
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΕΝΖΥΜΟΥ G6PD: 

ΚΥΑΜΙΣΜΟΣ 

  Ο Κυαμισμός (ή αλλιώς φαβισμός) αποτελεί μια κληρονομική γενετική διαταραχή – 

μεταβιβάζεται με φυλοσύνδετο χαρακτήρα, δηλαδή από τη μητέρα στα αγόρια- κατά την 

οποία παρατηρείται η έλλειψη του ενζύμου G6PD (αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής 

γλυκόζης) με συνέπεια να διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων. Μάλιστα,.  εν λόγω ενζυμική ανεπάρκεια  είναι η πιο συχνή ενζυμοπάθεια 

σε όλο τον κόσμο και μετρά πάνω από 400 εκατομμύρια πάσχοντες. Οι μεσογειακές 

χώρες και οι αντρικοί πληθυσμοί είναι αυτοί στους οποίους απαντάται πιο συχνά η 

πάθηση. 

Στα άτομα που πάσχουν από κυαμισμό προκαλούνται  επεισόδια αιμολυτικής αναιμίας,  

κατά τα οποία τα τοιχώματα των ερυθρών αιμοσφαιρίων σπάζουν και απελευθερώνεται 

αιμοσφαιρίνη στον ορό του αίματος. Η «αιμόλυση» , ωστόσο, δεν είναι μακροχρόνιο 

επεισόδιο, αλλά σύντομο, γιατί ο οργανισμός εξακολουθεί να παράγει νέα αιμοσφαίρια. 

 

Σύμφωνα, λοιπόν,  με τα παραπάνω ένα ιατρικό πρόβλημα που σχετίζεται με τον 

κυαμισμό είναι η αιμολυτική αναιμία. Τα πάσχοντα άτομα σε αυτή την περίπτωση 

αδυνατούν αντικαταστήσουν εγκαίρως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, που καταστρέφονται 

πολύ γρήγορα απουσία του ενζύμου G6PD, με νέα και λειτουργικά. Η αιμόλυση είναι 

οξεία και εμφανίζεται απότομα δύο με τέσσερις μέρες μετά την έκθεση στον οξειδωτικό 



παράγοντα . Συμπτώματα της  αιμολυτικής αναιμίας είναι κλασικά  η ωχρότητα, ο 

κιτρινισμός του δέρματος, η εύκολη κόπωση, τα σκούρα κόπρανα, το κόψιμο της 

αναπνοής, ο αυξημένος καρδιακός τόνος, η διόγκωση σπληνός, ο ίκτερος (στα νεογνά). 

 

Συνθήκες που ενεργοποιούν αιμολυτικό επεισόδιο είναι βακτηριακές ή ιογενείς 

λοιμώξεις, ορισμένες κατηγορίες φαρμάκων (φάρμακα κατά της ελονοσίας, ασπιρίνη, μη 

στεροειδή αντιφλεγμονώδη, αντιβιοτικά) και  κυρίως η κατανάλωση κουκιών και φάβας 

( εξού και το όνομα κυαμισμός και φαβισμός ).  

 
 

Κατερίνα Δ.  



 

ΑΛΦΙΣΜΟΣ 

Ο Αλφισμός (επίσης λέγεται και αλμπινισμός ή λευκοπάθεια) είναι μία πάθηση, που 

οφείλεται στην έλλειψη ενός ενζύμου, το οποίο συμμετέχει στο σχηματισμό της 

χρωστικής του σώματος, των μαλλιών και των ματιών, της μελανίνης. Εμφανίζεται εκ 

γενετής σε ένα άτομο. Οι συνέπειές του είναι το λευκό χρώμα στο δέρμα και στις τρίχες 

των μαλλιών και ολόκληρου του σώματος, η ρόδινη ίριδα των ματιών, η ευπάθεια στις 

λοιμώξεις (που οφείλεται στο λεπτό δέρμα των πασχόντων), προβλήματα όρασης, όπως 

αχρωματοψία, καταρράκτης ή φωτοφοβία (οφθαλμική ευαισθησία απέναντι στο φως). 

Ακόμα, σε βαρύτερες μορφές, εμφανίζεται τύφλωση ή δερματικά καρκινώματα. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι Στα ζώα τα συμπτώματα του αλφισμού παρουσιάζονται όπως 

ακριβώς και στον άνθρωπο, ενώ στα φυτά προκαλείται από έλλειψη χλωροφύλλης και 

αλλάζει το χρώμα των λουλουδιών, π.χ. λευκά άνθη σε φυτά που κάτω από φυσιολογικές 

συνθήκες θα έπρεπε να ήταν κόκκινα. 

Προκαλείται από την έλλειψη χρωστικής και οφείλεται σε βλάβη των γονιδίων, τα οποία 

καθορίζουν τη σύνθεση της μελανίνης. Η έλλειψη αυτή μπορεί να είναι κληρονομική, 

μπορεί όμως να είναι και αποτέλεσμα του γενετικού φαινόμενου της μεταλλαγής. Για την 

εμφάνισή του δεν παίζει ρόλο ούτε η φυλή (παρουσιάζεται σε όλες τις φυλές του 

κόσμου), ούτε το περιβάλλον και οι κλιματολογικές συνθήκες. Συγκεκριμένα, όταν 

κληρονομείται, αυτό γίνεται είτε με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο (οφθαλμοδερματικός) 

είτε με το φυλοσύνδετο υπολειπόμενο τρόπο (οφθαλμικός). Οι γονιδιακές μεταλλάξεις 

υπεύθυνες για τον αλφισμό διαταράσσουν την βιοσύνθεση της μελανίνης. Οδηγούν στον 

σχηματισμό απαραίτητων για τη σύνθεση της μελανίνης ενζύμων τα οποία έχουν 

μειωμένη δραστηριότητα. Το συνηθέστερο από αυτά τα ένζυμα είναι η τυροσινάση η 

οποία καταλύει την οξείδωση της τυροσίνης σε dopa και την αφυδρογόνωση της dopa σε 

dopa κινόνη, έναν βιοχημικό πρόδρομο της μελανίνης 

Ο αλφισμός δεν μπορεί να προληφθεί, ωστόσο δυνατός είναι ο εντοπισμός βρέφους με 

αλφισμό με τη χρήση της μοριακής ανάλυσης, κατόπιν αμνιοπαρακέντησης την 16η-18η 

εβδομάδα της κύησης. 

Επί του παρόντος θεραπεία για τον αλφισμό δεν υπάρχει, αλλά τα ακόλουθα μέτρα 

πρέπει να παρθούν: 

 

- Καθημερινή εφαρμογή τοπικού ισχυρού ευρέως φάσματος αντηλιακού με δείκτη 

προστασίας SPF>30 για το δέρμα και τα χείλη. 

- Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο τις ώρες 10-14 την εποχή υψηλής ηλιακής έντασης. 

- Χρήση τοπικής τρετινοϊνης. 



- Ετήσια εξέταση από δερματολόγο. 

- Χρήση διορθωτικών φακών οράσεως. 

 

 

Αναστασία Κ. 

 

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

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

της φαινυλαλανίνης. Αυτό το ένζυμο μεταβολίζει το αμινοξύ φαινυλαλανίνη σε ένα 



άλλο αμινοξύ, την τυροσίνη. Για το λόγο αυτό, η έλλειψη του συγκεκριμένου ενζύμου 

έχει ως αποτέλεσμα την υψηλή συγκέντρωση της φαινυλαλανίνης στο αίμα και στον 

εγκέφαλο. Όταν τα επίπεδα της φαινυλαλανίνης αυξηθούν πάνω από τα φυσιολογικά, 

τότε αυτή γίνεται τοξική για τον οργανισμό. Ένα από τα κυριότερα συμπτώματα είναι η 

παρεμπόδιση της φυσιολογικής ανάπτυξης και λειτουργίας των κυττάρων του 

εγκεφάλου, με συνέπεια τη διανοητική καθυστέρηση. Η φαινυλκετονουρία μπορεί να 

ανιχνευθεί με τεστ αίματος κατά τη γέννηση του νεογνού, το οποίο είναι τεστ ρουτίνας. 

Η πιθανότητα να ανιχνευθεί, υπολογίζεται για παράδειγμα σε 1 στις 16.000 

περιπτώσεις Αμερικανών. 

 Η πιο κοινή μορφή θεραπείας για τα άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία είναι 

η σωστή διατροφή. Τα άτομα αυτά δεν πρέπει να παραλαμβάνουν με την τροφή τους 

μεγάλες ποσότητες φαινυλαλανίνης. Οι τυπικές δίαιτες των ατόμων που πάσχουν από 

φαινυλκετονουρία πρέπει να περιλαμβάνουν πολύ μικρές ποσότητες φαινυλαλανίνης 

και υψηλές ποσότητες των άλλων αμινοξέων και κυρίως της τυροσίνης. Οι ποσότητες 

της επιτρεπόμενης φαινυλαλανίνης σε αυτά τα άτομα μπορούν να αυξάνονται 

σταδιακά, καθώς το παιδί μεγαλώνει. Επομένως, στη δίαιτα αυτών των ατόμων 

επιτρέπονται θρεπτικά συστατικά όπως υδατάνθρακες, λίπη, βιταμίνες και ανόργανα 

συστατικά,τρόφιμα με μέτριες ποσότητες πρωτεϊνών, όπως οι πατάτες, καθώς και 

τρόφιμα με χαμηλές ποσότητες πρωτεϊνών, όπως τα φρούτα, τα λαχανικά ή κατηγορίες 

ψωμιών με χαμηλή ποσότητα πρωτεϊνών. 

Αντίθετα απαγορεύονται: 

τρόφιμα με υψηλά ποσοστά πρωτεϊνών, όπως είναι το κρέας, το ψάρι, το κοτόπουλο, 

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

προϊόντα. 

το μητρικό γάλα σε νεογνά που πάσχουν από φαινυλκετονουρία. 

τρόφιμα που περιέχουν ως πρόσθετο την φαινυλαλανίνη είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω 

ασπαρτάμης. Η ασπαρτάμη είναι μια ουσία που προστίθεται αντί της ζάχαρης σε 

τρόφιμα με λίγες θερμίδες, όπως η κόκα - κόλα διαίτης. 

Επιβάλλεται επομένως σε άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία να δίνουν 

προσοχή στην επισήμανση των τροφίμων. Στις συσκευασίες των τροφίμων είναι 

υποχρεωτικό από τη νομοθεσία να αναγράφεται η προσθήκη φαινυλαλανίνης και 

ασπαρτάμης. 

Ειδικότερα στην οδηγία 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα δηλώνεται ότι η εμπορική ονομασία των επιτραπέζιων 



γλυκαντικών πρέπει να περιέχει την ένδειξη "επιτραπέζιο γλυκαντικό 

παρασκευαζόμενο από " ακολουθούμενη από το ή τα ονόματα των γλυκαντικών 

ουσιών που περιλαμβάνονται στη σύνθεσή τους. 

 

 

Γλυκερία Δ. 

 

 

 

Έλλειψη ενζύμου λακτάσης  

Ως δυσανεξία στη λακτόζη ορίζεται η αδυναμία του οργανισμού να μεταβολίσει την 

λακτόζη, το βασικό σάκχαρο του γάλακτος. Αυτή η αδυναμία οφείλεται στην έλλειψη 

του ενζύμου λακτάση, που κανονικά παράγεται από κύτταρα του λεπτού εντέρου. 

Υπολογίζεται ότι περίπου 70% των ενηλίκων παγκοσμίως εμφανίζουν μειωμένη 

παραγωγή λακτάσης. Τα ποσοστά δυσανεξίας στη λακτόζη ποικίλουν από περιοχή σε 

περιοχή του κόσμο. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 30% των παιδιών κάτω των 5 

ετών εμφανίζουν κάποια ανεπάρκεια λακτάσης και συνακόλουθα συμπτώματα 



δυσανεξίας στη λακτόζη, ενώ το ποσοστό αυξάνεται πριν την εφηβεία. 

 

 

Συμπτώματα 

 

Στο λεπτό έντερο η λακτάση αποικοδομεί τη λακτόζη στους 

μονοσακχαρίτες γαλακτόζη και γλυκόζη, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να περάσουν 

στην κυκλοφορία του αίματος και να αξιοποιηθούν από τον οργανισμό σαν πηγή 

ενέργειας. Αν δεν υπάρχει αρκετή λακτάση, τότε η λακτόζη συνεχίζει αναλλοίωτη την 

πορεία της στο παχύ έντερο. Εκεί τα εντερικά βακτηρίδια την μετατρέπουν σε λιπαρά 

οξέα μικρής αλυσίδας, με ταυτόχρονη παραγωγή αερίων. Αυτή η δημιουργία αερίων από 

τα βακτηρίδια του παχέος εντέρου προκαλεί μια σειρά δυσάρεστων συμπτωμάτων, όπως 

ναυτία, δυσπεψία, φούσκωμα του στομαχιού, κοιλιακό πόνο ή κολικούς, γουργούρισμα 

των εντέρων και έκλυση αερίων, ακόμη και διάρροια. 

 

Διατροφή 

 

Η ευαισθησία των ατόμων με δυσανεξία στη λακτόζη και η έκταση ή σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων διαφέρουν σημαντικά από άτομο σε άτομο, γι' αυτό και η προσαρμογή 

των διατροφικών συνηθειών είναι διαφορετική ανάλογα με την περίπτωση. Γενικά, για 

την αποφυγή εμφάνισης των συμπτωμάτων είναι σκόπιμο να αποφεύγονται το γάλα, τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα, και τα παράγωγά τους που είναι οι φυσικές πηγές λακτόζης. 



Σημαντική ποσότητα λακτόζης μπορεί να περιέχουν προϊόντα στα οποία 

χρησιμοποιούνται ως συστατικά ο ορός γάλακτος, γι' αυτό είναι σημαντικό να 

διαβάζονται προσεκτικά οι ετικέτες των τροφίμων. Τροφές που μπορεί να περιέχουν 

πηγές λακτόζης είναι το ψωμί, άλλα παρασκευάσματα ή γλυκίσματα που απαιτούν 

ψήσιμο, τα δημητριακά προγευμάτων, παξιμάδια, τα μπισκότα, τα ζαχαρωτά, οι έτοιμες 

σούπες και τα κρέατα ταχείας παρασκευής, η μαργαρίνη και οι έτοιμες σάλτσες για 

σαλάτα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι όλες οι παραπάνω τροφές είναι βέβαιο ότι θα 

προκαλέσουν συμπτώματα σε όλα τα άτομα με ανεπάρκεια λακτάσης. Τα περισσότερα 

άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη μπορούν να ανεχθούν γάλατα που έχουν υποστεί 

ζύμωση, καθώς η περιεκτικότητα σε λακτόζη μειώνεται σημαντικά μετά την κατεργασία 

αυτή. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η παρουσία της λακτόζης στα τρόφιμα δεν έχει άμεση σχέση με την 

πάχυνση των ανθρώπων και για τον λόγο αυτό όσα τρόφιμα χωρίς λακτόζη προωθούνται 

ως διαιτητικά ή βοηθητικά στην απώλεια βάρους προφανώς δρουν παραπλανητικά για 

τους καταναλωτές. Τα πρηξίματα ή τα φουσκώματα που η δυσανεξία της λακτόζης 

προκαλεί, δεν σχετίζονται με αύξηση του βάρους του οργανισμού, αφού είναι παροδικά 

και μόλις η λακτόζη απομακρυνθεί από τον οργανισμό, θα σταματήσουν. 

 

Εύα Κ. 
 

                                    Ζωή Κ. – Αναστάσιος Ρ. 

 


