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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η άνοια ως νοσολογική οντότητα εκτιµάται ότι εµφανίζεται στον 

ανθρώπινο πληθυσµό ταυτόχρονα µε την δυνατότητα επιβίωσής του πέραν της 

µέσης ηλικίας. Ωστόσο η προεξάρχουσα θέση την οποία καταλαµβάνουν οι 

ανοϊκές διαταραχές περιορίζεται στα τελευταία πενήντα χρόνια όπου το 

προσδόκιµο του χρόνου ζωής έχει επεκταθεί σηµαντικά, µε αποτέλεσµα την 

ουσιώδη αύξηση του πληθυσµού που καταφέρνει να ξεπεράσει το ηλικιακό 

φράγµα των 65 ετών (Henderson & Jorm, 2002). 

Οι συνέπειες της νόσου στους αρρώστους, στους φροντιστές τους και στο 

ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον είναι δραµατικές. Η εµφάνιση της άνοιας αφορά 

το 7% του γενικού πληθυσµού που ξεπερνά τα 65 έτη και το 30% αυτών που 

ξεπερνούν τα 80 έτη. Καθώς οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα 80 έτη ζωής είναι το 

πιο ραγδαία αναπτυσσόµενο τµήµα του πληθυσµού σήµερα, αναµένεται τα 

προβλήµατα και οι επιπτώσεις των ανοϊκών διαταραχών να βαίνουν ολοένα 

αυξανόµενα (O'Brien, et al., 2003;Turner, 2003)  . 

Η κατανόηση των συµπεριφορικών και γνωστικών χαρακτηριστικών των 

νευροεκφυλιστικών αυτών διαταραχών αποτελεί σηµείο έντονης επιστηµονικής 

έρευνας σήµερα. Αποτελούν εκείνες τις παραµέτρους που αναµένεται να 

ανοίξουν το δρόµο για τη διαλεύκανση τόσο της παθοφυσιολογίας όσο και του 

γενετικού υποστρώµατος και των βιολογικών δεικτών των ασθενειών αυτών. Η 

διερεύνηση και αποσαφήνιση της υποκείµενης µοριακής παθογένειας µε τη σειρά 

της, θα επιτρέψει την είσοδο στο πεδίο της πρόληψης και θεραπείας 

αποτελεσµατικών πρακτικών και φαρµάκων . 

Κάτω από τον όρο άνοια συµπεριλαµβάνεται µια πλειάδα 

νευροεκφυλιστικών διαταραχών. Κοινές συνιστώσες σε όλες τις ανοϊκές 

διαταραχές αποτελούν τα γνωσιακά ελλείµµατα µε έµφαση στη µνήµη και τις 

επιτελικές λειτουργίες και η εξαιτίας αυτών προφανής δυσχέρεια στην 

καθηµερινή ζωή και στο επίπεδο αυτονοµίας του ασθενούς. Επιπλέον 



5 

 

παρατηρούνται αδυναµίες τόσο στον έλεγχο του συναισθήµατος όσο και στην 

κινητοποίηση του ατόµου (Henderson & Jorm, 2002). 

Η ίδια η διαδικασία της γήρανσης επιφέρει ελλείµµατα γνωστικά και 

συµπεριφορικά τα οποία συχνά είναι δύσκολο να διακριθούν από τα προκλινικά 

συµπτώµατα της άνοιας. Οι νευροφυσιολογικές αλλαγές του γήρατος επιδρούν 

στην αποτελεσµατικότητα και παραγωγικότητα των νευρωνικών συστηµάτων 

χωρίς ωστόσο να µεταβάλλουν δραµατικά τη δοµική ακεραιότητα του εγκεφάλου 

όπως χαρακτηριστικά συµβαίνει στις ανοϊκές διαταραχές . 

Προκειµένου να διακριθούν τα πρόδροµα συµπτώµατα της άνοιας από τη 

φυσιολογική γνωσιακή έκπτωση που επιφέρει το γήρας, απαιτούνται ευαίσθητες 

νευροψυχολογικές εκτιµήσεις που θα λαµβάνουν υπόψη παράγοντες που µπορούν 

να παραπλανήσουν σχετικά µε τη φύση της γνωσιακής έκπτωσης. Στους 

παράγοντες αυτούς περιλαµβάνονται η ηλικία, η εκπαίδευση, η εθνικότητα και τα 

επίπεδο υγείας και κινητοποίησης του ασθενούς (Cullum et al., 1996). 

Η διάκριση µεταξύ των ανοϊκών διαταραχών αποτελεί ακόµα µεγαλύτερη 

πρόκληση. Τα χαρακτηριστικά συχνά είναι κοινά και πιθανώς και κάποιοι 

αιτιολογικοί µηχανισµοί. Η διάκριση είναι συνήθως ευκολότερη στα αρχικά 

στάδια καθώς οι διαφοροποιήσεις µεταξύ των διαταραχών αποσβένουν όσο οι 

τελευταίες εξελίσσονται προς µια καθολική αποδιοργάνωση του γνωστικού 

συστήµατος. (Lipton & Weiner, 1996). 
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2. ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 

2.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΗΡΑΝΣΗ  

Είναι η γνωσιακή έκπτωση ένα φυσιολογικό χαρακτηριστικό της 

γήρανσης; Υπό ένα στενό στατιστικό πρίσµα θα µπορούσε να δοθεί καταφατική 

απάντηση δεδοµένου ότι κάποιου βαθµού γνωσιακή έκπτωση συναντάται συχνά 

σε ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Η επίδοση σε νευροψυχολογικές δοκιµασίες 

ηλικιωµένων είναι κατά κανόνα χαµηλότερη σε σχέση µε νεότερους οµολόγους 

τους ακόµη και όταν αποκλεισθεί οποιασδήποτε µορφής εγκεφαλική 

δυσλειτουργία (Lindeboom & Weinstein, 2004). 

 Η επίδοση ηλικιωµένων σε επιµέρους νευροψυχολογικές δοκιµασίες 

αντανακλά διαφοροποίηση της επίδρασης του ηλικιακού παράγοντα στα 

εξεταζόµενα τµήµατα του γνωστικού συστήµατος. Έτσι µπορεί να ταξινοµηθεί η 

γενικότερη διανοητική ικανότητα του ατόµου σε δυο επιµέρους τοµείς. Στον 

πρώτο τοµέα ανήκουν οι ονοµαζόµενες κρυσταλλωµένες ικανότητες οι οποίες 

αφορούν σε συγκεκριµένες δεξιότητες, γνώσεις και εµπειρίες που έχουν 

συγκεντρωθεί µέσω της εκπαιδευτικής και πολιτισµικής εµπειρίας. Στον τοµέα 

αυτό ανήκουν γενικές γνώσεις, γνώσεις λεξιλογίου, η κοινή λογική κ.λ.π. Οι 

κρυσταλλωµένες ικανότητες εµπλουτίζονται και ενισχύονται σε όλο το φάσµα της 

ζωής µέσω της έκθεσης σε πολιτισµικές, εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές 

εµπειρίες. Είναι σχετικά ανεπηρέαστες από την ηλικία και παραµένουν σχετικά 

ανέπαφες στα πρώτα στάδια της άνοιας (Anstey & Low, 2004). 

 Η δεύτερη κατηγορία γνωστικών ικανοτήτων είναι οι ρευστές ικανότητες, 

όρος ο οποίος συµπεριλαµβάνει την ικανότητα προσαρµογής και επίλυσης 

προβληµάτων που επιδεικνύεται σε νέες καταστάσεις, την ταχύτητα διανοητικής 

επεξεργασίας και την αναγνώριση πολύπλοκων σχέσεων µεταξύ των 

ερεθισµάτων. Η επίδοση στις ικανότητες αυτές αυξάνει µέχρι την ηλικία των 20 

ετών περίπου όπου και αρχίζει η βαθµιαία εξασθένισή τους (διαφορά περίπου 2 

τυπικών αποκλίσεων µεταξύ 20 και 70 ετών)  (Anstey & Low, 2004). 
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 Οι κρυσταλλωµένες ικανότητες λόγω της σχετικής σταθερότητάς τους 

στην πάροδο του χρόνου, αποτελούν ένα καλό δείκτη του προνοσηρού ∆είκτη 

Νοηµοσύνης. Ο προνοσηρός ∆είκτης Νοηµοσύνης λαµβάνεται πάντα υπόψη 

προκειµένου να αξιολογηθούν τα ενδεχόµενα ελλείµµατα ως φυσιολογικά ή ως 

πιθανοί προάγγελλοι ανοϊκών διαταραχών. Άλλα σηµεία που περιπλέκουν την 

προσπάθεια συσχετισµού των παρατηρούµενων ελλειµµάτων µε πιθανή 

νευροεκφυλιστική νόσο είναι το εύρος ατοµικών διαφορών που συναντώνται 

στους ηλικιωµένους καθώς και διακυµάνσεις της ατοµικής επίδοσης µέσα σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα. Σταθερά χαρακτηριστικά της τρίτης ηλικίας είναι η 

γενικευµένη συµπεριφορική βραδύτητα και µια δυσχέρεια στον τοµέα της 

επιλεκτικής προσοχής. Αναφερόµενα προβλήµατα µνήµης από τον ίδιο τον 

ηλικιωµένο δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη καθώς συνηθέστερα συσχετίζονται 

µε προβλήµατα κατάθλιψης  (Anstey & Low, 2004; Lindeboom & Weinstein, 

2004). 

 

2.2. ΑΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Η κατάθλιψη συνοδεύει συχνά (σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό) όλα τα 

είδη άνοιας. Στα αρχικά στάδια της νόσου οι ασθενείς συχνά βιώνουν κατάθλιψη 

πιθανότατα λόγω της επίγνωσης των γνωστικών τους ελλειµµάτων ή/και της 

αυξανόµενης εξάρτησής τους από τρίτους  (Ganguli, 2000). Τα προβλήµατα 

µνήµης από την άλλη µεριά, συσχετίζονται τόσο µε τη διαδικασία της 

φυσιολογικής γήρανσης όσο και µε την κατάθλιψη  (Kazniak & Christenson, 

1994). Συχνά τα συµπτώµατα κατάθλιψης και άνοιας αλληλεπικαλύπτονται. Η 

απάθεια, η ψυχοκινητική επιβράδυνση, οι αλλαγές στον ύπνο και η δυσκολία 

συγκέντρωσης είναι µερικά χαρακτηριστικά που απαντώνται τόσο στις ανοϊκές 

διαταραχές όσο και στην καταθλιπτική συνδροµή  (Kaszniak & Christenson, 

1994).   

Σε ασθενείς µε γνωστικά ελλείµµατα είναι δύσκολη η αναγνώριση της 

κατάθλιψης καθώς τείνουν να αναφέρουν λιγότερα καταθλιπτικά συµπτώµατα 

από όσα οι φροντιστές αναφέρουν γι’αυτούς, πιθανότατα λόγω ελλειµµατικής 

επίγνωσης αναφορικά µε τα συµπτωµατά τους σε συνδυασµό µε πιθανή αδυναµία 
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κατανόησης της ερώτησης και ανάκλησης πρόσφατων γεγονότων  (Kaszniak & 

Christenson, 1994).  

Το σύνολο των ασθενών µε άνοια και κατάθλιψη εµφανίζει αξιοσηµείωτη 

ετερογένεια γεγονός που αντανακλάται στην έκβαση των περιστατικών. Ένα 

ποσοστό αυτών παρά την ανταπόκρισή του στην αντικαταθλιπτική θεραπεία δεν 

θα καταφέρει να αντιστρέψει τα γνωστικά του ελλείµµατα. Αντίθετα κάποιοι 

παράλληλα µε την ανακούφιση των καταθλιπτικών τους συµπτωµάτων θα βρουν 

βελτίωση και στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σε γνωστικό επίπεδο αν και για 

πολλούς η βελτίωση θα είναι πρόσκαιρη µια και µετά από χρόνια θα αναπτύξουν 

ξεκαθαρά πλέον συµπτώµατα ανοιακής διαταραχής  (Kaszniak & Christenson, 

1994).  

Παλαιότερα χρησιµοποιούνταν ο όρος ¨καταθλιπτική ψευδοάνοια¨ για να 

χαρακτηρίσει την κλινική εικόνα των ηλικιωµένων καταθλιπτικών ασθενών µε 

συνοδά γνωστικά ελλείµµατα. Η παρατηρούµενη γνωσιακή έκπτωση εθεωρείτο 

ότι αντιστρεφόταν µε την κατάλληλη θεραπεία της κατάθλιψης. Σήµερα 

πιστεύεται ότι η εµφάνιση κατάθλιψης στους ηλικιωµένους – και γενικότερα το 

ιστορικό κατάθλιψης κατά τη διάρκεια της ζωής του ατόµου -  αποτελεί 

παράγοντα κινδύνου για την εµφάνιση άνοιας  (Kales & Mellow, 2003). 

Αντικείµενο διερεύνησης αποτελεί σήµερα ο ρόλος της κατάθλιψης στην άνοια 

ως ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου ή σαν πρόδροµη φάση της άνοιας. Στη µεν 

πρώτη περίπτωση έχει προταθεί η πιθανότητα πρόκλησης βλαβών στον 

ιππόκαµπο λόγω µακροχρόνιας υπερκορτιζολαιµίας και στη δεύτερη η βλάβη των 

σεροτονινεργικών κυκλωµάτων λόγω των ευρύτερων νευροεκφυλιστικών 

διαδικασιών που επιφέρει η άνοια  (Ganguli, 2000). 

 

2.3. ΗΠΙΑ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ (Mild Cognitive Impairment, 

MCI) 

 Με τον όρο ήπια γνωσιακή έκπτωση (ή ήπια νοητική διαταραχή) 

περιγράφεται µια παθολογική έκπτωση στη γνωστική λειτουργία που δεν πληροί 

ωστόσο τα διαγνωστικά κριτήρια της άνοιας και δεν επιφέρει διαταραγµένη 
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λειτουργικότητα στην καθηµερινή ζωή (Petersen et al., 1999). Αν και αρχικά ο 

όρος περιοριζόταν σε αµνησιακές διαταραχές που συνιστούν ένα ενδιάµεσο 

στάδιο µεταξύ της φυσιολογικής γήρανσης και της νόσου Alzheimer, σήµερα 

χρησιµοποιούνται πιο εκτεταµένες περιγραφές. Συνήθως κάτω από τον όρο ήπια 

γνωσιακή έκπτωση συναντώνται υποτύποι ΗΓΕ µε αµνησιακό κυρίως υπόβαθρο 

ή µε προεξάρχον έλλειµµα σε άλλα πεδία της γνωστικής λειτουργίας. Κάθε 

υπότυπος αναλύεται περαιτέρω σε διαταραχή που εκδηλώνεται σε ένα ή 

πολλαπλά πεδία γνωστικής λειτουργίας (DeCarli, 2003; Jak et al., 2009(a); 

Petersen & Moris, 2005). Η αιτιολογία των διάφορων υποτύπων παραµένει 

ασαφής. Αν και υπάρχει η πιθανότητα ο κάθε υπότυπος να σχετίζεται µε 

διαφορετικό νευροπαθολογικό υπόστρωµα, οι ενδείξεις έχουν µόλις αρχίσει να 

αναδύονται (Petersen & Morris, 2005). 

 Αν και οι εκτιµήσεις ποικίλουν, σε γενικές γραµµές θεωρείται ότι ένα 

ποσοστό 10-15% όσων εµφανίζουν ΗΓΕ, αναπτύσσουν άνοια κάθε χρόνο 

(Petersen, 1999; Saunders & Summers, 2011). Η πρόγνωση της εξέλιξης της ΗΓΕ 

εξαρτάται από τα κριτήρια ταξινόµησης που χρησιµοποιούνται για τον ορισµό  

της. Ακόµα και όταν αυτά είναι αυστηρά προσδιορισµένα η ΗΓΕ χαρακτηρίζεται 

από ετερογένεια τόσο κλινικά όσο και αιτιολογικά (DeCarli, 2003; Saunders & 

Summers,2011). Ο συνδυασµός αυστηρών κριτηρίων µε συνεκτίµηση της 

πιθανής αιτιολογίας προσφέρει µεγάλη προγνωστική δυνατότητα στην ΗΓΕ και 

µπορεί να συνεισφέρει στη διαφοροδιάγνωση  (Πίνακας 1) (Petersen & Morris, 

2005). 

Πίνακας 1.: Σχήµα συνδυασµού κλινικών υποτύπων ΗΓΕ µε πιθανή αιτιολογία  

(Petersen & Morris, 2005) 
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 Αντικείµενο εκτεταµένης έρευνας συνεχίζει να αποτελεί η αναγνώριση 

των συγκεκριµένων νευροψυχολογικών χαρακτηριστικών της ΗΓΕ που 

προβλέπουν σταθερότητα των ελλειµµάτων, επιστροφή σε κανονική γνωστική 

λειτουργία ή εξέλιξη σε AD ή άλλου τύπου άνοια (Grober et al., 2008; 

Lindeboom & Weinstein, 2004; Lonie et al., 2009; Petersen et al., 1999). 

 Η έννοια της ΗΓΕ είναι σηµαντική γιατί προσφέρει πιθανότητες για 

πρώιµη/έγκαιρη διάγνωση της άνοιας και πιθανή αντιµετώπιση της µε σκοπό την 

καθυστέρηση της έναρξης ή την πρόληψη της.  Τα φάρµακα ενδέχεται να είναι 

πιο αποτελεσµατικά στην επιµήκυνση της πρόδροµης φάσης της ΗΓΕ από τη 

µέτρια αποτελεσµατικότητα που επιδεικνύουν στην ύφεση των συµπτωµάτων 

µετά την εγκαθίδρυση της άνοιας. Τέλος, η πρόδροµη φάση της άνοιας είναι η 

πλέον κατάλληλη για κλινικές δοκιµές φαρµάκων που στοχεύουν στη 

δευτερογενή πρόληψή της (DeCarli, 2003).  

 

2.4. ΕΙ∆Η ΑΝΟΙΑΣ 

 

2.4.1.  Νόσος Alzheimer (Alzheimer Disease, AD) 

Η πιο συχνά εµφανιζόµενη νευροεκφυλιστική άνοια είναι η νόσος Alzheimer 

(Alzheimer Disease, AD). Εκτιµάται ότι η συχνότητα εµφάνισής της µεταξύ όλων 

των ανοϊκών διαταραχών βρίσκεται µεταξύ του 50-75%. Αποτελεί την πιο καλά 

χαρακτηριζόµενη µορφή άνοιας. Η AD αν και εµφανίζει κλινική ετερογένεια, το 

κεντρικό κλινικό της σύµπτωµα είναι η γνωστική εξασθένηση η οποία 

εκδηλώνεται ως αµνησία, αφασία, απραξία και αγνωσία (τα 4 Α) (Lovestone, 

2007). 

Η απώλεια της µνήµης είναι αναπόφευκτη και λαµβάνει χώρα από τα 

πρώτα στάδια της νόσου. Τα πρόσφατα µνηµονικά ίχνη είναι αυτά που χάνονται 

πρώτα γεγονός που υποδηλώνει ελλείµµατα στην απόκτηση και την ανάσυρση 

των µνηµονικών εµπειριών παρά σε µια γενικότερη διάβρωση της µνήµης 

(Lovestone, 2007). Τα ελλείµµατα στη µνήµη αποδίδονται σε µια διαταραγµένη 

διαδικασία εδραίωσης των νέων πληροφοριών στις αποθήκες της µνήµης 
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επεισοδίων. Η σηµασιολογική µνήµη όπως και η παρελθούσα γνώση του κόσµου 

και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί µέσα από πολλές εµπειρίες ζωής τείνουν 

να παραµένουν αλώβητες έως τα τελευταία στάδια της νόσου (κρυσταλλωµένη 

νοηµοσύνη). Η µνήµη εργασίας επίσης επηρρεάζεται βαθιά από τα αρχικά στάδια 

της νόσου  (Welsh-Bohmer & Warren, 2006) 

Τόσο η ονοµαστική δυσφασία δηλ. η δυσχέρεια στην ανεύρεση λέξεων 

όσο και η προσληπτική αφασία δηλ. η κατανόηση του λόγου αποτελούν 

χαρακτηριστικά σηµεία της νόσου. Τα τελικά στάδια χαρακτηρίζονται από 

ηχολαλία και διαταραγµένη µη λεκτική άρθρωση (Lovestone, 2007). Η διαταραχή 

του λόγου στα αρχικά και µεσαία στάδια της νόσου προσοµοιάζει µια διαφλοιική 

αισθητηριακή αφασία ενώ στα µεταγενέστερα τείνει πιο κοντά σε καθαρή τύπου 

Wernicke αφασία  (Welsh-Bohmer & Warren, 2006). 

Στα µέτρια στάδια της νόσου ο ασθενής δυσκολεύεται να εκτελέσει 

σύνθετες δοκιµασίες όπως µαγείρεµα, ντύσιµο κ.λ.π., δυσλειτουργίες που 

αποδίδονται κυρίως σε οπτικοχωρικές διαταραχές, προβλήµατα στην πλοήγηση 

στο χώρο και στην ακριβή αντίληψη των αντικειµένων  (Welsh-Bohmer & 

Warren, 2006) 

 Η ευφυϊα επηρεάζεται καθολικά στα πρώτα και µεσαία στάδια της νόσου. 

Οι επιτελικές λειτουργίες είναι από τα πρώτα γνωστικά πεδία που επηρεάζονται 

αν και είναι λιγότερο ευδιάκριτες οι αλλαγές από ότι στη µνήµη.  ∆υσκολίες στη 

σύλληψη ιδεών, στη ρύθµιση της συµπεριφοράς και στην επίλυση προβληµάτων 

µπορούν να ανιχνευθούν µε δοκιµασίες όπως το Trail Making Test, το Wisconsin 

Card Sort Test ή το Stroop Test. 

 Η προσοχή και η συγκέντρωση επίσης επηρεάζονται και διάφορες 

δοκιµασίες ελέγχου µπορούν να ανιχνεύσουν πιο ειδικά ελλείµµατα όπως  η 

µετατόπιση της οπτικής προσοχής και η ικανότητα κατανοµής της προσοχής στις 

επιµέρους δοκιµασίες  (Welsh-Bohmer & Warren, 2006). 

 Τέλος οι ασθενείς µε AD εµφανίζουν δυσκολίες στην αναγνώριση και 

ονοµασία των αντικειµένων. Συχνά συµβαίνει ο ασθενής να παραγνωρίζει ένα 

άτοµο για άλλο (σύνδροµο του Capgras) ή να µην αναγνωρίζει τον ίδιο του τον 

εαυτό στον καθρέπτη (αυτοπροσωπαγνωσία) 
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 Αν και οι ασθενείς είναι αρχικά ενήµεροι για τη γνωσιακή έκπτωση (κάτι 

που οδηγεί συχνά στην κατάθλιψη) στην πορεία χάνουν βαθµιαία την επίγνωση 

των ελλειµµάτων τους, η οποία αντικαθίσταται από άρνηση και εκλογίκευση 

(Lindeboom & Weinstein, 2004; Lipton & Weiren 1996) 

 Η αργή αλλά σταθερή διάβρωση του γνωσιακού συστήµατος οδηγεί στην 

συνεχώς αυξανόµενη λειτουργική εξάρτηση και τελικά στο θάνατο  (Welsh-

Bohmer & Warren, 2006). 

 

2.4.2.  Άνοια αγγειακής αιτιολογίας (Vascular Dementia, VaD) 

Η άνοια αγγειακής αιτιολογίας (vascular dementia, VaD) είναι ο δεύτερος σε 

συχνότητα τύπος άνοιας. Είναι πιο συνηθισµένο να εµφανίζεται σε συνδυασµό µε 

τη νόσο Alzheimer παρά µόνη της. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αγγειακής άνοιας 

µε επικρατέστερο την πολυεµφρακτική άνοια που οφείλεται σε αγγειακά 

εγκεφαλικά επεισόδια. ∆εύτερη πιο συχνή µορφή αγγειακής άννοιας είναι η 

υποφλοιώδης αγγειακή άνοια λόγω αγγειακής νόσου στην εν τω βάθει λευκή 

ουσία των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων  (Henderson & Jorm, 2000). Στην αγγειακή 

άνοια πολύ από τους παράγοντες κινδύνου µπορούν να ελεγχθούν όπως η 

υπέρταση, υπερχοληστεριναιµία, το κάπνισµα, ο σακχαρώδης διαβήτης κ.λ.π. 

(Lipton & Weiren, 1996). 

Στην αγγειακή άνοια η έναρξη των συµπτωµάτων είναι συνήθως αιφνίδια ή 

συµβαίνει κλιµακωτή εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών. Το µνηµονικό 

έλλειµµα είναι συνήθως λιγότερο σοβαρό από ότι της AD .  Η προσωπικότητα και 

η εναισθησία συνήθως δεν πλήττονται. Τα µεγαλύτερα ελλείµµατα εµφανίζονται 

στις επιτελικές λειτουργίες (συνήθως απώλεια διανοητικής ευελιξίας και 

δυσκολία αντιµετώπισης περίπλοκων καταστάσεων), στην προσοχή και στην 

ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών (Lindeboom & Weinstein, 2004; 

O’Brien et al., 2003). Η άνοια αγγειακής αιτιολόγίας δεν είναι απαραίτητα 

προοδευτική όπως η AD ( Lindeboom & Weinstein, 2004). 

∆εδοµένου του εύρους των διαφοροποιήσεων στην κλινική εικόνα και της 

ασυνέχειας που παρατηρείται στην εξέλιξη των συµπτωµάτων απαιτείται 
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µεγαλύτερης διάρκειας παρακολούθηση των ασθενών καθώς και µεγαλύτερο 

µέγεθος δείγµατος σε σύγκριση µε τη νόσο Alzheimer της οποίας η πορεία είναι 

πιο προβλέψιµη (O’ Brien et al., 2003). 

 

2.4.3.  Κροταφοµετωπιαία άνοια (Frontotemporal Dementia, FTD) 

Η κροταφοµετωπιαία άνοια (frontotemporal dementia, FTD) έχει έναρξη 

µετά τη µέση ηλικία και αργή εξέλιξη. Χαρακτηριστικό της νόσου είναι η 

αξιοσηµείωτες αλλά µη ειδικές αλλαγές στην προσωπικότητα και τη 

συµπεριφορά, και η προοδευτική δυσχέρεια του εκφραστικού λόγου  (Welsh-

Bohmer & Warren, 2006). Τα προβλήµατα της µνήµης αν και παρόντα φαίνεται 

να προκαλούνται από ελλείµµατα στην προσοχή.  

Στα αρχικά στάδια της νόσου εµφανίζεται και η απώλεια της επίγνωσης των 

ψυχικών µεταβολών και των συνεπειών που αυτές επιφέρουν. Η συναισθηµατική 

άµβλυνση και ρηχότητα σε συνδυασµό µε την απώλεια της κοινωνικής 

συνείδησης έχουν καταστρεπτικές επιπτώσεις στις κοινωνικές και διαπροσωπικές 

σχέσεις του ασθενούς.  

Σε ότι αφορά στα γλωσσικά ελλείµµατα αυτά µπορούν να ταξινοµηθούν σε 

δυο κατηγορίες που φαίνεται να έχουν διαφορετικό παθοφυσιολογικό 

υπόστρωµα. Στη πιο συχνά συναντώµενη κατηγορία προεξέχουν ελλείµµατα στην 

γλωσσική έκφραση ενώ στην άλλη δυσκολίες κατανόησης της σηµασίας των 

λέξεων  (Welsh-Bohmer & Warren, 2006). 

 

2.4.4.  Άνοια σχετιζόµενη µε παρκινσονικά σύνδροµα (Parsinson Disease 

Dementia, PDD) 

Στο 1/3 των ασθενών µε Parkinson παρατηρείται βαθµιαία εξασθένηση των 

γνωστικών λειτουργιών τους έως την εξέλιξη σε πλήρη άνοια. Σε 1-2 έτη από την 

έναρξη της νόσου εµφανίζονται παρκινσονικά συµπτώµατα (συνήθως 

βραδυκινησία και µυϊκή ακαµψία). Παράγοντες που φαίνεται να αυξάνουν την 

πιθανότητα για εκδήλωση άνοιας τέτοιου τύπου είναι η µεγάλη ηλικία, 

µεγαλύτερη διάρκεια της νόσου του Parkinson, µεγαλύτερη βαρύτητα κινητικών 
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συµπτωµάτων και σηµείων της νόσου Parkinson. H γνωσιακή έκπτωση όταν 

συµβαίνει αφορά διαταραχές της µνήµης, της γλώσσας, της οπτικοχωρικής 

λειτουργίας, του αφηρηµένου συλλογισµού και της ικανότητας εναλλαγής 

στρατηγικής  (Welsh-Bohmer & Warren, 2006). 

 

2.4.5.  Άνοια των σωµατίων του Lewy (Dementia with Lewy Bodies, DLB) 

Τα σωµάτια του Lewy πιθανότατα δεν εµφανίζονται κατά τη φυσιολογική 

γήρανση. Στην άνοια µε σωµάτια του Lewy (Dementia with Lewy Bodies, DLB) 

στον εγκεφαλικό φλοιό έχουµε εκφύλιση των φλοιωδών νευρώνων (McKeith, 

2010). Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο της DLB είναι η προοδευτική γνωσιακή 

εξασθένηση µε ελλείµµατα κυρίως στην προσοχή, τις υποφλοιώδεις –µετωπιαίες 

δεξιοτήτες και την οπτικοχωρική ικανότητα. Βασικά χαρακτηριστικά της νόσου 

αποτελούν οι διακυµάνσεις στη γνωστική απόδοση και τη λειτουργικότητα που 

οφείλονται σε διακυµάνσεις στην προσοχή και το επίπεδο συνείδησης, η 

παρουσία οπτικών παραισθήσεων οι οποίες είναι λεπτοµερείς και 

καλοσχηµατισµένες και η εµφάνιση παρκινσονισµού σε µετέπειτα στάδια της 

νόσου  (Welsh-Bohmer & Warren, 2006). 

 

2.4.6.  Άνοια µικτού τύπου  

Αν και είναι ευκολότερη η ταξινόµηση της νόσου Alzheimer και της άνοιας 

αγγειακής αιτιολογίας ως ξεχωριστές οντότητες, κλινικοπαθολογικές και 

επιδηµιολογικές µελέτες υποδεικνύουν ότι η άνοια των ηλικιωµένων είναι ένα 

συνεχές παθολογιών µε τις καθαρές µορφές άνοιας Alzheimer και άνοιας 

αγγειακής αιτιολογίας να συνιστούν τα δυό του άκρα. Μεταξύ αυτών των δύο 

άκρων παρατηρείται η άνοια µικτού τύπου (AD µε ταυτόχρονη αγγειακή 

εγκεφαλική νόσο). Ωστόσο σπάνια εκτιµάται η συνοσηρότητα αυτή (Kalaria, 

2002). 

Κάποιες διαφοροποιήσεις έχουν παρατηρηθεί. Στην άνοια αγγειακής 

αιτιολογίας η εξέλιξη της νόσου ποικίλει περισσότερο σε ότι αφορά συµπτώµατα, 

την ταχύτητα προόδου και το τελικό αποτέλεσµα της νόσου. Ενώ στην νόσο 
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Alzheimer προέχουν τα ελλείµµατα στις λειτουργίες της µνήµης και της γλώσσας, 

στην άνοια αγγειακής αιτιολογίας φαίνεται να πλήττονται περισσότερο οι 

επιτελικές λειτουργίες του µετωπιαίου λοβού όπως η προσοχή, ο σχεδιασµός και 

η ταχύτητα της επεξεργασίας (Kalaria, 2002). Η µνήµη επεισοδίων φαίνεται να 

επηρεάζεται λιγότερο σε σχέση µε την άνοια Alzheimer (O’Brien et al., 2003) 

Αλλαγές στην προσωπικότητα και τη διάθεση (κατάθλιψη, ψυχοκινητική 

βραδύτητα, άγχος και απάθεια) συνήθως συµβαίνουν νωρίτερα και µε µεγαλύτερη 

δριµύτητα στην άνοια αγγειακής αιτιολογίας.(Kalaria, 2002, Jak (b), 2009) 

Πολλοί από τους παράγοντες κινδύνου για την άνοια αγγειακής αιτιολογίας 

(υπέρταση, κολπική µαρµαρυγή, αθηροσκλήρωση, στεφανιαία νόσος, διαβήτης 

και κάπνισµα) έχει δειχθεί ότι αυξάνουν ουσιαστικά και τον κίνδυνο για νόσο 

Alzheimer (Kalaria, 2002). Ίσως αυτές οι παθολογίες προκαλούν τοπική ή ολική 

υποαιµάτωση που µε τη σειρά της οδηγεί στη παθολογία του AD.  Από την άλλη 

µεριά, ασθενείς που φέρουν το γονίδιο ΑpoE ε4 (γονίδιο που εµπλέκεται στην 

άνοια Alzheimer ) είναι πιο πιθανό κατά περίπου τρεις φορές να έχουν και τις δύο 

µορφές άνοιας  από ότι εκείνοι που δεν το φέρουν (Kalaria, 2002). 

 

3.  ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  

 Η νευροψυχολογική αξιολόγηση αποτελεί έναν αντικειµενικό τρόπο 

διάγνωσης των ανοϊκών διαταραχών (Lindeboom & Weinstein, 2004).  Τα 

δεδοµένα – τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά – συνεισφέρουν στη 

διαφοροδιάγνωση και στην κατανόηση του εύρους και του βάθους των 

γνωσιακών ελλειµµάτων του ασθενούς µε αποτέλεσµα την υιοθέτηση των πλέον 

κατάλληλων στρατηγικών για την αντιµετώπιση τους (Cullum et al., 1996). 

 Παρά την αδιαµφισβήτητη συνδροµή των νευροψυχολογικών 

αξιολογήσεων στην πρώιµη διάγνωση των ανοϊκών διαταραχών, υπάρχουν 

κάποιοι περιορισµοί που δεν πρέπει να αγνοούνται. Απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η καλή συνεργασία από την πλευρά του ασθενούς. Πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη παράµετροι πέραν της εγκεφαλικής δυσλειτουργίας, που 
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δύναται να επηρεάσουν την επίδοση στις δοκιµασίες, καθώς επίσης και ατοµικές 

διαφορές σε αυτήν, ακόµα και µεταξύ ατόµων µε παρόµοια δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά. Συνεπώς ο εντοπισµός της λειτουργικής ανωµαλίας που 

υποβόσκει των ελλειµµάτων, απαιτεί αναλυτική και ιδιαίτερα προσεκτική 

παρουσίαση των δεδοµένων της αξιολόγησης (Lindeboom & Weinstein, 2004). 

 Μια ολοκληρωµένη νευροψυχολογική εκτίµηση προϋποθέτει 

συνεκτίµηση πληροφοριών που άπτονται των γνωστικών ικανοτήτων και 

περιορισµών του ασθενούς όπως ολοκληρωµένο ιατρικό, κοινωνικό και 

εκπαιδευτικό ιστορικό, εκτιµήσεις και παρατηρήσεις από την οικογένεια και τους 

οικείους, αξιολόγηση της τρέχουσας συναισθηµατικής κατάστασης του ασθενούς 

και επιδόσεις σε δοκιµασίες σε ένα µεγάλο εύρος γνωστικών ικανοτήτων (Cullum 

et al., 1996). 

 

3.1.  Εκτίµηση των γνωστικών λειτουργιών 

 Τα ερευνητικά δεδοµένα υποστηρίζουν τη χρήση νευροψυχολογικών 

συστοιχιών για την ανίχνευση αρχικών σταδίων άνοιας καθώς και για την 

αποτελεσµατική διάκριση µεταξύ των τύπων αυτής (Ritchie & Tuokko, 2010; 

Dierckx, 2009). Προκειµένου για την µέγιστη διαγνωστική τους δύναµη, οι 

συστοιχίες πρέπει να συµπεριλαµβάνουν δοκιµασίες σε γνωστικά πεδία που είναι 

γνωστό ότι πλήττονται από τα διάφορα είδη άνοιας. Οι σταθµισµένες δοκιµασίες 

για τη διάγνωση των ανοϊκών διαταραχών θα πρέπει να µπορούν να αναδείξουν 

πέρα από ποσοτικές πληροφορίες για συγκεκριµένα γνωστικά ελλείµµατα και 

ποιοτικά συµπεράσµατα αναφορικά µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά της 

επίδοσης (Cullum et al., 1996). 

 Τα γνωστικά πεδία που συνήθως ελέγχονται σε υποψία ανοϊκής 

διαταραχής και οι συνηθέστερες νευροψυχολογικές δοκιµασίες για τον εντοπισµό 

των συγκεκριµένων ελλειµµάτων περιγράφονται παρακάτω: 
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3.1.1 Γενική διανοητική ικανότητα 

 Ο προσδιορισµός της τρέχουσας γενικής διανοητικής κατάστασης του 

ασθενούς διευκολύνει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων σε δοκιµασίες 

επιµέρους γνωστικών πεδίων.  Η γενική διανοητική ικανότητα αποτελεί έναν 

δείκτη λιγότερο ευαίσθητο στις εκφυλιστικές επιπτώσεις της άνοιας και ως εκ 

τούτου παρέχει πληροφορίες για το προνοσηρό επίπεδο λειτουργικότητας του 

ασθενούς αν και αυτό ισχύει για τα αρχικά στάδια της νόσου (Cullum et al., 

1996). ∆οκιµασίες που συνήθως συµπεριλαµβάνονται σε ανάλογες συστοιχίες 

είναι το Weschler Adult Intelligence Scale (WAIS –III ή WAIS-R) και General 

Ability Measure for Adults (GAMA, Naglier & Bardos, 1997). 

 

3.1.2.  Ικανότητα συγκέντρωσης και προσοχή 

 Σε ήπιες περιπτώσεις άνοιας η ικανότητα εστίασης της  προσοχής σε ένα 

ερέθισµα δεν φαίνεται να διαταράσσεται σε παρατηρήσιµο τουλάχιστον βαθµό. 

Αντίθετα η ικανότητα της επιλεκτικής προσοχής σε νέα ερεθίσµατα ή στα 

σηµαντικά για το σκοπό της δοκιµασίας µέρη, εµφανίζεται διαταραγµένη, µε 

αποτέλεσµα οι ασθενείς είτε να διασπώνται εύκολα είτε να εστιάζουν σε τέτοιο 

βαθµό ώστε να διαφεύγουν της προσοχής τους σηµαντικά περιβαλλοντικά 

ερεθίσµατα. ∆οκιµασίες όπως το Trail Making Test (A&B), Digit span (WAIS–

II/R) καθώς και το Stroop Color Word Test είναι από τα πλέον κατάλληλα για τον 

εντοπισµό έκπτωσης στο πεδίο της προσοχής (Cullum et al., 1996). 

 

3.1.3.  Επιτελικές λειτουργίες 

 Στις επιτελικές λειτουργίες εντάσσονται οι ικανότητες εκείνες που 

εµπλέκονται στη βούληση, την εµπρόθετη συµπεριφορά, το σχεδιασµό και τη 

ρύθµιση στοχοθετηµένης συµπεριφοράς (Lezak, Howieson, & Loring, 2010). Η 

έκπτωση σε αυτό τον τοµέα γνωστικών λειτουργιών εµφανίζεται συχνά ως 

µειωµένη ικανότητα αναστολής και παρορµητικότητα ή αντίθετα χαµηλή 

κινητοποίηση και απάθεια. Τα λάθη εµµονής προσδιορίζουν επίσης έλλειµµα 

στον συγκεκριµένο τοµέα. Σε ένα παρατηρούµενο έλλειµµα στις επιτελικές 
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λειτουργίες ενδέχεται να διαµεσολαβούν ελλείµµατα σε άλλες γνωστικές 

ικανότητες όπως π.χ. στη µνήµη και να παραπλανούν ως προς την ακριβή  φύση 

του ελλείµµατος. 

 Συνήθως οι δοκιµασίες που χρησιµοποιούνται απαιτούν από τους ασθενείς 

την παραγωγή και τον έλεγχο υποθέσεων σε πολύπλοκες καταστάσεις που 

απαιτούν ευελιξία και εναλλαγή στρατηγικής . Συνηθέστερα χρησιµοποιούνται το 

Wisconsin Card Sorting Test, Tower of London και το Trail Making Test – Part B 

(Cullum et al., 1996). 

 

3.1.4.  Μνήµη 

 Τα προβλήµατα µνήµης έχουν προεξάρχουσα θέση στις ανοϊκές 

διαταραχές, αποτελώντας συχνά το πρώτο παρατηρήσιµο έλλειµµα τόσο από τον 

ασθενή όσο και από το περιβάλλον του  (Bondi, Salmon, & Butters, 1994). 

Προβλήµατα µνήµης παρατηρούνται και στις ψυχιατρικές διαταραχές καθώς 

επίσης και στο φυσιολογικό γήρας. Η επιλογή ευαίσθητων και κατάλληλων 

νευροψυχολογικών δοκιµασιών στο γνωστικό πεδίο της µνήµης µπορεί να 

συνδράµει αποφασιστικά σε θέµατα διαφοροδιάγνωσης (Levy & Chelune, 2007).  

 Η µνήµη δεν είναι µια ενιαία διαδικασία στην οποία εµπλέκεται ένα 

µοναδικό νευροανατοµικό σύστηµα. Η µνήµη συνίσταται από διάφορους 

υπότυπους που ενώ αλληλεπιδρούν θεωρούνται σχετικά ανεξάρτητοι και 

πλήττονται σε διαφορετικό βαθµό από την άνοια. Ένας σηµαντικός διαχωρισµός 

αφορά τη µνήµη επεισοδίων και τη σηµασιολογική µνήµη. Η µνήµη επεισοδίων 

αφορά σε συγκεκριµένα περιστατικά που καταγράφηκαν µέσω προσωπικής 

εµπειρίας. Οι περισσότερες δοκιµασίες µνηµονικής ανάκλησης και αναγνώρισης 

αφορούν τη µνήµη επεισοδίων ((Bondi, Salmon, & Butters, 1994). 

  Η σηµασιολογική µνήµη αναφέρεται στο γενικό απόθεµα γνώσης που 

βρίσκεται αποθηκευµένο στη µακρόχρονη µνήµη δηλ. δεδοµένα και πληροφορίες 

η ανάκληση των οποίων δεν εξαρτάται από το πλαίσιο στο οποίο ανακτήθηκαν 

όπως π.χ. γραµµατικοί κανόνες. Είναι η µνήµη που δίνει νόηµα  στην αντιληπτική 

µας εµπειρία  (Greene & Hodges, 1996).  Παραδείγµατα δοκιµασιών που 
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ελέγχουν τη σηµασιολογική µνήµη είναι δοκιµασίες που εξετάζουν τη γνώση του 

νοήµατος των λέξεων, την ικανότητα κατονοµασίας συνηθισµένων αντικειµένων 

ή την ανάκληση γνωστών γεωγραφικών, ιστορικών και αριθµητικών δεδοµένων  

(Bondi, Salmon, & Butters, 1994).   

 ∆εν υπάρχει µια απλή δοκιµασία ικανή να διερευνήσει όλες της 

διαστάσεις της µνήµης. Συνηθισµένες δοκιµασίες είναι το California Verbal 

Learning Test (CVLT) και το Rey Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) όπου 

ελέγχονται ο δείκτης µάθησης και η καθυστερηµένη αναγνώριση και ανάκληση. 

Η δοκιµασία µνήµης του WMS-III εξετάζει άµεση και καθυστερηµένη ανάκληση 

πληροφοριών που δίνονται σε µορφή ιστορίας (Cullum et al., 1996) . 

 Η οπτική µνήµη συνήθως εκτιµάται µέσω δοκιµασιών άµεσης και 

καθυστερηµένης ανάκλησης πολύπλοκου γεωµετρικού σχήµατος όπως  το Rey-

Osterreith Complex Figure Test ή το Taylor Test (Cullum et al., 1996; Lezak, 

Howieson, & Loring, 2010). 

 

3.1.5.  Οπτικοχωρική λειτουργία 

 Σε ορισµένες περιπτώσεις άνοιας αναφέρονται προβλήµατα που άπτονται 

της οπτικοχωρικής λειτουργίας και συγκεκριµένα αφορούν διαταραχές στην 

οπτική επιλεκτική προσοχή, την οπτική αναγνώριση αντικειµένου και την χωρική 

αναπαράσταση ή σε συνδυασµό των παραπάνω  (Coslett & Saffran, 1996). 

 Η δοκιµασία αντιγραφής πολύπλοκου γεωµετρικού σχήµατος όπως  το 

Rey-Osterreith Complex Figure Test ή το Taylor Test που αναφέρθηκε παραπάνω 

χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση αυτού του γνωστικού πεδίου (Fischer & 

Loring, 2010). Ενδέχεται η αξιολόγηση να περιπλεχθεί λόγω οπτικών ή/και 

κινητικών δυσκολιών (π.χ. τρόµος χεριών) (Cullum et al., 1996).  

 

3.1.6.  Γλώσσα 

 Η γλώσσα είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα κανόνων προερχόµενο από την 

έµφυτη ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία και βασίζεται στος διαδικασίες 
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κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης συµβόλων και σηµάτων (Emery, 1996). 

Οι διαταραχές που µπορούν να παρουσιαστούν στον τοµέα της γλώσσας µπορούν 

να ταξινοµηθούν αδρά σε δυο κατηγορίες: (α) προβλήµατα σχετικά µε την 

κατανόηση του λόγου και (β) προβλήµατα σχετικά µε την παραγωγή του λόγου 

(Cullum et al., 1996). 

 Σε ασθενείς µε άνοια παρουσιάζονται συχνά προβλήµατα στη γλωσσική 

επικοινωνία που κυµαίνονται από δυσκολία στην εύρεση κατάλληλων λέξεων 

κατά τη ροή του λόγου έως την πλήρη αφασία (Emery, 1996). Η κατανόηση του 

λόγου δυσχεραίνεται από ειδικές δυσκολίες που αφορούν στην απώλεια του 

σηµασιολογικού νοήµατος των λέξεων, στην κατανόηση της σηµασίας της 

σύνταξης στην απόδοση νοήµατος και στην ελλιπή εκτίµηση των µη λεκτικών 

τµηµάτων του λόγου όπως η προσωδία και οι κινήσεις του σώµατος (Cullum et 

al., 1996). 

 Οι διαταραχές της έκφρασης (παραγωγής) του λόγου ενδέχεται να 

περιλαµβάνουν προβλήµατα στην άρθρωση, την ικανότητα εύρεσης της σωστής 

λέξης, γραµµατικής, σύνταξης, την ευχέρεια του λόγου και την ικανότητα 

γραπτής απόδοσης νοήµατος. Συχνά ασθενείς µε άνοια µπορούν να περιγράψουν 

την χρήση ενός αντικειµένου αλλά αδυνατούν να το ονοµάσουν (δυσνοµία). Όλα 

αυτά καθιστούν συχνά το λόγο των ασθενών δύσκαµπτο, στερεοτυπικό και  

περιφραστικό µε πολλές επαναλήψεις  (Emery, 1996). Η δοκιµασία του Boston 

Naming Test και η δοκιµασία λεκτικής ροής (σηµασιολογικής και φωνηµικής) 

χρησιµοποιούνται συνήθως προκειµένου να αξιολογηθούν τέτοιου είδους 

ελλείµµατα (Cullum et al., 1996).  

 Συχνά σε ασθενείς µε άνοια παρατηρείται δυσκολία αποτύπωσης του 

κεντρικού νοήµατος µιας ιστορίας, ικανότητα που σε άτοµα που γερνούν 

φυσιολογικά διατηρείται ακέραιη µέχρι το τέλος της ζωής τους (Cullum et al., 

1996). 
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3.1.7.  Κινητικές ικανότητες 

 Υπό τον γενικό όρο «κινητικές ικανότητες» απαντώνται η δύναµη, η 

λεπτή κινητικότητα και η ικανότητα εκτέλεσης σύνθετων κινήσεων. Σε 

περιπτώσεις που παρατηρούνται ελλείµµατα που ξεπερνούν τα αναµενόµενα για 

την ηλικία του ασθενούς πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά ειδικά αν είναι 

εντοπισµένα σε µια πλευρά του σώµατος. 

 Η αδυναµία εκτέλεσης σύνθετων κινήσεων (απραξία) ελέγχεται ζητώντας 

από τον ασθενή να µιµηθεί µια σειρά κοινών δραστηριοτήτων όπως πλύσιµο 

δοντιών, προετοιµασία καφέ, χαιρετισµό κ.λ.π. (Cullum et al., 1996). 

 Ειδικότερα προβλήµατα όπως τρόµος, δυσκινησία, βραδύτητα 

παραπέµπουν σε συγκεκριµένα είδη άνοιας και συνεπώς αποτελούν σηµαντική 

παράµετρο της αξιολόγησης  (Welsh-Bohmer & Warren, 2006). 

 

3.1.8.  Αισθητικοαντιληπτικές ικανότητες  

 Η επίδοση στις νευροψυχολογικές δοκιµασίες επηρεάζεται δραµατικά από 

αντιληπτικά ελλείµµατα.  Προβλήµατα όρασης σχετικά µε αντίληψη των 

χρωµάτων και του βάθους, της ανίχνευσης της κίνησης κ.λ.π. µπορούν να 

διαστρεβλώσουν τα αποτελέσµατα δοκιµασιών που εξαρτώνται από οπτικές 

πληροφορίες. Ανάλογη είναι και η κατάσταση σε ενδεχόµενη εξασθένιση της 

ακοής (Cullum et al., 1996). 

 

3.1.9.  Προσωπικότητα και Συναισθηµατική Κατάσταση 

 Η εκτίµηση της ψυχολογικής λειτουργίας αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα 

κάθε νευροψυχολογικής αξιολόγησης καθώς οι ψυχιατρικές διαταραχές επιδρούν 

στην επίδοση σε δοκιµασίες γνωστικής ικανότητας. Συχνά η κλινική συνέντευξη 

δυσχεραίνεται λόγω των προβληµάτων µνήµης και της απώλειας επίγνωσης που 

συνοδεύουν τις ανοϊκές διαταραχές. Έτσι η χορήγηση σύντοµων και απλών 

ερωτηµατολογίων όπως το Beck Depression Inventory, Spielberg-B & CES-D 
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µπορούν να προσφέρουν πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την πιθανότητα 

κατάθλιψης ή/και ιδιοσυγκρασιακού άγχους. 

 

 

3.2. ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΣΤΗ ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗ 

∆ΙΑΦΟΡΟ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 

ΑΝΟΙΑΣ 

  

 Τα κλινικά κριτήρια διάγνωσης της άνοιας που χρησιµοποιούνται στις 

περισσότερες χώρες είναι τα κριτήρια του  DSM-IV. Τα κριτήρια αφορούν 

πρωτίστως  µια γενική διανοητική έκπτωση (σε τουλάχιστον δύο τοµείς της 

γνωστικής λειτουργίας) στην οποία συµπεριλαµβάνονται µνηµονικά ελλείµµατα. 

Η έκπτωση θα πρέπει να είναι τέτοιου βαθµού ώστε να επιφέρει σηµαντική 

υποβάθµιση της επαγγελµατικής και κοινωνικής λειτουργικότητας του ασθενούς 

καθώς επίσης και σηµαντική έκπτωση από το προνοσηρό επίπεδο 

λειτουργικότητάς του  (Reisberg et al., 2002). 

 Τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV αν και εµφανίζουν υψηλή 

διαγνωστική ευκρίνεια χαρακτηρίζονται ωστόσο από χαµηλή ευαισθησία 

(sensitivity). Υπάρχουν πολλές διαταραχές που αν και πληρούν τα κριτήρια της 

άνοιας δεν εµπίπτουν στις ανοϊκές διαταραχές όπως π.χ. η σχιζοφρένεια. 

 Αν και η ταξινόµηση του DSM-IV συνεχίζει να προσδιορίζει σηµαντικά 

την κλινική διάγνωση της άνοιας, η εστίαση σε πολλαπλά γνωστικά ελλείµµατα 

συµπεριλαµβανοµένης της αµνησίας δεν συνεισφέρει στη διάγνωση τόσο στα 

αρχικά στάδια όσο και στις άνοιες µη αµνησιακού τύπου.  

 Η δοκιµασία του Mini Mental State Examination, MMSE χρησιµοποιείται 

ευρέως για µια πρώτη, αδρή εκτίµηση του µεγέθους των γνωστικών ελλειµµάτων 

στην άνοια καθώς επίσης και της πορείας της ασθένειας κατά τη διάρκεια του 

χρόνου. Η χρηστικότητα της δοκιµασίας (ευκολία χορήγησης και µη χρονοβόρα 
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δοκιµασία) σε συνδυασµό µε την διαγνωστική της δύναµη την κατατάσσουν ως 

ένα από τα πιο αποτελεσµατικά εργαλεία πρώτης προσέγγισης των ανοϊκών 

ασθενών. 

 Ωστόσο οι παραπάνω προσεγγίσεις στερούνται της απαραίτητης 

ευαισθησίας που απαιτείται τόσο στην πρώιµη διάγνωση όσο και στη 

διαφοροδιάγνωση. Το κενό στο συγκεκριµένο σηµείο σήµερα –και πιθανότατα 

µέχρι να βρεθούν βιολογικοί δείκτες των ασθενειών- καλύπτεται από τη χρήση 

νευροψυχολογικών δοκιµασιών που αποτελούν αντικειµενικούς δείκτες των 

συµπτωµάτων.  

 Η διαφοροδιάγνωση µπορεί να διευκολυνθεί µε την αναγνώριση 

συγκεκριµένων χαρακτηριστικών στην επίδοση των ασθενών στις επιµέρους 

νευροψυχολογικές δοκιµασίες. Για παράδειγµα στα αρχικά στάδια της νόσου 

Alzheimer πλήττεται κυρίως η µνήµη επεισοδίων. Ο ασθενής αδυνατεί να 

θυµηθεί πρόσφατα γεγονότα (προδροµική αµνησία) καθώς οι νευροεκφυλιστικές 

βλάβες µειώνουν την ικανότητα κωδικοποίησης και εδραίωσης των νέων 

πληροφοριών (Levy & Chelune, 2007) και η ικανότητα ανάκλησης δεν 

βελτιώνεται σηµαντικά µε την παροχή µνηµονικής βοήθειας  (Lindeboom & 

Weinstein, 2004) αλλά ούτε και µέσω της επανάληψης (µικρός δείκτης µάθησης)  

(Bondi, Salmon, & Butters, 1994). Η παρουσία σοβαρών ελλειµµάτων στην 

άµεση ανάκληση κυρίως λεκτικών δοκιµασιών υποδηλώνει νόσο Alzheimer 

ακόµα και σε έδαφος αγγειακής παθολογίας (Levy & Chelune, 2007).  

 Ακόµα ένα χαρακτηριστικό σηµείο της AD που συναντάται στις 

δοκιµασίες της µνήµης επεισοδίων είναι τα συχνά λάθη παρεµβολής (intrusion 

errors). Τέτοιου είδους λάθη αποκαλύπτουν την παρείσφρυση παλαιότερων 

πληροφοριών κατά την προσπάθεια ανάκλησης πρόσφατου υλικού και έχει 

δειχτεί ότι συσχετίζονται µε το εύρος της νευροεκφυλιστικής διαδικασίας. Τα 

λάθη παρεµβολής είναι συχνά τόσο σε λεκτικές όσο και σε µη λεκτικές 

δοκιµασίες όπως η αναπαραγωγή σχηµάτων (Bondi, Salmon, & Butters, 1994). 

 Στη δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας οι επιδόσεις των ασθενών µε AD 

διαφοροποιούνται  στο σηµασιολογικό και το φωνολογικό τµήµα της. 

Συγκεκριµένα η επίδοση στη σηµασιολογική ευχέρεια εµφανίζεται µειωµένη σε 
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σχέση µε την φωνολογική, γεγονός που αντανακλά έλλειµµα στην οργάνωση της 

σηµασιολογικής µνήµης επιπλέον της δυσκολίας στην ανάκληση. Η λεκτική 

σηµασιολογική ροή εξαρτάται περισσότερο από την οργάνωση στη 

σηµασιολογική µνήµη σε σχέση µε τη φωνολογική λεκτική ροή και για το λόγο 

αυτό επηρρεάζεται περισσότερο  (Bondi, Salmon, & Butters, 1994).   

 Κινητικά ελλείµµατα απαντώνται στην άνοια αγγειακής αιτιολογίας και 

γενικά στις άνοιες υποφλοιώδους αιτιολογίας (Cullum et al., 1996) και 

συνεκτιµώνται πάντα σε σχέση µε τα νευροψυχολογικά δεδοµένα. 

 Στον τοµέα της γλώσσας, σε αναλογία µε την τοποθέτηση του Vygotsky 

ότι η γλώσσα και η σκέψη ακολουθύν δυο ξεχωριστές πορείες ανάπτυξης µέχρι 

την ηλικία των δύο,  η Emery O. V.(1996) περιγράφει τη νόσο Alzheimer ως µια 

διαδικασία αποχωρισµού της σηµασίας και του ήχου. Οµοίως, η φθορά που 

παρατηρείται στη γλώσσα ακολουθεί την αντίστροφη πορεία της κατάκτησης της. 

Όσο πιο αργά κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης κατακτάται ένας γλωσσολογικός 

κανόνας τόσο πιο νωρίς υφίσταται τη διαβρωτική επίδραση της νόσου. 

 Στην Ελλάδα δεν υπήρχαν έως πρόσφατα συστοιχίες κατασκευασµένες 

για την πρώϊµη ανίχνευση των ανοϊκών διαταραχών. Η παρούσα εργασία 

σχετίζεται µε την δηµιουργία και στάθµιση µιας εξειδικευµένης συστοιχίας για 

την ανίχνευση των πρώτων σταδίων των ανοϊκών διαταραχών. Η 

χρησιµοποιούµενη συστοιχία αποσκοπεί στην ανίχνευση της πιθανότητας 

εµφάνισης ανοϊκών διαταραχών καθώς επίσης και στην αναλυτική εκτίµηση 

πιθανών ελειµµάτων σε επιµέρους γνωστικούς τοµείς, εκτίµηση που συνδράµει 

στη διαφοροδιάγνωση. Καίριο ζήτηµα αποτελεί η διάκριση γνωστικών 

ελλειµµάτων που (α) οφείλονται σε νευροεκφυλιστική διεργασία σε σχέση µε 

εκείνα που σχετίζονται µε διαταραχές της διάθεσης, και (β) ελλειµµάτων που 

συνάδουν µε υποκειµενικά ενοχλήµατα µνήµης αλλά είναι αρκετά σοβαρά ώστε 

να δικαιολογούν περεταίρω αξιολόγηση (στην περίπτωση πιθανής ΗΓΕ) ή 

έναρξης θεραπείας στην περίπτωση αρχόµενης άνοιας. Γι’αυτό το σκοπό στην 

παρούσα µελέτη εφαρµόσαµε σταθµισµένες δοκιµασίες µνήµης σε 43 ασθενείς 

του ιατρείου άνοιας του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου  Ηρακλείου οι οποίοι µε 

βάση την επίδοσή τους στην ανιχνευτική κλίµακα MMSE (µε βάση το ευρέως 
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χρησιµοποιούµενο βαθµολογικό όριο των 23 βαθµών), εργαστηριακές εξετάσεις 

και τη γενικότερη κλινική τους εικόνα είχαν διαγνωστεί µε ΗΓΕ ή άνοια.  



26 

 

 

 

4. Η ΜΕΛΕΤΗ 

4.1. Συµµετέχοντες 

 Για τους σκοπούς της µελέτης χρησιµοποιήθηκαν δεδοµένα από τη 

νευροψυχολογική αξιολόγηση ατόµων που προσήλθαν στην Κλινική Άνοιας του 

ΠΑΓΝΗ. Το κλινικό δείγµα αποτέλεσαν 43 άτοµα από τα οποία αποκλείσθηκαν 6 

περιπτώσεις µε διάγνωση διαφορετική από ΗΓΕ ή άνοια. Το τελικό δείγµα το  

αποτελούσαν 37 άτοµα (28 γυναίκες και 9 άνδρες), ηλικίας  κατά µέσο όρο 71,0  

ετών (SD = 9,2 έτη). Οι συµµετέχοντες είχαν ολοκληρώσει κατά µέσο όρο  9,3 

έτη επίσηµης εκπαίδευσης (SD = 5,8 έτη).  

 

Πίνακας 2. ∆ηµογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά των ασθενών (τυπική 

απόκλιση σε παρένθεση. 

   
 

ΗΓΕ          ΑΝΟΙΑ 
 

ΣΥΝΟΛΟ
ΦΥΛΟ  
 ΑΝ∆ΡΕΣ 5 4 9

 
 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 23 5 28

 
 
ΣΥΝΟΛΟ 28 9  

 
 
ΗΛΙΚΙΑ  71,1(8,6) 70,7(11,3) 71,0(9,2)
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  9,3 (6,1) 9,3 (5,1) 9,3 (5,8)
 
 
MMSE  27,3(2,8) 22,0 (5,8) 25,9(4,2)
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 Οι δυο οµάδες των ασθενών δεν διέφεραν στην ηλικία, την κατανοµή του 

φύλου και τα έτη εκπαίδευσης. Η επίδραση της συνοσηρότητας µε αρτηριακή 

υπέρταση, σακχαρώδη διαβήτη, κρανιοεγκεφαλική κάκωση και ψυχιατρικά 

συµπτώµατα δεν ήταν δυνατό να εκτιµηθεί στατιστικά λόγω του µικρού 

δείγµατος, αλλά δεν σηµειώθηκαν εµφανείς διαφορές στην κατανοµή των εν 

λόγω παραγόντων. Όπως ήταν αναµενόµενο η επίδοση στο Mini Mental State 

Examination (MMSE) επηρεάζεται ισχυρά από τη διαγνωστική κατηγορία (ΗΓΕ 

ή Άνοια)  στην οποία εντάσσεται ο ασθενής F(1,36)=14,98, p=,0005, η2=0,312. 

 

4.2. Ψυχοµετρικά εργαλεία - Μνηµονικές ∆οκιµασίες 

 

4.2.1. Βραχυπρόθεσµη Μνήµη Αριθµών 

Η ικανότητα άµεσης (ή βραχυπρόθεσµης) λεκτικής µνήµης εκτιµάται µε 

την υποκλίµακα «Μνήµη Ψηφίων», αντίστοιχη της κλίµακας “Memory for digits” 

του Wechsler Memory Scale (WMS-III; Wechsler, 1997). Η δοκιµασία 

διακρίνεται σε δύο υποκλίµακες, την υποκλίµακα «Ευθεία επανάληψη ψηφίων» 

(Digits Forward) και την υποκλίµακα «Αντίστροφη επανάληψη ψηφίων» (Digits 

Reverse), κατά τις οποίες ο εξεταζόµενος επαναλαµβάνει άµεσα σε ευθεία και 

αντίστροφη σειρά αντίστοιχα µια αύξουσα αριθµητική αλληλουχία. Η επίδοση 

στην υποκλίµακα «Ευθεία επανάληψη» θεωρείται µέτρο επάρκειας της άµεσης (ή 

βραχυπρόθεσµης) (short-term memory) µνήµης, ενώ η επίδοση στη δοκιµασία της 

«Αντίστροφης επανάληψης» θεωρείται µέτρο επάρκειας της ενεργούς µνήµης 

(working memory), διότι συνεπάγεται την πρόσθετη ενεργό αντιστροφή της 

σειράς των ψηφίων, είτε µέσω µιας νοερής «απεικόνισης» και της αντίστροφης 

«ανάγνωσής» τους είτε µέσω οποιουδήποτε άλλου τεχνάσµατος (Lezak, 1995). 

Η βαθµολόγηση των αποτελεσµάτων γίνεται µε βάση τον υπολογισµό των 

παρακάτω δεικτών: 

(i)   Βαθµός «Ευθείας επανάληψης ψηφίων», 

(ii)  Βαθµός «Αντίστροφης επανάληψης ψηφίων», 
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4.2.2. ∆οκιµασία Μνήµης Ιστοριών 

     Ο εξεταστής διαβάζει µεγαλόφωνα µια σύντοµη ιστορία, και στη συνέχεια 

ζητείται από τον συµµετέχοντα να επαναλάβει την ιστορία από την αρχή, 

συµπεριλαµβάνοντας όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτοµέρειες στην αφήγησή 

του. Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάγνωση µιας διαφορετικής ιστορίας, και ο 

συµµετέχων καλείται να την επαναλάβει. Ακολουθεί η ανάγνωση εκ νέου της 

δεύτερης ιστορίας και η προσπάθεια αφήγησής της ξανά από τον συµµετέχοντα. 

Τριάντα λεπτά µετά την πρώτη χορήγηση, ο συµµετέχων πρέπει να αφηγηθεί 

ξανά την πρώτη και τη δεύτερη ιστορία (καθυστερηµένη ανάκληση) χωρίς 

υπενθύµιση. Σε περίπτωση παντελούς αδυναµίας του εξεταζόµενου να θυµηθεί 

τις ιστορίες, ο εξεταστείς δίδει υπενθύµιση, υπό τη µορφή τίτλου για κάθε 

ιστορία. Τέλος ο συµµετέχων καλείται να απαντήσει σε 24 ερωτήσεις «σωστό» 

«λάθος» που αφορούν τις δύο ιστορίες (καθυστερηµένη αναγνώριση). 

      Στο µεσοδιάστηµα των τριάντα λεπτών που παρεµβάλλονται µεταξύ την 

πρώτης και της δεύτερης ανάκλησης, οι συµµετέχοντες συµπληρώνουν µια 

κλίµακα αυτορύθµισης συναισθηµάτων, η οποία στην παρούσα εργασία δεν 

αξιολογείται. Επίσης, σ’ αυτό το διάστηµα, ο εξεταστής λαµβάνει και το ιστορικό 

του εξεταζόµενου.  

Η βαθµολόγηση των αποτελεσµάτων της ανάκλησης των δύο ιστοριών 

γίνεται µε βάση τον υπολογισµό των παρακάτω δεικτών: 

(i) Συνολικός αριθµός αφηγηµατικών στοιχείων που ανακλήθηκαν (στην πρώτη 

ανάκληση της πρώτης και της δεύτερης  ιστορίας) 

(ii) Συνολικός Αριθµός αφηγηµατικών στοιχείων που ανακλήθηκαν µε 

καθυστέρηση στην πρώτη και στη δεύτερη ιστορία. 

(iii)  ∆είκτης συγκράτησης (συνολικός αριθµός αφηγηµατικών στοιχείων που 

ανακλήθηκαν µε καθυστέρηση στην πρώτη και στη δεύτερη ιστορία δια του 

συνολικού αριθµού αφηγηµατικών στοιχείων που ανακλήθηκαν αρχικά στην 

πρώτη και στη δεύτερη ιστορίας επί του 100. 

          Ο συνολικός χρόνος αξιολόγησης ήταν περίπου δυο ώρες. Η αξιολόγηση 

των επιδόσεων των ασθενών βασίστηκε σε τυπικές τιµές από αντιπροσωπευτικό 

δείγµα 450 ατόµων του γενικού πληθυσµού. Τυπικές τιµές z και εκατοστιαίες 

τιµές υπολογίστηκαν για τους ασθενείς µε βάση την κατανοµή των ατοµικών 
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τιµών του τυπικού δείγµατος το οποίο χωρίστηκε σε 9 οµάδες ανάλογα µε το 

µορφωτικό επίπεδο (0-9, 10-12, και 13+ έτη) και την ηλικία (20-43, 44-58, και 

59-80 έτη). Με τον τρόπο αυτό οι επιδόσεις των ασθενών «διορθώθηκαν» µε 

βάση δηµογραφικά κριτήρια. Εποµένως οι διαφορές που τυχόν βρεθούν µεταξύ 

ασθενών και τυπικού πληθυσµού υφίστανται ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου 

και ηλικίας.  

 

4.3. Αναλύσεις 

 Η στατιστική ανάλυση των δεδοµένων έγινε µε τη χρήση του στατιστικού 

πακέτου SPSS 19.0. Η σύγκριση των επιδόσεων των ασθενών µε το γενικό 

πληθυσµό έγινε κατόπιν µετατροπής των αρχικών επιδόσεων σε τυπικούς 

βαθµούς. Οι αρχικές τιµές σε κάθε δείκτη επίδοσης µετατράπηκαν σε τυπικές 

τιµές (z) σύµφωνα µε την κατανοµή των αντίστοιχων αρχικών βαθµών στην 

κατάλληλη υπο-οµάδα του δείγµατος στάθµισης, ελέγχοντας µε τον τρόπο αυτό 

την επίδραση της ηλικίας και του µορφωτικού επιπέδου στις ατοµικές τιµές των 

ασθενών. 

 Η εκτίµηση του βαθµού και της έκτασης των ελλειµµάτων σε µνηµονικές 

λειτουργίες αξιολογήθηκε µε τους παρακάτω τρόπους: 

(α) Πραγµατοποιήθηκε έλεγχος της σχέσης µεταξύ της αρχικής διάγνωσης (ΗΓΕ 

ή Άνοια) και της επίδοσης στις µνηµονικές δοκιµασίες µε τη χρήση 

Μονοπαραγοντικών Αναλύσεων ∆ιακύµανσης, µε δύο επίπεδα στην ανεξάρτητη 

µεταβλητή (ΗΓΕ, Άνοια), για κάθε µνηµονικό δείκτη. Περιπτώσεις καταθλιπτικής 

συνδροµής αφορούσαν ένα πολύ µικρό ποσοστό του εξεταζόµενου δείγµατος και 

για το λόγο αυτό δεν συµπεριλήφθησαν στις αναλύσεις 

 (β) Έγινε σύγκριση της κατανοµής των τυπικών τιµών σε κάθε µνηµονικό δείκτη 

µε το µέσο όρο της κατανοµής του δείγµατος στάθµισης (z=0) µε χρήση 

στατιστικού κριτηρίου t για κάθε οµάδα. Ο έλεγχος του κριτηρίου 

πραγµατοποιήθηκε ξεχωριστά για κάθε υποοµάδα ασθενών και αξιολογήθηκε σε 

επίπεδο σηµαντικότητας α=0.003 ελέγχοντας για πολλαπλές συγκρίσεις µε τη 

µέθοδο Bonferoni. 
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(γ) Πραγµατοποιήθηκε υπολογισµός του ποσοστού των συµµετεχόντων που 

εµφάνισαν ελλειµµατική επίδοση (z<-1,65) για κάθε επιµέρους δείκτη. Η 

εξεταζόµενη ακραία ελλειµµατική επίδοση αντιστοιχεί στο κατώτερο 5ο 

εκατοστηµόριο της κατανοµής των τιµών στο γενικό πληθυσµό.
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5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 Στον πίνακα 3  παρουσιάζονται οι µέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις 

τυπικών τιµών στους επιµέρους δείκτες επίδοσης για κάθε οµάδα ασθενών.  

 

Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις σε κάθε δείκτη για κάθε οµάδα 

ασθενών. 

    * p < .003 για τη διαφορά από το Μ.Ο του τυπικού πληθυσµού (z=0). 

 

 Τα αποτελέσµατα κατέδειξαν σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις (τυπικές 

τιµές) από το µέσο όρο του τυπικού πληθυσµού για τους ασθενείς µε άνοια όσο 

και αυτούς µε γνωσιακή έκπτωση σε όλους τους δείκτες δευτερογενούς λεκτικής 

µνήµης επεισοδίων. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης µάθησης στον 

οποίο οι ασθενείς µε ΗΓΕ δεν διέφεραν σηµαντικά από τον τυπικό πληθυσµό. Οι 

           ΗΓΕ (27)      Άνοια (9)
              Μ  ΤΑ Μ ΤΑ
Ευθεία Ανάκληση Ψηφίων -0,13 1,38 0,17 1,22
Αντίστροφη Ανάκληση Ψηφίων -0,17 1,09 -0,61 1,13
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Α -1,66 1,04 -2,51 0,84
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Β-1 -1,55 0,91 -2,45 0,97
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Β-2 -1,54 1,06 -3,19 1,06
Άµεση Ανάκληση Ιστοριών (Σύν.) -1,78 1,02 -2,79 1,03
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστορίας Α -1,82 0,92 -2,45 0,85
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστορίας Β -1,52 0,78 -2,77 0,56
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστοριών (Σύν.) -1,77 0,84 -2,79 0,77
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορία Α -2,44 2,14 -4,32 2,47
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορία Β -1,29 1,54 -4,71 1,79
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορίες (Σύν.) -2,18 1,78 -5,67 2,33
Αναγνώριση Ιστορίας Α -2,29 1,57 -3,69 1,93
Αναγνώριση Ιστορίας Β -2,02 1,12 -3,18 1,53
Αναγνώριση Ιστοριών (Σύν.) -2,28 1,22 -3,49 1,67
∆είκτης Μάθησης -0,18 1,21 -1,36 0,36
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επιδόσεις των ασθενών ήταν χαµηλότερες κατά 1,5 µε 2,0 τυπικές αποκλίσεις από 

το µέσο όρο του γενικού πληθυσµού. 

 Τα αποτελέσµατα από την ανάλυση διασποράς µιας κατεύθυνσης (One-

way ANOVA) έδειξαν σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις των ασθενών µε άνοια 

από εκείνους µε ΗΓΕ σε διάφορους δείκτες. Όπως φαίνεται και στον πίνακα 4 

µεγάλη επίδραση (η2>0,14) παρατηρείται στους δείκτες της άµεσης και 

καθυστερηµένης ανάκλησης της ιστορίας Β, του δείκτη συγκράτησης και της 

αναγνώρισης της ιστορίας Β. Οι συνολικοί δείκτες για τις ιστορίες Α και Β που 

αφορούν στην άµεση και καθυστερηµένη ανάκληση και στο δείκτη συγκράτησης 

εµφανίζουν επίσης µεγάλη επίδραση προφανώς λόγω της συνεισφοράς των 

δεικτών της ιστορίας Β στο συνολικό αποτέλεσµα. Τη µικρότερη επίδραση 

παρουσιάζουν οι δείκτες ευθείας και αντίστροφης ανάκλησης ψηφίων.  

 

Πίνακας 4. Τιµές η2 για τη διαφορά των µέσων όρων κάθε οµάδας ασθενών. 

                    F p η2 

Ευθεία Ανάκληση Ψηφίων 0,257 0,615 0,008 
Αντίστροφη Ανάκληση Ψηφίων 0,876 0,356 0,027 
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Α 4,936 0,033 0,127 
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Β-1 6,364 0,016 0,158 
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Β-2 16,272 0,000 0,324 
Άµεση Ανάκληση Ιστοριών (Σύν.) 6,463 0,016 0,160 
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστορίας Α 3,243 0,081 0,087 
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστορίας Β 19,462 0,000 0,364 
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστοριών (Σύν.) 10,220 0,003 0,231 
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορία Α 4,854 0,034 0,125 
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορία Β 30,805 0,000 0,475 
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορίες (Σύν.) 22,330 0,000 0,396 
Αναγνώριση Ιστορίας Α 4,794 0,036 0,124 
Αναγνώριση Ιστορίας Β 6,038 0,019 0,151 
Αναγνώριση Ιστοριών (Σύν.) 5,466 0,025 0,139 
∆είκτης Μάθησης 8,228 0,007 0,195 
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 Τέλος, όπως φαίνεται στον πίνακα 5 η συχνότητα των επιδόσεων που 

αξιολογείται ως ελλειµµατική ήταν αρκετά υψηλή τόσο µεταξύ των ασθενών µε 

άνοια όσο και µεταξύ των ασθενών µε ΗΓΕ. Οι ασθενείς µε άνοια εµφανίζουν 

ακραία ελλειµµατική επίδοση στο σύνολο των δεικτών δευτερογενούς µνήµης και 

σε ποσοστά που ξεπερνούν το 89%. Στους ασθενείς µε ΗΓΕ τα ποσοστά ακραίας 

ελλειµµατικής επίδοσης στους δείκτες δευτερογενούς µνήµης περιορίζονται σε 

ποσοστά συστηµατικά µικρότερα από εκείνα που παρατηρούνται στους ασθενείς 

µε άνοια. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η µεγάλη διάσταση µεταξύ υπο-οµάδων 

ασθενών σε δύο δείκτες δευτερογενούς µνήµης: το ποσοστό συγκράτησης της Β 

ιστορίας (47 vs. 89%) και στο δείκτη µάθησης (0 vs. 50%). Αξιοσηµείωτο είναι 

επίσης το υψηλό ποσοστό ελλειµµατικών επιδόσεων µεταξύ των ασθενών µε 

ΗΓΕ στους δείκτες αναγνώρισης (73-90%).  

 

Πίνακας 5. Ποσοστά ασθενών κάθε υπο-οµάδας µε ακραία ελλειµµατική επίδοση 

(z<-1,65)  σε επιµέρους δείκτες.

                ΗΓΕ
      

ΑΝΟΙΑ 
Ευθεία Ανάκληση Ψηφίων 26 11 
Αντίστροφη Ανάκληση Ψηφίων 5 38 
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Α 65 89 
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Β-1 67 100 
Άµεση Ανάκληση Ιστορίας Β-2 62 100 
Άµεση Ανάκληση Ιστοριών (Σύν.) 71 100 
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστορίας Α 74 89 
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστορίας Β 59 100 
Καθυστερηµένη Ανάκληση Ιστοριών (Σύν.) 74 100 
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορία Α 65 89 
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορία Β 47 89 
∆είκτης Συγκράτησης Ιστορίες (Σύν.) 71 89 
Αναγνώριση Ιστορίας Α 73 100 
Αναγνώριση Ιστορίας Β 86 100 
Αναγνώριση Ιστοριών (Σύν.) 90 100 
∆είκτης Μάθησης 0 50 
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6. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 Η παρούσα εργασία επιβεβαίωσε την παρουσία σηµαντικών µνηµονικών 

ελλειµµάτων σε ασθενείς µε υποκειµενικά ενοχλήµατα µνήµης και για τους 

οποίους έχει γίνει διάγνωση ΗΓΕ, µε συνεκτίµηση εργαστηριακών εξετάσεων, 

κλινικής εικόνας και επίδοσης στο MMSE. Οι ασθενείς µε άνοια εµφάνισαν 

ελλειµµατικές επιδόσεις σε µεγαλύτερο ποσοστό, είχαν ελλείµµατα σε 

περισσότερους δείκτες και αυτά ήταν σαφώς πιο εκτεταµένα. Η χρήση 

σταθµισµένων δοκιµασιών µνήµης επέτρεψε την εκτίµηση της συχνότητας µε την 

οποία µπορούν να εµφανιστούν κλινικά σηµαντικά ελλείµµατα σε ατοµικό 

επίπεδο. 

 Η επίδοση στην ανιχνευτική κλίµακα MMSE (µε βάση το ευρέως 

χρησιµοποιούµενο βαθµολογικό όριο των 23 βαθµών,) όπως φαίνεται και από τα 

αποτελέσµατα του πίνακα 2, αν και επαρκής σχετικά για τη διάγνωση της άνοιας, 

δεν µπορεί να συνεισφέρει στον εντοπισµό προκλινικών καταστάσεων παρά µόνο 

συνδυαστικά µε άλλες παραµέτρους. Το εύρηµα αυτό συµφωνεί µε 

προγενέστερες έρευνες (Ravaglia et al., 2005; Lonie, Tierney & Ebmeier, 2009) 

που υποδεικνύουν την χαµηλή προγνωστική άξία του MMSE για περιπτώσεις 

ΗΓΕ. 

 Στους ασθενείς µε ΗΓΕ περισσότεροι από τους µισούς εµφανίζουν 

ιδιαίτερα ελλειµµατική επίδοση σε δείκτες δευτερογενούς µνήµης. Απο αυτούς 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δείκτες συγκράτησης και αναγνώρισης 

όπου οι επιδόσεις των ασθενών µε ΗΓΕ κυµαίνονται 1,8 µε 2,1 τυπικές 

αποκλίσεις κάτω του µέσου όρου του γενικού πληθυσµού. Ο δείκτης 

συγκράτησης  αξιολογεί την ικανότητα ανάκλησης πληροφοριών µετά από 

παρέλευση 30 λεπτών συγκρίνοντας µε τον αριθµό των αφηγηµατικών στοιχείων 

που είχαν επιτυχώς ανακληθεί στη φάση της άµεσης ανάκλησης. Με αυτό τον 

τρόπο αξιολογείται η ικανότητα διατήρησης πληροφοριών στη µνήµη ελέγχοντας 

την επίδραση των ικανοτήτων κωδικοποίησης και ανάσυρσης (οι οποίες 

συνεισφέρουν εξίσου τόσο στην άµεση όσο και στην καθυστερηµένη ανάκληση 
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ιστοριών). Στο δείκτη αναγνώρισης οι ασθενείς µε ΗΓΕ σηµείωσαν επιδόσεις 1,6 

µε 2,0 τυπικές αποκλίσεις κάτω του Μ.Ο του γενικού πληθυσµού. Ο δείκτης 

αυτός εµφανίζεται ευαίσθητος σε ελλείµµατα των διεργασιών κωδικοποίησης και 

παγίωσης πληροφοριών. ∆εν εξαρτάται ιδιαίτερα από την ικανότητα εµπρόθετης 

ανάσυρσης αποθηκευµένων λεκτικών αναµνήσεων από τη µακροπρόθεσµη 

µνήµη. Εποµένως ελλειµµατική επίδοση στο δείκτη αναγνώρισης οφείλεται σε 

δυσλειτουργία του µηχανισµού κωδικοποίησης ή παγίωσης ή και των δύο. 

Προκειµένου ωστόσο να ελεγχθεί περεταίρω η οµαλή ή µη λειτουργία του 

µηχανισµού ανάσυρσης ενδείκνυται η χρήση δοκιµασιών που εξασφαλίζουν την 

επαρκή αποθήκευση µέσω των πολλαπλών επαναλήψεων (π.χ. δοκιµασία 

ακουστικής λεκτικής µάθησης) 

 Η επίδοση σε δοκιµασίες που αφορούν στη βραχύχρονη ή ενεργό µνήµη 

εµφανίζεται ελλειµµατική σε ένα µικρό ποσοστό ασθενών τόσο µε ΗΓΕ όσο και 

µε άνοια σε αντίθεση µε το σύνολο των δεικτών δευτερογενούς µνήµης. Η 

παρατήρηση αυτή βρίσκεται σε συµφωνία µε νευροαπεικονιστικά δεδοµένα που 

υποδεικνύουν την υποστήριξη των ανωτέρω λειτουργιών από διακριτούς 

εγκεφαλικούς µηχανισµούς (Dash et al., 2006). 

 Ένας περιορισµός της εργασίας αυτής είναι το µικρό στατιστικό δείγµα. 

Καθώς ο όρος ΗΓΕ περιλαµβάνει διάφορους υπότυπους, ο παραπάνω 

περιορισµός ενισχύει την πιθανότητα αδυναµίας εντοπισµού στατιστικά 

σηµαντικών γνωστικών ελλειµµάτων. Η ετερογένεια της ΗΓΕ στα πεδία 

γνωστικής λειτουργίας που πλήττονται, καθιστά επιβεβληµένη την χρήση 

συµπληρωµατικών δοκιµασιών τόσο σε επίπεδο λεκτικής όσο και µη λεκτικής 

µνήµης, προκειµένου η αξιολόγηση να καλύπτει όλο το φάσµα της µνηµονικής 

λειτουργίας. 

 Τόσο στις νευροεκφυλιστικές παθήσεις της µνήµης όσο και στην ΗΓΕ η 

συνοσηρότητα µε άλλες παθήσεις αποτελεί τον κανόνα. Αγγειακή υπέρταση, 

σακχαρώδης διαβήτης, θυρεοειδοπάθεια, προηγούµενη καρανιοεγκεφανική 

κάκωση καθώς και ψυχιατρικές νόσοι είναι κάποιοι από τους παράγοντες που 

εµπλέκονται στις αµνησιακές διαταραχές, ενίοτε και αιτιολογικά. Η αποσαφήνιση 
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του ρόλου των παραγόντων αυτών αν και κοπιώδης είναι απαραίτητη για το 

σχεδιασµό επιτυχών παρεµβάσεων προληπτικού χαρακτήρα. 

 Η αποσαφήνιση των υποτύπων της ΗΓΕ είναι ακόµη ένα κρίσιµο σηµείο 

στη διερεύνηση των ανοϊκών διαταραχών. Ο συνδυασµός των πληροφοριών που 

λαµβάνονται από νευροαπεικονιστικά δεδοµένα και νευροψυχολογικά ευρήµατα 

δείχνει να είναι η πιο ενδεδειγµένη προσέγγιση για το σκοπό αυτό. Συνεπώς 

επιβάλλεται η συνέχιση της λήψης και αποκωδικοποίησης δεδοµένων στο 

συγκεκριµένο πεδίο. 
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