνπο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, επαλεμεηάδνληαη ηα επίπεδα ηνπ άγρνπο κε κεηξήζεηο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιίκαθα ηνπ Hamilton γηα ην άγρνο ή εθηηκψληαο ηελ θιηληθή εηθφλα 

ηνπ ελδηαθεξφκελνπ αηφκνπ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ε αλαγθαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο 

ζεξαπείαο κε αγρνιπηηθά. Δ ζεξαπεπηηθή φκσο πξνζέγγηζε ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο 

είλαη θπξίσο ςπρνζεξαπεπηηθή. Ώλάινγα κε ηε δεθηηθφηεηα ηνπ αηφκνπ γηα ςπρνινγηθή 

ζεξαπεία, ν ζεξαπεπηήο κπνξεί λα ιεηηνπξγεί είηε ππνζηεξηθηηθά πξνζθέξνληαο 

θαζεζχραζε, ελζάξξπλζε θαη ππνζηήξημε, γηα λα αληέμεη ην άηνκν ην άγρνο έσο φηνπ 

απηφ ππνρσξήζεη αξθεηά, είηε απνθαιππηηθά ςπραλαιπηηθά απεπζπλφκελνο ζε 

αζπλείδεηεο ζπγθξνχζεηο πνπ ζεσξνχληαη φηη πξνθαινχλ ην άγρνο, είηε ζπκπεξηθνξηθά 

δηδάζθνληαο ηερληθέο ραιάξσζεο (Κνπινχδεο, 2010). 
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Καηάζιηςε  

 

ηαλ ρξεζηκνπνηνχκε επηζηεκνληθά ηνλ φξν θαηάζιηςε αλαθεξφκαζηε ζε έλα θιηληθφ 

ζχλδξνκν πνπ απνηειείηαη απφ έλα ζπλδπαζκφ ζπκπησκάησλ, φπσο ε ζπλερήο ζιίςε, ε 

απψιεηα ελέξγεηαο θαη ε εμάληιεζε, ε κεησκέλε φξεμε γηα θαγεηφ, ε αχμεζε ή κείσζε 

ηνπ χπλνπ, ε ηάζε γηα απνκφλσζε θαη θνηλσληθή απφζπξζε, ην άγρνο, ε αλεζπρία θαη ε 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα, ε απνγνήηεπζε, ε απψιεηα εξσηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ε κείσζε 

ηεο ζεμνπαιηθήο ελέξγεηαο, ηα αηζζήκαηα ελνρήο, απηνκνκθήο θαη αλαμηφηεηαο, ε θαθή 

δηάζεζε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο εκέξαο ζρεδφλ θάζε κέξα, ε απψιεηα 

ελδηαθεξφλησλ θαη επραξίζηεζεο ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε απαηζηνδνμία γηα ην 

κέιινλ θαη ε εκθάληζε ζθέςεσλ γηα ην ζάλαην θαη ηελ απηνθηνλία (Κνπινχδεο, 2010). 

 

Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεία θαηάζιηςεο (γεληθνύ πιεζπζκνύ ) 

 

Δ επηθξάηεζε ηεο θαηάζιηςεο ζηελ θνηλσλία είλαη 9 έσο 20 ηνηο εθαηφ, αιιά φηαλ 

έιαβε ππφςε ην αθξηβέζηεξν θξηηήξην γηα ηε κέηξεζε ηεο ψξηκεο θαηάζιηςεο, ε 

επηθξάηεζή ηεο είλαη 3% ζηνπο άληξεο θαη 4,9% ζηηο γπλαίθεο. Δ πηζαλφηεηα λα λνζήζεη 

θάπνηνο απφ θαηάζιηςε ζηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ, γηα ηηο γπλαίθεο είλαη ζρεδφλ 20% θαη 

γηα ηνπο άλδξεο 10% θαη απηφο κφλν 20 έσο 25 ηνηο εθαηφ ησλ αλζξψπσλ έρεη ηα θξηηήξηα 

ηεο θαηάζιηςεο πνπ έρνπλ ζεξαπεπηεί. Δ επηθξάηεζε ηεο θαηάζιηςεο είλαη ζηηο γπλαίθεο 

δχν θνξέο κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ αλδξψλ θαη ε ειηθία ηεο αξρήο ηεο θαηάζιηςεο 

πνηθίιιεη απφ ηελ παηδηθή ειηθία κέρξη ηελ ειηθία ηεο απνρψξεζεο αιιά ζε 50% ησλ 

πεξηπηψζεσλ ε αζζέλεηα αξρίδεη κεηαμχ ησλ ειηθηψλ 20 έσο 50. Ο κέζνο φξνο ειηθίαο 

εκθάληζεο ηεο λφζνπ είλαη ε ειηθία ησλ 40 εηψλ.  

Τπάξρεη κηα άκεζε ζρέζε κεηαμχ ηεο αξρήο ηεο θαηάζιηςεο θαη ηνπ άγρνπο. ε έλα 

πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηα θπζηθά, ςπρνινγηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα κπνξνχλ λα 

ζπκβάινπλ ζην άγρνο (Κνπινχδεο, 2010). 

 

Σχπνη θαη κνξθέο θαηάζιηςεο 

 

ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη ελλνηνινγηθά λα δηαζαθεληζηεί ε δηαθνξά αλάκεζα ζηε 

θπζηνινγηθή ζιίςε θαη ζηελ θαηάζιηςε σο ςπρηθή δηαηαξαρή. Ώξλεηηθά αηζζήκαηα 

ζιίςεο, ζηελνρψξηαο θαη απνγνήηεπζεο, γηα παξάδεηγκα, εκθαλίδνληαη ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη είλαη θνηλά ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο. Ώηζζαλφκαζηε απνγνήηεπζε 

κεηά απφ κηα απνηπρία ή ζιίςε κεηά απφ έλα ρσξηζκφ ή κηα απψιεηα. Δ ζιίςε καο 

ζθιεξαγσγεί θαη καο εθπαηδεχεη ψζηε λα κπνξνχκε λα αληηκεησπίδνπκε δπλακηθά ηηο 

αληημνφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ αξγφηεξα ζηε δσή καο. Δ απηνγλσζία πνπ 

πξνθχπηεη κέζα απφ ηηο αξλεηηθέο εκπεηξίεο καο, καο βνεζά λα θάλνπκε πξνζπάζεηεο λα 

αιιάμνπκε ηνλ εαπηφ καο, ψζηε λα απνθεχγνπκε ζην κέιινλ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

αλψξηκσλ ζπκπεξηθνξψλ. ηαλ ε ζιίςε, αληί λα κεηψλεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, 

γίλεηαη πην έληνλε θαη δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ δχν εβδνκάδεο, εκπνδίδνληαο ηηο 

θπζηνινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα, φπσο ζηε δνπιεηά, ζηε 

δηαηξνθή, ζηνλ χπλν θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο, ηφηε κπαίλεη ε ππνςία θαη ε 

δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο, φπσο απηή νξίδεηαη δηαγλσζηηθά βάζεη DSM-IV R θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη επηζηεκνληθά. Δ θαηάζιηςε έρεη ηαμηλνκεζεί ζε δχν θχξηνπο ηχπνπο, ηνλ 

πξσηνπαζή θαη ην δεπηεξνπαζή ηχπν. Δ θχξηα δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ζην δεπηεξνπαζή ε 

θαηάζιηςε εκθαλίδεηαη ζηα πιαίζηα ελφο άιινπ λνζήκαηνο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηε 
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λφζν Πάξθηλζνλ ή ζε κηα ρξφληα λφζν. Βπίζεο ε θαηάζιηςε κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζην 

έδαθνο θάπνηνπ άιινπ ςπρηαηξηθνχ λνζήκαηνο, γηα παξάδεηγκα κηαο αγνξαθνβηθήο 

λεχξσζεο. Δ πξαθηηθή ζεκαζία ηεο ηαμηλφκεζεο απηήο είλαη ζπρλά πνιχ ζεκαληηθή, δηφηη 

κεξηθέο θνξέο ε θαηάζιηςε είλαη ε πξψηε εθδήισζε ελφο άιινπ λνζήκαηνο, ην νπνίν 

απαηηεί εηδηθή ζεξαπεία. Δ δηάγλσζε ηεο πξσηνπαζνχο θαηάζιηςεο πξέπεη λα κπαίλεη 

αθνχ έρνπλ απνθιεηζηεί φια ηα άιια λνζήκαηα πνπ κπνξεί λα εκθαλίζνπλ σο κηα απφ ηηο 

εθδειψζεηο ηνπο θαηάζιηςε. Ώλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηά ηεο ηαμηλνκείηαη απφ θιηληθή 

άπνςε ζε ζνβαξή - κέηξηα - ειαθξηά. Δ ζεκαζία ηεο ηαμηλφκεζεο απηήο έρεη λα θάλεη 

ηφζν κε πξαθηηθά ζεξαπεπηηθά ζέκαηα (είδνο ζεξαπείαο, αλάγθε λνζειείαο) φζν θαη κε 

ηελ πξφγλσζε. ηε ζνβαξή κνξθή ν αζζελήο εκθαλίδεη φια ζρεδφλ ηα ζπκπηψκαηα θαη ε 

θαηάζιηςε έρεη επεξεάζεη ζρεδφλ φιεο ηηο θαζεκεξηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, κε 

απνηέιεζκα ην επίπεδν ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αζζελή λα είλαη ζεκαληηθά κεησκέλν. 

Έξεπλεο εηψλ έρνπλ επηζεκάλεη κεξηθνχο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζε 

δηαθνξεηηθφ θάζε θνξά βαζκφ ζηελ λφζεζε απφ θαηάζιηςε. Μπνξεί θαλείο λα ζεσξήζεη 

ηελ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή σο ην ηειηθφ θνηλφ απνηέιεζκα κηαο πνηθηιίαο παξαγφλησλ 

πνπ δξνπλ πάλσ ζηελ ηδηνζπγθξαζία θάζε αηφκνπ θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ηνπ 

πιαίζην. Βάλ δνχκε ηελ θαηάζιηςε κε απηφλ ηνλ ηξφπν, ηφηε νη δηάθνξεο εξκελείεο γηα ηελ 

αηηηνινγία ηεο, είηε θαζαξά βηνινγηθέο είηε θαζαξά ςπρνθνηλσληθέο, παχνπλ λα θαίλνληαη 

φηη αληηθξνχνπλ ε κία ηελ άιιε αιιά κάιινλ φηη ζπκπιεξψλνπλ ε κία ηελ άιιε. ηηο 

παξαθάησ ελφηεηεο αλαθέξνληαη κεξηθνί απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ θαίλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ εκθάληζε θαηάζιηςεο (Κνπινχδεο, 2010). 

 

 

Ώηηηνπαζνγέλεηα θαηάζιηςεο 
 

 

1)Γελεηηθνί παξάγνληεο 

 

Ο θίλδπλνο λα πάζεη θαλείο θαηάζιηςε, φηαλ έρεη ζηελνχο ζπγγελείο πνπ πάζρνπλ, 

ηδηαίηεξα απφ ζνβαξέο ή ρξφληεο κνξθέο, είλαη απμεκέλνο. Έλα κέξνο ηνπ απμεκέλνπ 

απηνχ θηλδχλνπ ζεσξείηαη φηη νθείιεηαη ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο πνπ θιεξνλνκνχληαη. 

Σν πην παξαδεθηφ κνληέιν γηα ηελ γελεηηθή επίδξαζε ζηελ θαηάζιηςε ζεσξεί φηη δηάθνξα 

γνλίδηα εκπιέθνληαη ζηελ κεηαβίβαζε ραξαθηεξηζηηθψλ (ραξαθηεξηζηηθά 

πξνζσπηθφηεηαο, βηνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά) πνπ απμάλνπλ ηελ πξνδηάζεζε ηνπ αηφκνπ 

λα πάζεη θαηάζιηςε. Αειαδή, έλα άηνκν πνπ έρεη θιεξνλνκήζεη απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά 

έρεη κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ έλα άιιν λα πάζεη θαηάζιηςε, φηαλ δξάζνπλ θαη άιινη 

παξάγνληεο (βηνινγηθνί, ςπρνινγηθνί, θνηλσληθνί) ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

2)Βηνινγηθνί παξάγνληεο 

 

 Μεξηθέο κε ςπρηαηξηθέο παζήζεηο έρεη βξεζεί φηη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαηάζιηςε 

δεπηεξνπαζψο. Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δξνπλ ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα 

(Κ.Ν..) θαη επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ 

ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκα.  

 

Οη παζήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ:  

 

1. Παζήζεηο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, φπσο ε λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ, ε 

ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο θαη ην αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην.  
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2. Βλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο παζήζεηο, φπσο ν ππνζπξενεηδηζκφο θαη ε λφζνο ηνπ 

Cushing (ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ επηλεθξηδίσλ).  

3. Λνηκψμεηο πνπ δξνπλ ζην Κ.Ν.., φπσο ην AIDS θαη ε ινηκψδεο κνλνππξήλσζε  

4. πζηεκαηηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ε αλαηκία θαη ν κεηαζηαηηθφο θαξθίλνο 5. Αηάθνξα 

θάξκαθα φπσο ε θνξηηδφλε, ην αληη-ππεξηαζηθφ αιθα-κεζπι-ληφπα θαη ην αιθνφι. 

 

Δ απνθάιπςε κεξηθψλ απφ ηνπο βηνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο θαηάζιηςεο απνηέιεζε ζίγνπξα κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο αλαθαιχςεηο 

ηεο Φπρηαηξηθήο εηδηθφηεξα θαη ηεο Εαηξηθήο γεληθφηεξα ζηνλ πξνεγνχκελν αηψλα. ηε 

δεθαεηία ηνπ '50 νη επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ ηνπο λεπξνκεηαβηβαζηέο, βηνρεκηθέο δειαδή 

νπζίεο κε ηη νπνίεο επηθνηλσλνχλ ηα λεπξηθά θχηηαξα κεηαμχ ηνπο. ην ίδην πεξίπνπ 

δηάζηεκα, παξαηεξήζεθε φηη αζζελείο πνπ έπαηξλαλ θάπνηα θάξκαθα γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

πςειήο αξηεξηαθήο ηνπο πίεζεο, εκθάληδαλ σο παξελέξγεηα θαηάζιηςε. Σν θνηλφ 

ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ θαξκάθσλ ήηαλ φηη δξνχζαλ ζηνπο λεπξνκεηαβηβαζηέο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη κε θάπνην ηξφπν κείσλαλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο ζηνλ εγθέθαιν. Σν 

επφκελν βήκα ήηαλ λα παξαζθεπαζηνχλ θάξκαθα πνπ έθαλαλ αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε 

ησλ λεπξνκεηαβηβαζηψλ απηψλ ζηνλ εγθέθαιν. Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ηα θάξκαθα απηά 

ήηαλ ηθαλά λα ζεξαπεχζνπλ αζζελείο κε θαηάζιηςε. Ώπφ ηε δεθαεηία ηνπ '50 κέρξη 

ζήκεξα πνιιά έρνπκε κάζεη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ λεπξνκεηαβηβαζηψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπο 

ζηελ θαηάζιηςε. Παξφηη νη κεραληζκνί απηνί είλαη πνιχ πεξίπινθνη θαη δελ είλαη δπλαηφ 

λα αλαθεξζνχλ εδψ, ζηηο κέξεο καο ζεσξείηαη φηη δχν λεπξνκεηαβηβαζηέο, ε 

λνξαδξελαιίλε θαη ε ζεξνηνλίλε, εκπιέθνληαη ηδηαίηεξα ζηελ δεκηνπξγία ηεο θαηάζιηςεο 

θαη ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα, ηα νπνία έρνπκε ζηελ δηάζεζή καο, απνζθνπνχλ ζην λα 

αλεβάζνπλ ηε ζπγθέληξσζε ησλ νπζηψλ απηψλ ζηνλ εγθέθαιν. Βπεηδή ηα 

αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα είλαη απνηειεζκαηηθά ζε φιεο ηηο κνξθέο θαηάζιηςεο, είλαη 

πηζαλφ φηη φινη νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ θαηάζιηςε δξνπλ ηειηθά 

κέζσ απηνχ ηνπ κεραληζκνχ.  

 

3) Φπρνθνηλσληθνί παξάγνληεο. 

 

Μεξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη άηνκα πνπ ζαλ παηδηά είραλ δήζεη θάπνην γεγνλφο 

ζεκαληηθήο απψιεηαο (ζάλαηνο γνληνχ, ρσξηζκφο γνληψλ) έρνπλ κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο 

λα πάζνπλ θαηάζιηςε ζαλ ελήιηθνη. Βπίζεο, κηα ζεηξά γεγνλφησλ δσήο, είηε ςπρνινγηθψλ 

(ζάλαηνο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ, δηαδχγην), είηε θνηλσληθψλ (νηθνλνκηθή χθεζε, 

ζπλζήθεο δηακνλήο) είηε αθφκε ςπρνθνηλσληθψλ (απψιεηα εξγαζίαο, κεηαλάζηεπζε), πνπ 

ζπκβαίλνπλ ζηελ ελήιηθν δσή θαίλεηαη λα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα θαηάζιηςε. Σέινο, ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη ζθέθηνληαη θαη αληηιακβάλνληαη ηα θαζεκεξηλά ηνπο 

πξνβιήκαηα θαίλεηαη λα επλνεί ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ηε δεκηνπξγία θαηάζιηςεο. 

Τπνζηεξίδεηαη, δειαδή, φηη κεξηθνί άλζξσπνη εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο 

βαζηδφκελνη ζε θάπνηεο παξαδνρέο πνπ δελ είλαη ιεηηνπξγηθέο θαη πνπ έρνπλ ζαλ 

απνηέιεζκα λα "παξακνξθψλνπλ" ηειηθά ηελ εηθφλα ηνπ γχξσ θφζκνπ αληί λα ηελ 

εξκελεχνπλ. ΐαζηζκέλε ζε απηή ηελ γεληθή αξρή έρεη αλαπηπρζεί κηα ςπρνζεξαπεία, ε 

γλσζηαθή ςπρνζεξαπεία, ε νπνία πξνζπαζεί λα "δηνξζψζεη" απηά ηα ιάζε ζην ηξφπν 

ζθέςεο θαη λα βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα αμηνινγήζεη πην αληηθεηκεληθά ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (βι. παξαθάησ ζηηο ζεξαπείεο) (Κνπινχδεο, 2010). 
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 Θεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο 

 

 

Φπρνζεξαπεία 

 

Δ θαηάζιηςε δείρλεη φηη κέζα ζηνλ άλζξσπν ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζε έλα βαζχηεξν 

επίπεδν πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ. Αελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή αζζέλεηα αιιά γηα 

κηα κνξθή ςπρηθήο επηθνηλσλίαο, έλα κήλπκα πνπ πξέπεη λα απνθσδηθνπνηεζεί. Ο 

ςπρνζεξαπεπηήο κπνξεί λα βνεζήζεη λα γίλνπλ θαηαλνεηνί νη ςπρνινγηθνί ιφγνη νη νπνίνη 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ θαηαζιηπηηθψλ αηζζεκάησλ θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ 

πνξεία ηεο ζεξαπεπηηθήο αιιαγήο.  

Δ ςπρνζεξαπεία βνεζά ζηελ αλαθάιπςε θαη εκβάζπλζε ζε εθείλεο ηηο ζθέςεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία αηζζεκάησλ απνγνήηεπζεο, 

κεηνλεθηηθφηεηαο θαη ελνρήο ηα νπνία ζπλνδεχνπλ ή βξίζθνληαη ζηε ξίδα ηεο θαηάζιηςεο. 

Ο ςπρνζεξαπεπηήο ζα βνεζήζεη ηνλ πάζρνληα λα ρξεζηκνπνηήζεη ηερληθέο ή ζηξαηεγηθέο 

«ιχζεο» πξνβιεκάησλ θαη λα πξνζδηνξίζεη καδί κε ηνλ πάζρνληα πνην απφ ηα 

πξνβιήκαηα κπνξεί λα επηιέμεη γηα λα ζπκβηψζεη αξκνληθά καδί ηνπ, αλ δελ κπνξεί λα 

εθαξκφζεη κηα πην δξαζηηθή θαη θαίξηα επίιπζή ηνπ.  

Δ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία απνζθνπεί ζηε βειηίσζε ησλ ζρέζεσλ ηνπ πάζρνληα 

κε αγαπεκέλα πξφζσπα, ζην λα κπνξεί ην άηνκν λα αζρνιείηαη θαη λα βηψλεη επράξηζηα 

ζπλαηζζήκαηα. Βπίζεο ηνπ καζαίλεη λα ζέηεη ζηφρνπο, λα θάλεη ζηαδηαθά δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ ηνλ επραξηζηνχλ, θαη λα κπνξεί λα εθθξάδεη ηα αιεζηλά ζπλαηζζήκαηά ηνπ, φηαλ ην 

ζειήζεη, αθφκε θαη αλ απηά είλαη αξλεηηθά, φπσο ν ζπκφο, ε πιήμε, ε επηζεηηθφηεηα, ε 

ζιίςε. ζν πην ζνβαξή είλαη ε θαηάζιηςε, ηφζν πην καθξνρξφληα ςπρνζεξαπεπηηθή 

παξέκβαζε ζα ρξεηαζηεί. πλήζσο, αλ ε θαηάζιηςε είλαη ζνβαξήο κνξθήο, ηφηε ην άηνκν 

δελ κπνξεί λα βνεζεζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ ή θίινπο, θαζψο ζε κηα ηέηνηα παξέκβαζε 

αληηδξά αξλεηηθά, ηείλνληαο λα επεξεάδεη θαη λα βιέπεη ηελ θαθή πιεπξά ησλ γεγνλφησλ. 

Βδψ ν ςπρνζεξαπεπηήο είλαη ρξήζηκνο, γηαηί δελ ζέιεη απιά λα παξεγνξήζεη, φπσο νη 

νηθείνη ηνπ πάζρνληα, αιιά λα βνεζήζεη λα αιιάμεη θαλείο ηνλ εαπηφ ηνπ. Τπάξρεη 

πεξίπησζε, αλ ε θαηάζιηςε είλαη κηα κείδνλα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, λα ρξεηαζηεί 

αξρηθά, παξάιιεια κε ηελ ςπρνζεξαπεία, ε έλαξμε αληηθαηαζιηπηηθήο αγσγήο απφ 

ςπρίαηξν. Σν αληηθαηαζιηπηηθφ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα δηάζεζε θαη 

δχλακε γηα ςπρνζεξαπεπηηθή δνπιεηά. Μπνξεί άκεζα λα κεηψζεη ην άγρνο θαη λα 

βειηηψζεη ηε δηάζεζε, ψζηε παξάιιεια κε ηελ ςπρνζεξαπεία λα κπνξέζεη ν πάζρνληαο λα 

αξρίζεη κηα πνξεία ζεξαπεπηηθήο αιιαγήο ζηελ ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθή ηνπ δσή 

(Κνπινχδεο, 2010). 

 

 

Αληηθαηαζιηπηηθά 

 

 

Σα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα επηδξνχλ ζηα λεπξηθά θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα αιιάδνπλ ηε δξάζε ησλ ρεκηθψλ νπζηψλ (λεπξνδηαβηβαζηψλ), νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηθνηλσλνχλ ηα λεπξηθά θχηηαξα κεηαμχ ηνπο. εκαληηθνί 

λεπξνδηαβηβαζηέο ηνπο νπνίνπο πξνζπαζνχκε λα επεξεάζνπκε γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

θαηάζιηςεο είλαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε ζεξνηνλίλε θαη ε λνξαδξελαιίλε. Αελ 

πξνθαινχλ εμάξηεζε, δελ έρνπλ ζεκαληηθέο παξελέξγεηεο θαη είλαη δπλαηφλ λα καο 

πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα. Γηα ηε ξχζκηζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ απνθαζίδεη ν 

ηαηξφο θαη ελεκεξψλεη γηα ηε δξάζε ησλ θαξκάθσλ. Ώλ θάπνηνο ηχπνο αληηθαηαζιηπηηθνχ 

θέξεη ζην άηνκν θάπνηα αλεπηζχκεηε ελέξγεηα ή δελ ηνλ βνεζά αξθεηά, ν ηαηξφο έρεη ηε 
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δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ελαιιαθηηθά άιιε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία. Μηα θαηάιιειε 

έλδεημε, γηα λα θαηαιάβεη θαλείο εάλ έρεη απεπζπλζεί ζηνλ θαηάιιειν ζεξαπεπηή είλαη ην 

αίζζεκα αζθάιεηαο θαη ζεβαζκνχ ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ην πξφβιεκα πνπ ληψζεη 

θαλείο καδί ηνπ. 19 Σα αληηθαηαζιηπηηθά πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

θαηάζιηςεο αλήθνπλ ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο:  

 

(1) ηα ηξηθπθιηθά (TCA‟s) θαη ηεηξαθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, φπσο ακηηξηπηπιίλε, 

θινκηπξακίλε, λνξηξηπηπιίλε, καπξνηηιίλε, κηαλζεξίλε,  

(2) νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ηεο ζεξνηνλίλεο (SSRI's), φπσο ε 

ζηηαινπξάκε, θινπνμεηίλε, παξνμεηίλε, θινπβνμακίλε. 

 Δ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ θαξκάθσλ ησλ δχν απηψλ θαηεγνξηψλ ζηελ θαηάζιηςε 

είλαη παξφκνηα, φπσο έρεη απνδεηρζεί επαλεηιεκκέλα ζε δηπιέο ηπθιέο, ειεγρφκελεο 

κειέηεο θαη φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο ππάξρνπζεο αλαζθνπήζεηο ηεο βηβιηνγξαθίαο ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Δ δηαθνξά ηνπο βξίζθεηαη θπξίσο ζηηο παξελέξγεηεο πνπ πξνθαινχλ, 

φπνπ νη SSRI's πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ ηξηθπθιηθψλ (Κνπινχδεο, 2010). 

 

Πξαθηηθέο νδεγίεο 

 

Ση δελ πξέπεη λα ιέκε ζε θάπνηνλ πνπ αληηκεησπίδεη αγρψδε δηαηαξαρή ή θαηάζιηςε: 

 

 Πάςε λα αηζζάλεζαη άζρεκα  

 Πξνζπάζεζε πεξηζζφηεξν  

 Πήγαηλε λα δηαζθεδάζεηο 

 Καλείο δελ ζνπ θηαίεη γηα φ,ηη αηζζάλεζαη  

 Ώθνχ δελ είζαη επραξηζηεκέλνο, γηαηί δελ αιιάδεηο ηνλ εαπηφ ζνπ;  

 Αε ζνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα απφ ςπρνιφγν 

 Μελ πάξεηο θάξκαθα, γηαηί ζα εμαξηεζείο απφ απηά 

 θέςνπ πην ψξηκα θαη ινγηθά  

 Αελ αληέρσ άιιν λα ζε βιέπσ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε 

 Έηζη πνπ ην παο, ζα καο ηξειάλεηο φινπο  

 Αελ ην πεξίκελα λα είζαη ηφζν αδχλακνο-ε 

 Έια…ρακνγέιαζε ιίγν 

 Σν κφλν πνπ θαηαθέξλεηο είλαη λα βιάπηεηο ηνλ εαπηφ ζνπ 

 Άδηθα βαζαλίδεζαη, δελ έρεηο ηίπνηα  

 Πξνζπάζεζε λα βξεηο κηα δνπιεηά ή θάπνην ρφκπη 

 Μηα δσή ζε ζπκάκαη λα δεκηνπξγείο πξφβιεκα  

 Μπνξεί λα κελ ην θάλεηο επίηεδεο αιιά δελ αληέρσ άιιν. 

 

Ση ζα ήζειε λα αθνχζεη θάπνηνο πνπ αληηκεησπίδεη αγρψδε δηαηαξαρή ή θαηάζιηςε: 

 

 Βίκαη δίπια ζνπ θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ζε βνεζήζσ κε θάζε ηξφπν  

 ‟ αγαπψ  

 Βλδηαθέξνκαη πνιχ γηα ζέλα θαη ζέισ λα θαηαιάβσ απηφ πνπ αηζζάλεζαη  

 ε απηή ηε θάζε ηεο δσήο ζνπ είλαη απφιπηα θπζηθφ λα λνηψζεηο άζρεκα. 

  Eίλαη βέβαην φηη ζε ιίγν θαηξφ ζα λνηψζεηο πνιχ θαιχηεξα  

 Μαδί ζα ην αληηκεησπίζνπκε  

 Βίζαη πνιχ ζεκαληηθφο –ε γηα κέλα 

 Ώλ κνπ δεηήζεηο θάηη, ζα ην θάλσ κε ραξά  
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 Έρσ εκπηζηνζχλε ζ‟ εζέλα! Βίκαη ζίγνπξνο φηη ζα ηα θαηαθέξεηο.  

 

Πφηε ππάξρεη αλάγθε λνζειείαο; Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη κε θαηάζιηςε 

ζεξαπεχνληαη σο εμσηεξηθνί αζζελείο. Μεξηθέο φκσο θνξέο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λνζειεία. 

Μεξηθέο απφ ηηο ελδείμεηο φηη απηφ ρξεηάδεηαη είλαη νη εμήο:  

 

1. Τπάξρνπλ έληνλεο ηδέεο απηνθηνλίαο θαη γεληθά ν θίλδπλνο γηα απηνθηνλία είλαη 

πνιχ απμεκέλνο (π.ρ., ήδε ν αζζελήο έρεη θάλεη κηα απνηπρεκέλε απφπεηξα) 

 2. πλππάξρνπλ άιιεο ηαηξηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ παξαθνινχζεζε ζε 

λνζνθνκείν  

3. Υξεηάδεηαη λα γίλεη ξχζκηζε ηεο αληηθαηαζιηπηηθήο ζεξαπείαο (π.ρ., ν αζζελήο 

παίξλεη ζεξαπεία αιιά κεηά απφ εχινγν δηάζηεκα δελ έρεη απνηέιεζκα. 

4. Υξεηάδεηαη λα γίλεη ζεξαπεία πνπ κπνξεί λα ρνξεγεζεί κφλν ζην λνζνθνκείν (π.ρ. 

ειεθηξνζπαζκνζεξαπεία) (Κνπινχδεο, 2010). 
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Φπρνινγηθφ Πξνθίι ησλ Ώζζελψλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία 

 

 

Οπνηαδήπνηε ρξφληα λφζνο, έηζη θαη ε κεζνγεηαθή αλαηκία επεξεάδεη ηελ ςπρνινγία 

θαη ηνλ ηξφπν δσήο ηφζν ηνπ πάζρνληα φζν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.  

Πνιιέο θνξέο έρεη παξαηεξεζεί φηη εθηφο απφ ηελ ίδηα ηε λφζν ππάξρνπλ θαη άιινη 

ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ επεξεάζνπλ ηελ ςπρνινγία, ζεηηθά ή αξλεηηθά, φπσο 

ε απνδνρή ηεο λφζνπ θαη ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. Ώπηνί νη παξάγνληεο είλαη θξίζηκνη 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δπζθνιηψλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε λφζν, φπσο είλαη νη κεηαγγίζεηο 

αιιά θαη νη επαθφινπζεο επηπινθέο ηεο. Δ λφζνο θαη νη επηπινθέο ηεο έρνπλ έλαλ 

ζεκαληηθφ ςπρνινγηθφ αληίθηππν ζηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ απηή πξνθαιψληαο 

ζπλαηζζεκαηηθφ βάξνο, ην αίζζεκα ηεο αλαπεξίαο, ηελ έιιεηςε ειπίδαο θαζψο θαη 

πξνβιήκαηα θνηλσληθήο ελζσκάησζεο.  

Δ πνηφηεηα ηεο δσήο, ε νπνία νξίδεηαη σο ε αληίιεςε ηνπ αηφκνπ γηα ηελ ζέζε ηνπο 

ζηε δσή εληφο ησλ ζπζηεκάησλ θνπιηνχξαο θαη αμηψλ ζηα νπνία δνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο 

ζηφρνπο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ, κεηψλεηαη ζπρλά ζηα άηνκα κε κεζνγεηαθή αλαηκία, ιφγσ 

ηνπ φηη ε λφζνο είλαη ρξφληα.  

Δ ίδηα ε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ θαη θπξίσο νη ζπλερείο κεηαγγίζεηο 

κπνξνχλ λα είλαη ην αίηην ζνβαξήο θαηάζιηςεο κεηαμχ ησλ εθήβσλ πνπ πάζρνπλ απφ ηε 

λφζν, απμάλνληαο ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο άγρνπο θαη ζνβαξήο θαηάζιηςεο. Βπίζεο ην 

αίζζεκα ηεο αλεκπνξηάο είλαη ζεκαληηθά πςειφηεξν ζηνπο εθήβνπο κε κεζνγεηαθή 

αλαηκία παξά ζηνπο θπζηνινγηθνχο εθήβνπο. 

Βπηπιένλ ε θαηάζιηςε θαη ην άγρνο ζπλαληψληαη ζε πνιχ πςειά πνζνζηά κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία, θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη νη αζζελείο απηνί 

έρνπλ ηελ ηάζε λα πεξηνξίδνπλ θαηά πνιχ ηηο θαζεκεξηλέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Έρεη 

θαλεί φηη  κηα ζνβαξή ζσκαηηθή  λφζνο ε νπνία είλαη εκθαλήο θαη πξνθαιεί θάπνηα 

αλαπεξία απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ. Γεληθά θαίλεηαη φηη 

νη ρξφληεο λφζνη απμάλνπλ ην αίζζεκα ηεο θαησηεξφηεηαο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ρακειή 

απηνεθηίκεζε θαη ηελ απμεκέλε εμάξηεζε. ε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζπκβάινπλ θαη νη 

νζηηθέο αλσκαιίεο ηνπ πξνζψπνπ  πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ νη ζαιαζζαηκηθνί αζζελείο. 

Οη έθεβνη κε κεζνγεηαθή αλαηκία αληηδξνχλ ζηελ αγσλία πνπ πξνθαιεί ε λφζνο κε 

δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο αληηκεηψπηζεο θαη θάπνηεο απφ ηηο πην ζπρλέο είλαη ε θαθή 

πξνζαξκνγή πνπ ππνδειψλεη ζπλαηζζήκαηα αληθαλφηεηαο θαη έιιεηςε ειπίδαο.  

Ώλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ εθήβσλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία, ε βαζκνινγία 

ηνπο ζε αληίζηνηρα ηεζη ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηνπο πγηείο εθήβνπο. 

Ώπηφ κπνξεί λα εμεγεζεί απφ ην γεγνλφο ε λφζνο απφ κφλε ηεο απνηειεί κηα πξφθιεζε ζε 

ζσκαηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ θαη αληηιεπηφ επίπεδν, παξεκπνδίδνληαο έηζη ηελ πνηφηεηα 

δσήο ηνπ αηφκνπ. 

 Μεηαμχ ησλ αζζελψλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία θαίλεηαη φηη ηα δχν ηξίηα ησλ αζζελψλ 

αλεζπρνχλ γηα ηνλ πφλν, ηνλ ζάλαην θαη ην άγλσζην . Οη ρξφληεο λφζνη απμάλνπλ ην 

αίζζεκα ηεο θαησηεξφηεηαο γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηελ 

απμεκέλε εμάξηεζε. ε απηά ηα ζπλαηζζήκαηα ζπκβάινπλ θαη νη νζηηθέο αλσκαιίεο ηνπ 

πξνζψπνπ.  

Δ κεζνγεηαθή αλαηκία νδεγεί ζε θαζπζηέξεζε ηεο έλαξμεο ηεο εθεβείαο ε νπνία 

ζπζρεηίδεηαη κε ελδνθξηλνινγηθέο αλσκαιίεο πνπ απφ κφλεο ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

θαηάζιηςε. πλεπψο ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ηεο εμάξηεζεο θαη ηεο 

αλεζπρίαο ζρεηηθά κε ηνλ πφλν θαη ηνλ ζάλαην είλαη ζπρλά. Βπίζεο, παξαηεξήζεθε φηη νη 

αζζελείο κε ρξφληα λφζν ηείλνπλ λα πεξηνξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θαη έηζη 

βηψλνπλ ζε κεγαιχηεξα πνζνζηά ηελ θαηάζιηςε απφ απηνχο πνπ λαη κελ πάζρνπλ απφ κηα 

ρξφληα λφζν αιιά δελ πεξηνξίδνπλ ηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή. 
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Δ πνηφηεηα ηεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία αλαθέξεηαη ζηηο ζσκαηηθέο θαη 

ςπρηθέο πηπρέο ηεο πγείαο πνπ ζεσξνχληαη σο μερσξηζηνί ηνκείο πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ, ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ, ηηο πξνζδνθίεο ηνπ αιιά θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ. 

Οη αζζελείο κε κεζνγεηαθή αλαηκία ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ιφγσ 

ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε λφζν θαη ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ εχξεζε 

εξγαζίαο θαη ζπληξφθσλ, ηελ δεκηνπξγία νηθνγέλεηαο θαζψο θαη ηελ κεησκέλε θνηλσληθή 

ππνζηήξημε. Μεηαμχ αζζελψλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία κέζεο ειηθίαο 18 εηψλ ε θαηάζιηςε 

ζπζρεηίζζεθε κε ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία αλαθνξηθά κε ηελ 

ζσκαηηθή θαη ςπρηθή θαηάζηαζε. Σν ίδην παξαηεξήζεθε κε ηελ ζπλνζεξφηεηα θαη ηελ 

αλεζπρία νη νπνίεο ζρεηίζζεθαλ κε ρακειή βαζκνινγία ζηελ πνηφηεηα δσήο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ πγεία. 

Γηα ηνλ έθεβν κε ρξφληα λφζν ππάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ πξνζηίζεληαη 

ζε απηά πνπ παξαηεξνχληαη θαη ζε έλαλ πγηή έθεβν. Έλα απφ απηά είλαη ε νδπλεξή 

ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ εκπνδίσλ. Σν ζπλαίζζεκα ηεο 

απνηπρίαο θαη ηεο αλεκπνξηάο, ε ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ν ζπκφο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηελ αίζζεζε ηνπ λα είζαη ζχκα, αληηπξνζσπεχνπλ έλα επηπιένλ βάξνο γηα ηνλ έθεβν κε ηε 

λφζν.  

Οη έθεβνη κε κεζνγεηαθή αλαηκία έρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά άγρνπο θαη 

θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ δελ πάζρνπλ απφ θάπνην ρξφλην λφζεκα. Δ 

θαηάζιηςε έρεη θαλεί φηη είλαη κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο αηηίεο λνζεξφηεηαο ζηελ 

κεζνγεηαθή αλαηκία.  

Σα παηδηά κε ηε λφζν αηζζάλνληαη δηαθνξεηηθά απφ ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο θαη ζπρλά 

αλαπηχζζνπλ αξλεηηθέο ζθέςεηο γηα ηε δσή ηνπο, έλα αίζζεκα ελνρήο, απμεκέλε αλεζπρία 

αιιά θαη ρακειή απηνεθηίκεζε. Σν ζπκπεξηθνξηζηηθφ ηνπο πξνθίι κπνξεί λα θαίλεηαη 

παξφκνην κε απηφ ησλ θπζηνινγηθψλ αηφκσλ, σζηφζν, πνιιά παηδηά πνπ ππνθέξνπλ απφ 

ηε λφζν εθδειψλνπλ ζνβαξά ςπρνινγηθά πξνβιήκαηα, εμαηηίαο ησλ δπζθνιηψλ πνπ 

ζπλνδεχνπλ ηε κεζνγεηαθή αλαηκία. Οη άξξελεο αζζελείο πην ζπγθεθξηκέλα έρεη θαλεί φηη 

εθδειψλνπλ αληηζεηηθή πξνθιεηηθή δηαηαξαρή. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ηα παηδηά πνπ πάζρνπλ απφ κεζνγεηαθή αλαηκία εθδειψλνπλ 

πνιιά λεπξσζηθά ζπκπηψκαηα. Οη θαηαζιηπηηθέο δηαζέζεηο θαζψο θαη ε χπαξμε άγρνπο, 

δηαγηγλψζθνληαη ζπρλά ζε απηά ηα παηδηά. 

 Μεηαμχ παηδηψλ κε ηε λφζν βξέζεθαλ πςειά πνζνζηά θνβηψλ θαη εκκνλψλ, ηα νπνία 

επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ ηνπο γνλείο ηνπο, νη νπνίνη παξαηεξνχζαλ πνιιέο αιιαγέο ζηελ 

ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο. Βπίζεο, ε ζσκαηνπνίεζε ηνπ άγρνπο θαη ν λεπξσηηζκφο 

θαίλεηε φηη ππάξρεη ζε πςειά πνζνζηά κεηαμχ ησλ αηφκσλ κε ηε λφζν. 

Μεηαμχ εθήβσλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία θάλεθε φηη ε θνβία θαη ε ζσκαηνπνίεζε ηνπ 

άγρνπο ήηαλ πνιχ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε εθήβνπο πνπ δελ είραλ θακία λφζν. Σν ίδην θαη 

γηα ηελ χπαξμε ηεο θνβίαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. 

Τπάξρεη ζεκαληηθή  δηαθνξά αλαθνξηθά κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ παηδηψλ θάηη 

πνπ απνδίδεηε ζην γεγνλφο φηη ηα ακφξθσηα παηδηά δελ κπνξνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ ην 

ζρνιείν ιφγσ ησλ αληηθεηκεληθψλ ζσκαηηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπλνδεχνπλ ηε 

κεζνγεηαθή αλαηκία αιιά θαη ηε ζεξαπεία ηεο. 

Δ εθεβεία είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία αξρίδεη λα ππάξρεη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ πνπ ζέηεη έλα ρξφλην λφζεκα θαη απφ κφλε ηεο απηή ε θαηαλφεζε κπνξεί λα 

ππνθηλήζεη ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο. 

Οη αζζελείο κε ηε λφζν έρνπλ ηξεηο θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα παξνπζηάζνπλ 

θαηάζιηςε ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ελψ ε ρακειή απηνεθηίκεζε παξαηεξείηαη 

ζηελ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία. 

Δ πνηφηεηα δσήο ησλ αζζελψλ κε κεζνγεηαθή αλαηκία ζε πνζνζηφ 47,9% παξνπζηάδεη 

εμαηξεηηθφ επίπεδν ζσκαηηθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά ην 20,5% παξνπζίαδε ςπρηαηξηθά 
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πξνβιήκαηα. Λφγν ησλ παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην γεγνλφο φηη ηα άηνκα κε κεζνγεηαθή 

αλαηκία, δηαηξέρνπλ πςειφ θίλδπλν εκθάληζεο ςπρηθψλ λφζσλ, θαη γη‟ απηφ ην ιφγν 

ρξήδνπλ θαηάιιειε ςπρηαηξηθήο ζπκβνπιεπηηθήο (ΐνπθάηα, 2012). 

 

 

Γηαηί είλαη ηόζν ζεκαληηθή ε ςπρνινγηθή ππνζηήξημε; 
 

 

Καζνιηθά, αλαγλσξίδεηαη, φηη ε ζαιαζζαηκία, φπσο θαη άιια ρξφληα λνζήκαηα, έρεη 

ζεκαληηθέο ςπρνινγηθέο επηπηψζεηο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε νηθνγέλεηα θαη ν αζζελήο, 

ζπκβηβάδεηαη κε ηελ αζζέλεηα θαη ηελ ζεξαπεία, έρεη θξηηηθή επίδξαζε ζηελ επηβίσζε ησλ 

αζζελψλ. Υσξίο θαηαλφεζε θαη απνδνρή ηεο λφζνπ θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηεο, απφ 

πάζρνληεο θαη νηθνγέλεηα, δελ ζα κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζζνχλ νη δπζθνιίεο απφ ηηο 

καθξνρξφληεο κεηαγγίζεηο θαη ηελ απνζηδήξσζε, κε επαθφινπζε ζπλέπεηα ηνλ απμεκέλν 

θίλδπλν ιφγσ επηπινθψλ ηεο λφζνπ θαη θησρφηεξε επηβίσζε. Ρφινο θιεηδί γηα γηαηξνχο 

θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ είλαη λα βνεζήζνπλ ηνπο πάζρνληεο θαη ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο 

λα αληηκεησπίζνπλ ηηο δπζθνιίεο ηεο ζεξαπείαο. Δ ηήξεζε ηεο ζεξαπείαο είλαη έλαο 

βαζηθφο ζηφρνο, αιιά ε γεληθή απνδνρή ηεο θαηάζηαζήο ηνπ απφ ηνλ αζζελή είλαη ην 

κπζηηθφ γηα θπζηνινγηθή αλάπηπμε απφ ηελ παηδηθή ζηελ ελήιηθε δσή. 

Δ κεληαία επαθή κε ηα θέληξα ζαιαζζαηκίαο απφ ηα πξψηα έηε ηεο δσήο ηνπ 

αζζελνχο, επηηξέπεη ζε γηαηξνχο θαη άιια κέιε ηεο νκάδαο, λα ελεξγνχλ σο ζεκεία 

αλαθνξάο γηα ηελ γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ησλ παζρφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο γεληθήο ζηάζεο θαη επεμίαο ηνπο. Βπηπιένλ, παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνλ γηαηξφ λα 

πξνάγεη ηελ ςπρηθή, ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ παζρφλησλ, ν νπνίνο 

παίξλεη θαηά θάπνην ηξφπν ηνλ ξφιν ηνπ «νηθνγελεηαθνχ γηαηξνχ». Δ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζαιαζζαηκίαο είλαη βαζηζκέλε ζηελ απφ θνηλνχ ζεξαπεπηηθή ζπκκαρία γηαηξνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη 

αζζελνχο, ζε φιε ηε πνξεία ηεο λφζνπ. Βμ αηηίαο ηεο έκθαζεο ηεο ηαηξηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ αζζέλεηα, πνιινί γηαηξνί ζπλαληνχλ 

δπζθνιίεο λα ζπκθηιησζνχλ κε ηηο ςπρνινγηθέο απαηηήζεηο ηεο ζεξαπείαο ρξφλησλ 

θιεξνλνκηθψλ αζζελεηψλ. Ώπηφ κπνξεί λα γίλεη δπζθνιφηεξν γηα ηνλ γηαηξφ δηφηη νη 

πάζρνληεο κε ζαιαζζαηκία εθθξάδνπλ ζπρλά έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ηα νπνία 

δχλαληαη λα εκπνδίδνπλ ηελ επηθνηλσλία. Ώθφκε, ιφγσ ηεο καθξφρξνλεο ζεξαπείαο, 

πάζρνληεο θαη νηθνγέλεηα είλαη ζπρλά θαιά πιεξνθνξεκέλνη γηα ηελ πάζεζε, ψζηε κε 

εηδηθνί γηαηξνί λα ζεσξήζνπλ φηη ππνλνκεχεηαη ν δηαθεθξηκέλνο ξφινο ηνπο. Οη αλσηέξσ 

παξάγνληεο θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ εηιηθξηλή, βαζηά επηθνηλσλία, ε νπνία είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρή αληηκεηψπηζε ηεο ζαιαζζαηκίαο (Βιεπζεξίνπ & Ώγθαζηηληψηε, 

2008). 
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Δπηθνηλσλία επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη παζρόλησλ 

 

 

Θα πξέπεη λα δηεμάγεηαη φζν είλαη δπλαηφ: 

• Ώθνχγνληαο ηνπο πάζρνληεο. Πξέπεη λα ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα ην ζπλαίζζεκα 

ησλ αζζελψλ θαη ηηο πξαγκαηηθέο εκπεηξίεο ηνπο. 

• Ώπνδερφκελνη θαη ζεβφκελνη ηελ άπνςε ηνπ αζζελνχο θαη λα είλαη επαίζζεηνη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο. 

• πκκεξηδφκελνη, κε ζπλέπεηα λα είλαη θνληά ζηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ησλ αζζελψλ. 

 Καηαλνψληαο, φρη κφλν ζε δηαλνεηηθφ αιιά θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. 

• Αηαηεξψληαο ηα φξηα, δίλνληαο βνήζεηα θαη αλαθνχθηζε, αιιά θξαηψληαο ζην κπαιφ 

ηνλ ξφιν ηνπ γηαηξνχ. 

Ώπηφο ν ηξφπνο αιιειεπίδξαζεο είλαη εμαηξεηηθά σθέιηκνο γηα ηνλ πάζρνληα, 

νδεγψληαο ηνλ ζηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ηεο ζαιαζζαηκίαο θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

αίζζεζεο ηεο ηζνξξνπίαο. Μπνξεί επίζεο λα είλαη εμαηξεηηθά σθέιηκνο θαη γηα ηνλ γηαηξφ, 

ζε ηαηξηθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν. Βάλ ν γηαηξφο επηηχρεη λα δηαηεξήζεη έλα 

ζηαζεξφ δηάινγν, ν αζζελήο ζπρλά κπνξεί λα βξεη ζηνλ θφζκν ηεο ζαιαζζαηκίαο 

ηθαλφηεηεο πνπ πξνθαινχλ πνιχ κεγάιεο εθπιήμεηο φπσο ε αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ 

πξνθιήζεσλ ηεο δσήο γέλλεζε/ζάλαηνο, αγάπε/κνλαμηά δπλαηφηεηεο/φξηα αληίζηνηρα κε 

ησλ ζπλνκειίθσλ ηνπο (Βιεπζεξίνπ & Ώγθαζηηληψηε, 2008). 

 

Σξόπνο δσήο 

 

 

Βάλ επηηεπρζεί ηζνξξνπία κεηαμχ λνζήκαηνο θαη ζεξαπείαο, ην άηνκν κε ζαιαζζαηκία 

κπνξεί λα απνιακβάλεη έλαλ θπζηνινγηθφ ηξφπν δσήο θαη ηελ εκπεηξία ηεο θπζηνινγηθήο 

ζσκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο απφ ηελ παηδηθή ζηελ ελήιηθν δσή, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο εκπεηξίαο λα γίλεη γνλέαο. 

Σν ζεξαπεπηηθφ πξνζσπηθφ πξέπεη λα πξνάγεη θάζε πξφνδν θαη εμέιημε, 

πξνζπαζψληαο λα πεξηνξίζεη φζν είλαη δπλαηφ ηηο επηπηψζεηο ηνπ λνζήκαηνο ζηελ 

πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ αζζελνχο. Ώλ ε λφζνο δελ είλαη δπλαηφ λα 

αληηζηαζκηζηεί πιήξσο κε θαηάιιεια ζρήκαηα κεηάγγηζεο, ηα εκπφδηα γηα έλαλ 

θπζηνινγηθφ ηξφπν δσήο πξέπεη λα εμεηάδνληαη δηαηεξψληαο κηα ξεαιηζηηθή αιιά ζεηηθή 

πξνζέγγηζε, πνπ βαζίδεηαη ζηελ πιεξνθφξεζε θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηνπ αζζελνχο θαη 

ζηελ αλαζεψξεζε ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ρξφλν θαη ην πξφγξακκα ζεξαπείαο. 

Ώπφ πξαθηηθήο άπνςεο ην ζεξαπεπηηθφ πξνζσπηθφ ζα πξέπεη: 

• Να πξνγξακκαηίδεη ηηο κεηαγγίζεηο θαη ηελ απνζηδήξσζε έηζη ψζηε λα 

ειαρηζηνπνηνχληαη νη κε αλαγθαίεο επηπηψζεηο ζηε θπζηνινγηθή εκεξήζηα δξαζηεξηφηεηα. 

• Να είλαη ελεκεξσκέλν ζηα ηδηαίηεξα ςπρνινγηθά ζέκαηα πγείαο θαη λα ελδηαθέξεηαη 

γηα απηέο ηηο ρξφληεο θαηαζηάζεηο (Βιεπζεξίνπ & Ώγθαζηηληψηε, 2008). 
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 θνπφο:  

 

θνπφο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί ε πνηφηεηα δσήο θαζψο θαη ε 

ςπρνινγηθή επηβάξπλζε, κε έκθαζε ζηα ζεκεία άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ησλ αηφκσλ πνπ 

πάζρνπλ απφ ζαιαζζαηκίεο ζηελ Βιιάδα. 
 

Βξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

1.Καηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ ηνπ άγρνπο. 

2.Καηαγξαθή ηεο εκθάληζεο ζεκείσλ θαηάζιηςεο. 

3.πζρέηηζε ηχπνπ ζαιαζζαηκίαο κε ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ηνπο. 

 

 

Βίδνο κειέηεο, κέγεζνο δείγκαηνο θαη δεηγκαηνιεςία  

 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο απηήο ζρεδηάζηεθε κηα ζπγρξνληθή κειέηε (cross-

sectional study). Οη ζπγρξνληθέο κειέηεο είλαη κειέηεο ζηηο νπνίεο ζπιιέγνληαη απηφ-

αλαθεξφκελα δεδνκέλα απφ ηα ππνθείκελα κε ζθνπφ ηελ πεξηγξαθή ησλ πιεζπζκψλ ζε 

δηάθνξεο κεηαβιεηέο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπο. ηε ζπγρξνληθή κειέηε, ηα ππνθείκελα 

κειεηψληαη ζε έλα ζεκείν ηνπ ρξφλνπ (Nieswiadomy, 2013, ζει. 156-157). 

Δ κέζνδνο δεηγκαηνιεςίαο πνπ αθνινπζήζεθε  ήηαλ ε ζθφπηκε δεηγκαηνιεςία, 

ζπλεηδεηή επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ. Σα άηνκα απηά έρνπλ ζπγθεθξηκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη θχξην κέιεκα καο ήηαλ λα δηαηεξεζεί ε νκνηνγέλεηα ηνπ δείγκαηνο 

καο. Πιεζπζκφο ηεο κειέηεο απνηέιεζε θάζε άηνκν πνπ πάζρεη απφ ζαιαζζαηκία θαη 

θαηνηθεί ζηελ Βιιάδα. (Nieswiadomy, 2013, ζει. 184). 

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ  πξαγκαηνπνηήζεθε ζην: α) Μνλάδα Μεζνγεηαθήο 

Ώλαηκίαο, ΐεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Δξαθιείνπ, β) Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο, 

Γεληθφ Ννζνθνκείν Υαλίσλ, γ) κέζσ αλάξηεζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  ζε κνξθή 

«Google form». Σν ηειηθφ δείγκα ήηαλ 119 αζζελείο κε ζαιιαζαηκία. 

Βξεπλεηηθά εξγαιεία  

 

 

Βξγαιεία ηεο κειέηεο απνηέιεζαλ ην δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην EQ-5D3s  

(EyroQol). Σν νπνίν απνηειείηαη απφ ηηο ελφηεηεο: θηλεηηθφηεηα, απηνεμππεξέηεζε, 

ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, πφλνο/δπζθνξία, άγρνο/ζιίςε, πξφνδνο ηεο θαηάζηαζεο 

πγείαο ην ηειεπηαίν έηνο θαη ησξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Γηα ηε ρξήζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δεηήζεθε θαη παξαρσξήζεθε εγγξάθσο ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηελ θα 

Καπεηαλνχδε, δ/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο Ννζνθνκείνπ πάξηεο 

(Kontodimopoulos et al., 2008) 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ  ρξεζηκνπνηήζεθε σο δεχηεξν 

εξγαιείν ε δνκεκέλε θαη ζηαζκηζκέλε ζηα Βιιεληθά θιίκαθα HADS. Δ νπνία 

απνηειείηαη απφ 14 ιήκκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη 4 δπλεηηθέο απαληήζεηο. Έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα εθηηκά ην άγρνο (HADS-A) θαη ηελ θαηάζιηςε (HADS-D) (7 ιήκκαηα 

γηα θάζε θαηάζηαζε, κε δηαθχκαλζε βαζκνινγίαο 0 έσο 21). Γηα ηε ρξήζε ηεο θιίκαθαο 
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δεηήζεθε θαη παξαρσξήζεθε εγγξάθσο ε ζρεηηθή άδεηα απφ ηνλ θ. Μηρφπνπιν, Βπίθνπξν 

θαζεγεηή Φπρηαηξηθήο, ΒΚΠΏ (Μηρφπνπινο θαη ζπλ., 2007). 

Μέζνδνο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ 
 

 

Δ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε κε θπζηθή παξνπζία ησλ εξεπλεηξηψλ  ζηηο 

κνλάδεο κεηάγγηζεο ζε Δξάθιεην θαη Υαληά αληίζηνηρα. Βλψ ππήξμε επηθνηλσλία κε ηελ 

Βιιεληθή Οκνζπνλδία Θαιαζζαηκίαο θαη ειεθηξνληθή απνζηνιή  ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

ζηελ ππφινηπε Βιιάδα. Δ έξεπλα έγηλε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηνλ  Μάξηην  ηνπ 2018 

έσο ηνλ Ώπξίιην ηνπ 2018. Μεηά ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξνθνξηθή ζπγθαηάζεζε ηεο 

πξντζηακέλεο γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, αθνινχζεζε ελεκέξσζε ησλ αζζελψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ ηεο έξεπλαο θαη δηαβεβαίσζαλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο αλσλπκίαο ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

δερηνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα. Βπίζεο, έιαβαλ γξαπηή ζπγθαηάζεζε ζπκκεηνρήο 

ζηε κειέηε απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. Δ κέζε δηάξθεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 8-10 ιεπηά. 

πκπιεξψζεθαλ 119 έγθπξα εξσηεκαηνιφγηα εθ ησλ νπνίσλ ηα 27 κέζσ ησλ 

Google Forms. Μφιηο ζε έλα εξσηεκαηνιφγην HADS βξέζεθαλ φιεο νη απνθξίζεηο ζηηο 

εξσηήζεηο ηνπ ειιείπνπζεο (missing values) θαη δχν εξσηήζεηο απφ ηελ θιίκαθα EQ5D3S 

θαη αθαηξέζεθε απφ ηε κειέηε. Βπίζεο ζηελ θιίκαθα EQ5D3S βξέζεθε έλα 

εξσηεκαηνιφγην ρσξίο απφθξηζε ζηηο 5 εξσηήζεηο ηνπ αιιά δελ αθαηξέζεθε (φιεο νη 

ππφινηπεο εξσηήζεηο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ πιήξεηο). Τπνινγίζηεθαλ νη βαζκνινγίεο 

ηνπο (scores) φπσο νξίδνληαη απφ ζρεηηδφκελνπο εξεπλεηέο (Μηρφπνπινο θαη ζπλ., 2006; 

Παπαδφπνπινο, Οηθνλνκάθεο, Κνληνδεκφπνπινο, Φξχδαο & Νηάθαο, 2007). 

Δ αμηνπηζηία ηνπο εθηηκήζεθε ζχκθσλα κε ην ζπληειεζηή Cronbach ζε 

αHADS=0.912, αHADS, ΏΓΥΟΤ =0.861, αHADS, ΚΏΣΏΘΛΕΦΔ =0.851 , αEQ5D3S=0.645.  

 

ηελ Κιίκαθα HADS ηα φξηα γηα θαηάζιηςε θαη άγρνο θαζνξίζηεθαλ φπσο 

νξίδνληαη απφ ηελ Stern (2014) (8–10 Mild/ ήπηα, 11–14 Moderate/ κέηξηα, 15–21 Severe/ 

ζνβαξή). ηνλ Αείθηε EQ-5D3S Πνηφηεηαο Γσήο νξίζηεθε ε βαζκνινγία ίζε κε 1,000 

ιφγσ ηεο θαηαλνκήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε (40 ζπκκεηέρνληεο είραλ βαζκνινγία 

1,000) (Μηρφπνπινο θαη ζπλ., 2007). 

 

Αενληνινγία ηεο Έξεπλαο 
 

ζνλ αθνξά ηελ δενληνινγία ηεο παξνχζαο κειέηεο, εθαξκφζηεθαλ νη αξρέο 

δενληνινγίαο πνπ νξίδνληαη απφ ηελ αλαθνξά ηνπ Belmont (1976), γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ππνθεηκέλσλ κίαο έξεπλαο. Ώλαιπηηθφηεξα, ειήθζεζαλ ππφςε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

κειέηεο, ε αξρή ηνπ νθέινπο θαη κε βιάβεο, ε αξρή ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηελ αλζξψπηλε 

αμηνπξέπεηα θαη ε αξρή ηεο δηθαηνζχλεο.  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο κειέηεο «Αηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο 

ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο αηφκσλ κε ζαιαζζαηκίεο» δφζεθε γξαπηή έγθξηζε δηεμαγσγήο 

απφ ην Βπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ ΐεληδέιεηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Δξαθιείνπ 

(ΐΓΝΔ) κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 8401 θαη απφ ην Βπηζηεκνληθφ πκβνχιην ηνπ Γεληθνχ 

Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ «Άγηνο Γεψξγηνο», κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 7307.  
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ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Δ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο κειέηεο έγηλε κε ην πξφγξακκα SPSS 24.0. Ώξρηθά 

έγηλε ππνινγηζκφο θαηαλνκψλ ζπρλνηήησλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 119 ζπκκεηερφλησλ 

ζηε κειέηε. ηελ εθηίκεζε ηεο ζπρλφηεηαο ζαιαζζαηκίαο (επηπνιαζκφ) έγηλε 

ππνινγηζκφο θαη ησλ 95% δηαζηεκάησλ εκπηζηνζχλεο (95%ΑΒ) κε ηερληθέο bootstrap. 

ηηο πεξηπηψζεηο ειέγρσλ θαηαλνκήο ή δηαθνξάο σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, 

αθνινχζεζαλ έιεγρνη ρ
2
. Δ ζπζρέηηζε θιηκάθσλ κεηαμχ ηνπο ή κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ, έγηλε ιφγσ αζπκκεηξίαο κε ηε κέζνδν Spearman. Με 

ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο Κιίκαθαο HADS Άγρνπο ζε log10(Y+1) αθνινχζεζε γξακκηθή 

παιηλδξφκεζε ηεο κε ην δείθηε κάδαο ζψκαηνο. Χο απνδεθηφ επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

θαζνξίζηεθε ην 5%.   
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Ώπνηειέζκαηα 
 

 

Υαξαθηεξηζηηθά δείγκαηνο κειέηεο 

 

 

 

 

Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά ησλ 119 ζπκκεηερφλησλ ζηε κειέηε.  

 

 

 

  λ % 
Μέζε ηηκή 

(ηππ. απ.) 

     

Φχιν  άλδξεο 56 47,1  

 γπλαίθεο 63 52,9  

     

Διηθία, ρξόληα <30 14 11,7 

39,7 (8,5) 
 31-40 42 35,3 

 41-50 55 46,2 

 51+ 8 6,7 

     

Βθπαίδεπζε 
έσο 

δεκνηηθό 
10 8,4  

 Γπκλάζην 10 8,4  

 Λύθεην 39 32,8  

 ΣΔΙ 25 21,0  

 ΑΔΙ 31 26,1  

 
Μεηαπηπρηα

θό 
4 3,4  

     

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Έγγακνο/ε 56 47,1  

Άγακνο/ε 58 48,7  

 
Γηαδεπγκέλ

νο/ε, ελ δηαζηάζεη 
5 4,2  

     

Παηδηά, λ=51 1 20 39,2  

 2 18 35,3  

 3+ 13 25,5  

     

Αηακνλή 
λνκόο 

Λαζηζίνπ 
2 1,7  

 Ηξαθιείνπ 53 44,5  

 Ρεζύκλνπ 9 7,6  

 Χαλίσλ  29 24,4  

 
ππόινηπε 

Διιάδα 
23 19,3  
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Ώπαζρφιεζε  
Ιδησηηθόο 

ππάιιεινο 
16 13,6  

 Γεκόζηνο 33 28,0  

 
Διεύζεξνο 

επαγγεικαηίαο 
7 5,9  

 Οηθηαθά 7 5,9  

 
Φνηηεηήο, 

Μαζεηήο 
5 4,2  

 άλεξγνο 8 6,8  

 
πληαμηνύ

ρνο 
37 31,4  

 άιιν 5 4,2  

     

Βηζφδεκα  
<5000 

επξώ 
27 22,7  

 
5001-

10000 
35 29,4  

 
10001-

20000 
45 37,8  

 20001+ 12 10,1  

     

Αείθηεο Μάδαο 

ψκαηνο, kg/m
2
  

<18,5 3 2,5  

18,5-24,9 83 69,7  

 25,0+ 29 24,4  

    

 

 

 

 

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ κειέηε. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηε ην θχιν, ε ειηθία, ε 

εθπαίδεπζε, ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ, δηακνλή, ε απαζρφιεζε, 

ην εηζφδεκα θαη ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

πσο ζπκπεξαίλνπκε απφ ηνλ πίλαθα, ην δείγκα ζε πνζνζηφ 52% απνηεινχηαλ 

απφ γπλαίθεο, ε κέζε ειηθία ήηαλ 39,7 (8,5) έηε κε κεγαιχηεξν πνζνζηφ ζηελ ειηθία 

κεηαμχ ησλ 41-50 εηψλ (46,2%), ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ζε πνζνζηφ 47,1% ήηαλ 

ηξηηνβάζκηα, κε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε κνηξαζκέλε ζρεδφλ ζηε κέζε ζε άγακνπο θαη 

έγγακνπο (κε πνζνζηφ 48,7 θαη 47,1 αληίζηνηρα). Δ δηακνλή ηνπ δείγκαηνο, ιφγν ηνπ 

ηξφπνπ ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ, ήηαλ θαηά θχξην ιφγν Δξάθιεην κε πνζνζηφ 44,5%  

θαη Υαληά κε πνζνζηφ 24,4%. Βλψ ηέινο ν δείθηεο κάδαο ζψκαηνο ζε πνζνζηφ 69,7 % 

ήηαλ 18,5-24,9. 
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Πίλαθαο 2. πρλφηεηα ζαιαζζαηκηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο. 

 

 

Αα Θαιαζζαηκία λ % 95%ΓΔ 

1 Ώ 5 4,2 0,8-8,4 

2 ΐ 104 87,4 81,5-93,3 

3 Μηθξνδξεπαλνθπηηαξηθή 4 3,4 0,8-6,7 

4 δελ δήισζαλ 6 5,0 1,7-9,2 

 

 

ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα είδε  ησλ Θαιαζζαηκηψλ. πνπ θαηά θχξην 

ιφγν κε πνζνζηφ 87.4% ήηαλ ε β-ζαιαζζαηκία.  

 

 

 

πκπηψκαηα  άγρνπο & θαηάζιηςεο  (θιίκαθα HADS)  
 

 

 

Πίλαθαο 3. πρλφηεηα απνθξίζεσλ ζηηο εξσηήζεηο αγρσηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο 

ηεο θιίκαθαο HADS ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο.  

 

 

 

Εξσηήζεηο 
 

λ % 

Νηώζσ αλήζπρνο ή 

ηξνκαγκέλνο 
Καζόινπ 54 45,4 

 Από θαηξό ζε 

θαηξό, πεξηζηαζηαθά 
58 48,7 

 Πνιύ θαηξό 2 1,7 

 Σνλ πεξηζζόηεξν 

θαηξό 
5 4,2 

Αληηκεησπίδσ θάπνην 

ζπλαίζζεκα θόβνπ ζαλ λα πξόθεηηαη 

θάηη ηξνκαθηηθό λα ζπκβεί 

Καζόινπ 57 47,9 

Διάρηζηα, αιιά 

δελ κ’ αλεζπρεί 
39 32,8 

Ναη, αιιά όρη 

ηόζν ζνβαξά 
18 15,1 

 Αθξηβώο, κάιηζηα 

ζε ζνβαξό βαζκό 
5 4,2 

Αλήζπρεο ζθέςεηο πεξλνύλ από 

ην κπαιό κνπ 
Πνιύ ιίγν 57 47,9 

Όρη ηόζν ζπρλά 42 35,3 

 Πνιύ θαηξό 13 10,9 

 Πάξα πνιύ θαηξό 7 5,9 
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Μπνξώ λα θάζνκαη άλεηα θαη 

λα ληώζσ ραιαξσκέλνο 
Αθξηβώο 36 30,3 

πλήζσο 50 42,0 

 Όρη ζπρλά 26 21,8 

 Καζόινπ 7 5,9 

Αληηκεησπίδσ θάπνην 

ζπλαίζζεκα θόβνπ ζαλ λα έρσ 

«πεηαινύδεο» ζην ζηνκάρη κνπ 

Καζόινπ 69 58,0 

Πεξηζηαζηαθά 40 33,6 

Αξθεηά ζπρλά 7 5,9 

 Πνιύ ζπρλά 3 2,5 

Νηώζσ λεπξηθόο θη αλήζπρνο, 

ζαλ λα πξέπεη ζπλέρεηα λα θηλνύκαη 
Καζόινπ 62 52,1 

Όρη ζε ηόζν 

κεγάιν βαζκό 
39 32,8 

 ε αξθεηά κεγάιν 

βαζκό 
14 11,8 

 Μάιηζηα ζε πνιύ 

κεγάιν βαζκό 
4 3,4 

Αληηκεησπίδσ αηθλίδηα 

ζπλαηζζήκαηα παληθνύ 
Καζόινπ 65 54,6 

Όρη ηόζν ζπρλά 42 35,3 

 Αξθεηά ζπρλά 11 9,2 

 Πξάγκαηη πνιύ 

ζπρλά 
1 0,8 

 

Γηα ηελ κέηξεζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε θιίκαθα 

HADS ε νπνία απνηειείηαη απφ ηηο δχν ελφηεηεο άγρνο θαη θαηάζιηςε. Δ θάζε ελφηεηα 

έρεη 7 εξσηήζεηο θαη νη θάζε εξψηεζε 4 πηζαλέο απαληήζεηο.  

Σα απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηελ αγρσηηθή ζπκπησκαηνινγία θαίλνληαη ζηνλ 

πίλαθα 3.   

ηελ πξψηε εξψηεζε αλ ληψζνπλ αλήζπρνη ή ηξνκαγκέλνη, ην 48,7% απάληεζε 

“απφ θαηξφ ζε θαηξφ” ελψ ην 1,7 % απάληεζε “πνιχ θαηξφ” ζηελ εξψηεζε αλ 

αληηκεησπίδνπλ θάπνην ζπλαίζζεκα θφβνπ ζαλ λα πξφθεηηαη θάηη ηξνκαθηηθφ λα ζπκβεί, 

ην 47,9% απάληεζε “πνιχ ιίγν” ελψ ην 4,2% απάληεζε “αθξηβψο, κάιηζηα ζε ζνβαξφ 

βαζκφ” φηαλ ξσηήζεθαλ “αλήζπρεο ζθέςεηο πεξλνχλ απφ ην κπαιφ κνπ” νη πεξηζζφηεξνη 

απάληεζαλ “πνιχ ιίγν” (47,9%) ελψ κηθξφ πνζνζηφ απάληεζε “πάξα πνιχ θαηξφ” (5,9%). 

ην αλ κπνξνχλ λα θάζνληαη άλεηα θαη λα ληψζνπλ ραιαξσκέλνη ην 42% απάληεζε 

“ζπλήζσο” ελψ ην 5,9% απάληεζε “θαζφινπ”, ζηελ εξψηεζε “αληηκεησπίδσ θάπνην 

ζπλαίζζεκα θφβνπ ζαλ λα έρσ πεηαινχδεο ζην ζηνκάρη κνπ” απάληεζαλ “θαζφινπ” 

(58%) θαη “πνιχ ζπρλά” (2,5%) ζηελ εξψηεζε “ληψζσ λεπξηθφο θαη αλήζπρνο ζαλ λα 

πξέπεη ζπλέρεηα λα θηλνχκαη” νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο ήηαλ “θαζφινπ (52,1%) ελψ νη 

ιηγφηεξεο “κάιηζηα ζε κεγάιν βαζκφ” (3,4%) θαη ηέινο ζην αλ αληηκεησπίδνπλ αηθλίδηα 

ζπλαηζζήκαηα παληθνχ ην 54,6% δήισζε “θαζφινπ” θαη κφιηο ην 0,8% δήισζε “πξάγκαηη 

πνιχ ζπρλά” 
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Πίλαθαο 4. πρλφηεηα απνθξίζεσλ ζηηο εξσηήζεηο θαηαζιηπηηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο ηεο θιίκαθαο HADS ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο. 

 

 

Βξσηήζεηο 
 

λ % 

Δμαθνινπζώ λα 

απνιακβάλσ ηα πξάγκαηα 

πνπ ζπλήζηδα λα 

απνιακβάλσ 

αθέζηαηα, ζηνλ ίδην 

βαζκό 
87 73,1 

Όρη ζηνλ ίδην βαζκό 23 19,3 

Λίγν κόλν 9 7,6 

 Καζόινπ 0 0,0 

Μπνξώ λα γειώ 

θαη λα βιέπσ ηε ραξσπή 

όςε ησλ πξαγκάησλ 

Βεβαίσο, έηζη όπσο 

πάληα κπνξνύζα 
81 68,1 

Μάιινλ όρη ηόζν, όπσο 

ζην παξειζόλ 
28 23,5 

 ίγνπξα όρη ηώξα ηόζν 

πνιύ 
9 7,6 

 Καζόινπ 1 0,8 

Νηώζσ θεθάηνο Σνλ πεξηζζόηεξν θαηξό 86 72,3 

 Μεξηθέο θνξέο 25 21,0 

 Όρη ζπρλά 8 6,7 

 Πνηέ 0 0,0 

Νηώζσ ζαλ λα 

έρνπλ πέζεη νη ξπζκνί κνπ 
Καζόινπ 42 35,3 

Μεξηθέο θνξέο 57 47,9 

 Πνιύ ζπρλά 16 13,4 

 ρεδόλ όιν ηνλ θαηξό 4 3,4 

Έραζα ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

εκθάληζή κνπ 

Σελ θξνληίδσ όπσο 

πάληνηε 
80 67,2 

Ίζσο δελ ηελ θξνληίδσ 

όζν ζα έπξεπε 
28 23,5 

 Γελ ηε θξνληίδσ όζν ζα 

έπξεπε 
10 8,4 

 Αθξηβώο 1 0,8 

Πξνζκέλσ κε ραξά 

δηάθνξα πξάγκαηα 

Σόζν όπσο θαη ζην 

παξειζόλ 
76 63,9 

Μάιινλ ιηγόηεξν από 

όζν ζπλήζηδα 
23 19,3 

 ίγνπξα ιηγόηεξν από 

όηη ζπλήζηδα 
19 16,0 

 Καζόινπ 1 0,8 

Μπνξώ λα 

απνιακβάλσ έλα 

ελδηαθέξνλ βηβιίν ή έλα 

ξαδηνθσληθό/ηειενπηηθό  

πξόγξακκα 

πρλά 89 74,8 

Μεξηθέο θνξέο 20 16,8 

Όρη ζπρλά 7 5,9 

 Πνιύ ζπάληα 3 2,5 
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ηηο εξσηήζεηο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο ηηο ίδηαο θιίκαθαο νη 

ζπκκεηέρνληεο απάληεζαλ σο εμήο: ζηελ εξψηεζε “εμαθνινπζψ λα απνιακβάλσ ηα 

πξάγκαηα πνπ ζπλήζηδα λα απνιακβάλσ” ην 73,1% απάληεζε “ζαθέζηαηα ζηνλ ίδην 

βαζκφ” ελψ ην 7,65% απάληεζε “ιίγν κφλν” ζηελ επφκελε εξψηεζε “κπνξψ λα γειψ θαη 

λα βιέπσ ηε ραξσπή φςε σλ πξαγκάησλ” ην 68,1% απάληεζε “βεβαίσο, έηζη φπσο πάληα 

κπνξνχζα” θαη κφιηο ην 0,8% απάληεζε “θαζφινπ ζηελ εξψηεζε “ληψζσ θεθάηνο” νη 

απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ήηαλ “ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ” (72,3%) θαη “φρη ζπρλά” (6,7%) 

φηαλ εξσηήζεθαλ αλ έρνπλ πέζεη νη ξπζκνί ηνπο ην 47,9% απάληεζε “κεξηθέο θνξέο” θαη 

ην 3,4% απάληεζε “ζρεδφλ φιν ηνλ θαηξφ” ζην αλ έραζαλ ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκθάληζε 

ηνπο ην 67,2% απάληεζε “ηε θξνληίδσ φπσο πάληνηε” ελψ ην 0,8% είπε “αθξηβψο” ζηελ 

εξψηεζε “πξνζκέλσ κε ραξά δηάθνξα πξάγκαηα” νη πεξηζζφηεξεο απαληήζεηο δφζεθαλ 

γηα ην “ηφζν φπσο θαη ζην παξειζφλ” (63,9%) θαη νη ιηγφηεξεο γηα ην “θαζφινπ” (0,8%) 

θαη ηέινο φηαλ ξσηήζεθαλ αλ κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ έλα ελδηαθέξνλ βηβιίν ή έλα 

ξαδηνθσληθφ/ηειενπηηθφ πξφγξακκα ην 74,85 απάληεζε “ζπρλά” ελψ ην 2,5% “πνιχ 

ζπάληα”. 

 

Πνηφηεηα δσήο - θιίκαθα EQ-5D3s  

 

Πίλαθαο 5. πρλφηεηα απνθξίζεσλ ζηηο ελφηεηεο εξσηήζεσλ πνηφηεηαο δσήο ηεο 

θιίκαθαο EQ-5D ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο.  

 

Βλφηεηα: 
 

λ % 

Κηλεηηθφηεηα Γελ έρσ θαλέλα 

πξόβιεκα ζην πεξπάηεκα 
105 89,0 

Έρσ κεξηθά 

πξνβιήκαηα ζην πεξπάηεκα 
12 10,2 

Δίκαη 

θαζεισκέλνο/ε ζην θξεβάηη 
1 0,8 

Ώπηνεμππεξέηεζε Γελ έρσ θαλέλα 

πξόβιεκα κε ηελ 

απηνεμππεξέηεζε κνπ 

116 98,3 

Έρσ κεξηθά 

πξνβιήκαηα ζην λα πιέλνκαη 

θαη λα ληύλνκαη 

1 0,8 

 Δίκαη αλίθαλνο/ε λα 

ληπζώ θαη λα πιπζώ 
1 0,8 

πλεζηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο 

Γελ έρσ θαλέλα 

πξόβιεκα ζην λα εθηειώ ηηο 

ζπλεζηζκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο κνπ 

102 86,4 

 Έρσ κεξηθά 

πξνβιήκαηα ζην λα εθηειώ 

ηηο ζπλεζηζκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο κνπ 

15 12,7 

 Δίκαη αλίθαλνο/ε λα 

εθηειώ ηηο ζπλεζηζκέλεο 

δξαζηεξηόηεηεο 

1 0,8 
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Πφλνο/Απζθνξία Γελ έρσ θαζόινπ 

πόλν ή δπζθνξία 
76 64,4 

Έρσ κέηξην πόλν ή 

δπζθνξία 
41 34,7 

 Έρσ ππεξβνιηθό 

πόλν ή δπζθνξία 
1 0,8 

Άγρνο/Καηάζιηςε Γελ έρσ άγρνο ή 

ζιίςε 
47 39,8 

Έρσ κέηξην άγρνο ή 

ζιίςε 
62 52,5 

 Έρσ ππεξβνιηθό 

άγρνο ή ζιίςε 
9 7,6 

πγθξηηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ε 

ζεκεξηλή κνπ θαηάζηαζε 

είλαη: 

Καιύηεξε 24 20,3 

Παξακέλεη ίδηα 93 78,8 

Χεηξόηεξε 1 0,8 

 

 

 

Σα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο θιίκαθαο EQ-5Ds 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαπάλσ  Πίλαθα 5. Οη εξσηήζεηο πνπ έγηλαλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

αθνξνχζαλ 5 ελφηεηεο: ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ απηνεμππεξέηεζε, ηηο ζπλεζηζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηεο, ηνλ πφλν/ηελ δπζθνξία θαη ηέινο ην άγρνο/ηελ θαηάζιηςε.  

Βηδηθφηεξα ζηελ πξψηε ελφηεηα «θηλεηηθφηεηα» ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζε φηη δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα ζην πεξπάηεκα (89%), ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 0.8% απάληεζε φηη είλαη θαζεισκέλν ζην θξεβάηη.  

ηε δεχηεξε ελφηεηα «απηνεμππεξέηεζε», ην 98.3% δήισζε φηη 

απηνεμππεξεηείηαη, ελψ ην 0.8% δήισζε φηη είλαη αλίθαλν λα ληπζεί ή λα πιπζεί. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα «ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο» ην 86,4% δελ έρεη θαλέλα 

πξφβιεκα ζην λα εθηειεί ηηο ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ελψ αληθαλφηεηα δήισζε 

κφλν ην 0.8%. 

ηελ ελφηεηα «πφλνο/δπζθνξία» ηα πνζνζηά δηαθνξνπνηνχληαη αθνχ ην 64,4% δελ 

έρεη θαζφινπ πφλν ή δπζθνξία, ελψ ην 35.6 % αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πφλνπ ή 

δπζθνξίαο. 

ηελ ηειεπηαία ελφηεηα «άγρνο/θαηάζιηςε» ην πνζνζηφ πνπ δελ έρεη άγρνο ή 

θαηάζιηςε είλαη κφιηο 39,8%, ελψ ην 60,1% αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα άγρνπο ή 

θαηάζιηςεο (52.5% δειψλεη κέηξην πξφβιεκα ελψ ην 7.6% ππεξβνιηθφ). 

ηελ ελφηεηα ε θαηάζηαζε πγείαο ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο ζπγθξηηηθά κε ηε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε πγείαο ην 78,8% απάληεζαλ φηη «παξακέλεη ε ίδηα» ελψ κφιηο ην 

0,8% απάληεζαλ «είλαη ρεηξφηεξε». 
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ρήκα 1. Ώπεηθφληζε Αείθηε EQ vas («Καηάζηαζεο ηεο Τγείαο» ή «ζεξκφκεηξν») ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο, ζχκθσλα κε ηελ θιίκαθα EQ-5D.  

 

 

 
 

 

 

 

Καηά ηελ απεηθφληζε ηνπ Αείθηε EQvas («Καηάζηαζε ηεο πγείαο» ή 

«Θεξκφκεηξν») παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 90% ζεσξεί φηη έρεη θαιή 

πνηφηεηα δσήο κε ηε κέζε ηηκή λα είλαη 76,916,9. 
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Κιίκαθεο HADS & EQ-5D3s  
 

 

Πίλαθαο 6. Βπίπεδα θιηκάθσλ άγρνπο - θαηάζιηςεο & πνηφηεηαο δσήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

 

      

Κιίκαθα 
Μέζε 

ηηκή 

Σππ. 

Ώπφθι. 

Αηάκεζν

ο 

Βχξνο 

ηηκψλ 

πληειεζηήο 

αζπκκεηξίαο 

      

HADS άγρνπο  
(απμεκέλε θιίκαθα  απμεκέλε 

ζπκπησκαηνινγία) 

4,94 4,13 4,00 0-18 1,08 

θπζηνινγηθά επίπεδα (<8) λ=90 ή 75,6%    

ήπηα (8-10) λ=16 ή 13,4%     

κέηξηα (10-14) λ=9 ή 7,6%  24.4%   

ζνβαξά (15-21) λ=4 ή 3,4%     

      

HADS θαηάζιηςεο 
(απμεκέλε θιίκαθα  απμεκέλε 

ζπκπησκαηνινγία) 

3,28 3,54 2,00 0-16 1,23 

θπζηνινγηθά επίπεδα (<8) λ=104 ή 87,4%     

ήπηα (8-10) λ=10 ή 8,4%     

κέηξηα (10-14) λ=4 ή 3,4%  12,6%   

ζνβαξά (15-21) λ=1 ή 0,8%     

      

HADS ζπλνιηθά  
(απμεκέλε θιίκαθα  απμεκέλε 

ζπκπησκαηνινγία) 

8,22 7,16 6,00 0-30 1,14 

      

Γείθηεο EQ vas Καηάζηαζεο 

Τγείαο 

(ηηκέο ζην 100  θαιχηεξε 

θαηάζηαζε πγείαο) 

76,9 16,9 80,0 5-100 -1,12 

      

Γείθηεο EQ-5D3S Πνηόηεηαο 

Εσήο 

(απμεκέλε θιίκαθα  θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο) 

0,85 0,16 0,84 0,03-1,00 -1,80 

άξηζηε πνηόηεηα δσήο (βαζκνινγία 

100) 
λ=40 ή 33,9%    
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ηνλ πίλαθα 6 παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα ησλ θιηκάθσλ σο πξνο ηελ αληίιεςε ηεο 

θαηάζιηςεο, ηνπ άγρνπο, ηεο θαηάζηαζεο πγείαο θαη ηεο  πνηφηεηαο δσήο. ηελ θιίκαθα 

HADS άγρνπο, φπνπ απμεκέλε θιίκαθα ζπλδέεηαη κε  απμεκέλε ζπκπησκαηνινγία, 

παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 75,6% θπκαίλεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαη 

κφιηο ην 24,4% παξνπζηάδεη θάπνηα κνξθή άγρνπο (ήπηα, κέηξηα, ζνβαξή).   

ηελ θιίκαθα HADS θαηάζιηςεο φπνπ απμεκέλε θιίκαθα ζπλδέεηαη κε απμεκέλε 

ζπκπησκαηνινγία, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ  87,4% θπκαίλεηαη ζε 

θπζηνινγηθά επίπεδα  ,ελψ κφιηο ην 12,6% εκθαλίδεη θάπνηα κνξθή άγρνπο (ήπηα, κέηξηα, 

ζνβαξή). 

Μειεηψληαο ηνλ Αείθηε EQ vas θαηάζηαζεο πγείαο κε εχξνο ηηκψλ 5- 100 

παξαηεξνχκε φηη ε  κέζε ηηκή είλαη ζην 76,916,9. Βπίζεο ζηνλ Αείθηε EQ-5D3S 

Πνηφηεηα Γσήο κε εχξνο ηηκψλ 0,03-1,00 παξαηεξνχκε φηη ε κέζε ηηκή είλαη 0,85.Αειαδή 

άξηζηε πνηφηεηα δσήο (βαζκνινγία 100)  δειψλνπλ ην 33,9% (λ=40). 

 

Πίλαθαο 7. πζρέηηζε θιηκάθσλ άγρνπο - θαηάζιηςεο & πνηφηεηαο δσήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

 

 

     

 
HADS  

άγρνπο  

HADS  

Καηάζιηςεο 

HADS 

ζπλνιηθά  

Γείθηεο EQ vas 

Καηάζηαζεο Τγείαο 

 rho-Spearman 

     

HADS 

θαηάζιηςεο 
0,705**    

     

HADS 

ζπλνιηθά  
0,928** 0,911**   

     

Γείθηεο 

EQ vas 

Καηάζηαζεο 

Τγείαο 

-0,548** -0,448** -0,544**  

     

Γείθηεο 

EQ-5D3S 

Πνηόηεηαο Εσήο 

-0,650** -0,600** -0,670** 0,459** 

     

** p-value<0.001 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα 7 θαηαγξάθνληαη νη ζπζρεηίζεηο θιηκάθσλ άγρνπο – 

θαηάζιηςεο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. Δ ζπκπησκαηνινγία 

ηνπ άγρνο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ηελ ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο θαζψο ζρεηίδεηαη κε ηα 

κεησκέλα επίπεδα ηνπ δείθηε πνηφηεηαο δσήο EQ-5D3S (-0,650**). 

 Βπίζεο ε εκθάληζε  ζπκπησκαηνινγίαο ηφζν ηνπ άγρνπο φζν θαη ηεο θαηάζιηςεο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε πγείαο δηφηη θαίλεηαη  λα ζρεηίδεηαη κε ην  ρακειφ 
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δείθηε ηεο  θαηάζηαζεο πγείαο EQvas (-0,548**) ζε ζρέζε κε ην άγρνπο θαη EQvas (-

0,448**) ζε ζρέζε κε ηε θαηάζιηςεο. 

Μηα θαιή θαηάζηαζε πγείαο θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε πνηφηεηα δσήο 

(r=0.459, p<0.001) 

 

 

Πίλαθαο 8. πζρέηηζε θιηκάθσλ  άγρνπο- θαηάζιηςεο & πνηφηεηαο δσήο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

 

      

 
HADS 

άγρνπο  

HADS  

θαηάζιηςεο 

HADS 

ζπλνιηθά  

Γείθηεο EQ 

vas 

Καηάζηαζεο 

Τγείαο 

Γείθηεο EQ-

5D3S 

Πνηόηεηαο 

Εσήο 

 rho-Spearman 

      

Φύιν 0,072 -0,020 0,028 0,071 -0,064 

Ζιηθία 0,078 0,133 0,111 -0,106 -0,015 

Δθπαίδεπζε 0,009 -0,099 -0,045 0,022 0,017 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 
0,065 0,025 0,052 -0,138 -0,115 

Παηδηά 0,017 0,197 0,083 -0,098 -0,039 

Δηζόδεκα -0,145 -0,128 -0,152 0,114 0,150 

Γείθηε Μάδαο 

ώκαηνο 
0,200* 0,136 0,185* -0,057 -0,035 

Σα επίπεδα ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ νξίζηεθαλ ζε αχμνπζα ζεηξά φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ 

πίλαθα 1.  

* p-value<0.01 

 

ηνλ πίλαθα 8 παξνπζηάδεηαη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ άγρνπο- 

θαηάζιηςεο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο, κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά (ην θχιν, ηελ ειηθία, 

ηελ εθπαίδεπζε, ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ηα παηδηά, ην εηζφδεκα θαη ην δείθηε κάδαο 

ζψκαηνο)  ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

Ώπφ ηνλ πίλαθα απηφλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη ην άγρνο, ε θαηαζιηςε θαη 

ε πνηφηεηα δσήο δελ θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζπζρέηηζε  κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

κσο θαίλεηαη κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (0,200) κεηαμχ ηνπ άγρνπο θαη ηνπ 

απμεκέλνπ Αείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΑΜ) (r=0.200, p<0.01).  
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Ώθφκα πην πεξηγξαθηθά παξνπζηάδεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ζπζρέηηζε ζην ζρήκα 2 

πνπ παξαηήζεηε παξαθάησ. 

 

Πίλαθαο 9. πζρέηηζε θαηεγνξηψλ θιηκάθσλ άγρνπο-θαηάζιηςεο κε ηελ πνηφηεηα 

δσήο (ΠΓ) ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

 

    

 
Γείθηεο EQ-5D3S 

Πνηόηεηαο Εσήο 
 

 ΐαζκνινγία  

 
<1,000 

 

1,000 

(άξηζηε ΠΓ) 
 

 λ (%) p-value 

     

HADS  

άγρνπο 

θπζηνινγηθά 

επίπεδα (<8) 
49 (62,8) 40 (100,0) 

<0,001 

 απμεκέλα (8+) 29 (37,2) - 

     

HADS 

θαηάζιηςεο 

θπζηνινγηθά 

επίπεδα (<8) 
63 (80,8) 40 (100,0) 

0,002 

 απμεκέλα (8+) 15 (19,2) - 

    

ρ
2
 έιεγρνη 

 

ηνλ πίλαθα 9 θαίλεηαη ε ζπζρέηηζε πνπ έρνπλ νη παξάγνληεο ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

θαηάζιηςεο κε ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα.  

Ώπφ απηφλ ηνλ πίλαθα κπνξνχκε λα βγάινπκε κε απφιπηε αζθάιεηα ην 

ζπκπέξαζκα φηη φινη νη ζπκκεηέρνληεο πνπ παξνπζηάδνπλ άξηζηε πνηφηεηα δσήο έρνπλ 

φινη θπζηνινγηθά επίπεδα αγρσηηθήο  ζπκπησκαηνινγίαο (p-value <0,001). Ώληηζηνίρσο 

θαη γηα ηα ζπκπηψκαηα ηεο θαηάζιηςεο ( p-value 0,002). 
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ρήκα 2. Γξακκηθή ζπζρέηηζε ηεο Κιίκαθαο HADS άγρνπο κε ηνλ Αείθηε Μάδαο 

ψκαηνο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηεο κειέηεο.  

  

 
 

εκείσζε: νη ηηκέο ηεο Κιίκαθαο HADS άγρνπο έρνπλ κεηαζρεκαηηζηεί ζε log10(Y+1). 

 

Σν άγρνο ζρεηίδεηαη ζεκαληηθά κε ην απμεκέλν ζσκαηηθφ βάξνο (ΑΜ)  (r=0.200, 

p<0.01), σζηφζν δελ είλαη ζαθήο ε θαηεχζπλζε ηεο ζρέζεο, ν ΑΜ πξνθαιεί άγρνο ή ην 

άγρνο απμνκείσζε ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο. Βάλ ε Τ (HADS άγρνπο)  ηείλεη λα απμάλεηαη 

φηαλ ε Υ (ΑΜ) απμάλεη, ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman είλαη ζεηηθφο. Έλαο ζεηηθφο 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο Spearman αληηζηνηρεί ζε κηα αχμνπζα κνλφηνλε ηάζε κεηαμχ Υ 

θαη Τ, φπσο θαίλεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. 
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πδήηεζε 

 

ρεηηθά κε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ζηελ παξνχζα κειέηε. 

ΐιέπνπκε φηη ζε ζρέζε κε ην θχιν , ην δείγκα απνηεινχηαλ ζε πνζνζηφ 52% απφ 

γπλαίθεο. Παξφκνην  ήηαλ ην δείγκα ησλ Telfer θαη ζπλ., ην 2005 κε έξεπλα απφ έγηλε 

ζηελ Βιιελνθππξηαθή θαη ηελ Σνπξθνθππξηαθή φπνπ  ζε πνζνζηφ 54%  γπλαίθεο. κνηα 

θαη ζε πνιπεζληθή κειέηε κε δείγκα 276 αζζελψλ κε ζαιαζζαηκία (εθ ησλ νπνίσλ ην 55% 

ήηαλ θαπθάζηαο εζληθφηεηαο θαη ην 41% Ώζηαηηθήο θαη 4% Άιιεο εζληθφηεηαο) κε ην 

δείγκα λα απνηειείηε ζε πνζνζηφ 52% απφ γπλαίθεο (Mednick et al., 2010). Ώληίζεηα ζε 

έξεπλα απφ δηεμήρζε ζην Εξάλ απφ ηνπο Ansari θαη ζπλ, 2014 ην δείγκα απνηεινχηαλ κε 

πνζνζηφ 48,4% γπλαίθεο θαη 51,6% άλδξεο (Ansari et al., 2014). 

Δ κέζε ειηθία ηνπ δείγκαηνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ήηαλ 41-50 εηψλ. Βλψ  άιιεο 

κειέηεο έρνπλ δείγκα κε κηθξφηεξε κέζε ειηθία φπσο ηα 25,86 έηε (Ansari et al., 2014) ή 

28,8 έηε (Telfer et al., 2005) ή 27.83 εηψλ (Mednick et al., 2010). 

Σν επίπεδν εθπαίδεπζεο ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο θαίλεηαη λα είλαη πςειφ θαζψο 

ζε πνζνζηφ 47,1% νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ κειέηε έρνπλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Κάηη ην 

νπνίν δελ θαίλεηαη λα ηζρχεη θαζνιηθά γηα φινπο ηνπο ζαιαζζαηκηθνχο θαζψο ππάξρνπλ 

κειέηεο φπσο απηή ησλ Ansari et al., 2005 φπνπ ζε πνζνζηφ 48% νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ 

κειέηε έρνπλ ην πνιχ έσο δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (Ansari et al., 2005). 

ε ζρέζε κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε, ην δείγκα καο θαίλεηαη είλαη 

κνηξαζκέλν κε πνζνζηφ 48,1% άγακνη θαη 47,1% έγγακνπο, ζε απηφ ζπκθσλεί θαη κειέηε 

ησλ Telfer et al., ην 2005 (Telfer et al., 2005). Ώληίζεηα ζε έξεπλα ησλ Ansari et al., 2014 

ζε πνζνζηφ 80% νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άγακνη θαη ρσξίο ζρέζε (Ansari et al., 2014). 

Οη αζζελείο ζην δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έπαζραλ ζε πνζνζηφ 87,4 % απφ β- 

ζαιαζζαηκία. κνηα θαη ζε έξεπλα ησλ Mednick θαη ζπλ. πνπ ζε πνζνζηφ 87% νη 

ζπκκεηέρνληεο έπαζραλ απφ β-ζαιαζζαηκία (Mednick et al., 2010). 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο έξεπλα απηήο έγηλε ρξήζε θιηκάθσλ γηα λα εξεπλεζεί 

ην επίπεδν άγρνπο θαηάζιηςεο θαη πνηφηεηαο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ.  

 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο θαηάζιηςεο έγηλε ρξήζε ηεο θιίκαθαο 

HADS. Δ θιίκαθα απηή απνηειείηαη απφ 14 ιήκκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία έρεη 4 

δπλεηηθέο απαληήζεηο. Σν ηκήκα HADS-A  έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εθηηκά ην άγρνο κε 7 

ιήκκαηα, κε δηαθχκαλζε βαζκνινγίαο 0 έσο 21. Ώληίζηνηρα γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

θαηάζιηςεο ζρεδηαζκέλν είλαη ην ηκήκα HADS-D κε 7 ιήκκαηα θαη απηή κε  φκνηα  

δηαθχκαλζε. 

 

ε ζρέζε κε ηα επίπεδα άγρνπο απφ ηελ θιίκαθα HADS-Ώ, φπνπ απμεκέλε 

θιίκαθα ζπλδέεηαη κε  απμεκέλε ζπκπησκαηνινγία, ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ φηη νη 

ζπκκεηέρνληεο θπκαίλνληαη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζε θπζηνινγηθά επίπεδα άγρνπο, κε 

πνζνζηφ 75,6%. Βλψ κφιηο ην 24,4% παξνπζηάδεη θάπνηα κνξθή άγρνπο (κε ήπηα ην 

13,4% , κέηξηα ην 7.6% θαη ζνβαξή 3.4%). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη  θαη ζε πνιπεζληθή κειέηε, κε δείγκα 275 

αζζελψλ, φπνπ έγηλε ρξήζε ηεο ίδηαο θιίκαθα κε ηελ παξνχζα κειέηε (HADS), κε ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αζζελψλ λα κελ αλαθέξνπλ βίσκα ζεκαληηθψλ ζπκπησκάησλ 

άγρνπο. πγθεθξηκέλα, ην 67% λα θπκαίλεηε ζε θπζηνινγηθά επίπεδα θαη ην 33% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ λα πεξηγξάθεη ζπκπηψκαηα ηνπ άγρνπο (απφ ην νπνίν ην 20% ησλ 
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ζπκκεηερφλησλ λα αλαθέξεη φηη εκθαλίδεη ήπηα ζπκπηψκαηα άγρνπο, ην 12% κέηξηα 

ζπκπηψκαηα θαη ην 1% ζνβαξά ζπκπηψκαηα (Mednick, 2010). 

ε παξφκνηα απνηειέζκαηα θαηαιήγεη θαη κειέηε ζην Εξάλ ην 2017 φπνπ ην 23.7% 

εκθάληδε θάπνηα δηαηαξαρή άγρνπο ελψ παξάιιεια ην 22.1% ήηαλ επηξξεπέο ζηελ 

εκθάληζε (Maheri, 2017). 

Οη ΐνχιγαξε θαη ζπλ, 2009 αληίζεηα  αλαθέξνπλ ζπκπησκαηνινγία άγρνπο 

(κέηξηα έσο ζνβαξή) πνπ παξνπζηάδεηαη ζην 56,5% ηνπ δείγκαηνο (ΐνχιγαξε θαη ζπλ., 

2009). 

Βπίζεο θαη ζε κειέηε Khurana et al., 2006 ηα απνηειέζκαηα έρνπλ κία κηθξή 

δηαθνξνπνίεζε κε απηήο ηεο έξεπλαο καο κε ηελ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

εθθξάδεη αλεζπρία γηα ην κέιινλ ηεο πγείαο ηνπο θαη ηηο επηπινθέο πνπ κπνξεί λα 

εκθαληζηνχλ εμαηηίαο ηεο αζζέλεηαο (Khurana et al.,2006). 

 

Πεξλψληαο ζηελ θιίκαθα HADS-D ηεο θαηάζιηςεο φπνπ θαη εθεί ε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ηεο θιίκαθαο ζπλδέεηαη κε απμεκέλε ζπκπησκαηνινγία, παξαηεξνχκε φηη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ  87,4% θπκαίλεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, ελψ κφιηο ην 12,6% 

εκθαλίδεη θάπνηα κνξθή θαηάζιηςεο (κε ήπηα ην 8.4% , κέηξηα ην 3.4% θαη  ζνβαξή ην 

0.8%). 

χκθσλα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο ΔΠΏ, φπνπ ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ νη αζζελείο δελ αλαθέξνπλ βίσκα ζεκαληηθψλ 

ζπκπησκάησλ θαηάζιηςεο. πγθεθξηκέλα ην 11% ησλ ζπκκεηερφλησλ αλέθεξε φηη 

εκθαλίδεη ζεκαληηθά θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, ην 8% λα ππνδεηθλχεη ήπηα ζπκπηψκαηα, 

ην 2% κέηξηα ζπκπηψκαηα θαη ην 1% ζνβαξά ζπκπηψκαηα (Mednick, 2010). 

Βπίζεο παξφκνηα είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ζε αληίζηνηρε κειέηε ζηελ Ελδία φπνπ 

ζπλαληάκε πνζνζηφ 80% αηφκσλ κε ζαιαζζαηκία λα κελ έρεη επεξεαζηεί ε θνηλσληθή 

δσή ηνπο θαη λα ελ έρνπλ πξφβιεκα λα βγνπλ θαη λα δηαζθεδάζνπλ,  δειψλνληαο φκσο φηη 

ε αζζέλεηα έρεη επεξεάζεη ηελ ελεξγεηηθφηεηα ηνπο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ζπηηηνχ 

ζρεηηθά κε ην παξειζφλ. Βπίζεο πνζνζηφ  68% αλαθέξνπλ φηη δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλε κε 

ηελ εηθφλα ηνπ ζψκαηνο ηνπο εμαηηίαο ησλ ζθειεηηθψλ αλσκαιηψλ θαη ηεο 

θαζπζηεξεκέλεο εθεβείαο ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θιηληθφ πξνθίι ησλ 

αζζελψλ απηψλ (Prakash et al., 2012). 

 

Αηαθνξνπνηήζεηο παξνπζηάδνληαη ζε κειέηε ζην Εξάλ ην 2017. πνπ ην 19.8% ησλ 

παζρφλησλ απφ ζαιαζζαηκία εκθάληδε θαηάζιηςε. Βλψ παξάιιεια έλα 25.4% ήηαλ 

επηξξεπήο ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο (Maheri,2017). 

Βλψ δηαθνξεηηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ΐνχιγαξε θαη ζπλ ην 2009, πνπ 

θαηαιήγνπλ φηη ε ζπκπησκαηνινγία ηεο θαηάζιηςεο (κέηξηα έσο πςειή) παξνπζηάδεηαη 

ζην 47,9% ηνπ δείγκαηνο ( ΐνχιγαξε θαη ζπλ., 2009). 

 ηελ παξνχζα κειέηε επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ην εξσηεκαηνιφγην EQ-

5D3s γηα αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηνπ ην εξσηεκαηνιφγην εζηηάδεη ζηελ κειέηε ησλ ηνκέσλ 

„Άγρνο/Καηάζιηςε‟, „Πφλνο/Απζθνξία‟, „πλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο‟,  

„Ώπηνεμππεξέηεζε‟,  „Κηλεηηθφηεηα‟ θαη „γεληθή θαηάζηαζε πγείαο‟. 

Με ηα απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα „Πφλν/Απζθνξία‟ λα δηακνξθψλνληαη  σο εμήο, 

ην 64,4% δελ έρεη θαζφινπ πφλν ή δπζθνξία, ελψ ην 35.6 % αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα 

πφλνπ ή δπζθνξίαο.  
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Σα πνζνζηά απηά δηαθνξνπνηνχληαη ζε κειέηε ησλ Shaligram et al., 2007 φπνπ ην 

36% δελ εκθαλίδεη ην ζχκπησκα ηνπ πφλνπ ελψ ην 54% εκθαλίδεη κεξηθά ζπκπηψκαηα 

πφλνπ (Shaligram et al., 2007).  

Βπίζεο ζε κειέηε ησλ Fung et al., 2008 νη ζπκκεηέρνληεο εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα 

πφλνπ ζε πνζνζηφ 51%, ελψ ίδην  ήηαλ θαη ην πνζνζηφ ηεο γεληθήο θφπσζεο ( Fung et al., 

2008). 

 

ηελ ελφηεηα «θηλεηηθφηεηα», απηήο ηεο κειέηεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ 

απάληεζε φηη δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα ζην πεξπάηεκα (89%), ελψ έλα κηθξφ πνζνζηφ 

ηεο ηάμεο ηνπ 0.8% απάληεζε φηη είλαη θαζεισκέλν ζην θξεβάηη.  

Ώπνηειέζκαηα ηα νπνία έξρνληαη ζε αλαληηζηνηρία κε ηα απνηειέζκαηα ζε 

αληίζηνηρε κειέηε ησλ Maheri et al., ην 2016 φπνπ πνζνζηφ 47,2% παξνπζίαδε κεησκέλε 

ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Maheri et al., 2016). 

Βπίζεο νη Siddiqui et al., 2010 αλαθέξνπλ φηη ε ζσκαηηθή ιεηηνπξγία ησλ αηφκσλ 

είλαη αζζελέζηεξε ζε πνζνζηφ 25 % (Siddiqui et al., 2010).  

Παξφκνηα θαη  ζε κειέηε ησλ Fung et al., 2008 φπνπ ην πνζνζηφ απηφ ππεξβαίλεη 

ην 50% ( Fung et al., 2008).  

 

Πεξλψληαο ζηε ελφηεηα ηεο «απηνεμππεξέηεζε», ην 98.3% δήισζε φηη 

απηνεμππεξεηείηαη, ελψ ην 0.8% δήισζε φηη είλαη αλίθαλν λα ληπζεί ή λα πιπζεί. Βπηπιένλ 

ζηελ ελφηεηα «ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο» ην 86,4% δελ έρεη θαλέλα πξφβιεκα ζην λα 

εθηειεί ηηο ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ελψ αληθαλφηεηα δήισζε κφλν ην 0.8%. 

ρεηηθά κε ηελ απηνεμππεξέηεζε νη Fung et al., 2016 παξνπζηάδνπλ κηα αξλεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο θαη ηεο απηνεμππεξέηεζεο (Fung et al., 2016). 

 

Ώμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ελφηεηεο θηλεηηθφηεηαο ,απηνεμππεξέηεζεο θαη 

ζπλεζηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο εληάζζνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο πγείαο. Βθφζνλ νη 

εξσηψκελνη ζεκεηψλνπλ πςειφ ζθνξ ζηηο αληίζηνηρεο ελφηεηεο νδεγνχληαη ζην λα 

ζεκεηψλνπλ πςειφ ζθνξ ζηνλ ηνκέα ηεο θπζηθήο πγείαο. 

πλεπψο βιέπνπκε φηη αληίζηνηρα απνηειέζκαηα κε ηελ παξνχζα έξεπλα έρεη  

έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ ΐξαδηιία φπνπ νη εξσηψκελνη ζε πνζνζηφ 70% ζεκείσζαλ 

πςειφ ζθνξ θπζηθήο πγείαο (Roberti et al., 2010). 

Ώληίζεηα είλαη φκσο ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ζηελ Ώξαβία ην 2015 απφ  ηνπο Salah 

θαη ζπλ φπνπ δηαπηζηψζεθε  φηη νη αζζελείο κε ζαιαζζαηκία έρνπλ ζεκαληηθή πηψζε ηεο 

θπζηθήο πγείαο ζε ζρέζε κε ηνλ πγηή πιεζπζκφ (Salah et al, 2015). 

 

πλερίδνληαο ζηελ απεηθφληζε ηνπ Αείθηε EQvas («Καηάζηαζε ηεο πγείαο» ή 

«Θεξκφκεηξν») παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 90% ζεσξεί φηη έρεη θαιή 

πνηφηεηα δσήο κε ηε κέζε ηηκή λα είλαη 76,916,9. 

Παξφκνηα θαη ζηελ ΐξαδηιία ηα απνηειέζκαηα φπνπ νη Roberti et al., 2010 

δηαπίζησζαλ  φηη νη αζζελείο ζε πνζνζηφ 70% απηφ αμηνινγνχλ ην επίπεδν ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ηνπο σο θαιφ έσο πνιχ θαιφ (Roberti et al., 2010). 

 Ώξγφηεξα νη Siddiqui et al., 2014 ζην Karachi ηνπ Παθηζηάλ  θαηαιήγνπλ πσο 

70% άηνκα ζεσξνχλ φηη ε πγεία ηνπο έρεη παξακείλεη ζηαζεξή ή ππάξρεη βειηίσζε ελψ 31 

άηνκα (29,6%) ζεσξνχλ φηη έρεη ρεηξνηεξέςεη (Siddiqui et al., 2014). 

Ώληίζεηα ζε κειέηε ζηελ Εηαιία  νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο παξαηεξήζεθαλ γηα ηε 

γεληθή θιίκαθα πγείαο, ηφζν ην 2001 φζν θαη ην 2009 κε κείσζε ησλ πνζνζηψλ 

ζπγθξηηηθά ζηα 2  έηε. Παξαηεξνχκε ινηπφλ λα ππάξρεη κείσζε ηεο βαζκνινγίαο ηεο  

γεληθήο πγείαο ζε βάζνο ρξφλνπ (Gollo et al.,2013). 
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Ώλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο θιίκαθαο HADS-A θαη ηνπ EQ-5D3S 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπο. Αειαδή φηη ε 

ζπκπησκαηνινγία ηνπ άγρνπο ζρεηίδεηε ζεκαληηθά κε  ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο θαζψο 

ζρεηίδεηαη κε ηα κεησκέλα επίπεδα ηνπ δείθηε πνηφηεηαο δσήο EQ-5D3S. 

Οη Mednick θαη ζπλ ην 2010 ζπκθσλνχλ αλαθέξνληαο φηη ε ζπκπησκαηνινγία 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ζρεηίδεηε κε θησρφηεξε πνηφηεηα δσήο ( Mednick, 2010). Οκνίσο 

θαη ζε έξεπλα ζην Παθηζηάλ απνδεηθλχεηε φηη ε αζζέλεηα  Βπεξέαζε  αξλεηηθά ηνπο  

θνηλσληθνχο θαη ςπρνινγηθνχο ηνκείο ηεο δσήο ελψ ζπγθξηηηθά παξαηεξήζεθε θαιχηεξε 

QoL ζρεηηθά κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ησλ  αζζελψλ (Kalsum & Shaista, 2018). 

Ώληίζηνηρα ζε κειέηε ησλ ΐνχιγαξε θαη ζπλ αλαθέξεηε ζεκαληηθή ζηαηηζηηθά 

ζπζρέηηζε κεηαμχ επηπέδνπ άγρνπο θαη  δπζρεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζρέζεηο κε ην 

νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Δ λφζνο πξάγκαηη επηβάιιεη ζεκαληηθέο αιιαγέο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ αηφκνπ. Βπίζεο ε έξεπλα απηή απνθάιπςε ζεκαληηθή 

ζπζρέηηζε  αλάκεζα ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο θαη ζηε δπζθνιία επξέζεσο εξγαζία, απηφ 

κπνξεί λα δηθαηνινγεζεί απφ ηηο απνπζίεο εμαηηίαο ηεο κεηάγγηζεο ,ζπρλέο αζζέλεηεο θαη 

εηζαγσγέο ζην λνζνθνκείν. Πνιχ ζπρλά ινηπφλ αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ πξφσξε 

ζπληαμηνδφηεζε, απηφ ζπλεπάγεηαη θαη κηα θησρφηεξε πνηφηεηα δσήο (ΐνχιγαξε θαη 

ζπλ.,2014). 

Βθηφο απηψλ, ε εκθάληζε  ζπκπησκαηνινγίαο ηφζν ε εκθάληζε ζπκπησκαηνινγίαο  

ηνπ άγρνπο φζν  θαη ηεο θαηάζιηςεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ρεηξφηεξε θαηάζηαζε πγείαο δηφηη 

θαίλεηαη  λα ζρεηίδεηαη κε ην  ρακειφ δείθηε ηεο  θαηάζηαζεο πγείαο EQvas ζε ζρέζε κε 

ην άγρνο θαη EQvas ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζιηςε. κσο κηα θαιή θαηάζηαζε πγείαο 

θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε πνηφηεηα δσήο. 

Κάηη ην νπνίν ππνζηεξίδεηαη ζε κειέηε ησλ Hajibeigi θαη ζπλ 2009, ηα άηνκα πνπ 

παξνπζίαδαλ ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ζε κεγάιε θιίκαθα εκθάληδαλ 

ρεηξφηεξε πνηφηεηα δσήο. Βπίζεο ε ζπκπησκαηνινγία απηή θάλεθε  λα επεξεάδεη θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο γεληθήο ηνπο πγείαο (Hajibeigi et al., 2009). 

Οη ΐνχιγαξε θαη ζπλ ην 20014 αλαθέξνπλ ζπζρέηηζε κε ην επίπεδν θαηάζιηςεο 

θαη ηε γεληθή θαηάζηαζε πγείαο ,θαζψο ην 59,2% θαη ην 76,2% ηνπ δείγκαηνο πνπ 

αλαθέξνπλ πςειφ άγρνο θαη πςειή θαηάζιηςε αληίζηνηρα έρνπλ λνζειεπηεί ζε 

παζνινγηθή θιηληθή (ΐνχιγαξε θαη ζπλ., 2014). 

Μεηά απφ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ θιηκάθσλ HADS (A-D) θαη EQ-5D3S, κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπκκεηερφλησλ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη δελ 

θαίλεηαη λα έρνπλ ηδηαίηεξε ζπζρέηηζε. 

Χζηφζν νη ΐνχιγαξε θαη ζπλ ην 2014, ππνζηπξίδνπλ φηη ππάξρεη ζεκαληηθή 

ζηαηηζηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ θαηαζιηςεο θαη ησλ θχιν,ειηθία, επάγγεικα θαη ηνπ 

κνξθσηηθνχ επίπεδνπ. Βπίζεο ζηαηηζηηθα ζεκαληηθή ζρεζε παξαηεξείηε κεηαμχ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο, χπαξμεο  παηδηψλ θαη ζπκπησκαηνινγία θαηάζιηςεο 

(ΐνχιγαξε θαη ζπλ., 2014). 

Σέινο κία παξάκεηξνο πνπ εθηηκήζεθε ζηελ κειέηε απηή, είλαη ν δείθηεο κάδαο 

ζψκαηνο (ΑΜ). ε πνζνζηφ 69,7 % νη ζπκκεηέρνληεο είραλ ΑΜ: 18,5-24,9 

(θπζηνινγηθφο), ην 24,4% είρε ΑΜ > 25 (ππέξβαξνη), θαη ην 2,5% είρε ΑΜ <18,5 ( 

ιηπνβαξείο).  
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ε κειέηε ησλ Prakash θαη ζπλ, 2012 φπνπ αμηνινγνχζε ην θιηληθφ πξνθίι αηφκσλ 

κε ζαιαζζαηκία, παξαηεξείηε φηη ζε πνζνζηφ 52,6% ν ΑΜ ηνπ δείγκαηνο ήηαλ 18,5-25,  

ζε πνζνζηφ 5,3% κε ΑΜ >25 θαη ζε πνζνζηφ 42,1% κε ΑΜ <18,5 (Prakash et al., 

2012). 

Χζηφζν ζε  αξθεηέο κειέηεο γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα  ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο ππεξθφξησζεο ζηδήξνπ ζην  Όςνο θαη ζηνλ Αείθηε Μάδαο ψκαηνο 

(ΑΜ), ζε αζζελείο κε β-ζαιαζζαηκία πνπ ππνβάιινληαη ζε ηαθηηθή κεηάγγηζε αίκαηνο. 

ε κειέηε ησλ Soliman θαη ζπλ,1999 απνθαιχπηεηαη ν πςειφο επηπνιαζκφο ηνπ  

ρακεινχ αλαζηήκαηνο  ζηα παηδηά κε ζαιαζζαηκία θαη δξεπαλνθπηηαξηθή λφζν (SCD) 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο εθεβείαο.,παξά ηελ ηαθηηθή κεηάγγηζε 

αίκαηνο θαη ηε ζεξαπεία κε δεζθεξξηνμακίλε.Πεξίπνπ ην ήκηζπ ησλ  παηδηψλ κε  

ζαιαζζαηκία είραλ βαζκνινγία ηππηθήο απφθιηζεο χςνπο (HtSDS) <12, ζεκεηψλνληαο 

γξακκηθά ζήκαηα επηβξάδπλζεο ηεο αλάπηπμεο. Βπηπιένλ ε γξακκηθή ηαρχηεηα 

αλάπηπμεο (GVSDS) ζηα πεξηζζφηεξα απφ ηα κηζά παηδηά κε ζαιαζζαηκία θαη 

δξεπαλνθπηηαξηθή λφζν( SCD) ήηαλ αξγή (GVSDS <1). Δ ζεκαληηθή (αξλεηηθή) 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο  ρξνλνινγηθήο ειηθίαο αθελφο θαη ηελ βαζκνινγία ηππηθήο 

απφθιηζεο χςνπο (HtSDS) θαη ηελ ηππηθή απφθιηζε ηαρχηεηαο αλάπηπμεο (GVDSD) απφ 

ηελ άιιε πιεπξά δείρλνπλ ην γεγνλφο φηη γξακκηθή ε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμεο 

απμάλεηαη πξννδεπηηθά κε ηελ ειηθία ζε απηνχο ηνπο  αζζελείο ( Soliman et al.1999). 

Βπίζεο νη Shazia θαη ζπλ ,2016 ζε κειέηε ηνπο δηαπίζησζαλ φηη  ην θχξην θιηληθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ζε αζζελείο κε β-ζαιαζζαηκία είλαη νη δηαηαξαρέο ή θαζπζηέξεζε  ηεο 

αλάπηπμεο  πνπ επεξεάδεη ηε δσή θαη ην επεκεξία ηέηνησλ αηφκσλ.  

Οη  β- ζαιαζζαηκηθνί αζζελείο είραλ κεησκέλν χςνο θαη Αείθηε Μάδαο ψκαηνο( 

ΑΜ), πνπ ζρεηίδνληαλ κε πςειά επίπεδα θεξξηηίλεο νξνχ θαη ρακειήο αηκνζθαηξίλεο. 

Μηα εμήγεζε γηα απηά ηα απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη  νη ελδνθξηληθέο παζήζεηο 

πνπ εκθαλίδνληαη σο απνηέιεζκα ηεο ππεξθφξησζεο θαη ηεο αλάπηπμεο  ησλ 

παξελεξγεηψλ ηνπ ζηδήξνπ πνπ νθείινληαη ζηελ παξαηεηακέλε ρξήζε ηεο ρειηθνπνίεζεο.( 

Shazia & Sarwat,2016). 

Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ζε κειέηε ηεο Saxena A.,2003,φπνπ 

ππνζηεξίδεηαη ην γεγνλφο  φηη ε ζαιαζζαηκηθνί αζζελείο  έρνπλ θνληφ αλάζηεκα, ρακειφ 

ξπζκφ αλάπηπμεο θαη Αείθηε Μάδαο ψκαηνο(ΑΜ).Σα πξψηα ζεκεία ηεο  δηαηαξαρήο 

αλάπηπμεο γίλνληαη αληηιεπηά πνιχ λσξίο ειηθηαθά  αιιά  πξνθαλήο κεηά ηελ ειηθία ησλ 

8 εηψλ (Saxena,2003). 

Βπηπιένλ ζηελ κειέηε απηή παξαηεξείηε κηα ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (0,200) κεηαμχ 

ηνπ άγρνπο θαη ηνπ απμεκέλνπ Αείθηε Μάδαο ψκαηνο (ΑΜ) (r=0.200, p<0.01). 

ηελ αλαδήηεζε βηβιηνγξαθίαο δελ βξέζεθε κειέηε ε νπνία λα εμεηάδεη ηελ  

ζπζρέηηζε κεηαμπ ηνπ ΑΜ θαη επηπέδσλ άγρνπο- θαηάζιηςεο ζην ζαιαζζαηκηθφ 

πιεζπζκφ. 

ε αληίζηνηρεο κειέηεο ζηνλ γεληθφ πιεζηζκφ, φπσο ε κειέηε ησλ   DeJesus θαη 

ζπλ ην 2016 δελ παξαηήξεηε  ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ΑΜ θαη ησλ δηαθφξσλ 

ππνηχπσλ ηνπ άγρνπο (DeJesus et al., 20016). Κπξίσο θαίλεηαη κηα κε γξακκηθή 

ζπζρέηηζε ζρήκαηνο U κεηαμχ θαηαζηάζεσλ άγρνπο θαη ΐΜΕ. 
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Πεξηνξηζκνί ηεο κειέηεο  

 

ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ππήξμαλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί. Καηά ηελ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ ππήξμαλ απψιεηεο θαζψο νξηζκέλα απφ ηα άηνκα αξλήζεθαλ λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηα εξσηεκαηνιφγηα γηα πξνζσπηθνχο ιφγνπο. Βπηπιένλ θάπνηνη απφ ηνπο 

αλήιηθνπο πάζρνληεο πξνζήιζαλ ζηηο κνλάδεο κεηάγγηζεο ρσξίο ηελ ζπλνδεία θεδεκφλα 

άξα δελ ήηαλ δπλαηή ε έγθξηζε ηνπο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ απφ ηα 

αλήιηθα άηνκα. Βπηπιένλ ππήξμε κία απψιεηα εξσηεκαηνινγίνπ θαζψο ε αζζελήο 

εκθάληζε αιιεξγηθή αληίδξαζε ζηε κεηάγγηζε πνπ πξαγκαηνπνηνχζε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζπκπιήξσζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Σν ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ζπιινγήο ησλ δεδνκέλσλ θαζνξίζηεθε κε βάζε ην 

δηαζέζηκν ρξφλν πνπ ππήξρε γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο θαζψο θαη απφ 

ην πξφγξακκα κεηαγγίζεσλ ησλ θιηληθψλ, θαζψο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηάγγηζεο 

γηλφηαλ ε ζπκπιήξσζε ησλ εξσηεκαηνιφγησλ. 

 

 

πκπεξάζκαηα 
 

 

Μειεηψληαο ηνλ Θαιαζζαηκηθφ πιεζπζκφ ζηελ Βιιάδα δηαπηζηψλνπκε φηη έρνπλ γίλεη 

ζεκαληηθά βήκαηα ζηελ δηαρείξηζε ησλ Θαιαζζαηκηψλ. Γηα ηέηνηεο ρξφληεο θαηαζηάζεηο 

ζεκαληηθή είλαη βέβαηα ε επηβίσζε αιιά θαη ε πνηφηεηα δσήο πνπ εμαξηάηαη θπξίσο απφ 

ηνπο ςπρνινγηθνχο θαη θνηλσληθνχο πεξηνξηζκνχο. 

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο,  ε πιεηνλφηεηα ησλ Θαιαζζαηκηθψλ 

, παξνπζηάδεη πςειή απηναληίιεςε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ, θαζψο θαη ρακειά επίπεδα 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο. 

Χζηφζν ηα πξνβιήκαηα ησλ ζαιαζζαηκηθψλ αηφκσλ δελ έρνπλ εμαιεηθζεί. Τπάξρνπλ 

αθφκα άηνκα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο φζν αθνξά 

ηελ θηλεηηθφηεηα, ηελ απηνεμππεξέηεζε, ηηο θαζεκεξηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ληψζνπλ πφλν 

θαη είλαη αλήζπρνη. Βπίζεο αξθεηά ζαιαζζαηκηθά άηνκα έρνπλ άγρνο θαη θάπνηα κνξθή 

θαηάζιηςεο. 

Ώπαξαίηεηε είλαη  ινηπφλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θξαηηθήο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ψζηε λα εγθαζηδξχζεη πνιηηηθέο γηα άξηζηεο ππεξεζίεο πγείαο, 

παξέρνληαο ζπλερή ππνζηήξημε γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ ζηε δηαρείξηζε ησλ 

Θαιαζζαηκηψλ.  

Δ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ δελ πξέπεη λα πάςεη γηαηί έηζη ην θνηλφ επαηζζεηνπνηείηαη 

απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο, θαηαλνεί θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο 

θαη κπνξεί λα ηα εληάμεη επθνιφηεξα ζην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο αιιάδνληαο πηζαλέο 

αξλεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηε λφζν θαη ζηα άηνκα πνπ λνζνχλ.  Ώθφκα ηα λεαξά 

δεπγάξηα κπνξνχλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα γλσξίδνπλ εάλ είλαη θνξείο ή φρη θαη έηζη λα 

αληηκεησπίδνπλ ηελ πηζαλφηεηα γέλλεζεο ελφο ζαιαζζαηκηθνχ παηδηνχ.  

Με νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα θαη ηελ ξαγδαία εμέιημε ηεο ηαηξηθήο, ειπίδνπκε θάπνηα κέξα 

νη ζαιαζζαηκίεο λα κελ ππάξρνπλ πηα θαη νη ήδε ππάξρνληεο λα θαηαθέξνπλ λα 

ζεξαπεπηνχλ νξηζηηθά απφ ην ζνβαξφ απηφ ρξφλην πξφβιεκα πγείαο. 
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Πξνηάζεηο 
 

Καηά ηελ αλαδήηεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο απνθαιχθζεθαλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο 

ζηελ κειέηε αηφκσλ κε ζαιαζζαηκίεο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ Βιιεληθφ ρψξν φπνπ ππάξρεη 

πνιχ κηθξφο αξηζκφο πξαγκαηνπνηνχκελσλ εξεπλψλ γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

αζζελψλ. 

πλεπψο ζεσξείηε αλαγθαία ε πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαζψο 

θαη ησλ επηπέδσλ άγρνπο θαη θαηάζιηςεο, ησλ αηφκσλ κε ζαιαζζαηκία πνπ ζα είλαη 

θαζνιηθή γηα φιε ηελ Βιιάδα ψζηε λα ππάξμεη κηα μεθάζαξε εηθφλα ηεο γεληθήο 

θαηάζηαζεο ζηελ ρψξα καο θαη λα κπνξέζνπλ λα νξγαλσζνχλ θαηάιιειεο θαη 

ζηνρεπκέλεο δξάζεηο ζηνπο ηνκείο πνπ ελδερνκέλσο ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε. 

Κάηη ελζαξξπληηθφ είλαη φηη ζηελ παξνχζα κειέηε ηα απνηειέζκαηα ηνπ επηπέδνπ 

άγρνπο θαη θαηάζιηςεο είλαη πνιχ ρακειά ζπλεπψο ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα δηεξεπλεζεί αλ 

ην ίδην ηζρχεη θαη ζηελ ππφινηπνη Βιιάδα θαζψο θαη πνηνη είλαη νη παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ζε απηά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πιήξεο εηθφλα ηνπ 

ησλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζε ρακειά πνζνζηά άγρνπο θαηάζιηςεο. 

Βπίζεο ελζαξξπληηθή είλαη θαη ε απηναμηνιφγηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο απφ ηνπο 

αζζελείο ε νπνία ζεκεηψλεη πςειά πνζνζηά. Αεκηνπξγείηε ινηπφλ ε αλάγθε γηα 

δηεξεχλεζε θαη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ απηή ηελ εθηίκεζε, 

ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πιήξεο εηθφλα ησλ παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ κηα 

πνηνηηθή δσή  ζχκθσλα κε ηηο πεπνηζήζεηο ησλ αζζελψλ. 

εκαληηθφ επίζεο ζα ήηαλ λα γίλνπλ κειέηεο κε ρξήζε αληηθεηκεληθψλ παξαγφλησλ 

γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηπέδσλ άγρνπο θαηάζιηςεο θαη πνηφηεηαο δσήο γηα λα έρνπκε 

αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα πνπ δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ 

πάζρνληα. 

Βπηπιένλ ζηε παξνχζα κειέηε βξέζεθε κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ άγρνπο θαη ΑΜ 

φκσο δελ ππάξρεη παγθφζκηα θακία κειέηε πνπ λα δηεξεπλά ην ζπγθεθξηκέλν απηφ ζέκα 

ζηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα αζζελψλ. πλεπψο ππάξρεη αλάγθε γηα πεξεηαίξσ δηεξεχλεζε 

ηνπ ζέκαηνο παγθφζκηα αιιά θαη ζε κεγαιχηεξν δείγκα ζηελ Βιιάδα ψζηε λα 

επηβεβαησζεί ή φρη απηή ε ζπζρέηηζε θαη επηπιένλ λα κειεηεζεί ν ηξφπνο ζπζρέηηζεο 

απηψλ ησλ παξαγφλησλ. ζηε λα δεκηνπξγεζνχλ δξάζεηο ππνζηήξημεο ησλ αηφκσλ. 

Πέξαλ φκσο απφ ηηο εξεπλεηηθέο αλάγθεο ζηελ ζπγθεθξηκέλε νκάδα πιεζπζκνχ 

είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξμνπλ θαη δξάζεηο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ειιεηκκάησλ 

γλψζεσλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ ζαιαζζαηκηθψλ. 

 Παξάδεηγκα ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγεζνχλ ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο γηα ηα 

άηνκα κε ζαιαζζαηκία απφ φπνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ έγθπξε ελεκέξσζε θαη 

ππνζηήξημε ζρεηηθά κε ηελ θχζε ηεο αζζέλεηαο, ηηο κνξθέο ζεξαπείαο, ηα λέα ηαηξηθά 

πξσηφθνιια, ηνπο ηξφπνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο θαζψο θαη λα 

ηνπο δψζεη ηελ επθαηξία λα κπνξέζνπλ λα βξεζνχλ ζηνλ ίδην ρψξν θαη λα 

αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμχ ηνπο ψζηε λα αιιεινππνζηηξερζνχλ. Εδαληθφ ζα ήηαλ λα 

ππάξμεη θαη εμαηνκηθεπκέλε ελεκέξσζε γηα θάζε ειηθηαθή νκάδα, αλαπηπμηαθφ ζηάδην, 

ςπρνινγηθή σξηκφηεηα, πξνζσπηθφηεηα θαη νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.  

εκαληηθφ ζα ήηαλ λα δεκηνπξγεζεί θαη έλα δίθηπν ςπρνινγηθήο ππνζηήξημεο 

ζρεδηαζκέλν γηα λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο απηήο ηεο νκάδαο αζζελψλ. 
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Δκεξνκελία     /       / 2018 

 

   Ώγαπεηέ θχξηε/ θπξία 

 

Ώπεπζπλφκαζηε ζε εζάο γηα λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη δηεμάγεηαη έξεπλα γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο αηφκσλ κε 

ζαιαζζαηκίεο. 

θνπφο  ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε πνηφηεηα δσήο θαζψο 

θαη ε ςπρνινγηθή επηβάξπλζε, κε έκθαζε ζηα ζεκεία άγρνπο θαη θαηάζιηςεο ησλ αηφκσλ 

πνπ πάζρνπλ απφ ζαιαζζαηκίεο ζηελ Βιιάδα. 

Δ ζπκκεηνρή ζαο ζηελ έξεπλα είλαη εζεινληηθή θαη δελ εκπεξηέρεη θαλέλα θίλδπλν.  Ώλ 

απνθαζίζεηε λα ζπκκεηάζρεηε, ζα ζπκπιεξψζεηε έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηε 

απφ 21 εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα πνπ πξναλαθέξζεθε κε κέζν ρξφλν ζπκπιήξσζεο  

8 ιεπηά. 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζαο ηνλίζνπκε φηη ηα ζηνηρεία πνπ ζα ζπιιερζνχλ ζα είλαη 

αλψλπκα θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ηηο αλάγθεο απηήο ηεο κειέηεο. Βπίζεο θαηά 

ηελ δεκνζίεπζε κέξνπο ή φιεο ηεο κειέηεο δελ ζα αλαθέξνληαη ηα πξνζσπηθά ζαο 

ζηνηρεία. Μεηά ην ηέινο ηεο κειέηεο απηήο φια ηα δεδνκέλα ζα θαηαζηξαθνχλ. αο 

ελεκεξψλνπκε φηη ε έξεπλα δελ ρξεκαηνδνηείηαη απφ θαλέλα θεξδνζθνπηθφ ή κή, δεκφζην 

ή ηδησηηθφ  νξγαληζκφ θαη δηεμάγεηαη απφ ηε ρνιή Βπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

θαη ζπγθεθξηκέλα ην ηκήκα Ννζειεπηηθήο. 

Γηα νπνηαδήπνηε απνξία, παξαθαιψ επηθνηλσλείηε κε ην ηει. 6971977047 ή ζην mail 

maxispo96@hotmail.com. 

 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηνλ πνιχηηκν ρξφλν θαη ηε βνήζεηα ζαο. 

 

Με εθηίκεζε 

 

 

Γηαλλαδάθε Γεσξγία Κσλζηαληίλα, πνληηδάθε Ώλδξνκάρε, Σδαγθαξάθε Μαξηιέλα 

Βλεκεξψζεθα γηα ηελ έξεπλα θαη ζπκθσλψ λα ζπκκεηέρσ. 

 

Τπνγξαθή ζπλεληεπμηαδφκελνπ______________________________________________ 

 

  

ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ 

ΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ 

ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ 
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Βξσηεκαηνιφγην Αεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ 

 

Φύιιν:               Ώλδξαο                              Γπλαίθα 

Ζιηθία:              0-10           11-20           21-30          31-40          41-50             51+ 

Αζζέλεηα:          α-ζαιαζζαηκία             β-ζαιαζζαηκία          άιιν:.............................. 

Βάξνο ζώκαηνο :    ................................................ 

Ύςνο:     ............................................ 

Δθπαίδεπζε:         Ώλαιθάβεηνο           Αεκνηηθφ            Γπκλάζην           Λχθεην 

                              Παλεπηζηήκην               ΣΒΕ                  Μεηαπηπρηαθφ 

                              Αηδαθηνξηθφ 

Σσξηλή Απαζρόιεζε:          Εδησηηθφο ππάιιεινο           Αεκφζηνο Τπάιιεινο        

                                               Οηθηαθά            Φνηηεηήο              Ώλεξγνο                               

                                               πληαμηνχρνο 

Σόπνο Γηακνλήο:    ................................................ 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε:           Άγακνο           Έγγακνο            

     Αηαδεπγκέλνο/ελ δηαζηάζε           Υήξνο/Υήξα 

Παηδηά:           θαλέλα            1            2           3+ 

Δηήζην Δηζόδεκα:           1000-5000          5001-10000         10001-20000            20001+ 
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Κιίκαθα EQ-5D3s 

 

 

 

 

 

 

  

Ώπηνεθηίκεζε ηνπ Βπηπέδνπ Τγείαο 

  

Πνηα απφ ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο πεξηγξάθεη θαιχηεξα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο ζήκεξα; 

ΓΗΑΒΑΔ - ΜΗΑ ΑΠΑΝΣΖΖ Δ ΚΑΘΔ ΣΟΜΔΑ 

1  Κηλεηηθόηεηα 

1. Αελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα ζην πεξπάηεκα 

2. Έρσ θάπνηα πξνβιήκαηα ζην πεξπάηεκα  

3. Βίκαη θαηάθνηηνο ζην θξεβάηη 

 

2 Απηνεμππεξέηεζε 

1. Αελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα ζηελ απηνεμππεξέηεζή κνπ 

2. Έρσ θάπνηα πξνβιήκαηα ζην λα πιέλνκαη θαη λα ληχλνκαη 

3. Βίκαη αλίθαλνο λα πιπζψ ή λα ληπζψ κφλνο/ε κνπ  

 

3 Καζεκεξηλέο Γξαζηεξηόηεηεο (π.ρ. εξγαζία, ζπνπδέο, νηθηαθέο δνπιεηέο,  

νηθνγελεηαθέο ή θνηλσληθέο αζρνιίεο) 

1. Αελ έρσ θαλέλα πξφβιεκα ζην λα εθηειψ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο κνπ 

2. Έρσ θάπνηα πξνβιήκαηα ζην λα εθηειψ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο κνπ 

3. Βίκαη αλίθαλνο ζην λα εθηειψ ηηο ζπλήζεηο δξαζηεξηφηεηεο κνπ 

 

4 Πόλνο / Γπζθνξία 

1. Αελ αηζζάλνκαη θαζφινπ πφλν ή δπζθνξία 

2. Ώηζζάλνκαη κέηξην πφλν ή δπζθνξία 

3. Ώηζζάλνκαη ππεξβνιηθφ πφλν ή δπζθνξία 

5 Άγρνο / Καηάζιηςε 

1. Αελ αηζζάλνκαη άγρνο ή θαηάζιηςε  

2. Ώηζζάλνκαη κέηξην άγρνο ή θαηάζιηςε 

3. Ώηζζάλνκαη ππεξβνιηθφ άγρνο ή θαηάζιηςε 

 

6 

 

πγθξηηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο κνπ 

ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο, ε ζεκεξηλή κνπ 

θαηάζηαζε είλαη: 

 

(ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΜΔ ΖΜΔΗΧΣΔ ΜΟΝΟ 

ΔΝΑ ΚΟΤΣΑΚΗ) 

 

1. Καιχηεξε 

2. Παξακέλεη ίδηα 

3. Υεηξφηεξε 
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.7  

 

 

 

(ΑΒΕΞΒ ΚΏΡΣΏ ΜΒ ΘΒΡΜΟΜΒΣΡΟ)  

 

 

 

Γηα λα ζαο βνεζήζνπκε λα εθθξάζεηε 

πόζν θαιή ή άζρεκε είλαη ε θαηάζηαζε ηεο 

πγείαο ζαο, ηνπνζεηήζακε κία θιίκαθα (πνπ 

κνηάδεη κε ζεξκόκεηξν) ζηελ νπνία ε 

θαιύηεξε θαηάζηαζε πνπ κπνξείηε λα 

θαληαζηείηε βξίζθεηε ζην 100 θαη ε 

ρεηξόηεξε πνπ κπνξείηε λα θαληαζηείηε 

βξίζθεηε ζην 0. 

 

Θα ζέιακε απφ ζαο λα ζεκεηψζεηε ζηελ 

θιίκαθα πόζν θαιή ή άζρεκε είλαη ε 

ζεκεξηλή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ζαο, ζχκθσλα 

κε ηελ δηθή ζαο εθηίκεζε, κε κηα γξακκή πξνο 

εθείλν ην ζεκείν ηεο θιίκαθαο πνπ πξνζδηνξίδεη 

πφζν θαιή ή άζρεκε είλαη ε ησξηλή θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ζαο. 

 

ΖΜΔΗΧΔ ΑΚΡΗΒΧ ΣΖΝ ΘΔΖ 

ΝΟΤΜΔΡΟ ΠΟΤ ΔΓΔΗΞΔ   
 

 

  

Δ 

θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο 

ζαο ζήκεξα 
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Κιίκαθα Hads 

 

Αηαβάζηε θάζε παξαθάησ εξψηεκα θαη ππνγξακκίζηε ηελ απάληεζε ε νπνία είλαη 

πιεζηέζηεξε ζηα ζπλαηζζήκαηά ζαο ηεο πξνεγνχκελεο εβδνκάδαο. Ώγλνήζηε ηνπο 

αξηζκνχο νη νπνίνη είλαη ηππσκέλνη ζην πεξηζψξην ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. 

Μελ πξνβιεκαηίδεζηε πνιχ γηα ηηο απαληήζεηο ζαο, ε άκεζε αληαπφθξηζή ζαο ζε θάζε 

έλα απφ ηα εξσηήκαηα ζα είλαη πηζαλφηαηα αληηπξνζσπεπηηθφηεξε απφ κηα καθξφρξνλε 

θαη αλαιπκέλε απάληεζε. 

 Ώ 

Νηψζσ αλήζπρνο ή ηξνκαγκέλνο  

3             Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ 

2             Πνιχ θαηξφ 

1             Ώπφ θαηξφ ζε θαηξφ, πεξηζηαζηαθά 

0 Καζφινπ 

 

Ώληηκεησπίδσ θάπνην ζπλαίζζεκα θφβνπ ζαλ λα πξφθεηηαη θάηη ηξνκαθηηθφ λα ζπκβεί 

 

3           Ώθξηβψο, κάιηζηα ζε ζνβαξφ βαζκφ 

2           Ναη, αιιά φρη ηφζν ζνβαξά 

1           Βιάρηζηα, αιιά δελ κ‟ αλεζπρεί 

0 Καζφινπ 

 

Ώλήζπρεο ζθέςεηο πεξλνχλ απφ ην κπαιφ κνπ 

3          Πάξα πνιχ θαηξφ 

2          Πνιχ θαηξφ 

1          ρη ηφζν ζπρλά 

0          Πνιχ ιίγν 

 

Μπνξψ λα θάζνκαη άλεηα θαη λα ληψζσ ραιαξσκέλνο                    

0         Ώθξηβψο 

1         πλήζσο 

2         ρη ζπρλά 

3         Καζφινπ 

 

Ώληηκεησπίδσ θάπνην ζπλαίζζεκα θφβνπ ζαλ λα έρσ «πεηαινχδεο» ζην ζηνκάρη κνπ 

0          Καζφινπ 

1          Πεξηζηαζηαθά 

2          Ώξθεηά ζπρλά 

3          Πνιχ ζπρλά 

 

Νηψζσ λεπξηθφο θη αλήζπρνο, ζαλ λα πξέπεη ζπλέρεηα λα θηλνχκαη 

3          Μάιηζηα ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ 

2          ε αξθεηά κεγάιν βαζκφ 

1          ρη ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ 

0          Καζφινπ 

Ώληηκεησπίδσ αηθλίδηα ζπλαηζζήκαηα παληθνχ 

3          Πξάγκαηη πνιχ ζπρλά 

2          Ώξθεηά ζπρλά 

1         ρη ηφζν ζπρλά 

0         Καζφινπ 
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D 

Βμαθνινπζψ λα απνιακβάλσ ηα πξάγκαηα πνπ ζπλήζηδα λα απνιακβάλσ 

0          αθέζηαηα, ζηνλ ίδην βαζκφ 

1         ρη ζηνλ ίδην βαζκφ 

2         Λίγν κφλν 

3         Καζφινπ 

 

Μπνξψ λα γειψ θαη λα βιέπσ ηε ραξσπή φςε ησλ πξαγκάησλ 

0          ΐεβαίσο, έηζη φπσο πάληα κπνξνχζα 

1          Μάιινλ φρη ηφζν, φπσο ζην παξειζφλ 

2          ίγνπξα φρη ηψξα ηφζν πνιχ 

3          Καζφινπ 

 

Νηψζσ θεθάηνο 

3          Πνηέ 

2          ρη ζπρλά 

1          Μεξηθέο θνξέο 

0          Σνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ 

 

Νηψζσ ζαλ λα έρνπλ πέζεη νη ξπζκνί κνπ 

3             ρεδφλ φιν ηνλ θαηξφ 

2          Πνιχ ζπρλά 

1          Μεξηθέο θνξέο 

0          Καζφινπ 

 

Έραζα ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ εκθάληζή κνπ 

3          Ώθξηβψο 

2          Αελ ηε θξνληίδσ φζν ζα έπξεπε 

1          Ίζσο δελ ηελ θξνληίδσ φζν ζα έπξεπε 

0          Σελ θξνληίδσ φπσο πάληνηε 

 

Πξνζκέλσ κε ραξά δηάθνξα πξάγκαηα 

0          Σφζν φπσο θαη ζην παξειζφλ 

1          Μάιινλ ιηγφηεξν απφ φζν ζπλήζηδα 

2          ίγνπξα ιηγφηεξν απφ φηη ζπλήζηδα 

3          Καζφινπ 

 

Μπνξψ λα απνιακβάλσ έλα ελδηαθέξνλ βηβιίν ή έλα ξαδηνθσληθφ/ηειενπηηθφ  

πξφγξακκα 

0          πρλά 

1          Μεξηθέο θνξέο 

2          ρη ζπρλά 

3          Πνιχ ζπάληα 

 

                

Σψξα ειέγμεηε φηη έρεηε απαληήζεη ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο 

ΤΝΟΛΟ    

Ώ D 
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Παξάξηεκα Γ 

Άδεηα  Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ 
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Άδεηα ΐεληδέιεην Γεληθφ Ννζνθνκείν Δξαθιείνπ 
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Άδεηα πιιφγνπ Θαιαζζαηκίαο Δξαθιείνπ- Λαζηζίνπ 
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Άδεηα πιιφγνπ Θαιαζζαηκίαο Υαλίσλ –Ρεζχκλεο “ Άγηνη Ώλάξγπξνη” 
 

 

 

 

 

 

Αξηζ.  Πξσηνθόιινπ: 8/2018 

Xαληά, 09/3/2018 

 

 

 

 Πξνο: θα πνληηδάθε Ώλδξνκάρε , Φνηηήηξηα ΣΒΕ Κξήηεο 

Θέκα: πκκεηνρή ζην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν ζηα πιαίζηα Πηπρηαθήο εξγαζίαο 

 

Ο χιινγνο Θαιαζζαηκίαο Υαλίσλ - Ρεζχκλεο «Άγηνη Ώλάξγπξνη» ηδξχζεθε ην 1986 κε έδξα 

ηε πφιε ησλ Υαλίσλ θαη εθπξνζσπεί ηνπ πάζρνληεο απφ Θαιαζζαηκία (Μεζνγεηαθή Ώλαηκία, 

Αξεπαλνθπηηαξηθή θαη Μηθξν-δξεπαλνθπηηαξηθή αλαηκία ) απφ ηα Υαληά θαη ην Ρέζπκλν, πνπ 

λνζειεχνληαη ζηε ζεζκνζεηεκέλε Μνλάδα Μεζνγεηαθήο Ώλαηκίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ Υαλίσλ. 

Ο ζχιινγνο καο είλαη κέινο ηεο Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο Θαιαζζαηκίαο θαη ηεο Βζληθήο 

πλνκνζπνλδίαο Ώηφκσλ κε Ώλαπεξία - ΒΏκεΏ. 

 

Με ηελ επηζηνιή καο απηή ζα ζέιακε λα ζαο ελεκεξψζνπκε φηη κε ραξά ζα 

ζπκκεηάζρνπκε ζην εξεπλεηηθφ πξσηφθνιιν πνπ καο απνζηείιαηε ζηα πιαίζηα ηεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο ζαο κε ηίηιν « Αηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο ςπρνινγηθήο 

επηβάξπλζεο αηφκσλ κε ζαιαζζαηκίεο». 

 

 

Με ηηκή, 

Γηα ην Αηνηθεηηθφ πκβνχιην 

 

 

 

Ο Πξφεδξνο                                                                                       Δ Γελ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

 

Μαλψιεο Λακπάθεο                                                                        Νίθε αξηθάθε 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

χιινγνο Θαιαζζαηκίαο Υαλίσλ – Ρεζχκλεο “Άγηνη Ώλάξγπξνη” 

www.chaniathal.gr  • info@chaniathal.gr  

Σει: +30 6982 192434 • Fax: 28218 00053 

Ώξ. Πηζηνπνίεζεο Βζληθνχ θαη Πεξηθεξεηαθνχ κεηξψνπ Φνξέσλ Εδησηηθνχ Σνκέα κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα : 

13427ΤΣ11016Ο35Ν-1214 Ώξ. Πηζηνπνίεζεο Βηδηθνχ Μεηξψνπ Βζεινληηθψλ κε Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ: 

13427ΤΣ11016Ο35Ν-1099 
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Άδεηα Βιιεληθήο Οκνζπνλδίαο Θαιαζζαηκίαο  
 

Θέκα: Re: Fwd: πκκεηνρή ζηελ έξεπλα 

Δκεξνκελία: 2018-04-05 12:17 

Ώπνζηνιέαο: "Β.Ο.ΘΏ." <info@eotha.gr> 

Παξαιήπηεο: yn6618@edu.teicrete.gr 

 

Ώγαπεηέο θπξίεο, 

Καιεζπέξα ζαο. 

αο ελεκεξψλνπκε φηη απνδερφκαζηε ηελ ζπκκεηνρή ησλ κειψλ καο ζηελ έξεπλα  ζαο ζρεηηθά 

κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  κε ζέκα «Αηεξεχλεζε ηνπ επηπέδνπ πνηφηεηαο δσήο θαη 

ςπρνινγηθήο επηβάξπλζεο αηφκσλ κε ζαιαζζαηκίεο». 

 

κε εθηίκεζε 

 απφ Γξακκαηεία ηεο Β.Ο.ΘΏ. 

Νίθε Σακηάκε 
 

Άδεηα ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ EQ-5D3s  
 

Ώπφ: stamo kapetanoudis <kapet.stamo@gmail.com> 

ηάιζεθε: Wednesday, December 20, 2017 2:57:05 PM 

Πξνο: Marilena Tzagaraki 

Θέκα: Re: ΏΠ: Παξάθιεζε παξαρψξεζεο εξγαιείνπ  

  

θ. Σδαγαξάθη θαιεζπέξα 

θαηαξρήλ θαιεο γηνξηεο θαη ν λένο ρξφλνο λα ζαο γεκίζεη ραξα θαη επηηπρίεο κε πγεία.  

  

ην ειιεληθήο έθδνζεο εξσηεκαηνιφγην EQ-5D3s (EuroQol) γηα ην νπνίν ελδηαθεξφζαζηε λα 

ην ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο ζαο "πνηφηεηα δσήο ζε αζζελείο κε 

ρξφληα λφζν θαη βέβαηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε κε ηελ πξνχπφζεζε λα αλαθεξζεί ζηελ 

βηβιηνγξαθία ζαο κε φια ηα ζηνηρεία.θαη φηαλ ηειεηψζεηε κηα ελεκέξσζε. 

γηα νπνηαδεπνηε δηεπθξίλεζε ή βνήζεηα εηκαη ζηελ δηαζεζή ζαο. 

θαιή επηηπρία ζηελ εξγαζία ζαο 

Με εθηίκεζε  

ηάκσ Καπεηαλνχδε 

Α/ληξηα Ννζειεπηηθήο Τπεξεζίαο Ννζνθνκείνπ πάξηεο  

ηει επηθνηλσλίαο εξγαζηαο 2731093113- θηλ 6982476063 

 

 

Άδεηα ρξήζεο εξσηεκαηνινγίνπ HADS 
 

Θέκα: Re: Fwd: ΒΡΧΣΔΜΏΣΟΛΟΓΕΟ HADS 

Δκεξνκελία: 2018-01-09 09:17 

Ώπνζηνιέαο: "Ioannis Michopoulos" <imihopou@med.uoa.gr> 

Παξαιήπηεο: yn6618@edu.teicrete.gr 

 

ΐεβαίσο θαη ζαο δίλσ ηελ άδεηα λα ρξεζηκνπνηήζεηε γηα ηελ εξγαζία ζαο ηελ 

θιίκαθα HADS πνπ έρνπκε ζηαζκίζεη ζηα ειιεληθά. 

 

κε εθηίκεζε 

Ε. Μηρφπνπινο 

Βπηθ. Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ΒΚΠΏ> 


