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Η νόσος Alzheimer 

Η νόσος Alzheimer είναι μια εκφυλιστική νόσος τους εγκεφάλου, η οποία αργά και 

προοδευτικά καταστρέφει εγκεφαλικά κύτταρα. Πήρε το όνομά της από τον Alois  

Alzheimer, Γερμανό νευρολόγο, ο οποίος το 1906 πρώτος περιέγραψε τα 

συμπτώματα και τα νευροπαθολογοανατομικά ευρήματα της νόσου, όπως είναι οι 

αμυλοειδικές γεροντικές πλάκες και οι νευροϊνιδιακές εκφυλίσεις στον εγκέφαλο,  

που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές υπεύθυνες για τη μνήμη και τη μάθηση. 

 

Η άνοια της νόσου Alzheimer κατατάσσεται ως ψυχική και συμπεφορική διαταραχή. 

Χαρακτηρίζεται από προοδευτική έκπτωση των νοητικών λειτουργιών, όπως μνήμης, 

σκέψης, αντίληψης, υπολογισμού, ομιλίας, ικανότητας μάθησης και κρίσης, αλλά 

μπορεί επίσης να οδηγήσει και σε άλλα προβλήματα, όπως σε σύγχυση, αλλαγές στη 

διάθεση και αποπροσανατολισμό σε χρόνο και χώρο  

Η παθολογική διεργασία στον εγκέφαλο των ασθενών με τη νόσο Αlzheimer αρχίζει 

δεκαετίες πριν από την εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων. Η αιτιολογία της 

ασθένειας παραμένει άγνωστη, αν και έχει μελετηθεί ένας αριθμός αιτιολογικών 

παραγόντων. Η φυλή, το επάγγελμα, το επίπεδο της μόρφωσης, το φύλλο, η 

γεωγραφική θέση, ο τρόπος ζωής, η κοινωνικοοικονομική κατάσταση συμβάλλουν 

στην εμφάνιση της νόσου αλλά δεν θεωρούνται καθοριστικοί.  

Σημαντικοί παράγοντες εμφάνισης της νόσου θεωρούνται, η αυξημένη ηλικία,  

η οικογενειακή προδιάθεση, τα τραύματα στον εγκέφαλο, οι διαταραχές του  

μεταβολισμού και ρύθμισης της πρόδρομης αμυλοειδούς πρωτεΐνης και της  

τ-πρωτεΐνης. 

 

Την εμφάνιση της νόσου «πυροδοτεί» η επανατοποθέτηση στον εγκέφαλο της  

παθολογικής πρωτεΐνης β - αμυλοειδούς. Το β-αμυλοειδές τοποθετείται ανάμεσα  

στους νευρώνες, μέσα στα αγγεία και μέσα στα ίδια τα νευρικά κύτταρα και  

καταστρέφει τον εγκέφαλο, δημιουργώντας τις χαρακτηριστικές πλάκες που  



εμφανίζονται στον εγκέφαλο των ασθενών με τη νόσο Alzheimer. 

 Παράλληλα, η τ-πρωτεΐνη αρχίζει να εμφανίζει υπερφωσφορυλίωση, να λαμβάνει 

δηλαδή παραπάνω μόρια φωσφόρου από όσα συνήθως έχει. Έτσι, ενώ αποτελεί πολύ 

χρήσιμη πρωτεΐνη προκειμένου να διατηρείται η δομή των νευρικών κυττάρων σε 

φυσιολογική κατάσταση, όταν υπερφωσφορυλιώνεται «χαλάει» τη δομή των 

μικροσωληναρίων που υπάρχουν εντός των νευρικών κυττάρων με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει δυνατότητα κίνησης των διαφόρων ιόντων και πρωτεϊνών μέσα στα 

κύτταρα και αυτά τελικά να πεθαίνουν. 

 

 
 

Έχει ανακαλυφθεί ότι υπάρχει κληρονομική προδιάθεση για την εμφάνιση της  

Νόσου Αlzheimer. Όσοι έχουν οικογενειακό ιστορικό αντιμετωπίζουν τέσσερις φορές 

μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν τη νόσο. Υπάρχουν περίπου 200 μεταλλάξεις 

που αν κάποιος φέρει μία από αυτές σε ένα από τα χρωμοσώματα 1, 14 ή 21 τότε 

είναι σίγουρο ότι θα εμφανίσει τη νόσο. Ωστόσο, αυτές οι περιπτώσεις δεν αποτελούν  

ποσοστό μεγαλύτερο του 5% επί του συνόλου των κρουσμάτων. 

 

 

 


