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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ ΚΑΙ ΑΦΙΔΡΧΔΙ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ φινπο φζνπο κε βνήζεζαλ ζηελ εθπφλεζε ηεο πηπρηαθήο κνπ 
εξγαζίαο γηαηί ρσξίο ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηνπο, απηή ε κειέηε δελ ζα είρε νινθιεξσζεί. 

Αξρηθά ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Ζγνπκελίδε Μηραήι, θαζεγεηή ηεο ρνιήο 
Δπαγγεικάησλ Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 
πξνζπκία γηα ζπλεξγαζία καδί καο, γηα ηελ θαζνδήγεζε , ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο αιιά θαη 
ηηο ζπκβνπιέο ηνπ. 

Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη ηνπο θίινπο πνπ ήηαλ δηπιά κνπ θαη 
κε ζηήξημαλ απηφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Νικολακόποσλος Ιωάννης 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Γξ. Ζγνπκελίδε Μηραήι, θαζεγεηή ηεο ρνιήο Δπαγγεικάησλ 
Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηνπ ΣΔΗ Γπηηθήο Διιάδνο γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ πξνζπκία γηα 
ζπλεξγαζία καδί καο, γηα ηελ θαζνδήγεζε, ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο αιιά θαη ηηο ζπκβνπιέο 
ηνπ. 

Δπηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηψ ηελ νηθνγέλεηα θαη ηνπο θίινπο κνπ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη 
ηελ ζπκπαξάζηαζε ηνπο φιν απηφ ην δηάζηεκα. Δπίζεο, ζα ήζεια λα αθηεξψζσ ηελ 
πηπρηαθή κνπ εξγαζία ζηε γηαγηά κνπ Μαξία. 

Μπαλαούρα Μαρία 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

ΚΟΠΟ: Ζ παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ δηεξεχλεζε ηεο άλνηαο θαη ηεο θαηάζιηςεο 
ζε άηνκα ηξίηεο ειηθίαο θαη ζηε δηεξεχλεζε ηνπ βαζκνχ ζπλλνζεξφηεηαο αλάκεζα ζηηο 
παζήζεηο απηέο. 

ΤΛΙΚΟ-ΜΔΘΟΓΟ: Σν δείγκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ 200 αζζελείο εθ ησλ νπνίσλ 100 
θαηνηθνχζαλ ζηελ Πάηξα θαη 100 ζηελ Αζήλα. Πην ζπγθεθξηκέλα ζην Β & Γ Καπή ηνπ Γήκνπ 
Παηξέσλ ζπγθεληξψζεθαλ 100 εξσηεκαηνιφγηα, ελψ ηα ππφινηπα ζην 2ν Καπή “Νέα Εσή” 
ηνπ Γήκνπ Πεξηζηεξηνχ. Σα εξσηεκαηνιφγηα ζπκπιεξσζήθαλ, κε ηελ κέζνδν ηεο 
πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο. Ζ αλάιπζε έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 
24, έθδνζε γηα windows. 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ: Μέζα απφ ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία δηαπηζηψζεθε φηη νη ειηθησκέλνη απφ 
ηελ Αζήλα  εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζνζηά λνεηηθή βιάβεο, θαζψο θαη πςειφηεξα επίπεδα 
θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Πάηξαο. Δπίζεο, έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ήηαλ 
ε χπαξμε ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο 
ειηθησκέλνπο. 

Σέινο, απνδεδείρζεθε φηη φζνλ αθφξα ηελ λνεηηθή βιάβε ν παξάγνληαο θχιν έρεη ζεκαληηθή 
επηξξνή, δηφηη νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο εκθάληζαλ ζε πςειφηεξα πνζνζηά λνεηηθή βιάβε 
ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Αληίζεηα, ζηελ θαηάζιηςε ν παξάγνληαο θχιν δελ είρε ηελ ηδία 
επηξξνή. 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ: Οη αζελαίνη ειηθησκέλνη παξνπζηάδνπλ πςεινηέξα πνζνζηά λνεηηθήο 
βιάβεο θαη θαηάζιηςεο θαη ζρέζε κε ηνπο παηξηλνχο. Γηαπηζηψζεθε ε χπαξμε 
ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ ηεο άλνηαο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Σέινο, δηαπηζηψζεθε φηη ν 
παξάγνληαο θχιν επεξεάδεη ζεκαληηθά ζηελ λνεηηθή βιάβε, γεγνλφο πνπ δελ ηζρχεη γηα ηελ 
θαηάζιηςε. 
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ABSTRACT 

 

AIM: The purpose of this dissertation is to investigate levels of dementia and depression 
amongst the elderly population, and to estimate possible interactions between these states in 
the context of comorbidity. 

METHODS: The sample consisted of 200 elderly persons, 100 residents of Patras and 100 
residents of Athens. In the area of Patras, questionnaires were handed out at the city‟s 
second and third Open Centers for the Elderly, whereas questionnaires in Athens were filled 
at the Open Center “Nea Zoi”, Municipality of Peristeri. The questionnaires were filled based 
on personal interviews. The statistical analysis was carried out using SPSS v.24 software. 

RESULTS: Research findings indicate that the elderly in Athens have higher percentage of 
cognitive impairment, as well as higher levels of depression compared to the Patras elderly 
population. In addition, there was a strong relation of comorbidity between dementia and 
depression. Cognitive impairment heavily depends on gender, as findings indicate that 
women have greater percentages of dementia compared to men. However, gender does not 
seem to influence the levels of depression. 

CONCLUSIONS: In terms of dementia and depression, residence in the area of Athens 
seems to be negative for the elderly compared to smaller cities such as Patras. Dementia is 
more prevalent among women regardless of place of residence.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ άλνηα θαη ε θαηάζιηςε είλαη νη δπν πην ζπρλά εκθαληδφκελεο ρξνληέο παζήζεηο ζε άηνκα 
ηξίηεο ειηθίαο επεξεάδνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηε πνηφηεηα δσήο ηφζν ησλ ίδησλ φζν θαη ησλ 
ζπγγελψλ ηνπο. 

Ζ άλνηα είλαη κηα ζνβαξή απψιεηα ηεο γεληθήο λνεηηθήο ηθαλφηεηαο (απψιεηα κλήκεο) ζε έλα 
άηνκν πνπ πξνεγνπκέλσο δελ ήηαλ εμαζζελεκέλν, πέξα απφ φ,ηη ζα πξνθαινχζε ε 
θπζηνινγηθή γήξαλζε. Μπνξεί λα είλαη ζηάζηκε, σο απνηέιεζκα κίαο κνλαδηθήο 
γεληθήο εγθεθαιηθήο βιάβεο, ή πξννδεπηηθή, κε απνηέιεζκα ηε καθξνπξφζεζκε κείσζε ηεο 
λφεζεο πνπ νθείιεηαη ζε βιάβε ή αζζέλεηα ηνπ ζψκαηνο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε άλνηα είλαη 
πνιχ πην ζπρλή ζηνπο ειηθησκέλνπο (πεξίπνπ 5% ησλ αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ 
εκπιέθεηαη) κπνξεί λα παξνπζηαζηεί θαη πξηλ απφ ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ, νπφηε θαη 
νλνκάδεηαη «άλνηα πξψηκεο έλαξμεο».  

Ζ άλνηα δελ είλαη κηα απιή αζζέλεηα, αιιά έλα γεληθφ ζχλδξνκν (δει. έλα 
ζχλνιν ζπκπησκάησλ θαη ζεκείσλ). Γλσζηηθέο πεξηνρέο πνπ επεξεάδνληαη είλαη ε κλήκε, 
ε πξνζνρή, ε γιψζζα θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ. Καλνληθά, ηα ζπκπηψκαηα πξέπεη λα 
ππάξρνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ έμη κήλεο ψζηε λα γίλεη δηάγλσζε. Γλσζηηθή δηαηαξαρή 
κηθξφηεξεο δηάξθεηαο νλνκάδεηαη ληειίξην. 

ηα επφκελα ζηάδηα ηεο πάζεζεο, νη αζζελείο κπνξεί λα ράζνπλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο 
ζηνλ ρξφλν (κε γλσξίδνληαο ηελ εκέξα, ηελ εβδνκάδα, ή αθφκε θαη ην έηνο), ζηνλ ρψξν (κελ 
μέξνληαο πνχ βξίζθνληαη), θαη ζην πξφζσπν (κε γλσξίδνληαο πνηνη είλαη νη ίδηνη ή νη γχξσ 
ηνπο).  

Ζ άλνηα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί είηε σο αλαζηξέςηκε ή σο κε αλαζηξέςηκε, αλάινγα κε 
ηελ αηηηνινγία ηεο αζζέλεηαο. Ληγφηεξν απφ ην 10% ησλ πεξηπηψζεσλ άλνηαο νθείινληαη ζε 
αηηίεο πνπ κπνξνχλ λα αλαζηξαθνχλ κε ζεξαπεία. 

Μεξηθέο απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο κνξθέο άλνηαο είλαη: ε λφζνο Αιηζράηκεξ, ε αγγεηαθή 
άλνηα, ε κεησπνθξνηαθηθή άλνηα θαη ε άλνηα κε ζσκάηηα Λέβη. 

Ζ θαηάζιηςε είλαη κηα ςπρηθή λφζνο πνπ ζαλ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά έρεη ηελ θαθή δηάζεζε, ηε 
ρακειή απηνεθηίκεζε θαη ηελ απνπζία ελδηαθέξνληνο-επραξίζηεζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
θπζηνινγηθά είλαη επράξηζηεο. πρλά, ν φξνο θαηάζιηςε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη 
θάζε είδνπο δηαηαξαρήο ηεο δηάζεζεο. Ζ δηάγλσζε βαζίδεηαη ηφζν ζε εκπεηξίεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 
αζζελνχο, φζν θαη ζε ζπκπεξηθνξέο ηνπ φπσο θαηαγξάθνληαη απφ ζπγγελείο θαη θίινπο ηνπ, 
θαζψο επίζεο θαη ζε θάπνηα εμέηαζε ςπρηθήο θαηάζηαζεο. Γελ ππάξρεη θάπνηα 
εξγαζηεξηαθή εμέηαζε γηα ηε δηάγλσζε ηεο θαηάζιηςεο. πλήζσο εκθαλίδεηαη ζε ειηθία 20-
30 εηψλ, πνπ θνξπθψλεηαη ζηα 30-40 έηε. 

Οη αζζελείο κε άλνηα έρνπλ κεγάιν βαζκφ επηθηλδπλφηεηαο ζην λα παξνπζηάζνπλ 
θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ελψ ηα πξφσξα ζπκπηψκαηα κπνξεί λα απνηειέζνπλ κηα έλδεημε 
γηα κειινληηθή εμέιημε ηεο γλσζηηθήο δηαηαξαρήο. Παξάιιεια, ε θαηάζιηςε κπνξεί λα 
απμήζεη ηελ πξνεξρφκελε απφ ηελ άλνηα δεηζ-ιεηηνπξγηθφηεηα θαη επεξεζηζηφηεηα. 

ην πξψην κέξνο κέζα απφ ηηο βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο επηρεηξείηαη λα αλαιπζνχλ νη 
παζήζεηο ηεο άλνηαο θαη ηεο θαηάζιηςεο, λα δηεξεπλεζεί ε χπαξμε θαη ν βαζκφο 
ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ ησλ δπν παζήζεσλ θαη λα θαζνξηζηεί ν ξφινο ηνπ λνζειεπηή πάλσ 
ζηελ άλνηα θαη ηελ θαηάζιηςε. 

ην δεχηεξν κέξνο πξνέθπςε ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε λνεηηθή θαηάζηαζε θαη ηα επίπεδα 
θαηάζιηςεο ησλ ειηθησκέλσλ. Δπίζεο, παξνπζίαζε ελδηαθέξνλ ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CE%B7%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%93%CE%AE%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B2%CE%BB%CE%AC%CE%B2%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%BF
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%8D%CE%BC%CF%80%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%87%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CE%BB%CF%85%CF%83%CE%B7_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CF%8C%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CF%84%CF%83%CF%87%CE%AC%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%86%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1_%CE%BC%CE%B5_%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%B1_%CE%9B%CE%AD%CE%B2%CE%B9&action=edit&redlink=1
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αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (Πάηξα-Αζελά), κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 
δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο ησλ ειηθησκέλσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ κνηξαζηήθαλ 100 
εξσηεκαηνιφγηα ζε θάζε πφιε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1. ΣΡΙΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 

1.1 ΟΡΙΜΟ 

Ση είλαη ηξίηε ειηθία; Πνηέ μεθίλα; Απηέο νη θαηλνκεληθά απιέο εξσηήζεηο είλαη ζηελ 
πξαγκαηηθφηεηα πεξηπινθέο θαη νη απαληήζεηο δελ είλαη ηφζν μεθάζαξεο, φπσο ζα ήηαλ 
αλακελφκελν. ηελ ελφηεηα απηή αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο πξνζεγγίζεηο  ηνπ νξηζκνχ ηεο 
ηξίηεο ειηθίαο. (Victor 2011) 

Σν ιεμηθφ Shorter Oxford Dictionary νξίδεη ηελ ηξίηε ειηθία σο “κηα θπζηνινγηθή δηαθξηηή 
πεξίνδν ή ζηάδην ηεο δσήο”. Έλαο άιινο νξηζκφο είλαη “ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ή 
σξίκαλζεο”. κσο, ε αμία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξηζκνχ ακθηζβεηείηαη, θαζψο δελ αλαθέξεη ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ ηξίηε ειηθία, νχηε ηα θξηηήξηα πνπ δηαθξίλνπλ ηελ 
ηξίηε ειηθία απφ ηα άιια ζηαδία ηεο δσήο. Έηζη, δηαπηζηψλεη θάλεηο φηη ε δηαηχπσζε ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ θαη πεξηγξάθνπλ ιεπηνκεξψο ηελ ηξίηε ειηθία είλαη πην 
δχζθνιε απφ φηη ίζσο αλακελφηαλ. Τπάξρνπλ ηέζζεξηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ 
πξνζδηνξηζκφ θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηεο ηξίηεο ειηθίαο θαη θάζε κηα πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά. 
Απηή ε ζχληνκε αλαζθφπεζε αλαθέξεηαη ζηνλ ιίαλ απζαίξεην ηξφπν πνπ νξίδεηαη ε ηξίηε 
ειηθία θαη ζπκβνπιεχεη ηνλ αλαγλψζηε λα επηδείμεη πξνζνρή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ 
ηέηνηνπ είδνπο νξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πγείαο. (Victor 2011) 
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1.2 ΘΔΧΡΙΑ ΣΟΤ ΓΗΡΑΣΟ 

 

Η ζεσξεηηθή νπηηθή γηα ηελ ηξίηε ειηθία 

Ζ ζεσξεηηθή βάζε ηεο γήξαλζεο είλαη πεξηνξηζκέλε. Ζ έξεπλα επηθεληξψλεηαη θπξίσο ζηελ 
ηεθκεξίσζε γεγνλφησλ δεισηηθψλ ηεο γήξαλζεο . Οη έξεπλεο αλαθέξνληαη ζηελ εκπεηξηθή 
ηεθκεξίσζε θαη φρη ζηε δηαηχπσζε ζεσξηψλ. Καζψο φκσο δελ ππάξρνπλ πνιιέο ζεσξίεο, 
δηαηππψλνληαη απφςεηο θαη πξνηάζεηο πνπ αζθνχλ επηξξνή ζηε κειέηε γηα ηε δηεξγαζία ηεο 
γήξαλζεο θαη ζηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο θξνληίδαο, είηε λνζειεπηηθήο είηε φρη, ζηνπο 
ειηθησκέλνπο. (Victor 2011) 

Γνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζεσξίεο 

Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε ζρεηίδεηαη κε ηε δηαηχπσζε ηεο ζεσξίαο ζε θνηλσληθφ επίπεδν. 
Δπνκέλσο ν θχξηνο πξνζδηνξηζηήο είλαη ε θνηλσλία. Ζ θνηλσλία είλαη έλα ζχλνιν απφ 
αιιειέλδεηνπο ζπληειεζηέο, επηκέξνπο θνηλσληθέο δνκέο θαη ζεζκνχο, πνπ ελζσκαηψλνληαη 
ζε κία ζρεηηθά ζηαζεξή ππεξδνκή . Απηνί νη ζπληειεζηέο κειεηψληαη ηφζν κεκνλσκέλα, φζν 
θαη ζε ζπλάθεηα κε ηνπο παξάγνληεο πνπ δηαηεξνχλ ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο. Θεσξείηαη, φηη 
νη ελέξγεηεο ηνπ θάζε παξάγνληα έρνπλ αληίθηππν ζε φιν ην θνηλσληθφ ζχλνιν. Ζ έξεπλα 
επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ θνηλσληθψλ παξαγφλησλ, ηε 
κεηαμχ ηνπο ζρέζε θαη ην ξφιν πνπ έρνπλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο θνηλσλίαο .  

Γχν βαζηθέο ζεσξίεο είλαη ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απνζχλδεζεο, ή αιιηψο 
απνδέζκεπζεο. (Victor 2011) 

Θεσξία ηεο δξαζηεξηόηεηαο 

Ο Havingust ην 1963 αλέπηπμε ηεο ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ε 
πξνζαξκνγή είλαη ε θχξηα ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ πξνζαξκνγή είλαη θαιχηεξε γηα ηα 
άηνκα πνπ δέρνληαη ηε γήξαλζε σο κία θπζηθή δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα παξακέλνπλ ηφζν 
ελεξγνί φζν φηαλ ήηαλ κεζήιηθεο. Δπνκέλσο, ε ζεσξία απηή αληαλαθιά ηε ζεηηθή πιεπξά ηεο 
γήξαλζεο. Ζ δηαηήξεζε  ηεο δξαζηεξηφηεηαο  εμαζθαιίδεηαη κέζα απφ ηε δηαζθάιηζε ησλ 
ήδε ξφισλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ή κε ηελ απφθηεζε λέσλ. Σν άηνκν, γηα λα αληηζηξέςεη 
ππεξβνιηθά ηελ αξλεηηθή  εηθφλα ηεο θνηλσλίαο γηα ηα ειηθησκέλα άηνκα, ζα πξέπεη λα 
πξνζπαζήζεη λα παξακείλεη φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηε κέζε ειηθία. χκθσλα κε ηε 
παξαπάλσ ζεσξία, ε ηξίηε ειηθία είλαη ε ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ηα άηνκα 
δηαηεξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο, ελψ ν θαιχηεξνο ηξφπνο γήξαλζεο επηηπγράλεηαη φηαλ νη 
ξφινη παξακέλνπλ ίδηνη ή πξνζηίζεληαη λένη . Ζ βάζε απηήο ηεο ζεσξίαο είλαη φηη ππάξρεη κία 
ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε δξαζηεξηφηεηα θαη ηε πνηφηεηα δσήο . Οη θνηλσληθέο πνιηηηθέο θαη 
πνιηηηθέο πγείαο πνπ πεγάδνπλ απφ απηή ηε ζεσξία θαη δίλνπλ βαξχηεηα ζηε δηαηήξεζε ηεο 
δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηνλ ηξφπν αιιειεπίδξαζεο ηνπο, πνπ ζεσξνχληαη σο πξνυπνζέζεηο 
γηα κία <<επηηπρή γήξαλζε>>. (Victor 2011) 

Απφ απηή ηε πξνζέγγηζε ηεο γήξαλζεο, αλαθχπηνπλ πνιιά ζεσξεηηθά πξνβιήκαηα. Δχθνια 
κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί ε άπνςε φηη ε ηξίηε ειηθία είλαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ςπρνινγηθήο 
θαη θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο. Θεσξείηαη φηη ηα άηνκα, γηα ην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπο έρνπλ 
ηε δπλαηφηεηα λα μαλαθηηάμνπλ  ή λα δηαηεξήζνπλ ηνλ ηξφπν δσήο πνπ είραλ θαηά ηε κέζε 
ειηθία. Απηή ε ζέζε δελ ηζρχεη γηα ηα άηνκα πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο 
παιαηνχο ξφινπο, πνπ δελ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ή πνπ ράλνπλ θάηη πνπ δελ 
κπνξνχλ εχθνια λα αληηθαηαζηήζνπλ. Δπνκέλσο, δελ ππάξρεη θάπνηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ 
απψιεηα θαη ζηελ ππνθαηάζηαζε ξφισλ. Μπνξεί θάπνηνο εχθνια λα ππνθαηαζηήζεη ην 
ρακέλν ξφιν ηνπ γνλέα ή ηνπ/ηεο ζπδχγνπ. Δπηπιένλ, ηα εκπνξηθά δεδνκέλα δελ 
επηβεβαηψλνπλ ηα ζεσξεηηθά αμηψκαηα. Έρεη απνδεηρζεί φηη νη ειηθησκέλνη κπνξεί λα έρνπλ 
έλα πςειφ επίπεδν ηθαλνπνίεζεο απφ ηε δσήο ηνπο, ρσξίο λα έρνπλ αλαπηχμεη ή δηαηεξήζεη 
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πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζχλζεκα ηεο ζεσξίαο είλαη ε άπνςε: <<Υξεζηκνπνίεζε ην ή 
άζην λα ραζεί>>.  (Victor 2011) 

Θεσξία ηεο απνζύλδεζεο  

Οη Cumming θαη Henry ην 1961 αλέπηπμαλ ηε ζεσξία ηεο απνζχλδεζεο ε νπνία ζεσξείηαη 
θαη είλαη δηακεηξηθά αληίζεηε απφ ηε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο 
απνζχλδεζεο, ν απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο γήξαλζεο γηα ηε θνηλσλία θαη γηα ην άηνκν  κπνξεί 
λα επηηεπρζεί κε ηελ ζηαδηαθή θαη φρη κε ηελ απφηνκε απψιεηα ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ θαη 
ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη κε ηελ επαθή κε άιια ειηθησκέλα άηνκα. Απηφ δηεπθνιχλεη ηελ 
νκαιή παξάδνζε ηεο εμνπζίαο ζηηο λεαξέο ειηθίεο, φζν πην αλψδπλα γίλεηαη ψζηε λα κελ 
δηαξξαγεί ε ελφηεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Απφ ηελ άιιε άπνςε, ε απνζχλδεζε 
ζεσξείηαη απαξαίηεηε ιφγσ ηνπ αλαπφθεπθηνπ ζαλάηνπ, ηεο θζνξάο ησλ δπλαηνηήησλ, πνπ 
πξνθαιεί ε πάξνδνο ηεο ειηθίαο, ηεο κεηάβαζεο ησλ αμηψλ ζηα ληάηα θαη ηεο αλάγθεο γηα 
ζπλέρηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θνηλσλίαο. Ζ δηαδηθαζία ηεο επηηπρνχο 
γήξαλζεο ζπλνδεχεηαη απφ ζηαδηαθή κείσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ παξειζφληνο, θαη ηεο 
παξάδνζεο ηνπο ζηελ επφκελε γεληά. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην άηνκν απνζχξεηαη απφ ην 
εξγαζηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαη ην πεξηβάιινλ απνκαθξχλεηαη απφ ην άηνκν. Απηή ε ζεσξία 
πξνέξρεηαη, φπσο θαη ε ζεσξία ηεο δξαζηεξηφηεηαο, απφ ηε δνκηθή ιεηηνπξγηθή πξνζέγγηζε 
θαη ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε φηη ε θνηλσλία είλαη έλα ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζε ηζνξξνπία 
θαη ε απνζχλδεζε είλαη έλαο κεραληζκφο κε ηνλ νπνίν επηηπγράλεηαη ε ηζνξξνπία απηή. 
(Victor 2011) 

Τπάξρνπλ φκσο θαη πεξηνξηζκνί ζηε ζπγθεθξηκέλε ζεσξία. Ζ απνδέζκεπζε απφ ηηο 
ζπλήζεηεο ηνπ παξειζφληνο δελ είλαη πάληνηε εχθνιε , θαη ρσξίο ζπλέπεηεο, ελψ δελ αθνξά 
ην ζχλνιν ησλ ειηθησκέλσλ. Ο φξνο απνζχλδεζε απνηειεί αληηθείκελν εξκελείαο. Ζ 
απφζπξζε ελφο αηφκνπ απφ ηηο ζπλήζεηεο ηνπ παξειζφληνο κπνξεί λα αλαπιεξψλεηαη απφ 
ηε δέζκεπζε κε θάπνην άιιν άηνκν ή θάπνηεο άιιεο ζπλήζεηεο. Δπνκέλσο, θαη νη δχν 
ζεσξίεο ηεο ελεξγνχο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο απνζχλδεζεο ζπκπεξαίλνπλ φηη ε ιχζε ζην 
θνηλσληθφ πξφβιεκα ηεο γήξαλζεο κπνξεί λα βξεζεί κέζσ ηεο δηαζθάιηζεο ελφο επηηπρνχο 
ηξφπνπ γήξαλζεο. Καη νη δχν πξνζεγγίζεηο έρνπλ έλα θνηλφ ζεκείν έλα ηξφπν επηηπρνχο 
γήξαλζεο πνπ φκσο ζηε πξαγκαηηθφηεηα δε κπνξεί λα εθαξκνζηεί. Ζ γήξαλζε είλαη  κία 
ηδηαίηεξε εκπεηξία, ηελ νπνία νη παξαπάλσ ζεσξίεο δε ιακβάλνπλ ππφςε. Ζ ινγηθή βάζε 
ησλ ζεσξηψλ απηψλ είλαη φηη νη ειηθησκέλνη βξίζθνληαη ζε δπζρεξή ζέζε δηφηη δελ 
πξνζαξκφζηεθαλ επηηπρψο ζηε γήξαλζε. (Victor 2011) 

Θεσξία ηεο ειηθηαθήο δηαζηξσκάησζεο 

Οη δχν παξαπάλσ ζεσξίεο επηθεληξψλνληαη ζηε πξνζαξκνγή ηνπ αλζξψπνπ ζηε δηαδηθαζία 
ηεο γήξαλζεο, ζε επίπεδν αηφκνπ. Ζ ζεσξία ηεο ειηθηαθήο δηαζηξσκάησζεο αλαθέξεηαη ζε 
ζπιινγηθφ επίπεδν, ε πξνζέγγηζε είλαη ιεηηνπξγηθή θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ θνηλσληθή 
ελζσκάησζε. Απηή ε ζεσξία βιέπεη ηελ ειηθία σο παγθφζκην θξηηήξην γηα ην δηαρσξηζκφ 
ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ. Γειαδή, ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαμηλφκεζε ησλ ειηθηψλ ζε θνηλσληθφ 
επίπεδν. Ζ ειηθία ιακβάλεηαη σο ν βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ 
ξφισλ θαη ηα ζπλαθφινπζα πξνλφκηα θαη ππνρξεψζεηο. Σα άηνκα θαηαηάζζνληαη αλάινγα ηε 
ρξνλνινγηθή ηνπο ειηθία ή ην ζηάδην ηεο δσήο ηνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα <<κέζε ειηθία>> 
θαη ε <<λεφηεηα>>, ή κε φξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κία νκάδα. Κάζε νκάδα κειεηάηαη κε 
βάζε ηνπο ξφινπο ησλ κειψλ ηνπο θαη ηελ αμία πνπ δίλεηαη απφ ηελ θνηλσλία ζηνπο ξφινπο 
απηνχο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο νχηε απηή ε πξνζέγγηζε έρεη νινθιεξσηηθή εθαξκνγή. 
Οη θεληξηθέο ηδέεο ηεο ειηθηαθήο δηαζηξσκάησζεο είλαη νη εμήο: (1) ε θάζεηε δηαζηξσκάησζε 
εκθαλίδεηαη λα είλαη εγγελήο ζε φια ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη (2) νη αληζφηεηεο είλαη 
αλαπφθεπθηεο θαη πνιηηηθά απνδεθηέο. (Victor 2011) 
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Θεσξία ησλ ζπγθξνύζεσλ  

Ζ ζεσξία ησλ ζπγθξνχζεσλ πεξηγξάθεη ηνπο ηξφπνπο πνπ νη θνηλσληθέο νκάδεο θαη νη 
θνηλσληθέο αιιαγέο επεξεάδνπλ ηε δηεξγαζία ηεο γήξαλζεο, ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ 
επίπεδν. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίαο δηαηείλνληαη φηη νη ζπγθξνχζεηο θαη ε 
απνπζία θνηλσληθήο αζηάζεηαο επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ θνηλσληθή δσή θαη είλαη 
πξσηαξρηθνί παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηα άηνκα λα νξγαλψλνληαη ζε νκάδεο. Γηα ην ιφγν 
απηφ, απηή ε πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηνπο παξάγνληεο πνπ δηαρσξίδνπλ ηηο νκάδεο, παξά 
ηηο αμίεο πνπ εθείλεο κνηξάδνληαη. (Victor 2011) 

Απφ ηε ζεσξία ηεο ζχγθξνπζεο έρεη πξνθχςεη ε ζεσξία ηεο αληζφηεηαο. Ζ ζεσξία 
ππνζηεξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνθνκίδεη ην άηνκν ζε θάζε ζηάδην ηεο δσήο ηνπ 
δηαηεξνχληαη θαη ζην ππφινηπν ηεο δσήο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, ηα άηνκα πνπ δελ βξίζθνληαη 
ζε κία θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ζηε κέζε ειηθία ηνπο, κπνξεί λα παξακείλνπλ θησρνί θαη 
θαηά ηε γήξαλζε, κε απνηέιεζκα ην νηθνλνκηθφ επίπεδν λα θαζνξίδεη ην επίπεδν θαη ηνλ 
ηξφπν δσήο ηνπο. Απηή ε πξνζέγγηζε ζην ηνκέα ηεο γεξνληνινγηθήο, είλαη ε έλλνηα ηεο <<ηεο 
δνκεκέλεο εμάξηεζεο>>. Απφ ηνπο ζπληειεζηέο ηεο ζεσξίαο απηήο, ππνζηεξίδεηαη φηη ν 
βαζκφο εμάξηεζεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ, πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη, είλαη απνηέιεζκα ηεο 
θνηλσλίαο. Αζρνιείηαη κε ην πψο θαη ην γηαηί ε θνηλσλία πεξηνξίδεη ηηο επηινγέο δσήο ησλ 
ειηθησκέλσλ θαη δηαηππψλεη ηελ άπνςε φηη δηάθνξνη ζεζκνί, φπσο ε ζπληαμηνδφηεζε, 
απνηεινχλ εξγαιεία γηα ηε δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, πνπ έρνπλ φκσο σο 
απνηέιεζκα ηεο πεξηζσξηνπνίεζε θαη ηελ εμάξηεζε ησλ ειηθησκέλσλ. Δπίζεο, ε ζεσξία 
απηή δηαηείλεηαη φηη ππάξρνπλ δπλεηηθέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηνπο 
ειηθησκέλνπο θαη ζηνπο <<φρη θαη ηφζν>> ειηθησκέλνπο, ηδηαίηεξα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ 
δπζεχξεησλ πφξσλ γηα ηελ πγεία θαη ηελ θνηλσληθή πξφλνηα. Πξφθεηηαη γηα ηηο ζπγθξνχζεηο 
κεηαμχ γελεψλ. πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ε ζεσξία απηή αλαθέξεηαη θπξίσο ζε θνηλσληθφ 
παξά ζε αηνκηθφ επίπεδν. (Victor 2011) 

Δξκελεπηηθέο ζεσξίεο  

Οη εξκελεπηηθέο ζεσξίεο θηλνχληαη ζε κηθξνθνηλσληνινγηθφ επίπεδν θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 
πην βαζηθή έθθξαζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε επηινγή-ειεχζεξε βνχιεζε. 
Απηέο νη πξνζεγγίζεηο ζπλήζσο ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε κέζα ζε έλα 
ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ θαη κε ηελ επηθνηλσλία. Δπηθεληξψλνληαη ζηε θαηαλφεζε ηνπ 
ηξφπνπ πνπ ηα άηνκα αληηιακβάλνληαη ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, θαζψο θαη ηε 
ζεκαζία πνπ απνδίδνπλ ζηηο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίδνπλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία. Απηή ε 
ζεσξία ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη ην θαηλφκελν ηεο άηππεο θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζε 
ειηθησκέλνπο, κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο ζεσξίεο. Οη ππνζηεξηθηέο ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ ζεσξηψλ, ζα έβιεπαλ ην ξφιν ηνπ άηππνπ θξνληηζηή (γνλέα ή ζπδχγνπ) σο έλα 
ξφιν πνπ επηβάιιεηαη ζην άηνκν απφ εμσηεξηθνχο θνηλσληθνχο παξάγνληεο. Απφ ηελ άιιε 
πιεπξά, θάπνηνο ππνζηεξηθηήο ηεο εξκελεπηηθήο ζεσξίαο, ζα έβιεπε ην ξφιν απηφ σο 
<<ππνρξέσζε>>, <<θαζήθνλ>> ή θαη <<επζχλε>> θαη ζα δηεξεπλνχζε ηνλ ηξφπν πνπ 
παξέρεηαη ε θξνληίδα κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ. (Victor 2011) 

Ζ ζεσξία ηεο εηηθεηνπνίεζεο απνηειεί παξάδεηγκα ηεο ζεσξίαο απηήο. Οη εηηθέηεο φπσο 
<<ειηθησκέλνο>> είλαη γισζζνινγηθέο πεξηγξαθέο θαη απνηεινχλ ηνλ ζχληνκν ηξφπν γηα ην 
ραξαθηεξηζκφ αηφκσλ ή νκάδσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε επεξεάζηεθε απφ ηε ζεσξία 
ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ζηελ νπνία νη ραξαθηεξηζκνί ρξεζηκνπνηνχληαη αξλεηηθά 
θαη κπνξνχλ λα ζηηγκαηίζνπλ ή λα ραξαθηεξίζνπλ θαηαζηάζεηο σο απνθιίλνπζεο θαη λα 
ζέζνπλ ζην πεξηζψξην ηα άηνκα. (Victor 2011) 

Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο είλαη κία αθφκε ζεσξία. Ζ θεληξηθή ηδέα είλαη φηη ηα 
άηνκα επεξεάδνληαη κέζσ ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη κέζσλ 
ησλ αληακνηβψλ. Ζ ζεσξία ηεο θνηλσληθήο δηάδξαζεο βαζίδεηαη ζε θάπνηεο ζεκειηψδεηο 
αξρέο. Πξψηε αξρή, είλαη φηη ηα άηνκα επηιέγνπλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κε άιια άηνκα πνπ 
ζα έρνπλ φθεινο. Γεχηεξε αξρή, είλαη φηη νη αιιειεπηδξάζεηο δηαηεξνχληαη εάλ ηα νθέιε 
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ππεξηζρχνπλ ηνπ θφζηνπο. Σέινο, ε ηζρχο θάπνησλ αλζξψπσλ πνπ απνξξέεη απφ ηελ 
αιιειεπίδξαζε ηνπο είλαη απνηέιεζκα ηεο αληζνξξνπίαο ζε απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε. 
Γειαδή , εάλ έλα άηνκν εμαξηάηαη απφ θάπνην άιιν, ηφηε ην έλα θεξδίδεη δχλακε θαη ην άιιν 
ηε ράλεη. (Victor 2011) 

Ζ θξηηηθή πνπ δέρζεθαλ νη πξνζεγγίζεηο απηέο είλαη ν ηξφπνο πνπ αλαιχνπλ ηνπο φξνπο. 
πρλά, ηέηνηεο ζεσξίεο αλαιχνπλ κηθξέο ιεπηνκέξεηεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη φρη επξείαο 
θιίκαθαο θνηλσληθέο δηεξγαζίεο. Γηα απηφ, αλ θαη ππάξρνπλ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ζηηο 
ζεσξίεο απηέο, δε ζίγνληαη νη δνκηθέο ή νη ζεζκηθέο δηαζηάζεηο ηεο γήξαλζεο. Χζηφζν απηνχ 
ηνπ είδνπο νη πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ρξήζηκα εξγαιεία φηαλ κειεηάηαη ε 
δηεξγαζία ηεο θξνληίδαο θαη ε παξνρή ηεο. (Victor 2011) 
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1.3 ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΑΛΛΑΓΔ ΠΟΤ ΔΠΙΦΔΡΔΙ ΣΟ ΓΗΡΑ 

 

Γηαηξνθή θαη γαζηξεληεξηθή νδόο 

Ζ ζρέζε ηεο δηαηξνθήο κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο αλζξψπηλεο γήξαλζεο είλαη πεξίπινθε, φκσο 
είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη νη δηαηξνθηθνί παξάγνληεο αζθνχλ επηξξνή. Ο ξφινο ηεο δηαηξνθήο 
ζηε δηαηήξεζε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζψκαηνο είλαη πιένλ απνδεθηφο γηα φιεο ηηο 
ειηθίεο. Ο ππνζηηηζκφο είλαη πην ζπλήζεο ζηνπο ειηθησκέλνο θαη κπνξεί γεληθά λα 
δηαρσξηζηεί ζε πξσηετληθφ ππνζηηηζκφ θαη ζε έιιεηςε ελέξγεηαο θαη βηηακηλψλ. ηε δηάξθεηα 
ηεο δσήο πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξννδεπηηθή έθπησζε πνιιψλ βηνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ 
ζπλνδεχεηαη κε αιιαγέο ζην ζψκα θαη ζην κεηαβνιηζκφ ησλ ζξεπηηθψλ νπζηψλ. (Herber 
2011) 

εκαληηθφ ξφιν έρεη ε δηαηξνθή ζηελ αλάπηπμε ηεο νζηενπφξσζεο. Πνιινί είλαη νη 
δηαηηεηηθνί παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απψιεηα ηεο νζηηθήο κάδαο. Ζ ιήςε 
ζπκπιεξσκάησλ βηηακίλεο D θαίλεηαη πσο κεηψλεη ηα πεξηζηαηηθά θαηαγκάησλ ζηηο ειηθίεο 
άλσ ησλ 65. Άηνκα πνπ ιάκβαλαλ κία θάςνπια δηέηξεραλ 22% κηθξφηεξν θίλδπλν 
θαηάγκαηνο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ ζψκαηνο θαη είραλ 33% ιηγφηεξα θαηάγκαηα ζηα 
νζηενπνξσηηθά ζεκεία. Ζ αχμεζε θαηαλάισζεο αληηνμεηδσηηθψλ νπζηψλ βνεζάεη ζηελ 
απνξξφθεζε ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ηε δηεξγαζία ηεο γήξαλζεο. 
Απηφ απνηειεί άιιν έλα παξάδεηγκα ηεο άκεζεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο δίαηηαο θαη ηεο 
γήξαλζεο. Οη αιιεινζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηεο δηαηξνθήο, ηεο δίαηηαο θαη ηεο γήξαλζεο είλαη 
πεξίπινθεο θαη ζπρλά ζπλδένληαη κε ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ πγείαο θαη λνζεκάησλ 
φπσο ν δηαβήηεο ή αζεξνζθιήξσζε, θαη φρη ηφζν κε ηηο δηεξγαζίεο ηεο <<θπζηνινγηθήο 
γήξαλζεο>>. ηαλ έλαο ειηθησκέλνο είλαη ππέξβαξνο ή ιηπνβαξήο, απηφ κπνξεί λα έρεη 
βιαβεξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία ηνπ. ε θάπνηνλ πνπ είλαη ιηπνβαξήο, ππάξρεη πξνδηάζεζε 
γηα έιθνο απφ πίεζε, ην νπνίν ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν γηα λα επνπισζεί. Οη πεξηζζφηεξνη 
εππαζείο ειηθησκέλνη ππνζηηίδνληαη θαη έρνπλ αλάγθε απφ θαγεηά κε πνιιέο ζεξκίδεο, 
πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ή θαη λα απμήζνπλ ην βάξνο ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ 
απαηηνχκελε ελέξγεηα. (Herber 2011) 

Αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα 

Δίλαη βέβαην φηη κε ηε γήξαλζε επέξρεηαη γεληθή κείσζε ηεο αλνζνινγηθήο επάξθεηαο, θάηη 
πνπ ελδερνκέλσο ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε γήξαλζε θαη ζηελ αλάπηπμε ρξφλησλ 
λνζεκάησλ θαη δηαηαξαρψλ. Βέβαηα, ιφγσ ησλ αιιαγψλ πνπ επέξρνληαη ζην αλνζνπνηεηηθφ 
ζχζηεκα εμαηηίαο ηεο γήξαλζεο, νη ειηθησκέλνη είλαη πην εππαζείο ζηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα 
απφ φηη νη λένη θαη ηφζν νη ιαλζάλνπζεο, φζν θαη ν νμείεο ηνγελείο ινηκψμεηο νδεγνχλ ζε 
απμεκέλε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα ζηηο κεγάιεο ειηθίεο. Ζ εμαζζέληζε ηνπ 
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνπο ειηθησκέλνπο νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε βιάβε ησλ 
κεραληζκψλ ησλ Σ-θπηηάξσλ. Καζψο ε αλνζνπνηεηηθή επάξθεηα κεηψλεηαη, ππάξρεη κία 
απμεκέλε εκθάληζε, απηνάλνζσλ λνζεκάησλ θαη θαξθίλνπ. Δλ ηνχηνηο, νξηζκέλεο ζεσξίεο 
ππνζηεξίδνπλ φηη ε θπζηνινγηθή γήξαλζε είλαη ζπλέπεηα κηαο αλνζνινγηθήο αλεπάξθεηαο. 
(Herber 2011) 

Σν αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα αλαγλσξίδεη ηνπο μέλνπο παξάγνληεο θαη δξα ψζηε λα ηνπο 
αθηλεηνπνηήζεη, λα ηνπο εμνπδεηεξψζεη ή λα ηνπο θαηαζηξέςεη. ηαλ ιεηηνπξγεί 
απνηειεζκαηηθά, ην ζχζηεκα πξνζηαηεχεη ην ζψκα απφ πνιπάξηζκνπο ινηκνγφλνπο 
παξάγνληεο. ηαλ απνηπγράλεη, εκθαλίδνληαη κεξηθέο απφ ηηο πην ζνβαξέο αζζέλεηεο φπσο 
είλαη ε θαθνήζεηα, ε ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα θαη ην ζχλδξνκν επίθηεηεο αλνζνινγηθήο 
αλεπάξθεηαο. (Herber 2011) 

Ζ ρεκηθή θαη θπηηαξηθή αλνζία είλαη ηα δχν βαζηθά ζπζηαηηθά ιεηηνπξγίαο ηνπ 
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο , ησλ νπνίσλ ε απφθξηζε κεηψλεηαη θαζψο ε ειηθία κεγαιψλεη. 
Με ηε γήξαλζε, ν ιεκθηθφο ηζηφο ράλεηαη απφ ην ζχκν αδέλα, ηνπο ιεκθαδέλεο θαη ηνλ κπειφ 
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ησλ νζηψλ. Δπέξρεηαη αιιαγή ζην ζχζηεκα ησλ Σ-θπηηάξσλ ή ησλ Σ-ιεκθνθπηηάξσλ πνπ 
σξηκάδνπλ ζην ζχκν αδέλα. Σα Σ-θχηηαξα είλαη ηα ιεκθνθχηηαξα πνπ δελ παξάγνπλ 
αληηζψκαηα θαη πνπ ζπλζέηνπλ ηε θπηηαξηθή αζπίδα ηεο αλνζίαο. Δπηηίζεληαη άκεζα θαη 
δηαιχνπλ ηα θπηηαξηθά ζψκαηα πνπ έρνπλ κνιπλζεί απφ ηνχο ή άιια ελδνθπηηαξηθά 
παξάζηηα, θαξθηληθά θχηηαξα θαη μέλα κνζρεχκαηα. Απειεπζεξψλνπλ ρεκηθνχο κεζνιαβεηέο 
πνπ βειηηψλνπλ ηε θιεγκνλψδε απφθξηζε ή βνεζνχλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 
ιεκθνθπηηάξσλ ή θαγνθπηηάξσλ. Με ηε γήξαλζε, εμαζζελεί ε απφθξηζε ησλ Σ-θπηηάξσλ θαη 
απμάλεηαη ε παξαγσγή θιεγκνλσδψλ θηηνθηλψλ. Αιιαγέο ζηα Β-θχηηαξα πνπ επζχλνληαη γηα 
ηε ρεκηθή απφθξηζε είλαη κηθξφηεξεο θαη ζπρλά έπνληαη ησλ αιιαγψλ ζηνλ Σ-θπηηαξηθφ 
πιεζπζκφ. (Herber 2011) 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ απμάλεηαη θαη ην επίπεδν ησλ αληηζσκάησλ, θαζψο θαη ησλ 
απηναληηζσκάησλ. Απηναληηζψκαηα είλαη αληηζψκαηα πνπ αληηδξνχλ ελάληηα ζηα αληηγφλα 
ζπζηαηηθά ησλ ηζηψλ ηνπ αηφκνπ. Απηναληηζψκαηα ζηα λνπθιεηθά νμέα παξνπζηάδνπλ 
απμεκέλν επηπνιαζκφ ζηνπο ειηθησκέλνπο. (Herber 2011) 

Με ηηο έξεπλεο ινηπφλ δηεμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα πσο ππάξρεη κία έθπησζε ζηελ 
αληηζσκαηηθή απφθξηζε κε ην πέξαζκα ηεο ειηθίαο. Έρεη επίζεο απνδεηρζεί φηη ην 
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα κεηαβάιιεηαη κε ηελ ειηθία. Δλ νιίγνηο, ε θπηηαξηθή θαη ε ρεκηθή 
αληίδξαζε ζηα αληηγφλα κεηψλεηαη, ελψ  ε απφθξηζε ζηα απηφινγα αληηγφλα απμάλεηαη. Οη 
κεηαβνιέο είλαη αλακθηζβήηεηα πεξίπινθεο θαη έλα πξφβιεκα είλαη φηη νη αιιαγέο ηνπ 
αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία δελ θάλνπλ πάληνηε δηάθξηζε 
αλάκεζα ζε έλα αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα πνπ εμαζζελεί κε ηελ ειηθία θαη ζε έλα 
αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα πνπ εθηίζεηαη ζε εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο επξηζθφκελν ζε έλαλ ήδε 
ειηθησκέλν μεληζηή. Μεηαμχ ησλ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ 
επάξθεηα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε αζζέλεηα, ε δηαηξνθή θαη ε έθζεζε ζε 
ηνλίδνπζα αθηηλνβνιία. (Herber 2011) 

Αλαπλεπζηηθό θαη θαξδηαγγεηαθό ζύζηεκα 

Σν αλαπλεπζηηθφ θαη ην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα ζπλεξγάδνληαη γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ 
επαξθή παξνρή νμπγφλνπ πνπ κεηαθέξεηαη ζηνπο ηζηνχο θαη φηη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 
απνβάιιεηαη απφ ην ζψκα. Σν θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα έρεη έλα αθφκε γεληθφ θαζήθνλ, λα 
κεηαθέξεη ζεξκφηεηα θαη νπζίεο, φπσο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, νξκφλεο θαη ηα άρξεζηα 
πξντφληα ηνπ κεηαβνιηζκνχ. (Herber 2011) 

Με ηε γήξαλζε γίλνληαη πνιιέο αιιαγέο ζην ζψξαθα θαη ηνπο πλεχκνλεο επηδεηλψλνληαο ηε 
ιεηηνπξγία. Δπέξρνληαη αιιαγέο ζηνλ φγθν θαη ηελ ηθαλφηεηα ησλ πλεπκφλσλ, πνπ νδεγνχλ 
ζηε κείσζε ηεο επηθάλεηαο πνπ είλαη δηαζέζηκε γηα αληαιιαγή αεξίσλ. Ο πλεπκνληθφο ηζηφο 
ράλεη ηελ ειαζηηθφηεηα ηνπ θπξίσο ιφγσ ησλ ηζρπξψλ αιιαγψλ κέζα ζην θνιιαγφλν. 
Απαηηείηαη έηζη πεξηζζφηεξε κπτθή πξνζπάζεηα γηα λα θηλεζεί ν αέξαο κέζα θαη έμσ απφ ηνπο 
πλεχκνλεο ιφγσ ηεο αθακςίαο ησλ πιεπξψλ θαη ησλ άιισλ αξζξψζεσλ ηνπ ζψξαθα, 
θαζψο θαη ησλ δνκηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηζηφ ησλ πλεπκφλσλ. (Herber 2011) 

Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ακπληηθνχο κεραληζκνχο ησλ πλεπκφλσλ πνπ πξνζηαηεχεη απφ ηελ 
εηζπλνή ζσκαηηδίσλ, νξηζκέλεο θνξέο απνθαιείηαη βιελλνθξνζζσηφο κεραληζκφο έθπιπζεο 
ησλ πλεπκφλσλ. Απηφο εμαξηάηαη απφ ηα ζσκαηίδηα πνπ παγηδεχνληαη ζηε βιέλλα, ζην 
ελδνζήιην ησλ κεγαιχηεξσλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, απφ ηηο νπνίεο ε βιέλλα ίπηαηαη πξνο ηνλ 
ιάξπγγα, κε παικηθέο θηλήζεηο ησλ ζηεξενθξνζζψλ πνπ βξίζθνληαη ζην βξνγρηθφ επηζήιην. 
Με ηε γήξαλζε, νη ζηεξενθξνζζνί ράλνληαη απφ ηηο αλαπλεπζηηθέο νδνχο θαη ην ζζέλνο 
φζσλ απνκέλνπλ κεηψλεηαη. Καηά ζπλέπεηα, ν βιελλνθξνζζσηφο κεραληζκφο δελ είλαη θαη 
ηφζν απνηειεζκαηηθφο ζηελ απνκάθξπλζε ησλ ζπγθξηκάησλ. Σα θαγνθχηηαξα πνπ 
απνηεινχλ ηε ηειεπηαία γξακκή άκπλαο ζην θάησ κέξνο ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, ζηα 
θπςειηδηθά επίπεδα, γίλνληαη επίζεο, ιηγφηεξα απνηειεζκαηηθά. Οη αιιαγέο απηέο επζχλνληαη 
γηα ηελ απμεκέλε ζπρλφηεηα ησλ αλαπλεπζηηθψλ ινηκψμεσλ ζηνπο ειηθησκέλνπο. (Herber 
2011) 
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Ζ κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηεο γήξαλζεο ζην θαξδηαγγεηαθφ ζχζηεκα αληηκεησπίδεη εκπφδηα 
ιφγσ ησλ κεζνδνινγηθψλ πξνβιεκάησλ. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θαηά ηελ ζχγθξηζε ηεο 
θαξδηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ, λα δηαζθαιίζνπκε φηη ην επίπεδν 
ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο είλαη παξφκνην ζε φιεο ηηο ειηθίεο. Ο ξπζκφο ηεο θαξδηάο, ηεο 
πίεζεο ηνπ αίκαηνο θαη άιιεο θαξδηνπλεπκνληθέο παξάκεηξνη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα 
κε ηε ζπρλφηεηα ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη. (Herber 2011) 

Φαίλεηαη φηη ηα άηνκα πνπ δνπλ εθηφο ηδξχκαηνο ε θαξδηαθή παξνρή δελ επεξεάδεηαη άκεζα 
απφ ηελ ειηθία. Παξφια απηά, νξηζκέλα επηκέξνπο δεδνκέλα ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ 
ζπζηήκαηνο πθίζηαληαη αιιαγέο. Ζ θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ αγγείσλ ηεο θαξδηάο θαη ηνπ 
αίκαηνο εμαξηάηαη απφ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηνπ ζπλδεηηθνχ ηζηνχ θαη ηνπ κπ, δειαδή ηε 
δηαζεζηκφηεηα, ζπζηαιηηθφηεηα θαη ηελ ειαζηηθφηεηα. Απηέο αιιάδνπλ κε ηε γήξαλζε, 
νδεγψληαο γεληθά ζε αχμεζε ηεο αθακςίαο. Σν βάξνο ηεο θαξδηάο, σο θιάζκα ηνπ βάξνπο 
ηνπ ζψκαηνο, έρεη ηε ηάζε λα απμάλεηαη ειαθξψο . Οξηζκέλεο θνξέο αλαπηχζζεηαη κηα ήπηα 
ππεξηξνθία ηεο αξηζηεξήο θνηιίαο, σο πξνζαξκνζηηθή αληίδξαζε ζηηο αιιαγέο ηεο ανξηηθήο 
ελδνηηθφηεηαο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα. Δπηπιένλ, ππάξρεη αιιαγή ζην ππφζηξσκα ηνπ 
ζπλδεηηθνχ ηζηνχ, κε ζπλέπεηα ηελ αθακςία ηνπ κπνθαξδίνπ, φπσο ππάξρεη θαη απψιεηα ζηα 
θνιπηθά θχηηαξα-βεκαηνδφηεο κε απνηέιεζκα λα θζίλεη ν θαξδηαθφο ξπζκφο. Σα αηκνθφξα 
αγγεία πθίζηαληαη αιιαγέο επίζεο. Παξαηεξνχληαη δνκηθέο αιιαγέο ζηηο αξηεξίεο, ιφγσ ηεο 
αχμεζεο ηνπ θνιιαγφλνπ θαη ηνπ ιείνπ κπ, θάηη πνπ νδεγεί ζε απμεκέλε αξηεξηαθή αθακςία 
θαη κεησκέλε ελδνηηθφηεηα κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. (Herber 2011) 

Δλδνθξηληθό θαη λεπξηθό ζύζηεκα  

Σν ελδνθξηληθφ ζχζηεκα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε πνιιέο απφ ηηο ξπζκηζηηθέο θαη 
πξνζαξκνζηηθέο απνθξίζεηο ηνπ ζψκαηνο. Οξηζκέλεο απφ ηηο κειέηεο ζε απηφλ ηνλ ηνκέα 
δίλνπλ αληηθαηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αιιαγέο ιφγσ γήξαλζεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη 
ζηελ ελδνθξηληθή ιεηηνπξγία. πσο θαη κε άιια ζπζηήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ, ππάξρνπλ 
παξάγνληεο θαη ζχλζεηεο επηδξάζεηο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 
αζζέλεηα, ε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ην θάπληζκα, ε δίαηηα, ε άζθεζε, ην πνζνζηφ ηνπ 
ζσκαηηθνχ ιίπνπο, θνηλσληθνί θαη κεζνδνινγηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 
απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ, κπνξνχλ επίζεο λα επεξεάζνπλ ηα νξκνληθά επίπεδα, νπφηε 
είλαη πνιχ δχζθνιν λα δηαθξίλνπκε αλ νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη νθείινληαη ζηε 
γήξαλζε ή αληαλαθινχλ ηηο ηξνπνπνηήζεηο θάπνησλ άιισλ παξακέηξσλ. (Herber 2011) 

Ζ γήξαλζε επεξεάδεη ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα κεηαβάιινληαο ηα ελδνθξηληθά θχηηαξα, ηηο 
νξκφλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηα θχηηαξα απηά θαη ηνπο νξκνληθνχο ππνδνρείο ή ηηο 
δηεξγαζίεο ζηα θχηηαξα ζηφρνπο. Οη έξεπλεο γηα ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα επεθηείλνληαη πέξα 
απφ ηελ απιή κέηξεζε νξκνλψλ ζην αίκα ππφ δηαθνξεηηθέο θπζηνινγηθέο πηέζεηο, θαζψο 
εθηηκάηαη φηη ηα επίπεδα πιάζκαηνο κηαο ζπγθεθξηκέλεο νξκφλεο εμαξηψληαη απφ πνιινχο 
παξάγνληεο, γηα παξάδεηγκα ηηο ξπζκηζηηθέο νξκφλεο πνπ εθθξίλνληαη, ηε κεηαθνξά ζην 
ζψκα, ηελ πξνζθφιιεζε ζηνπο  ππνδνρείο ησλ θπηηάξσλ – ζηφρσλ θαη ηηο νξκφλεο πνπ 
απνβάιινληαη απφ ην αίκα. (Herber 2011) 

Καζψο ην άηνκν κεγαιψλεη, ν ξπζκφο έθθξηζεο νξκνλψλ κάιινλ κεηψλεηαη, φκσο 
ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη θαη ν ξπζκφο θάζαξζεο ηνπο απφ ηελ θπθινθνξία, κε ηειηθφ 
απνηέιεζκα ηα θπζηνινγηθά νξκνληθά επίπεδα. Έηζη θαίλεηαη πσο ην ζψκα δηαηεξεί ηελ 
ηθαλφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη ζηηο νξκνληθέο εθθξίζεηο, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεί ζηαζεξά ηα 
επίπεδα ησλ νξκνλψλ ζην πιάζκα. (Herber 2011) 

Ζ γεληθή εηθφλα ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαζψο επέξρεηαη ε γήξαλζε, είλαη ε πηψζε ηεο 
απφδνζεο, αλ θαη φπσο ζπκβαίλεη κε άιια ζπζηήκαηα, ε ιεηηνπξγία δηαηεξείηαη. Τπάξρνπλ 
κεγάιεο αληηθάζεηο ζηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ φζσλ αθνξά ηνλ εγθέθαιν θαηά ηε γήξαλζε, 
θπξίσο ιφγσ πξνβιεκάησλ ζηε κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ. Ο φγθνο θαη 
ην βάξνο ηνπ εγθεθάινπ κνηάδνπλ λα κεηψλνληαη κε ηελ ειηθία φπσο πξνθχπηεη απφ ηε 
πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ δηαλνεηηθά ιεηηνπξγηθψλ ειηθησκέλσλ. Μεξηθνί εξεπλεηέο αλέθεξαλ 
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λεπξσληθή απψιεηα ζε επηιεγκέλεο ζηνηβάδεο θαη πεξηνρέο ηνπ αλζξψπηλνπ θινηνχ, φκσο 
φρη ζηε πιεηνςεθία ησλ δνκψλ ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. (Herber 2011) 

Ζ εγθεθαιηθή ξνή ηνπ αίκαηνο κεηψλεηαη κε ηελ ειηθία, φκσο  ε παξνρή νμπγφλνπ δηαηεξείηαη 
επαξθήο, θαζψο ε απειεπζέξσζε ηνπ νμπγφλνπ απφ ην αίκα απμάλεηαη. Οη αξηεξίεο πνπ 
κεηαθέξνπλ αίκα ζηνλ εγθέθαιν γίλνληαη ειηθνεηδείο κε ηε γήξαλζε εμαηηίαο ησλ αιιαγψλ 
πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο ζπφλδπινπο θαη ηνλ κεζνζπνλδχιην δίζθν θαη κπνξεί λα γίλνπλ 
δχζθακπηεο κε ηηο θηλήζεηο ηνπ ιαηκνχ. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξνδηθά ηζραηκηθά 
επεηζφδηα, ζηα νπνία είλαη επηξξεπείο πνιινί ειηθησκέλνη. (Herber 2011) 

Πξαγκαηνπνηνχληαη επίζεο αιιαγέο ζην κνηίβν ηεο λεπξνδηαβηβαζηήο κε αιιαγέο ζηε 
ζχλζεζε, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ. Οη αιιαγέο ζην 
κεηαβνιηζκφ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ κπνξνχλ λα έρνπλ ζνβαξέο επηπηψζεηο ηφζν ζην 
ζπκπεξηθνξηθφ φζν θαη ζην ξπζκηζηηθφ ζχζηεκα. (Herber 2011) 

Αηζζεηήξηα όξγαλα  

Ζ αθνή βξίζθεηαη ζην δελίζ ηεο, ηφζν απφ πιεπξάο νμχηεηαο, φζν θαη απφ πιεπξάο ιήςεο 
ζπρλνηήησλ. Λακβάλεη ρψξα κία ζπγθεθξηκέλε κείσζε ζηελ επαηζζεζία ζε πςειφηεξεο 
ζπρλφηεηεο θαη ε απψιεηα απηή ζπκβάιιεη εμαηξεηηθά ζηε δπζθνιία θαηαλφεζεο ηνπ ιφγνπ. 
Αιιαγέο ζπκβαίλνπλ ζε φια ηα κέξε ην απηηνχ. Ζ ηπκπαληθή κεκβξάλε γίλεηαη πεξηζζφηεξν 
άθακπηε θαη ππάξρεη κία απμεκέλε αθακςία ζηα νζηά ηνπ κέζνπ απηηνχ ελψ ηαπηφρξνλα 
ππάξρεη θαη απψιεηα κπτθψλ ηλψλ. Ο εληνπηζκφο ησλ ήρσλ γίλεηαη φιν θαη πην αξγά θαη 
ιηγφηεξν αθξηβήο κε ηελ ειηθία θαη απνηειεί έλδεημε ζχγρπζεο θαηά ηε ζπδήηεζε 
ειηθησκέλσλ. (Herber 2011) 

Ζ φξαζε επεξεάδεηαη επίζεο απφ ηελ ειηθία. Ζ απψιεηα ηνπ ειαζηηθνχ ηζηνχ ζηα θξχδηα θαη 
ζηα άλσ βιέθαξα κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πηψζε θαη έκθξαμε ηνπ άλσ νπηηθνχ πεδίνπ, ελψ 
ε απψιεηα ειαζηηθνχ ηζηνχ ζηα θάησ βιέθαξα, κπνξεί λα ξίμεη ηα βιέθαξα κπξνζηά, 
παξεκβαίλνληαο ζηελ  έθθξηζε δαθξχσλ. Ο θεξαηνεηδήο ρηηψλαο θαη ν επηπεθπθφηαο γίλνληαη 
ιεπηφηεξνη. Αιιαγέο ζην ηλψδεο πιέγκα ηεο ίξηδαο ζηαζεξνπνηεί ηελ θφξε ζε απηφ ην κηθξφ 
κέγεζνο θαη έηζη ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά ε πνζφηεηα ηνπ θσηφο πνπ εηζέξρεηαη. Ζ 
πξεζβπσπία, ε απψιεηα ηεο πξνζαξκνγήο ζε θνληηλή απφζηαζε είλαη επξέσο γλσζηή θαη 
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ απψιεηα ηεο επθακςίαο ηνπ θξπζηαιινεηδνχο, θάλνληαο αλίθαλν λα 
εζηηάδεη ζσζηά ζηελ εηθφλα ηνπ ακθηβιεζηξνεηδνχο ρηηψλα. Ο θαηαξξάθηεο (ζφισζε ηνπ 
θαθνχ), είλαη πνιχ ζπλεζηζκέλνο ζηηο κεγάιεο ειηθίεο θαη πξνθαιεί ζξφκβν νξάζεσο. 
(Herber 2011) 

Ζ γεχζε θαη ε φζθξεζε ζαθψο δέρνληαη θζνξά κε ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ. Οη γεπζηηθέο 
ζειέο πάλσ ζηε γιψζζα εθθπιίδνληαη θαη ν αξηζκφο ησλ γεπζηηθψλ θαιχθσλ κεηψλεηαη. 
Βάζεη κειεηψλ, ππάξρεη κείσζε κέρξη θαη ηα δχν ηξίηα ζηνπο γεπζηηθνχο θάιπθεο απφ ηε 
παηδηθή ειηθία κέρξη θαη ηελ ειηθία ησλ 80. Αθφκα, παξαηεξείηαη κείσζε ζηε ξνή ηνπ ζηέινπ 
θαη ζηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε ακπιάζε πνπ μεθηλά ηε δηεξγαζία ηεο πέςεο. πλεπψο ε απψιεηα 
ηεο γεχζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξβνιηθή θαηαλάισζε δάραξεο θαη αιαηηνχ. (Herber 
2011) 

Ζ δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο έγθεηηαη ζηελ ελνπνίεζε ησλ απνθξίζεσλ ηνπ νπηηθνχ 
ζπζηήκαηνο, ηνπ αηζνπζαίνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνδνρέσλ ζηνπο κχεο θαη ηηο αξζξψζεηο. 
Έηζη ζηνπο ειηθησκέλνπο, απαηηνχληαη κεγαιχηεξεο γσληαθέο θηλήζεηο ζηηο αξζξψζεηο, γηα λα 
επηηεπρζεί ε αληίιεςε ησλ ηδηνδεθηηθψλ αληηιήςεσλ. (Herber 2011) 

Γέξκα  

ινη νη ηζηνί ηνπ δέξκαηνο θαζψο θαη  νη ηξίρεο ππφθεηληαη εθθπιηζηηθέο αιιαγέο θαη ζπλεπψο 
ην παιηφ δέξκα κεηψλεη ηε πνηφηεηα δσήο. Γλσξίδνπκε πνιχ ιίγα πξάγκαηα γηα ηε γήξαλζε 
ησλ ηξηρψλ, πέξα απφ ην γεγνλφο πσο ηα γθξίδα καιιηά απνηεινχλ εκθαλή ζεκάδηα 
γήξαλζεο. Παξαδφμσο, νη ηξίρεο ησλ καιιηψλ ιεπηαίλνπλ, φκσο ππάξρεη αχμεζε ησλ ηξηρψλ 
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ηεο κχηεο, ησλ απηηψλ θαη ησλ θξπδηψλ. Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηξηρψλ θεθαιηνχ κεηψλεηαη, 
ελψ ε ιέπηπλζε ησλ ηξηρψλ είλαη εκθαλήο κεηά ηελ ειηθία ησλ 65 εηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη 
άλζξσπνη εκθαλίδνπλ γθξίδα καιιηά ζηελ ειηθία ησλ 40. Ζ ηάζε πξνο ηα γθξίδα καιιηά 
απνηειεί θιεξνλνκηθφ θαηλφκελν, θαζψο θαη ε αισπεθία. (Herber 2011) 

Ζ δνκή ηνπ δέξκαηνο αιιάδεη κε ηελ ειηθία. Τπάξρνπλ δχν ηχπνη γήξαλζεο ηνπ δέξκαηνο, ε 
ελδνγελήο γήξαλζε, ε νπνία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θιεξνλνκηθή, θαη ε εμσγελήο γήξαλζε, 
πνπ πξνθαιείηαη απφ ην πεξηβάιινλ θπξίσο απφ ηελ έθζεζε ζε ππεξηψδε θσηηζκφ. Ζ 
ελδνγελήο γήξαλζε νθείιεηαη ζην γεγνλφο ηεο κεησκέλεο πνιιαπιαζηαζηηθήο ηθαλφηεηαο 
πνπ νδεγεί ζε θπηηαξηθή γήξαλζε. Έηζη ην δέξκα γίλεηαη ιεπηφηεξν, ε δηαθάλεηά ηνπ απμάλεη 
θαη ζπρλά γίλεηαη μεξφ θαη θνιηδσηφ. Αθφκα, θζείξεηαη επθνιφηεξα, επνπιψλεηαη 
δπζθνιφηεξα θαη νη ειηθησκέλνη έρνπλ κία ηξνπνπνηεκέλε θιεγκνλψδε αληίδξαζε. 
Δπηπξνζζέησο, νη άλζξσπνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο έρνπλ ηελ ηάζε λα παξάγνπλ ιηγφηεξν 
ζκήγκα θαη εθίδξσζε, κε απνηέιεζκα ην μεξφ, ηξαρχ θαη εξεζηζκέλν δέξκα. Οη ηδξσηνπνηνί 
αδέλεο γίλνληαη πιένλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθνί θαη ε αηκαηηθή ξνή ζην δέξκα ειαηηψλεηαη, 
θάηη πνπ απηνκάησο κεηψλεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα απνβάιιεη ηε ζεξκφηεηα. Ζ 
επαηζζεζία ζηνλ ήιην απμάλεηαη, ε παξαγσγή ηεο κειαλίλεο κεηψλεηαη θαη ην δέξκα γίλεηαη 
πην σρξφ. (Herber 2011) 

ε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ δέξκαηνο ππάξρεη έλαο κεγάινο αξηζκφο λεπξηθψλ απνιήμεσλ πνπ 
είλαη επαίζζεηεο ζηε ζεξκνθξαζία, ζην πφλν, ζην άγγηγκα θαη ζηε πίεζε θαη νξηζκέλεο απφ 
απηέο επεξεάδνληαη απφ ηελ ειηθία. Μειέηεο δείρλνπλ φηη ε αίζζεζε ηνπ πφλνπ θαη ηεο 
ζεξκφηεηαο κεηψλνληαη, απμάλνληαο ηελ επηθηλδπλφηεηα. Ζ επαηζζεζία ηεο αθήο κεηψλεηαη 
ελψ κε ηε πάξνδν ησλ ρξφλσλ απμάλεηαη ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθά ιεπηνχ δέξκαηνο.                  
(Herber 2011)  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2. ΑΝΟΙΑ 

 

2.1 ΟΡΙΜΟ ΑΝΟΙΑ-ΣΤΠΟΙ 

Ζ άλνηα απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα δεκνζίαο πγείαο, ηα φπνηα 
αληηκεησπίδεη ζήκεξα ν αλεπηπγκέλνο θφζκνο. Ο νξφο «άλνηα» αλαθέξεηαη ζε κηα ζεηξά 
ζπκπησκάησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο άηνκα κε λνζήκαηα ηνπ εγθέθαινπ, ηα φπνηα 
έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ θαηαζηξνθή θαη ηελ απψιεηα εγθεθαιηθψλ θπηηάξσλ. Ζ απψιεηα 
ησλ θπηηάξσλ απηψλ είλαη κηα θπζηνινγηθή δηαδηθαζία, αιιά ζηα λνζήκαηα πνπ νδεγνχλ ζε 
άλνηα απηφ εκθαλίδεηαη κε πην γξήγνξν ξπζκφ θαη νδεγεί ζηε κε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία  ηνπ 
εγθέθαινπ. (Bass et al. 1991) 

Σα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο πεξηιακβάλνπλ ζηαδηαθή θαη αξγή επηδείλσζε ηεο ηθαλφηεηαο 
ηνπ αηφκνπ λα ιεηηνχξγεη, πνπ είλαη κε αλαζηξέςηκν. Ζ εγθεθαιηθή βιάβε πξνζβάιεη ηελ 
λνεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ αηφκνπ (κλήκε, πξνζνρή, ζπγθέληξσζε, νκηιία, ζθέςε θ.ιπ.) θαη 
απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη αληίρηππν ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ζηελ θαζεκεξηλή δξαζηεξηφηεηα 
ηνπ αηφκνπ. Ζ άλνηα δελ πεξηνξίδεηαη κνλφ ζηνπο εθθπιηζηηθνχο ηχπνπο ηεο λφζνπ, 
Αλαθέξεηαη ζε έλα ζχλδξνκν πνπ δελ αθφινπζε πάληα ηελ ίδηα πνξεία εμέιημεο. ε θάπνηεο 
πεξηπηψζεηο, ε θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο κπνξεί λα βειηησζεί ή λα παξακείλεη ε ίδηα γηα 
νξηζκέλν δηάζηεκα. Έλα κηθξφ πνζνζηφ αλνίσλ είλαη ζεξαπεχζηκεο ή δπλεηηθά 
αλαζηξέςηκεο, αιιά ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ νδεγεί ζε ζάλαην. (Γαιάθαο 2001) 

Τπάξρνπλ δηαθνξέο κνξθέο άλνηαο νη φπνηεο δηαθξίλνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο απηέο 
πνπ επεξεάδνπλ ηηο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ (θινηψδεηο άλνηεο) θαη απηέο πνπ επεξεάδνπλ 
πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ θινηφ (απνθινηψζεηο άλνηεο). ηελ πξψηε θαηεγνξία 
αλήθεη ε λφζνο Alzheimer, ε λφζνο ηνπ Pick θαη ε λφζνο Creutzfeldt-Jakob. (Γαιάθαο 2001) 

ηηο θινηψδεηο άλνηεο, ε λφζνο ηνπ Pick θαη ηα ζχλδξνκα άλνηαο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ 
παξνπζηάδνπλ νκνηφηεηεο κε ηε λφζν Alzheimer. Γεληθά εμειίζζνληαη πην γξήγνξα απφ ηε 
λφζν Alzheimer θαη κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ πεξηζζφηεξα επξήκαηα απφ ην κεησπηαίν 
ινβφ θαη απφ πξσηκφηεξεο δηαηαξαρέο ζπκπεξηθνξάο. Χζηφζν, ε θιηληθή δηάθξηζε απηψλ 
ησλ ηχπσλ άλνηαο απφ ηελ λφζν Alzheimer είλαη δχζθνιε. (Γειαπφξηα 2008) 
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2.2 Δπηδεκηνινγηθά ζηνηρεηά 

Ζ αχμεζε ηνπ κέζνπ νξνχ δσήο ζε πνιιέο πεξηνρέο ζηνλ θφζκν ζπλνδεχεηαη απφ αχμεζε 
ηεο ζπρλφηεηαο ησλ λνζεκάησλ πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία. Με ην κέζν πξνζδφθηκν 
επηβίσζεο λα θηάλεη πιένλ ζηελ φγδνε δεθαεηία ηεο δσήο, ν επηπνιαζκφο ησλ 
πεξηζζφηεξσλ λεπξνεθθπιηζηηθψλ λνζεκάησλ απμάλεηαη ξαγδαία. Μεηαμχ απηψλ, ηα αλoτθά 
ζχλδξνκα απνηεινχλ έλα απμαλφκελν πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο πιήηηνληαο ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ηνπ ειηθησκέλνπ  πιεζπζκνχ. (Καπάθε & Παξαζθεπάο 2016) 

Ζ άλνηα πξνζβάιεη ην 5,4 % ηνπ πιεζπζκνχ άλσ ησλ 65 ρξφλσλ θαη ν επηπνιαζκφο ηεο 
απμάλεηαη κε ηελ ειηθία. Ζ Γηεζλήο Δηαηξεία ηεο λφζνπ Alzheimer (Alzheimer‟s Disease 
International) ζηελ εηήζηα εθηίκεζε ηεο γηα ην έηνο 2013, εθηηκά φηη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ κε 
άλνηα αλέξρεηαη ζε 44 εθαηνκκχξηα παγθνζκίσο θαη αλακέλεηαη λα απμεζεί ζε 76 
εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2030 θαη ζε 135 εθαηνκκχξηα κέρξη ην 2050. Ζ λφζνο ηνπ Alzheimer 
(ΝΑ), είλαη ππεχζπλε γηα ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηπηψζεσλ άλνηαο. Ζ Δπξσπατθή 
πλεξγαζία γηα ηελ άλνηα, πνπ ζπληνλίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δηαηξία ηεο λφζνπ 
Alzheimer (Alzheimer Europe), εθηηκά φηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 6,8 εθαηνκκχξηα άηνκα κε 
άλνηα ζηελ Δπξψπε, ελψ ζηελ Διιάδα ππνινγίδεηαη φηη πάζρνπλ πεξίπνπ 200.000 άηνκα. 
(Καπάθε & Παξαζθεπάο 2016) 

Ζ άλνηα απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα ηαηξηθά θαη θνηλσληθά πξνβιήκαηα ιφγσ ηεο 
ρξνληάο αληθαλφηεηαο πνπ πξνθαιεί θαη ε ζπλαθφινπζε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ηνπ άηνκνπ, 
ηεο νηθνγελείαο, άιια θαη ηεο θνηλσλίαο, ηφζν ζε ςπρνινγηθφ-ζσκαηηθφ άιια θαη ζε 
νηθνλνκηθφ επίπεδν. (Καπάθε & Παξαζθεπάο 2016) 
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2.3 ΜΟΡΦΔ ΑΝΟΙΑ 

χκθσλα κε ηελ αηηία πνπ πξνεμάξρεη, νη πην ζπλεζηζκέλεο παζήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε άλνηα 
(Alzheimer‟s Association, 2015, Sadock & Sadock‟s, 20013; Kaplan, Sadock & Sadock, 
20059) είλαη: 

 Νφζνο Alzheimer  

Ζ λφζνο Alzheimer απνηειεί ηε ζπρλφηεξε αηηία άλνηαο θαη επζχλεηαη γηα ην 5060% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ αλνηψλ. Μαδί κε ηνπ κηθηνχ ηχπνπ, πνπ πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, επζχλεηαη γηα 
ην 80% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεξηπηψζεσλ. Δηζβάιιεη χπνπια, δηαξθεί πνιιά έηε (πάλσ 
απφ δέθα) πξηλ ηελ εκθάληζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη θαηαζηξέθεη πξννδεπηηθά ηνπο 
λεπξψλεο ηνπ εγθεθάινπ. Πξνθαιεί πνιιαπιά γλσζηαθά ειιείκκαηα κε θχξηα γλσξίζκαηα ηε 
κλεκνληθή έθπησζε θαη ηε δηαηαξαρή ηεο εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο, πνπ απμάλνπλ κε 
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οθείιεηαη ζηελ θαζίδεζε θαη ζηελ θαηαζηξνθηθή ελαπφζεζε κέζα 
ζηνλ εγθέθαιν, δχν θπζηνινγηθψλ πξσηετλψλ, ηνπ β-ακπινεηδνχο ζην εμσηεξηθφ ησλ 
λεπξηθψλ θπηηάξσλ θαη ηεο η-πξσηεΐλεο ζην εζσηεξηθφ ησλ λεπξψλσλ.  

 Αγγεηαθή άλνηα 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ ηχπν ηεο άλνηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγγεηαθή εγθεθαιηθή λφζν. 
Αθνινπζεί ζε ζπρλφηεηα εθδήισζεο ηεο λφζνπ ηεο άλνηαο ηνπ Alzheimer κε επηπνιαζκφ 
πνπ θπκαίλεηαη ζην 10% ησλ αλνηψλ. Πιήηηεη άηνκα 60-70 εηψλ κε πξνηίκεζε ζην αλδξηθφ 
θχιν. Ζ ππέξηαζε, ε ρνιεζηεξφιε θαη ν δηαβήηεο κεκνλσκέλα ή ζπλδπαζηηθά νδεγνχλ ζην 
«θξάμηκν» ή ηελ αηκνξξαγία ησλ αγγείσλ ηνπ εγθεθάινπ, νπφηε βαζκηαία επέξρεηαη ε 
επηιεθηηθή γλσζηαθή έθπησζε. Χο πξνο ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο, ζπλνδεχεηαη απφ 
ζηαδηαθή κείσζε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ αζζελνχο θαη δπζρέξεηα ζηελ νξγάλσζε ηνπ 
ρξφλνπ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. Δίλαη ζπρλή ε ζπλχπαξμή ηεο κε ηε λφζν ηνπ Alzheimer 
δπζρεξαίλνληαο έηζη ηελ πξφγλσζε ηεο. 

 Άλνηα κε ζσκαηεία ηνπ Lewy 

Απηή ε αζζέλεηα έρεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζηε λφζν ηνπ Alzheimer 
φζν θαη ζηε λφζν ηνπ Parkinson, αλ θαη απνηειεί μερσξηζηή θιηληθή νληφηεηα. Δπζχλεηαη γηα 
ην 5% ησλ αλνηψλ. Σα ελδνθπηηαξηθά κνξθψκαηα πξσηετληθνχ πιηθνχ (ελαπνζέζεηο α-
ζπλνπθιεΐλεο) πνπ πξψηνο πεξηέγξαςε ν Lewy κειεηψληαο αζζελείο κε λφζν ηνπ Parkinson 
εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ. Άκεζε ζπλέπεηα ζηνπο αζζελείο 
είλαη νη δηαθπκάλζεηο ζηελ εγξήγνξζε θαη ζηελ θαζαξφηεηα ηεο ζθέςεο, νη ιεπηνκεξείο θαη 
θαινζρεκαηηζκέλεο νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, νη δπζθνιίεο ζηελ θίλεζε θαη ν ηξφκνο.  

 Μηθηνχ ηχπνπ άλνηα  

Πξφθεηηαη γηα έλα πνηθίιν ζπλδπαζκφ φισλ ησλ άλσζελ ηχπσλ ηεο άλνηαο. Κπξίσο είηε 
ζπλχπαξμε λφζνπ Alzheimer (ΝΑ) θαη αγγεηαθήο άλνηαο, είηε ΝΑ κε άλνηα κε ζσκάηηα ηνπ 
Lewy ή ΝΑ καδί κε αγγεηαθή άλνηα θαη άλνηα κε ζσκάηηα ηνπ Lewy, αλ θαη ε ηειεπηαία 
θαηαγξάθεηαη ζπάληα. χγρξνλεο κειέηεο έρνπλ απνθαιχςεη φηη νη κηθηνί ηχπνη άλνηαο είλαη 
πνιχ πην ζπρλνί απ‟ φηη παιαηφηεξα είρε ζεσξεζεί, κε πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο 
αζζελείο λα έρνπλ κηθηή παζνινγία. 

 Μεησπνθξνηαθηθή άλνηα 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ ηελ εθθχιηζε θαη ηε ζηαδηαθή αηξνθία ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ ζην 
κεησπηαίν θαη ηνλ θξνηαθηθφ εγθεθαιηθφ θινηφ πνπ ειέγρνπλ ηελ θξίζε θαη ηε θνηλσληθή 
ζπκπεξηθνξά, ιφγσ ηεο θαζίδεζεο ηεο η-πξσηεΐλεο ή ηεο πξσηεΐλεο TDP43. Δίλαη ππεχζπλε 
γηα ην 3% ησλ αλνηψλ. Ζ θιηληθή ηεο εηθφλα ραξαθηεξίδεηαη απφ αθαζία θαη ζνβαξέο αιιαγέο 
ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ην ιφγν ηνπ αζζελνχο κε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο ηνπιάρηζηνλ θαηά ηα 



21 
 

αξρηθά ζηάδηα. Πιήηηεη άηνκα ειηθίαο 45-65 εηψλ θαη αθνξά ζην 20% ησλ αλνηψλ κε πξψηκε 
έλαξμε.   

 Άλνηα απφ λφζν ηνπ Parkinson  

Σξφκνο θαη πξνβιήκαηα ζην βάδηζκα φπσο βξαδπθηλεζία θαη δπζθακςία είλαη ηα 
ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ. Ζ ζπρλφηεηα ηεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ είλαη κηθξή, πεξίπνπ ην έλα 
δέθαην εθείλεο ηεο λφζνπ ηνπ Alzheimer αιιά ζεκαληηθή αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο ηεο 
ηξίηεο ειηθίαο (θηάλεη ζην 4%). Δδψ αδξαλή πιηθά α-ζπλνπθιεΐλεο επηθάζνληαη ζηε κέιαλα 
νπζία ηνπ εγθεθάινπ κε απνηέιεζκα ηνλ εθθπιηζκφ ηνπο θαη ηε κε παξαγσγή ληνπακίλεο. 
εκεηψλεηαη φηη ζην 30-40% ησλ αζζελψλ κε ηε λφζν απηή ζα εθδειψζεη άλνηα κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 Άλνηα απφ ηε λφζν ησλ Creutzfeldt-Jakob 

Απνηειεί κηα ζπάληα θαη ζαλαηεθφξα λεπξν-εθθπιηζηηθή λφζν κε ξαγδαία επηδείλσζε. Δίλαη 
απφξξνηα ηεο θαηαζηξνθηθήο γηα ηα εγθεθαιηθά θχηηαξα δξάζεο κηαο πξσηεΐλεο κε ηε δξάζε 
ινίκσμεο «ληφκηλν» πνπ κεηαιιάζεη θαηαζηξνθηθά ηε ιεηηνπξγία θαη άιισλ πξσηετλψλ ηνπ 
εγθεθάινπ. Κχξηα ζπκπηψκαηα ηεο είλαη νη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα θηλεηηθά 
ειιείκκαηα.   
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2.4 ηάδηα ηεο άλνηαο  

Τπάξρεη πνιχ κεγάιε εηεξνγέλεηα ζηελ εμέιημε ηεο άλνηαο, κε απνηέιεζκα λα είλαη πνιχ 
δχζθνιε ε πξφβιεςε ηεο πνξείαο ηεο λφζνπ απφ ηνπο εηδηθνχο. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο 
αζζελψλ πνπ πνιχ γξήγνξα δηαλχνπλ φιεο ηηο θάζεηο ηεο λφζνπ θαη απνβηψλνπλ κέζα ζε 
ιίγνπο κήλεο, ελψ ζε άιινπο αζζελείο ε λφζνο εμειίζζεηαη βξαδέσο θαη ν ζάλαηνο επέξρεηαη 
πνιιά ρξνληά κεηά. (Aminoff et al. 2007) 

Γηα λα είλαη δπλαηή ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αζζελψλ αλάινγα κε ηελ ζνβαξφηεηα ηεο λφζνπ, 
έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηαθνξέο θιίκαθεο, φπσο ην MMSE (Mini Mental State Examination) 
πνπ δίλεη ηα έμεο απνηειέζκαηα: >20=ήπηα, απνηειέζκαηα 10-19=κέηξηα θαη απνηειέζκαηα 
<10=ζνβαξή άλνηα. (Aminoff et al. 2007) 

Μηα απφ ηηο γλσζηφηεξεο θιίκαθεο ζηαδηνπνίεζεο ηεο άλνηαο είλαη ε θιίκαθα ηνπ Reisberg, ε 
νπνία ρσξίδεη ηελ γλσζηηθή έθπησζε ζε 7 ζηάδηα ηεο λφζνπ. 

1. Κακία λνεηηθή έθπησζε: Καλέλα παξάπνλν λνεηηθήο αλεπαξθείαο. Γελ ππάξρεη 
έλδεημε λνεηηθήο αλεπαξθείαο ζε θιηληθέο εμεηάζεηο. (ακαξηδή 2000) 

2. Πνιύ κεηξία λνεηηθή έθπησζε: Σν άηνκν παξαπνληέηαη γηα αλεπάξθεηα κλήκεο, 
θπξίσο ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: Α) Ξέρλα πνπ έρεη ηνπνζεηήζεη ηα γλσζηά 
αληηθείκελα Β) Ξέρλα νλφκαηα πνπ γλψξηδε κέρξη πξφζθαηα θαιά. Κακία 
αληηθεηκεληθή έλδεημε λνεηηθήο αλεπαξθείαο ζε θιηληθέο εμεηάζεηο. (ακαξηδή 2000) 

3. Μεηξία λνεηηθή έθπησζε: Ζ πξψηε ζαθήο έλδεημε εθδήισζεο αλεπαξθείαο. 
Δθδειψζεηο ζε πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ ηνκέα α) ν αζζελήο κπνξεί λα ράλεηαη φηαλ 
ηαμηδεχεη ζε άγλσζηεο πεξηνρέο β) νη ζπλάδειθνη εληνπίδνπλ ηελ ζρεηηθά ρακειή 
απφδνζε ηνπ αζζελή γ) αληθαλφηεηα ζηελ εμεξεχλεζε ιέμεσλ θαη νλνκάησλ ε νπνία 
εληνπίδεηαη απφ ηνπο νηθείνπο δ) ν αζζελήο κπνξεί λα δηαβάδεη έλα θείκελν θαη λα 
ζπγθξαηεί πνιχ ιίγα απ‟ απηφ ε) ν αζζελήο κπνξεί λα εκθαλίδεη κεησκέλε ηθαλφηεηα 
ζην λα ζπκάηαη νλφκαηα πξνζθάησλ γλσξηκηψλ δ) ν αζζελήο κπνξεί λα ράλεη ή λα 
ηνπνζεηεί ζε ιάζνο κέξνο θάπνην αληηθείκελν άμηαο ζη) ε αληθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο 
κπνξεί λα είλαη εκθαλήο θαηά ηηο θιηληθέο εμεηάζεηο. (ακαξηδή 2000) 
   Αληηθεηκεληθή έλδεημε λνεηηθήο αλεπαξθείαο κπνξεί λα επηηεπρηεί κφλν κε 
ππεξεληαηηθή ζπλέληεπμε. Φζίλνπζα ηθαλφηεηα εθηέιεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη 
θνηλσληθψλ ιεηηνπξγηψλ. Ζ αξλεηηθφηεηα αξρίδεη λα εθδειψλεηαη ζηνλ αζζελή. Σέινο, 
ειαθξηά σο κεηξία αλεζπρία ζπλνδεχεη ηα ζπκπηψκαηα. (ακαξηδή 2000) 

4. Μεηξία λνεηηθή έθπησζε: αθείο ελδείμεηο αλεπαξθείαο ζε θιηληθέο ζπλεληεχμεηο. Οη 
ελδείμεηο εκθαλίδνληαη ζηνπο θαηψηεξν ηνκείο: α) ειαηησκέλε γλψζε πξνζθάησλ 
γεγνλφησλ β) ίζσο εκθαληζηεί κεξηθή κείσζε ηεο κλήκεο φζνλ αθφξα ηελ 
πξνζσπηθή ηνπ ηζηνξία γ) αδπλακία ζπγθέληξσζεο ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ 
πξάμεσλ δ) κεησκέλε ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο, δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θ.ιπ. 
(ακαξηδή 2000) 
   Γελ εκθαλίδεη ηαθηηθά αληθαλφηεηα ζηνπο παξαθάησ ηνκείο: α) πξνζαλαηνιηζκφο 
ζηνλ ρξφλν θαη ζηα πξφζσπα β) αλαγλψξηζε γλσζηψλ πξφζσπσλ θαη 
θπζηνγλσκηψλ γ) ηθαλφηεηα κεηαθίλεζεο ζε γλψζηεο πεξηνρέο (ακαξηδή 2000) 
   Αληθαλφηεηα ζηελ εθηέιεζε ζπλζέησλ εξγαζηψλ. Ζ άξλεζε θπξηαξρεί σο 
κεραληζκφο απηνάκπλαο. Σέινο, ππάξρεη άκβιπλζε θαη απφξξηςε έληνλσλ 
θαηαζηάζεσλ. (ακαξηδή 2000) 

5. ρεηηθά ζνβαξή λνεηηθή έθπησζε: Ο αζζελήο δελ κπνξεί λα επηβηψζεη ρσξίο 
θάπνηα βνήζεηα. Δπίζεο, ν αζζελήο δελ κπνξεί λα ζπκεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 
θιηληθψλ ζπλεληεχμεσλ ζνβαξά γεγνλφηα ηεο πξφζθαηεο δσήο ηνπ φπσο ζε 
εμεχξεζε δηεπζχλζεσλ, ηειεθψλσλ  πνιιψλ εηψλ, ηα νλφκαηα εγγχηεξσλ ζπγγελψλ 
(εγγφληα), ηα νλφκαηα ζρνιείσλ ή παλεπηζηεκίσλ απφ ηα νπνία απνθνίηεζε ν 
αζζελήο. (ακαξηδή 2000) 
   Σαθηηθά απνπξνζαλαηνιίδεηαη ρξνληθά (εκεξνκελία, επνρή θ.ιπ.) ή ηνπηθά. Έλα 
κνξθσκέλν άηνκν κπνξεί λα αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηελ αληίζηξνθε κέηξεζε απφ 
ην 40 θαηά ηεηξάδεο ή απφ ην 20 αλά δπάδεο. (ακαξηδή 2000) 
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   Σα άηνκα ζην ζηάδην απηφ ζπγθξαηνχλ ηε γλψζε πνιιψλ θχξησλ ζπκβάλησλ πνπ 
αθνξνχλ είηε ηα ίδηα είηε άιια άηνκα. Αλακθηζβήηεηα ζπκνχληαη ην φλνκα ηνπο, θαη 
γεληθά ζπκνχληαη ηεο/ηνπ  ζπδχγνπ θαη ησλ παηδηψλ ηνπο. Γελ ρξεηάδνληαη βνήζεηα γηα 
ην πιχζηκν θαη ην θαγεηφ, άιια κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θάπνηα δπζθνιία ζηελ 
επηινγή ηνπ ζσζηνχ ξνχρνπ πνπ ζα θνξέζνπλ. (ακαξηδή 2000) 

6. νβαξή λνεηηθή έθπησζε: Πεξηζηαζηαθά κπνξεί λα μερλνχλ ην φλνκα ηεο ζπδχγνπ 
ηνπο απφ ηελ φπνηαλ εμαξηάηαη ε επηβίσζε ηνπο. ε κεγάιν βαζκφ δελ ζπκνχληαη ηα 
πξφζθαηα γεγνλφηα θαη ηηο εκπεηξίεο ηεο δσήο ηνπο. πγθξαηνχλ θάπνηα γλψζε ηεο 
παξειζνχζαο δσήο ηνπο, αλ θαη κφλν επηγξακκαηηθά θαη ζπγθερπκέλα. Γεληθά δελ 
γλσξίδνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, ην ρξφλν, ηελ επνρή θ.ιπ. Μπνξεί λα αληηκεησπίζνπλ 
δπζθνιία ζην κέηξεκα απφ ην 10 θαη παξαπάλσ. Θα ρξεηαζηνχλ θάπνηα βνήζεηα κε 
ηελ άζθεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ηνπο ιεηηνπξγηψλ, φπσο ε εκθάληζε αθξάηεηαο, ζα 
ρξεηαζηνχλ βνήζεηα ζηηο κεηαθηλήζεηο ηνπο θαη πεξηζηαζηαθά ζα επηδείμνπλ ηθαλφηεηα 
κεηαθίλεζεο ζε γλσζηά κέξε. Δκθαλίδνληαη δηαηαξαρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο χπλνπ-
εγξήγνξζεο. ρεδφλ πάληα ζπκνχληαη ην φλνκα ηνπο. πρλά ζπλερίδνπλ λα 
δηαθξίλνπλ γλσζηά απφ άγλσζηα πξφζσπα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο. (ακαξηδή 
2000) 
   πκβαίλνπλ αιιαγέο ζηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ζηα ζπλαηζζήκαηα. Απηέο είλαη 
πνηθίιεο θαη πεξηιακβάλνπλ: α) παξαηζζεζηαθή ζπκπεξηθνξά, π.ρ. αζζελείο κπνξεί 
λα θαηεγνξήζνπλ ηηο ζπδχγνπο ηνπο ζαλ ςεχηεο, κπνξεί λα κηιάλε κε θαληαζηηθά 
πξφζσπα ζην ρψξν ηνπο ή κε ηελ εηθφλα ηνπο ζηνλ θαζξέθηε β) ηδενςπραλαγθαζηηθά 
ζπκπηψκαηα φπσο π.ρ. έλα πξφζσπν κπνξεί λα εκθαλίζεη ζπλερή επαλαιεπηηθή 
ζπκπεξηθνξά ζε ιεηηνπξγηέο πξνζσπηθήο πγηεηλήο γ) λνεηηθή αβνπιία, π.ρ. απψιεηα 
δχλακεο ζέιεζεο γηαηί δελ κπνξεί λα δηαηεξήζεη κηα ζθέςε γηα κεγάιν ρξνληθφ 
δηάζηεκα έηζη ψζηε λα θαζνξίζεη ην ζθνπφ ησλ πξάμεσλ ηνπο. (ακαξηδή 2000) 

7. Πνιύ ζνβαξή λνεηηθή έθπησζε: ιεο νη ιεθηηθέο ηθαλφηεηεο έρνπλ ραζεί. πρλά 
δελ ππάξρεη θαζφινπ έλαξζξνο ιφγνο, κφλν κνχγθξηζκα. Αθξάηεηα νπξψλ θαη 
θνπξάλσλ θαη ρξεηάδεηαη βνήζεηα ζην πιχζηκν θαη ζην θαγεηφ. Βαζηθή απψιεηα 
ςπρνθηλεηηθψλ ηθαλνηήησλ, π.ρ. ηθαλφηεηα βάδηζεο. Σν κπαιφ κνηάδεη λα κε κπνξεί 
λα πεη πηα ζην ζψκα ηη λα θάλεη. πρλά παξνπζηάδνληαη γεληθεπκέλα θαη θινηψδε 
ζεκεία θαη ζπκπηψκαηα. (ακαξηδή 2000) 
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2.5 AITIA 

Ζ άλνηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δηαθνξέο αηηίεο. Ζ απμεκέλε ειηθία είλαη ην ζεκαληηθφηεξν 
αίηην ηεο πάζεζεο, αθνχ εκθαλίδεηαη ζπάληα πξηλ ηα 65 έηε. Έλαο παξάγνληαο κεγάιεο 
ζεκαζίαο είλαη θαη ε γελεηηθή επηβάξπλζε, αθνχ ζπγγελείο αηφκσλ κε ηελ λφζν 
πξνζβάιινληαη ζπρλφηεξα. Έρνπλ βξεζεί κεξηθά γνλίδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πάζεζε, αλ 
θαη ε παξνπζία ηνπο δελ εμαζθαιίδεη ηεο εκθάληζε ηεο πάζεζεο, νχηε ε απνπζία ηνπο ηελ 
απνκάθξπλζε ηνπ θίλδπλνπ. Οη δπν πξψηνη παξάγνληεο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθνί άιια 
είλαη θαη κε-αλαζηξέςηκνη. Δπηπρψο πξφζθαηα βξεζήθαλ ζπζρεηίζεηο θαη κηα ζεηξά απφ 
παξάγνληεο πνπ είλαη αλαζηξέςηκνη φπσο: (Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 2002) 

Παρπζαξθία: ε κειέηε παξαθνινχζεζεο 27 αηφκσλ πνπ δεκνζηεχηεθε ζηελ Βξεηαληθή 
Ηαηξηθή Δπηζεψξεζε (BMJ) απνδεδείρζεθε φηη ην λα είλαη θάπνηνο ππέξβαξνο (ΓΜ=25-30, 
φπνπ ΓΜ=βάξνο δηα χςνο ζην ηεηξάγσλν) ζηε κέζε ειηθία απμάλεη 35% ηελ πηζαλφηεηα λα 
απνθηήζεη λφζν Alzheimer ή θάπνηα κνξθή άλνηαο, ελψ αλ είλαη παρχζαξθνο (ΓΜ>30) ε 
πηζαλφηεηα απμάλεηαη ζην 74%. (Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 2002) 

Άζθεζε: ε άιιε κειέηε αμηνινγήζεθε ε επίδξαζε ηεο άζθεζεο ζηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο 
άλνηαο. Δθεί απνδεδείρζεθε φηη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο ηεο πάζεζεο ζηα άηνκα πνπ 
αζθνχληαλ πάλσ απφ 3 θφξεο ηελ εβδνκάδα ήηαλ ζρεδφλ 40% κεησκέλε ζε ζρέζε κε άηνκα 
πνπ αζθνχληαλ ιηγφηεξν. (Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 2002) 

Γηαηξνθή: Πνιινί δηαηξνθηθνί παξάγνληεο έρνπλ αμηνινγεζεί γηα ηελ επίδξαζε ηνπο ζηελ 
κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ηεο άλνηαο, φπσο ην ςάξη, ηα θξνχηα, ηα ιαραληθά, ην 
ειαηφιαδν θαη άιινη, ελψ ζπρλά ηνλίδεηαη ε αξλεηηθή επίδξαζε ηνπ θξέαηνο. (Μεληελφπνπινο 
& Μπνπξάο 2002) 

Σνμίλεο: Αλ θαη πνιχο ιφγνο έρεη γίλεη γηα ηνλ ζπζρεηηζκφ ηνμηλψλ θαη άλνηαο, ηα δεδνκέλα 
δελ είλαη πνιχ πεηζηηθά αθφκα άιια αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην αινπκίλην ζην λεξφ έρεη 
ηνληζηεί ζπρλά σο πηζαλφο παξάγνληαο φπσο επίζεο θαη ν πδξάξγπξνο. Ίζσο βξεζνχλ θη 
άιιεο ηνμίλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άλνηα. (Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 2002) 

Ππξίηην: Σν ππξίηην ππάξρεη ζην λεξφ θαη κέρξη ηψξα ε παξνπζία ηνπ έρεη ζπλδεζεί κε 
πξνζηαζία απφ ηελ λφζν. (Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 2002) 

Τγεία ηνπ θαξδηαγγεηαθνύ ζπζηήκαηνο: Ο εγθέθαινο είλαη έλα φξγαλν πνπ απαηηεί πνιχ 
ελέξγεηα ε νπνία παξέρεηαη απφ ηελ θαξδηά κέζα απφ ηα αγγεία. Αλ ε πγεία ηνπο πιήηηεηαη, 
πιήηηεηαη θαη ε πγεία ηνπ εγθέθαινπ κε άλνηα. πρλά έρεη αλαδεηρζεί ε αλάγθε ηεο θαιήο 
ιεηηνπξγηάο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγηά ηνπ εγθέθαινπ. 
(Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 2002) 

αθραξώδεο Γηαβήηεο: Πξφζθαηα ζπλδέζεθε ηζρπξά ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο άλνηαο κε 
ηνλ δηαβήηε, αθνχ απνδείρζεθε φηη ν ζαθραξψδεο δηαβήηεο ζηε κέζε ειηθία ζρεηίδεηαη κε 
90% αχμεζε ηεο πηζαλφηεηαο άλνηαο αξγφηεξα. (Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 2002) 

Ομεηδσηηθό ηξεο: Πξφζθαηεο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ νμεηδσηηθνχ ζηξεο 
σο ζεκαληηθνχ παξάγνληα ζηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο άλνηαο. (Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 
2002) 

Άγρνο θαη θαηάζιηςε: Σα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ λφζν Alzheimer ή θάπνηα κνξθή άλνηαο 
ζπρλά εκθαλίδνπλ ζπκπηψκαηα άγρνπο θαη θαηάζιηςεο θαη πηζαλφ λα είλαη θαη παξάγνληεο 
εκθάληζεο ηεο άλνηαο. ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ην ζέκα πξέπεη λα εμεξεπλεζεί θαη λα 
δηνξζσζεί θαηάιιεια. (Μεληελφπνπινο & Μπνπξάο 2002) 

 Άιινη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη: νη ινηκψμεηο, νη φγθνη ηνπ εγθέθαινπ, ε 
έιιεηςε βηηακηλψλ, ε ρξήζε θαξκάθσλ, αιθνφι ή ηνμηθψλ νπζηψλ, ε έιιεηςε νμπγφλνπ, νη 
δηαηαξαρέο ησλ ειεθηξνιπηψλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ ζεξαπεπηηθά, νπφηε ε άλνηα ζε 
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απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα «δηνξζσζεί», αλ γίλεη έγθαηξε δηάγλσζε. Πξφθεηηαη, δειαδή, 
γηα άλνηα πνπ είλαη αλαζηξέςηκε. Οη αλαζηξέςηκεο άλνηεο θαιχπηνπλ έλα κηθξφ πνζνζηφ ζην 
ζχλνιν ησλ αλνηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, ην αίηην πνπ πξνθαιεί ηελ άλνηα δελ 
είλαη γλσζηφ θαη ε αθξηβήο δηάγλσζε ηεο κνξθήο ηεο άλνηαο κπνξεί λα ηεζεί κφλνλ κεηά ην 
ζάλαην ηνπ αζζελνχο κε ηελ παζνινγναλαηνκηθή εμέηαζε ηνπ εγθέθαινπ. (Μεληελφπνπινο & 
Μπνπξάο 2002) 
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2.6 ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΤΡΗΜΑΣΑ 

Ζ άλνηα ζπλήζσο αλαπηχζζεηαη κε χπνπιν ηξφπν, ελψ ηα πξψηκα ζεκεία κπνξεί λα 
δηαιάζνπλ ηελ πξνζνρή ή λα απνδνζνχλ, εζθαικέλσο, ζην θπζηνινγηθφ γήξαο. Τπάξρνπλ, 
σζηφζν θάπνηεο κνξθέο άλνηαο πνπ είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρηνχλ αξθεηά αηθλίδηα, φπσο ε 
πξνθαινχκελε απφ έλα αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην αγγεηαθή άλνηα. ε πξψηκα ζηάδηα 
ηεο άλνηαο, ην κφλν ζχκπησκα κπνξεί λα είλαη κηα αδηφξαηε ζρεδφλ αιιαγή ηεο 
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αζζελνχο, κηα κείσζε ηνπ εχξνπο ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ, ε αλάπηπμε 
απάζεηαο ή ε εθδήισζε ζπλαηζζεκαηηθήο επκεηαβιεηφηεηαο ή ξερφηεηαο. Οη δηαλνεηηθέο 
ηθαλφηεηεο επεξεάδνληαη ζηαδηαθά θαη ε έθπησζε ζε απηέο κπνξεί λα παξαηεξεζεί αξρηθά 
κφλν ζε εξγαζηεξηαθά πεξηβάιινληα, φπνπ απαηηείηαη πςειή επίδνζε. ην ζεκείν απηφ, ν 
αζζελήο είλαη δπλαηφλ λα κελ έρεη επίγλσζε ηεο απψιεηαο ηεο δηαλνεηηθήο ηνπ νμχηεηαο ή 
λα εκθαλίδεη άξλεζε ηεο απψιεηαο απηήο. (Black & Andreasen 2011) 

Καζψο ε άλνηα εμειίζζεηαη, ε γλσζηηθή έθπησζε γίλεηαη νινέλα θαη εκθαλέζηεξε, νη 
κεηαβνιέο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε θαη ζηελ πξνζσπηθφηεηα γίλνληαη εληνλφηεξεο, θαη 
ελίνηε είλαη δπλαηφλ λα εκθαληζηνχλ ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα. Ζ ελαηζζεζία ηνπ αζζελνχο 
κπνξεί λα έρεη δηαηαξαρηεί ζε βαζκφ πνπ ν αζζελήο λα εμαθνινπζεί λα κελ αλεζπρεί γηα ηελ 
θαηάζηαζε ηνπ, αθφκα θαη φηαλ ε νηθνγέλεηα δηαπηζηψλεη ζεκαληηθέο δηαηαξαρέο. Δμαηηίαο 
απηήο ηεο πησρήο ελαηζζεζίαο ηνπ αζζελνχο, νη θξνληηζηέο ζα πξέπεη λα παξέκβνπλ 
πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξηζηνχλ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ αζζελνχο φπσο ε νδήγεζε. (Black & 
Andreasen 2011) 

 ηαλ ε άλνηα είλαη πιένλ πξνρσξεκέλε, ν αζζελήο είλαη δπλαηφλ λα κελ είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ζηνηρεηψδεηο δξαζηεξηφηεηεο απηνθξνληίδαο, φπσο ε ζίηηζε ή ε αηνκηθή πγηεηλή, 
κπνξεί λα εκθαλίζεη αθξάηεηα, ή θαη ηδηαίηεξα έληνλε ζπλαηζζεκαηηθή επκεηαβιεηφηεηα. Οη 
αζζελείο ζπρλά μερλνχλ ηα νλφκαηα θηιψλ θαη δελ κπνξνχλ θάπνηεο θφξεο λα 
αλαγλσξίζνπλ νχηε ηνπο ζηελνχο ζπγγελείο. ηα ηειηθά ζηάδηα ηεο άλνηαο, ν αζζελήο κπνξεί 
λα κέλεη βνπβφο θαη λα κελ αληαπνθξίλεηαη θαζφινπ ζηα εξεζίζκαηα ν ζάλαηνο επέξρεηαη 
κέζα ζηνλ επφκελν ρξφλν. (Black & Andreasen 2011) 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαθξίλεηαη ε άλνηα απφ ηελ ςεπδνάλνηα, κηα θαηάζηαζε πνπ ελίνηε 
ζπλνδεχεη ηελ θαηάζιηςε. ηελ ςεπδνάλνηα, ν θαηαζιηπηηθφο αζζελήο εκθαλίδεη εηθφλα 
άλνηαο. Γελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκεζεί ζσζηά, δελ κπνξεί λα εθηειέζεη αξηζκεηηθνχο 
ππνινγηζκνχο θαη παξαπνληέηαη, ζπρλά κε πηθξία, γηα απψιεηα ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ 
θαη δεμηνηήησλ ηνπ. Ζ ζεκαζία ηεο δηαθνξηθήο δηάγλσζεο είλαη πξνθαλήο. Ο αζζελήο κε 
ςεπδνάλνηα πάζρεη απφ κηα πάζεζε πνπ επηδέρεηαη ζεξαπείεο (π.ρ. θαηάζιηςε) θαη δελ έρεη 
άλνηα. Παξά ηαχηα, ε ςεπδνάλνηα αλαγλσξίδεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν σο κηα θιηληθή 
θαηάζηαζε κε πςειφ θίλδπλν αλάπηπμεο άλνηαο ηα επφκελα ρξνληά. (Black & Andreasen 
2011) 

Σα κε γλσζηηθά ζχκπησκα ηεο άλνηαο (δηαηαξαρή κλήκεο, εθξήμεηο ζπκνχ, απαηηεηηθή ή 
επηθξηηηθή ζπκπεξηθνξά, λπρηεξηλή αθχπληζε, απφθξπςε αληηθεηκέλσλ, δπζθνιίεο ζηελ 
επηθνηλσλία, πησρή αηνκηθή πγηεηλή, ςεπδαηζζήζεηο, παξαιεξεηηθέο ηδέεο, αθξάηεηα, 
ζσκαηηθή βία θ.α.) είλαη ζπρλά ηα πιένλ επηβαξπληηθά γηα ηα κέιε ηεο νηθνγελείαο. ε 
θάπνηεο κνξθέο άλνηαο φπσο ε λφζνο Alzheimer, έσο θαη νη κηζνί αζζελείο αλαπηχζζνπλ 
ςεπδαηζζήζεηο ή/θαη παξαιεξεηηθέο ίδηεο, ελψ ην 20% ζρεδφλ αλαπηχζζνπλ θιηληθή 
θαηάζιηςε, ελψ άιινη ηφζνη πεξίπνπ αζζελείο έρνπλ επηφηεξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Ζ 
θαηάζιηςε είλαη αθφκε ζπρλφηεξε ζε αζζελείο κε αγγεηαθή άλνηα. Μηα ζπλππάξρνπζα 
θαηάζιηςε θαηά θαλφλα επηδεηλψλεη ηηο γλσζηηθέο θαη κλεκνληθέο δηαηαξαρέο ηνπ αζζελνχο. 
(Black & Andreasen 2011) 

Καζψο ηα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο θαη ηεο θαηάζιηςεο εκθαλίδνπλ αιιεινεπηθάιπςε, ίζσο 
είλαη δχζθνιε κηα ζαθήο δηαθνξηθή δηάγλσζε κεηαμχ ησλ δπν παζήζεσλ. ηα ζηνηρεηά ππέξ 
ηεο δηάγλσζεο ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλνληαη ε πξφζθαηε απψιεηα βάξνπο, ν 
επηδεηλνχκελνο χπλνο, ηα ζπρλά μεζπάζκαηα ζε θιάκαηα, ηα ζρφιηα απηνυπνηίκεζεο θαη νη 
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πξφζθαηεο έλαξμεο αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, φπσο θνηλσληθή απφζπξζε, έληνλε 
ςπρνθηλεηηθή αλεζπρία έσο δηέγεξζε θαη αθξαίνο αξλεηηζκφο. (Black & Andreasen 2011) 
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2.7 ΓΙΑΓΝΧΗ ΣΗ ΑΝΟΙΑ 

Μέρξη ζήκεξα δελ ππάξρεη κηα ζπγθεθξηκέλε θαη κεκνλσκέλε δηαγλσζηηθή κέζνδνο πνπ λα 
απνδεηθλχεη ηελ χπαξμε άλνηαο ή θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηχπνπ ηεο, θαζψο ζπρλά κπνξεί 
λα ππάξρεη αιιεινεπηθάιπςε ζπκπησκάησλ (Qadi & Feldman, 2007). Απιψο είλαη δεδνκέλν 
φηη φηαλ έλα άηνκν παξνπζηάδεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο ν εγθέθαινο ηνπ δπζιεηηνπξγεί.  

Δπηπιένλ, γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο αηηηνινγίαο απηήο ηεο δπζιεηηνπξγίαο, απαηηείηαη ε 
αμηνιφγεζε κηαο πιήξνπο ζεηξάο θιηληθψλ εμεηάζεσλ θαη εξγαζηεξηαθψλ δηαγλσζηηθψλ 
δνθηκαζηψλ, φπνπ ππνβάιιεηαη ν αζζελήο κε ππνςία άλνηαο. Αθνινπζείηαη ζπγθεθξηκέλν 
ηαηξηθφ πξσηφθνιιν πνπ πεξηιακβάλεη α) θαηαγξαθή πιήξνπο ηζηνξηθνχ, β) αληηθεηκεληθή θαη 
λεπξνινγηθή εμέηαζε, β) έιεγρν παξνχζαο ςπρηθήο θαη λνεηηθήο θαηάζηαζεο, γ) 
αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο εμεηάζεηο (έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπξενεηδνχο, 
πξνζδηνξηζκφο ηεο βηηακίλεο Β12 θαη ηνπ θπιιηθνχ νμένο), δ) απεηθνληζηηθέο εμεηάζεηο (είηε 
αμνληθή, είηε καγλεηηθή ηνκνγξαθία) θαη ε) ζπκπιεξσκαηηθέο εμεηάζεηο φπνπ ρξεηαζηεί 
(Sadock & Sadock, 20013).  

Γίλεηαη πάληα πξνζπάζεηα λα απνθιεηζηνχλ αζζέλεηεο θαη αίηηα πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ 
ζε αλαζηξέςηκεο θαηαζηάζεηο απψιεηαο κλήκεο θαη ζθέςεο, φπσο ε έιιεηςε βηηακηλψλ, νη 
παξελέξγεηεο ρξήζεο θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ, ν ελδερφκελνο αιθννιηζκφο, ν 
ζπξενεηδηζκφο θαη ε θαηάζιηςε. Σέινο, νη επαγγεικαηίεο πγείαο πνπ θξίλνληαη εηδηθεπκέλνη 
θαη θαηάιιεινη γηα ηελ ζηνρεπκέλε δηάγλσζε ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη νη εηδηθνί 
λεπξνιφγνη θαη ςπρίαηξνη, κε ηελ επηθνπξία εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ ςπρνιφγσλ (Kaplan, 
Sadock & Sadock, 20059) 
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2.8 ΓΙΑΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑΓΝΧΗ 

Ζ ήπηα έθπησζε ηεο κλήκεο πνπ δελ ζπλνδεχεηαη απφ ζαθή ιεηηνπξγηθή έθπησζε 
αλαθέξεηαη σο ήπηα γλσζηηθή έθπησζε (MCI). Με ηε βαζκνιφγηα ζηελ Mini Mental State 
Examination (MMSE) λα θπκαίλεηαη ηππηθά απφ 24 έσο 30, πνιινί απφ ηνπο αζζελείο απηνχο 
βξίζθνληαη ζε πξνλνζεξφ ζηάδην άλνηαο, ελψ πεξίπνπ 15% απφ απηνχο θάζε ρξφλν ζα 
πξνρσξήζνπλ ζε εθδήισζε πιήξνπο αλντθνχ ζπλδξφκνπ. κσο, θάπνηνη άιινη 
παξακέλνπλ ζηάζηκνη είηε βειηηψλνληαη πιήξσο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ. (Hill 2015) 

ε έλα ακηγψο ακλεζηαθφ ζχλδξνκν, ε βξαρπρξφληα κλήκε παξαβιάπηεηαη ρσξίο ζεκαληηθή 
έθπησζε ζε άιινπο γλσζηηθνχο ηνκείο (π.ρ. ακλεζηαθφ ζχλδξνκν απφ αιθνφι), ελψ ε 
βαζηθή δηαηαξαρή ζην νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν (delirium) είλαη ε κείσζε ηνπ επίπεδνπ 
ζπλείδεζεο θαη πξνζνρήο, θαζψο θαη ηα ηαρέσο δηαθπκαηλφκελα ζπκπηψκαηα (αλ θαη 
ζπλππάξρνπλ επίζεο ηα πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα ηεο άλνηαο). (Hill 2015) 

Ζ λνεηηθή θαζπζηέξεζε είλαη κηα αλαπηπμηαθή δηαηαξαρή πνπ ζρεηίδεηαη κε έθπησζε ηεο 
λνεηηθήο ηθαλφηεηαο, ε νπνία κπνξεί λα επεξεάδεη ηε κλήκε, άιια κπνξεί θαη φρη. 
Φεπδνάλνηα είλαη ε γλσζηηθή έθπησζε πνπ εκθαλίδεηαη ζε πιαίζηα θάπνηαο άιιεο 
ςπρηαηξηθήο δηαηαξαρήο, φπσο ε θαηάζιηςε, θαη πνπ ζπρλά απνδίδεηαη ζε κεησκέλε 
ζπγθέληξσζε ή ζε αδπλακία θαηαβνιήο επαξθνχο πξνζπάζεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 
έιεγρνπ. Σέινο, ε ππνδεθηηθή αθαζία ή αθαζία ιήςεο κπνξεί λα εθιεθζεί σο άλνηα, θαζψο 
ε αδπλακία θαηαλφεζεο πνπ παξνπζηάδνπλ νη αζζελείο απηνί ηνπο θάλεη λα απνηπγράλνπλ 
ζε γλσζηηθέο δνθηκαζίεο. (Hill 2015) 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη πνιιέο απφ ηηο θαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ κηα 
ζπζρέηηζε κε ηελ άλνηα: π.ρ., νη αζζελείο κε ζχλδξνκν Down δηαηξέρνπλ απμεκέλν θίλδπλν 
εκθάληζεο Αιηζράηκεξ ζε λεαξή ειηθία, ε ςεπδνάλνηα θαη ε MCI ζπρλά πξνεγνχληαη ηεο 
έλαξμεο κηα αιεζνχο άλνηαο, ελψ ην νξγαληθφ ςπρνζχλδξνκν απνηειεί κηα εμαηξεηηθά ζπρλή 
επηπινθή ηεο άλνηαο. (Hill 2015) 
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2.9 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΙΝΓΤΝΟΤ  

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο γηα ηνπο παξάγνληεο θηλδχλνπ πνπ νδεγνχλ ζηελ άλνηα έρνπλ γίλεη 
γηα ηε λφζν Alzheimer θαη ηελ αγγεηαθή λφζν, ελψ ειάρηζηα είλαη γλσζηά γηα αλάινγνπο 
παξάγνληεο άιισλ λνζνινγηθψλ νληνηήησλ. Καηαγξάθεηαη θαη ζ‟ απηή ηε λφζν 
αιιειεπίδξαζε γνληδίσλ θαη άιισλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ. χκθσλα κε ηνπο Stern (2012), 
Smyth, et al. (2002) θαη Σζνιάθε (2002) oη παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο:   

 Οη γελεηηθνί παξάγνληεο, νη νπνίνη είλαη δχζθνιν λα ειεγρζνχλ θαη πεξηιακβάλνπλ, 
ην ζχλδξνκν Down θαη ηα γνλίδηα, φπσο είλαη ην γνλίδην πνπ εληνπίδεηαη ζην 
ρξσκφζσκα 19 θαη επζχλεηαη γηα ηελ παξαγσγή κίαο πξσηεΐλεο πνπ νδεγεί ζηελ 
εκθάληζε ηεο άλνηαο θαη θαιείηαη απνιηπνπξσηεΐλε Δ [ApoE].  ηηο κέρξη ηψξα 
αξρηθέο έξεπλεο ππάξρνπλ δχν είδε γνληδίσλ πνπ ηαπηνπνηνχληαη σο ππεχζπλα γηα 
ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ Alzheimer: Α) Σν γνλίδην APOE-e4 πνπ ρσξίο λα εγγπάηαη 
απφιπηα ηελ παξνπζία ηεο λφζνπ, δελ παχεη λα απμάλεη ηηο πηζαλφηεηεο εκθάληζήο 
ηεο, θαζψο ζπλαληάηαη ζην 25% ησλ αζζελψλ. Β) Ζ χπαξμε νξηζκέλσλ 
κεηαιιαγκέλσλ θιεξνλνκνχκελσλ γνληδίσλ (πξεζελειίλεο 1 θαη 2 θαη πξφδξνκεο 
πξσηεΐλεο ηνπ ακπινεηδνχο APP) νδεγνχλ ζίγνπξα ζηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ, αλ θαη 
αθνξνχλ ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ πεξηπηψζεσλ. 

 Οη δεκνγξαθηθνί παξάγνληεο, φπσο ε ειηθία, ην θχιν θαη ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. 
ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ειηθία ηνπ αλζξψπνπ ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε πηζαλφηεηα 
εκθάληζεο ηεο λφζνπ. Δλψ κεηά ηα εμήληα πέληε έηε δηπιαζηάδεηαη, κεηά ηα νγδφληα 
πέληε έηε ε πηζαλφηεηα θηάλεη ζην 50% ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ απνηειεί άιπην 
κπζηήξην γηα ηελ ηαηξηθή θνηλφηεηα. Πεξαηηέξσ σο πξνο ην θχιν, νη γπλαίθεο λνζνχλ 
ζπρλφηεξα, εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξα ςπρνινγηθά θαη ζπκπεξηθνξηθά πξνβιήκαηα θαη 
κεγαιχηεξε αλεπάξθεηα ιφγνπ, ίζσο ιφγσ ηνπ κεγαιχηεξνπ κέζνπ φξνπ επηβίσζεο 
ζε ζρέζε κε ηνπο άλδξεο. ε φ,ηη αθνξά ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ε χπαξμε άιινπ 
αηφκνπ κε ηε λφζν αιιά θπξίσο ε χπαξμε δχν ή πεξηζζνηέξσλ κειψλ ζηελ 
νηθνγέλεηα απμάλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηεο αλ θαη ζηε δεχηεξε πεξίπησζε 
γελεηηθνί θαη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε 
εκθηινρσξνχλ. 

 Οη θνηλσληθνί θαη ζπκπεξηθνξηθνί παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο 
εθείλνη πνπ εμεηάδνληαη θαη ζπλάδνπλ κε ηελ εθδήισζε ηεο άλνηαο ηχπνπ Alzheimer 
είλαη ε εξγαζία, ε έληαζε ηεο εξγαζίαο, ε αλεξγία, ην ζηξεο, νη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, 
ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνφι θαη άιισλ νπζηψλ. Αλαθνξηθά κε ην θάπληζκα, 
θαπληζηέο ρσξίο νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ δηαηξέρνπλ θίλδπλν εθδήισζεο ηεο λφζνπ. 
Παξάιιεια, ην κνξθσηηθφ επίπεδν απνθέξεη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη 
πγεηνλνκηθέο επηπηψζεηο, επηβαξχλνληαο κε ηε ζεηξά ηνπο ςπρνζσκαηηθά ην άηνκν. 
Απηφ, σζηφζν, δε ζεκαίλεη πσο δε λνζνχλ άηνκα κε πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν. 

 Οη ςπρνζσκαηηθνί παξάγνληεο, παζήζεηο θαη θαθψζεηο. χκθσλα κε κειέηεο, ηφζν 
ε θαηάζιηςε, φζν θαη νη ήπηεο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ηνπ 
Alzheimer. πγθεθξηκέλα, ην 10-15% ησλ αηφκσλ κε ήπηα γλσζηηθή δηαηαξαρή ζα 
εκθαλίζεη Alzheimer θαη ην 12% εμ‟ απηψλ αλαπηχζζνπλ άλνηα εληφο ελφο ρξφλνπ 
απφ ηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο. Άιινο παξάγνληαο πνπ σζεί ζηελ εκθάληζε ηεο 
λφζνπ είλαη ε ηαπηφρξνλε παξνπζία αζεξνζθιήξπλζεο, πεξηθεξηθήο αγγεηαθήο 
λφζνπ ή ζαθραξψδνπο δηαβήηε. Αθφκε, ην αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην επηβαξχλεη 
ηα ζηάδηα ηεο λφζνπ. Άιινη παξάγνληεο θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε ηεο λφζνπ είλαη ε 
ππεξρνιεζηεξηλαηκία, ε ππεξνκνθπζηηλαηκία, ε παρπζαξθία, ε θξαληνεγθεθαιηθή 
θάθσζε ζπλδπαζκέλε κε ηελ παξνπζία αιιειφκνξθνπ γνληδίνπ ApoE θαη ε ιήςε 
θαξκάθσλ πνπ πξνθαινχλ γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ζε επαίζζεηα άηνκα (πρ 
αληηρνιηλεξγηθά, βελδνδηαδεπίλεο, νπηνεηδή, ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά, παιαηφηεξα 
αληηππεξηαζηαθά θάξκαθα)  (Rubinstein, 2000).  
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2.10 ΠΡΟΛΗΦΗ 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί  φηη ν έιεγρνο ησλ αγγεηαθψλ παξαγφλησλ θηλδχλνπ ζπληειεί 
ζεκαληηθά ζηε πξφιεςε ηεο άλνηαο . Πξφζθαηεο ζρεηηθέο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε πγηεηλή 
δηαηξνθή θαη ν έιεγρνο ηεο αξηεξηαθήο πίεζεο, ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο, ησλ επηπέδσλ 
ζαθράξνπ θαη ρνιεζηεξφιεο ζην αίκα σθεινχλ ηφζν ηνλ εγθέθαιν φζν θαη ην θαξδηαγγεηαθφ 
ζχζηεκα. (αθθά θαη ζπλ. 2017) 

Δπηπιένλ, ε ζπζηεκαηηθή ζσκαηηθή αιιά θαη ε πλεπκαηηθή άζθεζε, θαίλεηαη φηη 
πξνζηαηεχνπλ απφ ηελ άλνηα. Άηνκα πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ, πνπ αζθνχλ 
ζπζηεκαηηθά ην κπαινχ ηνπο, παξνπζηάδνπλ λφζν Αιηζράηκεξ ζε κεγαιχηεξε ειηθία θαη ζε 
επηφηεξε κνξθή ζε ζρέζε κε άηνκα πνπ θξαηνχλ ην κπαιφ ηνπο ζε αδξάλεηα. (αθθά θαη 
ζπλ. 2017) 

Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ην δηάβαζκα, ηα πλεπκαηηθά παηρλίδηα ή αθφκα θαη νη πην απιέο 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε ιχζε ζηαπξνιέμσλ κπνξνχλ λα θξαηήζνπλ δσληαλέο ηηο λνεηηθέο 
ιεηηνπξγίεο ησλ ειηθησκέλσλ θαη λα βνεζήζνπλ ζηε δηαηήξεζε ηεο κλήκεο ηνπο. (αθθά θαη 
ζπλ. 2017) 
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2.11 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ ΑΝΟΙΑ 

Γεληθά ζεξαπεπηηθά κέηξα 

Μεξηθά πεξηζηαηηθά άλνηαο ζεσξνχληαη ηάζηκα κε ηελ έγθαηξε εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο 
ζεξαπείαο. ε πεξίπησζε ππνςίαο ηεο λφζνπ απαηηείηαη ε ιήςε ελφο πιήξνπο ηζηνξηθνχ, ε 
θπζηθή εμέηαζε θαη ν εξγαζηεξηαθφο έιεγρνο, πεξηιακβαλφκελεο ηεο λεπξναπεηθφληζεο. Δάλ 
ε αηηία ηεο άλνηαο είλαη ηάζηκε, ε ζεξαπεία ζηνρεχεη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππνθείκελεο 
δηαηαξαρήο. (Αγγειφπνπινο 2006) 

Ζ γεληθή ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ππνζηεξηθηηθή ηαηξηθή παξέκβαζε, 
ππνζηεξηθηηθή παξέκβαζε πξνο ηνλ αζζελή θαη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη θαξκαθεπηηθή 
αληηκεηψπηζε εηδηθψλ γηα ηελ άλνηα ζπκπησκάησλ, θαζψο θαη ησλ ζπλφδσλ ζπκπησκάησλ 
πνπ αθνξνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο. Ζ δηαηήξεζε ηεο ζσκαηηθήο πγείαο, ε 
παξνπζία ελφο ππνζηεξηθηηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε ζπκπησκαηηθή θαξκαθνζεξαπεία είλαη 
απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ αλντθψλ αζζελψλ. (Αγγειφπνπινο 2006) 

Ζ ζπκπησκαηηθή ζεξαπεία πεξηιακβάλεη ζσζηή δηαηξνθή, θαηάιιειε ζσκαηηθή άζθεζε, 
δεκηνπξγηθέο νξνζεξαπείεο, κεξίκλα γηα πξνβιήκαηα αθνήο θαη φξαζεο θαη ζεξαπεπηηθή 
αληηκεηψπηζε ζσκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο νη λφζνη ηνπ νπξνπνηεηηθνχ θαη ηνπ 
θαξδηναλαπλεπζηηθνχ. Ηδηαίηεξε κεξίκλα ζα πξέπεη λα ιεθζεί γηα ηα άηνκα ηνπ 
πεξηβάιινληνο θαη ηνπο θξνληηζηέο (αληηκεηψπηζε ηεο καηαίσζεο, ηνπ πξσίκνπ πέλζνπο θαη 
ηεο εμνπζέλσζεο ιφγσ ηεο επί καθξφλ αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηά επηδεηλνχκελνπ αζζελνχο). 
(Αγγειφπνπινο 2006) 

ε πεξίπησζε αγγεηαθήο άλνηαο, παξάγνληεο επηθηλδπλφηεηαο, φπσο ππέξηαζε, 
θαξδηαγγεηαθά πξνβιήκαηα, ππεξιηπηδαηκία, δηαβήηεο, παρπζαξθία, θαηάρξεζε αιθνφι, 
πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη θαηάιιεια. (Αγγειφπνπινο 2006) 

Αξρέο θαξκαθνζεξαπείαο 

Οη αζζελείο κε άλνηα εθδειψλνπλ έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ, γλσζηηθψλ, ζπκπεξηθνξψλ 
θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ. Χο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη έλα εμαηνκηθεπκέλν ζεξαπεπηηθφ ζρέδην. Ζ 
άλνηα ζπλήζσο είλαη πξντνχζα θαη ζπλεπψο ε ζεξαπεία πξέπεη λα πξνζαξκφδεηαη ζην 
ρξφλν, κε ζθνπφ λα αληαπνθξηζεί ζε αλαθπφκελα πξνβιήκαηα. Απαηηείηαη πεξηνδηθή 
εθηίκεζε θαη θαηαγξαθή ηφζν ησλ κε γλσζηηθψλ ζπκπησκάησλ φζν θαη ηεο πνξείαο ησλ 
γλσζηηθψλ ζπκπησκάησλ. Ζ ηαθηηθή εθηίκεζε επηηξέπεη ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζεξαπεπηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ ζηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο (π.ρ. ε θαηάζιηςε είλαη ζπρλή ζηελ αξρηθή, ελψ ην 
παξαιήξεκα θαη νη ςεπδαηζζήζεηο ζηελ ελδηάκεζε θαη φςηκε θάζε ηεο λφζνπ).                       
(Αγγειφπνπινο 2006) 

Φαξκαθνζεξαπεία ησλ κε γλσζηηθψλ ζπκπησκάησλ 

Ζ αυπλία θαη ην άγρνο, ε θαηάζιηςε θαη ηα ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα αληηκεησπίδνληαη κε 
βελδνδηαδεπίλεο (θαηά πξνηίκεζε απηέο κε βξαρχ ρξφλν εκηδσήο), αληηθαηαζιηπηηθά θαη 
αληηςπρσηηθά θάξκαθα, αληίζηνηρα. Θα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θάξκαθα κε αληηρνιηλεξγηθή 
δξάζε. (Αγγειφπνπινο 2006) 

Θεξαπεία ησλ γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ 

Φάξκαθα πνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο έρεη ηεθκεξησζεί ζε θιηληθέο κειέηεο θαη αθφξα ηα 
γλσζηηθά ειιείκκαηα ζηελ ήπηα θαη κέζεο βαξχηεηαο εθθπιηζηηθή άλνηα είλαη νη αλαζηνιείο 
ηεο ρνιηλεζηεξάζεο, ε βηηακίλε Δ, νη β-αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλνμηδάζεο (ΜΑΟ-β-
αλαζηνιείο), ε αζπηξίλε θαη άιια αληηθιεγκνλψδε. (Αγγειφπνπινο 2006) 

Οη αλαζηνιείο ηεο ρνιηλεζηεξάζεο (AchE) ελδείθλπληαη ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο ήπηαο θαη 
κέζεο βαξχηεηαο άλνηαο ηχπνπ Alzheimer. (Αγγειφπνπινο 2006) 
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Οη αλαζηνιείο ηεο ρνιηλεζηεξάζεο AchE πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ ηεο άλνηαο ηχπνπ Alzheimer είλαη νη εμήο:  

 Σαθξίλε: Αλαζηξέςηκνο αλαζηνιέαο ηεο AchE 

 Γνλεπεδίιε (Donepezil): Αλαζηξέςηκνο αλαζηνιέαο ηεο AchE  

 Ρηβαζηηγκίλε: Φεπδναλαζηξέςηκνο αλαζηνιέαο ηεο AchE  

 Γαιαληακίλε: Αλαζηξέςηκνο αλαζηνιέαο ηεο AchE θαη ζεηηθφο αιινζηεξηθφο 
ηξνπνπνηεηήο ηνπ ληθνηηληθνχ ππνδνρέα ηεο αθεηπιερνιίλεο (nAchR)   

 Υηνππεξδίλε Α (Huperzine A): Φπζηθφο αλαζηνιέαο ηεο AchE, απφ ην θηλεδηθφ βφηαλν 
Huberzia Serrata  
                                                                                                  (Αγγειφπνπινο 2006) 

Με-Φαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο ηεο Άλνηαο θαη ηεο λόζνπ Αιηζράηκεξ 

Σα ηειεπηαία ρξνληά παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηνχληαη κε θαξκαθεπηηθέο ζεξαπείεο, νη φπνηεο 
απεπζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν ζηνπο αζζελείο πνπ βξίζθνληαη ζην αξρηθφ ή κέζν ζηάδην ηεο 
λφζνπ θαη εθαξκφδνληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. (αθθά θαη ζπλ. 2017) 

Ννεηηθή ελδπλάκσζε  

Οη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (κλήκε, ιφγνο, θξίζε, πξνζνρή θιπ) βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ 
ελδηαθέξνληνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο. ηφρνο ηεο είλαη λα θαηαθέξεη λα 
ζηαζεξνπνηήζεη ή αθφκα θαη λα κεηψζεη ηηο γλσζηηθέο δηαηαξαρέο ηνπ αηφκνπ. Υξεζηκνπνηεί 
κεγάιε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ φπσο αζθήζεηο κλήκεο, πξνζαλαηνιηζκφ ζηελ 
επηθαηξφηεηα, επαλεθκάζεζε πιεξνθνξηψλ (νλφκαηα αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ, νλφκαηα 
αληηθεηκέλσλ), εθπαίδεπζε ζηε ρξήζε κλεκνληθψλ βνεζεκάησλ (π.ρ. ζεκεησκαηάξην, 
εκεξνιφγην θιπ.) (αθθά θαη ζπλ. 2017) 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, πνιιά πξνγξάκκαηα λνεηηθήο ελδπλάκσζεο γίλνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 
λέσλ ηερλνινγηψλ. Τπάξρνπλ πιένλ αξθεηέο εθαξκνγέο κε αζθήζεηο γηα ηελ εμάζθεζε φισλ 
ησλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα έρνπκε πξφζβαζε κέζσ ηνπ 
ππνινγηζηή καο, ηνπ tablet καο ή ηνπ έμππλνπ θηλεηνχ καο. Οη αζθήζεηο απηέο έρνπλ ηε 
κνξθή παηρληδηψλ θάλνληαο ηε λνεηηθή άζθεζε πην ελδηαθέξνπζα θαη δηαδξαζηηθή. (αθθά 
θαη ζπλ. 2017) 

Έλα απφ ηα πξνγξάκκαηα λνεηηθήο ελδπλάκσζεο κε ηε ρξήζε ππνινγηζηή πνπ εθαξκφδεηαη 
θαη απφ ηα Κέληξα Ζκέξαο ηεο Δηαηξείαο Alzheimer είλαη θαη ην πξφγξακκα SOCIABLE. 
Πεξηιακβάλεη πνηθηιία επράξηζησλ θαη δεκηνπξγηθψλ παηρληδηψλ-αζθήζεσλ ζε ππνινγηζηή 
αθήο, ψζηε ε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο λα είλαη απιή θαη πξνζηηή αθφκε θαη ζε φζνπο δελ 
είλαη εμνηθεησκέλνη κε ηελ ηερλνινγία. (αθθά θαη ζπλ. 2017) 

Λνγνζεξαπεία 

Αλάινγα κε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη ην θάζε άηνκν, ε παξέκβαζε δηαθνξνπνηείηαη 
θαη επηδηψθεη ηε δηεπθφιπλζε ηεο θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο κε ηνπο νηθείνπο, ηελ αμηνπνίεζε 
ησλ δπλαηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη ηε ζπληήξεζε θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, ηελ 
επαλαθνξά ησλ ηθαλνηήησλ θαηαλφεζεο θαη έθθξαζεο ηνπ ιφγνπ. (αθθά θαη ζπλ. 2017) 

Δξγνζεξαπεία 

ηνρεχεη ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ αηφκνπ κε άλνηα ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη 
εθηθηφ, ψζηε λα είλαη ιεηηνπξγηθφο θαη αλεμάξηεηνο. Σα πξνγξάκκαηα εξγνζεξαπείαο 
πεξηιακβάλνπλ θηλεηνπνίεζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε (ρεηξνηερλία, θεπνπξηθή, καγεηξηθή θιπ) 
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θαη ελζάξξπλζε ηεο απηνεμππεξέηεζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο (ληχζηκν, 
θαγεηφ, πξνζσπηθή πγηεηλή). (αθθά θαη ζπλ. 2017) 

Θεξαπείεο ηέρλεο 

Γξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δσγξαθηθή θαη ε κνπζηθνζεξαπεία δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηα άηνκα κε 
άλνηα λα εθθξάζνπλ κε ηξφπν κε ιεθηηθφ ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Οη ζεξαπείεο 
ηέρλεο θαίλεηαη φηη βειηηψλνπλ ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ θαη εληζρχνπλ 
ηελ απηνπεπνίζεζή ηνπο. (αθθά θαη ζπλ. 2017) 

σκαηηθή άζθεζε 

Σα πξνγξάκκαηα ζσκαηηθήο άζθεζεο γηα άηνκα κε άλνηα πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο 
πεξπάηεκα, πνδειαζία, αεξνβηθή γπκλαζηηθή θαη αζθήζεηο ηζνξξνπίαο θαη κπτθήο 
ελδπλάκσζεο. Σα πξνγξάκκαηα απηά δηαηεξνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν ηε θπζηθή ηνπο 
θαηάζηαζε θαη ηαπηφρξνλα θαηαπνιεκνχλ ηα θαηαζιηπηηθά ζπλαηζζήκαηα, αθνχ κέζσ ηεο 
άζθεζεο έρνπλ ηελ επθαηξία λα ςπραγσγεζνχλ θαη λα θνηλσληθνπνηεζνχλ. (αθθά θαη ζπλ. 
2017) 
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2.12 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ ΣΗ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ ΑΝΟΙΑ   

Οη λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο φζνλ αθνξά ηε ζεξαπεία ηνπ αζζελή, είλαη δχζθνιν λα 
πεξηγξαθνχλ θαη ηνχην γηαηί νη λνζειεπηέο αληηκεησπίδνπλ έλα καθξνρξφλην λφζεκα µε 
πνηθηιία ζπκπησκάησλ ηα νπνία δηαθνξνπνηνχληαη απφ άηνκν ζε άηνκν θαη κεηαβάιινληαη 
µε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Παξ‟ φια απηά ξφινο ηνπ λνζειεπηή ζηε ζεξαπεία ησλ αζζελψλ 
κε άλνηα είλαη θαζνξηζηηθφο κηαο θαη νη ίδηνη γίλνληαη ε «κλήκε» ησλ παζφλησλ. Σν 
ζεκαληηθφηεξν έξγν ησλ λνζειεπηψλ ζην θνκκάηη ηεο ζεξαπείαο είλαη λα παξαθνινπζνχλ ηε 
ζσζηή ιήςε θαξκάθσλ απφ ηνπο αζζελείο. Έλα βαζηθφ πξφβιεκα φζσλ πάζρνπλ απφ 
Alzheimer είλαη ε έιιεηςε ζπκκφξθσζεο ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή. Δθεί αθξηβψο έγθεηηαη ε 
ζεκαληηθφηεηα ηεο παξνπζίαο ελφο λνζειεπηή γηα ηελ θαιή ξνή ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο. 
Σν ζρέδην ηεο λνζειεπηηθήο θξνληίδαο ηνπ αζζελνχο πεξηιακβάλεη: ηε ρνξήγεζε 
θαηάιιεισλ θαξµάθσλ γηα ηε µείσζε ηνπ άγρνπο, ηε βειηίσζε ηνπ χπλνπ, ηελ αλαθνχθηζε 
απφ ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ή ηελ επηζεηηθφηεηα, ηε θπζηθή άζθεζε, ηελ θνηλσληθή 
δξαζηεξηφηεηα ηελ θαηάιιειε δηαηξνθή, ηνλ έιεγρν ηνπ εληέξνπ θαη ηεο θχζηεσο θαη ηελ 
εμαζθάιηζε ήξεµνπ θαη άλεηνπ πεξηβάιινληνο. Δηδηθφηεξα νη λνζειεπηηθέο παξεµβάζεηο 
ζηξέθνληαη πξνο ηηο αθφινπζεο θαηεπζχλζεηο (Ραγηά, 2005): 

1. Δπηθνηλσλία µε ηνλ αζζελή θαη ηνπο νηθείνπο ηνπ. 
2. Πξναγσγή ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ζε θάπνηα δπλεηηθψο εμαξηεκέλε θαηάζηαζε. 
3. Παξφηξπλζε ηεο νηθνγέλεηαο λα ζπµµεηέρεη ζηε θξνληίδα, ηελ αζθάιεηα απφ 

αηπρήκαηα θαη ηελ ηάζε θπγήο απφ ηελ νπνία ζπλήζσο ηα άηνκα απηά θαηέρνληαη 

Καζήθνλ ηνπ λνζειεπηή είλαη (Ραγηά, 2005): 

 Να ελεκεξψλεη ηνπο ζπγγελείο ηνπ αζζελή γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ πνξεία 
ηεο λφζνπ. 

 Να παξέρεη νδεγίεο γηα ηελ απνθπγή ηνπ θαζεκεξηλνχ άγρνπο. 

 Να παξέρεη βνήζεηα -φπνπ είλαη αλάγθε- γηα ηελ θάιπςε ησλ πνηθίισλ αλαγθψλ 
ηνπ αζζελή. 

 Να ελζαξξχλεη ηνπο ζπγγελείο λα ζπλερίζνπλ ην ηφζν θνπηψδεο αιιά θαη ηφζν 
ζεκαληηθφ έξγν ηεο λνζειείαο ηνπ αζζελή. 

 Να παξέρεη ςπρνινγηθή ζηήξημε, µε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο ζπγθηλεζηαθήο θαη ηεο 
ζσκαηηθήο έληαζεο. 

Σν έξγν ηνπο δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν κηαο θαη νη αζζελείο εμαηηίαο ηεο κλήκεο ηνπο δελ 
αλαγλσξίδνπλ πνιιέο θνξέο ην λνζειεπηή κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη αξλεηηθνί ζηε 
ιήςε ησλ θαξκάθσλ, λα θνβνχληαη ή λα γίλνληαη επηζεηηθνί απέλαληη ηνπο. ε απηφ ην 
ζεκείν αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε πσο απηφ δελ ζπκβαίλεη κφλν κε ηελ θξνληίδα πνπ 
δέρνληαη απφ ηνπο λνζειεπηέο αιιά κπνξνχλ λα εθδειψζνπλ αθξηβψο ηελ ίδηα 
ζπκπεξηθνξά θαη ζε ζπγγεληθά ηνπο πξφζσπα πνπ ηνπο θξνληίδνπλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο 
ηνπο λα ηνπο ζπκεζνχλ θαη λα ηνπο αλαγλσξίζνπλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ε 
ζπκβνιή ηνπ λνζειεπηή ζηε ζεξαπεία είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο κηαο θαη θαηέρεη ηηο 
απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα ρεηξηζηεί ηελ θάζε πεξίζηαζε κε ηνλ θαηαιιειφηεξν γηα απηή 
ηξφπν. Αληηπξνζσπεπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα νη λνζειεπηηθέο παξεκβάζεηο 
ζηε θξνληίδα αξξψζηνπ κε δηαηαξαρή λνεηηθήο θαη αληηιεπηηθήο ιεηηνπξγίαο (Ραγηά, 
2005). 

 Λεπηή, θηιηθή θαη ήξεκε πξνζέγγηζε ηνπ αξξψζηνπ. Οη άξξσζηνη κε άλνηα ηχπνπ 
Alzheimer ζπλήζσο αληαλαθινχλ ην ζπλαίζζεκα ησλ γχξσ ηνπο. Έλα 
εθλεπξηζκέλν θαη βηαζηηθφ πιεζίαζκα θάλεη ηνλ άξξσζην αγρψδε θαη 
αληηδξαζηηθφ. Έλα επγεληθφ θαη ήξεκν, ηνλ αλαθνπθίδεη.  

 Ο λνζειεπηήο πξέπεη λα ιέεη πνηνο είλαη, λα βιέπεη ζηα κάηηα ηνλ άξξσζην θαη λα 
βεβαηψλεηαη φηη θέξδηζε ηελ πξνζνρή ηνπ. Οη άξξσζηνη κε γλσζηηθέο θαη 
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κλεκνληθέο δηαηαξαρέο έρνπλ αλάγθε λα αθνχλ θάζε θνξά ην φλνκα ηνπ 
λνζειεπηή. Αλ δελ θεξδεζεί ε πξνζνρή ηνπο, παξεξκελεχνπλ ηα ιφγηα θαη ηηο 
πξάμεηο ησλ λνζειεπηψλ θαη γίλνληαη ζπγρπηηθνί θαη ηξνκαγκέλνη. 

 Καζαξή θαη ρακειφθσλε νκηιία πξνο ηνλ άξξσζην. Οη πςεινί ηφλνη θσλήο 
δεκηνπξγνχλ άγρνο θαη έληαζε ζε απηνχο ηνπο αξξψζηνπο.  

 Κιείζηκν ηνπ ξαδηνθψλνπ θαη ηεο ηειεφξαζεο φηαλ ν λνζειεπηήο κηιά ζηνλ 
άξξσζην. Ζ ππεξθφξηηζε κε εξεζίζκαηα ηνπ πξνθαινχλ ζχγρπζε.  

 Μηα εξψηεζε ή κηα θξάζε πξέπεη λα ιέγεηαη θάζε θνξά κε ζπληνκία θαη απιέο 
ιέμεηο, γηα ειάηησζε ηεο ζχγρπζεο, βειηίσζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη αχμεζε ηεο 
δηάξθεηαο ηεο πξνζνρήο. 

 Δπαλάιεςε ηεο εξψηεζεο αλ ν άξξσζηνο δελ απαληά ή δελ θαίλεηαη λα 
θαηαιαβαίλεη. Υξεζηκνπνίεζε φκσο ησλ ίδησλ αθξηβψο ιέμεσλ. Ζ επαλάιεςε 
εληζρχεη ηελ θαηαλφεζε. Ζ αιιαγή ησλ ιέμεσλ πξνθαιεί κεγαιχηεξε ζχγρπζε. 
ηαλ είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηήζεηο πνπ δεηνχλ απαληήζεηο, λαη ή 
φρη θαη απνθπγή εξσηήζεσλ πνπ απαηηνχλ επηινγέο ή ιήςε θάπνηαο απφθαζεο. 

 Τπνκνλεηηθή αλακνλή αλ δελ απαληήζεη ν άξξσζηνο θαη επαλάιεςε ηεο ίδηαο 
εξψηεζεο. Γη‟ απηνχο ηνπο αξξψζηνπο παίξλεη ρξφλν ε επεμεξγαζία κηαο 
πιεξνθνξίαο. 

 Γηαίξεζε θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζε κεκνλσκέλεο πξάμεηο θαη παξφηξπλζε ηνπ 
αξξψζηνπ λα θάλεη έλα κφλν πξάγκα θάζε θνξά. Π.ρ. «εδψ είλαη ηα γπαιηά ζαο» 
(παχζε) «πάξηε ηα γπαιηά ζαο απφ ηε ζήθε» (παχζε) «βάιηε ηα γπαιηά ζαο». 

 Με ηε ιεθηηθή επηθνηλσλία ηαπηφρξνλε επίδεημε ησλ θαηάιιεισλ αληηθεηκέλσλ ή 
εηθφλσλ γηα ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ησλ ιεγνκέλσλ. (π.ρ. κπηζθφηα, πεηζέηεο, 
πνπιφβεξ θ.α.). 

 Σνπνζέηεζε ηνπ αξξψζηνπ ζε δσκάηην δίπια ζην λνζειεπηηθφ παξαηεξεηήξην. 
Γηαηήξεζε θσηηζκνχ θαη θαηά ηε λχρηα. Παξνρή απαιήο κνπζηθήο. 

 ηελή παξαηήξεζε ηνπ αξξψζηνπ γηα θηλήζεηο πνπ δείρλνπλ φηη πνλά ή 
αηζζάλεηαη δπζθνξία, εθφζνλ δελ είλαη ηθαλφο λα εθθξάζεη ιεθηηθά ζθέςεηο θαη 
ζπλαηζζήκαηα. 

 Πξνψζεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπνζεηψληαο ζε 
εκθαλέο κέξνο κεγάιν ξνιφη, εκεξνιφγην, ην δηαηηνιφγην θάζε εκέξαο, ην φλνκα 
ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ηελ πφιε. Έηζη εληζρχεηαη ε νπηηθή κλεκνληθή ιεηηνπξγία, ν 
πξνζαλαηνιηζκφο θαη νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο. 

 Σνπνζέηεζε γλσζηψλ θαη αγαπεηψλ αληηθεηκέλσλ ηνπ αξξψζηνπ θνληά ηνπ π.ρ. 
θσηνγξαθίεο ηεο νηθνγέλεηαο κε ην φλνκα ηνπ θάζε πξνζψπνπ ζε αληίζηνηρε 
εηηθέηα, γηα ελίζρπζε ηεο άλεζεο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο κλήκεο. 

 Απαζρφιεζε ηνπ αξξψζηνπ κε ζπρλέο αλακλεζηηθέο αζθήζεηο αλαζεσξψληαο 
παιηέο εκπεηξίεο θαηά πξνηίκεζε επράξηζηεο. Έηζη ρξεζηκνπνηείηαη ε ιεηηνπξγηθή 
καθξφρξνλε παιηά κλήκε θαη δεκηνπξγνχληαη αηζζήκαηα επράξηζηα ελψ 
ειαηηψλνληαη ε κνλαμηά, ε δπζζπκία, ν ζπκφο θ.α. 

 Απνθπγή ινγνκαρίαο θαη ακθηζβήηεζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ησλ παξαπφλσλ 
ηνπ ή ησλ κπζνπιαζηηθψλ δηεγήζεψλ ηνπ. Μπνξεί λα εθθξαζηνχλ θάπνηεο 
δηνξζψζεηο κε πνιιή επγέλεηα θαη δηάθξηζε θαη λα απνζπαζηεί ε πξνζνρή ηνπ 
αξξψζηνπ ζε θάηη άιιν. θνπφο ε ειάηησζε ηνπ άγρνπο θαη ε πξφιεςε 
δηέγεξζεο ή επηζεηηθφηεηαο. 

 Δθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ησλ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ πνπ ελδηαθέξνληαη 
γηα ην άξξσζην, ζρεηηθά κε ηε λφζν θαη ηα ζπκπηψκαηα. Ζ γλψζε ησλ ηθαλνηήησλ 
θαη νξίσλ ηνπ αξξψζηνπ βνεζά ηηο νηθνγέλεηεο λα έρνπλ πην ξεαιηζηηθέο 
πξνζδνθίεο θαη ειαηηψλεη ηελ ςπρηθή ηνπο έληαζε. 

 Γηδαζθαιία ζηελ νηθνγέλεηα απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 
βειηηψζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο θαη λα ειαηηψζνπλ ηε ζχγρπζε ηνπ 
αξξψζηνπ. Έηζη δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία θαη νη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 
κεηαμχ αξξψζησλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο. Π.ρ. δηδάζθνληαη πψο λα 
νξγαλψζνπλ αλακλεζηηθέο αζθήζεηο, πψο λα δηαηεξνχλ ζηαζεξφ ην πεξηβάιινλ 
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θαη ηε ξνπηίλα ηεο εκέξαο θαη πψο λα δείρλνπλ ππνκνλή θαη θαηαλφεζε. (Ραγηά, 
2005) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3. ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ 

 

3.1 Αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ηεο θαηάζιηςεο ζηε ηξίηε ειηθία: ζπκπηώκαηα θαη 
ραξαθηεξηζηηθά ησλ θαηαζιηπηηθώλ 

Ζ θαηάζιηςε είλαη εμίζνπ ζπρλή αηηία ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάπησζεο θαη κείσζεο ηεο 
πνηφηεηαο δσήο ζηελ ηξίηε ειηθία, αλ θαη νη εξεπλεηέο δπζθνιεχνληαη λα νξίζνπλ θιηληθά ηε 
βαξηά θαηάζιηςε θαη λα δηαρσξίζνπλ ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο. ηε βαξηά κνξθή θαηάζιηςεο 
ζηελ ηξίηε ειηθία, ζχκθσλα κε ην DSM-IV, ην άηνκν βηψλεη έλα ή δχν θπξίαξρα ζπκπηψκαηα 
(θαηαζιηπηηθή δηάζεζε θαη έιιεηςε ελδηαθέξνληνο) καδί κε ηέζζεξα ή θαη πεξηζζφηεξα απφ 
ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα, ηνπιάρηζηνλ γηα 2 βδνκάδεο: αίζζεκα καηαίσζεο ή 
αδηθαηνιφγεηεο ελνρήο, αδπλακία ζπγθέληξσζεο ή ιήςεο απνθάζεσλ, αίζζεκα θφπσζεο, 
ςπρνθνηλσληθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε, αυπλία ή ππεξαπλία, ζεκαληηθή κείσζε ή αχμεζε 
βάξνπο ή φξεμεο, επαλαιακβαλφκελεο ζθέςεηο ζαλάηνπ ή απηνθηνληθφ ηδεαζκφ. 
(Blazer.,2003)  

Σα βαζηθά δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ζνβαξήο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο είλαη θνηλά γηα φινπο 
κε ειάρηζηεο δηαθνξνπνηήζεηο αλά ειηθηαθή νκάδα. Γηα παξάδεηγκα, ε κειαγρνιία δείρλεη λα 
απνηειεί ζχκπησκα ζηηο κεγαιχηεξεο ειηθίεο ελψ νη ςπρνθηλεηηθέο ελνριήζεηο είλαη πην 
δηαθξηηέο ζηα ειηθησκέλα άηνκα. (Blazer.,2003)  

Ζ ήπηα κνξθήο θαηάζιηςε/ππνζπλδξνκηθή, ζχκθσλα κε ην DSM-IV δηαγηγλψζθεηαη φηαλ 
ππάξρεη παξνπζία ελφο κφλν πξσηαξρηθνχ ζπκπηψκαηνο, ην νπνίν θαη ζπλνδεχεηαη απφ έλα 
έσο ηξία επηπξφζζεηα ζπκπηψκαηα. Ζ ήπηα θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή ζρεηίδεηαη κε ελνριήζεηο 
παξφκνηεο κε απηέο ηεο ζνβαξήο θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο, φπσο κείσζε ηεο ζσκαηηθήο 
ιεηηνπξγίαο, πεξίνδν αδπλακίαο, ρακειφ απηφ-πξνζδηνξηδφκελν επίπεδν πγείαο, ρξήζε 
ςπρνηξφπσλ θαξκάθσλ, ρακειφ επίπεδν απηφ-αληηιακβαλφκελεο θνηλσληθήο ππνζηήξημεο 
θιπ. (Blazer.,2003)  

Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε ελφο ζπλδξφκνπ θαηάζιηςεο ρσξίο ζιίςε, πνπ 
ζπλαληάηαη ζπρλφηεξα ζε ειηθησκέλα άηνκα, θαζψο θαη ηελ χπαξμε ελφο ζπλδξφκνπ, πνπ 
ραξαθηεξίδεηαη απφ απφζπξζε, απάζεηα, έιιεηςε ζζέλνπο θαη ελεξγεηηθφηεηαο. Ζ δπζζπκηθή 
δηαηαξαρή είλαη κία καθξνρξφληα δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο, ιηγφηεξν ζνβαξή απφ ηελ βαξηά 
θαηάζιηςε θαη κε δηάξθεηα 2 ή πεξηζζφηεξα ρξφληα. πάληα έρεη ζεκεία έλαξμεο ζηελ ηξίηε 
ειηθία, θαζψο πξσηνεκθαλίδεηαη ζηε κέζε ειηθία θαη επηκέλεη κέρξη ηελ ηξίηε. (Blazer.,2003)  

Ζ θαηάζιηςε ζηε ηξίηε ειηθία ζπρλά ζπλππάξρεη κε άιιεο ζσκαηηθέο θαη ςπρηαηξηθέο 
αζζέλεηεο ηδηαίηεξα ζηηο πνιχ πξνρσξεκέλεο ειηθίεο. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηάζιηςε είλαη 
ζπρλή ζε ειηθησκέλνπο, πνπ αλαξξψλνπλ απφ έκθξαγκα ηνπ κπνθαξδίνπ θαη ζε απηνχο, 
πνπ πάζρνπλ απφ δηαβήηε, πξνβιήκαηα γνθνχ θαη εγθεθαιηθφ. Δπίζεο, ε βαξηά θαηάζιηςε 
είλαη παξνχζα ζην 20% πεξίπνπ ησλ αζζελψλ κε Ν.Α. (Blazer.,2003)  

Πξφζθαηα κία νκάδα εξεπλεηψλ πξφηεηλε ηε θαηεγνξία Καηάζιηςε Αλντθψλ Αζζελψλ κε 
Αιηζράηκεξ γηα ηα άηνκα, πνπ πιεξνχλ ηξία απφ ηα θιηληθά θξηηήξηα γηα άλνηα ηχπνπ 
Αιηζράηκεξ, φπσο θαηαζιηπηηθή δηάζεζε, αλεδνλία, θνηλσληθή απνκφλσζε, θησρή φξεμε 
θαθφ χπλν, ςπρνζσκαηηθέο αιιαγέο, επεξεζηζηφηεηα, θφπσζε ή απψιεηα ελέξγεηαο, 
αηζζήκαηα καηαίσζεο θαη απηνθηνληθέο ζθέςεηο. (Blazer.,2003)  

ε γεληθέο γξακκέο, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είλαη πην ζπρλά ζηνπο πνιχ ειηθησκέλνπο 
αλ θαη απηή ε αλαινγία πηζαλφλ λα νθείιεηαη ζην πξνρσξεκέλν ηεο ειηθίαο, ζην πςειφ 
πνζνζηφ γπλαηθψλ, ζηε παξνπζία ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, γλσζηηθήο δηαηαξαρήο θαη 
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ρακεινχ θνηλσληθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Ζ ηαηξηθή λνζεξφηεηα, ε ιεηηνπξγηθή 
έθπησζε θαη νη αλνηθέο δηαηαξαρέο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ εκθάληζε ηεο 
θαηάζιηςεο, ελψ ε θαηάζιηςε κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ έθβαζε απηψλ ησλ αζζελεηψλ. 
Δπηπξφζζεηα, ε θαηάζιηςε ζηε ηξίηε ειηθία δείρλεη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζεκαληηθή 
απψιεηα βάξνπο, ελψ ζρεηίδεηαη κε ρξφληεο αζζέλεηεο, φπσο είλαη ηα θαξδηναγγεηαθά 
λνζήκαηα. (Blazer.,2003)  

Οη αζζελείο κε Αιηζράηκεξ δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν ζην λα παξνπζηάζνπλ ζνβαξή 
θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, εηδηθά κεηά απφ 5 ρξφληα. Σα πξφσξα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε 
άηνκα κε ήπηα γλσζηηθή δηαηαξαρή (MCI) κπνξεί λα απνηεινχλ κία πξν-θιηληθή έλδεημε θαη 
ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε σο έλδεημε γηα ηελ κειινληηθή εμέιημε ηεο γλσζηηθήο 
δηαηαξαρήο Ν.Α. Παξάιιεια, ε θαηάζιηςε πεξηπιέθεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ εμέιημε ηεο 
Ν.Α, θαζψο απμάλεη ηελ δπζιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηελ επεξεζηζηφηεηα θαη νδεγεί ζηελ επηπιένλ 
επηβάξπλζε θαη ζπλαηζζεκαηηθή θαηάπησζε ηνπ θξνληηζηή. (Blazer.,2003) 
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3.2 Γηάγλσζε θαηάζιηςεο όηαλ ζπλππάξρεη άλνηα 

Μηα αθξηβήο δηάγλσζε πξνυπνζέηεη πεξηζζφηεξα απφ απιή αλαγλψξηζε ησλ 
ζπκπησκάησλ. Οη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε πεξηιακβάλνπλ: ηνλ αξηζκφ 
ησλ εκθαληδνκέλσλ ζπκπησκάησλ, ην είδνο ησλ ζπκπησκάησλ ηδηαηηέξσο ησλ αηζζεκάησλ 
ηεο απειπηζίαο, ηεο έλνρεο θαη ηεο αλαμηφηεηαο, ηέινο ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ πθίζηαληαη ηα 
ζπκπηψκαηα. (Σζνχθαιεο 2015) 

Ζ άλνηα ζπλήζσο επηδεηλψλεηαη κε αξγφ ξπζκφ ζε ρξνληθή πεξίνδν κελψλ ή ρξνλψλ. Αλ 
ππάξρεη εκθαλήο αιιαγή ζηελ ζπκπεξηθνξά θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα γηα πεξηζζφηεξν απφ 
κεξηθέο εβδνκάδεο, ε θαηάζιηςε είλαη ελδερνκέλσο ε αηηία γη‟ απηφ. (Σζνχθαιεο 2015) 

Ζ θαηάζιηςε επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνχξγεη έλα άηνκν ζηελ θαζεκεξηλή δσή. πρλά 
είλαη δχζθνιν λα δηαγλσζηεί φηαλ ππάξρεη άλνηα, θαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, πξέπεη λα 
δηαγλσζηεί θαη λα ζεξαπεπηεί απφ γηαηξφ. (Σζνχθαιεο 2015) 
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3.3 Γηαθνξηθή δηάγλσζε άλνηαο-θαηάζιηςεο 

Τπάξρνπλ πνιιά ζπκπηψκαηα πνπ είλαη θνηλά θαη ζηελ άλνηα θαη ζηελ θαηάζιηςε ηα φπνηα 
κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλε δηάγλσζε ζηελ πεξίπησζε ελφο ειηθησκέλνπ 
άηνκνπ. Απηά ηα ζπκπηψκαηα πεξηιακβάλνπλ: ζχγρπζε, δηαηαξαρή κλήκεο, πξφβιεκα ζηελ 
ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο θ.ιπ. (Σζνχθαιεο 2015) 

Αλ θάπνην άηνκν ή θάπνηνο/α θνληά ζ‟ απηφ αλεζπρεί ζρεηηθά κ‟ απηά ηα ζπκπηψκαηα, 
πξέπεη λα κηιήζεη ζ‟ έλα γηαηξφ γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ζα γίλεη ζσζηή δηάγλσζε δηφηη νη 
ζεξαπεπηηθέο αγσγέο γηα ηελ θαηάζιηςε θαη ηελ άλνηα είλαη δηαθνξεηηθέο. (Σζνχθαιεο 2015) 

Μηα ιάζνο δηάγλσζε γηα άλνηα κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ην άηνκν κε θαηάζιηςε δελ παίξλεη ηελ 
ππνζηήξημε θαη ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αλαξξψζεη. Παξνκνίσο, ε 
ιαλζαζκέλε δηάγλσζε ηεο άλνηαο σο θαηάζιηςε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κε ξεαιηζηηθέο 
πξνζδνθίεο γηα βειηίσζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ άηνκνπ. (Σζνχθαιεο 2015) 
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3.4 Πξόιεςε ηεο θαηάζιηςεο ζηηο πεξηπηώζεηο άλνηαο 

Έθηνο απφ ηελ ςπρνινγηθή θαη ηελ ηαηξηθή ζεξαπεπηηθή αγσγή, ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα 
πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ γηα λα κεησζεί ν θίλδπλνο ηεο θαηάζιηςεο θαη λα δηαηεξεζεί θαη/ή λα 
βειηησζεί ε πνηφηεηα δσήο ηνπ άηνκνπ κε άλνηα. (Σζνχθαιεο 2015) 

 Πξνζαξκνγή ηνπ ζπηηηνχ θαη ην άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπ άηνκνπ ψζηε λα γίλεη πην 
εχρξεζην. 

 Διαρηζηνπνίεζε ησλ αιιαγψλ θαη δηαηήξεζε κηαο πξνβιέςηκεο ξνπηίλαο. 

 Διαρηζηνπνίεζε ηεο έληαζεο θαη ηνπ άγρνπο απινπνηψληαο ή εμαιείθνληαο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ γίλεη πνιχ δχζθνιεο. 

 Μείσζε ηεο έθζεζεο ζε θαηάζηαζεο πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ππεξδηέγεξζε ή 
ελέρνπλ θάπνηα απεηιή. 

 Τπνζηήξημε ηνπ άηνκνπ ψζηε λα κπνξεί λα δηεθπεξαηψλεη ηηο ζπλεζηζκέλεο 
δξαζηεξηφηεηεο γηα φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν δηάζηεκα. 

 Δμαζθάιηζε θαζεκεξηλψλ πγηεηλψλ γεπκάησλ κε πνιιά θξέζθα θξνχηα θαη ιαραληθά. 

 Παξνρή ζπκπιεξσκάησλ βηηακίλεο Β αλ ην άηνκν έρεη έιιεηςε απηήο ηεο βηηακίλεο. 

 Δλζάξξπλζε γηα ηαθηηθή άζθεζε. 

 Έθζεζε ηνπ άηνκν ζηνλ ήιην γηα ιίγν θάζε κέξα. 

 Φξνληίδα ψζηε λα ππάξρεη κηα ηαθηηθή θνηλσληθή επαθή. 

 Δλζάξξπλζε γηα ραιάξσζε ή δηαινγηζκφ γηα θάπνηα ψξα θάζε κέξα. 

                                                                                                                 (Σζνχθαιεο 2015) 
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3.5 πλ-λνζεξόηεηα άλνηαο θαη θαηάζιηςεο ζηε ηξίηε ειηθία 

Ζ ζπρλή ζπλχπαξμε ηεο θαηάζιηςε θαη ηεο άλνηα ζηε ηξίηε ειηθία, έρεη θαηά θαηξνχο 
ππξνδνηήζεη πνηθίιεο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο γηα ην είδνο ηεο ζρέζε ηνπο. χκθσλα κε ηα 
επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία, πνπ παξαζέηεη ν Edo Richard θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο (2013), ηα 
θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζπλαληψληαη ζην 40 κε 50% θαη ε βαξηά θαηάζιηςε ζην 10 κε 
20% ησλ αζζελψλ κε Ν.Α. Σα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζπκβαίλνπλ ζην 3 κε 63% ησλ 
αηφκσλ κε ήπηα γλσζηηθή δηαηαξαρή (MCI). (Richard θαη ζπλ., 2013) 

Κάπνηεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ, πσο ε θαηάζιηςε είλαη πξφδξνκνο ηεο άλνηαο ή πσο 
ζπλππάξρεη ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο Ν.Α ή άιισλ αλνηψλ, ελψ άιιεο κειέηεο αδπλαηνχλ λα 
επηβεβαηψζνπλ κία ηέηνηα ζπζρέηηζε. (Chen θαη ζπλ.,1999) 

Μειέηεο ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ ππνζηεξίδνπλ, πσο ππάξρεη απμεκέλε πηζαλφηεηα 
εκθάληζεο MCI ζηελ θαηάζιηςε. Οη κεραληζκνί φκσο πίζσ απφ ηνλ ηξφπν, πνπ 
αιιειεπηδξνχλ ε θαηάζιηςε θαη ε άλνηα δελ είλαη απφιπηα μεθάζαξνη. Ζ θαηάζιηςε ζα 
κπνξνχζε λα είλαη παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ άλνηα, έλα πξψηκν ζχκπησκα 
άλνηαο, κηα αληίδξαζε ζηελ γλσζηηθή θαη ιεηηνπξγηθή έθπησζε ή έλα επηπξφζζεην ζχκπησκα 
ελφο άιινπ παξάγνληα επηθηλδπλφηεηαο, φπσο ην αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ. Μάιηζηα, νη αγγεηαθνί 
παξάγνληεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ θαηάζιηςε ζηελ ηξίηε ειηθία θαη ε εγθεθαιν-αγγεηαθή 
αζζέλεηα κπνξεί λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο αηηηνινγηθφο παξάγνληαο ηεο MCI θαη ηεο 
θαηάζιηςεο. (Richard θαη ζπλ., 2013)  

Ζ αληηθαηηθφηεηα πνιιψλ εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ πάλσ ζηε ζρέζε ησλ δχν θιηληθψλ 
θαηαζηάζεσλ έρεη θαηά θαηξνχο πξνβιεκαηίζεη. Γχν έξεπλεο πιήζνπο θαηέιεμαλ ζην 
ζπκπέξαζκα, πσο ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα δελ θαηάθεξαλ λα πξνβιέςνπλ ηελ έλαξμε 
ηεο άλνηαο ζε δηάζηεκα ιίγσλ εηψλ. Αληηζέησο, ηα δεδνκέλα ηεζζάξσλ κειεηψλ πεξίπησζεο 
θαλέξσζαλ κία ζπζρέηηζε αλάκεζα ζε ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο θαη ηελ επαθφινπζε δηάγλσζε 
Ν.Α. Γχν κειέηεο πιήζνπο έδεημαλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο άλνηαο ζε πιεζπζκνχο κε 
θαηάζιηςε ή θαηαζιηπηηθή δηάζεζε. Λακβάλνληαο ππφςε ην αληηθαηηθφ ησλ παξαπάλσ 
εξεπλεηηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, ν Peijun Chen θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1999) ζέιεζαλ λα 
κεηξήζνπλ ηε ρξνληθή ζπζρέηηζε ηεο εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο θιηληθήο έλαξμεο ηεο 
άλνηαο. Μειέηεζαλ ην αλ ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πξνβιέπνπλ ηελ θιηληθή έλαξμε ηεο 
άλνηαο ή αλ ε εκθάληζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ απιά αθνινπζεί ηελ έλαξμή ηεο. 
Σα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ ππνδεηθλχνπλ, πσο ηα θαηαζιηπηηθά 
ζπκπηψκαηα, είλαη πξψηκεο εθδειψζεηο ηεο άλνηαο θαη φρη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο ηεο 
επεξρφκελεο άλνηαο. (Chen.,1999) 

Σν 2006 ν Ling Han θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ επερείξεζαλ λα αλαιχζνπλ ηελ ρξνληθή ζρέζε ηεο 
θαηάζιηςεο θαη ηεο άλνηαο κέζα απφ 4 επηκέξνπο εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο: 

 Ζ θαηάζιηςε ζηε ηξίηε ειηθία κπνξεί λα είλαη έλαο αλεμάξηεηνο παξάγνληαο 
επηθηλδπλφηεηαο ζηελ εκθάληζε γλσζηηθήο έθπησζεο, πηζαλφλ κέζσ ηνπ 
γιπθνθνξηηθνεηδή θαηαξξάθηε, φπνπ ε εμέιημε ηεο παζνινγίαο ηεο θαηάζιηςεο κπνξεί 
ηειηθά λα νδεγήζεη ζε βιάβε ηνπ ηππφθακπνπ θαη ζηελ εκθάληζε άλνηαο. 

 Σφζν ε θαηάζιηςε φζν θαη ε γλσζηηθή δηαηαξαρή κπνξεί λα απνηεινχλ ζπλέπεηα 
θνηλψλ παξαγφλησλ επηθηλδπλφηεηαο, φπσο νη αγγεηαθέο παζήζεηο. 

 Ζ ζπλχπαξμή ηνπο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε βξαρππξφζεζκνπο παξάγνληεο π.ρ κία 
βαξηά αζζέλεηα ή αλαπεξία. 

 Ζ θαηάζιηςε κπνξεί λα είλαη ε πξψηκε εθδήισζε ή ν πξφδξνκνο ηεο άλνηαο. 

Καηφπηλ, επεδίσμαλ λα εμεηάζνπλ ηε βξαρππξφζεζκε ζρέζε ησλ θαηαζιηπηηθψλ 
ζπκπησκάησλ κε ηελ γλσζηηθή έθπησζε εζηηάδνληαο ζηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα σο έλα 
δπλακηθφ, πνπ πνηθίιεη ρξνληθά σο πξνο ηελ εθδήισζε. Σα δεδνκέλα ηεο κειέηεο 
πξνέθπςαλ απφ κία νκάδα αζζελψλ, πνπ αμηνινγήζεθαλ αλαθνξηθά κε ηα θαηαζιηπηηθά 
ζπκπηψκαηα θαη ηε γλσζηηθή έθπησζε θαη‟ επαλάιεςε θαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 3, 6 θαη 12 
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κελψλ. Καηά ηελ έλαξμε ηεο εξεπλεηηθήο πεξηφδνπ ηα άηνκα πνπ ζπκκεηείραλ είραλ απφ 
θαζφινπ έσο θαη πεξηνξηζκέλε γλσζηηθή έθπησζε. Απφ ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, πνπ 
πξνέθπςαλ νη εξεπλεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα, πσο ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 
απνηεινχλ γηα ηελ άλνηα έλα θιηληθφ ζπλαθφινπζν θαη φρη πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο ή 
πξφδξνκνο ηεο γλσζηηθήο απηήο δηαηαξαρήο. (Han θαη ζπλεξγάηεο., 2006) 

Σελ ίδηα πεξίνδν ε Mary Ganguli θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2006) δεκνζίεπζαλ ηα 
απνηειέζκαηα κίαο 12εηήο επηδεκηνινγηθήο έξεπλάο. ηφρνο ηεο ήηαλ λα δηεξεπλήζεη ηε 
ζρέζε αλάκεζα ζηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ζηελ επεξρφκελε γλσζηηθή έθπησζε ζε 
κία νκάδα ειηθησκέλσλ ρσξίο άλνηα θαηά ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε. Πνιινί απφ ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα παξέκεηλαλ ρσξίο ζπκπηψκαηα άλνηαο θαη θαηά ηελ 
επαλαιεπηηθή κέηξεζε ελψ θάπνηνη άιινη φρη. Δπξφθεηην γηα κία δηεηή κέηξεζε ησλ 
γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ησλ θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηεο άλνηαο θαηά 
ηελ έλαξμε ηεο έξεπλαο θαη θαηφπηλ κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζε άηνκα κε ή ρσξίο αξρηθά 
θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζηηο νκάδεο ηφζν ησλ αλντθψλ φζν θαη ησλ κε αλντθψλ 
ρξεζηκνπνηψληαο κνληέια ηπραίαο επίδξαζεο (Ganguli., 2006). 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνέθπςε, πσο απφ ηνπο 1094 ζπκκεηέρνληεο, πνπ δελ 
αλέπηπμαλ άλνηα, απηνί κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα είραλ εμ αξρήο ζεκαληηθά ρακειφηεξν 
ζθνξ ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε ζρέζε κε ηνπο κε θαηαζιηπηηθνχο ζπκκεηέρνληεο. 
Αθφκε, ζηνπο 171 ζπκκεηέρνληεο, πνπ αξγφηεξα εκθάληζαλ άλνηα, ε θαηάζιηςε 
ζπζρεηίζηεθε κε θαθή απφδνζε ζε κεξηθέο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο. Ζ γλσζηηθή έθπησζε κε ηε 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ήηαλ ειάρηζηε ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο άλνηα ελψ ε μεθάζαξε 
έθπησζε ήηαλ εκθαλήο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κε άλνηα. Σέινο ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 
δελ ζπζρεηίζηεθαλ κε ηνλ ξπζκφ ηεο γλσζηηθήο έθπησζεο ζε θακία απφ ηηο ππν-θαηεγνξίεο 
ηνπ δείγκαηνο. Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, νδήγεζαλ ζην ζπκπέξαζκα, πσο ηα θαηαζιηπηηθά 
ζπκπηψκαηα ζρεηίδνληαη θάζεηα κε ηε γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία αιιά φρη κε ηνλ γλσζηηθφ 
εθθπιηζκφ. Ζ ζεκαληηθή γλσζηηθή έθπησζε, πνπ πξνθχπηεη κε ηε πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δελ 
κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ ηεο θαηάζιηςεο. (Ganguli., 2006) 

Σν 2011 ν Ge Li θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δεκνζίεπζαλ ηελ 15εηή ηνπο έξεπλα, πνπ δηεξεπλνχζε 
ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο επηθηλδπλφηεηαο εκθάληζεο άλνηαο θαη ησλ αξρηθψλ θαηαζιηπηηθψλ 
ζπκπησκάησλ. Σα απνηειέζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ην πιήζνο ηνπ δείγκαηνο θαη κεηά 
απφ επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο, έδεημαλ πσο θαηά ηελ αξρηθή κέηξεζε ην 9,4% ηνπ δείγκαηνο 
παξνπζίαδε ζεκαληηθά θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα θαη ην 21,2% είρε θάπνην ηζηνξηθφ 
θαηάζιηςεο. Σν πξνζαξκνζκέλν πνζνζηφ επηθηλδπλφηεηαο γηα ηελ άλνηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε 
ηα πξψηκα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ήηαλ 1,71. ε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο 
ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο, ηα άηνκα κε θαηάζιηςε ηξίηεο ειηθίαο βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξν 
θίλδπλν εκθάληζεο άλνηαο (1,46) ελψ ε θαηάζιηςε ζε κηθξφηεξε ειηθία δελ ζρεηίζηεθε 
θαζφινπ κε ηελ εκθάληζε άλνηαο. Δπηπιένλ, ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο άλνηαο δελ 
είρε κφλν ε θαηαζιηπηηθή δηάζεζε αιιά θαη ε αληηιεπηή δπζθνιία εθηέιεζεο έξγνπ. Μέζα 
απφ ηε κειέηε απηή, νη εξεπλεηέο επηβεβαίσζαλ, πσο ε θαηάζιηςε ζηε ηξίηε ειηθία ζρεηίδεηαη 
κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο άλνηαο θαη κπνξεί λα απνηειεί κία πξψηκε εθδήισζε ηεο 
άλνηαο παξά έλαο πξνβιεπηηθφο παξάγνληαο επηθηλδπλφηεηαο εκθάληζήο ηεο. (Ge Li et al, 
2011) 

Σν 2013 ν Edo Richard θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, ππνζηήξημαλ, πσο ε θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε 
απμεκέλε επηθηλδπλφηεηα εκθάληζεο επηθξαηνχζαο MCI, άλνηαο θαη εθθπιηζκνχ απφ 
επηθξαηνχζα MCI ζε άλνηα αιιά φρη ζε πεξηζηαζηαθή MCI. Δπίζεο βξέζεθε, πσο ε ζρέζε 
ηεο θαηάζιηςεο κε ηελ επηθξαηνχζα άλνηα θαη ηελ εμέιημε απφ MCI ζε άλνηα είλαη ηζρπξφηεξε 
ζηελ πεξίπησζε ηεο VaD ζε ζρέζε κε ηε Ν.Α θαη νθείιεηαη θπξίσο ζηα θαηαζιηπηηθά 
ζπκπηψκαηα. ηα πιαίζηα απηήο ηεο έξεπλαο ππνζηεξίρηεθε, πσο ε θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη 
θάζεηα κε ηελ MCI θαη ηελ άλνηα θαη δηαρξνληθά κφλν κε ηελ άλνηα, ππνδεηθλχνληαο, φηη ε 
θαηάζιηςε αλαπηχζζεηαη κε ηελ κεηάβαζε απφ ηελ πγηή γλσζηηθή ιεηηνπξγία ζηελ άλνηα. 
Δπίζεο, ηα επξήκαηα, πσο ε θαηάζιηςε είλαη πην ηζρπξά ζπλδεδεκέλε κε ηελ VaD απφ φηη κε 
ηελ Ν.Α θαη πσο απηή ε ζρέζε απνδπλακψλεηαη ζε πεξηπηψζεηο ξχζκηζεο ηεο αγγεηαθήο 
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επηβάξπλζεο, δεκηνπξγεί ηελ πεπνίζεζε, πσο ε θαξδηαγγεηαθή αζζέλεηα παίδεη θάπνην ξφιν 
ζε απηή ηε ζρέζε. (Richard., 2013)  

Σέινο, ε Deborah Barnes θαη νη ζπλεξγάηεο ηεο (2012) ζε κία κειέηε πιήζνπο, εμέηαζαλ ηα 
θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζε έλα θάζκα ρξφλνπ (κέζε ειηθία θαη ηξίηε ειηθία) θαη ζε ζρέζε 
κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο άλνηαο, ζέινληαο λα δηαπηζηψζνπλ ηε ρξνληθή ζρέζε αιιά θαη 
ην είδνο ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζηηο δχν παζήζεηο. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ, πσο 
ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα ζηε κέζε ειηθία ή ζηε ηξίηε ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν 
εκθάληζεο άλνηαο. Δπνκέλσο, ε θαηάζιηςε, πνπ μεθηλάεη ζηε ηξίηε ειηθία κπνξεί λα είλαη 
ζηελ νπζία κέξνο-ζχκπησκα ηεο Ν.Α ελψ ε επαλεκθαληδφκελε θαηάζιηςε κπνξεί λα 
ζρεηίδεηαη κε απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο VaD. (Barnes., 2012) 
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3.6 ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΣΗ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ 

Οη ζηφρνη ηεο ζεξαπείαο είλαη ε κείσζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο 
ειηθησκέλνπο, ε απνηξνπή ηνπ απηνθηνληθνχ ηδεαζκνχ, ε ππνηξνπή ή ε επαλεκθάληζε ησλ 
ζπκπησκάησλ, ε βειηίσζε ηεο γλσζηηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο θαη ε παξνρή 
βνεζείαο ζηνπο αζζελείο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 
αληηκεησπίζνπλ ηελ αληθαλφηεηα ηνπο ή ηνλ ςπρνθνηλσληθφ απνθιεηζκφ (Bartels et al., 
2003). 

Ο ζρεδηαζκφο ηεο ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κε αμηνιφγεζε, ε φπνηα ζα 
επηθεληξσζεί ζηνλ εληνπηζκφ ηεο νπνηαζδήπνηε ιήςεο θάξκαθσλ ή ηεο παξνπζίαο 
αζζελεηψλ πνπ πξνδηαζέηνπλ γηα θαηάζιηςε. Ζ ζεξαπεία ηεο ππνθείκελεο λφζνπ ή ε 
δηαθνπή βιαπηηθψλ θαξκάθσλ είλαη απαξαίηεηε, άιια ζπρλά δελ αξθεί πξνθεηκέλνπ λα 
επηηεπρηεί ε χθεζε ηεο θαηάζιηςεο (Alexopoulos et al., 2001). 

Δπίζεο ρξεηάδνληαη αληηθαηαζιηπηηθά, ςπρνζεξαπεία, ή θαη ηα δπν. Ο ζπλδπαζκφο απνηειεί 
ηελ ζεξαπεία εθινγήο γηα ηελ κείδνλα θαηάζιηςε ηεο ηξίηεο ειηθίαο  (Alexopoulos et al., 
2001). Ζ γλσζηηθή-ζπκπεξηθνξηθά ζεξαπεία, ε ππνζηεξηθηηθή ςπρνζεξαπεία, ε ζεξαπεία 
επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ε δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία είλαη νη πξνηηκψκελεο 
ςπρνζεξαπείεο γηα ειηθησκέλα άηνκα κε θαηάζιηςε (Alexopoulos et al., 2001). Οη 
πξνζεγγίζεηο ηεο γλσζηηθήο ζεξαπείαο είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθέο ζε ειηθησκέλα άηνκα κε 
απηέο ζε λεφηεξνπο ελήιηθεο (Koder et al., 1996) 

Καηά ηελ ηξίηε ειηθία ε θαηάζιηςε απνηειεί ππνηξνπηάδνπζα κνξθή. Σα αληηθαηαζιηπηηθά 
είλαη εμίζνπ απνηειεζκαηηθά φηαλ ρνξεγνχληαη ζε ειηθησκέλα άηνκα κε φηαλ ρνξεγνχληαη ζε 
λεφηεξνπο ελήιηθεο (Salzman et al., 2002). ε κειέηε πνπ έγηλε, ην 90% ησλ ειηθησκέλσλ κε 
κείδνλα θαηάζιηςε ζε χθεζε παξνπζίαζε ππνηξνπή εληνο 3 εηψλ φηαλ βξίζθνληαλ ζε 
ζεξαπεία ζπληήξεζεο κε εηθνληθφ θάξκαθν, ελψ εθείλνη πνπ βξίζθνληαλ ζε ζπληήξεζε κε 
αληηθαηαζιηπηηθφ θαη δηαπξνζσπηθή ςπρνζεξαπεία παξνπζίαζαλ πνζνζηά ππφηξνπεο 20% 
(Reynolds et al., 1999). 

Σα αληηθαηαζιηπηηθά επηινγήο είλαη νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο 
(SSRI) θαη νη αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο-λνξεπηλεθξίλεο (SNRI), θαη 
αθνινπζνχλ ε βνππξνπηφλε θαη ε κηξηαδαπίλε. Παξφιν πνπ νη αξρηθέο δφζεηο SSRI θαη 
SNRI πνπ ρνξεγνχληαη ζε ειηθησκέλα άηνκα ζα πξέπεη λα είλαη ρακειέο, νη ηειηθέο δφζεηο ζα 
πξέπεη λα είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε λεαξνχο ελήιηθεο (Alexopoulos 
et al., 2001 & Salzman and Small, 2005). 

Γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηάζιηςεο ζηελ ηξίηε ειηθία είλαη πην πηζαλφ λα ζεκεησζεί απφθξηζε ζε 
κε ζπγθεθξηκέλεο ππνζηεξηθηηθέο παξεκβάζεηο απφ φηη ζε άιιεο κνξθέο θαηάζιηςεο 
(Salzman and Small, 2005). Ζ πξνζεθηηθή αλακνλή γηα ηνπιάρηζηνλ 2 εβδνκάδεο ελδείθλπηαη 
γηα ηελ ειάζζνλα θαηάζιηςε. Χζηφζν, εάλ ηα ζπκπηψκαηα επηκέλνπλ γηα πεξηζζφηεξν απφ 
2-3 κήλεο, ν ζπλδπαζκφο SSRI θαη ςπρνζεξαπείαο είλαη ε ζεξαπεία εθινγήο, Παξφιν πνπ ε 
θαξκαθεπηηθή αγσγή απφ κνλή ηεο ή ε ςπρνζεξαπεία απφ κνλή ηεο απνηεινχλ ινγηθέο 
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο (Alexopoulos et al., 2001). 

Θα πξέπεη λα ρνξεγεζνχλ νη ζσζηέο δφζεηο απφ θάπνην αληηθαηαζιηπηηθφ γηα ηνπιάρηζηνλ 4 
εβδνκάδεο πξνηνχ θξηζεί αλαπνηειεζκαηηθφ ην θάξκαθν θαη γίλεη δνθηκή δηαθνξεηηθήο 
θαηεγνξίαο θάξκαθνπ. Δάλ ε απφθξηζε ηνπ αζζελνχο ζε θάπνην αληηθαηαζιηπηηθφ είλαη 
θησρή, ζα πξέπεη λα γίλεη δνθηκή πςειφηεξεο δφζεο. Αλ δελ ζεκεησζεί πεξαηηέξσ βειηίσζε, 
ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ρξήζεο εληζρπηηθνχ παξάγνληα. Δάλ ην αξρηθφ 
αληηθαηαζιηπηηθφ ήηαλ SSRI, κπνξεί λα πξνζηεζεί βνππξνπηφλε, ιίζην ή λνξηξηπηπιίλε. Δάλ 
ν αζζελήο έιαβε αξρηθά ζεξαπεία κε βνππξνπηφλε, κπνξεί ελδερνκέλσο λα βνεζήζεη 
θάπνην SSRI ή ιίζην. Μπνξεί λα γίλεη επηινγή ηεο ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο ζε νπνηνδήπνηε 
ζηάδην, αλ ν αζζελεο παξνπζίαζε επηδείλσζε. ε πεξηπηψζεηο ςπρσηηθήο θαηάζιηςεο θαηά 
ηελ ηξίηε ειηθία ζπληζηψληαη ζπλδπαζκφο αληηθαηαζιηπηηθψλ (SSRI ή βελιαθαμίλε) θαη 
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άηππσλ λεπξνιεπηηθψλ (εθηφο ηεο θινδαπίλεο). Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν ηεο 
ειεθηξνζπαζκνζεξαπείαο, εάλ νη αζζελείο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία κε 
αληηθαηαζιηπηηθά, εάλ έρνπλ ζνβαξή θαηάζιηςε κε θίλδπλν απηνθηνλίαο, εάλ είλαη πηζαλφηεξν 
λα πεζάλνπλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο ηξνθήο θαη πγξψλ, ή εάλ είλαη ςπρσηηθνί (Alexopoulos et 
al., 2001). 

Καηά ηελ ζεξαπεία ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηα αληηθαηαζιηπηηθά ζηηο 
ίδηεο δφζεηο φπσο θαη θαηά ηε ζεξαπεία. ε αζζελείο πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη κνλφ έλα 
ζνβαξφ επεηζφδην θαηάζιηςεο, ε αληηθαηαζιηπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή ζα πξέπεη λα 
ζπλερηζηεί γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ρξφλν. Οη αζζελείο κε ηξία επεηζφδηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
δσήο ηνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζεξαπεία ζπληήξεζεο γηα πάλσ απφ 3 ρξφληα. ε 
αζζελείο κε ςπρσηηθή θαηάζιηςε πνπ επηηπγράλνπλ χθεζε θαηφπηλ ζεξαπείαο κε έλα 
αληηθαηαζιηπηηθφ θαη έλα αληηςπρσηηθφ θάξκαθν, ζπλίζηαηαη ελ γέλεη ε ζπλέρηζε ηνπ 
αληηςπρσηηθνχ θάξκαθνπ γηα 6 κήλεο (Alexopoulos et al., 2001). 
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3.7 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΝΟΗΛΔΤΣΗ ΣΗΝ ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ  

Σν θεθάιαην απηφ αλαθέξεηαη ζην πσο ν λνζειεπηήο σο εηδηθφο ςπρηθήο πγείαο κπνξεί λα 
βνεζήζεη θαη λα δψζεη ζπκβνπιέο, λα εθπαηδεχζεη ηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηαηαξαρέο 
δηάζεζεο. Γειαδή πσο κπνξεί λα ζεξαπεχεη κέζα απφ ηελ ςπρνζεξαπεία ηα παηδηά, ηνπο 
έθεβνπο, ηνπο ελήιηθεο θαη ηνπο ειηθησκέλνπο κε ηελ βνήζεηα ηεο ζπδήηεζεο, ηεο 
ζπκβνπιήο, εκπλένληαο ζηγνπξηά θαη εκπηζηνζχλε. (Chitty, K.K. 2010). 

Πξψηα απφ φια, γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο ςπρνζεξαπεπηήο έλαο λνζειεπηήο ζα πξέπεη λα 
έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πάλσ ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο ζε κεηαπηπρηαθφ επίπεδν. 
θνπφο ηνπ λνζειεπηή είλαη λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο λα μαλαβξνχλ ηνλ παιηφ ηνπο εαπηφ. 
Ο λνζειεπηήο πξέπεη λα είλαη ζχκβνπινο, δάζθαινο θαη εθπαηδεπηήο απέλαληη ζηνλ αζζελή 
ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη απαξαίηεηνη ζηφρνη. Μέζα απφ ηηο ζπλεδξίεο ν λνζειεπηήο ζα 
βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα βξεη ηελ ςπρηθή ηνπ πγεία θαη ηελ εξεκία εληζρχνληαο ηελ ηαπηφηεηα 
ηνπ θαη ηελ απηνπεπνίζεζε ηνπ (Chitty, K.K. 2010). 

θνπφο ηνπ λνζειεπηή είλαη λα βξεζεί πξψηα απφ φια έλα αζθαιέο θαη ήξεκν πεξηβάιινλ 
γηα ηελ ςπρηθή εξεκία ηνπ αζζελή. Γηα παξάδεηγκα έλαο αζζελεο κε κείδνλα θαηαζιηπηηθή 
δηαηαξαρή θαιφ ζα ήηαλ λα λνζειεχεηαη ζε θάπνην ςπρηαηξηθφ λνζνθνκείν ηφζν γηα ηελ δίθε 
ηνπ αζθάιεηα φζν θαη γηα ησλ γχξσ ηνπ. Έλαο ηξφπνο είλαη ν ςπρνζεξαπεπηήο λα 
απνκνλψζεη ηνλ αζζελή ζε έλα κνλφθιηλν δσκάηην ην φπνην ζα είλαη ήζπρν, δε ζα αθνχγεηαη 
θαλέλαο ήρνο θαη ν θσηηζκφο ζα είλαη ρακειφο ψζηε ν αζζελεο λα κπνξέζεη λα εξεκήζεη. 
ηαλ ζα είλαη ηθαλνί πηα λα αληηκεησπίζνπλ ηα εξεζίζκαηα ηεο δσήο ηφηε ζα κπνξνχλ λα 
απνρσξήζνπλ απφ εθείλν ην δσκάηην. Οξηζκέλεο ςπρηαηξηθέο θιηληθέο δηαζέηνπλ ηέηνηα 
δσκάηηα γλσζηά σο «ήζπρα δσκάηηα». Δπίζεο ηα άηνκα απηά δελ κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ 
εχθνια κε άιινπο αλζξψπνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπκκεηνρή ζε θάπνηα νκαδηθή 
δξαζηεξηφηεηα ηνπο θάλεη πεξηζζφηεξν λεπξηθνχο θαη δηεγεξηηθνχο (Nardi DA, 2007). 

Ο λνζειεπηήο ζα βνεζήζεη κε ηελ κείσζε απηήο ηεο ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο κέρξη λα 
εξεκήζεη ν αζζελεο. Σα άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλερεία ζε 
επίβιεςε απφ ηνπο λνζειεπηέο, ψζηε λα κελ θάλνπλ θαθφ ζηνλ εαπηφ ηνπο ή ζηνπο γχξσ 
ηνπο. Μπνξεί λα ζέινπλ λα θαπλίζνπλ, φκσο, αληί γηα απηφ λα βάινπλ θσηηά ή λα θανχλ θαη 
νη ίδηνη, φπνηε πξέπεη λα θαπλίζνπλ θάησ απφ ηελ επίβιεςε θάπνηνπ λνζειεπηή. Ο 
λνζειεπηήο κπνξεί λα βνεζήζεη ηνπο αζζελείο βάδνληαο ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζε δηάθνξεο 
δξαζηεξηφηεηεο φπσο ρνξφο, πεξπάηεκα, γπκλαζηηθά θ.α. θνπφο ηνπ λνζειεπηή εδψ είλαη 
λα επαηλέζεη απηήλ ηνπο ηε πξνζπάζεηα (Nardi DA, 2007). 

Απ‟ ηελ άιιε πιεπξά, ε επίβιεςε ηνπ αζζελή απφ ηνλ λνζειεπηή κπνξεί λα γίλεη θαη ζην 
ζπίηη κε ηελ βνήζεηα ηεο νηθνγελείαο. Ρφινο ηνπ λνζειεπηή ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη λα 
βνεζήζεη ηνλ αζζελή λα κείλεη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν γίλεηαη κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Ζ 
θξνληίδα ζην ζπίηη κπνξεί λα ζπλίζηαηαη ζε άηνκα πνπ πξνεγνπκέλσο είραλ λνζειεπηεί ζε 
θάπνην λνζνθνκείν ή απηφ λα γίλεη ζηελ ζπλερεία. θνπφο ηνπ λνζειεπηή είλαη λα 
παξαθνινπζήζεη ζε θαζεκεξηλή βάζε ηε ζρέζε ηνπ αζζελή κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ θαη πφζν ε 
νηθνγέλεηα κπνξεί λα δηαηαξάζζεη ή φρη ηελ ςπρηθή εξεκία ηνπ αζζελή. ηε ζπλερεία, ν 
λνζειεπηήο εθπαηδεχεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ αζζελή ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ζηηο 
αλεπηζχκεηεο δφζεηο, ζηε ζσζηή δνζνινγία θαη ηήξεζε ησλ νδεγηψλ γηα ηνλ ηξφπν 
ρνξήγεζεο θαη ηε δφζε ρνξήγεζεο, θαη ηηο πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο κε αιιά θάξκαθα ή 
ηξνθέο. Αθφκε, ζπλεξγάδνληαη κε άιινπο εηδηθνχο πγείαο φπσο ςπρνιφγνπο, ςπρίαηξνπο, 
θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ψζηε λα βειηησζεί ε ζρέζε θαη ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο.  

Σέινο, ν λνζειεπηήο ελεκεξψλεη ηελ νηθνγέλεηα γηα ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο λφζνπ θαη 
ηεο ζεξαπείαο θαη γηα ην πνηέ ε νηθνγέλεηα πξέπεη λα αλαδεηήζεη θαη πάιη ηε βνήζεηα εηδηθνχ 
ζε πεξίπησζε ππφηξνπεο ηεο λφζνπ (Nardi DA, 2007). 
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Κεθάιαην 4 

 

4. Μεζνδνινγία - Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

 

4.1 θνπόο ηεο έξεπλαο  

Ζ παξνχζα έξεπλα έγηλε ζην πιαίζην εθπφλεζεο πηπρηαθήο δηαηξηβήο ζην ηκήκα 
Ννζειεπηηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Ηδξχκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο. θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο 
είλαη ε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο 
ειηθησκέλσλ απφ ηελ Αζήλα θαη ηελ Πάηξα. Ζ έξεπλα έιαβε κέξνο θαηά ην δεχηεξν ηξίκελν 
ηνπ 2018. Ζ έξεπλα έγηλε κε ηε ρξήζε δνκεκέλνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ-εξσηεκαηνινγίνπ. 
Σν ίδην εξσηεκαηνιφγην θαη θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν κνηξάζηεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 
απφ ειηθησκέλνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζε δξάζεηο ησλ ΚΑΠΖ ζηελ Πάηξα θαη ηελ Αζήλα. 
πιιέρηεθαλ 100 πιήξσο θαη νξζά ζπκπιεξσκέλα εξσηεκαηνιφγηα απφ θάζε πεξηνρή. Σν 
ζχλνιν ζπλεπψο ηνπ δείγκαηνο είλαη ίζν κε 200 άηνκα. Σν ζπλνιηθφ δείγκα είλαη 
ζηαζκηζκέλν σο πξνο ηνλ παξάγνληα θχιν.  
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4.2 Η κεζνδνινγία ηεο Έξεπλαο 

Απφ ηα εξεπλεηηθά ελδηαθέξνληα ηνπ επηβιέπνληα πξνέθπςε ε αλάγθε λα δηεξεπλεζεί ε 
λνεηηθή θαηάζηαζε θαη ηα επίπεδα θαηάζιηςεο ησλ ειηθησκέλσλ. Δπίζεο, παξνπζηάζε 
ελδηαθέξνλ ε ζπγθξηηηθή δηεξεχλεζε αλάκεζα ζε δχν δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο, κε δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο ησλ ειηθησκέλσλ.  

Αθνχ νξίζηεθε ν ζθνπφο ηεο έξεπλαο, αλαδεηήζεθαλ ζηελ δηεζλή θαη ειιεληθή βηβιηνγξαθία 
θαη αξζξνγξαθία παξφκνηεο έξεπλεο, ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαζψο θαη ηα 
επξήκαηά ηνπο. Έπεηηα, δεκηνπξγήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην θαη ηέζεθε ζηνλ επηβιέπνληα 
πξνο δηφξζσζε ή ηπρφλ παξαηεξήζεηο. Μέζα απφ κηα αξθεηά ρξνλνβφξα δηαδηαθαζία 
θαηαιήμακε ζην ηειηθφ εξεπλεηηθφ εξγαιείν, ην νπνίν εθηππψζεθε θαη δηαλεκήζεθε απφ ηνπο 
εξεπλεηέο πνπ είλαη θαη νη ζπγγξαθείο ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  

Αθνχ ζπιιέρηεθαλ ηα εξσηεκαηνιφγηα ζε έληππε κνξθή ειέγρζεθαλ σο πξνο ηελ νξζφηεηα 
θαη πιεξφηεηα ηνπο. Έπεηηα θαηαρσξήζεθαλ νη απαληήζεηο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ζην 
ζηαηηζηηθφ παθέην ηνπ SPSS ρξεζηκνπνηψληαο ζπγθεθξηκέλε θσδηθνπνίεζε. 

Αθνχ θαηαρσξήζεθαλ ηα δεδνκέλα ζην ζηαηηζηηθφ παθέην, μεθίλεζε ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε 
ζθνπφ ηελ παξνπζίαζε ησλ βαζηθφηεξσλ απνηειεζκάησλ αιιά θαη ηε δηεμαγσγή αζθαιψλ 
ζπκπεξαζκάησλ. 
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4.3 Δξεπλεηηθά Δξγαιεία 

Γηα ηνλ ζθνπφ ηεο εξεπλάο ζπληάζεθε έλα άξηηα δνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην πνπ απνηειείηαη  
απφ ηξία κέξε α) ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεηά, β) ηε δνθηκή Mini-Mental State 
Examination (MMSE) ή δνθηκή Folstein θαη γ) ην Geriatric Depression Scale. Σα 
εξσηεκαηνιφγηα κνηξαζηήθαλ ζε έλα δείγκα 200 αηφκσλ ζε Αζήλα θαη Πάηξα. 

 

ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΙΔΙΑ  

Σα δεκνγξαθηθά ζηνηρεηά πνπ απνηεινχλ ην πξψην κέξνο ηνπ εξσηεκαηνιφγηνπ 
πεξηειάκβαλαλ 11 εξσηήζεηο πνπ δηεξεπλνχζαλ ηελ ειηθία, ην θχιιν, ηελ νηθνγελεηαθή 
θαηάζηαζε, ηελ χπαξμε παίδσλ θαη εγγνληψλ, ηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην ζπίηη, ηελ χπαξμε 
επαγγεικαηία θξνληηζηή, ην επάγγεικα θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ εμεηαδνκέλνπ. 

 

ΓΟΚΙΜΗ MINI-MENTAL STATE EXAMINATION ( MMSE ) Η  ΓΟΚΙΜΗ FOLSTEIN 

Σν MMSE είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν εξγαιείν ζάξσζεο γηα ηελ εθηίκεζε ηεο άλνηαο πνπ 
πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1975 απφ ηνπο Folstein θαη ζπλ. δπζηπρψο φκσο ην απνηέιεζκα 
ηεο δνθηκαζίαο (MMSE) επεξεάδεηαη απφ ηελ ειηθία, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν θαζψο θαη απφ 
ηελ απνπζία πιεξνθνξηψλ γηα ηα πεδία ησλ αλψηεξσλ ιεηηνπξγηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηα 
δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο άλνηαο. Σν MMSE απνηειείηαη απφ 30 άπιεο εξσηήζεηο ζε 
δηαθφξνπο ηνκείο φπσο: ηνλ ρξφλν, ηελ ηνπνζεζία, ηελ επαλάιεςε ιέμεσλ, ηελ αξηζκεηηθή, 
ηελ ρξήζε ηεο γισζζάο θαη ηελ θαηαλφεζε θαη ηηο βαζηθέο θηλεηηθέο δεμηφηεηεο. Σα 
απνηέιεζκα πνπ πξνέθππηαλ απφ ην MMSE εξκελεχνληαλ κε ηνλ εμήο ηξφπν: Βαζκνιφγηα 
24-30 ηζνχηαη κε απνπζία γλσζηηθήο βιάβεο, βαζκνιφγηα 18-23 θαλεξψλεη ήπηα γλσζηηθή 
βιάβε, ελψ βαζκνιφγηα 0-17 ππνδειψλεη ζνβαξή γλσζηηθή βιάβε. (Wikipedia 2018) 

 

GERIATRIC DEPRESSION SCALE 

Ζ θιίκαθα πληνκεπκέλε Μνξθή ηεο Γεξηαηξηθήο Κιίκαθαο Καηάζιηςεο (15-item Geriatric 
Depression Scale- GDS-15) είλαη απφ ηηο ιίγεο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα ρξήζε ζε 
ειηθησκέλνπο, θαη έρεη κεηαθξαζηεί θαη ζηαζκηζηεί ζηα Διιεληθά. Δίλαη απηνζπκπιεξνχκελε, 
αλ θαη πνιιέο θνξέο θξίλεηαη ζθφπηκν λα ηελ δηαβάδεη εμεηαζηήο ζηνλ αζζελή. Οη 30 
εξσηήζεηο ηεο πιήξνπο θαη νη 15 εξσηήζεηο ηεο ζπληνκεπκέλεο κνξθήο ηεο απαηηνχλ κφλν 
κηα απάληεζε ηχπνπ ΝΑΗ-ΟΥΗ θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη θιίκαθα κε εχθνιε εθαξκνγή. Δζηηάδεη 
θπξίσο ζε ςπρηθέο αλεζπρίεο ηνπ αζζελνχο θαη ζηνλ ηξφπν αληίιεςεο ηεο πνηφηεηαο ηεο 
δσήο ηνπ, απνθεχγνληαο εξσηήζεηο γηα ζσκαηηθά ελνριήκαηα. Γελ πεξηέρεη αληηθείκελα γηα 
ηελ εθηίκεζε δηεγεξηηθήο ή ςπρσηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Θεσξείηαη φηη θαηαγξάθεη κηα γλσζηηθή 
(ζθεπηηθή) δηάζηαζε ηεο θαηάζιηςεο θαη απηφ θαίλεηαη θαη απφ ηελ πςειή ηεο ζπζρέηηζε κε 
ηελ θιίκαθα BDI. Κάζε απάληεζε βαζκνινγείηαη 0 ή 1. Δμεηαδφκελνο κνπ ζπγθεληξψλεη 
βαζκνιφγηα 0-14 ζεσξείηαη κε θαηαζιηπηηθφο ελψ κε βαζκνιφγηα 15-30 ζεσξείηαη 
θαηαζιηπηηθφο. (Fountoulakis et al., 1999)  
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Ζ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε εξγαιείσλ ηεο 
πεξηγξαθηθήο ζηαηηζηηθήο, φπσο πίλαθεο ζπρλνηήησλ, πίλαθεο δηπιήο εηζφδνπ ή πίλαθεο 
ζπλάθεηαο, ζηαηηζηηθνί αξηζκνδείθηεο θαη θαηάιιεια γξαθήκαηα.    

Ζ κειέηε ηεο αλεμαξηεζίαο αλάκεζα ζε δχν πνηνηηθέο κεηαβιεηέο έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ 
ειέγρνπ ρ2 , νπνίνο δελ απαηηεί θακία θαλνληθφηεηα γηα ηηο κεηαβιεηέο. (Εαΐξεο 2009) Ζ 
κειέηε αλεμαξηεζίαο ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ δεκηνπξγία ησλ πηλάθσλ δηπιήο εηζφδνπ ή 
αιιηψο πηλάθσλ ζπλάθεηαο, θαζψο θαη κε ηα νκαδνπνηεκέλα ξαβδνγξάκκαηα (Clustered Bar 
Charts). Οη ππνζέζεηο ηνπ ειέγρνπ ρ2 είλαη νη εμήο: 

H0: Οη δύν κεηαβιεηέο είλαη κεηαμύ ηνπο αλεμάξηεηεο 

H1: Οη δύν κεηαβιεηέο εκθαλίδνπλ εμάξηεζε - αιιειεπίδξαζε 
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4.4 ΜΟΝΟΠΑΡΑΓΟΝΣΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 
 
Φύιν 
 
Ζ θαηαλνκή ηνπ θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο 
απνηππψλεηαη ζην αθφινπζν θπθιηθφ γξάθεκα. Σν 54% ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ 
είλαη άληξεο θαη ην 46% γπλαίθεο (Γξάθεκα 1). 
 

 

Γράφημα 1 Φφλο (Συνολικό Δείγμα) 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηπιήο ζπλάθεηαο παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηά αιιά θαη απφιπηεο 
ζπρλφηεηεο ε θαηαλνκή ηνπ θχινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλά πφιε πνπ έιαβε κέξνο ε έξεπλα. 
Σν 57% ηνπ δείγκαηνο ηεο Πάηξαο είλαη άληξεο θαη ην 43% γπλαίθεο. Αληίζηνηρα, ην 50% ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην δείγκα Αζελψλ είλαη άληξεο θαη ην ππφινηπν 50% γπλαίθεο (Πίλαθαο  1). 

Φύιν * Πόιε Crosstabulation 

 
Πφιε 

ΤΝΟΛΟ 

Πάηξα Αζήλα 

Φχιν 

Άληξαο 
πρλφηεηα 57 50 107 

Πνζνζηφ 28,5% 25,0% 53,5% 

Γπλαίθα 
πρλφηεηα 43 50 93 

Πνζνζηφ 21,5% 25,0% 46,5% 

ΤΝΟΛΟ 
πρλφηεηα 100 100 200 

Πνζνζηφ 50,0% 50,0% 100,0% 

Πίνακασ  1 Πίνακασ διπλήσ ειςόδου (Φφλο ανά Πόλη) 
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Ζ θαηαλνκή ησλ θχισλ αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο απεηθνλίδεηαη θαη ζην παξαθάησ 
νκαδνπνηεκέλν ξαβδφγξακκα (Γξάθεκα 2). 
 

 

Γράφημα 2 Φφλο ανά Πόλη 

 

χκθσλα κε ηνλ έιεγρν ρ2 δελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 
αλαινγία αληξψλ γπλαηθψλ ζηελ Πάηξα θαη ηελ Αζήλα (p-value = 0,321). 

 

 

 
Ηιηθία 
 
Ζ κέζε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα είλαη ίζε κε 73,39 έηε. Σν 50% ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ήηαλ λεφηεξνη απφ 73 θαη ην ππφινηπν 50% κεγαιχηεξνη. Ζ πιεηνςεθία ησλ 
ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα, ήηαλ 70 εηψλ θαηά ηε ζηηγκή δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο. 
Ο λεφηεξνο ζε ειηθία ζπκκεηέρνληαο ήηαλ 54 εηψλ ελψ ν γεξαηφηεξνο 96. πλεπψο ην εχξνο 
ησλ ειηθηψλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα είλαη ίζν κε 42 έηε. χκθσλα κε ηελ ηηκή ηνπ 1νπ 
ηεηαξηεκνξίνπ ην 75% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ήηαλ ειηθησκέλνη άλσ ησλ 68 εηψλ. 
Δπηπξφζζεηα, ην 75% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ λεφηεξνη απφ ηα 80 έηε. 
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Πεξηγξαθηθά Μέηξα Ηιηθηώλ (πλνιηθό Γείγκα) 

Μέζνο Όξνο 73,39 

Γηάκεζνο 73,00 

Δπηθξαηνύζα Σηκή 70 

Σππηθή Απόθιηζε 7,781 

Δύξνο 42 

Διάρηζην 54 

Μέγηζην 96 

Σεηαξηεκόξηα 

25
ν
 68,00 

50
ν
 73,00 

75
ν
 80,00 

 

ηνλ παξαθάησ ηζηφγξακκα απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην 
ζπλνιηθφ δείγκα. Ζ θνξπθή ηεο θαηαλνκήο είλαη ζηελ ηηκή 70 θαη γεληθά θαίλεηαη νη ειηθίεο λα 
θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα (Σφάλμα! Το αρχείο προζλευςησ τησ αναφοράσ δεν βρζθηκε.). 

 

Γράφημα 3 Ιςτόγραμμα ηλικιϊν ςυνολικοφ δείγματοσ 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πεξηγξαθηθά κέηξα ηεο 
κεηαβιεηήο ειηθηψλ αλά πεξηνρή έξεπλαο. Ζ κέζε ηηκή ησλ ειηθηψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ απφ 
ηελ Πάηξα είλαη ίζε κε 73,62 έηε. Αληίζηνηρα, ε κέζε ειηθία ησλ Αζελαίσλ ζπκκεηερφλησλ 
είλαη ίζε κε 73,15. Δπίζεο, ε ηηκή ηεο δηακέζνπ ησλ ειηθηψλ γηα ην δείγκα ηεο Πάηξαο είλαη 
72,50 ελψ γηα ηεο Αζήλαο 73,50. Σν εχξνο ησλ ειηθηψλ γηα ην δείγκα ηεο Πάηξαο είλαη ίζν κε 
38 έηε θαη γηα ην δείγκα ηεο Αζήλαο ίζν κε 35 έηε (Πίλαθαο  2). Απφ ηα παξαπάλσ 
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δηαπηζηψλεηαη εχθνια πσο ηα δχν δείγκαηα δελ παξνπζηάδνπλ δηαθνξέο άμηεο αλαθνξάο σο 
πξνο ηηο ειηθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ. 
 

 Πάτρα Αθήνα 

Μέσος Όρος 73,62 73,15 

Διάμεσος 72,50 73,50 

Εύρος 38 35 

Πίνακασ  2 Περιγραφικά μζτρα ανά πόλη 

 
Απφ ηα αθφινπζα δχν γξαθήκαηα κπνξεί θάπνηνο λα αμηνινγήζεη ηελ θαηαλνκή ησλ ειηθηψλ 

ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάκεζα ζηηο δχν πεξηνρέο πνπ έιαβε ρψξα ε έξεπλα. Οη ειηθίεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζηηο δχν πεξηνρέο θαίλεηαη λα θαηαλέκνληαη κε φκνην ηξφπν ( 

Γξάθεκα 4). 

 

 

 

 

Γράφημα 4 Ιςτογράμματα ηλικιϊν ανά πόλη 

Γελ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ειηθίεο αλάκεζα ζηα δχν ππφ-δείγκαηα νχηε απφ 

ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζεθνγξακκάησλ ησλ ειηθηψλ αλά πεξηνρή (  

Γξάθεκα 5). 
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Γράφημα 5 Θηκογράμματα ηλικιϊν ανά πόλη 

Γελ παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηε κέζε ειηθία ησλ 
ζπκκεηερφλησλ αλάκεζα ζην δείγκα ηεο Πάηξαο θαη απηφ ηεο Αζήλαο, ζχκθσλα κε ηνλ 
έιεγρν t.test (p-value = 0,470). 
 
 
Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε 
 
Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα ήηαλ έγγακνη/εο θαηά ηε ζηηγκή πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ζε πνζνζηφ 62,3%. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη ην πνζνζηφ (26,1%) 

ησλ αηφκσλ πνπ δήισζαλ ρήξνη/εο  (  

Γξάθεκα 6). 
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Γράφημα 6 Οικογενειακή κατάςταςη (ςυνολικό δείγμα) 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ παξνπζηάδεηαη ε νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 
ζπκκεηερφλησλ αλά πφιε ζε ζπρλφηεηεο θαη πνζνζηά. 
 

Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε * Πόιε Crosstabulation 

 
Πόιε 

ΤΝΟΛΑ 
Πάηξα Αζήλα 

Οηθνγελεηαθή 

Καηάζηαζε 

Άγακνο/ε 
Count 0 7 7 

% within Πφιε 0,0% 7,1% 3,5% 

Έγγακνο/ε 
Count 68 56 124 

% within Πφιε 68,0% 56,6% 62,3% 

Γηαδεπγκέλνο/ε 
Count 6 7 13 

% within Πφιε 6,0% 7,1% 6,5% 

ε δηάζηαζε 
Count 0 1 1 

% within Πφιε 0,0% 1,0% 0,5% 

Υήξνο/α 
Count 25 27 52 

% within Πφιε 25,0% 27,3% 26,1% 

πδψ κε άιιν άηνκν 
Count 1 1 2 

% within Πφιε 1,0% 1,0% 1,0% 

ΤΝΟΛΑ 
Count 100 99 199 

% within Πφιε 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακασ  3 Οικογενειακή κατάςταςη ανά πόλη 
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Γελ παξαηεξήζεθε απφ ην έιεγρν x2 θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 
νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ αζελαίσλ ζπκκεηερφλησλ κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ 
Πάηξα (p-value = 0.703). 
 
 
Ύπαξμε Σέθλσλ 

Σν 85,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα είραλ παηδηά θαηά ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο. 

Αληίζεηα, ην 14,5% δελ είραλ (  

Γξάθεκα 7). 

 

  

Γράφημα 7  Ύπαρξη τζκνων (ςυνολικό δείγμα) 

 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ 

αλάινγα κε ην αλ έρνπλ ή φρη παηδί γηα ηηο δχν πφιεηο πνπ έιαβε ρψξα ε έξεπλα. Σν 

πνζνζηφ ησλ ειηθησκέλσλ παηξηλψλ πνπ είραλ παηδηά είλαη 92%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

γηα ηνπο αζελαίνπο είλαη 79% (Πίλαθαο 4 -   

Γξάθεκα 7). Παξφια απηά, ε δηαθνξά απηή ζχκθσλα κε ηνλ έιεγρν ρ2 δελ εκθαλίζηεθε σο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p-value = 0.304). 
 

Ύπαξμε ηέθλσλ * Πόιε Crosstabulation 

 
Πόιε 

ΤΝΟΛΑ 
Πάηξα Αζήλα 

Ύπαξμε ηέθλσλ 

Ναη 
Count 92 79 171 

% within Πφιε 92,0% 79,0% 85,5% 

ρη 
Count 8 21 29 

% within Πφιε 8,0% 21,0% 14,5% 

ΤΝΟΛΑ Count 100 100 200 
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% within Πφιε 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακασ 4  Ύπαρξη τζκνων ανά πόλη 

 

 

 

Γράφημα 8  Ύπαρξη τζκνων ανά πόλη 
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Αξηζκόο Σέθλσλ 
 
ην ζπλνιηθφ δείγκα ην 14,5% δελ είραλ θαζφινπ παηδηά. Σν 54% είραλ είηε έλα είηε δχν 
παηδηά, ην 21,50% ήηαλ ηξίηεθλνη θαη ην ππφινηπν 10% ήηαλ πνιχηεθλνη.  

 

 

 

 

 

Γελ εληνπίζηεθαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηνλ αξηζκφ ηέθλσλ αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο, αλ θαη 
απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα κπνξεί λα ζπκπεξάλεη θάπνηνο πσο νη παηξηλνί ειηθησκέλνη 
ηείλνπλ λα κεηαηνπίδνληαη ζεηηθά ζε ζρέζε κε ηνπο αζελαίνπο, σο πξνο ηνλ αξηζκφ παηδηψλ. 
Ζ δηαθνξά απηή φκσο δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 
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Αξηζκόο ηέθλσλ * Πόιε Crosstabulation 

 
Πφιε 

ΤΝΟΛΑ 
Πάηξα Αζήλα 

Αξηζκφο 

ηέθλσλ 

0 
Count 8 21 29 

% within Πφιε 8% 21,0% 14,5% 

1 
Count 10 8 18 

% within Πφιε 10% 8,0% 9,0% 

2 
Count 48 42 90 

% within Πφιε 48% 42,0% 45,0% 

3 
Count 21 22 43 

% within Πφιε 21% 22,0% 21,5% 

4 
Count 9 5 14 

% within Πφιε 9% 5,0% 7,0% 

5 
Count 4 2 6 

% within Πφιε 4% 2,0% 3,0% 

ΤΝΟΛΑ 
Count 100 100 200 

% within Πφιε 100% 100,0% 100,0% 

 

 

Ύπαξμε Δγγνληώλ 

 

 

Γράφημα 9  Ύπαρξη εγγονιϊν (ςυνολικό δείγμα) 
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ην ζπλνιηθφ δείγκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, ην 31% ησλ ζπκκεηερφλησλ δήισζαλ πσο δελ 
είραλ εγγφληα. Αληίζεηα ην 69% είραλ (Γξάθεκα 9). 

 

 

 

Ύπαξμε εγγνληώλ * Πόιε Crosstabulation 

 
Πόιε 

ΤΝΟΛΑ 
Πάηξα Αζήλα 

Ύπαξμε εγγνληώλ 

Ναη 
Count 75 63 138 

% within Πφιε 75,0% 63,0% 69,0% 

ρη 
Count 25 37 62 

% within Πφιε 25,0% 37,0% 31,0% 

ΤΝΟΛΑ 
Count 100 100 200 

% within Πφιε 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακασ 5  Ύπαρξη εγγονϊν ανά πόλη 

 

Έλαο ζηνπο ηέζζεξηο παηξηλνχο ειηθησκέλνπο δελ είρε θαλέλα εγγφλη θαηά ηε ζηηγκή ηεο 
έξεπλαο. Αληίζηνηρα πςειφηεξν είλαη ην πνζνζηφ ησλ αζελαίσλ ειηθησκέλσλ πνπ δελ είραλ 
εγγφλη θαζψο ην πνζνζηφ είλαη ίζν κε 37%. Οξηαθά απηή ε δηαθνξά δελ είλαη ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή ζε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 95% (p-value = 0.070).  
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Γράφημα 10  Ύπαρξη εγγονιϊν ανά πόλη 

 

Αξηζκόο Δγγνληώλ 

Ο κέζνο αξηζκφο εγγνληψλ γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα είλαη ίζνο κε 2,58. Σν 50% ησλ 
ειηθησκέλσλ είραλ πεξηζζφηεξα απφ 2 εγγφληα. Σν εχξνο ηεο κεηαβιεηήο «αξηζκφο 
εγγνληψλ» είλαη ίζν κε 15 θαζψο ππήξραλ ειηθησκέλνη ρσξίο θαλέλα εγγφληα αιιά θαη 
ειηθησκέλνο κε 15 εγγφληα. Σν 25% ηνπ δείγκαηνο ήηαλ ειηθησκέλνη κε πεξηζζφηεξα απφ 4 
εγγφληα (Πίλαθαο 6). 

 

Μέζνο ξνο 2,58 

Γηάκεζνο 2,00 

Σππηθή απφθιηζε 2,481 

Διάρηζην 0 

Μέγηζην 15 

Σεηαξηεκφξηα 

25
ν
 ,00 

50
ν
 2,00 

75
ν
 4,00 

Πίνακασ 6 Περιγραφικά μζτρα αριθμοφ εγγονιϊν 

 

Ζ θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ σο ηνλ αξηζκφ εγγνλψλ γηα ην ζπλνιηθφ δείγκα απνηππψλεηαη 

ζην αθφινπζν ξαβδφγξακκα (  

Γξάθεκα 11). 
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Γράφημα 11 Αριθμόσ εγγονιϊν ςτο ςυνολικό δείγμα 

ην αθφινπζν νκαδνπνηεκέλν ξαβδφγξακκα απνηππψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εγγνληψλ αλά 
πφιε (). Παξφηη, παξαηεξείηαη κία ζεηηθή κεηαηφπηζε ησλ παηξηλψλ ειηθησκέλσλ ζρεηηθά κε 
ηνλ αξηζκφ ησλ εγγνληψλ ηνπο, ε δηαθνξά απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p-value = 
0.340). 

 

 Γράφημα 12 Αριθμόσ εγγονιϊν ανά πόλη 

 

Αξηζκόο αηόκσλ ζην ζπίηη 
 
Σν 81% ησλ ειηθησκέλσλ ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο ζπδνχλ ηνπιάρηζηνλ κε έλα άηνκα ζην 

ζπίηη. Σν 19%, δειαδή ζρεδφλ έλαο ζηνπο πέληε ειηθησκέλνπο δήισζε πσο δεη κφλνο ηνπ. 

ην παξαθάησ ξαβδφγξακκα απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ησλ ειηθησκέλσλ σο πξνο ηνλ 

αξηζκφ ησλ αηφκσλ κε ηα νπνία δνχζαλ ζην ζπίηη θαηά ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο (  

Γξάθεκα 13). Ζ απάληεζε κε ηε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο είλαη ην 1 άηνκν, ζε 

πνζνζηφ εκθάληζεο 60%. 
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Γράφημα 13 Αριθμόσ ατόμων ςτο ςπίτι 

Παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζηνλ αξηζκφ αηφκσλ ζην ζπίηη αλάκεζα ζην 

δείγκα ησλ παηξηλψλ ειηθησκέλσλ θαη ησλ αζελαίσλ (p-value = 0.04). Παξαηεξψληαο ην 

παξαθάησ γξάθεκα ζπκπεξαίλνπκε πσο νη παηξηλνί ειηθησκέλνη ηείλνπλ λα ζπδνχλ κε 

πεξηζζφηεξα άηνκα ζε ζρέζε κε ηνπο αζελαίνπο ( 

 Γξάθεκα 14). 

 

 

 Γράφημα 14 Αριθμόσ ατόμων ςτο ςπίτι ανά πόλη 
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Ύπαξμε επαγγεικαηία θξνληηζηή 

Μφιηο ην 11% ηνπ ζπλνιηθνχ δείγκαηνο (22 άηνκα) δήισζαλ πσο είραλ θξνληηζηή. ην 
ζπλνιηθφ δείγκα, ην 23% απηψλ πνπ είραλ επαγγεικαηία θξνληηζηή είραλ επηιέμεη αιινδαπφ 
ρσξίο πηπρίν, κφιηο ην 9% είραλ επηιέμεη Έιιελα λνζειεπηή κε πηπρίν, ελψ ην 68% είραλ 
επηιέμεη Έιιελα ρσξίο πηπρίν. 

 

Σν 8% ησλ ειηθησκέλσλ παηξηλψλ είραλ επαγγεικαηία θξνληηζηή. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα 
ηνπο αζελαίνπο είλαη 14%. Ζ δηαθνξά απηή δελ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζχκθσλα κε ην 
απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ρ2 (p-value = 0.300). ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ θαη 
ζην νκαδνπνηεκέλν ξαβδφγξακκα απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ απαληήζεσλ αλάκεζα ζηα 
δχν δείγκαηα ησλ αληίζηνηρσλ πφιεσλ. 
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Ύπαξμε επαγγεικαηία θξνληηζηή * Πόιε Crosstabulation 

 
Πφιε 

ΤΝΟΛΑ 
Πάηξα Αζήλα 

Όπαξμε 

επαγγεικαηία 

θξνληηζηή 

Έιιελαο ρσξίο πηπρίν 
Count 5 10 15 

% within Πφιε 62,5% 71,4% 68,2% 

Έιιελαο λνζειεπηήο 
Count 0 2 2 

% within Πφιε 0,0% 14,3% 9,1% 

Αιινδαπφο ρσξίο 

πηπρίν 

Count 3 2 5 

% within Πφιε 37,5% 14,3% 22,7% 

ΤΝΟΛΑ 
Count 8 14 22 

% within Πφιε 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακασ 7  Ύπαρξη επαγγελματία υγείασ ανά πόλη 

  

Γράφημα 15  Ύπαρξη επαγγελματία υγείασ ανά πόλη 
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Υξόληα ύπαξμεο ηνπ επαγγεικαηία πγείαο 
 
Ρσηήζεθαλ νη 22 ειηθησκέλνη πνπ δηέζεηαλ επαγγεικαηία θξνληηζηή ζρεηηθά κε ηα ρξφληα 
πνπ ηνπο θξφληηδε. Ο κέζνο φξνο ησλ απαληήζεσλ είλαη 2,80 έηε. Σν 50% ησλ ειηθησκέλσλ 
κε επαγγεικαηία θξνληηζηή ηνλ είραλ γηα πεξηζζφηεξα απφ 2 έηε. Σν εχξνο ησλ απαληήζεσλ 
πνπ ιάβακε ήηαλ απφ 1 έσο θαη 6 έηε. Σν 75% ησλ ειηθησκέλσλ κε επαγγεικαηία θξνληηζηή 
ηνλ είρε γηα ιηγφηεξν απφ 5 έηε (Πίλαθαο 8). 
 

Μέζνο ξνο 2,80 

Γηάκεζνο 2,00 

Δπηθξαηνχζα Σηκή 2 

Σππηθή Απφθιηζε 1,642 

Δχξνο 5 

Διάρηζην 1 

Μέγηζην 6 

Σεηαξηεκφξηα 25
ν
  1,25 

50
ν
  2,00 

75
ν
  4,75 

Πίνακασ 8 Περιγραφικά μζτρα φπαρξησ επαγγελματία φροντιςτή 

 

 

ην ηζηφγξακκα πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ εηψλ κε επαγγεικαηία 

θξνληηζηή (  

Γξάθεκα 16). 
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Γράφημα 16 Ιςτόγραμμα ετϊν φπαρξησ επαγγελματία φροντιςτή 

ην παξαθάησ γξάθεκα απνηππψλνληαη ηα ζεθνγξάκκαηα ησλ εηψλ χπαξμεο επαγγεικαηία 

θξνληηζηή αλά πφιε. Οη ειηθησκέλνη ηεο Πάηξαο ηείλνπλ λα έρνπλ γηα πεξηζζφηεξν δηάζηεκα 

επαγγεικαηία πγείαο ζε ζρέζεο κε ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Αζήλαο. Μάιηζηα, εθεί πνπ 

ηειεηψλεη ην 75% ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο ησλ αζελαίσλ, εθεί βξίζθεηαη ε δηάκεζνο 

(50%) ησλ παηξηλψλ (  

Γξάθεκα 17). Παξφια απηά, δελ ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά ζχκθσλα κε ην 

απνηέιεζκα θαηάιιεινπ ειέγρνπ (p-value = 0.700) 
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Γράφημα 17  Ζτη φπαρξησ επαγγελματία φροντιςτή ανά πόλη 
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Μνξθσηηθό Δπίπεδν 
 
Ζ πιεηνςεθία ησλ ειηθησκέλσλ ζην ζπλνιηθφ δείγκα, ζε πνζνζηφ 43%, ήηαλ απφθνηηνη 

δεκνηηθνχ. Μφιηο ην 5% είραλ νινθιεξψζεη κφλν κεξηθέο ηάμεηο δεκνηηθνχ. Σν 19% ήηαλ 

απφθνηηνη γπκλαζίνπ, ην 16% απφθνηηνη ιπθείνπ, ελψ ζεκαληηθφ είλαη θαη ην πνζνζηφ απηψλ 

πνπ ήηαλ θάηνρνη πηπρίνπ παλεπηζηεκίνπ (17%) (  

Γξάθεκα 18). 

 

 

 

  

Γράφημα 18 Μορφωτικό επίπεδο ςτο ςυνολικό δείγμα 

 

 
Απφ ηνλ αθφινπζν πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ θαη ην ζχλζεην ξαβδφγξακκα, είλαη εχθνιν λα 
ζπκπεξάλεη θάπνηνο πσο νη ειηθησκέλνη απφ ηελ Αζήλα ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξν 
κνξθσηηθφ επίπεδν έλαλ ησλ ειηθησκέλσλ ηεο Πάηξαο. Σν 49% ησλ αζελαίσλ ειηθησκέλσλ 
είηε είραλ ηειεηψζεη ην ιχθεην, είηε είραλ νινθιεξψζεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο, ην 
αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Πάηξαο είλαη κφιηο 16%. 
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Μνξθσηηθό επίπεδν * Πόιε Crosstabulation 

 
Πφιε 

ΤΝΟΛΑ 
Πάηξα Αζήλα 

Μνξθσηηθφ επίπεδν 

Μεξηθέο ηάμεηο δεκνηηθνχ 
Count 8 2 10 

% within Πφιε 8,6% 2,1% 5,3% 

Γεκνηηθφ 
Count 50 31 81 

% within Πφιε 53,8% 33,0% 43,3% 

Γπκλάζην 
Count 20 15 35 

% within Πφιε 21,5% 16,0% 18,7% 

Λχθεην 
Count 8 21 29 

% within Πφιε 8,6% 22,3% 15,5% 

Παλεπηζηήκην 
Count 7 25 32 

% within Πφιε 7,5% 26,6% 17,1% 

ΤΝΟΛΑ 
Count 93 94 187 

% within Πφιε 100,0% 100,0% 100,0% 

 

 
Ζ δηαθνξνπνίεζε ζην κνξθσηηθφ επίπεδν αλάκεζα ζηα δχν ππφ-δείγκαηα είλαη αθφκα πην 
εκθαλήο ζην ζχλζεην ξαβδφγξακκα παξαθάησ. Οη παηξηλνί ζπκκεηέρνληεο ηείλνπλ λα 
κεηαηνπίδνληαη εληνλφηεξα αξηζηεξά, ελψ νη αζελαίνη εληνλφηεξα πξνο ηα δεμηά. Δθηειψληαο 
θαηάιιειν ζηαηηζηηθφ έιεγρν ε δηαθνξά απηή επηβεβαηψλεηαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφ 
ην απνηέιεζκά ηνπ (p-value = 0.000). 
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Ννεηηθή θαηάζηαζε 

ην παξαθάησ νξηδφληην ξαβδφγξακκα απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ ζπκκεηερφλησλ ηνπ 

ζπλνιηθνχ δείγκαηνο σο πξνο ηε λνεηηθή ηνπο θαηάζηαζε. Σν 62,5% ηνπ δείγκαηνο 

αμηνινγήζεθαλ σο άηνκα κε θακία γλσζηηθή βιάβε. Σν 25,5% δηαγλψζηεθαλ κε ήπηα 

γλσζηηθή βιάβε θαη ην 12% ηνπ δείγκαηνο κε ζνβαξή λνεηηθή βιάβε (  

Γξάθεκα 19).  

 

 

 

  

Γράφημα 19 Επίπεδα νοητικήσ κατάςταςησ ςτο ςυνολικό δείγμα 

 

Σν 21% ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθησκέλσλ απφ ηελ Αζήλα θαηεγνξηνπνηήζεθαλ ζηελ 
θαηεγνξία «ήπηα γλσζηηθή βιάβε». Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο απφ ηελ 
Πάηξα είλαη 20%. εκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο παξαηεξείηαη ζηελ θαηεγνξία 
«ζνβαξή λνεηηθή βιάβε». Σν πνζνζηφ γηα ην δείγκα ηεο Αζήλαο είλαη 21%, ελψ ην 
αληίζηνηρν γηα ην δείγκα ηεο Πάηξαο είλαη κφιηο 3%. Σν 77% ησλ ειηθησκέλσλ παηξηλψλ δελ 
είραλ θακία γλσζηηθή βιάβε, ελψ ην αληίζηνηρν πνζφ γηα ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Αζήλαο είλαη 
48% (Πίλαθαο  9). 
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Ννεηηθή θαηάζηαζε * Πόιε Crosstabulation 

 
Πόιε 

ΤΝΟΛΟ 
Πάηξα Αζήλα 

Ννεηηθή θαηάζηαζε 

Κακία γλσζηηθή βιάβε 
Count 77 48 125 

% within Πφιε 77,0% 48,0% 62,5% 

Ήπηα γλσζηηθή βιάβε 
Count 20 31 51 

% within Πφιε 20,0% 31,0% 25,5% 

νβαξή λνεηηθή βιάβε 
Count 3 21 24 

% within Πφιε 3,0% 21,0% 12,0% 

ΤΝΟΛΟ 

Count 100 100 200 

% within Πφιε 100,0% 100,0% 100,0% 

% within Πφιε 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακασ  9 Νοητική κατάςταςη ανά πόλη 

 
Οη δηαθνξέο ζηα πνζνζηά ησλ θαηεγνξηψλ λνεηηθήο θαηάζηαζεο  είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 
αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο, ζχκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηνπ παξαθάησ ειέγρνπ (Πίλαθαο 10) 
(p-value = 0.00).   

 

Έιεγρνο ρ
2
 – Ννεηηθή θαηάζηαζε αλά πόιε 

 Value df p-values 

Pearson Chi-Square 22,601 2 ,000 

Likelihood Ratio 24,367 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 22,429 1 ,000 

N of Valid Cases 200   

Πίνακασ 10  Ζλεγχοσ χ2 (Νοητική κατάςταςη ~ Πόλη) 

 

 

Οη δηαθνξέο ζηηο θαηεγνξίεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο αλάκεζα ζηηο δχν πφιεηο είλαη εκθαλήο θαη 

ζην παξαθάησ γξάθεκα (  

Γξάθεκα 20). 
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Γράφημα 20 Νοητική κατάςταςη ανά πόλη 

 

 

 

Δπίπεδα Καηάζιηςεο 

ην αθφινπζν θπθιηθφ γξάθεκα παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζπλνιηθνχ 
δείγκαηνο σο πξνο ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηα επίπεδα θαηάζιηςήο 
ηνπο. Έλαο ζηνπο πέληε ζπκκεηέρνληεο (20%) ζην ζπλνιηθφ δείγκα θαηεγνξηνπνηήζεθε σο 
θαηαζιηπηηθφο. Σν 80% ησλ ζπκκεηερφλησλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο κε θαηαζιηπηηθνί 
(Γξάθεκα 21). 
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Γράφημα 21 Επίπεδα κατάθλιψησ ςτο ςυνολικό δείγμα 

 
 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα δηπιήο εηζφδνπ (Πίλαθαο 11) παξνπζηάδνληαη ηα επίπεδα θαηάζιηςεο 
αλά πεξηνρή έξεπλαο (Πάηξα / Αζήλα). Σν 13% ησλ ζπκκεηερφλησλ ειηθησκέλσλ πνπ 
δηέκελαλ ζηελ Πάηξα εκθαλίζηεθαλ σο θαηαζιηπηηθνί. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο 
ειηθησκέλνπο ηεο Αζήλαο είλαη 27%. Δίλαη εκθαλήο κία δηαθνξά ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο 
αλάκεζα ζηηο δχν πεξηνρέο. Δίλαη φκσο απηή ε δηαθνξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή; 
 

Δπίπεδα Καηάζιηςεο * Πόιε Crosstabulation 

 
Πόιε 

ΤΝΟΛΑ 
Πάηξα Αζήλα 

Δπίπεδα 

Καηάζιηςεο 

Με θαηαζιηπηηθφο 
Count 87 73 160 

% within Πφιε 87,0% 73,0% 80,0% 

Καηαζιηπηηθφο 
Count 13 27 40 

% within Πφιε 13,0% 27,0% 20,0% 

ΤΝΟΛΑ 
Count 100 100 200 

% within Πφιε 100,0% 100,0% 100,0% 

Πίνακασ 11 Επίπεδα κατάθλιψησ ανά πόλη 

 
Σε ζεκαληηθφηεηα ηεο επίδξαζεο ηεο πεξηνρήο ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο κπνξνχκε λα ηε 
δηαπηζηψζνπκε απφ ηνλ παξαθάησ έιεγρν ρ2 (Πίλαθαο 12). Ζ p-value ηνπ ειέγρνπ είλαη 
0.021, ζαθψο κηθξφηεξε απφ 0.05. πλεπψο, ζε βαζκφ ζεκαληηθφηεηαο 95% πξνθχπηεη πσο 
ηα επίπεδα θαηάζιηςεο είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά δηάθνξα κεηαμχ ηνπο. Μπνξνχκε 
ζπλεπψο κε αζθάιεηα λα πνχκε πσο νη ειηθησκέλνη ζηελ Αζήλα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα 
πνζνζηά θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο ηεο Πάηξαο.  
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Έιεγρνο ρ
2
 (Δπίπεδα Καηάζιηςεο ~ Πεξηνρή) 

 Value Df 

Asymptotic 

Significance 

(2-sided) 

p-value 

Pearson Chi-Square 6,125 1 ,013 ,021 

Continuity Correction
b
 5,281 1 ,022 

Likelihood Ratio 6,232 1 ,013 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 
6,094 1 ,014 

N of Valid Cases 200   

Πίνακασ 12  Ζλεγχοσ χ2 (Επίπεδα κατάθλιψησ ανά περιοχή) 

Ζ δηαθνξά ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο αλάκεζα ζηηο δχν πεξηνρέο είλαη εκθαλήο θαη ζην 
παξαθάησ ζχλζεην ξαβδφγξακκα (Γξάθεκα 22).  

 

 

Γράφημα 22 Επίπεδα κατάθλιψησ ανά περιοχή 
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Μειέηε ηεο ζπλλνζεξόηεηαο κεηαμύ ηεο λνεηηθήο βιάβεο θαη ηεο θαηάζιηςεο. 
 

Απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα δηπιήο ζπλάθεηαο είλαη εχινγν λα ζπκπεξάλνπκε πσο ππάξρεη 
ζπλλνζεξφηεηα κεηαμχ ηεο γλσζηηθήο βιάβεο θαη ηεο θαηάζιηςεο. Σν 62,5% ησλ 
θαηαζιηπηηθψλ ειηθησκέλσλ θαηεγνξηνπνηήζεθαλ είηε κε ήπηα είηε κε ζνβαξή λνεηηθή βιάβε. 
Οη αληίζηνηρεο θαηεγνξίεο γηα ηνπο κε θαηαζιηπηηθνχο ζπγθεληξψλνπλ κφιηο ην 31,3% 
(Πίλαθαο 13). 

Δπίπεδα Καηάζιηςεο * Ννεηηθή θαηάζηαζε Crosstabulation 

 

Ννεηηθή θαηάζηαζε 

ΤΝΟΛΑ 
θακία 

γλσζηηθή 

βιάβε 

ήπηα γλσζηηθή 

βιάβε 

ζνβαξή 

λνεηηθή βιάβε 

Δπίπεδα Καηάζιηςεο 
ΜΖ ΚΑΣΑΘΛΖΠΣΗΚΟ 68,8% 23,8% 7,5% 100,0% 

ΚΑΣΑΘΛΖΠΣΗΚΟ 37,5% 32,5% 30,0% 100,0% 

Πίνακασ 13 Νοητική κατάςταςη ανά επίπεδο κατάθλιψησ 

Σε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο κίαο λφζνπ ζηελ άιιε επηβεβαηψλεη ην απνηέιεζκα 
ηνπ παξαθάησ ειέγρνπ ρ2. Ζ ηηκή ηεο p-value ηνπ ειέγρνπ είλαη 0.000, ζπλεπψο ππάξρεη 
ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο κηαο λφζνπ ζηελ άιιε (Πίλαθαο 14). 

 

Chi-Square Tests 

 Value Df p-values 

Pearson Chi-Square 19,461 2 ,000 

Likelihood Ratio 17,258 2 ,000 

Linear-by-Linear Association 18,774 1 ,000 

N of Valid Cases 200   

Πίνακασ 14  Ζλεγχοσ χ2 Επίπεδα κατάληψησ ~ Νοητική κατάςταςη 
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Η επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θύιν ζηε λνεηηθή θαηάζηαζε  

ην δεχηεξν θνκκάηη ηεο αλάιπζεο δηεξεπλάηαη ε επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θχιν σο πξνο ηε 
λνεηηθή ηνπο θαηάζηαζε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα απνηππψλεηαη ε θαηαλνκή ησλ 
ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηε λνεηηθή ηνπο θαηάζηαζε αλά θχιν (Πίλαθαο 15). 

Ννεηηθή θαηάζηαζε * Φύιν Crosstabulation 

 
Φχιν 

ΤΝΟΛΑ 
Άληξαο Γπλαίθα 

Ννεηηθή θαηάζηαζε 

24-30 (θακία γλσζηηθή βιάβε) 77 48 125 

18-23 (ήπηα γλσζηηθή βιάβε) 22 29 51 

0-17 (ζνβαξή λνεηηθή βιάβε) 8 16 24 

ΤΝΟΛΑ 107 93 200 

Πίνακασ 15 Νοητική κατάςταςη ανά φφλο 

 

χκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηνπ παξαθάησ ειέγρνπ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 
επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θχιν ζηελ λνεηηθή θαηάζηαζε (Πίλαθαο 16).   

Chi-Square Tests 

 Value Df p-value 

Pearson Chi-Square 9,422
a
 2 ,009 

Likelihood Ratio 9,491 2 ,009 

Linear-by-Linear Association 9,140 1 ,003 

N of Valid Cases 200   

Πίνακασ 16  Ζλεγχοσ χ2 Νοητική κατάςταςη ανά φφλο 

 

Απφ ην παξαθάησ γξάθεκα είλαη μεθάζαξν πσο νη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο εκθαλίδνπλ 

ζεκαληηθά πςειφηεξα πνζνζηά βιάβεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (  

Γξάθεκα 23). 
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Γράφημα 23 Νοητική κατάςταςη ανά φφλο 

 

 
 

Η επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θύιν ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο 

ηνλ αθφινπζν πίλαθα δηπιήο ζπλάθεηαο (Πίλαθαο 17) παξνπζηάδνληα ηα επίπεδα 
θαηάζιηςεο ησλ ζπκκεηερφλησλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα θχιν. 

Δπίπεδα Καηάζιηςεο * Φύιν Crosstabulation 

 
Φύιν 

ΤΝΟΛΟ 
Άληξαο Γπλαίθα 

Δπίπεδα Καηάζιηςεο 
0-14= ΜΖ ΚΑΣΑΘΛΖΠΣΗΚΟ 89 71 160 

15-30 ΚΑΣΑΘΛΖΠΣΗΚΟ 18 22 40 

ΤΝΟΛΟ 107 93 200 

Πίνακασ 17 Επίπεδα κατάθλιψησ ανά φφλο 

 

χκθσλα κε ην απνηέιεζκα ηνπ παξαθάησ ειέγρνπ (Πίλαθαο 18) δελ πξνθχπηεη ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ παξάγνληα θχιν ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ 
(p-value = 0.228). πλεπψο, νη άληξεο θαη νη γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο δελ εκθαλίδνπλ 
ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά επίπεδα θαηάζιηςεο κεηαμχ ηνπο. 
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Chi-Square Tests 

 Value Df p-values 

Pearson Chi-Square 1,452
a
 1 ,228 

Continuity Correction
b
 1,056 1 ,304 

Likelihood Ratio 1,449 1 ,229 

Fisher's Exact Test    

Linear-by-Linear 

Association 

1,445 1 ,229 

N of Valid Cases 200   

Πίνακασ 18  Ζλεγχοσ χ2 (Επίπεδα κατάθλιψησ ~ Φφλο) 
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4.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ελ ιφγσ εξγαζία έγηλε ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο ηνπ ηκήκαηνο 
Ννζειεπηηθήο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο. θνπφο ηεο 
έξεπλαο είλαη ε θαηαγξαθή ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ επηπέδσλ θαηάζιηςεο ζηνπο 
ειηθησκέλνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε Κ.Α.Π.Ζ. . Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε ζχγθξηζε ηεο 
απνηχπσζεο ησλ παξαπάλσ ζε ειηθησκέλνπο απφ δχν δηαθνξεηηθέο πφιεηο, ηελ Αζήλα θαη 
ηελ Πάηξα.  

Καηά ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν επηιέρηεθαλ δχν ίδηα ζε κέγεζνο δείγκαηα, έλα δείγκα 100 
ειηθησκέλσλ απφ ηελ Πάηξα θαη έλα δείγκα 100 ειηθησκέλσλ απφ ηελ Αζήλα. Καη ηα δχν 
δείγκαηα ζηαζκίζηεθαλ σο πξνο ηνλ παξάγνληα θχιν, έηζη ψζηε ηα ζπκπεξάζκαηα λα είλαη 
πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν δεηγκάησλ δελ θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. 
κνηα αλαινγία κεηαμχ ησλ δχν θχισλ, φκνηεο ειηθίεο, φκνηα πνζνζηά αλάκεζα ζηηο 
θαηεγνξίεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θ.ιπ.. Οη κφλεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ 
εληνπίζηεθαλ ήηαλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν, θαζψο ησλ αζελαίσλ ειηθησκέλσλ ήηαλ 
πςειφηεξν θαζψο θαη ν αξηζκφο αηφκσλ κε ηνπο νπνίνπο ζπδνχλ νη ειηθησκέλνη, κε ηνπο 
παηξηλνχο ειηθησκέλνπο λα δνπλ κε πεξηζζφηεξα ζε αξηζκφ άηνκα ζε ζρέζε κε ηνπο 
αζελαίνπο. 

Σν ζεκαληηθφηεξν εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο έγθεηηαη ζην φηη δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν δείγκαηα ηφζν ζηε λνεηηθή θαηάζηαζε ησλ 
ειηθησκέλσλ, φζν θαη ζηα επίπεδα θαηάζιηςεο. Οη αζελαίνη ειηθησκέλνη εκθαλίδνπλ 
πςειφηεξα πνζνζηά λνεηηθή βιάβεο ζε ζρέζε κε ηνπο παηξηλνχο ειηθησκέλνπο. Δπίζεο, νη 
αζελαίνη ειηθησκέλνη εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα θαηάζιηςεο ζε ζρέζε κε ηνπο 
παηξηλνχο. 

Δπίζεο έλα ζεκαληηθφ εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή απφδεημε 
ηεο ζπλλνζεξφηεηαο κεηαμχ ηεο λνεηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο θαηάζιηςεο ζηνπο 
ειηθησκέλνπο. Άηνκα κε λνεηηθή βιάβε ηείλνπλ λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα επίπεδα 
θαηάζιηςεο. 

Σέινο, ζηα απνηειέζκαηα απνδεηθλχεηαη πσο ν παξάγνληαο θχιν επηδξά ζηαηηζηηθά 
ζεκαληηθά ζηελ λνεηηθή θαηάζηαζε ησλ ειηθησκέλσλ. Οη γπλαίθεο ζπκκεηέρνπζεο εκθάληζαλ 
ζε πςειφηεξα πνζνζηά λνεηηθή βιάβε ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Ζ ίδηα επίδξαζε δελ 
παξαηεξήζεθε γηα ηνλ παξάγνληα θχιν ζρεηηθά κε ηα επίπεδα θαηάζιηςεο. 
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