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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

Η Αποφυγή Επιβλαβών Καταστάσεων (Harm Avoidance-HA) (Cloninger et al 1993) 

είναι ένα καλά αναγνωρισμένο, κληρονομήσιμο χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας, το οποίο αξιολογεί την τάση για αγχώδη ανησυχία και αποφυγή, 

νευρωτικό/αρνητικό συναίσθημα και κοινωνική δειλία/αναστολή. H HA σχετίζεται με 

νευρωτισμό (Caseras et al., 2003), ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που 

αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αγχώδεις διαταραχές καθώς και για διαταραχές της 

διάθεσης (Clark et al., 1994). 

 

Η Αναζήτηση Καινούργιων Εμπειριών (Novelty Seeking-NS) (Cloninger et al 1993) 

είναι ένα επίσης καλά αναγνωρισμένο, κληρονομήσιμο γνώρισμα της 

προσωπικότητας, το οποίο αξιολογεί την τάση να ανταποκρίνεται κάποιος έντονα στο 

καινοφανές  και στην ανταμοιβή, καθώς και την τάση για ανακούφιση από την 

τιμωρία, που οδηγεί σε εξερευνητική δραστηριότητα για αναζήτηση ανταμοιβών 

όπως επίσης και σε ενεργή αποφυγή μονοτονίας ή τιμωρίας.  

 

Η NS μπορεί να ορισθεί λειτουργικά ως συμπεριφορά μη αναστελλόμενη από το 

φόβο εξαιτίας άμβλυνσης της επεξεργασίας φοβογόνων ερεθισμάτων, όπως ελλιπής 

επεξεργασία συγκινησιακών πληροφοριών σχετικά με τις δυνητικές συνέπειες των 

«ριψοκίνδυνων» πράξεων, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερη επίπτωση τέτοιου 

είδους συμπεριφορών (Roussos et al 2009). Η NS θεωρείται παράγοντας κινδύνου για 

τη διπολική διαταραχή (Lopez Leon et al., 2005; Serretti & Mandelli, 2008), τη χρήση 

ουσιών (Kotler et al., 1997) και παθολογική χαρτοπαιξία (Comings et al., 1999).  
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Η HA και η NS αποτελούν αντίθετα γνωρίσματα της προσωπικότητας, καλά 

τεκμηριωμένα σε μοντέλα ζώων. Η  HA σχετίζεται με το άγχος και τον φόβο και η  

NS σχετίζεται με την απουσία τους. 

 

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνήσουμε αν και με ποιο τρόπο η HA 

και η NS επιδρούν στην προσωπικότητα, στη μνήμη και στις εκτελεστικές 

λειτουργίες σε υγιή υποκείμενα. Η διευκρίνιση αυτού του θέματος θα μπορούσε να 

διευκολύνει την διεξαγωγή συμπερασμάτων για τα μονοπάτια που οδηγούν από την 

«υγεία» στην ψυχική διαταραχή, αν δεχθεί κανείς το συνεχές μοντέλο για την ψυχική 

νόσο. 
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     ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

• Απομονώσαμε τα ακραία τεταρτημόρια αναφορικά με την Αποφυγή 

Επιβλαβών Καταστάσεων (HA) από ένα μεγάλο δείγμα υγιών αρρένων 

εθελοντών (n=600), των οποίων είχε μελετηθεί καλά ο φαινότυπος με 

μετρήσεις της προσωπικότητας και των γνωστικών λειτουργιών. 

• Στο πρώτο μέρος, έγινε σύγκριση των ακραίων τεταρτημορίων (χαμηλή και 

υψηλή HA) ως προς δημογραφικές μεταβλητές,  γνωστικές λειτουργίες καθώς 

και μετρήσεις χαρακτηριστικών της προσωπικότητας.  

• Στο δεύτερο μέρος, απομονώσαμε και συγκρίναμε για τις ίδιες μεταβλητές, τα 

ακραία τεταρτημόρια για την Αναζήτηση Καινούργιων Εμπειριών (NS) 

(χαμηλή και υψηλή NS). 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

The Stockings of Cambridge (SoC) (Owen, Downes, Sahakian, Polkey, & 

Robbins, 1990) 

Αυτό είναι μία δοκιμασία σχεδιασμού κινήσεων για επίλυση χωρικών προβλημάτων 

(Stockings of Cambridge - SoC): Πρόκειται για μία τροποποιημένη και 

προσαρμοσμένη σε ηλεκτρονικό υπολογιστή εκδοχή της δοκιμασίας Tower of 

London (Owen και συν. 1990). Ζητείται από τους συμμετέχοντες να συγκρίνουν δύο 

διαφορετικές διατάξεις με «μπάλες» τοποθετημένες σε «θήκες» (η μία διάταξη 

βρίσκεται στο πάνω μέρος και η δεύτερη διάταξη βρίσκεται στο κάτω μέρος της 

οθόνης), προκειμένου να αναδιατάξουν τις μπάλες στο κάτω μέρος της οθόνης έτσι 

ώστε η κάτω διάταξη να είναι όμοια με την πάνω, εκτελώντας όσο το δυνατόν 

λιγότερες κινήσεις.  

Η δοκιμασία περιλαμβάνει επίπεδα αύξουσας δυσκολίας, ξεκινώντας από 

προβλήματα που επιλύονται με δύο κινήσεις και τελειώνοντας με δυσκολότερα 

προβλήματα, που απαιτούν πέντε κινήσεις, για να επιλυθούν. Ζητείται από τους 

συμμετέχοντες να σχεδιάσουν προσεκτικά τις κινήσεις τους στο μυαλό τους, πριν 

ξεκινήσουν. Καταγράφεται αυτομάτως ο αρχικός χρόνος σκέψης (Initial Thinking 

Time), δηλαδή ο χρόνος πριν την εκτέλεση της πρώτης κίνησης, ο ακόλουθος χρόνος 

σκέψης (Subsequent Thinking Time), δηλαδή ο χρόνος μετά την πρώτη κίνηση και 

μέχρι να ολοκληρωθεί η επίλυση του προβλήματος, ο αριθμός των κινήσεων σε κάθε 

επίπεδο δυσκολίας καθώς και ο αριθμός των προβλημάτων, που επιλύθηκαν σωστά 

με τις λιγότερες δυνατές κινήσεις.  

Η ανεπαρκής επίδοση [π.χ. σε καταστάσεις υπολειτουργίας του 

προμετωπιαίου φλοιού (Joyce και συν. 2002)] γίνεται φανερή συνήθως με μικρότερο 

αρχικό χρόνο σκέψης (δηλαδή, λίγο χρόνο αφιερωμένο στο σχεδιασμό των κινήσεων 

που πρέπει να γίνουν για να λυθεί το πρόβλημα) και/ή μεγαλύτερο ακόλουθο χρόνο 

σκέψης, και/η περισσότερες κινήσεις από αυτές που χρειάζονται για να λυθεί το 

πρόβλημα (πχ 6 κινήσεις σε ένα πρόβλημα που λύνεται με 4 κινήσεις) και/η 

μικρότερο αριθμό προβλημάτων, που επιλύθηκαν με τις λιγότερες δυνατές κινήσεις. 

Η καλή επίδοση στην εν λόγω δοκιμασία έχει τα αντίθετα χαρακτηριστικά. 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΛΗΨΗ 

ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

The Iowa Gambling Task (IGT) (Bechara et al., 1994). 

Πρόκειται για μια δοκιμασία προσομοίωσης «τζόγου» προσαρμοσμένη σε έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή. Στους συμμετέχοντες δίδονται 2000 € σε χρήματα 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και η οδηγία να χάσουν όσα λιγότερα ή να κερδίσουν όσα 

περισσότερα χρήματα μπορούν επιλέγοντας κάρτες (μία τη φορά) από τέσσερις 

τράπουλες (A-D) που εμφανίζονται στην οθόνη τους.  

Τους επισημαίνουμε ότι κάθε κάρτα έχει μια διαφορετική χρηματική αξία 

χωρίς να τους παρέχουμε καμιά άλλη πληροφορία. Εντούτοις, οι κάρτες στις 

τράπουλες A και B  σχετίζονται με υψηλές χρηματικές ανταμοιβές αλλά επίσης και 

υψηλές απώλειες, ενώ αυτές στις τράπουλες C και D έχουν μικρότερες ανταμοιβές 

αλλά και μικρότερες κυρώσεις. Οι συμμετέχοντες μαθαίνουν την χρηματική αξία 

κάθε κάρτας μόνο αφού την έχουν επιλέξει. Ύστερα από 100 δοκιμές, περισσότερες 

επιλογές από τις τράπουλες  C και D οδηγούν σε ένα καθαρό κέρδος ενώ οι επιλογές 

από τις άλλες δύο τράπουλες συνεπάγονται μεγαλύτερες απώλειες.  

Η βαθμολογία συνίσταται σε (α) το τελικό χρηματικό κέρδος και (β) τη 

διαφορά που προκύπτει αν από τον συνολικό αριθμό των καρτών που επιλέχθηκαν 

από τις ευνοϊκές  τράπουλες [C και D] αφαιρέσουμε το συνολικό αριθμό των καρτών 

που επιλέχθηκαν από τις «επικίνδυνες» τράπουλες [A και B]  (διαφορά CD-AB). όσο 

υψηλότερη είναι αυτή η διαφορά τόσο ανώτερη θεωρείται η επίδοση στο τεστ αυτό. 
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ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

Η CANTAB αποτελείται από ένα σύνολο νευροψυχολογικών δοκιμασιών, που 

δημιουργήθηκε από τους Robbins, Sahakian και συν. (Morris και συν. 1986) με 

σκοπό την συγκριτική μελέτη των ανώτερων γνωστικών λειτουργιών ανάμεσα στον 

άνθρωπο και τα ζώα. 

 Η ορθολογική βάση της δημιουργίας αυτής της συστοιχίας δοκιμασιών 

εντοπίζεται κατά κύριο λόγο σε δύο παραμέτρους: α) στη χρήση δοκιμασιών για ζώα, 

που έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στη μελέτη του νευρωνικού υποστρώματος 

συγκεκριμένων γνωσιακών διεργασιών, και τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν και 

να χορηγηθούν σε ανθρώπους και β) στη χρήση δοκιμασιών που επιτρέπουν την 

επιμέρους ανάλυση (componential analysis) των βασικών ανώτερων γνωσιακών 

διεργασιών (Curtis-Prior 1996). 

 Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της CANTAB αποτελεί το γεγονός ότι 

περιλαμβάνει μία μεγάλη ποικιλία δοκιμασιών ευαίσθητων σε ενεργοποίηση του 

μετωπιαίου και του κροταφικού λοβού, όπως έχει φανεί από σχετικές μελέτες (Owen 

και συν. 1991) και το ότι οι επιμέρους δοκιμασίες έχουν τυποποιηθεί σε μεγάλες 

ομάδες φυσιολογικών ατόμων (Robbins και συν 1994, 1998).  

Αποτελείται από τρεις επιμέρους μικρότερες συστοιχίες, κάθε μία από τις 

οποίες στοχεύει στη μελέτη μίας συγκεκριμένης περιοχής των ανώτερων γνωστικών 

λειτουργιών: α) συστοιχία οπτικής μνήμης (visual memory), β) συστοιχία προσοχής 

και γ) συστοιχία μνήμης εργασίας (working memory), σχεδιασμού κινήσεων και 

επίλυσης προβλημάτων (planning ahead and problem solving ). Οι δοκιμασίες είναι 

μη λεκτικές και χορηγούνται με την βοήθεια μιας υψηλής ευαισθησίας στην αφή 

οθόνης, με συνεχή και ευαίσθητη προσαρμογή των επιπέδων δυσκολίας των 

δοκιμασιών, ξεπερνώντας έτσι «floor και ceiling effects». 

Η αξιολόγηση της επίδοσης σε κάθε δοκιμασία γίνεται αυτόματα από τον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και μπορεί να γίνει σύγκριση με την επίδοση ενός αρκετά 

μεγάλου δείγματος (normative data), όπως παρέχεται από τη συστοιχία. 

Νευροαπεικονιστικές μελέτες με PET ή fMRI μας έχουν διευκρινίσει σε μεγάλο 

βαθμό, το νευρωνικό υπόστρωμα της επίδοσης στις περισσότερες δοκιμασίες της 

CANTAB. 

 Περισσότερο έχει μελετηθεί το νευρωνικό υπόστρωμα της δοκιμασίας του 

Stockings of Cambridge (SOC), από τη συστοιχία της μνήμης εργασίας και του 
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σχεδιασμού κινήσεων και επίλυσης προβλημάτων. Τα ευρήματα υποδεικνύουν 

ενεργοποίηση κατά κύριο λόγο του έξω ραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού (dorsolateral 

prefrontal cortex), του προκινητικού φλοιού, της πρόσθιας έλικας του προσαγωγίου 

καθώς και των βασικών γαγγλίων (Baker και συν. 1996, Dagher και συν. 1999, 2001, 

Lazeron και συν. 2000, Cazalis και συν. 2003). Επίσης, η επίδοση στις δοκιμασίες της 

συστοιχίας οπτικής μνήμης διαμεσολαβείται από περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο 

οπίσθιος βρεγματικός φλοιός, ο έξω και ο έσω ραχιαίος προμετωπιαίος φλοιός και η 

πρόσθια έλικα του προσαγωγίου (Smith και συν. 1995). 
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Δοκιμασία μνήμης εργασίας (CANTAB Spatial Working Memory - SWM): Στη 

δοκιμασία αυτή ζητείται από τους συμμετέχοντες να ανοίξουν μία σειρά από 

τετράγωνα που εμφανίζονται στην οθόνη, για να βρουν ένα μπλε «τουβλάκι». Τα 

επίπεδα δυσκολίας είναι προοδευτικά αυξανόμενα και περιλαμβάνουν τρία, τέσσερα, 

έξι και οχτώ τετράγωνα με τέσσερις προσπάθειες σε κάθε επίπεδο.  

Μία καλή στρατηγική για τη σωστή εκτέλεση της δοκιμασίας είναι κάθε φορά 

να ακολουθείται μία προκαθορισμένη πορεία αναζήτησης, δηλαδή ο συμμετέχων να 

ξεκινάει κάθε φορά την αναζήτηση του από το ίδιο τετράγωνο. Ο βαθμός στον οποίο 

χρησιμοποιείται αυτή η στρατηγική υπολογίζεται για τα πιο δύσκολα επίπεδα με τα 

έξι και τα οχτώ τετράγωνα. Μία υψηλή βαθμολογία στη στρατηγική (δηλαδή, πολλές 

αναζητήσεις ξεκίνησαν από ένα νέο τετράγωνο) υποδεικνύει χαμηλή επίδοση και το 

αντίστροφο (Rahman και συν. 1999).  

Καταγράφονται αυτομάτως τα λάθη (between-, within-, double and total 

errors στα επίπεδα 6 και 8 κουτιών) και η βαθμολογία της στρατηγικής. Το τελευταίο 

απετέλεσε και την κύρια μέτρησή μας (outcome measure). Επίσης χορηγήσαμε το 

ευρέως διαδεδομένο N-Back Sequential Letter Task. 
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Δοκιμασία ικανότητας για παρατεταμένη προσοχή και εστίασή της σε ένα στόχο 

(CANTAB Rapid Visual Information Processing - RVIP):  

Ζητείται από τους συμμετέχοντες να ανιχνεύουν συγκεκριμένες αλληλουχίες-στόχους 

ψηφιακών αριθμών (πχ. τις αλληλουχίες 3-5-7, 2-4-6 και 4-6-8) οι οποίες ενυπάρχουν 

τυχαία σε μια σειρά αριθμών οι οποίοι εμφανίζονται στην οθόνη διαδοχικά, με 

ταχύτητα περίπου 1/sec και οι απαντήσεις δίνονται πατώντας ένα πεντάλ μόλις ο 

συμμετέχων δει το τελευταίο ψηφίο της αλληλουχίας (Jones και συν. 1992, Mehta και 

συν. 1999). 

 Η βέλτιστη επίδοση εξαρτάται από την ικανότητα του ατόμου να διατηρεί 

συνεχώς επικεντρωμένη την προσοχή του στους αριθμούς-στόχους (Middleton και 

συν. 1999). Η εκτίμηση της επίδοσης περιλαμβάνει κυρίως τον αριθμό των επιτυχιών 

(ο αριθμός των αλληλουχιών που εντοπίστηκαν σωστά), τον αριθμό των αποτυχιών (ο 

αριθμός των αλληλουχιών που δεν εντοπίστηκαν) και τον αριθμό των λανθασμένων 

απαντήσεων (ο αριθμός των απαντήσεων που δόθηκαν εν τη απουσία σωστής 

αλληλουχίας).  

Από τις εκτιμήσεις αυτές προκύπτουν και οι μετρήσεις A' (δηλαδή, η τάση να 

εντοπίζονται οι σωστές αλληλουχίες-στόχοι) και B'' (δηλαδή η τάση να δίνονται 

απαντήσεις ανεξάρτητα από την παρουσία σωστής ή μη αλληλουχίας), σύμφωνα με 

τη Θεωρία Ανίχνευσης Σήματος (Signal Detection Theory) (Sahgal 1987, Swets 

1996).  
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Δοκιμασία ικανότητας για αναστολή της αυθόρμητης απόκρισης και επιλεκτική 

προσοχή (και απόκριση) σε σχετικά και μόνον ερεθίσματα (Stroop Colour-Word 

Interference Test - Stroop τεστ): 

Χορηγήθηκε η πρότυπη εκδοχή του τεστ (Golden 1978). Ζητήθηκε από τους 

συμμετέχοντες να ονομάσουν σε τρεις διαδοχικές περιόδους, διάρκειας 45 sec η κάθε 

μία, 1) τα χρώματα που έβλεπαν γραμμένα με μαύρο μελάνι, 2) τα χρώματα των 

συμβόλων ΧΧΧΧ που ήταν γραμμένα είτε με κόκκινο, είτε με πράσινο είτε με μπλε 

μελάνι και 3) το χρώμα του μελανιού με το οποίο ήταν γραμμένες λέξεις που 

υποδήλωναν χρώματα (π.χ. η λέξη κόκκινο ήταν γραμμένη με μπλε μελάνι και η 

σωστή απάντηση ήταν μπλε).  

Η βαθμολογία συνίστατο αντιστοίχως σε 1) μία λεκτική βαθμολογία (Word 

score-W), 2) μία χρωματική βαθμολογία (Colour score - C) και 3) μία χρωματική-

λεκτική βαθμολογία (Colour-Word -CW). Ο αυξημένος χρόνος που απαιτείται για 

την κατονομασία των χρωμάτων στην τρίτη περίοδο έχει ως αποτέλεσμα λιγότερες 

σωστές απαντήσεις και ονομάζεται Παρεμβολή Stroop (Stroop interference). 

 Η βαθμολογία στη δοκιμασία υπολογίζεται ως η αριθμητική διαφορά 

ανάμεσα στη χρωματική και τη χρωματική-λεκτική βαθμολογία (C-CW). Όσο πιο 

μεγάλη είναι αυτή η διαφορά, τόσο πιο μεγάλη είναι η επίδραση της παρεμβολής και 

τόσο χειρότερη θεωρείται η επίδοση.  
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Wisconsin Card Sorting test 

Το  Wisconsin Card Sorting test (WCST) είναι μια δοκιμασία που ελέγχει την 

νοητική ελαστικότητα-προσαρμοστικότητα (flexibility), η οποία αναφέρεται στην 

ικανότητα της μετατόπισης (μεταβολής) προς ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης ή 

δράσης ανάλογα με την εκάστοτε συνθήκη-κατάσταση. Το WCST εκτιμά την 

αφαιρετική ικανότητα καθώς και την ικανότητα να εναλλάσσει κανείς γνωστικές 

στρατηγικές ως απάντηση σε μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές συγκυρίες. 

 Στο πάνω μέρος της οθόνης, υπάρχουν τέσσερις κάρτες που διαφέρουν ως 

προς το χρώμα, το νούμερο, και το σχήμα, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης 

εμφανίζεται μια κάρτα η οποία αλλάζει μετά από κάθε επιλογή. 

 Ο σκοπός είναι να ταιριάξει το υποκείμενο κάθε κάρτα που εμφανίζεται στο 

κάτω μέρος της οθόνης με κάποια από τις τέσσερις κάρτες που εμφανίζονται στο άνω 

μέρος της οθόνης, ακολουθώντας κριτήρια ομοιότητας. Ύστερα από κάθε ταίριασμα, 

ο υπολογιστής παρέχει ανατροφοδότηση υποδεικνύοντας τις σωστές και τις λάθος 

απαντήσεις. 

 Το τεστ αξιολογείται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σταδίων που 

συμπληρώθηκαν, τη συνολική βαθμολογία των λάθος απαντήσεων, και τη 

βαθμολογία (τον αριθμό) των λάθος απαντήσεων με εμμονή στο κριτήριο (των 

στερεότυπων λάθος απαντήσεων). 
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MNHMH 

Word Lists subtest of the Weschler Memory Scale (WMS-III) from the WAIS-R: 

Δοκιμασία με Λίστες Λέξεων της Κλίμακας Μνήμης του  Weschler από το  

WAIS-R, για την αξιολόγηση της λεκτικής μάθησης και μνήμης. Διαβάζεται στα 

υποκείμενα μια λίστα με 12 λέξεις, και ακολούθως καλούνται να ανακαλέσουν τις 

λέξεις με οποιαδήποτε σειρά (άμεση ανάκληση)΄ αυτή η διαδικασία επαναλαμβάνεται 

τέσσερις φορές. Μετά από την τέταρτη δοκιμή, παρεμβάλλεται μια δοκιμή με μια 

καινούργια λίστα λέξεων, και ακολούθως τα υποκείμενα καλούνται να ανακαλέσουν 

όσες περισσότερες λέξεις μπορούν από την πρώτη λίστα λέξεων (ανάκληση με μικρή 

καθυστέρηση). 

Τριάντα λεπτά αργότερα, τα υποκείμενα καλούνται να ανακαλέσουν τις λέξεις 

από την πρώτη λίστα λέξεων ξανά (ανάκληση με μεγάλη καθυστέρηση). Η δοκιμασία 

τελειώνει με μια δοκιμή μνήμης αναγνώρισης: διαβάζεται μια λίστα λέξεων, και τα 

υποκείμενα καλούνται να αναγνωρίσουν τις λέξεις που περιλαμβάνονται στην πρώτη 

λίστα λέξεων (αναγνώριση).  

Οι μεταβλητές που αξιολογούνται είναι ο αριθμός των σωστών απαντήσεων 

ανά συνθήκη ανάκλησης (άμεση ανάκληση μετά από κάθε μία από τις τέσσερις 

επαναλήψεις, ανάκληση με μικρή καθυστέρηση, ανάκληση με μεγάλη καθυστέρηση) 

και τα λάθη παρείσφρησης (αναγνώριση λέξεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στη 

λίστα).   
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Όλα τα υποκείμενα συμπλήρωσαν τα ακόλουθα αυτο-συμπληρούμενα  

ερωτηματολόγια που η συμπλήρωσή τους απαιτεί περίπου 90 λεπτά: 

 

EYSENCK PERSONALITY QUESTIONNAIRE-REVISED (EPQ-R) 

Το EPQ-R είναι ένα από τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα και με μεγαλύτερη 

εγκυρότητα εργαλεία στη βιβλιογραφία της προσωπικότητας.  

Το EPQ-R αποτελείται από 3 παράγοντες, που συμπεριλαμβάνουν την 

Εξωστρέφεια και το Νευρωτισμό, που εμφανίζονται ουσιωδώς σε όλα τα μοντέλα 

προσωπικότητας και πιστεύεται ότι αντανακλούν πρωταρχικές πηγές μεταβλητότητας  

της προσωπικότητας. Ο τρίτος παράγοντας, ο Ψυχωτισμός, συχνά διαχωρίζεται σε 2 

ή περισσότερους παράγοντες σε διάφορες ταξινομήσεις.  

Διάφορα χαρακτηριστικά του EPQ-R υποδεικνύουν την δυνητική 

χρησιμότητά του σαν ένα βοηθητικό μέσο στην κλινική εκτίμηση, κυρίως στην 

περίπτωση των διαταραχών του συναισθήματος. Πρώτον, η κλίμακα του 

Νευρωτισμού, στην πρωταρχική της μορφή, δημιουργήθηκε σύμφωνα με την 

ικανότητά της να διακρίνει ασθενείς με συναισθηματικές διαταραχές από υγιείς 

μάρτυρες. Δεύτερον, η Εξωστρέφεια και ο Νευρωτισμός έχουν συσχετιστεί με την 

τάση προς θετικές και αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις.  Παρόλο που αυτές 

οι συσχετίσεις δεν έχουν a priori προβλεπτική ισχύ από τη θεωρία του Eysenck, 

προκύπτουν περισσότερο ή λιγότερο άμεσα από την άποψη ότι η Εξωστρέφεια και ο 

Νευρωτισμός είναι λειτουργικά επακόλουθα των συστημάτων ανταμοιβής και 

τιμωρίας του εγκεφάλου.  

Το EPQ-R είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 3 κλίμακες για τη 

μέτρηση της Εξωστρέφειας, του Νευρωτισμού, και του Ψυχωτισμού. Για κάθε 

κομμάτι απαιτείται η συμπλήρωση μιας διχότομης (ναι/όχι) φόρμας απαντήσεων, και 

οι συμμετέχοντες συμπληρώνουν το ερωτηματολόγιο από μόνοι τους.  

Υψηλή βαθμολογία στην Εξωστρέφεια αντανακλά κοινωνικότητα, 

διεκδικητικότητα, και την τάση να έχει κανείς θετικά συναισθήματα. Υψηλή 

βαθμολογία στον Νευρωτισμό αντανακλά δυσθυμία, ανησυχία, και την τάση να έχει 

κανείς αρνητικά συναισθήματα. Υψηλή βαθμολογία στον Ψυχωτισμό αντανακλά 

παρορμητικότητα, δύσκαμπτο τρόπο σκέψης, και συγκινησιακή αποσύνδεση. 



15 

 

 

Temperament and Character Inventory (TCI) 

Η καταγραφή (κλίμακα) της Ιδιοσυγκρασίας και του Χαρακτήρα (TCI) από τους 

Cloninger et al., 1993, θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμη στην κλινική πρακτική 

καθώς βασίζεται σε ένα λεπτομερές ψυχοβιολογικό μοντέλο της προσωπικότητας και 

επιτρέπει τη διάκριση ανάμεσα σε διαστάσεις της Ιδιοσυγκρασίας (κληρονομήσιμα 

και βιολογικά προσδιορισμένα χαρακτηριστικά) και του Χαρακτήρα (διαμορφωμένα 

και αναδυόμενα χαρακτηριστικά).  

Οι τέσσερις διαστάσεις της Ιδιοσυγκρασίας στηρίζονται στην υπόθεση ότι 

νευροχημικοί διαβιβαστές προσδιορίζουν τα σταθερά (πάγια) μοντέλα ερεθίσματος-

αντίδρασης τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως τα θεμέλια των γνωρισμάτων της 

προσωπικότητας.  

Σύμφωνα με την φυλογενετική ανάπτυξη της ιδιοσυγκρασίας, ο Cloninger 

αναγνώρισε τις ακόλουθες διαστάσεις της: Harm Avoidance (ΗΑ) (Αποφυγή 

επιβλαβών καταστάσεων) που στηρίζεται στην ύπαρξη ενός υποσυστήματος 

αναστολής της συμπεριφοράς, η οποία υποκινείται από απαισιοδοξία και ανησυχία 

κατά την πρόβλεψη προβλημάτων` το Novelty Seeking (NS) (Αναζήτηση νέων 

εμπειριών) που βασίζεται σε ένα υποσύστημα ενεργοποίησης της συμπεριφοράς, και 

περιγράφει την ύπαρξη μιας θετικής προσέγγισης ως απάντηση σε νέα ερεθίσματα, 

καταστάσεις και περιβάλλοντα, το Reward Dependence (RD) (Εξάρτηση από την 

ανταμοιβή), που στηρίζεται σε ένα υποσύστημα συντήρησης της συμπεριφοράς, και 

περιγράφει την διατήρηση της συμπεριφοράς ως απάντηση σε σήματα κοινωνικής 

ανταμοιβής, και Persistence (P) (Επιμονή), η οποία ορίζεται ως πεισματική 

προσπάθεια παρά την ματαίωση και την καταπόνηση. 

 Τα λειτουργικά εγκεφαλικά υποσυστήματα που είναι υπεύθυνα για τις πρώτες 

τρεις Διαστάσεις της Ιδιοσυγκρασίας υποτίθεται ότι εξυπηρετούνται από 

διαφορετικούς νευροδιαβιβαστές. Η σεροτονίνη είναι ο κύριος νευροδιαβιβαστής στο 

υποσύστημα αναστολής της συμπεριφοράς, η ντοπαμίνη στο σύστημα 

ενεργοποίησης, και η νοραδρεναλίνη στο σύστημα συντήρησης της συμπεριφοράς.  

Περαιτέρω μελέτες έχουν αναγνωρίσει τρεις διαφορετικές Διαστάσεις του 

Χαρακτήρα που δεν σχετίζονται με αυτές τις Διαστάσεις της Ιδιοσυγκρασίας. Self-

Directedness (SD)- Αυτό-καθοδηγητικότητα, που ορίζεται ως η παρουσία ισχυρής 

θέλησης και αποφασιστικότητας ενώ η Cooperativeness (C)-Συνεργατικότητα 
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περιγράφει ατομικές διαφορές που χαρακτηρίζονται από ανοχή και 

ενσυναίσθηση/συναισθηματική συμμετοχή (η ικανότητα του να κατανοεί και να 

μοιράζεται κανείς τις συγκινήσεις, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά των άλλων 

ατόμων). Η Self-Transcendence (ST)- Αυτό-υπερβατικότητα χαρακτηρίζει ατομικές 

διαφορές στην πνευματικότητα. 

Το TCI συμπληρώνεται από τα ίδια τα υποκείμενα με μολύβι, και μπορεί να 

συμπληρωθεί από άτομα άνω των 15 ετών. Ο συμμετέχων απαντάει στις 240 

ερωτήσεις του TCI επιλέγοντας ανάμεσα στις απαντήσεις «σωστό» ή «λάθος». Το 

ερωτηματολόγιο απαιτεί περίπου 20-30 λεπτά για να συμπληρωθεί (Cloninger et al., 

1994; Richter et al., 1999). Το Παράρτημα Α παρέχει μια λίστα δειγμάτων TCI 

ερωτήσεων για κάθε κλίμακα και υποκλίμακα. 
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Behavioral Inhibition/BehavioralActivation Scales (BIS/BAS) 

Η  κλίμακα BIS/BAS των Carver και White (1994) αποτελείται από ένα αυτό-

συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων που βαθμολογείται σε μια κλίμακα 

Likert 5-σημείων. Συγκεκριμένα η κλίμακα BIS περιλαμβάνει επτά ερωτήσεις που 

αξιολογούν την ευαισθησία στο άγχος σε εξωτερικά γεγονότα (π.χ., «Ανησυχώ όταν 

σκέφτομαι ότι δεν τα έχω καταφέρει σε κάτι»). Η κλίμακα Bas περιλαμβάνει 13 

ερωτήσεις και αποτελεί μια σύνθεση από 3 υποκλίμακες οι οποίες υποδιαιρούνται σε 

Ενόρμηση (4 ερωτήσεις, π.χ., «Όταν θέλω κάτι, συνήθως κάνω τα πάντα για να το 

αποκτήσω»),  Ανταπόκριση στην Ανταμοιβή (5 ερωτήσεις, π.χ., «Όταν αποκτώ κάτι 

που θέλω, αισθάνομαι ενθουσιασμένος και γεμάτος ενέργεια» ή «Θα με ενθουσίαζε 

αν κέρδιζα έναν διαγωνισμό»), και Αναζήτηση Διασκέδασης (4 ερωτήσεις, π.χ., 

«Eπιζητώ ζωηρές συγκινήσεις και καινούργιες εμπειρίες»).  

 

Schizotypal Traits Questionnaire (STQ) 

Το STQ (Kelley & Coursey 1992) είναι ένα αυτό-συμπληρούμενο ερωτηματολόγιο 

αποτελούμενο από 37 ερωτήσεις. Προκύπτει από τα κριτήρια για τη Σχιζότυπη 

Διαταραχή Προσωπικότητας σύμφωνα με το Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM)-Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο του Αμερικανικού 

Ψυχιατρικού Συλλόγου για τη διάγνωση και ταξινόμηση των νοητικών διαταραχών, 

και θεωρείται ότι παρέχει την καλύτερη μέτρηση για την υποκείμενη σχιζότυπη 

διάσταση. 

 

State-Trait Anxiety Inventory—Trait Scale (STAI-T) 

Η κλίμακα STAI-T (Spielberger 1983) έχει μεγάλη εγκυρότητα, και αποτελείται από 

ένα ερωτηματολόγιο 20 ερωτήσεων που καταγράφει  τις συναισθηματικές και 

γνωστικές πλευρές του άγχους εστιάζοντας στα επί του παρόντος συναισθήματα του 

ατόμου.  

Τα υποκείμενα αξιολογούν (βαθμολογούν) τα συναισθήματά τους σε μια 

κλίμακα έντασης τεσσάρων σημείων. Μια συνολική βαθμολογία προκύπτει από την 

άθροιση των απαντήσεων σε κάθε τμήμα. Πρόκειται για μια κλίμακα 20 ερωτήσεων 

με υψηλή εσωτερική συνέπεια  (αξιοπιστία), υψηλή σταθερότητα, και επαρκή 

εγκυρότητα. Με τον όρο αγχώδη γνωρίσματα αναφερόμαστε σε σχετικά σταθερές 

ατομικές διαφορές που δείχνουν την τάση (ροπή) προς το άγχος.       



 

 

 

  

 

 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 1 

 

Σύγκριση ατόμων υψηλής έναντι χαμηλής ΗΑ 

>0.1817/3530/36Καπνιστές/μη-καπνιστές
>0.36/464/62Επικρατούν ημισφαίριο Α/Δ
>0.45/4710/56Hx Χρήσης Ουσιών N/Ο
>0.143/5(συγγενής)/448(συγγενής)/58Hx Ψυχ Νόσου N/Ο

>0.1714.815.5Εκπαίδευση#
>0.222.523.3Ηλικία#

PΥψηλή HA 
(n=52)

Χαμηλή HA 
(n=66)

# χρησιμοποιήθηκε το μή-παραμετρικό Mann-Whitney test

Δημογραφική σύγκριση

 
Οι συγκρίσεις έγιναν με το independent sample t-test (εκτός όπου #) 
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PHigh HA (n=52)Low HA (n=66)

>0.21.801.77Wisc-Perseveration#
>0.35.35.5Wisc-Categories#
>0.75.35.8Stroop Interference
>0.3427.1423.5RVIP Lat#
>0.6.935.949RVIP B#
>0.6.933.933RVIP A
>0.832.231.8SWM Στρατηγική#
>0.860.560.6Peak Latency
>0.743.543.1Onset Latency
>0.1160.8185.7Startle amplitude

Σύγκριση γνωστικών λειτουργιών & Startle 

# χρησιμοποιήθηκε το μή-παραμετρικό Mann-Whitney test
 

Οι συγκρίσεις έγιναν με το independent sample t-test (εκτός όπου #) 

19 

 



 

 

 

 

<0.001**19.516.9Behavioral Inhibition
<0.01*37.140.2Behavioral Activation#

<0.001**4.73.1STQ-Unusual Experiences
<0.01*4.53.1STQ-Disorganised Thinking#

<0.001**6.22.5STQ-Paranoid Ideation#
<0.01*17.620.1TCI-Cooperation#
>0.55.55.7TCI-Self Trancendense#
<0.001**14.0621.05TCI-Self Directed#
>0.72.943.06TCI-Persistence#
>0.98.968.93TCI-Reward Dependence
<0.01*9.411.0TCI-Novelty Seeking
>0.38.38.7EPQ-Psychoticism
<0.001**12.918.8EPQ-Extraversion#
<0.001**15.17.7EPQ-Neuroticism

<0.001**45.730.8Trait Anxiety
PHigh HA (n=52)Low HA (n=66)

# the non-parametric Mann-Whitney test was used

Personality Comparison

 
 

 

 

Οι συγκρίσεις έγιναν με το independent sample t-test (εκτός όπου #) 

 

Με έντονο μαύρο φαίνονται οι τιμές p που επέζησαν Bonferroni correction για 

πολλαπλές (15) συγκρίσεις (0.05/15=0.0033). 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Group main effect: F(1,116)=5.1, p<0.03*
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Group main effect: F(1,116)=2.5, p>0.11
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Problems solved correctly
 - Whitney U= 1534.5; p>0.3Mann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 

No group differences F<1
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Total Money Won in IGT
 - Whitney U= 1563.5; p>0.4Mann

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 

 

 

Group main effect: F(1,116)=4.0, p<0.05
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>0.723.122.9Recognition, correct#
<0.05*0.71.36Contrast 1#
<0.0541.61.1Contrast 2#
<0.002**79.688.2Retention#

<0.005**8.79.7Long Delay, correct#
<0.05*9.310.0Short Delay, correct#
PHigh HA (n=52)Low HA (n=66)

Σύγκριση μνήμης

# χρησιμοποιήθηκε το μή-παραμετρικό Mann-Whitney test
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ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1Ο  ΜΕΡΟΣ 
 

Συμπεράσματα 1
• Τα άτομα με ψηλή HA αντιδρούν με σημαντικά
μεγαλύτερη αγχώδη ανησυχία, νευρωτικό/αρνητικό
συναίσθημα και αναστολή της συμπεριφοράς, είναι πιο
ενδοστρεφείς, ανταποκρίνονται λιγώτερο στην
ανταμοιβή, εμφανίζουν χαμηλώτερα επίπεδα novelty 
seeking και ψηλώτερα επίπεδα παρανοικότητας, 
αυσνήθιστων εμπειριών και αποδιοργανωμένης σκέψης.

• Εμφάνισαν σημαντικά χειρότερη επίδοση στο τέστ της
λεκτικής μνήμης και ήταν σημαντικά πιο
αναποτελεσματικά στην λήψη αποφάσεων για επίλυση
αφηρημένων προβλημάτων, ενώ δεν διέφεραν στην
επίδοση για «συναισθηματική λήψη αποφάσεων».

• Οι ανώτερες γνωστικές τους λειτουργίες δεν διέφεραν
από τα άτομα με χαμηλή HA , κατά πάσα πιθανότητα
διότι τα άτομα με ψηλή HA ήταν υγιείς εθελοντές.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2 

 

Σύγκριση ατόμων υψηλής έναντι χαμηλής NS 

 

 

<0.002*30/2416/43Καπνιστές/μη-καπνιστές

>0.74/506/53Επικρατούν ημισφαίριο
Α/Δ

>0.19/454/55Hx Χρήσης Ουσιών N/Ο

>0.73/5/462/4/53Hx Ψυχ Νόσου N/Ο

<0.004*14.816.4Εκπαίδευση#
<0.003*22.224.3Ηλικία#

PΥψηλή NS 
(n=54)

Χαμηλή NS 
(n=59)

Δημογραφική σύγκριση

# χρησιμοποιήθηκε το μή-παραμετρικό Mann-Whitney test  
 

 

Η σύγκριση έγινε με independent sample t-test εκτός όπου # 
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PHigh NS (n=52)Low NS (n=66)

>0.71.61.6Wisc-Perseveration#
>0.95.55.5Wisc-Categories#
>0.75.34.8Stroop Interference
>0.8429.4420.4RVIP Lat#
>0.50.940.97RVIP B#
>0.10.930.94RVIP A
>0.832.132.3Strategy#
>0.759.759.5Peak Latency
>0.642.842.4Onset Latency
>0.6176.4173.7Startle amplitude#

# χρησιμοποιήθηκε το μή-παραμετρικό Mann-Whitney test

Σύγκριση γνωστικών λειτουργιών & Startle 

 
 

 

Η σύγκριση έγινε με independent sample t-test εκτός όπου # 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 



 

 

 

 

 

 

 

>0.0917.518.6Behavioral Inhibition
<0.01*39.135.5Behavioral Activation

=0.0524.43.5STQ-Unusual Experiences
>0.24.23.4STQ-Disorganised Thinking#

>0.14.63.8STQ-Paranoid Ideation#
<0.007*16.919.2TCI-Cooperation#
>0.16.05.1TCI-Self Trancendense#
<0.0516.418.3TCI-Self Directed#
>0.12.53.1TCI-Persistence#
>0.28.18.7TCI-Reward Dependence
<0.001*6.79.8TCI-Harm Avoidance
<0.001**11.17.3EPQ-Psychoticism
<0.001*18.513.5EPQ-Extraversion
>0.312.011.1EPQ-Neuroticism

>0.738.938.5Trait Anxiety
PHigh NS (n=52)Low NS (n=66)

# the non-parametric Mann-Whitney test was used

Personality Comparison

 
 

 

Η σύγκριση έγινε με independent sample t-test εκτός όπου # 

 

Με έντονο μαύρο φαίνονται οι τιμές p που επέζησαν Bonferroni correction για 

πολλαπλές (15) συγκρίσεις (0.05/15=0.0033). 
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ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 

 

Group main effect: F(1,111)=4.0, p<0.05
With age and education as covariates
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Group main effect: F(1,111)<1 p>0.8
With age and education as covariates
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Problems solved in minimum moves
Mann-Whitney U= 1581.5; p>0.9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 



 

 

 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

Group main effect: F(1,111)=4.9, p<0.03
With age and education as covariates

 

35 

 



 

Total Money Won in IGT
Mann-Whitney U= 1248; p<0.05*
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ΛΕΚΤΙΚΗ ΜΝΗΜΗ 
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>0.722.923.0Recognition, correct#
>0.10.440.94Contrast 1#
>0.81.511.35Contrast 2#
>0.983.484.8Retention#

>0.89.29.3Long Delay, correct#
>0.79.59.6Short Delay, correct#
PHigh NS (n=52)Low NS (n=66)

Σύγκριση μνήμης

# χρησιμοποιήθηκε το μή-παραμετρικό Mann-Whitney test  
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ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2Ο ΜΕΡΟΣ 
 

 

 

Συμπεράσματα 2
• Τα άτομα με ψηλή NS ήταν σημαντικά νεώτερα, με
σημαντικά περισσότερες «επικίνδυνες» συμπεριφορές
όπως κάπνισμα και ιστορικό χρήσης ουσιών

• Ηταν σημαντικά περισσότερο εξωστρεφή, επιθετικά και
ανταποκρινώμενα στην ανταμοιβή, με λιγώτερο φόβο και
αποφευκτικές συμπεριφορές

• Είχαν φυσιολογικές γνωστικές λειτουργίες και ήταν
σημαντικά αποτελεσματικώτεροι στην λήψη αποφάσεων
για επίλυση αφηρημένων προβλημάτων, αλλά όταν
έπρεπε να τροποιήσουν την συμπεριφορά τους με βάση
συναισθηματικό feedback, έπαιρναν δυνητικά
καταστροφικές αποφάσεις και ως εκ τούτου ήταν
χειρότεροι στο τέστ λήψης «συναισθηματικών
αποφάσεων»
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Από τα μειονεκτήματα μπορούμε να γνωρίσουμε τα προτερήματα, από τις 

εξαιρέσεις να διακρίνουμε τον κανόνα, από τη μελέτη του παθολογικού να 

κατασκευάσουμε ένα πρότυπο για την υγεία. Και –το πιο σπουδαίο- από το 

πρότυπο αυτό είναι δυνατό να αναπτύξουμε τη βαθιά γνώση και τα απαραίτητα 

εργαλεία για να αλλάξουμε την ίδια μας τη ζωή, να διαμορφώσουμε το 

πεπρωμένο μας, να αλλάξουμε τους εαυτούς μας και την κοινωνία μας με 

τρόπους που, ακόμη, μόνον να φανταστούμε μπορούμε. 

 

Λώρενς Μίλλερ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

ΜΕΡΟΣ 1 

Τα άτομα με ψηλή ΗΑ είχαν, αναμενόμενα, ψηλά σκορ στα χαρακτηριστικά εκείνα 

της προσωπικότητας που σηματοδοτούν παρουσία άγχους και δυσφορικού 

συναισθήματος (πχ νευρωτισμός, STAI-T) και αναστολή της συμπεριφοράς (υψηλό 

BIS και χαμηλή εξωστρέφεια). Αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι καινούργια καθώς η 

ΗΑ έχει συσχετισθεί προηγουμένως με νευρωτισμό (Caseras et al., 2003), ένα 

χαρακτηριστικό της προσωπικότητας που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για αγχώδεις 

διαταραχές καθώς και για διαταραχές της διάθεσης (Clark et al., 1994). 

 

Είναι όμως ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι τα άτομα με υψηλό άγχος είχαν επίσης και 

σημαντικά αυξημένη σχιζοτυπία [παρανοικότητα και ασυνήθιστες (ψυχωσικόμορφου 

τύπου) εμπειρίες] στο Schizotypal Traits Questionnaire. Αυτό τα τοποθετεί 

πλησιέστερα στο φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών αφού αυξημένα σκορ σε αυτό 

το ερωτηματολόγιο σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για ψυχώσεις (Fanous & 

Kendler 2004). 

  

Η σχέση και αλληλεπικάλυψη των συναισθηματικών διαταραχών με την ψύχωση έχει 

παρατηρηθεί από καιρού και αποτελεί μέγα θέμα συζήτησης με κύριο άξονα την 

σχέση σχιζοφρένιας και διπολικής διαταραχής οι οποίες παρά τις διαφορές τους 

δείχνουν σημαντική αλληλεπικάλυψη τόσο σε κλινικό επίπεδο (συμπτώματα), όσο 

και σε γενετικό (Lichtenstein et al 2009). Επίσης, η σχέση άγχους και σχιζοτυπίας 

έχει διαπιστωθεί και προηγουμένως (Lewandowski et al 2006). Από τη μια η 

σχιζοτυπία θεωρείται ως μια υποκλινική εκδήλωση των ίδιων βιολογικών 

παραγόντων που οδηγούν σε σχιζοφρένεια και συναφείς ψυχώσεις (Claridge 1997) 

και υποτίθεται ότι είναι αποτέλεσμα αποκλίνουσας νευρο-ανάπτυξης (Andreasen 

1999). 

 

 Από την άλλη, το άγχος εμφανίζει μεγάλη συνοσηρότητα με την σχιζοφρένεια και τις 

συναφείς ψυχώσεις (Lewandowski et al 2006, Huppert & Smith 2005), συχνά 

προηγείται της έναρξης των έκδηλων ψυχωσικών επεισοδίων (Hazlett et al 1997), 

ενώ η παρουσία άγχους σε άτομα με πρόδρομη σχιζοτυπία φαίνεται ότι αυξάνει το 
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ρίσκο για πέρασμα στην ψύχωση (Yunk et al 2003).  Όλα τα παραπάνω δείχνουν μια 

σχέση μεταξύ άγχους και σχιζοτυπίας, η οποία επιβεβαιώθηκε και στην παρούσα 

μελέτη. 

 

Είναι εξίσου ενδιαφέρον ότι τα άτομα με ψηλή ΗΑ (άγχος/σχιζοτυπία), διέφεραν 

σημαντικά στην επίδοση σε ένα τεστ μνήμης που βασίζεται πολύ στην εύρυθμη 

λειτουργία του ιπποκάμπου, μια δομή που η λειτουργία και αρχιτεκτονική της 

διαταράσσεται σε καταστάσεις χρόνιου στρες και κατάθλιψης, ενώ είναι και 

κεντρικής σημασίας στην παθολογία της σχιζοφρένειας.  

 

Η ύπαρξη διαφορετικών επιπέδων άγχους, διαταραχής της σκέψης (όπως η 

παρανοικότητα και οι ασυνήθιστες εμπειρίες στην παρούσα μελέτη) και της μνήμης 

σε «φυσιολογικά» άτομα, άτομα με σχιζότυπη διαταραχή προσωπικότητας και 

σχιζοφρένεια, υπονοεί όχι απλώς διαφορετικές ικανότητες, αλλά και ότι διαφορετικά 

επίπεδα παθολογίας μπορούν να αναδύονται μέσα στα ίδια νευρωνικά κυκλώματα. 

Αυτή η παθολογία είναι πολύ πιθανόν ότι περιλαμβάνει γενετικούς παράγοντες και 

είναι ενδιαφέρον από αυτή την άποψη ότι επικίνδυνοι πολυμορφισμοί έχουν βρεθεί 

να αυξάνουν την σχέση άγχους-σχιζοτυπίας σε υγιείς πληθυσμούς (Roussos et al 

2009). 

 

Ο προμετωπιαίος φλοιός και το σύμπλεγμα ιπποκάμπου/αμυγδαλοειδούς είναι οι πιο 

προφανείς περιοχές αλληλεπικάλυψης μεταξύ διαταραχής της λεκτικής μνήμης, των 

διεργασιών της σκέψης και του άγχους, Οι μείζονες αυτές περιοχές σχετίζονται 

ξεκάθαρα με την αιτιοπαθογένεια των ψυχώσεων (Goldman-Rakij & Selemon 1997, 

Bast & Feldon 2003) και αποτελούν κομβικά σημεία στο δίκτυο που εξυπηρετεί το 

συναίσθημα, την σκέψη και τη μνήμη οι διαταραχές των οποίων είναι 

χαρακτηριστικές των ψυχώσεων (συναισθηματικών και μη).  

 

Με δεδομένο τον κεντρικό ρόλο του προμετωπιαίου λοβού στα παραπάνω είναι 

αξιοσημείωτο οτι δε βρήκαμε διαταραχή από την μνήμη εργασίας ή τις άλλες 

ανώτερες επιτελικές λειτουργίες - με εξαίρεση το πολύ ευαίσθητο προμετωπιαίο SoC 

τεστ επίλυσης αφηρημένων προβλημάτων (εύρημα που απαιτεί επανάληψη). 

Προφανώς αυτό συνέβη διότι οι εθελοντές μας ήταν υγιή άτομα χωρίς ιστορικό 
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επίσημης διαταραχής της διάθεσης, αγχώδους ή άλλης (πχ ψυχωτικής) διαταραχής. 

Άλλη πιθανότητα είναι ότι οι (προσεκτικά επιλεχθέντες) υγιείς μας εθελοντές είναι 

υγιείς ΑΚΡΙΒΩΣ επειδή, παρά τα ανευρεθέντα ελλείμματά τους,  εμφανίζουν 

«επανορθωτική ανθεκτικότητα» των επιτελικών τους λειτουργιών, ενώ μια άλλη 

πιθανότητα είναι ότι οι επιτελικές τους λειτουργίες είναι (ακόμα) άθικτες, απαιτώντας 

ενδεχομένως πρόσθετη μελλοντική επιβάρυνση από περιβαλλοντικούς παράγοντες  

(πχ κατάχρηση ουσιών, χρόνιο στρες, επεισόδια κατάθλιψης) και μπορεί να μη 

διαταραχθούν μέχρι κάποιοι να φτάσουν σε ένα πρόδρομο στάδιο ή μια μη ειδική 

έκπτωση της λειτουργικότητάς τους. 

 

 Με δεδομένο ακριβώς αυτό - ότι δηλαδή τα άτομα αυτά ήταν υγιή, κάτι που κάνει 

την μελέτη μας να έχει ένα εγγενές ceiling effect όσον αφορά την επίδοση σε 

γνωστικά τεστ, που με τη σειρά του καθιστά τα σημαντικά αποτελέσματα να έχουν 

ακόμα περισσότερη βαρύτητα -  τα αποτελέσματα μας δείχνουν ότι η ιπποκάμπειος 

δυσλειτουργία μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημείο μη ειδικής ευαλωτότητας για 

μελλοντικές αγχώδεις/συναισθηματικές όσο και για ψυχωτικές διαταραχές αφού ο 

ιππόκαμπος συμμετέχει σημαντικά και στις δύο αυτές μείζονες κατηγορίες ψυχικών 

παθήσεων.  

 

Ο ιππόκαμπος συνδέεται με το χαρακτηρολογικό άγχος και αλληλεπιδρά με τον 

αμυγδαλοειδή στην διαμεσολάβηση της συναισθηματικής μνήμης (LeDoux 2000) και 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητας (Hahn et al 2010). Πρόσφατα σημαντικά 

ευρήματα σε πιθήκους δείχνουν ότι η εξ άγχους επαγόμενη δραστηριότητα του 

ιπποκάμπου είναι κληρονομήσιμη και κάτω από γενετικές επιρροές (Oler et al 2010). 

Αυτό δείχνει ότι οι αναφερόμενες αλλαγές στο μέγεθος και τη λειτουργία του 

ιπποκάμπου στο άγχος και τη κατάθλιψη (McEwen 2000) δεν είναι απλώς το 

αποτέλεσμα της έκθεσής του σε υψηλά επίπεδα ορμονών στρες (πχ κορτιζόλη), αλλά 

ότι η ιπποκάμπειος επεξεργασία των σημάτων στρες και απειλής θα μπορούσε να 

είναι απευθείας αιτιολογικά συνδεδεμένη με το ρίσκο για συναισθηματικές και 

αγχώδεις διαταραχές, όσο και για σχιζοφρένεια.  

 

Είναι σημαντικό από αυτή την άποψη ότι ένας επικίνδυνος όπως φάνηκε από 

γενετικές μελέτες (Ferreira et al 2008, Wellcome Trust Case Control Consortium 
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2007, Sklar et al 2008, Green et al 2009) πολυμορφισμός (το CACNA1C) για 

διπολική διαταραχή, κατάθλιψη και σχιζοφρένεια, προκαλεί ακριβώς το ίδιο προφίλ 

προσωπικότητας σε υγιείς ασθενείς όπως αυτό που έχουν οι εθελοντές της παρούσας 

μελέτης με την υψηλή ΗΑ (Roussos et al 2010) μαζί με υποδραστηριότητα του 

ιπποκάμπου κατά τη διάρκεια ενός τεστ επεισοδιακής μνήμης (Erk et al 2010). 

 

Καταλήγοντας λοιπόν, φαίνεται από όλα τα παραπάνω μαζί, ότι τα άτομα της μελέτης 

μας που είχαν υψηλό άγχος, δυσφορία, παρανοικότητα και υπολειπόμενη λεκτική 

μνήμη, πρέπει να έχουν διαταραγμένη επεξεργασία των σημάτων απειλής από τον 

ιππόκαμπο, που τους αυξάνει την ευαλωτότητα στο στρες. Αυτό θα μπορούσε να 

οδηγήσει σε βλάβη του ιπποκάμπου (και την συνδεόμενη με αυτήν υπερλειτουργία 

του αμυγδαλοειδούς) (McLaughlin et al 2009) από τις ορμόνες του στρες, μέσα από 

αλληλεπιδράσεις τύπου γονίδιο-γονίδιο και γονίδιο-περιβάλλον (οδηγώντας πχ σε 

απορύθμιση του υποθαλαμο-υποφυσιακού άξονα η/και σε γενετικά καθορισμένη 

απορύθμιση των υποδοχέων κορτιζόλης) (de Kloet et al 2005, Willour et al 2009), 

που συμπίπτουν με την έναρξη νόσου. Το πότε και ποιού είδους διαταραχή θα 

αναπτύξουν τα άτομα με ψηλή ΗΑ (άγχος/σχιζοτυπία) και ελλειμματική λεκτική 

μνήμη, είναι λοιπόν θέμα που εξαρτάται από γενετικούς παράγοντες και 

αλληλεπιδράσεις γονιδίου-γονιδίου (επιστατικές) και γονιδίου-περιβάλλοντος. 
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ΜΕΡΟΣ 2 

Στο 2ο μέρος έγινε προσπάθεια να «αναλύσουμε» την υψηλή NS, στις γνωστικές, και 

συναισθηματικές συνιστώσες της. Τα άτομα με υψηλή NS ήταν νεώτερα σε ηλικία, 

χωρίς ψηλό άγχος/αποφυγή, με υψηλή ανταπόκριση στην ανταμοιβή, πιο εξωστρεφή, 

και διεκδικητικά, δεν διέφεραν στις γνωστικές λειτουργίες, ενώ ήταν μάλιστα πιο 

αποτελεσματικά στην λήψη αποφάσεων για επίλυση προβλημάτων. αλλά όταν έπρεπε 

να τροποποιήσουν την συμπεριφορά τους με συναισθηματικό feedback, έπαιρναν 

δυνητικά επικίνδυνες αποφάσεις και ως εκ τούτου είχαν χειρότερη επίδοση στο τεστ 

λήψης «συναισθηματικών αποφάσεων». Σαν αποτέλεσμα των επιζήμιων επιλογών 

τους, εμφάνισαν μεγαλύτερες χρηματικές απώλειες και ήταν εμφανές ότι 

αποτύγχαναν να μάθουν να τροποποιούν την συμπεριφορά τους με βάση τις 

συνέπειές της. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα άτομα αυτά ήταν καπνιστές σε σημαντικά 

υψηλότερα ποσοστά και είχαν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά ιστορικού χρήσης 

ουσιών στο παρελθόν. 

 

Είναι ενδιαφέρον ότι τα άτομα με υψηλή NS διαφέρουν στις δύο δοκιμασίες 

σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων, όταν η μία περιλαμβάνει λήψη αποφάσεων 

βασιζόμενη σε συναισθηματική επεξεργασία πληροφοριών. Αυτός ο διαχωρισμός 

υποδεικνύει ότι η υψηλή NS μπορεί να μην επηρεάζει την επίλυση προβλημάτων 

όσον αφορά τη γνωστική λήψη αποφάσεων αλλά μπορεί να σχετίζεται με 

επηρεασμένη εκτέλεση όταν απαιτείται συναισθηματική/(motivational) 

ανατροφοδότηση για τη λήψη αποφάσεων.  Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι τα 

προμετωπιαία νευρωνικά κυκλώματα που υπόκεινται αυτών των δύο δοκιμασιών 

ενδέχεται να είναι διαφορετικά.  

 

Πράγματι, λειτουργικές νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι το  SoC 

εξαρτάται περισσότερο από το DLPFC (Owen et al., 1990) (έξω ραχιαίο 

προμετωπιαίο φλοιό) ενώ το IGT εξαρτάται περισσότερο από τον έξω κοιλιακό 

προμετωπιαίο φλοιό (VLPFC) και τον κογχομετωπιαίο φλοιό (OFC) (Bechara, 

Damasio, Tranel, & Anderson, 1998) που συνδέονται στενά με μεταιχμιακές περιοχές 

(Meador-Woodruff et al., 1996).  
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Τα δεδομένα μας υποδεικνύουν ότι η υψηλή NS και η ριψοκίνδυνη λήψη 

αποφάσεων μπορεί να είναι το αποτέλεσμα άμβλυνσης της διαδικασίας (α) κατά την 

οποία αρνητικά ερεθίσματα οδηγούν σε αδιαφορία για τις δυνητικά επιβλαβείς 

συνέπειες της συμπεριφοράς (β) ευχάριστα (ηδονικά) ερεθίσματα οδηγούν σε 

υπεραναπλήρωση με την εμπλοκή σε ριψοκίνδυνες πράξεις και νέα (καινοφανή) 

περιβάλλοντα. 

 

Τα υγιή άτομα με NS έχουν βέβαια πιθανότητα τόσο να υποστούν αρνητικές 

συνέπειες από τις «ριψοκίνδυνες» αποφάσεις τους, όσο και να δρέψουν ανταμοιβές. 

Πιστεύεται ότι η υψηλή  NS μπορεί να είχε μεγάλη εξελικτική σημασία 

συνεισφέροντας σε μείζονες μεταναστευτικές επεκτάσεις του ανθρώπου στο 

παρελθόν έξω από την Αφρική (Chen et al., 1999;Wang et al., 2004). 

 

Πράγματι, η ανάληψη ρίσκων σε συνδυασμό με αποτελεσματική επίλυση 

προβλημάτων, υπο-αντιδραστικότητα σε ερεθίσματα απειλής και η χαμηλή 

συγκινησιακή αντιδραστικότητα, ενώ η γνωστική συνιστώσα της επεξεργασίας και η 

προσοχή στα ερεθίσματα διατηρούνται άθικτες (Roussos et al 2009), μπορεί να είναι 

ωφέλιμα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά α) υψηλής «αξίας» στην διαδικασία της 

σεξουαλικής επιλογής και β) ευνοϊκά για την μετανάστευση όταν απαιτείται από τις 

συνθήκες του περιβάλλοντος (πχ ένδεια πόρων) και ως εκ τούτου υψηλής αξίας στην 

διαδικασία της φυσικής επιλογής. Ειδικά η χαμηλή συγκινησιακή αντιδραστικότητα 

έχει βρεθεί να σχετίζεται με υψηλή συγκινησιακή (συναισθηματική) αντοχή  

(Oniszczenko & Dragan, 2005) η οποία προσδίδει φυσική, συναισθηματική και 

πνευματική ανθεκτικότητα ώστε να ανταπεξέρχεται κανείς με επιτυχία σε δυσμενείς 

συνθήκες σε επικίνδυνα περιβάλλοντα.  

 

Η ριψοκίνδυνη λήψη αποφάσεων στα άτομα με υψηλή NS δεν οδηγεί 

απαραίτητα σε δυσλειτουργική συμπεριφορά, από τη στιγμή που όλα τα υποκείμενά 

μας είναι φυσιολογικοί υγιείς εθελοντές, χωρίς ιστορικό ή παρουσία ψυχιατρικής 

νόσου. Ίσως ακόμα ο συγκεκριμένος γονότυπος να είναι προστατευτικός ενάντια στο 

άγχος, την ανησυχία και την κατάθλιψη μεταθέτοντας την προσοχή μακριά από 

συγκινησιακές αρνητικές καταστάσεις, σαν ένα ανάλογο του ψυχολογικού όρου της 

«άρνησης». Απαιτείται περισσότερη έρευνα σχετικά με τον ακριβή ρόλο της NS στις 
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εκτελεστικές λειτουργίες και την πρώιμη επεξεργασία πληροφοριών όπως επίσης και 

στην απόκτηση και απόσβεση του φόβου και της appetitive εξαρτημένης μάθησης  

(fear and appetitive conditioning).  

Από την άλλη πλευρά, η ριψοκίνδυνη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια 

κρίσιμων ή χρόνιων στρεσσογόνων  γεγονότων ζωής (κάτι στο οποίο τα άτομα με 

υψηλή NS έχουν εξ’ ορισμού την τάση να κάνουν) ενδέχεται να οδηγήσει σε ένα 

φαύλο κύκλο δυσμενούς έκβασης που προκαλεί παραπάνω άγχος, και περαιτέρω 

επιζήμιες αποφάσεις. Αυτός ο φαύλος κύκλος μπορεί να ενισχύεται, ειδικά αν τα 

υποκείμενα με υψηλή NS είναι ευάλωτα στο άγχος εξαιτίας αλληλεπιδράσεων 

γονιδίων-περιβάλλοντος ή γονιδίων-γονιδίων (e.g. LDRD4 by 5-HTTLPR) (Lakatos 

et al., 2000, 2003).  

 

Ένας τέτοιος μηχανισμός μπορεί να αποτελεί τουλάχιστον μια οδό που οδηγεί 

σε διαταραχές του συναισθήματος και της παρόρμησης σε NS άτομα και πράγματι, 

ευεπιφορότητα για ακραίους φαινότυπους με διαταραχές στη ρύθμιση του 

συναισθήματος και παρορμητικότητα όπως ADHD (Swanson et al., 2007) 

(Διαταραχή Ελλειμματικής  Προσοχής) (Swanson et al., 2007), διαταραχές χρήσης 

ουσιών (Kotler et al., 1997) και παθολογική χαρτοπαιξία (Comings et al., 1999),έχουν 

αναφερθεί για τα NS άτομα. Απαιτούνται προοπτικές μελέτες με ασθενείς και άτομα 

υψηλού κινδύνου για να καθορισθεί η ακριβής σχέση της υψηλής NS (ή των 

συστατικών της όπως πχ η ριψοκίνδυνη λήψη αποφάσεων, η άμβλυνση της 

φυσιολογικής συγκινησιακής απαντητικότητας κλπ) με τον κίνδυνο για τις παραπάνω 

διαταραχές καθώς και με τις συννοσηρές τους κατάθλιψη και διπολική διαταραχή 

(Lopez Leon et al., 2005; Serretti & Mandelli, 2008). 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Τα νεαρά άτομα με ψηλή ΗΑ (άγχος/σχιζοτυπία και ελλειμματική μνήμη) και αυτά 

με ψηλή NS (εξωστρέφεια/καθόλου άγχος/άθικτες γνωστικές λειτουργίες αλλά 

δυνητικά επιζήμιες για την σωματική και ψυχική υγεία αποφάσεις), αποτελούν 

φαινοτύπους ευαλωτότητας που δεν είναι ειδικοί για κάποια συγκεκριμένη ψυχική 

πάθηση. 

 

 Τα νεαρά άτομα που ζητούν βοήθεια από κοινοτικές υπηρεσίες πρώιμης 

παρέμβασης, σταδιοποιήθηκαν ως «στάδιο 0» (επικίνδυνη αλλά ασυμπτωματική 

περίοδος) ή «στάδιο 1» (ήπια, μη ειδικά συμπτώματα) σύμφωνα με μια πρόσφατη 

σταδιοποίηση (McGorry et al 2006, 2008). Η διευκρίνιση της φαινοτυπικής 

διαμόρφωσης ατόμων του γενικού πληθυσμού που βρίσκονται σε ένα πρώιμο 

«επικίνδυνο αλλά ασυμπτωματικό» στάδιο που προηγείται ενός «προδρόμου 

συνδρόμου», είναι σημαντικό έργο στην εποχή της σύγχρονης προληπτικής 

ψυχιατρικής κουλτούρας (Insel 2009). Θα μπορούσε να οδηγήσει σε υψηλότερη 

διαγνωστική ακρίβεια και πιο εκλεπτυσμένη κλινική σταδιοποίηση, που θα 

μπορούσαν να προωθήσουν την πρώιμη ανίχνευση και να καθοδηγήσουν 

θεραπευτικές παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης και της νευροπροστασίας 

(McGorry et al 2006, 2010, Berk et al 2007).  

 

Η παρουσία ενός κλινικά αξιόλογου ρίσκου στα άτομα της παρούσας μελέτης απαιτεί 

προοπτικό σχεδιασμό και παρακολούθηση του πότε θα εισέλθουν σε «στάδιο 1 (ήπια 

μη ειδικά συμπτώματα)» που σχετίζεται ισχυρά με μελλοντική ψυχική νόσο (Eaton et 

al 1995, Harrington and Clark 1998, Yung et al 2004, Hetrick et al 2008, Seeley et al 

2009).  Η «οριζόντια» [Cross sectional] φαινοτυπική ανάλυση στον γενικό πληθυσμό, 

όπως αυτή που αποπειραθήκαμε στην παρούσα μελέτη είναι ένα πρώτο και αναγκαίο 

βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Στο εργαστήριό μας μελετάμε την γενετική 

αρχιτεκτονική αυτών των ατόμων «σταδίου 0», ενώ θα ήταν ιδιαίτερα παραγωγικό, 

να εξετάζαμε την αναπτυξιακή «τροχιά» του φαινοτύπου αρχίζοντας από μικρότερες 

ηλικίες σε προοπτικές μελέτες. 
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