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 Η μεγαλύτερη μελέτη για τη γενετική βάση της ενσυναίσθησης, υποδηλώνει ότι το ποσοστό 

της ενσυναίσθησης που οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες υπολογίζεται μόλις σε 10%. 

Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ικανότητας ενός ατόμου να αναγνωρίζει και 

να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων, φαίνεται να 

βασίζεται σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως η ανατροφή, η εκπαίδευση και το περιβάλλον. 

Ερευνητές του Πανεπιστημίου Cambridge επιβεβαίωσαν επίσης προηγούμενες μελέτες που 

υποδηλώνουν ότι οι γυναίκες διαθέτουν περισσότερη ενσυναίσθηση από τους άνδρες – αν και 

δεν βρέθηκε κάποια γενετική βάση για αυτή τη διαφορά. Ακόμη, ανακάλυψαν ότι οι γενετικές 

παραλλαγές που συνδέονται με χαμηλότερα επίπεδα ενσυναίσθησης σχετίζονται με 

υψηλότερο κίνδυνο για αυτισμό. 

Ο διδακτορικός φοιτητής Varun Warrier, ο οποίος ηγήθηκε της μελέτης, δήλωσε: «Αυτό είναι 

ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση του μικρού αλλά σημαντικού ρόλου που παίζει η 

γενετική στην ενσυναίσθηση. Ωστόσο, να έχετε κατά νου ότι μόνο το ένα δέκατο των ατομικών 

διαφορών στην ενσυναίσθηση στον πληθυσμό οφείλονται στη γενετική. Είναι εξίσου σημαντικό 

να κατανοήσουμε τους μη γενετικούς παράγοντες που εξηγούν το άλλο 90%.» 



Η ομάδα του Cambridge συνεργάστηκε με την εταιρία γενετικής 23andMe, η οποία έλαβε 

δείγματα DNA από 46.000 πελάτες και τους ζήτησε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο 

που μετρά τα επίπεδα της ενσυναίσθησης τους, γνωστής ως EQ (συναισθηματική νοημοσύνη). 

Στη συνέχεια συνέκριναν τα γενετικά δεδομένα με τις βαθμολογίες EQ ώστε να καθορίσουν 

ποιο ποσοστό των επιπέδων ενσυναίσθησης έχει κάποια γονιδιακή βάση. 

Ο καθηγητής Thomas Bourgeron πρόσθεσε: «Αυτή η νέα μελέτη αναδεικνύει τον ρόλο που 

παίζουν τα γονίδια στην ενσυναίσθηση, αλλά δεν έχουμε εντοπίσει ακόμα τα συγκεκριμένα 

γονίδια που εμπλέκονται. Το επόμενο βήμα μας είναι να συλλέξουμε μεγαλύτερα δείγματα για 

να αναπαραγάγουμε αυτά τα ευρήματα». 

 Τέλος, η κατανόηση του ρόλου των γονιδίων στην ενσυναίσθηση μπορεί να αποτελέσει ένα 

ισχυρό εργαλείο ώστε να συναισθανθούμε ανθρώπους που βρίσκονται στο φάσμα του 

αυτισμού, οι οποίοι αγωνίζονται να φανταστούν τις σκέψεις και τα συναισθήματα ενός άλλου 

προσώπου. 

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Translational Psychiatry. 
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