
 

 

Γενετιστές από τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα (Βοστώνη, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο) 

ένωσαν τις προσπάθειες του με σκοπό να διευκρινίσουν το ρόλο της κληρονομικότητας στη 

νόσο Alzheimer. 

Ήδη διεξάγουν τη μεγαλύτερη γενετική έρευνα στον τομέα αυτό παγκοσμίως εξετάζοντας 

δείγματα από περισσότερα από 40.000 άτομα με νόσο Alzheimer και τα αποτελέσματα 

είναι πολύ ενθαρρυντικά. 

Τον τελευταίο χρόνο ταυτοποιήθηκαν 9 νέα προδιαθεσικά γονίδια για την όψιμης έναρξης 

νόσο Alzheimer που αποτελεί το 95% όλων των περιπτώσεων της νόσου. Τα γονίδια αυτά 

σχετίζονται με νέους παθογενετικούς μηχανισμούς όπως η φλεγμονή και ο μεταβολισμός 

των λιπιδίων που πιστεύουμε ότι θα συντελέσουν σημαντικά και στην έρευνα για ριζικές 

φαρμακευτικές θεραπείες της νόσου Alzheimer. 

Ο τρόπος ζωής 

Προηγούμενες έρευνες είχαν αναγνωρίσει τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου για τη 

νόσο Alzheimer που συνδέονται κυρίως με τον τρόπο ζωής μας. 

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε ένα μαθηματικό μοντέλο που υπολογίζει τα περιστατικά της 

νόσου Alzheimer που οφείλονται στον διαβήτη, στην υπέρταση και στην παχυσαρκία της 

μέσης ηλικίας, στο κάπνισμα, στην έλλειψη φυσικής άσκησης και νοητικής δραστηριότητας. 

Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ελαττώνοντας κατά 25% τον επιπολασμό των ανωτέρων 

χρόνιων καταστάσεων θα μπορούσαμε δυνητικά να προλάβουμε την εμφάνιση 3 

εκατομμυρίων κρουσμάτων νόσου Alzheimer παγκοσμίως. 

Άλλη ερευνητική ομάδα παρουσίασε τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης ομάδας ηλικιωμένων 

που παρακολουθήθηκαν για μακρό χρονικό διάστημα διατηρώντας φυσιολογική νοητική 

λειτουργία. Οι πλέον στατιστικά σημαντικοί παράγοντες που σχετίζονται  με τη διατήρηση 

καλής νοητικής επίδοσης με την πάροδο του χρόνου είναι χαμηλές βαθμολογίες σε 

κλίμακες στρες, κατάθλιψης και άγχους παρά την ύπαρξη στρεσογόνων και άλλων 

καταστάσεων απειλητικών για τη ζωή. 

Η παθογένεση 

Η Αμυλοειδική Υπόθεση στη νόσο Alzheimer είναι η επικρατέστερη στην κατανόηση της 

παθογένειας της πάθησης αυτής. 

Την τελευταία δεκαετία το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται στα ολιγομερή του β-

αμυλοειδούς που διαταράσσουν τη λειτουργία των εγκεφαλικών συνάψεων και 

πυροδοτούν την νευροεκφυλιστική διεργασία 15-20 χρόνια πριν την εμφάνιση των πρώτων 

συμπτωμάτων όπως απέδειξε η μελέτη DIAN ενός ειδικού πληθυσμού. 


