Αμαρηίες γονέων παιδεύοσζι ηέκνα
Σύκθσλα κε πξόζθαηε έξεπλα ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge, ε θαθή δηαηξνθή
ηεο κεηέξαο ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο πξνδηαζέηεη ζε λνζήκαηα ηνπ ζρεηίδνληαη
κε ηελ ειηθία....
Δειαδή όηαλ ην θύεκα γίλεη
κεζήιηθαο, ζα ππνθέξεη κε κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα από πξνβιήκαηα πγείαο
πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη ζηε κέζε ειηθία, όπσο ν δηαβήηεο ηύπνπ 2 θαη
νη παζήζεηο ηεο θαξδηάο.
Σπγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε πεηξακαηηθά ζε απνγόλνπο πνληηθηώλ πνπ ιάκβαλαλ
θησρή δηαηξνθή ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο ηνπο όηη κεηώλεηαη ε έθθξαζε ελόο
γνληδίνπ (Hnf4a).
Σήκεξα, πηζηεύνπκε όηη ηέηνηεο επηγελεηηθέο αιιαγέο, δειαδή δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο
εθθξάζεηο ηνπ γνληδηώκαηνο ππό ηελ επίδξαζε πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ (όπσο
ε δηαηξνθή, ην θάπληζκα, ε θαηαλάισζε αιθνόι, ε κόιπλζε ηνπ αέξα θηι) είλαη
πξάγκαηη δπλαηόλ λα ζπκβνύλ θαη κάιηζηα ρξεηάδνληαη δεθαεηίεο κέρξη λα παξάγνπλ
ζπκπηώκαηα ή εκθαλείο βιάβεο.
Όκσο, δελ είλαη κόλν νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηνλ άλζξσπν
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θύεζεο. Είλαη γλσζηό από ρξόληα όηη ε ειηθία ησλ γνληώλ
απνηειεί επίζεο έλα ζεκαληηθό παξάγνληα. Σήκεξα γλσξίδνπκε όηη ε ειηθία
επεξεάδεη αθόκε πεξηζζόηεξν από όζν πηζηεύακε.
Τν πην ραξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα, πνπ γλσξίδνπλ όινη, αθνξά ζηε ινγαξηζκηθή
ζπζρέηηζε ηεο πηζαλόηεηαο ζπλδξόκνπ Down κε ηελ ειηθία ηεο κεηέξαο. Μηα κεηέξα
θάησ ησλ 25 εηώλ έρεη 1 ζηηο 1250 πηζαλόηεηεο λα γελλήζεη παηδί κε ζύλδξνκν
Down. Μεηαμύ 25 θαη 30 εηώλ, έρεη 1 ζηηο 1000, κεηαμύ 30 έσο 35 εηώλ έρεη 1 ζηηο
400, ζηα 45 έηε έρεη 1 ζηηο 30 θαη ζηα 49 έρεη 1 ζηηο 10!
Μηζό ιεπηό όκσο. Τν 1912, ν γεξκαλόο γηαηξόο Wilhelm Weinberg παξαηήξεζε όηη ε
κε θιεξνλνκηθή λόζνο "αρνλδξνπιαζία" ήηαλ πην ζπρλή ζηα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ
αξγόηεξα, ζε ζύγθξηζε κε παηδηά πνπ γελλήζεθαλ λσξίηεξα από ηνπο ίδηνπο γνλείο. Η
παξαηήξεζε απηή εηζήγαγε ηε ζπζρέηηζε ηεο λνζεξόηεηαο κε ηελ ειηθία ησλ γνλέσλ
ζηελ ηαηξηθή έξεπλα.
Σύληνκα, πξνέθπςαλ ελδείμεηο όηη ε ειηθία ηνπ παηέξα επεξεάδεη θαη απηή κε ηε
ζεηξά ηεο. Απνδόζεθαλ ινηπόλ ζε απηόλ ηνλ παξάγνληα νη αλαινγηθά κεγαιύηεξεο
πηζαλόηεηεο γηα κηα ζεηξά λνζεκάησλ, όπσο ε λόζνο ηνπ Alzheimer, ν απηηζκόο, ε
δηπνιηθή δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ε ζρηδνθξέλεηα, δηάθνξνη θαξθίλνη (κε
ζεκαληηθόηεξνπο ηνπο θαξθίλνπο ηνπ καζηνύ θαη ηηο ιεπραηκίεο), ν ζαθραξώδεο
δηαβήηεο, ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, θαη βέβαηα δηάθνξεο δηαηαξαρέο λνεηηθήο
ζηέξεζεο.
Σήκεξα, ε ηαηξηθή βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη έλαλ θαηάινγν κε πεξηζζόηεξεο από
50 παζήζεηο πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία ηνπ παηέξα θαηά ηε ζύιιεςε. Οη
ζεσξίεο, πνπ εμεγνύλ ελ κέξεη ην θαηλόκελν, πεξηιακβάλνπλ ηηο επηγελεηηθέο
αλσκαιίεο ζηηο εθθξάζεηο γνληδίσλ, θαζώο επίζεο ηηο κεηαιιάμεηο κέζσ

"ιαλζαζκέλεο αληηγξαθήο" ηνπ γελεηηθνύ πιηθνύ ζηε δηάξθεηα ησλ δηαηξέζεσλ πνπ
ζπλνδεύνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηνγέλεζεο.
Τηο αλσηέξσ παξαηεξήζεηο εληζρύνπλ νη απμήζεηο ζηελ εκθάληζε ηέηνησλ
λνζεκάησλ ζηελ επνρή καο, θαζώο νινέλα θαη πεξηζζόηεξα δεπγάξηα θαζπζηεξνύλ
ηελ ηεθλνπνίεζε ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ. Πξάγκαηη, ε αύμεζε ηνπ κνξθσηηθνύ
επηπέδνπ κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο νινέλα
θαη κεγαιύηεξνπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ αλώηεξε θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε,
θαίλεηαη όηη απνηειεί έλαλ θαιό ιόγν ηνπ θαηλνκέλνπ. Μηα έξεπλα πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γαιιία γηα απηό ην δήηεκα, θαηέιεμε όηη ε ζπλέρηζε ηεο
κόξθσζεο κεηά ηελ ειηθία ησλ 20, αθνξά ζε πεξίπνπ
έλαλ ζηνπο δύν γάιινπο.
Τν ίδην ηζρύεη αζθαιώο θαη γηα ηελ εξγαζία. Σύκθσλα κε ην επηρείξεκα Gary Becker,
ε απμαλόκελε ηζόηεηα ησλ δύν θύισλ ζηνλ δπηηθό θόζκν ζπλνδεύεηαη από
απμαλόκελε δπλαηόηεηα εξγαζίαο γηα ηε γπλαίθα θαη απηό έρεη ην αλάινγν θόζηνο
επθαηξίαο ζηελ εγθπκνζύλε.
Αλάζηξνθα αιιά παξόκνηα, ε κεγαιύηεξε πξνζθνξά εξγαηηθνύ δπλακηθνύ
ζπκβάιιεη ζηελ εξγαζηαθή αλαζθάιεηα θαη επηθέξεη έλα αλάινγν θόζηνο επθαηξίαο
ζηελ εγθπκνζύλε. Οη Mills θαη Blossfeld πξνηείλνπλ όηη ε απεηιή ηεο αλεξγίαο
νδεγεί ζε απμεκέλε πξνζιακβάλνπζα αηνκηθή
νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα.
Τέινο, ν παξάγνληαο ηνπ απξόβιεπηνπ ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, πνπ
ζπλεπάγεηαη ε παγθνζκηνπνίεζε, επίζεο ζπκβάιιεη ζε απηή ηελ αλαζθάιεηα. Ωο
ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ηα λεαξά δεπγάξηα δελ απνθαζίδνπλ λα ηεθλνπνηήζνπλ
"έγθαηξα" ζε ζρέζε κε ην παξειζόλ.

