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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Μέσω της παρούσας διατριβής, έγινε προσπάθεια μελέτης των διαταραχών του 

ψυχωσικού φάσματος αναφορικά με την κατανόηση των μηχανισμών αιτιοπαθογένειας 

και εκδήλωσής τους σε ομάδες υψηλού κινδύνου όπως είναι η ομάδα των πρώτου 

βαθμού συγγενών. Έγινε εξέταση νευροψυχολογικών παραμέτρων-κλινικών δεικτών 

(ενδοφαινότυποι) σε υγιείς μη νοσούντες συγγενείς ασθενών με ψυχωσική 

συμπτωματολογία. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν γνωστικές λειτουργιές, όπως είναι 

η μνήμη, η προσοχή και η ταχύτητα επεξεργασίας και παραμέτρων όπως είναι η 

ψυχοπαθολογία, η ποιότητα ζωής και η λειτουργικότητα σε ομάδες μη-νοσούντων 

πρώτου βαθμού συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια και με ψυχωτική διπολική 

διαταραχή.  

 Συγκριτικές αξιολογήσεις μεταξύ της ομάδας των συγγενών και της ομάδας 

ελέγχου από το γενικό πληθυσμό, κατέδειξαν ότι η ομάδα ελέγχου α) είχε καλύτερη 

οπτική μνήμη, λεκτική ευφράδεια, αναστολή απόκρισης, ταχύτητα επεξεργασίας, 

μνήμη εργασίας, γνωστική ευελιξία και αφαιρετική σκέψη, β) είχε καλύτερη κοινωνική 

προσαρμογή και έτεινε να έχει υψηλότερη ποιότητα ζωής και γ) είχε χαμηλότερη 

βαθμολογία στην κατάθλιψη και έτεινε να έχει χαμηλότερη σωματοποίηση και άγχος. 

Όταν η ομάδα των συγγενών χωρίστηκε σε δύο ομάδες με βάση τη διάγνωση των 

ασθενών βρέθηκε ότι α) η ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με 

σχιζοφρένεια είχε υψηλότερη κατάθλιψη και σωματοποίηση σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου ενώ η ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωσική διπολική 

διαταραχή είχε υψηλότερο άγχος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, β) η ομάδα των 

μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή είχε χαμηλότερη 

βαθμολογία από την ομάδα ελέγχου στην κοινωνική λειτουργικότητα, γ) και οι δύο 

ομάδες συγγενών είχαν φτωχότερη επίδοση συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου στην 

οπτική μνήμη, την αναστολή ελέγχου, τη μνήμη εργασίας, τη γνωστική ευελιξία και 

την στην αφαιρετική σκέψη, δ) η ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με 

σχιζοφρένεια να εμφανίζει χαμηλότερη βαθμολογία από την ομάδα ελέγχου στη 

λεκτική ευφράδεια, ε) η ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια 

είχε εξίσου χαμηλή επίδοση συγκριτικά τόσο με την ομάδα ελέγχου όσο και την ομάδα 

των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωσική διπολική διαταραχή στην 

ταχύτητα επεξεργασίας. Η διακριτική ανάλυση στην οποία συμπεριελήφθησαν οι 

επιδόσεις στις γνωστικές λειτουργίες, οι βαθμολογίες στα στοιχεία ψυχοπαθολογίας 
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και στη λειτουργικότητα ανέδειξε δύο σημαντικές λειτουργίες: η  πρώτη λειτουργία  

(περιελάμβανε θετικές σχέσεις με την οπτική μνήμη, την αφαιρετική σκέψη, την 

αναστολή ελέγχου,  τη μνήμη εργασίας, τη γνωστική ευελιξία και τη λεκτική 

ευφράδεια) έκανε διάκριση μεταξύ της ομάδας  ελέγχου και των ομάδων των συγγενών 

και η δεύτερη λειτουργία (περιελάμβανε θετικές σχέσεις με την ταχύτητα επεξεργασίας 

και την κοινωνική προσαρμογή και αρνητική σχέση με το άγχος) έκανε διάκριση  

μεταξύ των ομάδων των μη-νοσούντων συγγενών.  

Προς υποστήριξη του συνεχούς της ψύχωσης, τα ευρήματα της συγκεκριμένης 

μελέτης έδειξαν ότι συγκεκριμένες γνωστικές λειτουργίες που διαμεσολαβούνται από 

ένα μετωπιαίο-βρεγματικό δίκτυο έχουν μία «γραμμική» μείωση σε μη-νοσούντες 

πρώυ βαθμού συγγεννείς ασθενών με σχιζοφρένεια και ψυχωσική διπολική διαταραχή. 

Αντίθετα, τα ελλείμματα σε άλλες λειτουργίες, όπως η ταχύτητα επεξεργασίας 

πληροφοριών και η λεκτική ευφράδεια, φάνηκαν «πιο ειδικά» για τους συγγενείς 

ασθενών με σχιζοφρένεια. Τα αυτό-αναφερόμενα συμπτώματα αναφορικά με την 

κατάθλιψη, τη σωματοποίηση και το άγχος καθώς και η κοινωνική λειτουργικότητα, 

επίσης διέφεραν μεταξύ των δύο ομάδων συγγενών. Μάλιστα, οι διαφορές στην 

κατάθλιψη και τη σωματοποίηση ήταν σύμφωνες με την εικόνα που υπάρχει στο φάσμα 

της ψύχωσης.  

Λέξεις κλειδιά: Νευρογνωστικά Ελλείμματα, Γενική Ψυχοπαθολογία, Ενδοφαινότυποι, 

Ποιότητα Ζωής, Λειτουργικότητα 
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ABSTRACT 

The aim of the present thesis was to study the psychotic spectrum disorders in 

terms of understanding the mechanisms of their etiology and their manifestation in high 

risk groups, such the first-degree relatives of patients. Neuropsychological parameters-

clinical markers (endophenotypes) were examined in unaffected relatives of patients 

with psychotic symptomatology. More specifically, cognitive functions, such as 

memory, attention and processing speed, and traits of psychopathology, quality of life 

and functionality were studied in unaffected relatives of schizophrenia and psychotic 

bipolar disorder patients. 

 Comparisons between the group of unaffected relatives and the control group 

revealed that the control group a) had superior visual memory, verbal fluency, response 

inhibition, processing speed, working memory, cognitive flexibility and reasoning, b) 

had superior social functioning and tended to have higher quality of life and c) had 

lower score in depression and also tended to have lower somatization and anxiety, 

When the group of relatives was split into two sub-groups according to thediagnosis of 

their affected relative, it was found that a) unaffected relatives of schizophrenia patients 

had higher depression and somatization compared with the control group while  the 

unaffected realtives of psychotic bipolar disorder patients had higher anxiety compared 

with the control group, b) unaffected relatives of psychotic bipolar disorder patients had 

poorer social functioning compared with the control group, c) both groups of relatives 

had poorer visual memory, control inhibition, working memory, cognitive flexibility 

and reasining, d) unaffected relatives of schizophrenia patients had poorer verbal 

fluency compared with the control group, e)  unaffected relatives had poorer processing 

speed compared with both the control group and the unaffected relatives of psychotic 

bipolar disorder patients.  

Discriminant analysis including scores in all neuropsychological tasks, 

psychopathology dimensions and functionality revealed two significant functions: the 

first function (including positive correlations with visual memory, reasoning, control 

inhibition, working memory, cognitive flexibility and verbal fluency) discriminated the 

control group from the relatives and the second function (including positive correlations 

with processing speed and social functioning and a negative correlation with anxiety) 

disciriminated between the two groups of relatives.  
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In support to the psychosis continuum, we found that certain cognitive 

functions, which are mediated by a fronto-parietal network, show linear impairments in 

unaffected first-degree relatives of schizophrenia and psychotic bipolar disorder 

patients. Processing speed and verbal fluency impairments were evident only in 

schizophrenia relatives. Self-perceived symptoms of depression, somatization and 

anxiety as well as social functioning also differ between the two disorders; the pattern 

of scores in depression and somatization is also in accordance with the psychosis 

continuum view.  

Keywords: Neurocognitive Deficits, General Psychopathology, Endophenotype, 

Quality of Life, Functionality 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Βασικό γνώρισμα των διαταραχών στο φάσμα της ψύχωσης αποτελούν τα 

νευρογνωστικά ελλείμματα, όπως η σημαντική έκπτωση της μνήμης, της προσοχής, της 

επεξεργασίας του συναισθήματος και των επιτελικών λειτουργιών, αλλά συνάμα και η 

ψυχοπαθολογία που είναι κυρίαρχη μέσα από τη σκέψη και τη διαστρεβλωμένη εικόνα 

της πραγματικότητας. Μάλιστα, τα νευρογνωστικά ελλείμματα που συνοδεύουν τις 

ψυχωσικές διαταραχές, γίνονται διακριτά από τα πρώιμα στάδια της νόσου και 

υφίστανται καθόλη τη διάρκεια της πορείας της (Ma et al., 2007; Keshavan et al., 2010; 

O’ Connor et al. 2009; Sitskoorn et al., 2004; Ozan et al., 2010).  

 Νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν επισημάνει ότι τα νευρογνωστικά 

ελλείμματα που παρατηρούνται στις διαταραχές του φάσματος της ψύχωσης,  

συνοδεύονται από δυσλειτουργία ενός εκτεταμένου δικτύου εγκεφαλικών περιοχών. 

Συνοπτικά, έχει παρατηρηθεί δυσλειτουργία στο μεσαίο-κροταφικό και μετωπιαίο 

λοβό (συμπεριλαμβανομένου και του πρόσθιου τμήματος της έλικας του προσαγωγίου 

και των συνδέσεών του με τα βασικά γάγγλια), μεγέθυνση των κοιλιών του εγκεφάλου, 

μείωση του μεγέθους του θαλάμου, μείωση περίπου 6% του όγκου του μετωπιαίου και 

έσω κροταφικού φλοιού, αλλά και αλλαγή στην εγκεφαλική αιματική ροή στον 

πρόσθιο φλοιό (Longstaff, 2005).  

 Πολυάριθμες μελέτες έχουν καταδείξει την τελευταία δεκαετία τη σημασία των 

ελλειμμάτων που συνοδεύουν τις ψυχωσικές διαταραχές όχι μόνο σε ασθενείς, αλλά 

και στους υγιείς πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Οι μελέτες αυτές μπορούν να 

παρέχουν νέα δεδομένα για την έρευνα που αφορά στους μηχανισμούς προδιάθεσης 

και εκδήλωσης των ψυχωσικών διαταραχών (Keshavan et al, 2010; Ma et al., 2007; 

Sitskoorn et al., 2004), καθώς η ομάδα αυτή έχει 10 φορές υψηλότερο κίνδυνο να 

αναπτύξει ψύχωση συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό (Hirsch & Weinberger, 2003). 

 Μελέτες νευροαπεικόνισης επισημαίνουν τη σύνδεση των νευρογνωστικών 

ελλειμμάτων με εγκεφαλικές περιοχές και στους υγιείς πρώτου βαθμού συγγενείς 

ασθενών με ψύχωση. Η ομάδα αυτή, επίσης, εκδηλώνει μεταβολές στην αμυγδαλή, τον 

ιππόκαμπο, το θάλαμο, τα βασικά γάγγλια, την πρόσθια έλικα του προσαγωγίου και 

διεύρυνση των κοιλιών. (Fusar-Poli et al., 2011; Keshavan et al. 2010). 
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 Επιπλέον, έχουν παρατηρηθεί ελλείμματα στον όγκο των περιοχών του 

αριστερού οπίσθιου προσαγωγίου, του δεξιού έσω βρεγματικού και κογχικο-

μετωπιαίου φλοιού. Πολλές από τις προαναφερόμενες περιοχές συνδέονται με 

νευρογνωστικά ελλείμματα στα πεδία των επιτελικών λειτουργιών, της μνήμης 

εργασίας, της προσοχής, της γλώσσας, της ταχύτητας επεξεργασίας, και της κοινωνικής 

νόησης (Fusar-Poli et al., 2011; Keshavan et al. 2010). 

 Ένας τρόπος για την εξέταση της πολυπλοκότητας και της αιτιοπαθογένειας 

του φάσματος των διαταραχών της ψύχωσης είναι μέσω σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών που λέγονται ενδοφαινότυποι (Lien et al., 2010). Είναι γεγονός ότι η μελέτη 

των ψυχικών διαταραχών, δυσχεραίνεται λόγω απουσίας αντικειμενικών βιολογικών 

παραμέτρων που να πιστοποιούν τη διαγνωστική ταξινόμηση (όπως για παράδειγμα η 

δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη (glucose tolerance test) που αποτελεί ενδοφαινότυπο 

για το διαβήτη). Έτσι, ο μοναδικός τρόπος για τη μελέτη των ψυχωσικών διαταραχών 

είναι βάσει του φαινότυπου τους, δηλαδή των κλινικών εκδηλώσεων των διαταραχών 

αυτών (Amann et al., 2010; Allen et al., 2009; Gottesman & Gould, 2003; Snitz et al., 

2006; Joo, 2008). 

 Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα, ωστόσο, εστιάζει στην ταξινόμηση 

επιμέρους στοιχείων του φαινότυπου σε σχέση με γενετικές συνιστώσες δηλαδή στους 

ενδοφαινότυπους. Συνοπτικά, οι ενδοφαινότυποι ορίζονται ως «κληρονομήσιμα, 

συνδεόμενα με ασθένειες νευροφυσιολογικά, νοητικά ή νευροβιολογικά 

χαρακτηριστικά που πιστεύεται ότι βρίσκονται στην αιτιολογική οδό, δηλαδή μεταξύ 

του γονότυπου και του κλινικού συνδρόμου, σχετίζονται στενότερα με το γενετικό 

υπόστρωμα» και είναι φαινομενολογικά πιο απλά σε σχέση με την ίδια τη νόσο 

(Smoller, 2010). Τα νευρογνωστικά ελλείμματα έχουν προταθεί ως καλοί 

ενδοφαινότυποι για τη μελέτη των διαταραχών του φάσματος της ψύχωσης. 

 Οι διαταραχές του φάσματος της ψύχωσης, συνδέονται με ψυχοπαθολογία η 

οποία συνίσταται κατά κύριο λόγο στα «θετικά» και «αρνητικά» συμπτώματα. Στα 

θετικά συμπτώματα περιλαμβάνονται η παράλογη σκέψη, οι ψευδαισθήσεις (π.χ. 

ακουστικές, οπτικές) και οι παραληρητικές ιδέες, ενώ η κοινωνική απομόνωση, η 

απάθεια και η αβουλησία συγκαταλέγονται στα αρνητικά συμπτώματα. Τα 

συμπτώματα αυτά συνήθως πρωτοεμφανίζονται κατά τη νεαρή ενήλικη ζωή και έχουν 

ως αποτέλεσμα τη σημαντική έκπτωση της λειτουργικότητας των ασθενών. Ιδιαίτερη 
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βαρύτητα έχει δοθεί τα τελευταία χρόνια στα γνωστικά ελλείμματα και στη 

συναισθηματική επιπέδωση που εμφανίζουν οι ασθενείς (Longstaff, 2005). 

 Αναφορικά με την ψυχοπαθολογία που εκδηλώνουν οι υγιείς συγγενείς, η 

πλειονότητα των ερευνών έχει εστιάσει στη μελέτη γνωρισμάτων της προσωπικότητας 

και όχι στην ταυτοποίηση στοιχείων ψυχοπαθολογίας (π.χ. στοιχεία σωματοποίησης, 

άγχους, κατάθλιψης, παρανοϊκού ιδεασμού, κλπ), που αντανακλούν (ή βρίσκονται πιο 

κοντά) στη συμπτωματολογία που εκδηλώνουν οι ασθενείς.  

 Τις τελευταίες δεκαετίες, η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής και των επιπέδων 

της λειτουργικότητας αποτελεί επίσης πεδίο έρευνας με καίρια σημασία, καθώς 

θεωρείται δείκτης της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας (νευρογνωστικής 

αποκατάστασης, κοινωνικής παρέμβασης, φαρμακευτικής θεραπείας) σε ασθενείς στο 

φάσμα της ψύχωσης. Διάφορες μελέτες έχουν καταδείξει, ότι η ποιότητα ζωής και η 

λειτουργικότητα είναι ελλειμματικές σε ασθενείς στην πρώιμη φάση της νόσου (Chee 

2010) και πριν την έναρξη της ψυχωσικής συμπτωματολογίας (Cornblatt et al 2007; 

Bechdolf et al 2005), με το έλλειμμα να εξακολουθεί να υφίσταται καθόλη την πορεία 

της νόσου (Ritsner et al 2000, 2003; Ponizovsky et al 2003). 

 Ένα ερευνητικό πεδίο που χρήζει περαιτέρω μελέτης, είναι η συσχέτιση τόσο 

της ποιότητας ζωής, όσο και της λειτουργικότητας με τα νευρογνωστικά ελλείμματα 

τα οποία κυριαρχούν, όπως έχει ήδη αναφερθεί, στις διαταραχές του φάσματος της 

ψύχωσης. Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα έχει βρεθεί ότι τα νευρογνωστικά ελλείμματα 

των ασθενών, συνδέονται άμεσα με μειωμένη λειτουργικότητα, χαμηλό δείκτη 

ποιότητας ζωής και δυσκολία ανάληψης κοινωνικών ρόλων (Alptekin et al., 2004; 

Carrion et al., 2011; Perlick et al., 2007; Woon et al., 2010; Mohamed et al., 2008; 

Brissos et al., 2008), με τη γενική συμπτωματολογία των διαταραχών του φάσματος 

της ψύχωσης (Aksaray et al., 2002; Heslegrave et al., 1996).  

 Οι μελέτες σε συγγενείς πρώτου βαθμού είναι σημαντικά λιγότερες και έχουν 

εστιάσει στην ανεύρεση και την ποσοτικοποίηση των διαφορών που παρατηρούνται 

στην ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό 

(Addington et al 2008; Svirskis et al., 2007).  
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

1.1. Εισαγωγικά στοιχεία-Ιστορική αναδρομή 

 Το φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών περιλαμβάνει διαταραχές που αφορούν 

στη σκέψη, την εικόνα του εαυτού, την αντίληψη, το συναίσθημα, τη βούληση και την 

κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι ψυχωσικές διαταραχές δύνανται να διαγνωστούν με τη 

βοήθεια κλασικών ιατρικών κριτηρίων και με σαφή προσδιορισμό κλινικών σημείων 

και συμπτωμάτων. Συγκεκριμένα, ο προσδιορισμός ενός σαφούς αιτιολογικού-

προδιαθεσικού παράγοντα και η πιθανή παθογένεση μηχανισμού πρόκλησης της 

ψυχικής νόσου, θα αποτελούσαν υπό ιδανικές συνθήκες, τα κύρια στοιχεία της 

διάγνωσης των ψυχωσικών διαταραχών.  

 Αντίθετα,  η αιτιοπαθογένεια των διαταραχών του φάσματος της ψύχωσης δεν 

έχει καθοριστεί με βεβαιότητα μέχρι σήμερα, λόγω του ότι υφίσταται μεγάλη 

ετερογένεια όσον αφορά τη γενετική προδιάθεση για την εκδήλωσή τους. Η 

σχιζοφρένεια που είναι η κυριότερη του φάσματος των ψυχωσικών διαταραχών, είναι 

πιθανό να αντιστοιχεί σε πολλές συναφείς διαταραχές. Έτσι, η ψυχιατρική διάγνωση 

πρέπει να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ιστορικό του συγκεκριμένου ασθενούς και 

στην ανταπόκρισή του στη θεραπεία. Τα κλινικά χαρακτηριστικά είναι δύσκολο  να 

καθοριστούν και ακόμα πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Στο παρελθόν, οι 

περιορισμοί αυτοί δυσκόλευαν την επίτευξη συναίνεσης στην εκτίμηση των 

ψυχιατρικών συμπτωμάτων και στη συστηματική διερεύνηση του φάσματος των 

ψυχωσικών διαταραχών.  

 Γραπτές περιγραφές κλινικών σημείων και συμπτωμάτων που παρατηρούνται 

σήμερα σε ασθενείς με ψυχωσικές διαταραχές, έχουν επισημανθεί και κατά το 

παρελθόν.  Από νωρίς,  Έλληνες ιατροί είχαν περιγράψει στα συγγράμματά τους όρους 

όπως: ιδέες μεγαλείου, παράνοια, και δυσλειτουργία στις γνωστικές λειτουργίες και 

την προσωπικότητα (Kandel, 2005). Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, η σχιζοφρένεια 

ξεκίνησε να αποτελεί αντικείμενο μελέτης και θεραπείας. Δύο εξέχουσες 
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προσωπικότητες στον τομέα της ψυχιατρικής και νευρολογίας που μελέτησαν τη νόσο 

ήταν ο Emil Kraepelin (1856-1926) και ο Eugene Bleuler (1857-1939).  

 Με βάση την ανασκόπηση των σημείων και συμπτωμάτων, καθώς και τη 

μακροχρόνια πορεία εκατοντάδων ασθενών με ποικίλες ψυχικές διαταραχές ο 

Kraepelin το 1887 όρισε δύο νέα σύνδρομα. Το ένα από τα δύο σύνδρομα ονομάστηκε 

πρώιμη άνοια (dementia praecox-πρώιμη επιδείνωση των νοητικών λειτουργιών) λόγω 

της νεαρής ηλικίας έναρξης των συμπτωμάτων (συνήθως κατά την εφηβεία, σε 

αντίθεση με την άνοια της γεροντικής ηλικίας). Ο Kraepelin παρατήρησε ότι το 

σύνδρομο αυτό συχνά ακολουθεί μια προϊούσα πορεία χωρίς υφέσεις, που καταλήγει 

τελικά σε δραματική επιδείνωση της νόησης. Η δεύτερη οντότητα που περιέγραψε ο 

Kraepelin ονομάστηκε μανιοκαταθλιπτική ψύχωση. Η νόσος αυτή έχει συνήθως 

διαφορετικά συμπτώματα-αφορά περισσότερο σε διαταραχές του συναισθήματος και 

όχι της σκέψης- και κυρίως έχει διαφορετική πορεία. Χαρακτηριστικά, η έναρξη είναι 

πιο όψιμη, με υφέσεις και υποτροπές, χωρίς να παρατηρείται προοδευτική επιδείνωση. 

 Ο Eugen Bleuler το 1911 είχε αντιρρήσεις για τον όρο πρώιμη άνοια επειδή 

κάποιοι ασθενείς εμφάνιζαν τη νόσο κατά την ενήλικη ζωή και όχι στην εφηβεία, ενώ 

υπήρχαν ασθενείς που ενίοτε εμφάνιζαν ύφεση. Κατέληξε ότι τα συμπτώματα που 

περιέγραψε ο Kraepelin δεν αφορούσαν σε μια μόνο νόσο, αλλά σε μια ομάδα 

παρόμοιων παθήσεων που χαρακτηρίζεται περισσότερο από μια ειδική διαταραχή των 

γνωστικών λειτουργιών, παρά από μια γενική επιδείνωση της νόησης (άνοια). Πρότεινε 

ότι η διαταραχή αυτή αφορούσε σε μια διάσπαση της νόησης, με αποτέλεσμα οι 

γνωστικές λειτουργίες να αποκόπτονται από τη βούληση, τη συμπεριφορά και το 

συναίσθημα. Έτσι ο Bleuler ονόμασε αυτή την ομάδα νόσων σχιζοφρένεια, διάσπαση 

δηλαδή του νου (Kandel, 2005). Παράλληλα αναφέρθηκε σε βασικά συμπτώματα που 

αναγνωρίζονται και σήμερα στην ψυχιατρική σημειολογία των ψυχωσικών 

διαταραχών όπως είναι οι ψευδαισθήσεις και οι παραισθήσεις. 

 Έκτοτε, έχει συντελεστεί σημαντική έρευνα αναφορικά με τη μελέτη του 

φάσματος των ψυχωσικών διαταραχών μέσω της χρήσης περιγραφικών προσεγγίσεων 

όπως αυτές παρουσιάζονται στα Διαγνωστικά Ταξινομικά Συστήματα των ψυχικών 

διαταραχών και συγκεκριμένα στο Διαγνωστικό και Στατιστικό Εγχειρίδιο της 

Αμερικάνικης Ψυχιατρικής Ένωσης (DSM-V, 2013) και στη Διεθνή Στατιστική 

Ταξινόμηση Νοσημάτων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-10, τελευταία 
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έκδοση, 2016) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τα εν λόγω ταξινομικά 

συστήματα επιτρέπουν στους κλινικούς ιατρούς να προβαίνουν σε σαφέστερη 

διαφοροδιάγνωση της σχιζοφρένειας από τις υπόλοιπες ψυχωτικές διαταραχές. 

 Σημαντική έρευνα έχει επίσης συντελεστεί μέχρι σήμερα στο θέμα της 

θεραπείας του φάσματος των διαταραχών της ψύχωσης. Η πρόοδος και η εξέλιξη που 

έχει επιτευχθεί στο πεδίο της ψυχοφαρμακολογίας, έχει συμβάλει καθοριστικά στην 

αποτελεσματική αντιμετώπιση και ύφεση των συμπτωμάτων των ψυχώσεων μέσω της 

ανακάλυψης των αντιψυχωσικών φαρμάκων, γεγονός που έχει οδηγήσει στη βελτίωση 

της λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής των ασθενών και των συγγενών τους. 

Παράλληλα, η ανάπτυξη ψυχοεκπαιδευτικών προσεγγίσεων και ειδικών 

ψυχοθεραπειών που εφαρμόζονται σε ασθενείς και συγγενείς έχει αποτελέσει 

ουσιαστικό εγχείρημα για την κατανόηση της φύσης και της πορείας των ψυχωσικών 

διαταραχών. 

 Ένα ακόμα πεδίο έρευνας που έχει ξεκινήσει να αποτελεί ουσιαστικό βήμα 

τόσο για την κατανόηση των μηχανισμών αιτιοπαθογένειας και εκδήλωσης των 

διαταραχών του φάσματος της ψύχωσης, όσο και για την εγχάραξη ακόμα πιο 

αποτελεσματικών θεραπευτικών προσεγγίσεων, αποτελεί ο κλάδος της κλινικής 

νευροψυχολογίας μέσω της εξέτασης των νευροψυχολογικών παραμέτρων στην 

ψύχωση. Ευρήματα νευροψυχολογικών, νευρολογικών, ψυχοφυσιολογικών, 

βιοχημικών και γενετικών μελετών μπορούν να διαλευκάνουν πιθανούς φαινότυπους 

νόσων όπως αυτών που εντάσσονται στο φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών και 

μπορούν να προσδώσουν εγκυρότητα και αξιοπιστία στην κλινική διάγνωση και 

παρατήρηση. 

1.2. Σχιζοφρένεια 

 Η σχιζοφρένεια είναι μια χρόνια ψυχωσική διαταραχή με έναρξη κατά κύριο 

λόγο κατά την ενηλικίωση (Kaplan & Sadocks, 2007) και αποτελεί όπως 

προαναφέρθηκε, την κυριότερη διαταραχή που συμπεριλαμβάνεται στο φάσμα των 

ψυχωσικών διαταραχών. Αποτελεί σύνθετη ψυχική διαταραχή και χαρακτηρίζεται από 

ποικιλία συμπτωμάτων τα οποία διαχωρίζονται σε θετικά (παραγωγικά) και σε 

αρνητικά, τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. Η αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας 
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δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί, ωστόσο η γενετική προδιάθεση φαίνεται να παίζει 

καθοριστικό ρόλο όπως φαίνεται από μελέτες οικογενειών, διδύμων που έχουν 

ασχοληθεί με την κληρονομική προδιάθεση της νόσου καθώς και μελέτες υιοθεσίας.   

 Μελέτες οικογενειών στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων παρουσίαζε 

συμπτώματα σχιζοφρένειας έδειξαν ότι οι απόγονοι είχαν πιθανότητα περίπου 12% να 

εκδηλώσουν τη νόσο. Η πιθανότητα αυξάνεται στο 40% περίπου για τα παιδιά των 

οποίων και οι δύο γονείς παρουσιάζουν συμπτώματα σχιζοφρένειας (Kaplan & 

Sadocks, 2007). Ευρήματα από μελέτες διδύμων δείχνουν ότι υπάρχει 47% πιθανότητα 

νόσησης στους μονοζυγωτικούς διδύμους, έναντι ποσοστού 12%-14% για τους 

διζυγωτικούς διδύμους (Kaplan & Sadocks, 2007; Mitchell & Porteous, 2011). 

Παράλληλα, έρευνες σε υιοθετημένους μονοζυγωτικούς διδύμους έδειξαν ότι οι 

δίδυμοι που μεγαλώνουν με τους θετούς γονείς τους νοσούν στον ίδιο βαθμό με τα 

αδέλφια τους, τα οποία μεγαλώνουν με τους βιολογικούς γονείς τους (Kaplan & 

Sadocks, 2007; Mitchell & Porteous, 2011). Αντίστοιχα, τα παιδιά που γεννήθηκαν από 

μητέρα που εμφάνιζε ψυχωσικά συμπτώματα, αλλά μεγάλωσαν σε υγιείς οικογένειες, 

εκδήλωσαν τη συγκεκριμένη διαταραχή στο ίδιο περίπου ποσοστό με τα παιδιά που 

είχαν γεννηθεί και ανατραφεί από μητέρα που εμφάνιζε ψυχωσικά συμπτώματα 

(Uhlaas & Singer, 2011; Mitchell & Porteous, 2011).  

 Μελέτες που διενεργήθηκαν με άτομα υιοθετημένα τα οποία εμφάνιζαν 

συμπτώματα σχιζοφρένειας, έδειξαν ότι οι βιολογικοί συγγενείς τους παρουσιάζουν 

μεγαλύτερη πιθανότητα για την εμφάνιση της σχιζοφρένειας έναντι των βιολογικών 

συγγενών φυσιολογικών υιοθετημένων ατόμων με τα οποία έγινε η σύγκριση (Kaplan 

& Sadocks, 2007). Συνεπώς, η πιθανότητα νόσησης είναι υψηλότερη στους συγγενείς 

ασθενών με σχιζοφρένεια συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Μάλιστα η πιθανότητα 

να παρουσιάσει ένα μέλος από την οικογένεια σχιζοφρένεια σχετίζεται άμεσα με το 

βαθμό συγγένειας που έχει με τον πάσχοντα (π.χ αν είναι πρώτου ή δεύτερου βαθμού 

συγγενής) (Uhlaas & Singer, 2011; Mitchell & Porteous, 2011). Συγκεκριμένα, η 

πιθανότητα να εκδηλώσει τη νόσο ένας απόγονος ενός ατόμου με σχιζοφρένεια είναι 

σχεδόν 15 φορές υψηλότερη (12,3%) συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό (0,85%). Για 

τα αδέρφια και τους γονείς η πιθανότητα νόσησης ήταν δέκα φορές υψηλότερη (8,5% 

και 8,2% αντίστοιχα) (Uhlaas & Singer, 2011).  
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 Η έναρξη της νόσου χαρακτηρίζεται από έκπτωση της κοινωνικής 

λειτουργικότητας με συνοδή εκδήλωση συμπτωμάτων όπως παραισθήσεις, 

ψευδαισθήσεις, ανηδονία, αποδιοργάνωση της σκέψης, της αντίληψης και των 

συναισθημάτων (Uhlaas & Singer, 2011). Αναφορικά με την αιτιοπαθογένεια, και την 

προέλευση των συμπτωμάτων πέραν των γενετικών παραγόντων ενέχονται 

περιβαλλοντικοί, μοριακοί και ατομικοί συμπεριφορικοί παράγοντες, οι οποίοι όταν 

εκδηλωθούν επιδρούν στη φυσιολογική εγκεφαλική εξέλιξη προκαλώντας ευπάθεια η 

οποία κατά την εφηβεία, πρώιμη ή όψιμη ενηλικίωση εκδηλώνεται στα άτομα με τη 

μορφή των συμπτωμάτων της νόσου (Mitchell & Porteous, 2011; Uhlaas & Singer, 

2011). Ευρήματα μελετών που εστιάζουν στην νευροαναπτυξιακή υπόθεση για την 

εκδήλωση της σχιζοφρένειας αναφέρουν ότι πρώιμοι (περιγεννητικοί και 

προγεννητικοί) παράγοντες κινδύνου που οδηγούν σε ελλιπή ωρίμανση του εγκεφάλου, 

φαίνεται να σχετίζονται με την παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας και να παρέχουν 

ένα πεδίο περαιτέρω μελέτης σχετικά με την αποσαφήνιση της αιτιοπαθογένειας της 

νόσου (Kaplan & Sadocks, 2004; Uhlaas & Singer, 2011).  

 Μια προσέγγιση προκειμένου να μειωθεί η γενετική πολυπλοκότητα της νόσου 

και διευκρινιστεί ο ρόλος των περιβαλλοντικών παραγόντων στη σχιζοφρένεια, είναι 

μέσω των ενδοφαινοτύπων, ποσοτικών κληρονομούμενων ελλειμμάτων, που 

σχετίζονται με ορισμένα χαρακτηριστικά και προκύπτουν μέσω εργαστηριακών ή 

νευροψυχολογικών δοκιμασιών, εξετάζοντας πληθυσμούς που χαρακτηρίζονται από 

ευαλωτότητα στο να εκδηλώσουν τη νόσο και πληθυσμούς που εν δυνάμει μπορούν να 

παρουσιάσουν συμπτώματα της νόσου κάποια στιγμή στη διάρκεια της ζωής τους, 

χωρίς να έχουν γενετική προδιάθεση (Kaplan & Sadocks, 2007). Ουσιαστικά, οι 

ενδοφαινότυποι παρέχουν τα μεσα για την αποσαφήνιση των κλινικών φαινοτύπων και 

χαρακτηριστικών της νόσου και μπορούν να παρέχουν ένα πλαίσιο επεξήγησης και 

διαλεύκανσης των πιθανών γονιδίων που εμπλέκονται σε αυτό το πολύπλοκο 

γονιδίωμα της σχιζοφρένειας, το οποίο σχετίζεται με την προδιάθεση ενός ατόμου στη 

νόσο. Η έρευνα μέσω των ενδοφαινοτύπων στη σχιζοφρένεια έχει αναγάγει όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω, τη γενετική της σχιζοφρένειας από τη σφαίρα της στατιστικής και 

των πιθανοτήτων σε στοχευμένη μελέτη των βιολογικών μηχανισμών που ενέχονται 

στην ευαλωτότητα της νόσου (Mitchell & Porteous, 2011). 
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1.2.1. Κλινική εικόνα 

 Η σχιζοφρένεια είναι μια ψυχωσική διαταραχή, της οποίας η κλινική εικόνα 

εμφανίζει μεγάλη ποικιλομορφία και χαρακτηρίζεται από θετικά και αρνητικά 

συμπτώματα. Μολονότι δεν πρόκειται για διαταραχή των γνωστικών λειτουργιών, η 

σχιζοφρένεια συχνά συνδέεται με την εκδήλωση γνωστικών ελλειμμάτων (Kaplan & 

Sadocks, 2004). Τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας επηρεάζουν αρνητικά τη σκέψη, 

το συναίσθημα, τη συμπεριφορά και την κοινωνική και επαγγελματική 

λειτουργικότητα. Η νόσος είναι χρόνια, με κλινική πορεία που περιλαμβάνει 

πρόδρομη, ενεργό και υπολειμματική φάση (Kaplan & Sadocks, 2004). Η πρόδρομη 

και η υπολειμματική φάση χαρακτηρίζονται από ήπια θετικά συμπτώματα, όπως 

παράδοξες πεποιθήσεις και μαγική σκέψη, παραμέληση του εαυτού και έκπτωση των 

διαπροσωπικών σχέσεων. Η σχιζοφρένεια θεωρείται, τεκμηριωμένα πλέον, 

εγκεφαλική διαταραχή. Οι νευροαπεικονιστικές μελέτες αναδεικνύουν δομικές και 

λειτουργικές βλάβες, ενώ οι μελέτες διδύμων τη σαφή γενετική συνιστώσα της νόσου 

(Kaplan & Sadocks, 2007).  

 Αναφορικά με τα κλινικά σημεία και συμπτώματα της σχιζοφρένειας, υπάρχουν 

τρία θεμελιώδη θέματα. Αρχικά, κανένα κλινικό σημείο ή σύμπτωμα δεν είναι 

παθογνωμονικό για τη νόσο. Κάθε σημείο ή σύμπτωμα που παρατηρείται στη 

σχιζοφρένεια παρατηρείται τόσο σε άλλες ψυχιατρικές ή νευρολογικές καταστάσεις 

αντίστοιχα. Αυτή η παρατήρηση έρχεται σε αντίθεση με τη γενικά παραδεκτή κλινική 

άποψη ότι ορισμένα σημεία και συμπτώματα διαγιγνώσκονται για τη σχιζοφρένεια. 

Μολονότι, ένα ιστορικό ασθενούς είναι απαραίτητο για τη διάγνωση της 

σχιζοφρένειας, οι κλινικοί δε δύνανται να διαγνώσουν τη σχιζοφρένεια μόνο από τα 

αποτελέσματα μιας εξέτασης ψυχικής κατάστασης τα οποία μπορεί να ποικίλουν. 

Δεύτερον, τα συμπτώματα ενός ασθενούς μπορεί να αλλάζουν στο χρόνο. Για 

παράδειγμα, ένας ασθενής μπορεί να έχει διακοπτόμενες ψευδαισθήσεις και 

παράλληλα μια ικανότητα να τα καταφέρνει σε ικανοποιητικό βαθμό στις διάφορες 

κοινωνικές καταστάσεις. ή ακόμα αξιοσημείωτα συμπτώματα ενδεικτικά διαταραχής 

της διάθεσης και όλα αυτά μπορούν να προϋπάρχουν και να συνοδεύουν την πορεία 

της σχιζοφρένειας. Τρίτον, οι κλινικοί χρειάζεται να λάβουν υπόψη τους το 

εκπαιδευτικό επίπεδο του ασθενούς που πάσχει, τη διαλεκτική του ικανότητα και το 

πολιτισμικό περιβάλλον (Kaplan & Sadocks, 2004, 2007). 
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1.2.2. Επιπολασμός 

 Η σχιζοφρένεια είναι ίσως η πιο γνωστή διαταραχή του φάσματος των 

ψυχωσικών διαταραχών. Τα ψυχωσικά χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας 

εμφανίζονται τυπικά από την όψιμη εφηβεία μέχρι τα μέσα της δεκαετίας των 30 ετών. 

Πριν από την έναρξη της εφηβείας είναι σπάνια. Η μέγιστη ηλικία έναρξης για το 

πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο είναι στην αρχή προς τα μέσα της δεκαετίας των '20 για 

τους άνδρες και στα τέλη της δεκαετίας των '20 για τις γυναίκες (APA, 2013).  

 Σε παγκόσμια βάση, κάθε χρόνο εμφανίζονται 2 εκατομμύρια νέα περιστατικά. 

Η σχιζοφρένεια παρουσιάζεται περίπου στο 1% του γενικού πληθυσμού.  Η συχνότητα, 

η νοσηρότητα και η βαρύτητα της εκδήλωσης της διαταραχής είναι υψηλότερες στον 

αστικό από ότι στον αγροτικό πληθυσμό. Επιπλέον, η νοσηρότητα και η βαρύτητα της 

εκδήλωσης είναι υψηλότερες στις εκβιομηχανισμένες παρά στις μη εκβιομηχανισμένες 

περιοχές. Η αναλογία ανδρών-γυναικών είναι 1:1. Η νόσος συνήθως εισβάλλει μεταξύ 

των ηλικιών των 15-35 ετών (σε ποσοστό 50% κάτω των 25) σπάνια δε πριν την ηλικία 

των 10 ετών ή μετά τα 40, ενώ εισβάλλει νωρίτερα στους άνδρες παρά στις γυναίκες. 

Ο επιπολασμός της νόσου είναι υψηλότερος στις χαμηλές κοινωνικοοικονομικές 

ομάδες, αλλά η επίπτωσή της είναι ίση σε όλες τις κοινωνικοοικονομικές τάξεις 

(Kaplan & Sadocks, 2004; Mitchell & Porteous, 2011). 

1.2.3. Νευρωνικό υπόστρωμα 

 Στα τέλη του 20ου αιώνα, έγιναν σημαντικές ερευνητικές προσπάθειες 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί  το νευρωνικό υπόστρωμα της σχιζοφρένειας. Η 

απώλεια εγκεφαλικού όγκου που παρατηρείται ευρέως σε ασθενείς με σχιζοφρένεια 

φαίνεται να προκύπτει από τη μειωμένη πυκνότητα των νευραξόνων, των δενδριτών 

και των συνάψεων που μεσολαβούν στις λειτουργίες του εγκεφάλου (Kaplan & 

Sadocks, 2007). Η συναπτική πυκνότητα είναι υψηλότερη στην ηλικία του ενός έτους 

και μειώνεται στο επίπεδο των ενηλίκων κατά την πρώιμη εφηβεία. Μια θεωρία που 

σχετίζεται με την πυκνότητα των συνάψεων μεταξύ των νευρικών κυττάρων βασίζεται 

στην παρατήρηση ότι τα άτομα που συχνά εκδηλώνουν συμπτώματα σχιζοφρένειας 

κατά τη διάρκεια της εφηβείας παρουσιάζουν υπερβολική μείωση των συνάψεων κατά 

τη διάρκεια της φάσης της ανάπτυξής τους (Kaplan & Sadocks, 2007; Rapoport & 

Gogtay, 2011). Φαίνεται λοιπόν, ότι υφίστανται αλλαγές στη δομή, οργάνωση και 

λειτουργία των φλοιικών δικτύων κατά τη διάρκεια της μετάβασης ενός ατόμου από 
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την εφηβεία στην ενήλικη ζωή και τροποποιούνται σημαντικές παράμετροι στην 

ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και των εγκεφαλικών δομών, παράμετροι που 

μπορεί να είναι κρίσιμες για την κατανόηση της παθοφυσιολογίας της σχιζοφρένειας.  

 Η μελέτη των αλλαγών στη δομή, οργάνωση και λειτουργία φλοιικών δικτύων 

κατά την περίοδο της εφηβείας σε συνδυασμό με την νευροαναπτυξιακή υπόθεση για 

τη σχιζοφρένεια που εστιάζει στη σημασία των πρώιμων ελλειμμάτων κατά την 

προγεννητική και περιγεννητική φάση ωρίμανσης του εγκεφάλου μπορεί να οδηγήσει 

στην καλύτερη κατανόηση του νευρωνικού υποστρώματος της νόσου (Rapoport & 

Gogtay, 2011; Uhlaas & Singer, 2011). Παράλληλα, δεδομένης της προφανούς σχέσης 

μεταξύ της εμφάνισης της σχιζοφρένειας και της ανάπτυξης του εγκεφάλου κατά την 

εφηβεία, η κατανόηση των φυσιολογικών και ανατομικών μεταβολών κατά τη διάρκεια 

αυτής της αναπτυξιακής περιόδου, μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας για 

καλύτερες θεραπείες και ίσως ακόμη και για την πρόληψη της σχιζοφρένειας 

(Rapoport & Gogtay, 2011).  

Ειδικότερα, η σχιζοφρένεια είναι μια νόσος κατά την οποία παρατηρούνται 

δομικές και λειτουργικές μεταβολές σε αρκετές εγκεφαλικές περιοχές. Αξονικές 

τομογραφίες ασθενών με σχιζοφρένεια δείχνουν να υπάρχει διεύρυνση των πλάγιων 

κοιλιών καθώς και της τρίτης κοιλίας και μείωση στον όγκο του φλοιού. Η μείωση του 

όγκου της φαιάς ουσίας φαίνεται να υπάρχει από τα πρώτα στάδια της νόσου (Fusar-

Poli, McGuire, Borgwardt, 2011; Pearlson, 2000; Ross, Ross & Margolis, 2006). 

Αναφορικά με τις ανατομικές αλλαγές στις εγκεφαλικές περιοχές, παρατηρείται 

μείωση φυσιολογικής εγκεφαλικής ασυμμετρίας στο μετωπιαίο, κροταφικό και ινιακό 

λοβό (Kaplan & Sadocks, 2007). Αυτή η μειωμένη ασυμμετρία, σύμφωνα με μερικούς 

ερευνητές δημιουργείται κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας ζωής και είναι ένδειξη 

εγκεφαλικής δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια της νευροανάπτυξης (Fusar-Poli, 

McGuire, Borgwardt, 2011). 

Η κυρίαρχη δομική μεταβολή που παρατηρείται στη σχιζοφρένεια είναι όπως 

προαναφέρθηκε,  η διεύρυνση των πλάγιων κοιλιών και της τρίτης κοιλίας του 

εγκεφάλου ενίοτε με διεύρυνση των φλοιωδών αυλάκων (Wright et al., 2000), η 

ελάττωση του όγκου σχηματισμών του έσω κροταφικού λοβού όπως του ιπποκάμπου 

και της αμυγδαλής καθώς και o μείωμενος όγκος εγκεφάλου  και της φλοιώδους φαιάς 

ουσίας. Οι δομικές αυτές αλλοιώσεις είναι ευδιάκριτες σε ασθενείς από το πρώτο 
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ψυχωσικό επεισόδιο, σε άτομα που θεωρούνται υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση 

ψύχωσης αλλά και σε συγγενείς ασθενών που δεν εκδηλώνουν ψυχωσικού τύπου 

συμπτωματολογία (Fannon et al., 2000). Άλλες αλλοιώσεις που έχουν διαπιστωθεί σε 

άτομα που πάσχουν από σχιζοφρένεια, αφορούν στο μεταιχμιακό σύστημα και τα 

βασικά γάγγλια ενώ αναφέρονται και αδρές αλλοιώσεις σε διάφορες εγκεφαλικές 

περιοχές: μεγέθυνση κερκοφόρου πυρήνα, σμύκρυνση θαλάμου, αλλοίωση στο σχήμα 

του μεσολοβίου και της παρεγκεφαλίδας, ατροφία μετωποκροταφικού φλοιού 

(Stepherd et al., 2012). 

Έχει γίνει προσπάθεια να αποσαφηνιστεί κατά πόσο αυτά τα ελλείμματα είναι 

προοδευτικά ή στατικά. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι οι βλάβες που 

παρατηρούνται είναι παρούσες κατά την έναρξη της νόσου και δεν εξελίσσονται, ενώ 

άλλες έρευνες καταλήγουν ότι συνεχίζουν να εξελίσσονται καθόλη τη διάρκεια της 

νόσου (Fusar-Poli, McGuire, Borgwardt, 2011). 

Μεταθανάτιες μελέτες ασθενών με σχιζοφρένεια, αναφέρουν μείωση του 

μεγέθους της περιοχής που συμπεριλαμβάνει την αμυγδαλή, τον ιππόκαμπο και την 

παραιπποκάμπια έλικα (Kaplan & Sadocks, 2007). Τα συγκεκριμένα νευροπαθολογικά 

ευρήματα είναι σύμφωνα με τα ευρήματα νευροαπεικονιστικών μελετών. (Rich, Cho, 

Tang et al., 2016; Koshiyama, Fucunaga, Ocada et al., 2018; Du, Fryer, Fu et al., 

2017). Συγκεκριμένα, ο ιππόκαμπος δεν είναι μόνο μικρότερος σε μέγεθος, αλλά 

καθίσταται ελλειμματικός και σε λειτουργικό επίπεδο καθώς υφίσταται δυσλειτουργία 

στη νευροδιαβίβαση του γλουταμινικού οξέος (Pearlson, 2000). 

 Ανατομικά και λειτουργικά ελλείμματα παρατηρούνται και στην περιοχή του 

προμετωπιαίου φλοιού, όπως υποδεικνύεται από έρευνες σε εγκεφάλους θανόντων 

ασθενών. Μάλιστα, πρώιμη αναπτυξιακή βλάβη στις ντοπαμινεργικές οδούς του 

προμετωπιαίου φλοιού, έχει ως αποτέλεσμα βλάβη στη λειτουργία του προμετωπιαίου 

φλοιού και του μεταχμιακού συστήματος, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην 

εκδήλωση θετικών και αρνητικών συμπτωμάτων καθώς επίσης και σε γνωστικά 

ελλείμματα (Ross, Ross & Margolis, 2006). Η δυσλειτουργία που παρατηρείται στο 

ντοπαμινεργικό σύστημα της σχιζοφρένειας, έχει εδραιώσει την ντοπαμινεργική 

υπόθεση για τη νόσο, ότι δηλαδή η παθοφυσιολογία της συνδέεται με αυξημένη 

ντομινεργική δραστηριότητα. Αυτό αφενός προκύπτει από τη δραστικότητα των 

αντιψυχωσικών φαρμάκων που χορηγούνται στη σχιζοφρένεια στο να δρουν 
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ανταγωνιστικά των ντοπαμινεργικών υποδοχέων και είναι ικανά στον έλεγχο και στην 

ύφεση των θετικών συμπτωμάτων και αφετέρου, στην ύπαρξη ψυχοτρόπων ουσιών, 

που αυξάνουν την ντοπαμινεργική δραστηριότητα και είναι ικανά να επάγουν 

ψυχωσικά συμπτώματα (Kaplan & Sadocks, 2007). 

Παράλληλα, η υπερβολική απελευθέρωση ντοπαμίνης στη συναπτική σχισμή 

που παρατηρείται σε ασθενείς με σχιζοφρένεια έχει συνδεθεί με τη σοβαρότητα των 

θετικών ψυχωσικών συμπτωμάτων (Ross, Ross & Margolis, 2006). Άλλοι 

νευροδιαβιβαστές που έχουν συνδεθεί με την παθοφυσιολογία της σχιζοφρένειας είναι 

η σεροτονίνη, η οποία συνδέεται με θετικά και αρνητικά συμπτώματα, η νορεπινεφρίνη 

η οποία συνδέεται με το αίσθημα της ανηδονίας ενώ ευρήματα μελετών σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια αναφέρουν απώλεια GABAμινεργικών νευρώνων (γ-αμινοβουτυρικού 

οξέος) στον ιππόκαμπο (Pearlson, 2000; Ross, Ross & Margolis, 2006). 

Επιπρόσθετα, μελέτες θανόντων ασθενών με σχιζοφρένεια αναφέρουν μείωση 

του αριθμού των χολινεργικών υποδοχέων στον κερκοφόρο πυρήνα, στον ιππόκαμπο 

και σε περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού. Οι υποδοχείς αυτοί συνδέονται με τη 

ρύθμιση του συστήματος νευροδιαβίβασης που εμπλέκεται στη σκέψη και την 

αντιληπτική ικανότητα που είναι διαταραγμένες γνωστικές λειτουργίες στη 

σχιζοφρένεια (Ross, Ross & Margolis, 2006). 

 Οι γνωστικές λειτουργίες επηρεάζονται σχεδόν καθολικά στη σχιζοφρένεια 

επιδρώντας καταλυτικά στη λειτουργικότητα των ασθενών. Η βραδύτητα που 

παρατηρείται σε ασθενείς με σχιζοφρένεια κατά την αρχική επεξεργασία της οπτικής 

πληροφορίας σχετίζεται με τη μειωμένη ενεργοποίηση του θαλάμου και του 

προμετωπιαίου και βρεγματικού φλοιού (μειωμένη ταχύτητα επεξεργασίας) (Martin, 

2011). Επιπλέον, υφίσταται μείωση στην φυσιολογική εγκεφαλική ασυμμετρία όπου η 

περιοχή του κροταφικού λοβού που εμπλέκεται στο λόγο είναι μεγαλύτερη στο 

αριστερό ημισφαίριο συγκριτικά με το δεξί. Η έλλειψη αυτής της ασυμμετρίας φαίνεται 

να ευθύνεται για τις διαταραχές στη σκέψη και στο λόγο που εκδηλώνουν οι ασθενείς 

με σχιζοφρένεια (Martin, 2011). Παράλληλα, σύμφωνα με νευροαπεικονιστικές 

μελέτες, τα ελλείμματα που εμφανίζουν ασθενείς με σχιζοφρένεια σε δοκιμασίες 

εργαζόμενης μνήμης συνδέονται με μειωμένη δραστηριότητα και μικρότερη 

εγκεφαλική ροή στον προμετωπιαίο φλοιό (Martin, 2011).  
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Μελέτες με εφαρμογή προκλητών δυναμικών σε ασθενείς με σχιζοφρένεια 

αναφέρουν δυσλειτουργία στην ακουστική οδό που σχετίζεται με σοβαρή διαταραχή 

στον κροταφικό λοβό και την επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων. Ο χρόνος 

έκλυσης και το σχήμα των κυματομορφών P50 και P300 χρησιμοποιήθηκαν σε 

νευροαπεικονιστικές μελέτες και συσχετίστηκαν με τη δυσλειτουργία που 

παρατηρείται σε ασθενείς με σχιζοφρένεια στην επεξεργασία της ακουστικής 

πληροφορίας. Βλάβες στην κυματομορφή P50 σχετίστηκαν με μια αποτυχία αναστολής 

ερεθισμάτων από τα πρώιμα στάδια της ακουστικής επεξεργασίας και συνδέθηκαν με 

ελλείμματα στη λειτουργία νικοτινικών χολινεργικών μηχανισμών και συγκεκριμένα 

του α7 νικοτινικού υποδοχέα. Η σοβαρότητα της δυσλειτουργίας που παρατηρείται 

στην κυματομορφή P300, συνδέθηκε με το βαθμό μείωσης του όγκου της φαιάς ουσίας 

και συγκεκριμένα στην αριστερή οπίσθια ανώτερη κροταφική έλικα η οποία είναι 

δυσανάλογα μικρότερη στη σχιζοφρένεια και πιθανόν να σχετίζεται με ακουστικές 

ψευδαισθήσεις και συμπτώματα γλωσσικής διαταραχής (Pearlson, 2000; Ross, Ross & 

Margolis, 2006). 

 Παράμετροι που συνιστούν τη νευροφυσιολογία της όρασης όπως οι 

σακκαδικές κινήσεις των οφθαλμών έχουν συσχετιστεί με την παθοφυσιολογία της 

σχιζοφρένειας. Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε ασθενείς και υγιείς συγγενείς πρώτου 

βαθμού ατόμων με σχιζοφρένεια συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό, προκύπτουν 

αξιοσημείωτες διαφορές κατά την εκτέλεση σακκαδικών δοκιμασιών αναφορικά με 

την ακρίβεια και το χρόνο αντίδρασης σε ερεθίσματα (Burke & Relevey, 2002; 

Clemenz, McDowell, Zisook, 1994). Στην ερευνητική κοινότητα τίθεται το ερώτημα 

εάν υφίσταται η πιθανότητα γενετικής προδιάθεσης μεταξύ των παρατηρούμενων 

οφθαλμοκινητικών ανωμαλιών και της εμφάνισης σχιζοφρένειας καθώς 

νευροαπεικονιστικές μελέτες με χρήση λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, έχουν 

επισημάνει την ενεργοποίηση διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών κατά την τέλεση 

δοκιμασιών αξιολόγησης αντιληπτικών παραμέτρων όπως είναι η οπτικοχωρική 

προσοχή και μνήμη (Schulze, MacCabe, Hesketh & al., 2006).  

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγαλύτερη συχνότητα παρεισφρυόμενων 

σακκαδικών κινήσεων σε ασθενείς όταν προσπαθούν να εστιάσουν σε ένα αρχικά 

ακίνητο στόχο, οι οποίες είναι προιούσες κανονικών μελλοντικών σακκαδικών 

κινήσεων. Οι παρεισφρυόμενες σακκαδικές κινήσεις σχετίζονται με υπολειτουργία του 

μετωπιαίου λοβού και σε αποτυχία του να αναχαιτίσει την ενεργοποίηση υποφλοιωδών 



 
[31] 

 

δομών που εμπλέκονται που εμπλέκονται στην κίνηση των οφθαλμών όπως είναι τα 

πρόσθια διδύμια που επεσήμανε ο Levin το 1984. Άλλοι ερευνητές όπως οι Braff και 

Geyer (1990), αναφέρουν ότι η ύπαρξη αυτών των σακκαδικών κινήσεων που 

παρεμβάλλονται συνδέονται με ελλειμματική αισθητηριοκινητική δραστηριότητα που 

έτσι και αλλιώς παρατηρείται στη σχιζοφρένεια (Crawford, Puri, Nijran, Jones & 

Kennard, 1996; Crawford, Sharma, Puri et al., 1998).  

Ασθενείς με σχιζοφρένεια κάνουν μικρότερου εύρους σακκαδικές κινήσεις 

συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό και αυτό αντανακλά έλλειμμα στη χωρική ενεργό 

μνήμη και δεν είναι αποτέλεσμα αποκλεισμού ντοπαμινεργικών υποδοχέων λόγω της 

αντιψυχωσικής φαρμακευτικής αγωγής, αλλά σχετίζεται με  υπολειτουργία του 

μετωπιαίου λοβού, δυσλειτουργία στη διασύνδεση τόσο μεταξύ των μετωπιαίων 

περιοχών που ελέγχουν την οφθαλμοκινητικότητα (κερκοφόρος πυρήνας, ραβδωτό 

σώμα), όσο και μεταξύ μετωπιαίων, κροταφικών και οπίσθιων βρεγματικών περιοχών 

(Pearlson, 2000; Ross, Ross & Margolis, 2006; Harris, Reilly, Keshavan & al., 2006). 

1.2.4. Θεραπευτικές προσεγγίσεις 

 Η κύρια θεραπευτική προσέγγιση για την ύφεση και τον έλεγχο των 

συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας είναι η φαρμακοθεραπεία με αντιψυχωσικά 

φάρμακα. Ωστόσο, η σύγχρονη έρευνα επισημαίνει ότι οι ψυχοκοινωνικού τύπου 

θεραπευτικές παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένης της ψυχοθεραπείας και της 

ψυχοεκπαίδευσης δύνανται να έχουν ευεργετική επίδραση στη βελτίωση της κλινικής 

πορείας ενός ασθενούς με σχιζοφρένεια (Casel et al., 2011). Η πολυπλοκότητα της 

νόσου καθιστά το συνδυασμό θεραπευτικών προσεγγίσεων τόσο βιολογικών όσο και 

ψυχοκοινωνικών, σημαντική παράμετρο στη θεραπευτική αντιμετώπιση.  

 Η ένταξη ψυχοκοινωνικών θεραπευτικών παρεμβάσεων μετά τον έλεγχο και 

την ύφεση των οξέων συμπτωμάτων της νόσου είναι επωφελής τόσο για τους ασθενείς 

όσο και τους συγγενείς τους που καλούνται να ανταπεξέλθουν σε καθημερινή βάση με 

τη νόσο. Ο συνδυασμός καταλληλης φαρμακευτικής αγωγής και η συμμόρφωση του 

ασθενούς σε αυτή με παρεμβάσεις ψυχοκοινωνικού τύπου, μπορεί να βελτιώσει 

σημαντικά την κλινική πορεία συγκριτικά με την εφαρμογή αποκλειστικά μόνο 

φαρμακοθεραπείας με αντιψυχωσικά. 
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 Η σχιζοφρένεια είναι μια ετερογενής διαταραχή όσον αφορά την ανταπόκριση 

στη θεραπεία με αντιψυχωσικά φάρμακα. Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι 

περίπου το 70% των ασθενών αποτυγχάνουν τουλάχιστον σε ελάχιστη ανταπόκριση 

από την αρχή της θεραπείας (Casel et al., 2011). Τα διαθέσιμα σήμερα φάρμακα για τη 

σχιζοφρένεια είναι αποτελεσματικά μόνο για το 50% περίπου των ασθενών (Casel et 

al., 2011). 

 Η ανεπαρκής ανταπόκριση των συμπτωμάτων σχετίζεται με την πρόωρη 

διακοπή της θεραπείας ή τη μη συμμόρφωση σε αυτή με συνοδές παροξύνσεις 

συμπτωμάτων, την υποτροπή και τον αυξημένο κίνδυνο νοσηλείας με αποτέλεσμα το 

υψηλότερο κόστος θεραπείας. Είναι σημαντικό, να γίνουν κατανοητά τα 

χαρακτηριστικά της ομάδας ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία και να 

βρεθούν καλύτερες επιλογές θεραπείας. Δύναται να διακριθούν δύο σημαντικοί τομείς 

ώστε να παρατηρηθούν οι παράγοντες πρόβλεψης της απόκρισης στη θεραπεία: (α) Η 

κατάσταση της νόσου κατά την έναρξη και πριν από την έναρξη της θεραπείας, (β) οι 

πρώιμες αλλαγές συμπτωμάτων μετά την έναρξη της θεραπείας. Τα γνωστικά 

ελλείμματα, η ελλιπής προ-νοσηρή λειτουργία, η πρώιμη ηλικία εμφάνισης, η διάρκεια 

της νόσου χωρίς λήψη θεραπείας και το ανδρικό φύλο είναι βασικοί παράγοντες που 

έχουν βρεθεί ότι σχετίζονται με ελλιπή ανταπόκριση στη θεραπεία. Άλλες μελέτες 

έχουν υποδείξει την υπόθεση ότι η πρώιμη μη ανταπόκριση στη θεραπεία κατά τη 

διάρκεια των πρώτων δύο εβδομάδων της έναρξης της θεραπείας είναι ένας καλός 

δείκτης της ανεπαρκούς θεραπείας (Casel et al., 2011). 
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1.3. Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή  

 Η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, όπως αναφέρει και ο όρος, έχει κλινικά 

χαρακτηριστικά τόσο από τη σχιζοφρένεια όσο και από τις διαταραχές της διάθεσης. 

Τα συμπτώματα διαταραχής της διάθεσης αναπτύσσονται παράλληλα με συμπτώματα 

σχιζοφρένειας (Kaplan & Sadocks, 2007). Στα ταξινομικά συστήματα των ψυχικών 

διαταραχών, οι ασθενείς που λαμβάνουν τη διάγνωση της σχιζοσυναισθηματικής 

διαταραχής, εντάσσονται σε μια από τις παρακάτω έξι κατηγορίες: (α) Ασθενείς με 

σχιζοφρένεια που εκδηλώνουν συμπτώματα διαταραχών διάθεσης (β) ασθενείς με 

διαταραχές της διάθεσης που εκδηλώνουν συμπτώματα σχιζοφρένειας (γ) ασθενείς που 

παρουσιάζουν τόσο συμπτώματα σχιζοφρένειας όσο και συμπτώματα διαταραχών 

διάθεσης (δ) ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα ψύχωσης άσχετα από 

σχιζοφρένεια και διαταραχές της διάθεσης (ε) ασθενείς των οποίων η διαταραχή είναι 

ένα συνεχές ανάμεσα στη σχιζοφρένεια και τις διαταραχές διάθεσης και (στ) ασθενείς 

με μερικό συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών.  Ωστόσο σε κάποια φάση κατά την 

πορεία της νόσου, θα πρέπει να υπάρχει μια περίοδος τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδων 

κατά την οποία να υπάρχουν παραληρητικές ιδέες ή ψευδαισθήσεις και να μην 

υπάρχουν προεξάρχοντα συμπτώματα από τη διάθεση. Η πρόγνωση αυτής της 

διαταραχής είναι καλύτερη από την πρόγνωση της σχιζοφρένειας και χειρότερη από 

την πρόγνωση των διαταραχών διάθεσης (Kaplan & Sadocks, 2007).  

 Ο όρος σχιζοσυναισθηματική εισήχθη από τον Jacob Kasanin (1933) 

προκειμένου να περιγράψει τους ασθενείς οι οποίοι δεν πληρούσαν τα κριτήρια ούτε 

της σχιζοφρένειας ούτε της μανιοκαταθλιπτικής ψύχωσης για τις οποίες έκανε λόγο ο 

Emil Kraepelin (1899). Οι ασθενείς αυτοί φαίνεται να παρουσιάζουν καλή 

προεξάρχουσα λειτουργικότητα με ταυτόχρονη παρουσία συμπτωμάτων διαταραχών 

διάθεσης και σχιζοφρένειας ενώ συχνά προηγείται ένας στρεσογόνος παράγοντας πριν 

την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Το γεγονός ότι οι ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική 

διαταραχή παρουσιάζουν υψηλότερο επίπεδο λειτουργικότητας συγκριτικά με 

ασθενείς με σχιζοφρένεια, φαίνεται από έρευνες που μελετούν την επίδοσή τους σε 

διάφορες δοκιμασίες γνωστικών λειτουργιών. Συγκεκριμένα, οι ασθενείς με 

σχιζοφρένεια παρουσιάζουν νευρογνωστικά ελλείμματα, ελλιπή συμμόρφωση στη 

θεραπεία και δυσκολία στην πορεία νόσου συγκριτικά με ασθενείς που λαμβάνουν τη 
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διάγνωση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής (Queiroz et al., 2004; Benabarre et 

al., 2001).  

 Ο καθορισμός της διάγνωσης και κατά πόσο ένα άτομο πληροί τα κριτήρια για 

τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, δεν είναι εύκολη υπόθεση στην κλινική πρακτική. 

Σε κάθε περίπτωση, η λήψη ενός αναλυτικού ιατρικού ιστορικού για την έναρξη και τη 

διάρκεια των συμπτωμάτων διαταραχής διάθεσης και σχιζοφρένειας είναι απαραίτητη 

τόσο για τη διάγνωση όσο και για την εγχάραξη θεραπείας (Nardi et al., 2005). 

1.3.1. Κλινική εικόνα 

 Η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή διαγιγνώσκεται όταν ο ασθενής έχει 

συμπτώματα τόσο σχιζοφρένειας όσο και κάποιας συναισθηματικής διαταραχής, 

διπολικής ή μονοπολικής. Πρόκειται για μια αμφισβητήσιμη διαταραχή διότι δεν 

αποτελεί υπότυπο της σχιζοφρένειας, αλλά παρόλαυτα συμπεριλαμβάνεται στο φάσμα 

των ψυχωσικών διαταραχών στα διαγνωστικά ταξινομικά συστήματα DSM και ICD. 

Στην νέα έκδοση του διαγνωστικού ταξινομικού συστήματος DSM-V για να τεθεί η 

διάγνωση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής απαιτείται ένα κύριο καταθλιπτικό ή 

μανιακό επεισόδιο να είναι παρόν στο μεγαλύτερο μέρος της ασθένειας (APA, 2013).    

 Αποτελεί μια αδιάκοπη περίοδο νόσου, στη διάρκεια της οποίας για κάποια 

χρονική περίοδο, υπάρχει είτε Μείζον Καταθλιπτικό Επεισόδιο είτε Μανιακό 

Επεισόδιο ή Μικτό Επεισόδιο ταυτόχρονα με συμπτώματα όπως παραληρητικές ιδέες 

ή ψευδαισθήσεις για τουλάχιστον δύο εβδομάδες καθώς επίσης αποδιοργανωμένος  

λόγος και συμπεριφορά, αρνητικά συμπτώματα. Τα συμπτώματα διάθεσης δεν 

προεξάρχουν των θετικών συμπτωμάτων. Χρειάζεται να προσδιοριστεί ο τύπος της 

νόσου ανάλογα αν προεξάρχουν τα μανιακά επεισόδια (διπολικός τύπος), ή τα 

καταθλιπτικά επεισόδια αντίστοιχα (καταθλιπτικός τύπος).  

 Σε μια αναδρομική έρευνα των Nardi et al., (2005) στην οποία μελετήθηκαν 

δημογραφικά και κλινικά χαρακτηριστικά ατόμων με διάγνωση σχιζοσυναισθηματικής 

διαταραχής, αναφέρεται ότι το πρότυπο δημογραφικών και κλινικών χαρακτηριστικών 

των ατόμων που συμπεριλήφθησαν στη μελέτη προσιδιάζει περισσότερο στο φάσμα 

της διπολική διαταραχής τύπου Ι. Η κλινική περιγραφή των ατόμων με διάγνωση 

σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής έχει κοινά στοιχεία με τα κλινικά χαρακτηριστικά 

των ατόμων με διπολική διαταραχή τύπου Ι ως προς το επίπεδο λειτουργικότητας, τα 
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επεισόδια διαταραχής διάθεσης και το ιατρικό ιστορικό και για το λόγο αυτό εξετάζεται 

η πιθανότητα ένταξής της στο φάσμα της διπολικής διαταραχής τύπου Ι. Είναι γεγονός, 

ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει αντικείμενο συζήτησης μεταξύ των ερευνητών για 

το αν η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στο φάσμα 

των ψυχωσικών διαταραχών ή των διαταραχών της διάθεσης ή αν θα πρέπει να 

θεωρηθεί ως μια ξεχωριστή νοσολογική οντότητα ή ως ένα συνεχές που 

συμπεριλαμβάνει τις δύο κατηγορίες των διαταραχών.   

 Ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια για την επικύρωση της διάγνωσης της 

σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής θα πρέπει να είναι η εξέλιξη της ασθένειας, τόσο το 

ιστορικό του ασθενούς (προηγούμενα επεισόδια ή συμπτωματολογία) όσο και η πορεία 

της διαταραχής (εξέλιξη και έκβαση). Η υπερεκτίμηση των συμπτωμάτων που 

αλληλοεπικαλύπτονται και είναι έκδηλα και στις δύο κατηγορίες των διαταραχών, 

μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε αποτυχία στη διάγνωση διαταραχών διάγνωσης, καθώς 

τα συμπτώματα της διάθεσης συχνά υποκρύπτονται πίσω από ψυχωσικά συμπτώματα 

(π.χ. ψευδαισθήσεις). Από την άποψη αυτή, μερικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι 

ασθενείς με σχιζοφρένεια και σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές έχουν περισσότερα 

κοινά μεταξύ τους παρά με διπολικούς ασθενείς, ειδικά κατά τη διάρκεια των αρχικών 

σταδίων. Άλλες μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι σχιζοσυναισθηματικές διαταραχές 

πρέπει να ταξινομούνται σε μια ενδιάμεση κατηγορία μεταξύ της μανιοκαταθλιπτικής 

ψύχωσης και της σχιζοφρένειας (Queiroz et al., 2004; Benabarre et al., 2001).  

 Λαμβάνοντας υπόψη την αβεβαιότητα που επικρατεί στη διάγνωση της 

σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής, είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η πρόγνωση και η 

κλινική πορεία της νόσου. Οι ασθενείς με διάγνωση σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής 

είναι πιθανό να έχουν μια πορεία νόσου αντίστοιχη αυτή με αυτή ενός επεισοδίου 

διαταραχών διάθεσης ή μια χρόνια πορεία παρόμοια αυτής της σχιζοφρένειας ή ένα 

ενδιάμεσο αποτέλεσμα. Είναι γεγονός ότι η ύπαρξη αυξημένων επεισοδίων 

σχιζοφρένειας δυσχεραίνει την πρόγνωση της νόσου. Μελέτες υποδεικνύουν ότι μετά 

από ένα έτος, ασθενείς που έχουν διαγνωστεί με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή 

παρουσιάζουν διαφορετική έκβαση στη νόσο η οποία εξαρτάται από το αν τα 

προεξάρχοντα συμπτώματα είναι συναισθηματικού τύπου (αντίστοιχα των διαταραχών 

διάθεσης) τα οποία εξασφαλίζουν καλύτερη πρόγνωση ή αν τα κυρίαρχα συμπτώματα 

είναι αντίστοιχα των ψυχωσικών διαταραχών (σχιζοφρενικού τύπου), όπου η 

πρόγνωση καθίσταται δυσχερής (Kaplan & Sadocks, 2007). 
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1.3.2. Επιπολασμός 

 Η πιθανότητα νόσησης καθ’όλη τη διάρκεια της ζωής είναι μικρότερη από 1%. 

Πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ 0.5 έως 0.8% (Βαγιονάκης, 2005). Προσβάλλει εξίσου 

άνδρες και γυναίκες, ενώ σε κάποιες μελέτες αναφέρεται ότι προσβάλλονται 

περισσότερο οι γυναίκες σε αντίθεση με τη σχιζοφρένεια. Ποικίλες μελέτες για τη 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή έχουν χρησιμοποιήσει διάφορα διαγνωστικά 

κριτήρια. Στην κλινική πράξη, συχνά χρησιμοποιείται μια προκαταρκτική διάγνωση 

σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής όταν ο κλινικός δεν είναι σίγουρος για τη διάγνωση 

(Kaplan & Sadocks, 2007; Βαγιονάκης, 2005). Η βιβλιογραφία αναφορικά με 

δημογραφικούς παράγοντες που ενέχονται στην εκδήλωση της νόσου όπως το φύλο 

και η ηλικία είναι περιορισμένη. Ο καταθλιπτικός τύπος της σχιζοσυναισθηματικής 

διαταραχής φαίνεται είναι περισσότερο επικρατής σε άτομα τρίτης ηλικίας συγκριτικά 

με νεότερα άτομα ενώ ο διπολικός τύπος προεξάρχει σε μεγαλύτερο ποσοστό σε άτομα 

νεότερης ηλικίας (Kaplan & Sadocks, 2007). 

1.3.3. Νευρωνικό υπόστρωμα 

 Όπως αναφέρθηκε, η σχέση της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής με άλλες 

ψυχιατρικές διαγνώσεις είναι αμφίβολη. Έχει υποτεθεί ότι αποτελεί υπότυπο ή 

παραλλαγή της σχιζοφρένειας ή της διπολικής διαταραχής, ένα ετερογενή συνδυασμό 

και των δύο ή το κέντρο ενός συνεχούς το οποίο στη μια άκρη έχει τις διαταραχές 

διάθεσης και στην άλλη άκρη τη σχιζοφρένεια. Έχει γίνει προσπάθεια να 

αποσαφηνιστούν αυτές οι σχέσεις με τη χρήση της φαινομενολογίας και μέσω μελετών 

οικογενειών, όμως, παρόλαυτα είναι σε εξέλιξη.  

 Μια προσέγγιση για τη διευκρίνιση αυτής της αβεβαιότητας είναι να εξεταστεί 

η νευροανατομία των ασθενών με διάγνωση σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής και να 

διαπιστωθεί αν περιφερικές εγκεφαλικές βλάβες είναι παρεμφερείς ή 

διαφοροποιούνται από τη διάγνωση της σχιζοφρένειας ή της διπολικής διαταραχής. 

 Μελέτες που εξέτασαν τη νευροανατομία του εγκεφάλου ασθενών με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή συγκριτικά με ασθενείς που έπασχαν από 

σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή δε βρήκαν διαφοροποιήσεις μεταξύ των ασθενών 

στο μέγεθος των κοιλιών, στην προεξοχή των αυλάκων και στο ρυθμό εγκεφαλικής 

ατροφίας (Getz et al., 2002). Άλλες μελέτες κάνοντας χρήση μαγνητικής τομογραφίας, 
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διαπίστωσαν ότι ασθενείς με διάγνωση σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής εμφάνισαν 

απώλεια όγκου, βλάβες στις κοιλίες του εγκεφάλου και βλάβες στην εγκεφαλική λευκή 

ουσία όπως αντίστοιχα και ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρένειας (Getz et al., 2002). 

 Μια άλλη έρευνα επικεντρώθηκε στη σύγκριση ασθενών με διάγνωση 

σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής και διάγνωση διπολικής διαταραχής σε σχέση με 

άτομα από τον υγιή πληθυσμό. Τα ευρήματα πιστοποιούν ότι ασθενείς με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή παρουσιάζουν βλάβες σε εγκεφαλικές περιοχές που 

εμπλέκονται στην παθοφυσιολογία των διαταραχών της διάθεσης. Οι αυξημένοι όγκοι 

στο ραβδωτό σώμα που βρέθηκαν στους ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή 

έχουν αναφερθεί και σε ασθενείς με διπολική διαταραχή. Αυτό υποδεικνύει ότι οι 

ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή έχουν μερικά κοινά νευροανατομικά 

χαρακτηριστικά παρόμοια με αυτά των ασθενών με διπολική διαταραχή.   Ωστόσο, 

χρειάζεται περαιτέρω έρευνα να διεξαχθεί με διαφορετικές ομάδες ασθενών ώστε να 

διασαφηνιστεί το νευρωνικό υπόστρωμα της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής και με 

το ποια κατηγορία διαταραχών προσιδιάζει περισσότερο των διαταραχών στο φάσμα 

της ψύχωσης με κύριο εκπρόσωπο τη σχιζοφρένεια, της διπολικής διαταραχής ή αν 

αποτελεί μέρος ενός συνεχούς και των δύο κατηγοριών (Getz et al., 2002). 

1.3.4. Θεραπευτικές προσεγγίσεις 

 Οι σταθεροποιητές της διάθεσης αποτελούν τη βάση για τη θεραπείας της 

διπολικής διαταραχής αλλά παράλληλα είναι σημαντική η συνεισφορά τους στον  

έλεγχο και στην ύφεση των συμπτωμάτων στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Οι 

σταθεροποιητές της διάθεσης χορηγούνται είτε ως μονο-θεραπεία είτε συνδυαστικά με 

ένα αντιψυχωσικό φάρμακο. Στην οξεία φάση ενός μανιακού επεισοδίου θα πρέπει 

στους ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή να γίνεται χορήγηση υψηλών 

δόσεων φαρμάκου (σταθεροποιητή συναισθήματος). Όταν ο ασθενής εισέρχεται στη 

φάση της θεραπείας συντήρησης τότε μειώνεται η δόση του φαρμάκου στο μισό για 

την αποφυγή ανεπιθύμητων ενεργειών και εν δυνάμει δυσάρεστων επιδράσεων στα 

ζωτικά όργανα  προκειμένου να διευκολυνθεί παράλληλα και η συμμόρφωση με τη 

φαρμακοθεραπεία. Είναι αναγκαίος ο τακτικός εργαστηριακός έλεγχος των επιπέδων 

του πλάσματος στο αίμα, των ορμονών του θυρεοειδούς, του ήπατος και γενικών 

αιματολογικών εξετάσεων (Kaplan & Sadocks, 2007). 
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 Πολλοί ασθενείς με διάγνωση σχιζοσυναισθηματική διαταραχή εκδηλώνουν 

μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια οπότε η θεραπεία εκλογής με αντικαταθλιπτικά 

φάρμακα που εφαρμόζεται στη διπολική κατάθλιψη ενδείκνυται και στη 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Μια κατηγορία αντικαταθλιπτικών φαρμάκων που 

χρησιμοποιείται στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή είναι οι εκλεκτικοί αναστολείς 

επαναπρόσληψης σεροτονίνης. Συνοπτικά, τα αντιψυχωσικά φάρμακα ενδείκνυνται 

για την ύφεση των ψυχωσικών συμπτωμάτων που εκδηλώνονται στη 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή ενώ τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα χορηγούνται για 

τον έλεγχο των μείζονων καταθλιπτικών επεισοδίων που παρατηρούνται στη νόσο 

(Kaplan & Sadocks, 2007). 

 Πέρα από τη βιολογική θεραπευτική προσέγγιση, οι ασθενείς με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή μπορούν να επωφεληθούν από ψυχοκοινωνικές 

θεραπευτικές προσεγγίσεις σε συνδυασμό με τη φαρμακοθεραπεία (Kaplan & Sadocks, 

2007). Η οικογενειακή θεραπεία, η εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και η γνωστική 

αποκατάσταση μπορεί να αποβούν χρήσιμες προσεγγίσεις ώστε τόσο ο ασθενής όσο 

και η  οικογένειά του να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται από 

τη διάγνωση και να ενδυναμωθούν σε προσωπικό, ηθικό και κοινωνικό επίπεδο ώστε 

να προσαρμοστεί η ποιότητα ζωής τους με τη νόσο που έχουν να αντιμετωπίσουν σε 

καθημερινή βάση. 

 

 

1.4. Διπολική διαταραχή με ψυχωσική συμπτωματολογία  

 Γενικά, η διπολική διαταραχή συγκαταλέγεται στις διαταραχές της διάθεσης 

και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα υποτύπων και διαβαθμίσεων. Η τυπική 

υποκατηγορία της ονομάζεται Διπολική διαταραχή τύπου Ι κατά την οποία 

παρατηρούνται εναλλαγές συμπτωμάτων μανίας και κατάθλιψης, στα οποία 

παρεμβάλλονται μεσοδιαστήματα φυσιολογικής διάθεσης και το άτομο 

χαρακτηρίζεται από νορμοθυμία. Η Διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ περιλαμβάνει πιο 

ήπιας μορφής μανιακά επεισόδια, τα οποία λέγονται υπομανιακά. Γενικά ο ασθενής 

που πάσχει από Διπολική διαταραχή τύπου ΙΙ μπορεί να χαρακτηρίζεται από καλύτερη 
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γενική λειτουργικότητα συγκριτικά με τη Διπολική διαταραχή τύπου Ι (Jenkins, Tinsley 

& Loon, 2004). 

 Στην κλινική πρακτική, σε κάποιες περιπτώσεις δύναται τα σοβαρά επεισόδια 

μανίας ή κατάθλιψης να συνοδεύονται και από ψυχωσικού τύπου συμπτώματα 

(ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, παραλήρημα). Η παρουσία ψυχωσικών συμπτωμάτων 

ση διπολική διαταραχή αποτελεί έκφραση σοβαρής μορφής διπολικής διαταραχής κατά 

την οποία παρατηρείται η πιο ακραία μορφή μεταβαλλόμενης διάθεσης (Pies, 2005). 

Η εμφάνιση των ψυχωσικών συμπτωμάτων στη διπολική διαταραχή θέτει τις βάσεις 

για τις κατεύθυντήριες γραμμές που θα τεθούν στην φαρμακοθεραπεία η οποία δύναται 

να έχει επίδραση στη λειτουργικότητά τους μέχρι ότου υποχωρήσει η οξεία ψυχωσική 

συμπτωματολογία (Glahn, Bearden, Barguil, Barrett et al., 2007; Tohen, Zaratem 

Hennen et al., 2003; Coryell, Leon & Turvey, 2001). Η διαφορική διάγνωση της 

διπολικής διαταραχής από τη σχιζοφρένεια καθίσταται πολλές φορές στην κλινική 

πράξη δυσχερής διαδικασία και για το λόγο αυτό η διερεύνηση των διαγνωστικών 

κριτηρίων θα πρέπει να γίνεται με την κατάλληλη μέριμνα. (Jenkins, Tinsley & Loon, 

2004; Pies, 2005; Geoffroy, 2012). 

1.4.1. Κλινική εικόνα 

 Η διπολική διαταραχή με ψυχωσική συμπτωματολογία (ψΔΔ) έχει ως βασικά 

κλινικά χαρακτηριστικά προεξάρχοντα στη νόσο, θετικά συμπτώματα όπως 

παραλήρημα, ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις. Ένας διαχωρισμός που γίνεται στην 

κλινική διάγνωση αναφορικά με την ψυχωσική συμπτωματολογία είναι εάν, αυτή είναι 

συνυφασμένη με τη διάθεση ή είναι αντίθετη με τη διάθεση. Για παράδειγμα, 

εξετάζονται δύο υπότυποι στη ψΔΔ: Αν οι ψευδαισθήσεις ή οι παραισθήσεις έχουν 

περιεχόμενο που σχετίζεται με τα τυπικά θέματα που προκαλούν καταθλιπτική 

διάθεση, προσωπική ανασφάλεια, ενοχή, μηδενισμό ή πίστη για δίκαιη αυτοτιμωρία, ή 

εάν οι ψευδαισθήσεις ή παραισθήσεις έχουν περιεχόμενο διωκτικό, εκπομπής σκέψης, 

ελέγχου σκέψης, ιδεών μεγαλείου (Kaplan & Sadocks, 2007; Quraishi & Frangou, 

2002; Keck, McElroy, Havens et al., 2003). 

 Ο δεύτερος υπότυπος ψΔΔ αποτελεί ίσως τον πιο σοβαρό υπότυπο νόσου με 

πιθανούς αιτιολογικούς δεσμούς με τη σχιζοφρένεια. Μοριακές γενετικές μελέτες 

αναφέρουν ότι η ψΔΔ και η σχιζοφρένεια μοιράζονται κοινά γονίδια ευαλωτότητας. 

Άλλες έρευνες αναφέρουν ότι η ψυχωσική έκφραση της διπολικής διαταραχής πιθανόν 
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να είναι η φαινοτυπική εκδήλωση των επικαλυπτόμενων γονίδιων με τη σχιζοφρένεια 

(Kaplan & Sadocks, 2007).  

Οι πάσχοντες από διπολική διαταραχή εμφανίζουν ελλείμματα σε αρκετές 

νοητικές λειτουργίες σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό. Παρότι οι λειτουργίες που 

βασίζονται σε γλωσσικές ικανότητες παραμένουν σχετικά άθικτες, εκείνες που 

εξαρτώνται από μη γλωσσικές (οπτικοχωρικές) ικανότητες είναι σημαντικά 

διαταραγμένες. Επιπλέον η προσοχή, η μνήμη (και συγκεκριμένα η οπτικοχωρική 

μνήμη εργασίας) καθώς και οι επιτελικές λειτουργίες είναι ελλειμματικές (Glahn, 

Bearden, Barguil, Barrett et al., 2007). Μάλιστα σε άλλη μελέτη (Glahn, Bearden, 

Cakir, Barrett, Najt, Serap Monkul, et al., 2006) αναφέρεται ότι συγκεκριμένα η 

οπτικοχωρική μνήμη εργασίας είναι ελλειμματική μόνο σε ασθενείς με διπολική 

διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία και αυτό αποτελεί στοιχείο 

διαφοροποίησης συγκριτικά με τη διπολική διαταραχή χωρίς ψυχωσικά στοιχεία. 

Δεν είναι ξεκάθαρο, εάν η διπολική διαταραχή με ψυχωσικά στοιχεία 

αναπαριστά συγκεκριμένη ειδική υποκατηγορία με ξεχωριστό νευρογνωστικό προφίλ. 

Σίγουρα, η οξεία ψυχωσική συμπτωματολογία στη διπολική διαταραχή δυσχεραίνει τις 

γνωστικές λειτουργίες. Γενικά πάντως η νοητική δυσλειτουργία στη διπολική 

διαταραχή με ψυχωσική συμπτωματολογία, παρότι υπαρκτή, είναι λιγότερο σοβαρή 

και εκτεταμένη σε σχέση με τη σχιζοφρένεια (Seidman, Kremen, Koren et al., 2002; 

Kaplan & Sadocks, 2007). 

1.4.2. Επιπολασμός 

 Η συχνότητα της διπολικής διαταραχής στο γενικο πληθυσμό κυμαίνεται στο 

1-2% (Grant, Stinson, Hasin et al., 2005). Σημείο έναρξης της νόσου είναι η αρχή της 

τρίτης δεκαετίας του βίου ενός ατόμου χωρίς βέβαια να μην υπάρχουν περιπτώσεις 

όπου η διπολική διαταραχή έχει όψιμη έναρξη (Kaplan & Sadocks, 2007). Η σαφής 

ηλικιακή έναρξη της νόσου δε μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια καθώς είναι συχνή 

η πρώιμη εμφάνιση κλινικών σημειών και συμπτωμάτων ακόμα και κατά την εφηβική 

περίοδο τα οποία σταδιακά επιδεινώνονται χωρίς το άτομο να απευθύνεται σε ειδικό 

επαγγελματία ψυχικής υγείας και με τον τρόπο αυτό τα συμπτώματα να επιδεινώνονται 

χωρίς να υπάρχει η απαραίτητη κλινική διάγνωση για το θεραπευτικό σχεδιασμό. 

Αναφορικά με την εκδήλωση των ψυχωσικών συμπτωμάτων, τουλάχιστον οι μισοί από 
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τους ασθενείς με διπολική διαταραχή τύπου Ι βιώνουν ψυχωσικά συμπτώματα 

(ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις) κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Πρόσφατη έρευνα 

αναφέρει ένα υψηλό ποσοστό που κυμαίνεται από 30% (Keck, McElroy, Havens et al., 

2003) και φτάνει μέχρι το 70% (Morgan, Mitchell & Jablensky, 2005) που 

διαγιγνώσκονται με διπολική διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία. 

 Είναι χαρακτηριστικό ότι όσο πιο πρώιμη είναι η εκδήλωση των συμπτωμάτων 

της νόσου (π.χ κατά τη διάρκεια της εφηβείας) τόσο πιο δύσκολη καθίσταται η 

πρόγνωση και η έκβασή της δεδομένου ότι δεν έχει κατακτηθεί ένα σταθερό επίπεδο 

κοινωνικής λειτουργικότητας το οποίο να μπορεί να αποτελέσει προστατευτικό 

κρίσιμο παράγοντα για το άτομο. Συνεπώς, η πορεία ενός ατόμου που νοσεί από 

διπολική διαταραχή χαρακτηρίζεται ως δυσχερής όσο πιο πρώιμη είναι η ηλικία 

έναρξης των συμπτωμάτων και ειδικά όταν συνδέεται με ψυχωσικά συμπτώματα 

κυρίως, πολλά επεισόδια μανίας και κατάθλιψης και αυτοκτονική συμπεριφορά. 

 Αναφορικά με την αιτιοπαθογένεια της νόσου ενέχονται γενετικοί, 

προδιαθεσικοί παράγοντες. Έχει βρεθεί ότι οι πρώτου βαθμού συγγενείς έχουν 

πιθανότητα 10% να εκδηλώσουν τη νόσο ενώ για τους δεύτερου βαθμού συγγενείς, η 

πιθανότητα είναι λίγο υψηλότερη από το ποσοστό 1-2% που αφορά στο γενικό 

πληθυσμό. Η γονιδιακή ταυτοποίηση που προκαλεί τη διπολική διαταραχή δεν είναι 

ακόμα γνωστή. Φαίνεται να εμπλέκονται πολλά γονίδια στα οποία υφίσταται 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους και σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες να 

αυξάνεται η ευπάθεια για εκδήλωση της νόσου (Goes et al., 2007; Kaplan & Sadocks, 

2007). 

1.4.3. Νευρωνικό υπόστρωμα 

Γενικά αναφορικά με τη διπολική διαταραχή, νευροαπεικονιστικές μελέτες 

αναφέρουν ένα σύνολο νευροανατομικών ελλειμμάτων. Αυτά περιλαμβάνουν: 

Απώλεια φαιάς ουσίας, διευρυμένες κοιλίες,  μείωση του όγκου στα βασικά γάγγλια, 

στις δομές του έσω κροταφικού λοβού (αμυγδαλή, ιππόκαμπος, θάλαμος) και σε 

περιοχές του φλοιού (οπίσθιο τμήμα προμετωπιαίου φλοιού, υπογονατώδης έλικα του 

προσαγωγίου) (Hajek, Carrey et Alda, 2005).  

Πιο συγκεκριμένα, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθούν δομικές βλάβες σε δύο 

κύριες περιοχές που έχουν εμπλακεί στην παθοφυσιολογία της διπολικής διαταραχής: 
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την αμυγδαλή και τον ιππόκαμπο. Όσον αφορά στην αμυγδαλή, η οποία διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση της συναισθηματική και κοινωνικής συμπεριφοράς, 

παρατηρείται διόγκωσή της σε ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο (Kaplan & Sadocks, 

2007; Wright et Bullmore 2010), ενώ όσον αφορά στον ιππόκαμπο παρατηρείται 

μείωση του όγκου του τόσο σε ασθενείς όσο και σε συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών 

με διπολική διαταραχή και σχετίζονται με ελλείμματα στη λεκτική μνήμη (Hajek, 

Carrey et Alda, 2005). 

Ειδικότερα, όσον αφορά στη ψΔΔ, δεδομένου ότι υφίσταται σύνδεση με τη 

σχιζοφρένεια, έχει διαπιστωθεί από νευροαπεικονιστικές μελέτες, ότι η περιοχή του 

ραχιαίου πλάγιου προμετωπιαίου φλοιού συνδέεται με την εκδήλωση ψυχωσικών 

συμπτωμάτων στη νόσο. Μάλιστα, η αξιολόγηση ασθενών με διπολική διαταραχή που 

παρουσιάζουν ψυχωσικά συμπτώματα μέσω νευροψυχολογικών δοκιμασιών, δείχνει 

ότι εμφανίζουν μια σειρά από νευρογνωστικά ελλείμματα, όπως για παράδειγμα στην 

επιλεκτική προσοχή, που συνδέονται με τη διαμεσολάβηση του προμετωπιαίου φλοιού 

και παρουσιάζουν επίσης αλλαγή μεταβολικής λειτουργίας στο ραχιαίο πλάγιο 

προμετωπιαίο φλοιό (Rajkowska, Halaris & Selemon, 2001). 

Μελέτες σε ασθενείς πρώτου επεισοδίου με ψΔΔ, αναφέρουν μείωση της 

λευκής καθώς και της φαιάς ουσίας στον αριστερό κροταφικό λοβό ενώ το ίδιο εύρημα 

έχει επιβεβαιωθεί και στα υγιή αδέρφια τους (Kaplan & Sadocks, 2007; Hajek, Carrey 

et Alda, 2005). Η γενετική προδιάθεση για την εκδήλωση διπολικής διαταραχής με 

ψυχωσικά στοιχεία και σχιζοφρένειας τόσο σε ασθενείς  όσο και στους πρώτου βαθμού 

συγγενείς τους έχει σχετιστεί με ελλείμματα στην πυκνότητα της λευκής ουσίας, τα 

οποία αφορούν κυρίως σε αριστερές προμετωπιαίες και κροταφο-βρεγματικές περιοχές 

(Hajek, Carrey et Alda, 2005).  

Παράλληλα, έχουν παρατηρηθεί εγκεφαλικές δομικές βλάβες σε συγγενείς 

ασθενών με διπολική διαταραχή και ψυχωσικά στοιχεία, οι οποίες πιθανώς 

αναπαριστούν κληρονομίσιμους βιολογικούς δείκτες αυξημένης ευαλωτότητας των 

συγγενών στη νόσο. Σχετικές μελέτες δείχνουν μειωμένη αιματική ροή και 

μεταβολισμό στον έσω προμετωπιαίο φλοιό (Wright et Bullmore 2010). Η ύπαρξη 

οικογενειακού ιστορικού έχει σχετιστεί με μείωση του όγκου στο δεξιό προμετωπιαίο 

φλοιό σε γυναίκες και με αύξηση του όγκου στην ίδια περιοχή σε άνδρες (Hajek, 

Carrey et Alda, 2005; Wright et Bullmore 2010). 
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Ο τρόπος συσχέτισης της διπολικής διαταραχής με ψυχωσικά στοιχεία με τη 

σχιζοφρένεια αποτελεί αντικείμενο προς μελέτη στη σύγχρονη ψυχιατρική και 

σημειολογία καθώς τα ψυχωσικά συμπτώματα που περιγράφονται στη σχιζοφρένεια 

όπως οι ψευδαισθήσεις και οι παραισθήσεις, αποτελούν βασικά στοιχεία της νόσου 

εκδηλώνονται και στη διπολική διαταραχή και την καταθλιπτική διαταραχή όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω. Τίθεται το ζήτημα, κατά πόσο η ψΔΔ αποτελεί διαφοροποιημένη 

νοσολογική οντότητα ή αποτελεί μέρος ενός συνεχούς φάσματος ψύχωσης 

(Rajkowska, Halaris & Selemon, 2001). Ευρήματα νευροαπεικονιστικών μελετών 

αναφέρουν ότι η διπολική διαταραχή με ψυχωσικά στοιχεία διαφοροποιείται από τη 

σχιζοφρένεια στη βάση παθολογικών αλλαγών. Υφίστανται ελλείμματα στην 

πυκνότητα τόσο στη λευκή όσο και στη φαιά ουσία, ωστόσο η μείωση της φαιάς ουσίας 

είναι μεγαλύτερη σε ασθενείς με σχιζοφρένεια συγκριτικά με ασθενείς με διπολική 

διαταραχή και ψυχωσικά στοιχεία, στους οποίους είναι πιο κυρίαρχα τα εστιακά 

ελλείμματα στη λευκή ουσία (Rajkowska, Halaris & Selemon, 2001; Dupont, Jernigan, 

Heindel et al., 1995; Swayze, Andearsen, Alliger et al., 1990). 

Η μελέτη όλων αυτών των δομικών  δεικτών και ανατομικών εγκεφαλικών 

περιοχών μπορούν να αποτελέσουν πιθανούς ενδοφαινότυπους για τη μελέτη της 

διπολικής διαταραχής και των υποτύπων της αλλά και της σχιζοφρένειας και στη 

συνέχεια να θέσουν τις βάσεις για την ταυτοποίηση πιθανών γονιδίων που σχετίζονται 

με παράγοντες εκδήλωσης της νοσου (Hajek, Carrey et Alda, 2005). 

1.4.4. Θεραπευτικές προσεγγίσεις 

 Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές για τη θεραπεία της ψΔΔ γίνεται με 

φαρμακευτική αγωγή και ψυχοθεραπεία. Μέσω των θεραπευτικών προσεγγίσεων δεν 

παρέχεται πλήρης ίαση στα συμπτώματα, ωστόσο η θεραπεία εστιάζει στην 

υποστήριξη του ασθενούς και της οικογένειάς του ώστε να ελέγχει τα επεισόδια μανίας 

ή κατάθλιψης καθώς επίσης και στην πρόληψη της υποτροπής στο μέλλον 

(Βαγιονάκης, 2005).  

Αναφορικά με τη φαρμακοθεραπεία ειδικότερα στη διπολική διαταραχή όταν 

υπάρχουν και ψυχωσικά στοιχεία, είναι σαφής ένδειξη για  υψηλές δόσεις 

φαρμακευτικής αγωγής. Η χορήγηση αποκλειστικά μόνο λιθίου που χορηγείται γενικά 

στην αντιμετώπιση της διπολική διαταραχής, ελάχιστα μπορεί να οδηγήσει σε ύφεση 
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των συμπτωμάτων οπότε η χρήση των αντιψυχωσικών φαρμάκων ενδείκνυνται σαφώς 

στην αρχική φάση της θεραπείας, δεδομένου ότι δρουν πιο αποτελεσματικά και 

ταχύτερα από το λίθιο και από άλλους σταθεροποιητές διάθεσης. Το λίθιο ωστόσο έχει 

αποδειχτεί ότι είναι αποτελεσματικό φάρμακο για τη θεραπεία της οξείας μανίας καθώς 

και στην πρόληψη των υποτροπών στα μανιακά επεισόδια. Παράλληλα, έχει αποδειχτεί 

ότι η χορήγηση λιθίου στα άτομα με διπολική νόσο λειτουργεί ως μέσο ύφεσης για τον 

κίνδυνο αυτοκτονίας και αυτοτραυματισμού. Έχει αποδειχθεί ότι το βαλπροικό είναι 

εξίσου αποτελεσματικό με την ολανζαπίνη για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής 

με ψυχωσικά στοιχεία και όταν υπάρχουν έντονα μανιακά επεισόδια (Βαγιονάκης, 

2005).  

 Ειδικότερα, όπως προαναφέρθηκε για τη διπολική διαταραχή με ψυχωσικά 

στοιχεία, τα αντιψυχωσικά φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως σε όλες τις φάσεις της 

νόσου (Βαγιονάκης, 2005). Ωστόσο, η χρησιμότητα της αντιψυχωσικής φαρμακευτικής 

αγωγής ενδείκνυται και σε απουσία ψυχωσικών συμπτωμάτων στη διπολική 

διαταραχή, καθώς θεωρούνται θεραπεία εκλογής για την ταχεία εναλλαγή φάσεων και 

τα μεικτά επεισόδια (Βαγιονάκης, 2005). Παράλληλα, τα αντιψυχωσικά φάρμακα 

έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά στην οξεία μανία όταν η αποδιοργάνωση και το 

επίπεδο διεγερσιμότητας του ασθενούς είναι υψηλά (Βαγιονάκης, 2005).  

 Μια άλλη θεραπευτική προσέγγιση στη διπολική διαταραχή με ή χωρίς 

ψυχωσικά στοιχεία, συμπληρωματική στη φαρμακοθεραπεία είναι η ψυχολογική και 

ψυχοθεραπευτική παρέμβαση. Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις όπως ευρύτερα 

ονομάζεται η ψυχολογική και ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, μπορούν να συμβάλλουν 

καθοριστικά παρέχοντας υποστήριξη και ψυχοεκπαίδευση τόσο στους ασθενείς από 

διπολική διαταραχή όσο και στις οικογένειές τους (Βαγιονάκης, 2005).  

1.5.  Κατάθλιψη με ψυχωσική συμπτωματολογία  

 Η μείζων καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωσικά στοιχεία αποτελεί μια νόσο με 

σημαντικό δείκτη νοσηρότητας και θνησιμότητας η οποία συναντάται συχνά στην 

κλινική πράξη. Σε μια μελέτη όπως επισημαίνεται από τον Rothschild (2003), το 25% 

των ασθενών που νοσηλεύονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα για μείζονα 

κατάθλιψη, πληρούσαν τα κριτήρια για μείζονα κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία. Αν 
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και η επικράτηση της νόσου είναι υψηλή σε δείγματα ηλικιωμένων ατόμων σε ποσοστό 

της τάξης του 45%, παράλληλα παρατηρείται και σε άτομα νεότερου ηλικιακού 

φάσματος (Rothschild, 2003).  

Η μείζων κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία στην κλινική πράξη δε 

διαγιγνώσκεται με ακρίβεια καθώς τα στοιχεία της ψύχωσης σε πολλές περιπτώσεις 

μπορεί να μην είναι ξεκάθαρα και να γίνεται εσφαλμένη διάγνωση μη ψυχωσικής 

κατάθλιψης (Basso & Bornstein, 1999). Αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης συζήτησης 

για το αν η κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία αποτελεί ξεχωριστό σύνδρομο ή 

αντιπροσωπεύει μια σοβαρή υποκατηγορία καταθλιπτικής διαταραχής (Rothschild, 

2003). 

 Ο βαθμός νοσηρότητας και θνησιμότητας που παρατηρείται σε ασθενείς με 

ψυχωσική κατάθλιψη προδιαγράφει τη σημασία που έχει τόσο η ορθή και 

εμπεριστατωμένη κλινική διάγνωση και θεραπεία αυτής της νοσολογικής οντότητας 

αλλά παράλληλα η φύση της ίδιας της ασθένειας καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την 

εκτέλεση ελεγχόμενων μελετών θεραπείας. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, έχουν γίνει 

ελάχιστες ελεγχόμενες μελέτες σχετικά με την οξεία θεραπεία της ψυχωσικής 

κατάθλιψης και μελέτες μακροχρόνιας θεραπείας συντήρησης, πραγματικότητα που θα 

πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες (Rothschild, 

2003; Belanoff, Kalehzan, Sund, Fleming & Schatzberg, 2001b). 

1.5.1. Κλινική εικόνα 

 Σύμφωνα με το διεθνές ταξινομικό σύστημα DSM-V, (APA, 2013) η διάγνωση 

της μείζονος κατάθλιψης με ψυχωσικά στοιχεία τίθεται όταν ενυπάρχουν παραισθήσεις 

ή ψευδαισθήσεις στα πλαίσια ενός μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου και δε μπορεί 

να αποδοθεί σε άλλη διαταραχή του ψυχωτικού φάσματος όπως σχιζοσυναισθηματική, 

σχιζοφρένεια, σχιζοφρενικόμορφη, παραληρητική διαταραχή και ψυχωσική διαταραχή 

μη προσδιοριζόμενη αλλιώς. Δεδομένου ότι η ανίχνευση παραισθήσεων ή 

ψευδαισθήσεων είναι συχνά δύσκολη σε ασθενείς με ψυχωσική κατάθλιψη, έχουν 

διεξαχθεί ερευνητικές προσπάθειες που διαχωρίζουν ψυχωτικούς και μη ψυχωτικούς 

ασθενείς. Αναφέρεται ότι οι ασθενείς με ψυχωσική κατάθλιψη εκδηλώνουν πιο συχνά 

σοβαρή ψυχοκινητική διέγερση συγκριτικά με ασθενείς με μη ψυχωσική κατάθλιψη 

(Schwartz, 2008). 
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 Γενικά τα κλινικά χαρακτηριστικά της μείζονος κατάθλιψης αφορούν: Αίσθημα 

κόπωσης, απώλεια ευχαρίστησης, απώλεια όρεξης, αίσθημα αναξιότητας ή ενοχής, 

δυσκολία συγκέντρωσης αυτοκτονικός ιδεασμός. Ειδικότερα, οι ασθενείς με ψυχωσική 

κατάθλιψη έχουν πιο έκδηλα παρανοïκά συμπτώματα, διαταραγμένες γνωστικές 

λειτουργίες, υποχονδρίαση, άγχος, και διαταραχές ύπνου συγκριτικά με 

καταθλιπτικούς ασθενείς χωρίς ψυχωσικά στοιχεία. Ακόμα, οι ασθενείς με κατάθλιψη 

και ψυχωσικά συμπτώματα, δεν εκδηλώνουν συναισθηματικές διακυμάνσεις μέσα 

στην ημέρα συγκριτικά με ασθενείς που πάσχουν ενδογενή μη ψυχωσική κατάθλιψη. 

Σε νεαρούς ενήλικες ή όταν τα ψυχωσικά συμπτώματα κυριαρχούν, η διαφορική 

διάγνωση της νόσου από τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και τη σχιζοφρένεια 

καθίσταται δύσκολη υπόθεση στην κλινική πράξη (Coryell, Keller, Lavori, & Endicott, 

1990).  

 Η διάγνωση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής με ψυχωσικά στοιχεία 

προυποθέτει ότι τα ψυχωσικά στοιχεία είναι παρόντα στο πλαίσιο του μείζονος 

καταθλιπτικού επεισοδίου. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί βιολογικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ της ψυχωσικής κατάθλιψης και της σχιζοφρένειας σε μετρήσεις 

δραστηριότητας του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (HPA axis) και 

μελέτης ύπνου από μελέτες ηλεκτροεγκεφαλογραφικές οι οποίες δύνανται να είναι 

χρήσιμες στο κλινικό πλαίσιο για την καλύτερη εξακρίβωση της διάγνωσης και της 

θεραπευτικής προσέγγισης (Rothschild, 2003). Ο θεραπευτικός σχεδιασμός βασίζεται 

στον έλεγχο και στην ύφεση των συμπτωμάτων και περιλαμβάνει κατά βάση 

φαρμακοθεραπεία και συνδυαστικά ψυχολογικές θεραπείας και κοινωνική 

υποστήριξη.  

1.5.2. Επιπολασμός 

Γενικά, η μείζων καταθλιπτική διαταραχή είναι μια από τις πιο κοινές ψυχικές 

διαταραχές σε παγκόσμιο επίπεδο, με επιπολασμό εκτιμώμενο μεταξύ 2,1% και 7,6% 

(Keller, Schatzberg & Maj, 2007). Στη βιβλιογραφία έχει πιστοποιηθεί μια σειρά 

υπότυπων κατάθλιψης μεταξύ των οποίων είναι η καταθλιπτική διαταραχή με 

ψυχωσική συμπτωματολογία. Η επικράτησή της κατάθλιψης με ψυχωσική 

συμπτωματολογία στο γενικό πληθυσμό σύμφωνα με τα πορίσματα μελέτης σε πέντε 

ευρωπαικές χώρες, από το 2,4% των ατόμων που συμμετείχαν στη μελέτη και 

πληρούσαν τα κριτήρια για μονοπολική κατάθλιψη, σχεδόν το 19% εξ αυτών είχε 
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παράλληλα και ψυχωσικά συμπτώματα. Η συγκεκριμένη μελέτη αναφέρεται ότι η 

κατάθλιψη με ψυχωσική συμπτωματολογία έχει επικράτηση σε ένα 0,4% του 

πληθυσμού (Ohayon & Schatzberg, 2002; Roy, 1992). Ο επιπολασμός της 

καταθλιπτικής διαταραχής με ψυχωσικά στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες αφορά σε 

ένα 15% των ασθενών με μείζονα κατάθλιπτική διαταραχή σύμφωνα με μελέτη 

(Johnson, Horwath & Weissman, 1991).  

Οι ασθενείς με ψυχωτική κατάθλιψη εμφανίζουν περισσότερες υποτροπές, 

υψηλότερο αριθμό απόπειρων αυτοκτονίας συγκριτικά με ασθενείς οι οποίοι δεν 

εκδηλώνουν ψυχωσικά στοιχεία στην καταθλιπτική διαταραχή (Rothschild, 2003). 

Μάλιστα, μια αναδρομική μελέτη σχετικά με την ανάλυση του δείκτη 

αυτοκτονικότητας μεταξύ νοσηλευόμενων ασθενών για μείζονα κατάθλιψη, έδειξε ότι 

όσοι ασθενείς είχαν παραληρητικές ιδέες κατά τη διάρκεια του καταθλιπτικού 

επεισοδίου είχαν πενταπλάσια αύξηση της πιθανότητας αυτοκτονίας σε σύγκριση με 

τους ασθενείς με μη ψυχωτική κατάθλιψη. Άλλες προοπτικές έρευνες εστίασαν στην 

υπολειπόμενη κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα ασθενών με ψυχωτική 

κατάθλιψη κατά τη μελέτη τους σε τρεις χρονικές φάσεις (μετά από ένα, πέντε και δέκα 

έτη). Παρά τη μειωμένη λειτουργικότητά τους τόσο οι ασθενείς με ψυχωτική όσο και 

οι ασθενείς με μη ψυχωτική κατάθλιψη κατάφεραν να ανακάμψουν στο ίδιο βαθμό. 

(Rothschild, 2003). 

 Η αιτιοπαθογένεια της ψυχωτικής κατάθλιψης δεν είναι πλήρως κατανοητή. 

Σαφώς, σε ένα πρώτο επίπεδο, ενέχονται γενετικοί παράγοντες που διαμορφώνουν την 

προδιάθεση ενός ατόμου για εκδήλωση της νόσου και σε ένα δεύτερο επίπεδο τα 

στρεσογόνα γεγονότα ζωής ή τραυματικά γεγονότα κατά την πρώιμη παιδική ή 

εφηβική ηλικία δύνανται να πυροδοτήσουν την προδιάθεση και να οδηγήσουν ένα 

άτομο να εκδηλώσει τη διαταραχή (Schwartz, 2008). Δεν έχει πλήρως αποσαφηνιστεί 

ο ρόλος του οικογενειακού ιστορικού για την  εκδήλωση της καταθλιπτικής διαταραχής 

με ψυχωσική συμπτωματολογία, όπως συμβαίνει με άλλες διαταραχές όπως είναι η 

σχιζοφρένεια. Ορισμένες μελέτες αναφέρουν ότι οι ασθενείς με κατάθλιψη και 

ψυχωσικά στοιχεία είχαν οικογενειακό ιστορικό μονοπολικής κατάθλιψης ή διπολικής 

διαταραχής τύπου Ι. (Leckman, Weissman, Prusoff, et al., 1984; Nelson, Khan, Orr, 

1984). Σε άλλες έρευνες, διαπιστώθηκε ότι η πιθανότητα νόσησης από μονοπολική 

κατάθλιψη ήταν παρεμφερής και το οικογενειακό ιστορικό παρόμοιο, τόσο σε άτομα 
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που είχαν διάγνωση κατάθλιψης με ψυχωσικά στοιχεία όσο και σε άτομα που είχαν 

διαγνωστεί με κατάθλιψη χωρίς ψυχωσική συμπτωματογία (Coryell & Tsuang, 1982). 

1.5.3. Νευρωνικό υπόστρωμα 

 Διάφορες ερευνητικές ομάδες αναφέρουν συγκεκριμένες βλάβες στη 

δραστηριότητα του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων σε ασθενείς με 

ψυχωτική κατάθλιψη ενώ άλλοι ερευνητές αναφέρουν αυξημένη ενεργοποίηση του 

ντοπαμινεργικού συστήματος και υψηλά επίπεδα εγκεφαλονωτιαίου υγρού 5-υδροξυ-

ινδολοξικό οξύ, ενεργοποίηση η οποία δεν παρατηρείται σε ασθενείς με μη ψυχωτική 

κατάθλιψη (Fleming, Blasey, & Schatzberg, 2004; Rothschild, 2003). 

 Επιπλέον, ασθενείς με ψυχωτική κατάθλιψη εμφανίζουν χαμηλότερη 

δραστικότητα ντοπαμίνης-β-υδροξυλάσης (DBH) ενώ ασθενείς με μη ψυχωτική 

κατάθλιψη εμφανίζουν υψηλότερη δραστικότητα ντοπαμίνης-β-υδροξυλάσης 

συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό. Συγκεκριμένα, τα χαμηλά επίπεδα δραστικότητας 

της ντοπαμίνης-β-υδροξυλάσης έχει υποτεθεί ότι αποτελούν ένα εν δυνάμει δείκτη 

ευαλωτότητας για αύξηση των επιπέδων ντοπαμίνης όταν υπάρχει χρόνια ανοδική 

πορεία των επιπέδων κορτιζόλης (Fleming, Blasey, & Schatzberg, 2004; Rothschild, 

2003). 

Επιπρόσθετα, έχει παρατηρηθεί ότι ασθενείς με ψυχωτική κατάθλιψη 

εκδηλώνουν γνωστική δυσλειτουργία η οποία έχει συσχετιστεί στατιστικά με αυξημένη 

αναλογία κοιλιών:εγκεφάλου. Συμπληρωματικά, η γνωστική δυσλειτουργία που 

παρατηρείται σε ασθενείς που εκδηλώνουν ψυχωσικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια 

ενός μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου, διαπιστώνεται από νευροψυχολογικές 

δοκιμασίες, τα αποτελέσματα των οποίων δείχνουν την ύπαρξη ελλειμμάτων στη 

λεκτική μνήμη που συνδέονται με ατροφία στην περιοχή του ιπποκάμπου (Wolkowitz, 

Reus, Weingartner, Thompson, Breier, Doran, Rubinow, Pickar, 1990). Σε άλλη έρευνα 

αξιολόγησης γνωστικών λειτουργιών μνήμης, προσοχής και επιτελικών λειτουργιών, 

οι ασθενείς με διάγνωση κατάθλιψης και ψυχωσικής συμπτωματολογίας δεν 

παρουσίασαν δυσλειτουργία στην ικανότητά τους να αναγνωρίζουν λέξεις που 

προηγουμένως τους είχαν παρουσιαστεί, ωστόσο εμφάνισαν δυσκολία στο να 

διαχωρίσουν τη σχετική πληροφορία από μια μη σχετική νέα πληροφορία που τους 

παρουσιαζόταν (Belanoff, Kalehzan, Sund, Fleming, & Schatzberg, 2001b). Η ανωτέρω 

δυσλειτουργία σχετίζεται με βλάβη στο άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων 
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και με αύξηση στα επίπεδα κορτιζόλης που οδηγούν στην εκδήλωση ψυχωσικών 

συμπτωμάτων. Ενδοκρινολογική θεραπεία με ρύθμιση των επιπέδων κορτιζόλης θα 

μπορούσαν να αποβούν αποτελεσματικές για τη βελτίωση γνωστικών λειτουργιών σε 

ασθενείς με κατάθλιψη και ψυχωσική συμπτωματολογία (Belanoff, Kalehzan, Sund, 

Fleming, & Schatzberg, 2001b). 

  Άλλες έρευνες αναφέρουν μειωμένο όγκο του προμετωπιαίου φλοιού σε 

ασθενείς με ψυχωσική κατάθλιψη συγκριτικά με ασθενείς με μη ψυχωτική κατάθλιψη, 

συνταιριασμένοι ως προς την ηλικία και το φύλο, ενώ παράλληλα έρευνες που έκαναν 

χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφικών προφίλ ύπνου οι οποίες συγκεκριμένα έλεγξαν τις 

επιδράσεις της ηλικίας, της σοβαρότητας της νόσου, του επίπεδου διέγερσης και άλλων 

κλινικών χαρακτηριστικών, διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με ψυχωσική κατάθλιψη 

παρουσίασαν αυξημένη εγρήγορση, μεγαλύτερη διάρκεια ύπνου πρώτου σταδίου, 

μειωμένο ποσοστό ταχείας κίνησης ύπνου REM καθώς και μειωμένη δραστηριότητα 

ύπνου REM συγκριτικά με ασθενείς με μη ψυχωσική κατάθλιψη (Fleming, Blasey, & 

Schatzberg, 2004; Rothschild, 2003). 

1.5.4. Θεραπευτικές προσεγγίσεις 

Η διάγνωση της μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής με ψυχωσικά στοιχεία 

τίθεται σε ασθενείς που εκδηλώνουν ως συμπτώματα ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις 

κατά τη διάρκεια ενός μείζονος καταθλιπτικού επεισοδίου. Η θεραπευτική 

αντιμετώπιση μέσω της φαρμακοθεραπείας που εφαρμόζεται με τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά φάρμακα στη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή χωρίς ψυχωσική 

συμπτωματολογία συχνά έχει χαμηλή ανταπόκριση στη μείζονα κατάθλιψη που 

συνοδεύεεται από ψυχωσικά συμπτώματα (Rothschild, 2003; Nelson, Rielage, Welge 

& Keck, 2001). 

 Η θεραπευτική προσέγγιση που εφαρμόζεται στη μείζονα καταθλιπτική 

διαταραχή με ψυχωσικά στοιχεία είναι κυρίως η φαρμακοθεραπεία με συνδυασμό 

άτυπων αντικαταθλιπτικών και αντιψυχωσικών φαρμάκων. Έχει διαπιστωθεί 

παράλληλα και η αποτελεσματικότητα της ηλεκτροσπασμοθεραπείας σε ασθενείς με 

ψυχωτική κατάθλιψη, ωστόσο δε μπορεί να υποκαταστήσει τη φαρμακοθεραπεία παρά 

τις θετικές ενδείξεις (Rothschild, 2003).  Ωστόσο, σε κάποιες περιπτώσεις, η θεραπεία 

με αντιψυχωσικά και αντικαταθλιπτικά φάρμακα ενδέχεται να προκαλέσει 

ανεπιθύμητες ενέργειες με αύξηση εξωπυραμιδικών συμπτωμάτων λόγω του 
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συνδυασμού των φαρμάκων αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η εφαρμογή της 

ηλεκτροσπασμοθεραπείας καθίσταται μια πιθανή επιλογή, εφόσον ο ασθενής είναι 

δεκτικός στο να υποβληθεί σε αυτή τη διαδικασία (Nelson, Rielage, Welge & Keck, 

2001). 

 Το θεωρητικό υπόβαθρο για την αποτελεσματικότητα των άτυπων 

αντιψυχωσικών αγωνιστών για τη θεραπεία της ψυχωσικής κατάθλιψης περιλαμβάνει 

τη δράση που ασκούν στους σεροτονινεργικούς υποδοχείς τύπου-2 και τη 

συνακόλουθη βελτίωση στα καταθλιπτικά συμπτώματα των ασθενών (Rothschild, 

2003). Αναφορές από μελέτες περίπτωσης, επισημαίνουν τη χορήγηση της κλοζαπίνης 

ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με αντικαταθλιπτικά ως αποτελεσματικό φάρμακο 

σε ασθενείς με ψυχωτική κατάθλιψη (Rothschild, 2003) αλλά και σε ασθενείς με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (Nelson, Rielage, Welge & Keck, 2001). Μάλιστα σε 

κάποιες περιπτώσεις ασθενείς με συναισθηματική διαταραχή και ψυχωσικά στοιχεία 

ανταποκρίνονται καλύτερα στη θεραπεία με κλοζαπίνη συγκριτικά με ασθενείς με 

σχιζοφρένεια (McElroy, Dessain, Pope et al., 1991; Nelson, Rielage, Welge & Keck, 

2001).  

Ένα άλλο άτυπο αντιψυχωσικό φάρμακο για τη θεραπεία της κατάθλιψης με 

ψυχωσικά στοιχεία είναι η ρισπεριδόνη. Η χορήγησή της ως μονοθεραπεία σε ανοιχτή 

δοκιμή επέφερε σημαντική βελτίωση τόσο στα καταθλιπτικά όσο και τα ψυχωσικά 

συμπτώματα ασθενών (Hillert, Maier, Wetzel & Benkert, 1992). Παράλληλα, η 

χορήγηση ολανζαπίνης ενός άλλου άτυπου αντιψυχωσικού φαρμάκου συνδέθηκε με 

ύφεση καταθλιπτικών και ψυχωσικών συμπτωμάτων με παράλληλη συγχορήγηση 

αντικαταθλιπτικών φαρμάκων για τη θεραπεία της κατάθλιψης με ψυχωσική 

συμπτωματολογία (Malhi & Checkley, 1999; Adli, Rossius & Bauer, 1999). 

 Άλλη κατηγορία θεραπευτικής προσέγγισης που δύναται να χρησιμοποιηθεί 

στην θεραπεία της κατάθλιψης με ψυχωσικά στοιχεία, είναι οι ψυχολογικές θεραπείες, 

ακολουθώντας και συνδυαστικά με τη φαρμακευτική αγωγή. Τέτοιες θεραπείες είναι 

γνωστική θεραπεία,  θεραπεία συμπεριφοράς σε κοινωνικές δεξιότητες, οικογενεική 

θεραπεία με τον ασθενή και την οικογένειά του, διαπροσωπική θεραπεία, 

ψυχοδυναμική θεραπεία (όταν δεν υπάρχει ενεργή ψυχωσική συμπτωματολογία) και οι 

εναλλακτικές θεραπείες (δημιουργικές θεραπείες- θεραπείες μέσω τέχνης) (Μάνος, 

2008).  
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο  

ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

2.1. Νευρογνωστικές Λειτουργίες, η εκτίμησή τους και ελλείμματα σε 

ασθενείς στο φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών 

 Τα νευρογνωστικά ελλείμματα αποτελούν πυρηνικό χαρακτηριστικό των 

ψυχώσεων και οι ασθενείς που πάσχουν από κάποια ψυχωσική διαταραχή, 

παρουσιάζουν από τα πρώιμα στάδιά ανάλογα ελλείμματα στις περισσότερες 

γνωστικές λειτουργίες. Ένα βασικό νευροψυχολογικό προφίλ ασθενών με 

σχιζοφρένεια περιλαμβάνει εκτός των άλλων ελλείμματα ταχύτητας επεξεργασίας 

πληροφοριών, προσοχής, εργαζόμενης μνήμης, λεκτικής μάθησης και μνήμης, 

οπτικοχωρικής αντίληψης, λογικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων, καθώς και 

κοινωνικής νόησης (αναγνώριση συναισθημάτων και «θεωρία του νου») (Gonzalez-

Blanch, Rodriguez-Sanchez et al., 2010; Barch & Sheffield, 2014; Barrett et al., 2009; 

Bilder et al., 2000). 

 Οι νευρογνωστικές ικανότητες των ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία 

συσχετίζονται με τη λειτουργικότητά τους και ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερη 

επίδραση στην πρόγνωση από τα θετικά ή αρνητικά συμπτώματα (Kaplan & Sadocks, 

2007).    

 Ερευνητικές εργασίες με αντικείμενο τη διερεύνηση των νευρογνωστικών 

ελλειμμάτων σε ασθενείς με σχιζοφρένεια αποδεικνύουν ότι τα νευρογνωστικά 

ελλείμματα παραμένουν σταθερά στους ασθενείς που ζουν στην κοινότητα (Barch & 

Sheffield, 2014; Bora, Yucel et Pantelis, 2010). Μια στρατηγική ιδιαίτερης σημασίας 

στη μελέτη της πορείας των νευρογνωστικών ελλειμμάτων στη σχιζοφρένεια αποτελεί 

η επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση ασθενών με πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο. Από 

αντίστοιχες μελέτες προκύπτει ότι, τα νευροψυχολογικά ελλείμματα που 

διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια του πρώτου ψυχωσικού επεισοδίου παραμένουν 

σταθερά με την πάροδο του χρόνου (Bora, Yucel et Pantelis, 2010). Μια πιθανή 

εξαίρεση μπορεί να αποτελούν η λεκτική,  οπτικοχωρική και εργαζόμενη μνήμη, καθώς 
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υπάρχουν στοιχεία περαιτέρω έκπτωσής τους (Wannan et al., 2017; Carrion et al., 

2015; Hui et al., 2016; Ranniko et al., 2015; Rodriguez-Sanchez et al., 2013).  

2.1.1. Επιτελικές λειτουργίες 

2.1.1.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

 Οι επιτελικές λειτουργίες που θα αναλυθούν στις επόμενες ενότητες, γενικά 

αναφέρονται σε "υψηλού-επιπέδου" γνωστικές λειτουργίες και εμπλέκονται στον 

έλεγχο και στη ρύθμιση των γνωστικών διαδικασιών "χαμηλότερου-επιπέδου" καθώς 

επίσης των στόχων και της συμπεριφοράς που κατευθύνεται στο μέλλον. Ο ρόλος των 

επιτελικών λειτουργιών στη φυσιολογική ανάπτυξη του ατόμου είναι καθοριστικός 

όπως επισημαίνεται από διάφορες έρευνες  (Alvarez & Emory, 2006) και σχετίζεται με 

ένα ευρύ φάσμα νευροψυχιατρικών διαταραχών συμπεριλαμβανομένων των 

ψυχωσικών (Breton et al., 2011; Owens et al., 2011; Lysaker,Whitney et Davis, 2009; 

Wood, Allen et Pantelis, 2009; Birkett et al., 2008; Brazo et al., 2005). 

Ελλείμματα που παρατηρούνται στις επιτελικές λειτουργίες σχετίζονται άμεσα 

με τη λειτουργία των μετωπιαίων λοβών. Έχει διαπιστωθεί ότι άτομα στα οποία 

επισημαίνονται σοβαρές βλάβες στους μετωπιαίους λοβούς έχουν χαμηλή επίδοση στις 

δοκιμασίες επιτελικών λειτουργιών (Alvarez & Emory, 2006). 

 Όταν γίνεται αναφορά σε βλάβες προμετωπιαίου λοβού, παράλληλα γίνεται 

αναφορά σε διαταραχές στις επιτελικές λειτουργίες καθώς είναι άμεσα συνυφασμένα 

θέματα. Ωστόσο, έρευνες επισημαίνουν ότι η σύνδεση της ανατομίας (βλάβη 

μετωπιαιών λοβών) με ένα νευροψυχολογικό οικοδόμημα (επιτελικές λειτουργίες) δεν 

είναι πάντα σταθερή καθώς υπάρχουν άτομα με μετωπιαίες βλάβες και η επίδοσή τους 

στις δοκιμασίες επιτελικών λειτουργιών είναι στα φυσιολογικά όρια, ενώ αντίστοιχα 

άλλα άτομα με χωρίς μετωπιαίες βλάβες να έχουν επίδοση ανάλογη με τα άτομα που 

έχουν βλάβες (Alvarez & Emory, 2006; Wood, Allen & Pantelis, 2009). 

 Στις επιτελικές λειτουργίες συμπεριλαμβάνεται και η λήψη αποφάσεων, όταν 

απαιτείται συναισθηματική ανάδραση. Η λήψη αποφάσεων είναι ένα σύνολο από 

διαδικασίες που επιτρέπουν στα άτομα να υιοθετούν ευέλικτη συμπεριφορά 

επικεντρωμένη στους στόχους σε μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με άλλα λόγια, ο όρος 

λήψη αποφάσεων, αναφέρεται στις διαδικασίες που εμπλέκονται στην κατεύθυνση της 
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συμπεριφοράς όταν ένα άτομο είναι αντιμέτωπο με πολλαπλές επιλογές απαντήσεων 

για ένα θέμα (Wood, Allen & Pantelis, 2009). 

 Η διερεύνηση και κατανόηση του γνωστικού μηχανισμού  της λήψης απόφασης 

σε νευροψυχολογικό επίπεδο και σε επίπεδο νευροφυσιολογίας, μπορεί να υποδείξει 

νέες μορφές αξιολόγησης και θεραπείας διαταραχών, όπως των ψυχωσικών και 

δύναται να παράσχει ένα αντικειμενικό δείκτη ποσοτικοποίησης της ανταπόκρισης στη 

θεραπεία (Wood, Allen & Pantelis, 2009). 

2.1.1.2. Νευρωνικό υπόστρωμα επιτελικών λειτουργιών 

 Οι ερευνητικές προσπάθειες που διεξήχθησαν για την κατανόηση του 

νευροανατομικού υποστρώματος των επιτελικών λειτουργιών επικεντρώθηκαν γύρω 

από τον ρόλο των μετωπιαίων λοβών. Πρόσφατα ευρήματα μελετών, χάρη στην 

εξέλιξη των μεθόδων νευροαπεικόνισης, επισημαίνουν την ανεπάρκεια μιας αυστηρής 

προσέγγισης εντοπισμού των επιτελικών λειτουργιών στους μετωπιαίους λοβούς. 

Συγκεκριμένα, τόσο κλινικές όσο και νευροαπεικονιστικές μελέτες, έχουν καταδείξει 

την εμπλοκή περιοχών εκτός των μετωπιαίων λοβών, ποικίλα νευρωνικά δίκτυα και 

αρκετές δευτερεύουσες γνωστικές διαδικασίες (Wood, Allen & Pantelis, 2009). 

 Γενικά, οι ερευνητές έχουν επισημάνει τρία πρωταρχικά μετωπιαία-υποφλοιικά 

νευρωνικά κυκλώματα που εμπλέκονται στις γνωστικές, συναισθηματικές και 

κινητικές λειτουργίες: α) Το ραχιαίο-έξω σύστημα, β) το κοιλιακό-έσω σύστημα, γ) το 

κογχο-μετωπιαίο σύστημα. Ο ραχιαίος-έξω μετωπιαίος φλοιός και τα συστήματα των 

προβολών του έχουν συνδεθεί άρρηκτα με τις επιτελικές λειτουργίες.  Βλάβες στο 

κοιλιακό-έσω κύκλωμα συχνά προκαλούν απάθεια, μειωμένη κοινωνική 

αλληλεπίδραση και ψυχοκινητική επιβράδυνση. Το κογχο-μετωπιαίο κύκλωμα 

σχετίζεται με κοινωνικά κατάλληλη συμπεριφορά και ενδεχόμενες βλάβες σε αυτό, 

προκαλούν άρση αναστολών, παρορμητικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά 

(Wood, Allen & Pantelis, 2009). 

 Οι επιτελικές λειτουργίες αφορούν σε ένα σύνολο γνωστικών διαδικασιών 

απαραίτητων για την ψυχική λειτουργία ανώτερης τάξης. Όλες αυτές οι διεργασίες 

διαμεσολαβούνται σε μεγάλο βαθμό από την προμετωπιαία λειτουργία και 

τροποποιούνται από τη ντοπαμινεργική, νοραδρενεργική, σεροτονινεργική και 

χολινεργική νευροδιαβίβαση. Η ικανότητα αυτών των συστημάτων των 
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νευροδιαβιβαστών να διαμορφώνουν τις επιτελικές λειτουργίες, επιτρέπει την 

προσαρμογή της γνωστικής συμπεριφοράς ως απάντηση στις αλλαγές από το 

περιβάλλον (Longue & Gould, 2014). Πιο συγκεκριμένα, η ικανότητα εναλλαγής και 

μετατόπισης της προσοχής έχει συνδεθεί με το ντοπαμινεργικό σύστημα, η αναστολή 

απόκρισης έχει συνδεθεί με το σεροτονινεργικό σύστημα και ο συντονισμός του 

συνόλου των διεργασιών των επιτελικών λειτουργιών με το χολινεργικό σύστημα 

(Longue & Gould, 2014). 

  Η κατανόηση της νευροανατομίας του προμετωπιαίου φλοιού αποτελεί 

σημαντική παράμετρο για την αποσαφήνιση του τρόπου λειτουργίας του αναφορικά με 

τον έλεγχο και το  συντονισμό του συνόλου των επιτελικών λειτουργιών. Οι δύο 

λειτουργικές περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού, ο ραχιαίος έξω προμετωπιαίος 

φλοιός και ο κογχικο-μετωπιαίος φλοιός με τις συνδέσεις τους και την αλληλεπίδρασή 

του με άλλες εγκεφαλικές δομές παίζουν σημαντικό ρόλο και δύνανται να παράσχουν 

χρήσιμα δεδομένα για τις επιτελικές λειτουργίες και την αντίστοιχη συμπεριφορά που 

παρατηρείται (Minzenberg et al., 2009). Βάσει των συνδέσεων του προμετωπιαίου 

φλοιού έχουν πιστοποιηθεί τέσσερις κύριες περιοχές με τις λειτουργίες που επιτελεί 

καθεμία: α) Ο κοιλιακός έσω προμετωπιαίος φλοιός, που συσχετίζεται τα κίνητρα και 

την ανταμοιβή,  τις κοινωνικές δεξιότητες, την αναστολή ελέγχου αποκρίσεων και 

εμπλέκεται στην ενσωμάτωση της συναισθηματικής πληροφορίας που διατηρείται στη 

μνήμη και προέρχεται από το περιβάλλον  β) ο ραχιαίος έξω προμετωπιαίος φλοιός που 

εμπλέκεται στην εργαζόμενη μνήμη, στη λογική επεξεργασία και στον έλεγχο των 

κύριων επιτελικών λειτουργιών, γ) ο μέσος προμετωπιαίος φλοιός που σχετίζεται με το 

σχεδιασμό, την πρόβλεψη και τον επιτελικό έλεγχο προσοχής και δ) ο μετωπιαίος 

πόλος που εμπλέκεται στην προσαρμοστικό σχεδιασμό και στην αυτογνωσία (Orellana 

& Slachevsky, 2013). 

 Διάφορες μελέτες έχουν διεξαχθεί με σκοπό να πιστοποιηθεί το νευρωνικό 

υπόστρωμα των επιτελικών λειτουργιών στο φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών, μέσω 

συγκρίσεων ομάδων ασθενών με σχιζοφρένεια και γενικού πληθυσμού (Minzenberg et 

al., 2009; Orellana & Slachevsky, 2013). Πορίσματα αυτών των μεταναλύσεων, 

αναφέρουν την ενεργοποίηση ενός παρόμοιου φλοιώδους και υποφλοιώδους 

νευρωνικού δικτύου επιτελικών λειτουργιών και στις δύο ομάδες πληθυσμού, το οποίο 

περιλαμβάνει το ραχιαίο πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό, τον κοιλιακό πλάγιο 

προμετωπιαίο φλοιό, τον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου και το θάλαμο. Σε 
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αντίστοιχες αναλύσεις ερευνών για αποσαφήνιση διαφορών μεταξύ των ομάδων 

ασθενών με ψύχωση και του γενικού πληθυσμού, αναφέρεται μειωμένη δραστηριότητα 

στον αριστερό ραχιαίο πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό, στον πρόσθιο φλοιό του 

προσαγωγίου, στον αριστερό θάλαμο (με σημαντική αλληλεπίδραση αυτών των 

περιοχών) και στις οπίσθιες φλοιικές περιοχές (Minzenberg et al., 2009).  

2.1.1.3.  Ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες ασθενών με σχιζοφρένεια 

 Διάφορες έρευνες έχουν επισημάνει την ύπαρξη ελλειμμάτων στις ανώτερες 

γνωστικές λειτουργίες που περιγράφονται με τον όρο επιτελικές ή επιτελικές 

λειτουργίες τόσο στη σχιζοφρένεια όσο και άλλες διαταραχές του ψυχωσικού 

φάσματος (Liu, Hua, Hwang et al., 2015; Birindelli et al., 2014; Hill, Bjorkquist, 

Carrathers et al., 2013; Κανδιάς & Γιακουμάκη, 2012; Ammari, Heinrichs, Miles, 

2010; Bozikas, Kosmidis, Kiosseoglou & Karavatos, 2006b; Kosmidis, Bozikas, Zafiri 

& Karavatos, 2006; Germeys, Krabbendam, Jolles, Delespaul, Os, 2002; Fucetola, 

Seidman, Kremenm Faraone, Goldstein & Tsuang, 2000; Heinrichs et Awad, 1993). 

Συγκεκριμένα, η ρύθμιση της τρέχουσας συμπεριφοράς, ο σχεδιασμός και η διατήρηση 

των στόχων, η εναλλαγή στρατηγικών για επίτευξη στόχου η διαίρεση και η διατήρηση 

της προσοχής, η ταχύτητα επεξεργασίας, η πρωτοβουλία, η ακολουθία πράξεων, η 

προσαρμογή, η γνωστική ευελιξία, η αναστολή απόκρισης και η οργάνωση 

πληροφοριών αποτελούν σημαντικά γνωστικά ελλείμματα σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια που συγκατελέγονται στις επιτελικές λειτουργίες.  

 Ασθενείς με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν μειωμένη επίδοση συγκριτικά με το 

γενικό πληθυσμό σε δοκιμασίες επιτελικών λειτουργιών η οποία συνδέεται με 

δυσλειτουργία σε ένα ευρύ πεδίο εγκεφαλικών περιοχών όπως είναι ο προμετωπιαίος 

φλοιός (Κανδιάς & Γιακουμάκη, 2012; Andreasen, O’Leavy, Flaum, Watkins et al., 

1997; Carter, Perlstein, Ganguli, Brar, Mintun & Cohen, 1998), ο ιππόκαμπος, ο 

θάλαμος και τα βασικά γάγγλια (Andreasen, O’Leavy, Flaum,Watkins et al., 1997; 

Carter, Perlstein, Ganguli, Brar, Mintun & Cohen, 1998). Τα ελλείμματα στις 

επιτελικές λειτουργίες δεν εκδηλώνονται σε όλους τους ασθενείς με σχιζοφρένεια και 

η σοβαρότητα της δυσλειτουργίας ποικίλλει σε κάθε ασθενή (Carter, Perlstein, 

Ganguli, Brar, Mintun & Cohen, 1998). Άλλη ομάδα ερευνητών, προκειμένου να 

μπορέσει να αποσαφηνίσει αυτή την ετερογένεια που παρατηρείται στις επιτελικές 
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λειτουργίες, αναφέρθηκε σε υπότυπους ασθενών ανάλογα με τη γνωστική λειτουργία 

στην οποία παρουσίαζαν ελλειμματική επίδοση (Ammari, Heinrichs, Miles, 2010).  

 Ωστόσο, αποτελεί κοινό συμπέρασμα τόσο σε ερευνητικό πεδίο όσο και σε 

εμπειρικό μέσα από την κλινική πρακτική, ότι τα ελλείμματα στις επιτελικές 

λειτουργίες εμφανίζονται από το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο σε μεγάλο ποσοστό 

ασθενών και αποτελούν κύριο χαρακτηριστικό της νόσου (Liu, Hua, Hwang et al., 

2015; Κανδιάς & Γιακουμάκη, 2012; Kravariti, Russo, Vassos, Morgan, Fearon, 

Zanelli, Demjaha, Lappin et al., 2009) επιδρώντας αρνητικά στην καθημερινή 

λειτουργικότητα των πασχόντων ασθενών (Κανδιάς & Γιακουμάκη, 2012; Carrion et 

al., 2011; Green, Kern, Braff & Mintz, 2000). Επιπρόσθετα, τα ελλείμματα στις 

επιτελικές λειτουργίες, δύνανται να προβλέψουν το βαθμό λειτουργικότητας των 

ασθενών στην ικανότητά τους να ανταπεξέρχονται με το περιβαλλοντικό στρες 

(Germeys, Krabbendam, Jolles, Delespaul, Os, 2002). 

 Νευρογνωστικά ελλείμματα που παρατηρούνται στις επιτελικές λειτουργίες, 

χαμηλή επίδοση σε δοκιμασίες οπτικοχωρικής αντίληψης, γλωσσικής ευχέρειας, 

λεκτικής μνήμης προσοχής και εργαζόμενης μνήμης (Bozikas et al., 2006b), δύνανται 

να παίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο περιβαλλοντικό στρες και τη γενετική 

προδιάθεση επιδρώντας αρνητικά στις δεξιότητες των ασθενών με σχιζοφρένεια, όσον 

αφορά στις στρατηγικές αντιμετώπισης που υιοθετούν για να ανταπεξέρχονται στο 

στρες (Germeys, Krabbendam, Jolles, Delespaul & Os, 2002). 

 Αναφορικά με τις κατηγορίες συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας που συνδέονται 

με ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες συμπεριλαμβανομένων και άλλων 

ανώτερων γνωστικών λειτουργιών όπως είναι η μνήμη, ψυχοκινητική ταχύτητα και η 

λεκτική ευφράδεια, έχει βρεθεί ότι τα αρνητικά συμπτώματα όπως είναι η απάθεια, το 

απρόσφορο συναίσθημα, η αποδιοργανωμένη συμπεριφορά, σχετίζονται με τα 

ελλείμματα και όχι τα θετικά συμπτώματα (Ventura, Wood, Jimenez & Hellemann, 

2013; Yang et al., 2017). 

 Οι ασθενείς με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν ελλείμματα και στη λήψη 

απόφασης, τα οποία σχετίζονται με τη δυσκολία που έχουν στην αντίληψη και 

επεξεργασία κοινωνικών θεμάτων και πληροφοριών, καθώς και στην αντίληψη 

ερεθισμάτων με συναισθηματική χροιά (Fujino et al., 2016). Τα ελλείμματα αυτά, 

έχουν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών και την 

αδυναμία προσαρμογής τους σε νέες καταστάσεις (Ventura, Wood, Jimenez & 

Hellemann, 2013; Yang et al., 2017; Fujino et al., 2016; Addington, Saeedi, & 
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Addington, 2006). Τα ελλείμματα στη λήψη αποφάσεων έχουν συσχετιστεί με πιο 

βασικές και συναισθηματικές εκφάνσεις της προσωπικότητας. Ασθενείς με 

σχιζοφρένεια που παρουσιάζουν ελλείμματα στη λήψη αποφάσεων φαίνεται να έχουν 

μια συναισθηματική τάση για ανεξέλεγκτο θυμό και παρορμητική συμπεριφορά 

(Jollant, Guillaume, Jaussent  et al., 2007). Σε άλλη έρευνα, τα ελλείμματα στη λήψη 

αποφάσεων συσχετίστηκαν με ελλείμματα της μνήμης και της μάθησης καθώς οι 

ασθενείς δε φαίνεται να μαθαίνουν από τα λάθη τους (Premkumar, Fannon, Kuipers et 

al., 2008). Επιπλέον, οι ασθενείς παρουσιάζουν ελλειμματική συμπεριφορά στην 

κινητοποίηση τους και απώλεια κινήτρου που επιδρούν στη λήψη αποφάσεων και αυτό 

διότι, η ίδια η φύση της νόσου μειώνει την ανταπόκριση στις ανταμοιβές που μπορεί 

να προκύπτουν από το περιβάλλον ή υφίσταται μια δυσχέρεια στην επεξεργασία των 

πληροφοριών γνωστικών και συναισθηματικών από τους ασθενείς (Premkumar, 

Fannon, Kuipers et al., 2008). 

2.1.1.3.1. Ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες ασθενών με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια να διερευνηθεί η συσχέτιση της 

σχιζοφρένειας με τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή ως προς τα νευρογνωστικά 

ελλείμματα που εκδηλώνονται στις δύο νόσους (Leposavic, Leposavic,  Marolevic, 

Gavrilovic, 2015; Birindelli et al., 2014). Είναι ευρέως γνωστό, ότι η γνωστική 

δυσλειτουργία που παρατηρείται και στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή όπως 

συμβαίνει και στη σχιζοφρένεια, αποτελεί χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου και 

δεν είναι αποτέλεσμα αποτέλεσμα των συμπτωμάτων διάθεσης ή της φαρμακευτικής 

θεραπείας (Green, 2008). 

Οι ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή παρουσιάζουν πιο ήπια 

δυσλειτουργία σε δοκιμασίες γνωστικής ευελιξίας συγκριτικά με ασθενείς που έχουν 

διάγνωση σχιζοφρένειας (Birindelli et al., 2014). Σε άλλη πιο πρόσφατη έρευνα, 

βρέθηκαν διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα νευρογνωστικά προφίλ των δύο κατηγοριών 

ασθενών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές ήταν έκδηλες γενικά στις επιτελικές λειτουργίες 

με την ομάδα των ασθενών με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή να υπερτερεί της 

ομάδας ασθενών με σχιζοφρένεια παρανοικού τύπου (Leposavic, Leposavic, 

Marolevic, Gavrilovic, 2015).  

 Ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, παρουσιάζουν καλύτερη 

επίδοση στις δοκιμασίες αξιολόγησης λήψης απόφασης καθώς διαθέτουν υψηλότερη 
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γνωστική ευελιξία και ικανότητα εναλλαγής στραγηγικής, συγκριτικά με ασθενείς που 

πάσχουν από σχιζοφρένεια (Birindelli et al., 2014; Leposavic, Leposavic, Marolevic, 

Gavrilovic, 2015). Σε άλλη έρευνα (Torrent, Martinez-Aran, Amann et al., 2007) 

διαπιστώθηκε ότι ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, εκδηλώνουν σε 

μεγαλύτερο βαθμό ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες συγκριτικά με ασθενείς με 

διπολική διαταραχή και τον υγιή πληθυσμό. Ωστόσο, τα ευρήματα άλλης μελέτης, 

υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή εμφανίζουν κοινά 

στοιχεία με τους ασθενείς με σχιζοφρένεια, αναφορικά με τα νευρογνωστικά 

ελλείμματα επιτελικών λειτουργιών (Szoke, Trandafir et al., 2007), και ως εκ τούτου, 

υπάρχει η υπόθεση ότι, η σχιζοσυναισθηματική διαταραχή βρίσκεται σε ένα συνεχές 

στο ψυχωτικό φάσμα μαζί με τη σχιζοφρένεια. Αντίστοιχα, σε μελέτη των Glahn, 

Barrett, Bearden et al., (2006) αναφέρεται, ότι όλες οι ομάδες που εξετάστηκαν ως 

προς τις επιτελικές λειτουργίες (ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, 

σχιζοφρένεια και διαταραχές διάθεσης με ψυχωσικά στοιχεία) εκδήλωσαν παρόμοια 

ελλείμματα, ενισχύωντας την προηγούμενη υπόθεση.  

2.1.1.3.2. Ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες ασθενών με διπολική 

διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία 

 Συγκριτικές μελέτες ασθενών με διπολική διαταραχή και ασθενών με διπολική 

διαταραχή με συνυπάρχουσα ψυχωσική συμπτωματολογία αναφέρουν περισσότερα 

νευρογνωστικά ελλείμματα στη δεύτερη ομάδα ασθενών (Κάνδιας & Γιακουμάκη, 

2012; Bora et al., 2010; Bora, Yusel & Pantelis, 2009).  

Σε αντίστοιχη μελέτη, βρέθηκε ότι από τους ασθενείς που πάσχουν από 

διπολική διαταραχή, η υποκατηγορία ασθενών που εκδήλωνει και συνοδή ψυχωσική 

συμπτωματολογία, εμφανίζει τα περισσότερα νευρογνωστικά ελλείμματα, μεταξύ 

άλλων και, στις επιτελικές λειτουργίες (Nenadic, Langbein, Dietzek et al., 2015; Ivleva, 

Morris, Osuji et al., 2012b; Simonsen, Sundet, Vaskinn et al., 2010).  

Παράλληλα, αναφέρονται ελλείμματα αναστολής ελέγχου ενώ δε φαίνεται 

αντίστοιχα ελλείμματα να εκδηλώνουν οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους (Ethridge, 

Soilleux, Nakonezny et al., 2014). Η σοβαρότητα των ελλειμμάτων που εκδηλώνουν οι 

ασθενείς με διπολική διαταραχή και ψυχωσικά στοιχεία φαίνεται να βρίσκεται σε ένα 

συνεχές με τα ελλείμματα που εκδηλώνουν ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική 

διαταραχή και συγκαταλέγονται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο δυσλειτουργίας μεταξύ 
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αυτών που εκδηλώνονται στη σχιζοφρένεια και αυτών, που συνοδεύουν τη διπολική 

διαταραχή χωρίς συνοδή ψυχωσική συμπτωματολογία (Kuswanto, Chin, Sum et al., 

2016). 

2.1.1.3.3. Ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες ασθενών με καταθλιπτική 

διαταραχή με ψυχωσική συμπτωματολογία 

  Η επίδραση των ψυχωσικών συμπτωμάτων  και τα νευρογνωστικά 

ελλείμματα  όπως οι επιτελικές λειτουργίες που σχετίζονται με την καταθλιπτική 

διαταραχή αποτελεί  θέμα, το οποίο δεν έχει μελετηθεί διεξοδικά (Leinola, 

Honkalampi, Hänninen et al., 2016). Η φύση και η έκταση των νευρογνωστικών 

ελλειμμάτων που παρατηρούνται στην καταθλιπτική διαταραχή γενικά, εξαρτώνται σε 

ένα βαθμό από ενδοατομικές διαφορές και τα χαρακτηριστικά της νόσου (Barch & 

Sheffield, 2014; Alves, Yamamoto, Carrión, et al., 2014).  

Ειδικότερα για την καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωσική συμπτωματολογία, 

παρατηρείται ένα ευρύ φάσμα νευρογνωστικών ελλειμμάτων που σχετίζονται με αυτή 

καθαυτή τη φύση των ψυχωσικών συμπτωμάτων, επηρεάζοντας παράλληλα, την 

καθημερινή κοινωνική λειτουργικότητα των ασθενών (Alves, Yamamoto, Carrión, et 

al., 2014). Έχει προταθεί, ότι η κατάθλιψη με ψυχωσικά στοιχεία αποτελεί ενιαία 

διαγνωστική κατηγορία, που πρόσκειται περισσότερο στο φάσμα της σχιζοφρένειας 

παρά στη μονοπολική καταθλιπτική διαταραχή (Politis, Lykouras, Mourtzouchou, & 

Christodoulou, 2004). Ο βαθμός της νευροψυχολογικής δυσλειτουργίας είναι πιο 

σοβαρός στη σχιζοφρένεια παρά στις συναισθηματικές ψυχώσεις όπως είναι είναι η 

καταθλιψη με συνοδή ψυχωσική συμπτωματολογία, ωστόσο τα προφίλ 

δυσλειτουργίας, είναι παρεμφερή στις δύο αυτές διαταραχές, αντικατοπτρίζοντας 

πιθανόν κοινούς νευρωνικούς μηχανισμούς (Barch & Sheffield, 2014). 

Σε πρόσφατη μετα-ανάλυση, ασθενείς με μη ψυχωτική κατάθλιψη επέδειξαν 

καλύτερη επίδοση σε δοκιμασίες επιτελικών λειτουργιών, λεκτικής οπτικής μάθησης 

και ταχύτητας επεξεργασίας (Zaninotto, Guglielmo, Calati et al.,  2015). Αντίστοιχα, 

σε άλλη έρευνα που μελέτησε την επίδραση των ψυχωσικών συμπτωμάτων στο 

γνωστικό προφίλ ασθενών με ψυχωτική κατάθλιψη, βρέθηκε ότι οι ασθενείς με 

διάγνωση κατάθλιψης με ψυχωσική συμπτωματολογία, είχαν χαμηλότερη επίδοση  

στις επιτελικές λειτουργίες και στην ταχύτητα επεξεργασίας ερεθισμάτων συγκριτικά 

με ασθενείς που είχαν διάγνωση κατάθλιψης χωρίς συνοδά ψυχωσικά συμπτώματα 
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(Leinola, Honkalampi, Hänninen et al., 2016). Συμπληρωματικά τα προαναφερθέντα 

ευρήματα υποδεικνύουν ότι οι ασθενείς με ψυχωτική κατάθλιψη δεν ανταποκρίνονται 

σε φαρμακολογικές και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και έχουν αυξημένο δείκτη 

ευαλωτότητας στο να αναπτύξουν νευρογνωστικά ελλείμματα στις επιτελικές τους 

λειτουργίες (Leinola, Honkalampi, Hänninen et al., 2016; Woo, Rosenblat, Kakar, 

Bahk & McIntyre, 2016). 

2.1.2. Προσοχή 

2.1.2.1. Εισαγωγικά στοιχεία 

 Η προσοχή αποτελεί ένα πολύπλοκο κατασκεύασμα στη βάση πολλών άλλων 

γνωστικών λειτουργιών. Περιλαμβάνει διάφορες γνωστικές διαδικασίες, η καθεμία από 

τις οποίες σχετίζεται με διαφορετικά ελλείμματα και περιοχές στον εγκέφαλο (Filley, 

2002). Οι Chan, Yip, & Lee (2004) αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι έχουν προσδιοριστεί 

τέσσερα είδη προσοχής: Η παρατεταμένη προσοχή, η επιλεκτική προσοχή, η 

εναλλασσόμενη προσοχή και η επεξεργασία ελέγχου προσοχής.  

 Η επιλεκτική προσοχή αναφέρεται στην ικανότητα επιλογής στοχευμένης 

πληροφορίας από ένα ευρύ πεδίο ερεθισμάτων για περαιτέρω επεξεργασία και στην 

αναστολή άσχετων ερεθισμάτων. Η εναλλασσόμενη προσοχή αναφέρεται στην 

ικανότητα εναλλαγής του επίκεντρου της προσοχής με ένα ευέλικτο και 

προσαρμοστικό τρόπο. Η παρατεταμένη προσοχή αναφέρεται στην ένταση της 

προσοχής και στην ικανότητα διατήρησης του επίκεντρου της προσοχής ή της 

εγρήγορσης για επεξεργασία μηνυμάτων υψηλής προτεραιότητας στο χρόνο. Η 

επεξεργασία ελέγχου προσοχής (επιτελικός έλεγχος προσοχής) είναι υπεύθυνη για 

υψηλότερο έλεγχο της κατανομής της ικανότητας παρακολούθησης σε καθήκοντα που 

συμπεριλαμβάνουν διαφορετικές γνωστικές λειτουργίες και στοχεύει στη διαμόρφωση 

νέων σχεδίων δράσης, επιλογής και απεικόνισης κατάλληλων ακολουθιών δράσης 

(Chan, Yip & Lee, 2004; Martin, 2011).  

 Η γνωστική λειτουργία της προσοχής αποτελεί κύριο αντικείμενο μελέτης στον 

κλάδο των Νευροεπιστημών και της Νευροψυχολογίας. Η προσοχή έχει ένα διακριτό 

νευροανατομικό υπόβαθρο μέσω του οποίου εκτελούνται βασικές γνωστικές 

λειτουργίες και δραστηριότητες. Διακριτά δίκτυα προσοχής συσχετίζονται με διακριτά 

νευρωνικά κυκλώματα για την εκτέλεση των διαφόρων καθηκόντων. 
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Νευροαπεικονιστικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι η προσοχή δεν αποτελεί ενιαία 

λειτουργία και ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνθέτει τα διάφορα συστήματα/δίκτυα 

προσοχής που έχουν διαφορετικές μεν, αλλά ωστόσο αλληλένδετες λειτουργίες (Filley, 

2002).  

 Τα ευρήματα αυτών των μελετών, μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις 

παραδοχές. Πρώτον, τα δίκτυα προσοχής των νευρικών περιοχών είναι 

διασκορπισμένα στον εγκέφαλο και χωρίς να εμπλέκουν ολόκληρο τον εγκέφαλο, 

εκτελούν τα πάσης φύσης γνωστικά και συναισθηματικά καθήκοντα. Κάθε κόμβος του 

δικτύου εκτελεί μια διαφορετική πτυχή και όλα μαζί τα δίκτυα φέρνουν εις πέρας και 

ενορχηστρώνουν ολόκληρη την εργασία. Δεύτερον, μερικά από τα δίκτυα προσοχής 

εμπλέκονται στον έλεγχο των άλλων δικτύων. Αυτά τα δίκτυα προσοχής εμπλέκονται 

στην επιλογή και τον έλεγχο των άλλων δικτύων και επεξεργάζονται αισθητηριακές 

πληροφορίες και πληροφορίες από τη μνήμη. Τρίτον, τα δίκτυα αυτά αλλάζουν με την 

ανάπτυξη, τη διαδικασία μάθησης, ενδεχόμενο εγκεφαλικό τραυματισμό ή παθολογίας 

που εκδηλώνεται (Raz, 2004; Filley, 2002). 

 Τις τελευταίες δεκαετίες, δεδομένης της λεπτομερούς περιγραφής των δικτύων 

της προσοχής, είναι δυνατή η πληρέστερη μελέτη συμπτωμάτων που προκύπτουν από 

διάφορες μορφές παθολογίας που επισυμβαίνουν είτε λόγω εγκεφαλικού 

τραυματισμού ή άλλης οργανικής αιτιολογίας είτε λόγω εκδήλωσης ψυχικής 

διαταραχής, καθώς τα δίκτυα αυτά δύνανται να αποτελέσουν πρότυπα συστήματα για 

την κατανόηση των συμπτωμάτων αυτών (Raz, 2004; Filley, 2002; Berger & Posner, 

2000). Διακριτές εγκεφαλικές περιοχές διαμεσολαβούν για διαφορετικές διαδικασίες 

προσοχής και με τον τρόπο αυτό για παράδειγμα, είναι δυνατή η εξέταση της 

επιλεκτικής προσοχής σαν ένα σύστημα οργάνου με τη δική του λειτουργική ανατομία, 

νευρωνικό κύκλωμα και κυτταρική δομή (Raz, 2004; Posner & Fan, 2004). 

 Έχουν ταυτοποιηθεί τρία διακριτά συστήματα ελέγχου προσοχής: Επιλογή, 

προσανατολισμός και εγρήγορση. Τα συστήματα αυτά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 

αλλά το καθένα έχει σε κάποιο βαθμό λειτουργική και ανατομική ανεξαρτησία. Το 

σύστημα επιλογής αναφέρεται στην ικανότητα επιλογής μεταξύ πολλών 

αντικρουόμενων ενεργειών, ο προσανατολισμός περιλαμβάνει ένα σημείο αναφοράς 

στα αισθητηριακά αντικείμενα και η εγρήγορση περιλαμβάνει αλλαγές στην εσωτερική 

κατάσταση κατά την προετοιμασία για την αντίληψη του ερεθίσματος. Βλάβη σε κάθε 
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ένα από τα προαναφερόμενα διακριτά κυκλώματα προσοχής ανεξάρτητα από την πηγή 

που την προκάλεσε, συνδέεται με διαφορετικά νευρογνωστικά ελλείμματα. Ως εκ 

τούτου, η κατανόηση των νευρογνωστικών ελλειμμάτων προσοχής που είναι κυρίαρχα 

στις διαταραχές του ψυχωσικού φάσματος και η εγχάραξη θεραπευτικών παρεμβάσεων 

για την αντιμετώπισή τους, είναι δυνατή μέσω της διαλεύκανσης της λειτουργίας του 

μηχανισμού των συστημάτων προσοχής, όπως αναφέρεται στις νευροαπεικονιστικές 

μελέτες (Ojeda, Ortuno, Arbizu et al., 2002; Raz, 2004). 

2.1.2.2. Νευρωνικό υπόστρωμα προσοχής 

  Νευροαπεικονιστικές μελέτες αναφορικά με τη νευροανατομία της λειτουργίας 

της προσοχής αναφέρουν ενεργοποίηση μετωπιαίων και βρεγματικών περιοχών του 

εγκεφάλου ιδιαίτερα στο δεξί ημισφαίριο κατά τη διάρκεια της κατάστασης 

εγρήγορσης, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα (Intaite, Duarte, Castelo-Branco, 

2016; Dell’ Acqua, Doro, Dux et al., 2016; Maximo, Neupane, Saxena et al., 2016). 

Μετωπιαίες βλάβες στο δεξί ημισφαίριο, συντελούν σε δυσλειτουργία στην ικανότητα 

της παρατεταμένης προσοχής και συνδέονται με χαμηλή επίδοση ασθενών σε 

δοκιμασίες που απαιτούν συνεχόμενη εκτέλεση δραστηριότητων (Raz, 2004).  

 Ασθενείς με βλάβες σε βρεγματικές περιοχές, εκδηλώνουν δυσκολία τόσο στη 

διατήρηση της κατάστασης εγρήγορσης, όσο και στον προσανατολισμό της προσοχής 

(Vossel, Weidner, Moos & Fink, 2016; Benedek, Jauk, Beaty et al., 2016). Ευρήματα 

μελετών, καταδεικνύουν την εμπλοκή του θαλαμικού πυρήνα στην ενεργοποίηση της 

προσοχής, περιοχή που δρα ως κομβικός σταθμός αναμετάδοσης στον εγκέφαλο 

ρυθμίζοντας την είσοδο πληροφοριών από πολλές περιοχές (Raz, 2004; Chan et al., 

2004). Επιπρόσθετα, έχει διαπιστωθεί ότι η ενεργοποίηση του δικτυωτού σχηματισμού 

εμπλέκεται στην παρατεταμένη προσοχή, στον επιτελικό έλεγχο προσοχής και στην 

εγρήγορση (Chan et al., 2004).   Ο δικτυωτός σχηματισμός είναι καθοριστικός για τη 

διατήρηση της συνείδησης, ενεργοποιώντας την περιοχή του θαλάμου, το μεταιχμιακό 

σύστημα και άλλες περιοχές του φλοιού (Chan et al., 2004). 

 Η δυνατότητα εναλλαγής και μετατόπισης της προσοχής έχει παρατηρηθεί ότι 

ρυθμίζεται σημαντικά από το ραχιαίο έξω προμετωπιαίο φλοιό, περιοχή η οποία όταν 

υπολειτουργεί παρατηρείται αδυναμία ευελιξίας, επεξεργασίας ελέγχου και 

μετατόπισης προσοχής σε ασθενείς με σχιζοφρένεια (Filley, 2002; Chan et al., 2004). 
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Άλλες μετωπιαίες περιοχές του εγκεφάλου που φαίνεται να εμπλέκονται στη 

λειτουργία της προσοχής, είναι οι πρόσθιες περιοχές του προσαγωγίου και ο έσω 

μετωπιαίος λοβός (για τον συντονισμό της κατανομής των πόρων κατά τη διάρκεια της 

επιλογής και του ελέγχου των απαντήσεων, για τη χρονική παρακολούθηση των 

απαντήσεων και την εστιασμένη προσοχή), η κογχο-μετωπιαία περιοχή (για την έναρξη 

της αντίδρασης και την αναστολή κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας της προσοχής) 

(Chan et al., 2004). Άλλες μελέτες έχουν επισημάνει την εμπλοκή και των δεξιών 

οπίσθιων μετωπιαίων περιοχών στην παρατεταμένη προσοχή στο γενικό πληθυσμό 

(Filley, 2002; Chan et al., 2004). 

 Ο επιτελικός έλεγχος της προσοχής αφορά στην εκτέλεση πιο σύνθετων 

γνωστικών λειτουργιών τόσο για την παρακολούθηση όσο και για την επίλυση μεταξύ 

αντικρουόμενων επιλογών μεταξύ υπολογισμών που συμβαίνουν σε διαφορετικές 

περιοχές του εγκεφάλου. Ο επιτελικός έλεγχος απαιτείται σε καταστάσεις που 

εμπλέκουν σχεδιασμό, λήψη απόφασης, ανίχνευση σφαλμάτων, νέες ή μη σωστά 

αποκτημένες απαντήσεις, δύσκολες ή επικίνδυνες συνθήκες και υπερνίκηση 

μαθημένης συμπεριφοράς (Hopfinger, Buonocore & Mangun, 2000; Filley, 2002). 

Νευροαπεικονιστικά ευρήματα δείχνουν ότι ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου, 

αποτελεί σημαντικό κόμβο για τον επιτελικό έλεγχο της προσοχής (Raz, 2004; 

Hopfinger, Buonocore & Mangun, 2000). 

2.1.2.3. Ελλείμματα προσοχής σε ασθενείς στο φάσμα των ψυχωσικών 

διαταραχών 

2.1.2.3.1. Ελλείμματα προσοχής σε ασθενείς με σχιζοφρένεια 

 Η προσοχή αποτελεί χαρακτηριστική γνωστική δυσλειτουργία στην ψύχωση. 

Αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των γνωστικών λειτουργιών και η διαταραχή στον 

τομέα αυτό μπορεί να οδηγήσει τον ασθενή σε γενικότερη γνωστική έκπτωση και 

κοινωνική απομόνωση (Chan et al., 2004; Green, 1996). Το σύστημα ελέγχου της 

προσοχής είναι αναγκαίο για το διαχωρισμό των ερεθισμάτων με τα οποία ένα άτομο 

έρχεται αντιμέτωπο καθημερινά (Chan et al., 2004).  

Η διαταραχή της προσοχής αποτελεί κεντρικό έλλειμμα στη σχιζοφρένεια. 

Ασθενείς με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν μια γενικευμένη έκπτωση και στα τέσσερα 
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στοιχεία της προσοχής: Παρατεταμένη, επιλεκτική, εναλλασσόμενη και επεξεργασία 

ελέγχου προσοχής  (Reichenberg, 2010; Chana, Yipa, Lee, 2004).  

Ελλείμματα στην παρατεταμένη προσοχή έχουν επισημανθεί από διάφορες 

μελέτες (Mulet et al., 2007; Botzikas et al., 2006) τόσο σε ασθενείς με σχιζοφρένεια 

όσο και στους πρώτου βαθμού συγγενείς τους επιδρώντας και σε άλλες γνωστικές 

λειτουργίες, όπως στην εργαζόμενη μνήμη, τον οπτικοκινητικό συντονισμό, την 

αντίληψη της γλώσσας και άλλες επιτελικές λειτουργίες (Botzikas et al., 2006b; Albus, 

Hubmann, Mohr, Scherer, Sobitzack et al., 1997). 

Παράλληλα, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια εμφανίζουν ελλείμματα στην 

επιλεκτική προσοχή,  καθώς δυσκολεύονται να αναστείλουν άσχετες πληροφορίες και 

να εστιάσουν στις σημαντικές. Σύμφωνα με έρευνα των Mulet et al., (2007), 

παρατηρούνται ελλείμματα επιλεκτικής προσοχής τόσο σε ασθενείς όσο και στους 

πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Ελλείμματα στην επιλεκτική προσοχή επισημαίνονται 

και από ερευνητικά ευρήματα που συγκρίνουν επιδόσεις ασθενών με σχιζοφρένεια σε 

δοκιμασίες προσοχής και συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό με τους ασθενείς να 

εμφανίζουν χαμηλότερη επίδοση σε αντίστοιχες δοκιμασίες αναφορικά με το γενικό 

πληθυσμό (Botzikas et al., 2006b).  

Ο βαθμός έκπτωσης της δυσλειτουργίας της προσοχής και συγκεκριμένα των 

ελλειμμάτων στην επιλεκτική προσοχή ποικίλλει από ασθενή σε ασθενή, σύμφωνα με 

κάποιες έρευνες (Κανδιας & Γιακουμάκη, 2012; Botzikas et al., 2006b; Albus, 

Hubmann, Mohr, Scherer, Sobitzack et al., 1997),  ενώ αυτό το εύρημα δεν 

επιβεβαιώνεται από άλλες μελέτες (Censits et al., 1997).  

 Παράλληλα με αυτά τα ευρήματα, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια εκδηλώνουν και 

μια επιβράδυνση στο χρόνο αντίδρασης σε απλά οπτικά ερεθίσματα, επιβεβαιώνοντας 

έτσι μελέτες που αναφέρουν ελλείμματα σε οπτική και ακουστική προσοχή και σε 

ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών (Κανδιάς & Γιακουμάκη, 2012; Botzikas et al., 

2006b; Censits, Ragland, Gur & Gur, 1997). Σημαντικά ελλείμματα παρατηρούνται 

και στον επιτελικό έλεγχο της προσοχής, όπως φαίνεται σε δοκιμασίες όπως το 

Wisconsin Card Sorting (Chan et al., 2004).  

 Συμπληρωματικά, τα ελλείμματα προσοχής που παρατηρούνται σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια υποδεικνύουν την παρουσία παθολογίας στους μετωπιαίους λοβούς. 
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Προς επίρρωση αυτής της άποψης, νευροαπεικονιστικές μελέτες σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια πιστοποιούν βλάβες σε περιοχές των μετωπιαίων λοβές που θεωρούνται 

κρίσιμες και ελέγχουν την προσοχή. Αυτές οι περιοχές περιλαμβάνουν α) τον ραχιαίο 

πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό (ελέγχει την ακολουθία απόκρισης, την επιμονή, την 

εναλλαγή, την εστίαση και την επεξεργασία ελέγχου), β) τις περιοχές της πρόσθιας 

έλικας του προσαγωγίου και τον έσω μετωπιαίο λοβό (ελέγχει το συντονισμό των 

πηγών προσοχής κατά τη διάρκεια επιλογής και ελέγχου των απαντήσεων, τη χρονική 

παρακολούθηση των απαντήσεων και την εστιασμένη προσοχή), και γ) την 

κογχομετωπιαία περιοχή (έλεγχει την έναρξη και αναστολή απόκρισης κατά τη 

διάρκεια της επεξεργασίας της προσοχής) (Chana, Yipa, Lee, 2004).  

Η δυσλειτουργία στην προσοχή και τη συγκέντρωση αποτελεί ένα πρωταρχικό 

νευρογνωστικό έλλειμμα που έχει αναγνωριστεί ως σταθερό χαρακτηριστικό στη 

σχιζοφρένεια (Harris, Minassian et Perry, 2007; Heaton, Gladsjo, Palmer et al., 2001).  

Τα ελλείμματα στην προσοχή φαίνεται να μεταδίδονται ανεξάρτητα από άλλα 

νευροψυχολογικά και κλινικά συμμπτώματα σε οικογένειες όπου υπάρχει γενετική 

ευαλωτότητα για εκδήλωση της νόσου (Harris, Minassian et Perry, 2007; Elevan & 

Goldgerg, 2000; Harris, Adler, Young et al., 1996).  

Βάσει των ευρημάτων, η μειωμένη προσοχή θεωρείται ως ένας ενδιάμεσος 

φαινότυπος για τη σχιζοφρένεια και δύναται να αποτελεί έναν σταθερό δείκτη 

ευαλωτότητας για τη νόσο (Liu, Chen, Chang & Lin, 2000; Harris, Minassian et Perry, 

2007). Συμπληρωματικά, ελλείμματα στην παρατεταμένη προσοχή έχουν θεωρηθεί 

πιθανοί ενδοφαινοτυπικοί δείκτες στη σχιζοφρένεια. Διαφοροποιήσεις στους χρόνους 

αντίδρασης και λανθασμένοι ρυθμοί ενεργοποίησης θα μπορούσαν να αποτελέσουν 

επιπρόσθετους ενδοφαινότυπους για την αποσαφήνιση των διαφορών που 

παρατηρούνται στην επίδοση σε δοκιμασίες προσοχής (Giakoumaki, Roussos, Pallis, 

Bitsios, 2011). 

Τα ελλείμματα στην προσοχή έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή 

λειτουργικότητα των ασθενών με σχιζοφρένεια και η αποκατάστασή τους αποτελεί 

μαζί με την ικανότητα των ασθενών για επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, βασικό 

στόχο θεραπείας (Green, 1996). Άλλες μελέτες, έχουν συσχετίσει τη βελτίωση της 

λειτουργίας της προσοχής μέσω της λήψης άτυπης αντιψυχωσικής φαρμακευτικής 

αγωγής και συγκεκριμένα μέσω φαρμάκων όπως είναι η κλοζαπίνη και η ρισπεριδόνη 
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(Harris, Minassian et Perry, 2007; Harvey, 2003; Goldberg and Weinberger, 1996; 

Hagger et al., 1993; Lee et al., 1994). Άλλοι ερευνητές, αναφέρουν σταθερότητα των 

ελλειμμάτων της προσοχής τόσο για βραχύ όσο και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 

με τη λήψη φαρμακευτικής αγωγής ακόμα και σε ασθενείς που παρουσιάζουν 

βελτίωση τόσο στα θετικά όσο και στα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας 

(Harris, Minassian et Perry, 2007; Heaton, Gladsjo, Palmer et al., 2001). 

Σε γενικές γραμμές, ασθενείς με σχιζοφρένεια εκδηλώνουν ελλείμματα στην 

προσοχή τα οποία βελτιώνονται σε ένα βαθμό με τη φαρμακευτική αγωγή, ειδικά σε 

για όσους είναι ψυχιατρικά νοσηλευόμενοι. Τα ελλείμματα στην προσοχή, δεν είναι 

αποτέλεσμα της σοβαρότητας των συμπτωμάτων της νόσου, μπορούν τουλάχιστον να 

βελτιωθούν εν μέρει, με αντιψυχωσική φαρμακευτική θεραπεία και αποτελούν 

σταθερό νευρογνωστικό έλλειμμα στην πορεία της σχιζοφρένειας (Harris, Minassian 

et Perry, 2007). 

2.1.2.3.2. Ελλείμματα προσοχής σε ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή 

Τα ελλείμματα προσοχής που παρατηρούνται σε ασθενείς με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή έχουν μελετηθεί συγκριτικά και με άλλες διαταραχές 

όπως είναι η διπολική διαταραχή και η σχιζοφρένεια (Torrent, Martinez-Aran, Amann, 

2007). Σε έρευνα που διενεργήθηκε σε ασθενείς με διπολική διαταραχή και ασθενείς 

με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, οι ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή 

εκδήλωσαν πιο σημαντικά ελλείμματα στην προσοχή (Torrent, Martinez-Aran, Amann, 

2007) συγκριτικά με τους ασθενείς με διπολική διαταραχή, των οποίων τα ελλείμματα 

είναι γενικά πιο ήπιας μορφής (Studentkowski, Scheele, Calabrese et al., 2010).  

Αντίστοιχα, συγκριτικά με τους ασθενείς με σχιζοφρένεια, οι ασθενείς με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή έχουν ηπιότερα νευρογνωστικά ελλείμματα στην 

προσοχή όπως και στις επιτελικές λειτουργίες τα οποία μάλιστα είναι ανεξάρτητα από 

την επίδραση της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής και σχετίζονται με τη φύση 

της νόσου (Green, 2008; Bornstein, Nasrallah, Olson, Coffman, Torello & 

Schwarzkopf, 1990). 

Αναφορικά με τη βαρύτητα των νευρογνωστικών ελλειμμάτων στη 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, υπάρχει η υπόθεση είτε ότι βρίσκεται σε ένα συνεχές 

ανάμεσα στη σχιζοφρένεια και τις διαταραχές της διάθεσης, είτε ότι αποτελεί 
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ξεχωριστή διαγνωστική οντότητα που συγκαταλέγεται στο φάσμα των ψυχωσικών 

διαταραχών (Malhi, Green, Fagiolini et al., 2008). Η ακριβής φύση της τίθεται υπό 

διερεύνηση και αποτελεί αντικείμενο πολλών μελετών, ωστόσο με βάσει το τελευταίο 

διαγνωστικό ταξινομικό σύστημα συγκαταλέγεται στο φάσμα των ψυχωσικών 

διαταραχών δεδομένου ότι έχει περισσότερα κοινά σημεία με τη σχιζοφρένεια όσον 

αφορά τα νευρογνωστικά ελλείμματα, καθώς βάσει μελετών που έχουν διενεργηθεί σε 

κλινικά δείγματα ασθενών με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή διαπιστώνεται ότι 

παρουσιάζουν περισσότερες ομοιότητες με το νευρογνωστικό και κλινικό προφίλ 

ασθενών με σχιζοφρένεια παρά με τη διπολική διαταραχή (Rink, Pagel, Franklin & 

Baethge, 2016; Pagel, Baldessarini, Franklin & Baethge, 2013a) . 

Σε γενικές γραμμές όμως, τόσο εμπειρικές όσο και μετα-αναλυτικές έρευνες 

που συγκρίνουν τα νευρογνωστικά ελλείμματα τόσο στην πρόσοχή όσο και σε άλλες 

λειτουργίες στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή και τη σχιζοφρένεια, καταλήγουν σε 

αντικρουόμενα συμπεράσματα καθώς μερικές αναφέρουν παρόμοια νευρογνωστική 

δυσλειτουργία ανάμεσα στις δύο διαταραχές (Rink, Pagel, Franklin & Baethge, 2016; 

Pagel, Baldessarini, Franklin & Baethge, 2013a), ενώ άλλες επισημαίνουν πιο 

σοβαρής μορφής νευρογνωστική δυσλειτουργία στη σχιζοφρένεια (Barch & Sheffield, 

2014; Studentkowski, Scheele, Calabrese et al., 2010). 

2.1.2.3.3. Ελλείμματα προσοχής σε ασθενείς με διπολική διαταραχή με 

ψυχωσική συμπτωματολογία 

Όσον αφορά στα ελλείμματα προσοχής στη διπολική διαταραχή με συνοδά 

ψυχωσικά συμπτώματα, το νευρογνωστικό προφίλ των ασθενών είναι παρόμοιο με 

αυτό των ασθενών με σχιζοφρένεια καθώς η επίδοσή τους σε δοκιμασίες αξιολόγησης 

της προσοχής είναι αντίστοιχη στις δύο διαταραχές (Camelo, Velasques, Ribeiro, Netto, 

Cheniaux, 2013; Simonsen, Sundet, Vaskinn et al., 2008). Αντίστοιχα, ασθενείς με 

ψΔΔ, διαφοροποιούνται από ασθενείς με διπολική διαταραχή που δε συνοδεύεται από 

ψυχωσικά στοιχεία αναφορικά με τη λειτουργία της προσοχής, με τους πρώτους να 

εκδηλώνουν πιο σοβαρά ελλείμματα προσοχής (Camelo, Velasques, Ribeiro, Netto, 

Cheniaux, 2013; Kuswanto, Chin, Sum et al., 2016). 

Αναφορικά με τα είδη της προσοχής που είναι ελλειμματικά στη διπολική 

διαταραχή γενικότερα αλλά και στη ψΔΔ ειδικότερα, όλα τα είδη προσοχής φαίνεται 

να είναι επηρεασμένα (Andersson, Barder, Hellvin, Løvdahl, & Malt, 2008; Barrett, 
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Mulholland, Cooper, & Rushe, 2009; Bonnín et al., 2012; Burdick et al., 2009; Iverson, 

Brooks, & Young, 2009).  

Η σοβαρότητα των ελλειμμάτων που εκδηλώνουν οι ασθενείς με διπολική 

διαταραχή και ψυχωσικά στοιχεία φαίνεται να βρίσκεται σε ένα συνεχές με τα 

ελλείμματα που εκδηλώνουν ασθενείς με σχιζοφρένεια και διπολική διαταραχή και 

συγκαταλέγονται σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο δυσλειτουργίας μεταξύ αυτών που 

εκδηλώνονται στη σχιζοφρένεια και αυτών που συνοδεύουν τη διπολική διαταραχή 

χωρίς συνοδή ψυχωσική συμπτωματολογία (Kuswanto, Chin, Sum et al., 2016). 

2.1.2.3.4. Ελλείμματα προσοχής σε ασθενείς με καταθλιπτική διαταραχή με 

ψυχωσική συμπτωματολογία 

 Έρευνες που μελετούν τα νευρογνωστικά ελλείμματα ασθενών με καταθλιπτική 

διαταραχή και ασθενών με καταθλιπτική διαταραχή και συνοδά ψυχωσικά στοιχεία, 

αναφέρουν διαφορετικό προφίλ ασθενών στις δύο αυτές διαγνωστικές κατηγορίες 

αναφορικά με τα νευρογνωστικά ελλείμματα. Συγκεκριμένα, σε μελέτη που έκανε 

σύγκριση των δύο υπομορφών της διαταραχής με το γενικό πληθυσμό, αναφέρονται 

διαφορές αναφορικά με την παρατεταμένη προσοχή και συγκέντρωση σε ασθενείς με 

κατάθλιψη και ψυχωσικά στοιχεία και σε ασθενείς με κατάθλιψη χωρίς ψυχωσικά 

στοιχεία. Τόσο οι ασθενείς με κατάθλιψη όσο και η ομάδα ελέγχου παρουσίασε 

φυσιολογικό προφίλ όσον αφορά στην προσοχή και συγκέντρωση, σε αντίθεση με τους 

ασθενείς με κατάθλιψη και ψυχωσικά στοιχεία. Η μειωμένη επίδοση σε δοκιμασίες 

προσοχής που εμφάνισαν οι ασθενείς με κατάθλιψη και ψυχωσικά συμπτώματα 

ενδεχομένως να αποτελέσει ενδοφαινοτυπικό δείκτη αναφορικά με τη γνωστική 

δυσλειτουργία της προσοχής και τα οξέα ψυχωσικά συμπτώματα της νόσου (Fleming, 

Blasey, & Schatzberg, 2004). 

 Το νευροψυχολογικό προφίλ της ψυχωσικής κατάθλιψης στην πρώιμη και μέση 

ενηλικίωση δεν έχει μελετηθεί επαρκώς, καθώς τα υπάρχοντα ευρήματα είναι ασυνεπή, 

είτε στερούνται μεθοδολογικής επάρκειας, είτε δεν τεκμηριώνουν με σαφήνεια τα 

ακριβή χαρακτηριστικά του, καθώς συγχέονται με τις επιπτώσεις της χρονιότητας της 

νόσου και της αντιψυχωσικής φαρμακευτικής αγωγής που χορηγείται για τον έλεγχο 

των ψυχωσικών συμπτωμάτων (Hill, Keshavan, Thase & Sweeney, 2004). Ένας τρόπος 

για την καλύτερη κατανόηση της νευρογνωστικής δυσλειτουργίας είναι μέσω της 

σύγκρισης και εξέτασης κλινικών πληθυσμών με διάγνωση σχιζοφρένειας και 
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κατάθλιψης χωρίς ψυχωσική συμπτωματολογία. Μελέτες με ασθενείς με μη ψυχωτική 

κατάθλιψη, αναφέρουν ελλείμματα προσοχής και επιτελικής λειτουργίας σχετικά ήπια, 

συγκριτικά με ασθενείς με διάγνωση σχιζοφρένειας (Bilder, Bogerts, Ashtari et al., 

1995; Goldberg, Weinberger, Berman et al., 1987; Saykin, Shtasel, Gur et al., 1994).  

 Η ψυχωσική κατάθλιψη έχει συσχετιστεί με πιο σοβαρή δυσλειτουργία που 

επηρεάζει μια ευρύτερη περιοχή γνωστικών δεξιοτήτων σε σχέση με πιο ήπιες και 

εκλεκτικές βλάβες που παρατηρούνται στη μη-ψυχωτική κατάθλιψη (Bench, Friston, 

Brown et al., 1992;  Dolan, Bench, Friston et al., 1992; Drevets, Videen, Price et al., 

1992; Fossati, Amar, Raoux et al., 1999). Συγκεκριμένα, μελέτες αναφέρουν ότι η 

επίδοση ασθενών με ψυχωτική κατάθλιψη σε δοκιμασίες προσοχής χαρακτηρίζεται σε 

σημαντικό βαθμό πιο ελλειμματική συγκριτικά με ασθενείς με μη ψυχωτική κατάθλιψη 

(Basso & Bornstein, 1999; Hill, Keshavan, Thase & Sweeney, 2004). Παράλληλα, το 

νευροψυχολογικό προφίλ ασθενών με ψυχωτική κατάθλιψη παρουσιάζει κοινά 

χαρακτηριστικά με αυτό που παρουσιάζουν ασθενείς με σχιζοφρένεια αλλά ωστόσο  

με πιο ήπια συμπτώματα.  

 Συμπληρωματικά, το νευρογνωστικό προφίλ ασθενών με ψυχωτική κατάθλιψη 

διαφοροποιείται σημαντικά από το προφίλ ασθενών με μη ψυχωτική κατάθλιψη 

αναφορικά με την οπτικοχωρική αντίληψη, με αυτό των ασθενών με κατάθλιψη και 

ψυχωσική συμπτωματολογία να παρουσιάζει πιο σοβαρά ελλείμματα (Hill, Keshavan, 

Thase & Sweeney, 2004; Mojtabai, Bromet, Harvey et al., 2000; Albus, Hubmann, 

Wahlheim et al., 1996). Επιπρόσθετα, ευρήματα μελετών παρέχουν υποστήριξη ότι το 

νευροψυχολογικό προφίλ της ψυχωσικής κατάθλιψης αναφορικά με τη λειτουργία της 

προσοχής, μοιάζει περισσότερο με αυτό της σχιζοφρένειας, αποτελεί ξεχωριστή 

διαταραχή που ανήκει περισσότερο στο φάσμα της ψύχωσης, δε συγκαταλέγεται στις 

διαταραχές διάθεσης και ως εκ τούτου, χρήζει αντικείμενο ξεχωριστής μελέτης και 

ερευνητικής προσέγγισης (Hill, Keshavan, Thase & Sweeney, 2004; Mojtabai, Bromet, 

Harvey et al., 2000; Albus, Hubmann, Wahlheim et al., 1996; Jeste, Heaton, Paulsen 

et al., 1996; Nelson, Sax &  Strakowski, 1998).  
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2.1.2. Μνήμη 

2.1.2.4. Εισαγωγικά στοιχεία 

 Η μνήμη αποτελεί μια διεργασία του εγκεφάλου που εμπεριέχει στοιχεία, όπως 

η κωδικοποίηση, η ανάκληση, η ανάσυρση και η αναγνώριση σειράς πολυδιάστατων 

ερεθισμάτων, όπως οπτικά, οσφρητικά, ακουστικά και γευστικά. Υπάρχουν πολλά 

διακριτά είδη διεργασιών μνήμης και στη βιβλιογραφία προτείνονται διάφορα 

συστήματα ταξινόμησης των ειδών της μνήμης.  

 Ένας από τους πρώτους θεωρητικούς μελετητές της μνήμης ο James (1890), 

διέκρινε δύο είδη μνήμης βάσει των ιδιοτήτων του αντικειμένου που επρόκειτο να 

ανακληθεί σε δύο χρονικές φάσεις. Αναφέρθηκε στην "Πρωτογενή Μνήμη" κατά την 

οποία γίνεται βραχυπρόθεσμη διεργασία και στη "Δευτερογενή Μνήμη" κατά την 

οποία γίνεται μακροπρόθεσμη διεργασία και αποθήκευση. Αργότερα, ο Broadbent 

(1958), αποσαφήνισε με τη μελέτη του το διαχωρισμό των διεργασιών της μνήμης, 

διακρίνοντάς την σε Βραχύχρονη και σε Μακρόχρονη μνήμη.  

 Μια σημαντική διάκριση των διεργασιών της μνήμης, είναι αυτή της Δηλωτικής 

και της Άδηλης Μνήμης. Η Δηλωτική Μνήμη αναφέρεται στην ανάκληση και 

αναγνώριση δεδομένων, γεγονότων, εννοιών που είναι προσβάσιμα στην συνειδητή 

ανάκληση. Διακρίνεται σε λεκτική μνήμη όταν αναφέρεται σε λεκτικό υλικό (π.χ. 

κείμενα, λέξεις) και σε οπτικοχωρική μνήμη όταν αφορά μη-λεκτικό υλικό (π.χ. 

σχήματα, εικόνες). Παράλληλα, η δηλωτική μνήμη  με βάση το χρόνο αποθήκευσης 

των πληροφοριών διακρίνεται σε τέσσερα είδη: βραχύχρονη, εργαζόμενη,  επεισοδιακή 

και σημασιολογική μνήμη τα οποία θα περιγραφούν παρακάτω.  

 Η Άδηλη Μνήμη αναφέρεται στην εκμάθηση που γίνεται με μη έκδηλο τρόπο. 

Το κυριότερο είδος άδηλης μνήμης είναι η διαδικαστική μνήμη η οποία αναφέρεται 

στις διεργασίες που σχετίζονται με αυτές τις ικανότητες και τις αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες που απαιτούνται για να εκτελεστεί μια δεδομένη φυσική λειτουργία 

εκμάθησης (όπως οι κινητικές δεξιότητες που χρειάζονται για τη συγγραφή ενός 

κειμένου) (Martin, 2011). 

 Αναφορικά με τα είδη μνήμης με βάση το χρόνο αποθήκευσης των 

πληροφοριών περιγράφονται ως εξής: Η εργαζόμενη μνήμη ορίστηκε αρχικά ως μια 

ενεργή βραχύχρονη διαδικασία, όπου επιτρέπει την προσωρινή αποθήκευση των 



 
[72] 

 

πληροφοριών και το περιεχόμενο της οποίας, μεταβάλλεται διαρκώς ανάλογα με τις 

απαιτήσεις άμεσης επεξεργασίας, και το οποίο δεν οδηγεί αναγκαστικά σε 

μακροπρόθεσμη αποθήκευση της πληροφορίας. Η βραχύχρονη μνήμη αφορά την 

ικανότητα διατήρησης πληροφοριών για σύντομο χρονικό διάστημα (δευτερόλεπτα) 

και την ικανότητα άμεσης ανάκλησης και επανάληψής τους. Η επεισοδιακή μνήμη 

αποτελεί κατηγορία μακρόχρονης μνήμης που αφορά την κωδικοποίηση των εμπειριών 

ενός ατόμου και περιλαμβάνει χρονολογικά καταχωρημένες πληροφορίες και 

χωροχρονικές συσχετίσεις (Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013). Η σημασιολογική 

μνήμη αφορά την ικανότητα ενθύμησης γνώσεων και εννοιών τις οποίες έχει 

αποκτήσει ένα άτομο στο παρελθόν. Η μακρόχρονη μνήμη αποτελεί το μνημονικό 

σύστημα που συγκρατεί πληροφορίες για μεγάλες χρονικές περιόδους (Martin, 2011). 

 H μνήμη είναι η γνωστική λειτουργία στις διαταραχές του ψυχωσικού 

φάσματος που εμφανίζει τα πιο έντονα ελλείμματα. Κυρίως, επηρεάζονται η 

εργαζόμενη και η επεισοδιακή μνήμη (Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013; Weiss & 

Heckers, 2001; Ruche, Woodruff, Murray, & Morris, 1999). Γενικά, τα ελλείμματα 

αυτά, δεν οφείλονται μόνο στα θετικά συμπτώματα, στο χαμηλό επίπεδο 

συγκέντρωσης ή στη δράση από τη λήψη αντιψυχωσικής φαρμακευτικής αγωγής 

(Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013; Goldberg & Weinberg, 1996; Landro, 1994).  

 Η αιτιοπαθογένεια των ελλειμμάτων μνήμης είναι σύνθετη και επιδρά ευρέως 

στα νευρωνικά κυκλώματα. Φαίνεται ότι o τρόπος οργάνωσης των νευρωνικών 

κυκλωμάτων, ο τρόπος διαχείρισης των επιπέδων ενεργοποίησής τους και η 

λειτουργική ένταξη των κυκλωμάτων αυτών διαφοροποείται σε σημαντικό βαθμό σε 

ασθενείς με σχιζοφρένεια συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό. Η δυσλειτουργία αυτή 

στα νευρωνικά κυκλώματα της μνήμης, θα μπορούσε να εντοπιστεί είτε σε μία 

εγκεφαλική περιοχή, είτε μέσα σε ένα συγκεκριμένο νευρωνικό δίκτυο ελέγχου της 

μνημονικής λειτουργίας ή ακόμα σε ένα επίπεδο διασυνδεδεμένων δικτύων (Callicott, 

Mattay, Verchinski et al., 2003; Fornito, Zalesky, Pantelis & Bullmore, 2012; 

Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013).  Έτσι λοιπόν, η παθοφυσιολογία που εντοπίζεται 

στα νευρωνικά κυκλώματα της μνήμης και προκαλεί την εκδήλωση αντίστοχων 

μνημονικών ελλειμμάτων σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, μπορεί να δώσει σαφείς 

ενδείξεις για την πολυπλοκότητα της φύσης των διαταραχών του ψυχωσικού 

φάσματος. (Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013).  
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2.1.2.5.  Νευρωνικό υπόστρωμα μνήμης 

 Το νευροανατομικό υπόστρωμα της δηλωτικής (λεκτικής) μνήμης 

περιλαμβάνει τον ιππόκαμπο καθώς επίσης και περιοχές του συνειρμικού κροταφικού, 

μετωπιαίου και βρεγματικού φλοιού, ενώ αντίστοιχα, το νευρωνικό υπόστρωμα της 

άδηλης (μη λεκτικής) μνήμης περιλαμβάνει κυκλώματα που συνδέουν τα βασικά 

γάγγλια με το βρεγματικό και τον μετωπιαίο λοβό εμπλέκοντας παράλληλα, 

εγκεφαλικές περιοχές, όπως είναι η αμυγδαλή και η παρεγκεφαλίδα. Η  μακρόχρονη 

μνήμη συσχετίζεται με τη λειτουργία του ιπποκάμπου και του επιπέδου 

διεγερσιμότητας μιας εγκεφαλικής περιοχής του πλευρικού ενδορινικού φλοιού, η 

οποία σχηματίζει συνάψεις με την οδοντωτή έλικα που αποτελεί τμήμα του 

ιπποκάμπου. Άλλες σημαντικές υποφλοιώδεις δομές στη λειτουργία της μακρόχρονης 

μνήμης είναι τα μαστία και η ψαλίδα. Δεδομένου ότι ο ιππόκαμπος συνδέεται με την 

αποκρυστάλλωση της μνήμης, ενδεχόμενη βλάβη του, δύναται να προκαλέσει 

διαταραχές στη μετάβαση από τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη μνήμη (Martin, 2011; 

Abel & Lattal, 2001).  

 Νευροαπεικονιστικές μέθοδοι έχουν δείξει ότι η κωδικοποίηση της μνήμης για 

γεγονότα με προσωπική σημασία, ανθρώπους και αντικείμενα, σχετίζεται με 

ενεργοποίηση περιοχών που περιλαμβάνουν τον προμετωπιαίο και έσω κροταφικό 

φλοιό και την παρεγκεφαλίδα (Martin, 2011). Οι μελέτες συνήθως αναφέρουν 

ενεργοποίηση του αριστερού ημισφαιρίου κατά την κωδικοποίηση της μνήμης 

γεγονότων με προσωπική σημασία, κυρίως κατά την κωδικοποίηση λεκτικού υλικού. 

Η κωδικοποίηση μη λεκτικού υλικού φαίνεται να σχετίζεται με αμφοτερόπλευρη 

ενεργοποίηση των μετωπιαίων λοβών (Fletcher & Henson, 2001). Ο ιππόκαμπος και η 

παραιπποκάμπεια έλικα έχει βρεθεί ότι εμπλέκονται στην αποθήκευση και ανάκτηση 

της πληροφορίας, μέσω των διασυνδέσεών τους με νεοφλοιώδεις περιοχές (Cabeza & 

Nyberg, 2000). 

 Έχουν διεξαχθεί μελέτες λειτουργικής απεικόνισης αναφορικά με κατηγορίες 

της δηλωτικής μνήμης όπως είναι η εργαζόμενη και η επεισοδιακή μνήμη και το 

νευρωνικό τους υπόστρωμα σε σχέση με το φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών. Το 

νευροανατομικό υποβαθρο της φυσιολογικής εργαζόμενης μνήμης, περιλαμβάνει τον 

προμετωπιαίο φλοιό, αλλά παραμένει αδιευκρίνιστο, αν συμμετέχει και η περιοχή του 

ιπποκάμπου ή εμπλέκεται μόνο στη λειτουργία της μακρόχρονης μνήμης (Kraguljac, 
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Srivastava & Lahti, 2013; Jeneson & Squire, 2012). Σε μελέτες λειτουργικής 

απεικόνισης αναφορικά με την εργαζόμενη μνήμη, ο προμετωπιαίος φλοιός είναι από 

τις περιοχές του εγκεφάλου που ερευνώνται ευρέως. Μειωμένη ενεργοποίηση 

ραχιαίου-έξω προμετωπιαίου φλοιού στη σχιζοφρένεια συσχετίζεται με μειωμένη 

επίδοση σε δοκιμασίες εργαζόμενης μνήμης (Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013; Van 

Snellenberg, Torres & Thornton, 2006; Glahn, Ragland, Abramoff et al., 2005). 

 Το νευρωνικό υπόστρωμα της επεισοδιακής μνήμης,  αποτελείται από ένα 

δίκτυο τόσο φλοιωδών όσο και υποφλοιωδών εγκεφαλικών περιοχών και εξαρτάται 

από τον έσω κροταφικό λοβό που δέχεται συνδέσεις από τον προμετωπιαίο φλοιό 

(Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013; Tulving & Markowitsch, 1998; Leavitt, & 

Goldberg, 2009; Heckers, Curran, Goff et al., 2000). Έρευνες μετααναλύσεων 

αναφορικά με την επεισοδιακή μνήμη, αναφέρουν μειωμένη δραστηριότητα στον 

ιππόκαμπο του δεξιού ημισφαιρίου με ελλείμματα στον αριστερό κατώτερο μετωπιαίο 

φλοιό και στο μέσο προμετωπιαίο φλοιό κατά τη φάση κωδικοποίησης μνημονικού 

υλικού σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και μια μειωμένη ενεργοποίηση στον ιππόκαμπο 

με ταυτόχρονη υπερδραστηριότητα της παραιπποκάμπιας έλικας και με ελλείμματα 

στην ενεργοποίηση του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου, του κατώτερου μετωπιαίου 

φλοιού και του μέσου προμετωπιαίου φλοιού κατά τη φάση ανάκλησης μνημονικού 

υλικού (Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013; Achim & Lepage, 2005).  

 Ωστόσο μεταγενέστερη έρευνα μετα-ανάλυσης που μελέτησε τη 

νευροαπεικόνιση ελλειμμάτων επεισοδιακής μνήμης σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, 

διαπίστωσε μικρότερου βαθμού προμετωπιαία ενεργοποίηση στον ραχιαίο πλάγιο και 

στον κοιλιακο-πλάγιο προμετωπιαίο φλοιό κατά τη φάση κωδικοποίησης και 

ανάκλησης αλλά δεν επιβεβαίωσε ωστόσο μειωμένη ενεργοποίηση στον ιππόκαμπο 

και στο μέσο κροταφικό λοβό σε ασθενείς κατά τη φάση κωδικοποίησης ή ανάκλησης 

μνημονικού υλικού. Διαπίστωσαν μια σχετική ενεργοποίηση της παραιπποκάμπιας 

έλικας κατά τη διάρκεια της κωδικοποίησης και ανάκλησης η οποία μπορεί να 

αντικατοπτρίζει ένα αντισταθμιστικό μηχανισμό με συνολικά μεγαλύτερη κατανομή 

στις δυσλειτουργίες στην ανάκληση συγκριτικά με την κωδικοποίηση (Kraguljac, 

Srivastava & Lahti, 2013; Ragland, Laird, Ranganath, Blumenfeld, Gonzales & Glahn, 

2009). 



 
[75] 

 

 Τα νευρωνικά αυτά δίκτυα της εργαζόμενης μνήμης και της επεισοδιακής 

μνήμης  διασυνδέονται και παίζουν ρόλο στην επεξεργασία των ερεθισμάτων από το 

περιβάλλον (Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013; Nyberg, Marklund, Persson, et al., 

2003). Ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου είναι υπεύθυνος για το γνωστικό έλεγχο, 

ο κοιλιακός πλάγιος προμετωπιαίος φλοιός σχετίζεται με την επεξεργασία 

πληροφορίας από ένα ερέθισμα και ο ραχιαίος πλάγιος προμετωπιαίος φλοιός 

συνδέεται με την επεξεργασία των σχέσεων μεταξύ των ερεθισμάτων (Kraguljac, 

Srivastava & Lahti, 2013; Kerns, Cohen, MacDonald et al., 2005; Badre & Wagner, 

2007; Blumenfeld & Ranganath, 2006). 

 Η κατανόηση του νευρωνικού υποστρώματος της μνήμης στις διαταραχές του 

ψυχωσικού φάσματος παραμένει μια πρόκληση, διότι οι μελέτες λειτουργικής 

απεικόνισης δε μπορούν να το αποσαφηνίσουν παρέχοντας μια συνολική διαπίστωση. 

Αυτό μπορεί να σχετίζεται με την ετερογένεια της νόσου, τη διαφορετική ανταπόκριση 

των ασθενών στη φαρμοθεραπεία, τη διαφορετική επίδοση στις νευροψυχολογικές 

δοκιμασίες μνήμης, τον πειραματικό σχεδιασμό  και άλλες παραμέτρους που δεν έχουν 

ακόμη διευκρινιστεί. Είναι ξεκάθαρο ότι οι περιοχές του εγκεφάλου, επηρεάζονται 

διαφορικά από τη σχιζοφρένεια, αλλά δεν υφίσταται ένα γενικότερο μηχανιστικό 

μοντέλο αναφορικά με τα μνημονικά ελλείμματα που να συμπεριλαμβάνει διαφορετικά 

συστήματα μνήμης, τη σχέση μεταξύ των συστημάτων μνήμης και της ικανότητας 

διαμόρφωσής τους ή των νευρωνικών δικτύων που δεν σχετίζονται με τη μνήμη 

(Kraguljac, Srivastava & Lahti, 2013).  

 Είναι κρίσιμο, όχι μόνο να προωθηθεί η κατανόηση της λειτουργικής 

αρχιτεκτονικής της δυσλειτουργίας της μνήμης, αλλά και να διερευνηθούν οι 

μηχανισμοί που επιτρέπουν τον χειρισμό σχετικών δικτύων, προάγοντας με τον τρόπο 

αυτό τη δημιουργία κατάλληλων προυποθέσεων και παραμέτρων για τη θεραπεία των 

ψυχωσικών διαταραχών. 

2.1.2.6. Ελλείμματα μνήμης σε ασθενείς στο φάσμα των ψυχωσικών 

διαταραχών  

2.1.2.6.2. Ελλείμματα μνήμης σε ασθενείς με σχιζοφρένεια 

 Ελλείμματα σε διάφορα είδη μνήμης έχουν εντοπιστεί σε ασθενείς που πάσχουν 

από σχιζοφρένεια. Σε ό,τι αφορά στη δηλωτική μνήμη, οι ασθενείς με σχιζοφρένεια 
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παρουσιάζουν σοβαρή δυσλειτουργία στην άμεση και μακρόχρονη λεκτική και μη 

λεκτική μνήμη σε αντίστοιχες δοκιμασίες μέτρησης σύμφωνα με αποτελέσματα μετα-

αναλύσεων (Reichenberg, 2010). Αντίθετα, η διαδικαστική μνήμη φαίνεται να 

διατηρείται στους ασθενείς με σχιζοφρένεια καθώς η διαδικαστική μάθηση, “μάθηση 

μέσω της πράξης” μπορεί να οριστεί ως στρατηγική ανάπτυξης δεξιοτήτων, στην οποία 

η στρατηγική εκτέλεσης δε δύναται να περιγραφεί ρητά (Owens et al., 2011). Οι 

ασθενείς με σχιζοφρένεια παρουσιάζουν καλή επίδοση σε αυτό το είδος μνήμης ή ήπιας 

μορφής δυσλειτουργία της διαδικασίας μάθησης. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς με 

σχιζοφρένεια παρουσιάζουν ελλείμματα στη μάθηση και ανάκληση νέων 

πληροφοριών, καθώς παρατηρείται καθυστέρηση ανάκλησης και αυτό φαίνεται σε 

δοκιμασίες ελεύθερης ανάκλησης, όπου έχουν χαμηλότερη επίδοση σε σχέση με αυτή 

του γενικού πληθυσμού. Η περιοχή που συνδέεται με την ικανότητα ανάκλησης είναι 

ο προμετωπιαίος φλοιός όπου φαίνεται να υπολειτουργεί στους ασθενείς με 

σχιζοφρένεια (Κάνδιας & Γιακουμάκη, 2012; Fucetola et al., 2000). Συνεπώς, η 

δυσλειτουργία στην ικανότητα ανάκλησης συσχετίζεται με δυσλειτουργία στις 

επιτελικές λειτουργίες (Κάνδιας & Γιακουμάκη, 2012; Albus et al., 1997; Riley et al., 

2000).  

 Ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη που παρατηρούνται σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια, μπορούν να θεωρηθούν ως πιθανοί ενδοφαινότυποι για τη νόσο ακόμα 

και για τους υγιείς πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Αυτό υποδεικνύεται από την 

επίδοση σε αντίστοιχες δοκιμασίες αξιολόγησης εργαζόμενης μνήμης όπου ασθενείς 

με σχιζοφρένεια τείνουν να παρουσιάζουν χαμηλότερες βαθμολογίες συγκριτικά με το 

γενικό πληθυσμό. Τα ελλείμματα στην εργαζόμενη μνήμη αλλά και τις επιτελικές 

λειτουργίες, βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τα ελλείμματα που παρατηρούνται 

στην  προσοχή, τα οποία κατέχουν κεντρικό ρόλο στη σχιζοφρένεια (Giakoumaki, 

Roussos, Pallis, Bitsios, 2011).  

 Συμπληρωματικά, γνωστικά ελλείμματα σε ασθενείς με σχιζοφρένεια 

παρατηρούνται και στην επεισοδιακή μνήμη (Owens et al., 2011). Πιο συγκεκριμένα, 

δεδομένα μελετών αναφέρουν δυσλειτουργία στον έσω κροταφικό λοβό σε ασθενείς 

με σχιζοφρένεια κατά τη διάρκεια ανάκλησης σε δοκιμασίες επεισοδιακής μνήμης 

(Κανδιάς & Γιακουμάκη, 2012). 
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 Τα ελλείμματα μνήμης συσχετίζονται και επιδρούν στην καθημερινή 

λειτουργικότητα των ασθενών και ειδικότερα στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, 

στην επίλυση προβλημάτων και στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων. Μάλιστα τα 

ελλείμματα αυτά στη μνήμη κυριαρχούν στη νόσο και με την πάροδο του χρόνου 

φθίνουν περισσότερο, συγκριτικά με άλλες γνωστικές λειτουργίες (Κανδιάς & 

Γιακουμάκη, 2012; Schuepbach, Keshavan, Kmiec, & Sweeney, 2002). 

2.1.2.6.3. Ελλείμματα μνήμης σε ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή 

 Η λεκτική μνήμη και η επίδοση σε μια σειρά από δοκιμασίες που είναι γνωστό 

ότι σχετίζονται με τη λειτουργία του μετωπιαίου λοβού, μελετήθηκαν σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. Και οι δύο ομάδες ασθενών, 

παρουσίασαν εξίσου σημαντικά ελλείμματα στη λεκτική μνήμη. Πιο συγεκριμένα, και 

οι δύο ομάδες ασθενών εμφάνισαν ελλείμματα στην ανάκληση πληροφοριών, αλλά 

σχεδόν φυσιολογική μνήμη αναγνώρισης. Υπήρξαν ελλείμματα και των δύο ομάδων 

ασθενών σε δοκιμασίες καθυστερημένης ανάκλησης. Το μέγεθος του ελλείμματος ήταν 

μεγαλύτερο για τους ασθενείς με σχιζοφρένεια, παρά για τους ασθενείς με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή. (Beatty, Jocic, Monson, & Staton, 1993).  

 Παράλληλα, ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή εκδηλώνουν 

περισσότερα ελλείμματα στη λεκτική μνήμη και μάθηση συγκριτικά με ασθενείς με 

διπολική διαταραχή και τον υγιή πληθυσμό (Torrent, Martinez-Aran, Amann, et al., 

2007), ενώ εκδηλώνουν κοινά χαρακτηριστικά με τη σχιζοφρένεια αναφορικά με το 

νευρογνωστικό προφίλ της λεκτικής εργαζόμενης μνήμης (Studentkowski, Scheele, 

Calabrese et al., 2010).  

Σύμφωνα με ερευνητές (Szoke, Meary, Trandafir, 2007), ασθενείς με 

σχιζοσυναισθηματική διαταραχή από τη μια παρουσιάζουν κοινά στοιχεία ως προς το 

νευρογνωστικό προφίλ μνήμης με τη σχιζοφρένεια και από την άλλη, τα 

νευρογνωστικά ελλείμματα στη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, κυμαίνονται σε ένα 

συνεχές μεταξύ της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής.  

2.1.2.6.4. Ελλείμματα μνήμης σε ασθενείς με διπολική διαταραχή με ψυχωσική 

συμπτωματολογία 

Ασθενείς με διπολική διαταραχή και συνοδή ψυχωσική συμπτωματολογία 

παρουσιάζουν μια σειρά ελλειμμάτων στα διάφορα είδη μνήμης όπως στη λεκτική και 

την εργαζόμενη μνήμη. Τα ελλείμματα αυτά καθιστούν τις προυποθέσεις για το 
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διαχωρισμό της ψΔΔ από την διπολική διαταραχή χωρίς ψυχωσικά στοιχεία, ενώ 

παράλληλα, θέτουν ένα υπόβαθρο μελέτης της ομοιογένειας που υφίσταται μεταξύ 

ψΔΔ και σχιζοφρένειας αναφορικά με το νευρογνωστικό προφίλ που παρατηρείται στις 

δύο διαταραχές (Nenadic, Langbein, Dietzek et al., 2015; Bora, Yucel & Pantelis, 

2010).  

Πιο συγκεκριμένα, τα ελλείμματα που παρατηρούνται στην εργαζόμενη μνήμη, 

συσχετίζονται με τα ψυχωσικά στοιχεία που εκδηλώνουν πολλές φορές οι ασθενείς με 

διπολική διαταραχή (Volkert, Schiele, Kazmaier, Glaser, et al., 2016). Παράλληλα, οι 

ασθενείς με διπολική διαταραχή και ψυχωσικά στοιχεία, εμφανίζουν παρεμφερή 

επίδοση σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες αξιολόγησης λεκτικής μνήμης με τους 

ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια (Nenadic, Langbein, Dietzek et al., 2015; 

Bora, Yucel & Pantelis, 2010).  

Ευρήματα μελετών που συσχετίζουν τη διπολική διαταραχή με ψυχωσικά 

στοιχεία και τη σχιζοφρένεια όσον αφορά στο νευρογνωστικό προφίλ της μνήμης 

πιστοποιούν ότι οι ασθενείς που διαγιγνώσκονται με αυτές τις διαταραχές, φαινοτυπικά 

παρουσιάζουν κλινικές ομοιότητες μεταξύ τους, σε αντίθεση με τους ασθενείς με 

διπολική διαταραχή χωρίς συνοδή ψυχωσική συμπτωματολογία, οι οποίοι 

διαφοροποιούνται αναφορικά με το νευρογνωστικό προφίλ της μνήμης από τους 

ασθενείς με τη ψΔΔ (Ivleva, Morris, Osuji et al., 2012b; Simonsen, Sundet, Vaskinn et 

al., 2011; Bora, Yucel & Pantelis, 2010). 

Επιπρόσθετα, ασθενείς με διπολική διαταραχή και ψυχωσική 

συμπτωματολογία με προεξάρχοντα συμπτώματα μανίας, παρουσιάζουν χαμηλότερη 

επίδοση σε δοκιμασίες αξιολόγησης εργαζόμενης μνήμης συγκριτικά με ασθενείς που 

πάσχουν από διπολική διαταραχή χωρίς ψυχωσικά στοιχεία με προεξάρχοντα 

συμπτώματα κατάθλιψης (Camelo, Velasques, Ribeiro, Netto, Cheniaux, 2013).  

Η επίδοση ασθενών σε δοκιμασίες εργαζόμενης μνήμης συσχετίζεται θετικά με 

την αντιψυχωσική θεραπεία και αρνητικά με τα καταθλιπτικά συμπτώματα. 

Παράλληλα, τα ελλείμματα που εμφανίζονται στην εργαζόμενη μνήμη, φαίνεται να 

συνδέονται με το ιστορικό ψύχωσης καθώς η επίδοση σε δοκιμασίες εργαζόμενης 

μνήμης, είναι χαμηλότερη σε ασθενείς που είχαν οικογενειακό ιστορικό ψύχωσης 

συγκριτικά με ασθενείς που δεν είχαν σχετικό ιστορικό (Frydecka, Eissa, Hewedi et 

al., 2014; Bora, Yucel & Pantelis, 2010). 
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2.1.2.6.5. Ελλείμματα μνήμης σε ασθενείς με κατάθλιπτική διαταραχή με 

ψυχωσική συμπτωματολογία 

Η καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωσική συμπτωματολογία σχετίζεται με 

δυσλειτουργία σε ένα ευρύ πεδίο γνωστικών λειτουργιών μεταξύ των οποίων είναι η 

μνήμη και η οπτικοχωρική ικανότητα και παρατηρούνται επίσης δομικές ανατομικές 

βλάβες συγκριτικά με την καταθλιψη χωρίς συνοδή ψυχωσική συμπτωματολογία, η 

οποία χαρακτηρίζεται από ήπια δυσλειτουργία (Hill, Keshavan, Thase & Sweeney, 

2004). Πιο συγκεκριμένα, ελλείμματα που αφορούν δυσλειτουργία της μνήμης σε 

ασθενείς με καταθλιπτική διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία, αναφέρονται 

από νευροαπεικονιστικές μελέτες, που συσχετίζουν τα ελλείμματα αυτά, με βλάβη στις 

μετωπιαίες και έσω κροταφικές περιοχές του εγκεφάλου (Fleming, Blasey, Schatzberg, 

2004).  

Η επίδοση των ασθενών με κατάθλιψη και συνοδά ψυχωσικά συμπτώματα σε 

δοκιμασίες μνήμης φαίνεται να είναι χαμηλότερη αυτής των ασθενών με διάγνωση 

καταθλιπτικής συνδρομής χωρίς ψυχωσική συμπτωματολογία (Fleming, Blasey, 

Schatzberg, 2004). Μάλιστα, η νευρογνωστική δυσλειτουργία σε συνδυασμό με τα 

εκτεταμένα καταθλιπτικά επεισόδια και το χαμηλό βαθμό ανταπόκρισης στη 

φαρμακοθεραπεία με αντιψυχωσικά, αποτελεί σημείο διαχωρισμού της καταθλιπτικής 

διαταραχής με ψυχωσικά στοιχεία από την καταθλιπτική διαταραχή χωρίς ψυχωσική 

συμπτωματολογία (Hill, Keshavan, Thase & Sweeney, 2004). 

Συγκριτικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί σε ασθενείς με καταθλιπτική 

διαταραχή με και χωρίς ψυχωσική συμπτωματολογία και σε υγιή πληθυσμό, 

αναφέρουν σοβαρότερης μορφής ελλείμματα στη λεκτική μνήμη σε ασθενείς με 

ψυχωσική κατάθλιψη (Schatzberg, Posener, DeBattista, Kalehzan, Rothschild & 

Shear, 2000). Άλλες μελέτες μεταξύ ασθενών με σχιζοφρένεια και ασθενών με 

ψυχωσική κατάθλιψη επισημαίνουν κοινά χαρακτηριστικά όσον αφορά στο 

νευρογνωστικό τους προφίλ με τους ασθενείς με ψυχωσική κατάθλιψη, να 

παρουσιάζουν ελλείμματα πιο ήπιας μορφής (Zihl, Gron & Brunnauer, 1998; 

Mojtabai, Bromet, Harvey et al., 2000; Albus, Hubmann, Wahlheim et al., 1996). 

Συμπερασματικά, η ψυχωσική συμπτωματολογία φαίνεται να συσχετίζεται με 

ένα κοινό προφίλ διάχυτης νευρογνωστικής δυσλειτουργίας, ανεξάρτητα από το εάν 

εμφανίζεται στο πλαίσιο της σχιζοφρένειας ή της κατάθλιψης. Περαιτέρω ερευνητικά 

δεδομένα είναι απαραίτητα, τόσο για την αποσαφήνιση της σταθερότητας της 
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νευροψυχολογικής δυσλειτουργίας στη μνήμη, στην πρώιμη και όψιμη φάση της 

ψυχωσικής κατάθλιψης συγκριτικά με τα αντίστοιχα ελλείμματα που εντοπίζονται στη 

σχιζοφρένεια, όσο και για τη διαλεύκανση των αιτιολογικών παραγόντων, που 

αποτελούν τη βάση των εγκεφαλικών μηχανισμών, που σχετίζονται με τη 

δυσλειτουργία, τόσο στη μνήμη, όσο και τις υπόλοιπες γνωστικές λειτουργίες (Hill, 

Keshavan, Thase & Sweeney, 2004). 

. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο  

ΤΑ ΝΕΥΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΩΣ ΕΝΔΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΙ 

ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ 

3.1. Ενδοφαινότυποι  

 Ένας τρόπος για την εξέταση της πολυπλοκότητας και της αιτιοπαθογένειας 

των διαταραχών στο φάσμα της ψύχωσης είναι μέσω σταθερών και μετρήσιμων 

δεικτών που λέγονται ενδοφαινότυποι (Lien et al., 2010). Είναι γεγονός ότι η μελέτη 

των ψυχικών διαταραχών, δυσχεραίνεται λόγω απουσίας αντικειμενικών βιολογικών 

παραμέτρων που να πιστοποιούν τη διαγνωστική ταξινόμηση (όπως για παράδειγμα η 

δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη (glucose tolerance test) που αποτελεί ενδοφαινότυπο 

για το διαβήτη). Έτσι, ο μοναδικός τρόπος για τη μελέτη των ψυχωσικών διαταραχών 

είναι βάσει του φαινότυπου τους, δηλαδή των κλινικών εκδηλώσεων των διαταραχών 

αυτών (Amann et al., 2010; Allen et al., 2009; Gottesman & Gould, 2003; Snitz et al., 

2006; Joo, 2008).  

 Οι ενδοφαινότυποι είναι χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν τις δράσεις των 

γονιδίων που προδιαθέτουν ένα άτομο σε μια διαταραχή, ακόμη και αν δεν υπάρχει 

διαγνωστική παθολογία. Ως σχετικά απλά, καλά καθορισμένα και ποσοτικά 

προσδιορίσιμα χαρακτηριστικά, οι ενδοφαινότυποι προσδιορίζονται πιθανώς από 

λιγότερα γονίδια από έναν πιο σύνθετο φαινότυπο (Turetsky, Kohler, Gur, & Moberg, 

2008). Συνοπτικά, οι ενδοφαινότυποι ορίζονται ως «κληρονομήσιμα, συνδεόμενα με 

ασθένειες νευροφυσιολογικά, νοητικά ή νευροβιολογικά χαρακτηριστικά που 

πιστεύεται ότι βρίσκονται στην αιτιολογική οδό, δηλαδή μεταξύ του γονότυπου και του 

κλινικού συνδρόμου, σχετίζονται στενότερα με το γενετικό υπόστρωμα» και είναι 

φαινομενολογικά πιο απλά σε σχέση με την ίδια τη νόσο (Smoller, 2010). Τα 

νευρογνωστικά ελλείμματα έχουν προταθεί ως καλοί ενδοφαινότυποι για τη μελέτη 

των διαταραχών του φάσματος της ψύχωσης (Lien et al., 2010; Amann et al., 2010; 

Allen et al., 2009; Gottesman & Gould, 2003; Snitz et al., 2006; Joo, 2008).  
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 Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει ένας ενδοφαινότυπος 

μπορούν να αναφερθούν τα εξής: Ο ενδοφαινότυπος θα πρέπει να συσχετίζεται με τη 

νόσο, να είναι πιο απλός σε σχέση με την ίδια τη νόσο (Radant, Dobie, Calkins et al., 

2010) θα πρέπει να είναι κληρονομίσιμος και ανεξάρτητος και θα πρέπει να 

συσσωρεύεται μέσα στην οικογένεια. Αυτό σημαίνει ότι οι μη-νοσούντες συγγενείς θα 

βρίσκονται σε κίνδυνο να εκδηλώσουν τη νόσο ή το εκάστοτε έλλειμμα σε υψηλότερο 

βαθμό συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό (Li, Chan, Zhao, Hong, Gong, 2010). 

3.2. Νευρογνωστικά ελλείμματα σε μη-νοσούντες συγγενείς Α 

βαθμού ασθενών με διαταραχές στο φάσμα της ψύχωσης 

 Πολυάριθμες μελέτες έχουν καταδείξει την τελευταία δεκαετία τη σημασία των 

ελλειμμάτων που συνοδεύουν τις ψυχωσικές διαταραχές όχι μόνο σε ασθενείς, αλλά 

και στους υγιείς πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Οι μελέτες αυτές σε συγγενείς 

μπορούν να παρέχουν νέα δεδομένα για την έρευνα που αφορά στους μηχανισμούς 

προδιάθεσης και εκδήλωσης των ψυχωσικών διαταραχών (Keshavan et al, 2010; Ma 

et al., 2007; Sitskoorn et al., 2004), καθώς η ομάδα αυτή έχει 10 φορές υψηλότερο 

κίνδυνο να αναπτύξει ψύχωση συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό (Hirsch & 

Weinberger, 2003). 

 Μελέτες νευροαπεικόνισης επισημαίνουν τη σύνδεση των νευρογνωστικών 

ελλειμμάτων με εγκεφαλικές περιοχές και στους υγιείς πρώτου βαθμού συγγενείς 

ασθενών με ψύχωση. Οι συγγενείς αυτοί εμφανίζουν παθολογικές μεταβολές στην 

αμυγδαλή, τον ιππόκαμπο, το θάλαμο, τα βασικά γάγγλια, την πρόσθια έλικα του 

προσαγωγίου και διεύρυνση των κοιλιών (Fusar-Poli et al., 2011). Επιπρόσθετα, έχουν 

παρατηρηθεί, μειωμένα επίπεδα στη λευκή ουσία, δομικές αλλαγές στην πλάγια έλικα 

του προσαγωγίου (Fusar-Poli et al., 2011; Keshavan et al. 2010), μείωση του όγκου 

του αριστερού οπίσθιου προσαγωγίου, του δεξιού έσω βρεγματικού και κογχο-

μετωπιαίου φλοιού (Keshavan et al. 2010). 

Πολλές από τις προαναφερόμενες περιοχές συνδέονται με νευρογνωστικά 

ελλείμματα στα πεδία των επιτελικών λειτουργιών, της μνήμης εργασίας, της 

προσοχής, της γλώσσας, της ταχύτητας επεξεργασίας, και της κοινωνικής νόησης 

(Fusar-Poli et al., 2011; Keshavan et al. 2010). 
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3.2.2. Σχιζοφρένεια 

3.2.2.4. Επιτελικές λειτουργίες  

 Συγκριτικές μελέτες ασθενών με ψύχωση και των πρωτου βαθμού συγγενών 

τους επισημαίνουν τη χαμηλή επίδοση στις δοκιμασίες επιτελικών λειτουργιών σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου. Συγκεκριμένα, οι συγγενείς παρουσιάζουν μια ενδιαμέση 

χαμηλή επίδοση στις δοκιμασίες επιτελικών λειτουργιών με καλύτερη επίδοση από 

αυτή των ασθενών και φτωχότερη σε σχέση με αυτήν του γενικού πληθυσμού (Xou, 

Xiang, Wang et al., 2016; Fusar-Poli et al., 2012a, 2012b; Birkett et al., 2008; Bilder, 

Goldman, Robinson, Reiter, Bell et al., 2000; Cornblatt, Obuchowski, Schnur & 

O’Brien, 1998; Jameson, Nasrallah, Northern & Welge, 2011; Sitskoorn, Aleman, 

Ebisch, Appels, Kahn, 2004; Faraone, Seidman, Kremen, Toomey, Pepple & Tsuang, 

2000). Η πιο χαμηλή επίδοση των μη-νοσούντων συγγενών παρατηρήθηκε κυρίως σε 

δοκιμασίες εκτίμησης της ικανότητας εναλλαγής στρατηγικής και της λεκτικής 

ευφράδειας (Nierdam, Bearden, Johnson, et al., 2006; Appels, Sitskoorn, Westers, 

Lems, & Kahn, 2003; Chen, Chen & Lieh, 2000). 

 Η δυσλειτουργία στις επιτελικές λειτουργίες που παρατηρείται στους πρώτου 

βαθμού συγγενείς ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία μπορεί να χρησιμεύσει ως 

ένας πιθανός ενδοφαινότυπος για το φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών δεδομένου ότι 

παρατηρείται σε μεγαλύτερη συχνότητα από αυτή του γενικού πληθυσμού (Jameson, 

Nasrallah, Northern & Welge, 2011). Δεδομένου ότι οι επιτελικές λειτουργίες 

διαμεσολαβούνται σε σημαντικό βαθμό από τον μετωπιαίο λοβό, μελετητές όπως ο 

Weinberger (1986) και ο Gottesman (1991), έχουν διεξάγει έρευνες με επίκεντρο τη 

μελέτη αυτής της περιοχής και το προφίλ επιτελικών λειτουργιών που παρατηρείται 

όχι μόνο στους ασθενείς με ψυχωσική διαταραχή αλλά και στους πρώτου βαθμού 

συγγενείς τους (Weinberger, Berman & Zec, 1986; Gottesman, 1991).  

 Πιο συγκεκριμένα, επισημαίνουν την ύπαρξη δυσλειτουργίας στο ραχιαίο 

οπίσθιο προμετωπιαίο φλοιό, μιας περιοχής που σχετίζεται με το σχεδιασμό της 

κίνησης, την οργάνωση, τη ρύθμιση και επιτελεί σημαντικό ρόλο στην ενοποίηση της 

αισθητηριακής και μνημονικής πληροφορίας καθώς επίσης και στη βραχύχρονη 

μνήμη. Άλλοι μελετητές όπως (Tyburski, Pelka-Wysiecka, Mak et al., 2017) 

εξετάζοντας το νευροψυχολογικό προφίλ συγκεκριμένων επιτελικών λειτουργιών 

μέσω νευροψυχολογικών δοκιμασίων όπως η Δοκιμασία Ακολουθιών (ΤΜΤ) και η 
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Δοκιμασία Ταξινόμησης Καρτών του Wisconsin σε ασθενείς με σχιζοφρένεια αλλά και 

στους πρώτου βαθμού συγγενείς τους, (Scala, Lasalvia, Cristofalo et al., 2012) 

επισημαίνουν την ύπαρξη ελλειμμάτων σε παραμέτρους των επιτελικών λειτουργιών 

όπως είναι η γνωστική ευελιξία και η αναστολή απόκρισης.  

 Σχετικά με τα ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες,  έχει γίνει επίσης εκτενής 

αναφορά για το αν σχετίζονται με μελλοντική εκδήλωση ψυχωσικής διαταραχής (Lin 

et al., 2013; Hou, Xiang, Wang et al., 2016) ή εάν αντανακλούν γενικευμένη 

ψυχοπαθολογία και έκφραση άγχους σχετιζόμενα με άλλες ψυχιατρικές καταστάσεις 

(Velthorst et al., 2009; Hou, Xiang, Wang et al., 2016). Τα ευρήματα των 

προαναφερθείσων μελετών αναφέρουν μεταξύ άλλων χαμηλή επίδοση σε 

ψυχοκινητική ταχύτητα, ταχύτητα επεξεργασίας, προσοχή, εργαζόμενη μνήμη σε 

άτομα με υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης ψυχωσικής συμπτωματολογίας (Hou, Xiang, 

Wang et al., 2016) αλλά και αρνητική συμπτωματολογία όπως δυσκολία στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση (Velthorst et al., 2009) ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη 

νευροαναπτυξιακή υπόθεση των ψυχωσικών διαταραχών. Επιπρόσθετα, ανεξάρτητα 

από την έκβαση της γνωστικής δυσλειτουργίας ή του δείκτη ψυχοπαθολογίας που 

παρατηρείται στις επιτελικές λειτουργίες, δε θα εκδηλώσουν όλοι οι πρώτου βαθμού 

συγγενείς ψύχωση (Hou, Xiang, Wang et al., 2016; Cannon et al., 2008; Fusar-Poli et 

al., 2012a).  

 Ωστόσο, τα ελλείμματα που παρατηρούνται στις επιτελικές λειτουργίες των 

συγγενών στην πορεία του χρόνου σε πολλές των περιπτώσεων επιδεινώνονται, 

οδηγώντας σε προοδευτική γνωστική έκπτωση πρόδρομη αυτής που εκδηλώνεται στη 

σχιζοφρένεια, όπως πιστοποιείται από μακροχρόνιες νευροαπεικονιστικές μελέτες. Οι 

μελέτες αυτές επισημαίνουν μείωση λευκής και φαιάς ουσίας και μειωμένη 

προμετωπιαία ενεργοποίηση κατά τη χορήγηση δοκιμασιών αξιολόγησης επιτελικών 

λειτουργιών στους συγγενείς και σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση 

ψύχωσης (Woodberry, McFarlane, Giuliano et al., 2013; Takahashi, Wood, Yung et 

al., 2009; Walterfang, McGuire, Yung et al., 2008; Sun, Philips, Velakoulis et al., 

2009). 

 Κατόπιν των ανωτέρω, γίνεται αντιληπτή η σημασία πρώιμης ανίχνευσης του 

επιπέδου επιτελικών λειτουργιών σε νεαρούς ενήλικες με ευπάθεια για εμφάνιση 

ψυχωσικής συμπτωματολογίας, μέσω νευροψυχολογικών δοκιμασιών προκειμένου να 
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ληφθούν προληπτικές παρεμβάσεις ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής για 

παράδειγμα στο να κατευθυνθούν στις επαγγελματικές τους επιλογές ακολουθώντας 

ένα επάγγελμα το οποίο δε θα απαιτεί άμεση ενεργοποίηση λειτουργίας μετωπιαίου 

λοβού. Δεδομένου ότι η εκτελεστική δυσλειτουργία αποτελεί κύριο έλλειμμα στη 

σχιζοφρένεια, η αξιολόγηση των επιτελικών λειτουργιών σε άτομα υψηλού κινδύνου 

για εμφάνιση της νόσου, δύναται να λειτουργήσει προληπτικά και να κατευθύνει 

αποτελεσματικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια της πρόδρομης φάσης της νόσου 

ανάλογα με το βαθμό λειτουργικής έκπτωσης, αν δηλαδή είναι ήπια ή σοβαρά τα 

ελλείμματα στις επιτελικές λειτουργίες (Jameson, Nasrallah, Northern & Welge, 

2011). 

3.2.2.5. Προσοχή 

 Τα ελλείμματα της προσοχής που αφορούν στην εστίαση, τον προσανατολισμό, 

τη διατήρηση και την εγρήγορση  (Ozan, Deveci, Oral, et al., 2010) αλλά και στον 

επιτελικό έλεγχο της προσοχής (Breton et al., 2011), αποτελούν βασικά 

χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας, τα οποία μαζί με τις επιτελικές λειτουργίες και την 

εργαζόμενη μνήμη, θεωρούνται ενδοφαινότυποι της νόσου (Ozan, Deveci, Oral, et al., 

2010; Harave, Shivakumar, Kalmady, et al., 2017). Αυτά τα ελλείμματα συνδέονται με 

την προμετωπιαία λειτουργία του εγκεφάλου, την περιοχή του θαλάμου και του 

βρεγματικού λοβού (Harave, Shivakumar, Kalmady, et al., 2017; Breton et al., 2011).  

 Μελέτες μετα-αναλύσεων αναφέρουν ελλείμματα στην προσοχή σε ενήλικες 

μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια συγκριτικά με τον γενικό πληθυσμό 

(Ozan, Deveci, Oral, et al., 2010). Μάλιστα αναφέρεται ότι τα ελλείμματα αυτά είναι 

σε αρκετές των περιπτώσεων, τόσο σημαντικά όσο και των ασθενών κατά το πρώτο 

ψυχωσικό επεισόδιο (Harave, Shivakumar, Kalmady, et al., 2017; Ucok, Direk, 

Koyuncu, Keskin-Ergen, Yuksel, Guler et al.,2013; Breton et al., 2011). Για τη μελέτη 

των ελλειμμάτων της προσοχής, έχουν διεξαχθεί έρευνες που επικεντρώνονται σε τρεις 

κύριες εκφάνσεις της προσοχής, την εγρήγορση, τον προσανατολισμό και τον επιτελικό 

έλεγχο (Breton et al., 2011).  

 Συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με 

σχιζοφρένεια, παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στον επιτελικό έλεγχο της 

προσοχής επιδεικνύοντας παρορμητισμό σε δοκιμασίες όπως η δοκιμασία Stroop και 
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δυσκολεύονται να αναστείλουν λανθασμένες απαντήσεις. Η δυσλειτουργία στον 

επιτελικό έλεγχο της προσοχής δεν μπορεί να αποδοθεί σε παράγοντες όπως είναι η 

ηλικία ή η γενική διανοητική ικανότητα αλλά φαίνεται να είναι χαρακτηριστική 

περισσότερο σε συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια από ότι σε συγγενείς ασθενών με 

διπολική διαταραχή (Yurgetun-Todd, Gruber, & Baird, 1996). Σε  μια σειρά 

συστηματικών μετα-αναλύσεων γίνεται σύγκριση των συγγενών με το γενικό 

πληθυσμό και επισημαίνεται ότι οι συγγενείς με σχιζοφρένεια ενδέχεται να 

εκδηλώνουν ήπια νευρολογικά συμπτώματα, όπως δυσκολία στο συντονισμό των 

κινήσεων, στη σύνθετη αλληλουχία κινήσεων και στην αισθητηριακή ολοκλήρωση, τα 

οποία να συσχετίζονται με τα νευρογνωστικά ελλείμματα της σχιζοφρένειας που 

εκδηλώνουν στην προσοχή και την αντίληψη (Chan et al., 2010). 

 Μελέτες με εφαρμογή προκλητών δυναμικών τόσο σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια όσο και τους πρώτου βαθμού συγγενείς τους, αναφέρουν δυσλειτουργία 

στην επεξεργασία ακουστικών ερεθισμάτων. Συγκεκριμένα, έχει μελετηθεί ότι η 

κυματομορφή P300 σχετίζεται με τη δυσλειτουργία στην επεξεργασία της ακουστικής 

πληροφορίας και με έλλειμμα και σχετίζεται άμεσα με την εγρήγορση, τη διατήρηση 

και τον επιτελικό έλεγχο της προσοχής. Η επίδοση που παρατηρείται σε ασθενείς και 

πρώτου βαθμού συγγενείς είναι χαμηλότερη αυτής του γενικού πληθυσμού (Kidogami, 

Yoneda, Asaba, Sakai, 1992; Duncan, Morihisa, Fawcett & Kirch, 1987; Duncan-

Johnson & Donchin, 1982). 

  Άλλες μελέτες επικεντρώνονται στην ύπαρξη ελλειμμάτων στην εγρήγορση και 

στην παρατεταμένη προσοχή, τα οποία περιγράφουν τόσο σε ασθενείς με σχιζοφρένεια 

κατά τη διάρκεια της οξείας ψυχωσικής αλλά και της υπολειμματικής φάσης της νόσου, 

όσο και στους συγγενείς τους (Nuechterlein et al., 2015; Keshavan et al., 2010). 

Ωστόσο, έχει διατυπωθεί η υπόθεση κατά πόσο και σε πιο βαθμό τα ελλείμματα αυτά 

στο επίπεδο εγρήγορσης, δύνανται να μετρηθούν και να αξιολογηθούν με αξιόπιστο 

τρόπο, δεδομένου ότι υφίσταται ποικιλομορφία σε κάθε άτομο ως προς τα 

δημογραφικά, κλινικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, κάτι το οποίο καθιστά το 

σχεδιασμό μεγάλης κλίμακας γενετικών μελετών ενδοφαινοτύπων δύσκολη υπόθεση 

(Nuechterlein et al., 2015).  

 Πορίσματα από δοκιμασίες αξιολόγησης επιπέδου εγρήγορσης προσοχής και 

παρατεταμένης προσοχής, αναφέρουν ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια και οι πρώτου 
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βαθμού συγγενείς τους συγκριτικά με τον υγιή γενικό πληθυσμό, παρουσιάζουν 

χαμηλότερη επίδοση στη διάκριση ήχων (επίπεδο εγρήγορσης) και σε μετρήσεις 

παρατεταμένης προσοχής, η οποία είναι ανεξάρτητη από τη σοβαρότητα των 

συμπτωμάτων της νόσου και σχετίζεται περισσότερο με τη λειτουργική ικανότητα του 

ατόμου. Μάλιστα, οι χαμηλοί δείκτες επίδοσης που παρατηρήθηκαν μετά από τη 

χορήγηση δοκιμασιών παρατεταμένης προσοχής όπως η Δοκιμασία Συνεχούς 

Απόδοσης (Continuous Performance Task-CPT) συσχετίστηκαν με το χαμηλό 

εκπαιδευτικό επίπεδο των εξεταζομένων και ήταν ανεξάρτητοι από τη θεραπεία καθώς 

δεν φαίνεται να υπάρχει διαφοροποίηση στην επίδοση των δοκιμασιών προσοχής 

μεταξύ ασθενών που λαμβάνουν αντιψυχωσική θεραπεία και σε εκείνους που δε 

λαμβάνουν (Nuechterlein et al., 2015; Keshavan et al., 2010). Μάλιστα, τα ελλείμματα 

στην εγρήγορση και στην παρατεταμένη προσοχή σχετίζονται με τα αρνητικά και τα 

συμπτώματα αποδιοργανωμένου τύπου και επιμένουν ανεξάρτητα από τη φύση της 

φαρμακοθεραπείας (Keshavan et al., 2010). Δοκιμασίες αξιολόγησης εγρήγορσης και 

παρατεταμένης προσοχής όπως η Δοκιμασία Συνεχούς Απόδοσης (CPT) δύνανται να 

αποβούν χρήσιμα εργαλεία για τη διάκριση συγγενών υψηλού κινδύνου με αυξημένη 

ευαλωτότητα να εκδηλώσουν διαταραχή ψυχωτικού φάσματος στο μέλλον, από τον 

υγιή πληθυσμό (Erlenmeyer-Kimling et al., 2000; Keshavan et al., 2010).  

 Τα ελλείμματα της προσοχής παραμένουν σταθερά, μόνιμα χαρακτηριστικά του 

νευροψυχολογικού προφίλ των ψυχωσικών διαταραχών και είναι ανεξάρτητα από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες ή την πορεία των ψυχωσικών συμπτωμάτων. Ευρήματα 

μελετών αναφέρουν ότι το πενήντα-οκτώ τοις εκατό (58%) των ατόμων υψηλού 

κινδύνου που πιθανόν να αναπτύξουν μελλοντικά ψυχωσική διαταραχή, δύναται να 

προβλεφθεί από την ύπαρξη ελλειμμάτων προσοχής (Erlenmeyer-Kimling et al., 2000). 

Είναι γεγονός ότι παρατηρούνται ελλείμματα προσοχής σε μη- νοσούντες συγγενείς 

ασθενών με ψύχωση, τόσο στην πρόδρομη όσο και στην προνοσηρή φάση της νόσου 

(Keshavan et al., 2010; Cornblatt & Malhotra, 2001). Συνεπώς η αξιοποίηση της 

χαμηλής επίδοσης  σε δοκιμασίες προσοχής δύναται να αποτελέσει  δείκτη 

ευαλωτότητας στη σχιζοφρένεια και περαιτέρω στην αποσαφήνιση της γενετικής 

προδιάθεσης για τη νόσο (Keshavan et al., 2010). 
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3.2.2.6. Μνήμη  

Η λεκτική μνήμη και η εργαζόμενη μνήμη μαζί με τις επιτελικές λειτουργίες 

είναι κοινώς ελλειμματικές όχι μόνο σε ασθενείς με σχιζοφρένεια, αλλά και σε μη 

νοσούντες πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Συγκεκριμένα, παρατηρείται χαμηλή 

επίδοση σε δοκιμασίες αξιολόγησης της μνήμης, η οποία έχει σχετιστεί με γενετική 

ευαλωτότητα στη σχιζοφρένεια. Αυτό πιστοποιείται και από ένα σύνολο 

νευροαπεικονιστικών μελετών (Massuda, Bucker, Czepielewski et al., 2013; Allen et 

al., 2009; Turetsky et al., 2007). 

 Πιο αναλυτικά, ελλείμματα παρατηρούνται στη χωρική εργαζόμενη μνήμη 

(Bartok, Berecz, Glaub & Degrell, 2005; Myles-Worsley, Ord, Ngiralmau, Weaver, 

Blailes & Faraone, 2007) και στη λεκτική μάθηση και μνήμη  

(Seidman, Giuliano, Meyer, Addington, Cadenhead, et al., 2010; Woodberry, Seidman, 

Giuliano, Verdi, Cook, & McFarlane, 2010), σε μη-νοσούντες συγγενείς συγκριτικά με 

άτομα του γενικού πληθυσμού.  

 Υπάρχει η τάση σε πρώτου βαθμού συγγενείς που αργότερα αναπτύσσουν 

ψυχωτική διαταραχή, να παρουσιάζουν χαμηλή επίδοση στη χωρική εργαζόμενη και 

τη λεκτική μάθηση και μνήμη σε σχέση με άλλα άτομα που δεν εκδηλώνουν ανάλογες 

διαταραχές (Myles-Worsley, Ord, Ngiralmau, Weaver, Blailes & Faraone, 2007; 

Woodberry, Seidman, Giuliano, Verdi, Cook, & McFarlane, 2010). Τα άτομα αυτά 

παρουσιάζουν επίσης πιο σοβαρά αρνητικά συμπτώματα και χαμηλό δείκτη γενικής 

λειτουργικότητας σε σύγκριση με συγγενείς που δεν έχουν εκδηλώσει ψυχωσική 

διαταραχή.  

 Εντούτοις, ενώ τα αρνητικά συμπτώματα συσχετίζονται με τα ελλείμματα στη 

μνήμη, τα θετικά συμπτώματα γενικά, δε συσχετίζονται με τα ελλείμματα αυτά 

(Niendam, Bearden, Johnson, et al., 2006). Επίσης, μελέτες καταδεικνύουν ότι οι 

συγγενείς έχουν χαμηλή επίδοση σε δοκιμασίες λεκτικής και οπτικής μνήμης, η οποία 

συνοδεύεται από μεγαλύτερη διεύρυνση των κοιλιών όταν προέρχονται από 

οικογένειες με επιβαρυμένη κατάσταση ψύχωσης (Birkett et al., 2008). Επιπρόσθετα,  

άλλες μελέτες νευροαπεικόνισης αναφέρουν σημαντικές μεταβολές στη λειτουργική 

συνδεσιμότητα του ραχιαίου έξω προμετωπιαίου φλοιού με τον ιππόκαμπο σε μη-

νοσούντες συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια (Walter, Moessnang, Schafer, Erk, et 

al., 2017). 
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Συγκριτικές μελέτες, επισημαίνουν την ύπαρξη δυσλειτουργίας στην οπτική 

μνήμη (Tuulio-Henriksson et al., 2003; Skelley et al., 2008). Ενδιάμεσα ελλείμματα με 

μικρότερη σοβαρότητα συγκριτικά με τους ασθενείς, έχουν διαπιστωθεί στη λεκτική 

μνήμη μη νοσούντων πρώτου βαθμού συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια αλλά και 

συγγενών με διπολική διαταραχή (Snitz et al., 2006; Robinson et al., 2006). Μεταξύ 

των συγγενών των ασθενών με σχιζοφρένεια και των συγγενών των ασθενών με 

διπολική διαταραχή παρατηρείται διαφοροποίηση αναφορικά με τα νευρογνωστικά 

ελλείμματα όσον αφορά στην οπτική μνήμη, την εργαζόμενη μνήμη, με τους συγγενείς 

των ασθενών με σχιζοφρένεια να παρουσιάζουν χαμηλότερη επίδοση από τους 

συγγενείς των ασθενών με διπολική διαταραχή και συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό 

οι συγγενείς των ασθενών με διπολική διαταραχή να έχουν χαμηλότερη επίδοση 

(Seidman et al., 2003; Seidman et al., 2013; Scala, Pousada, Stone & al., 2013). 

3.2.3. Διπολική Διαταραχή με Ψυχωσική Συμπτωματολογία 

3.2.3.4. Επιτελικές λειτουργίες  

Γενικά, τα νευρογνωστικά ελλείμματα που αφορούν μη νοσούντες πρώτου 

βαθμού συγγενείς ασθενών με διπολική διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία 

αποτελούν αντικείμενο έρευνας που δεν έχει μελετηθεί επαρκώς (Gkintoni, Pallis, 

Bitsios & Giakoumaki, 2017) όπως έχουν μελετηθεί αντίστοιχα νευρογνωστικά 

ελλείμματα πρώτου βαθμού συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια ή διπολική διαταραχή 

(Bortolato, Miskowiak, Kohler, Vieta & Carvalho, 2015; Hill, Harris, Herbener, 

Pavuluri & Sweeney, 2008).  

Πρόσφατη βιβλιογραφία αναφέρει ότι μη νοσούντες πρώτου βαθμού συγγενείς 

ασθενών με διπολική διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία εκδηλώνουν 

χαμηλούς δείκτες γνωστικής ευελιξίας (Bora, Vahip, Akdeniz et al., 2007) και 

εναλλαγής στρατηγικής συγκριτικά με τους συγγενείς ασθενών με διπολική διαταραχή 

χωρίς ψυχωσικά στοιχεία και παράλληλα χαμηλή ταχύτητα επεξεργασίας ερεθισμάτων 

εάν συγκριθούν με την ομάδα ελέγχου (Bora, Vahip, Akdeniz et al., 2007; Hill, 

Buchholz, Amsbaugh et al., 2015; Kim, Kim, Koo, Yun & Won, 2015; Wang, Meda, 

Keshavan & al., 2015).  

Σε άλλη μελέτη, οι συγγενείς των ασθενών με διπολική διαταραχή και 

ψυχωσικά στοιχεία, δεν παρουσίασαν διαφορές συγκριτικά με τους συγγενείς ασθενών 
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με σχιζοφρένεια στην ταχύτητα επεξεργασίας, την επίλυση προβλημάτων και την 

λογικοαφαιρετική σκέψη και κρίση (Hill, Reilly, Keefe et al., 2013). Συμπληρωματικά, 

οι μη νοσούντες πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών με διπολική διαταραχή και 

ψυχωσικά στοιχεία δεν παρουσιάζουν ελλείμματα στην αναστολή ελέγχου όπως 

αντίστοιχα οι ασθενείς σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Ethridge, Soilleux, Nakonezny 

et al., 2014).  

3.2.3.5. Προσοχή 

Η οξεία ψυχοπαθολογία στη διπολική διαταραχή με την παράλληλη 

συννοσηρότητα της ψυχωσικής συμπτωματολογίας έχει σχετιστεί με την επίδοση σε 

δοκιμασίες ανώτερων γνωστικών λειτουργιών συμπεριλαμβανομένης και της 

προσοχής (Hill, Harris, Herbener et al., 2008). Ως εκ τούτου, η εμφάνιση μαζί με το 

επίπεδο και τη βαρύτητα των ψυχωσικών συμπτωμάτων έχει σχετιστεί με χαμηλή 

επίδοση σε δοκιμασίες γνωστικών λειτουργιών μνήμης, παρατεταμένης προσοχής και 

επιτελικών λειτουργιών. Αυτό καθίσταται σαφές από αναφορές που αναφέρουν 

βελτίωση της επίδοσης σε ασθενείς μετά από φαρμακευτική ρύθμιση παρέχοντας 

υποστήριξη στην ανωτέρω υπόθεση (Liu, Chiu, Chang et al., 2002; Murphy & 

Sahakian, 2001).  

Επιπλέον, μελέτες επισημαίνουν την ύπαρξη ελλειμμάτων στις ομαλές 

οφθαλμικές κινήσεις (που σχετίζονται με τα νευρωνικά δίκτυα της λειτουργίας της 

προσοχής και αντίληψης), όχι μόνο σε μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με 

σχιζοφρένεια αλλά και σε μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με διπολική διαταραχή και 

ψυχωσικά συμπτώματα (Kathmann, Hochrein, Uwer & Bondy, 2003). Ευρήματα 

μελετών μικρών δειγμάτων αναφέρουν ότι ελλείμματα ομαλών οφθαλμικών κινήσεων 

εκδηλώνονται παράλληλα στη σχιζοσυναισθηματική και στη ψΔΔ και ενδεχομένως να 

αναπαριστούν ένα κοινό νευροφυσιολογικό ενδιάμεσο φαινότυπο για το φάσμα των 

ψυχωσικών διαταραχών (Lencer, Sprenger, Reilly et al., 2015; Holzman, 1992; Thaker, 

2008).  Το πρότυπο αυτό που κατατάσσει τα ελλείμματα στις ομαλές οφθαλμικές 

κινήσεις  σε ενδιάμεσο ενδοφαινότυπο για την ψύχωση πιστοποιείται και από 

ευρήματα προκαταρκτικών μελετών που υποδεικνύουν ότι αντίστοιχα ελλείμματα 

επισημαίνονται τόσο σε ασθενείς όσο και σε μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών που 

ανήκουν στη διαγνωστική κατηγορία της σχιζοφρένειας και ψΔΔ αλλά και άλλων 

επιπλέον διαταραχών του ψυχωσικού φάσματος, όπως σχιζοσυναισθηματική και 
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καταθλιπτική διαταραχή με ψυχωσικά στοιχεία (Lencer, Sprenger, Reilly et al., 2015; 

Blackwood et al., 2007; Flechtner et al., 2002; Ivleva et al., 2014; Kathmann et al., 

2003; Lencer et al., 2011; Lencer et al., 2004b; Sweeney et al., 1999). 

3.2.3.6. Μνήμη 

Οι μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με διπολική διαταραχή και ψυχωσική 

συμπτωματολογία έχει αποδειχτεί βάσει ερευνών ότι εμφανίζουν ελλείμματα στην 

λεκτική και οπτική μνήμη συγκριτικά με συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια (Kremen, 

Seidman, Faraone, Toomey & Tsuang, 1998) αν και σε άλλη μελέτη δεν 

πιστοποιούνται αντίστοιχες διαφορές (Kim, Kim, Koo, Yun & Won, 2015).  

 Ειδικά για την εργαζόμενη μνήμη μια σειρά από έρευνες (Kim, Kim, Koo, Yun 

& Won, 2015; Wang, Meda, Keshavan & al., 2015; Hill, Reilly, Keefe et al., 2013; 

Antila, Partonen, Kieseppa & al., 2009) αναφέρουν χαμηλή επίδοση των συγγενών 

μόνο συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. Αντίστοιχα, ελλείμματα στην εργαζόμενη 

μνήμη αναφέρουν και άλλες έρευνες που έχουν διεξαχθεί. Συγκεκριμένα, 

παρατηρούνται ελλείμματα σε πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών όχι μόνο με 

σχιζοφρένεια αλλά και με διπολική διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία (Yucel, 

Ozguven, Sakarya, Baskak, Ozel Kizil, Sakarya, Haran, 2016). 

 Τα ελλείμματα αυτά δεδομένου ότι εκδηλώνονται και στις δύο κατηγορίες 

συγγενών πρώτου βαθμού πιθανόν να καθιστούν την εργαζόμενη μνήμη μαζί με τις 

επιτελικές λειτουργίες και την προσοχή κοινούς ενδοφαινοτυπικούς δείκτες και για τις 

δύο διαταραχές και ίσως η σχιζοφρένεια με τη διπολική διαταραχή  και συνοδά 

ψυχωσικά συμπτώματα να βρίσκονται στο ίδιο φάσμα (Hill, Buchholz, Amsbaugh, et 

al., 2015). 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o   

ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΨΥΧΩΣΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ 

4.1. Στοιχεία γενικής ψυχοπαθολογίας σε μη-νοσούντες συγγενείς 

ασθενών με διαταραχές στο φάσμα της ψύχωσης 

 Τα τελευταία χρόνια, μελέτες επισημαίνουν την ύπαρξη ψυχοπαθολογίας και 

στους υγιείς συγγενείς των ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία (Kendler, 

Lieberman, Walsh, 1989). Έρευνα των Smith et al (2008), επισήμανε ότι οι υγιείς 

μη νοσούντες συγγενείς παρουσιάζουν ήπια πρόδρομα αρνητικά συμπτώματα που 

σχετίζονται με ψυχωσική συμπτωματολογία όπως: μειωμένη έκφραση, ελλείμματα 

στην κοινωνική λειτουργικότητα, επίπεδο συναίσθημα, ανηδονία καθώς και ήπια 

στοιχεία θετικής συμπτωματολογίας, περιγράφοντας αυτή την κλινική κατάσταση ως 

υποκλινική έκφραση της νόσου. Επίσης, οι μη-νοσούντες συγγενείς παρουσιάζουν πιο 

συχνά αποφευκτική συμπεριφορά, καθώς φαίνεται να είναι περισσότερο κοινωνικά 

απομονωμένοι, εκδηλώνοντας παράλληλα μαγική σκέψη συγκριτικά με την ομάδα 

ελέγχου (Kendler, Lieberman, Walsh, 1989). 

Σε άλλες μελέτες αναφέρεται η συσχέτιση αρνητικών συμπτωμάτων με τα 

νευρογνωστικά ελλείμματα σε πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια 

(Franke et al., 1993; Delawalla et al., 2006; Szoke et al., 2009; Chen et al., 2009). 

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι η εργαζόμενη μνήμη, η επεισοδιακή μνήμη και η 

επιτελική λειτουργία διαμεσολαβούν για την αύξηση των αρνητικών συμπτωμάτων 

ανάμεσα στα αδέρφια ασθενών με σχιζοφρένεια (Delawalla et al., 2006; Szoke et al., 

2009). Συγκρίσεις αδερφών ατόμων με και χωρίς σχιζοφρένεια, έδειξαν μια σημαντική 

γενετική συσχέτιση ανάμεσα σε γνωστικές λειτουργίες όπως της μνήμης, της λεκτικής 

ευφράδειας και των επιτελικών λειτουργιών με τα αρνητικά συμπτώματα (Szoke et al., 

2009; Chen et al., 2009).  

Πιο πρόσφατα, ερευνητές όπως (Jabben et al., 2010), διαπίστωσαν συσχέτιση ανάμεσα 

στη νευρογνωστική δυσλειτουργία και την ψυχοκοινωνική λειτουργικότητα με 

παρουσία αρνητικής συμπτωματολογίας τόσο σε ασθενείς με διαταραχή στο φάσμα της 
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ψύχωσης όσο και στους μη νοσούντες πρώτου βαθμού συγγενείς τους. Συνεπώς, η 

σύνδεση των αρνητικών συμπτωμάτων με τα νευρογνωστικά ελλείμματα υφίσταται 

τόσο σε ασθενείς με ψυχωσική συμπτωματολογία όσο και σε μη νοσούντες πρώτου 

βαθμού συγγενείς τους, με παρόμοια πολυπλοκότητα αναφορικά με το νευροβιολογικό 

μηχανισμό στον προμετωπιαίο λοβό, καθώς τα αρνητικά συμπτώματα όπως και τα 

νευρογνωστικά ελλείμματα σχετίζονται με μετωπιαία δυσλειτουργία (Scala et al., 

2012). Ως εκ τούτου, η μειωμένη συνδεσιμότητα μεταξύ του ραχιαίου έξω 

προμετωπιαίου φλοιού με τις υποφλοιώδεις περιοχές όπως επισημαίνεται (O’Reilly & 

Frank, 2006), μπορεί να έχει επίδραση στη γνωστική λειτουργικότητα (επιτελικές 

λειτουργίες) και την ψυχοπαθολογία (αρνητικά συμπτώματα) τόσο σε ασθενείς με 

ψυχωσική συμπτωματολογία όσο και σε μη νοσούντες πρώτου βαθμού συγγενείς τους 

(Scala et al., 2012). Παρόλαυτα, η συσχέτιση της επιτελικής δυσλειτουργίας με δείκτες 

ψυχοπαθολογίας όπως είναι τα αρνητικά συμπτώματα χρειάζεται να διερευνηθεί και 

να μελετηθεί περαιτέρω ώστε να αποτελέσει ένα αξιόπιστο ενδοφαινοτυπικό δείκτη για 

τις διαταραχές του ψυχωσικού φάσματος (Scala et al., 2012; DeLisi, 2011). 

Αναφορικά με δείκτες ψυχοπαθολογίας που επισημαίνονται σε μη νοσούντες 

πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών με διπολική διαταραχή, πρόσφατη ανασκόπηση 

μελετών αναφέρει την ύπαρξη στοιχείων σχιζότυπης προσωπικότητας (Cortes, Valero, 

Gutierrez-Zotes, Hernandez et al., 2009), συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους και 

ιδεοψυχαναγκαστικά στοιχεία συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό (Yildirim, Celik, 

Kabakci, Ulusahin, 2005). Ωστόσο, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όπως έδειξε 

μελέτη με αξιολόγηση της προσωπικότητας μέσω του MMPI-2, η τάση των πρώτου 

βαθμού μη νοσούντων συγγενών ατόμων με διπολική διαταραχή να επιδεικνύουν 

στάση αμυντικότητας αποκρύπτοντας στοιχεία ψυχοπαθολογίας που ενδεχομένως να 

υφίστανται παρουσιάζοντας μια καλύτερη κλινική εικόνα στην αξιολόγηση (Yildirim, 

Celik, Kabakci, Ulusahin, 2005).  

Σε άλλη μελέτη όπου έγινε προσπάθεια να συσχετιστούν τα κλινικά 

συμπτώματα και η ψυχοπαθολογία με τα νευρογνωστικά ελλείμματα που 

παρατηρούνται σε μη νοσούντες συγγενείς ατόμων με σχιζοφρένεια και 

συναισθηματική διαταραχή, διαπιστώθηκε ότι η ψυχοπαθολογία και τα νευρογνωστικά 

ελλείμματα αποτελούν δύο διαφορετικά και ανεξάρτητα στοιχεία και χρειάζεται 

περαίτερω διερεύνηση του αν υφίσταται ή όχι κάποιου είδους συσχέτιση (Scala, 

Pousada, Stone & al., 2013). 
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4.2. Ποιότητα Ζωής 

4.2.2. Εισαγωγικά Στοιχεία 

 Οι διαταραχές του φάσματος της ψύχωσης έχουν σοβαρές και πολλαπλές 

επιπτώσεις σε πολλούς τομείς της ζωής τόσο των ασθενών όσο και των συγγενών τους. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα ενδιαφέρον πεδίο έρευνας που εστιάζει σε 

παραμέτρους της καθημερινής ζωής των ασθενών και των συγγενών τους, που 

αφορούν στην ποιότητα ζωής και την καθημερινή τους λειτουργικότητα (Κάνδιας  & 

Γιακουμάκη, 2012).  

 Στη βιβλιογραφία έχουν αναφερθεί πολλοί ορισμοί σχετικά με την ποιότητα 

ζωής. Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας το 1991, η 

ποιότητα ζωής αφορά στην αντίληψη του ατόμου για τη θέση του στη ζωή όπως αυτή 

καθορίζεται από το πολιτισμικό του πλαίσιο και το σύστημα αξιών του αναφορικά με 

τους στόχους, τα πρότυπα και τις προσδοκίες του (WHO, 1991). Ωστόσο, δεν υφίσταται 

ένας ορισμός κοινά αποδεκτός ώστε να είναι ικανοποιητικός και να περιλαμβάνει τόσο 

υποκειμενικές πτυχές όσο και αντικειμενικές πτυχές αυτού του όρου. Αρκετοί ορισμοί 

στερούνται σαφήνειας και σχετίζονται με την προσέγγιση που ακολουθείται κάθε φορά 

αν είναι υποκειμενική ή αντικειμενική. Η υποκειμενική πλευρά της ποιότητας ζωής 

εστιάζεται σε θέματα όπως: Ικανοποίηση από τη ζωή, ικανοποίηση  καθορισμένων 

αναγκών, ευχαρίστηση, αυτοπραγμάτωση και ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, η 

αντικειμενική προσέγγιση επικεντρώνεται στις συνθήκες διαβίωσης ενός ατόμου, 

καθώς και σε οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες (Ritsner & Awad, 2007).  

 Δεδομένου ότι η φύση των διαταραχών του φάσματος της ψύχωσης και 

συνακόλουθα θέματα που αφορούν τη διάγνωση, την πορεία της νόσου και τη 

θεραπευτική διαδικασία αποτελούν θέματα τα οποία καλούνται να διαχειριστούν τόσο 

οι ασθενείς όσο και οι συγγενείς τους (ιδίως οι πρώτου-βαθμού) που εμπλέκονται 

συνήθως περισσότερο στη θεραπεία και στη φροντίδα του ασθενούς, καθιστούν 

επιτακτική ανάγκη την προσαρμογή των παραμέτρων ποιότητας ζωής στα δεδομένα 

της νόσου και στην υιοθέτηση αντίστοιχων στρατηγικών αντιμετώπισης πιθανών 

αντίξοων καταστάσεων που προκύπτουν στην καθημερινότητά τους. Η καθιέρωση των 

ψυχοκοινωνικών θεραπευτικών παρεμβάσεων και η συνεισφορά τους στη βελτίωση 

της κλινικής πορείας των ασθενών και της ενδυνάμωσης των συγγενών τους, εκτός της 
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μονοθεραπείας με φάρμακα, έθεσε τα θεμέλια για τη σημασία της μελέτης της 

ποιότητας ζωής ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο 

θεραπείας. 

4.2.3. Ευρήματα σε ασθενείς σχετικά με την ποιότητα ζωής 

 Η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής ασθενών με διαταραχή στο φάσμα της 

ψύχωσης αποτελεί θέμα ζωτικής σημασίας τόσο στην έρευνα όσο και στην κλινική 

πράξη όπως επισημαίνεται από την ανασκόπηση πρόσφατων μελετών (Suttajit & 

Pilakanta, 2015; Holloway & Carson, 2002; Wehmeier, Kluge et al., 2007; Woon, 

Chia, Chan & Sim, 2010; Eack & Newhill, 2007). Η βελτίωση της ποιότητας ζωής 

αφορά σε παραμέτρους της καθημερινότητας των ασθενών όπως είναι η 

λειτουργικότητα και η αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή, η εργασία, οι  οικογενειακές 

σχέσεις, η κοινωνική ζωή, τα οικονομικά, οι συνθήκες διαβίωσης (Suttajit & Pilakanta, 

2015). 

 Έρευνες των τελευταίων δύο δεκαετιών επισημαίνουν ότι οι ασθενείς 

συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό αναφέρουν σημαντική απώλεια ικανοποίησης από 

τη ζωή τους εξαιτίας της νόσου (Ritsner, Avi, Ponizovsky, Timinsky, Bistrov, Modai, 

2003). Ευρήματα συγκριτικών ερευνών που εξετάζουν την ποιότητα ζωής στη 

σχιζοφρένεια συγκριτικά με τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή, δεν κατάφεραν να 

προσδιορίσουν συγκεκριμένους δείκτες ποιότητας ζωής, ωστόσο, σε γενικές γραμμές 

έδειξαν ότι η ποιότητα ζωής των ασθενών με σχιζοφρένεια υπολείπεται σημαντικά 

εκείνων με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (Ritsner, Modai, Endicott, Rivkin, 

Nechamkin, Barak, Goldin, Ponizovsky, 2000). Ασθενείς με καταθλιπτική διαταραχή, 

αναφέρουν υψηλότερο ποσοστό δυσαρέσκειας από την ποιότητα ζωής τους συγκριτικά 

με ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια (Ritsner, Avi, Ponizovsky, Timinsky, 

Bistrov, Modai, 2003), ενώ άλλες μελέτες αναφέρουν παρόμοια ποσοστά ικανοποίησης 

από την ποιότητα ζωής τόσο σε ασθενείς με καταθλιπτική διαταραχή όσο και σε 

ασθενείς με σχιζοσυναισθηματική διαταραχή (Ritsner, Modai, Endicott, Rivkin, 

Nechamkin, Barak, Goldin, Ponizovsky, 2000).  

 Σε άλλες μελέτες που έγινε σύγκριση πληθυσμών από τρεις διαφορετικές 

διαγνωστικές κατηγορίες (σχιζοφρένεια, καταθλιπτική διαταραχή και αγχώδης 

διαταραχή) βρέθηκε ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια ανέφεραν μεγαλύτερη 
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ικανοποίηση από τη ζωή συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες (Ritsner, Avi, Ponizovsky, 

Timinsky, Bistrov, Modai, 2003; Ritsner, Modai, Endicott, Rivkin, Nechamkin, Barak, 

Goldin, Ponizovsky, 2000). Τα παραπάνω ευρήματα μπορεί να οφείλονται στο γεγονός 

ότι το επίπεδο εναισθησίας στα άτομα με σχιζοφρένεια είναι χαμηλό συγκριτικά με 

ασθενείς με καταθλιπτική ή αγχώδη διαταραχή που έχουν πλήρη αντίληψη της 

κατάστασης στην οποία βρίσκονται (Akvardar et al., 2005). 

 Η ποιότητα ζωής των ασθενών με οποιαδήποτε διαταραχή στο φάσμα της 

ψύχωσης επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από τα νευρογνωστικά ελλείμματα και το 

βαθμό σοβαρότητάς τους (Woon et al., 2010). Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι 

τομείς της ποιότητας ζωής αντανακλούν την ικανότητα του ασθενούς να αλληλεπιδρά 

με το περιβάλλον του, ωστόσο στην περίπτωση που τα νευρογνωστικά ελλείμματα 

είναι σοβαρά επηρεάζουν την ικανότητα του ασθενούς να αλληλεπιδράσει σε 

ικανοποιητικό βαθμό (Aksaraya et al., 2002). Υπό την οπτική αυτή, μπορεί να 

αναφερθεί ότι η σοβαρότητα των νευρογνωστικών ελλειμμάτων ή ενδεχομένως 

συγκεκριμένα νευρογνωστικά ελλείμματα δύνανται να αποτελέσουν υποψήφιους 

διαμεσολαβητές για την αλλαγή και κατ’επέκταση τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

του ασθενούς (Aksaraya et al., 2002; Akvardar et al., 2005; Woon et al., 2010).  

 Τα αρνητικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας παίζουν καθοριστικό ρόλο στην 

αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής από τους ασθενείς συγκριτικά με τα θετικά 

συμπτώματα (Woon et al., 2010). Η σοβαρότητα των αρνητικών συμπτωμάτων και η 

γενική ψυχοπαθολογία, όπως το άγχος και η κατάθλιψη, επηρεάζουν σε σημαντικό 

βαθμό την ποιότητα ζωής. Είναι προφανές όμως, ότι και οι δύο κατηγορίες επιδρούν 

με διαφορετική βαρύτητα στην ποιότητα ζωής (Aksaraya et al., 2002; Woon et al., 

2010). 

 Διάφορες μελέτες επισημαίνουν τη συσχέτιση μεταξύ ψυχοκοινωνικών 

παραγόντων και ποιότητας ζωής σε ασθενείς με σχιζοφρένεια με τα αρνητικά 

συμπτώματα να έχουν υψηλότερη συσχέτιση με την ποιότητα ζωής σε σχέση με τα 

θετικά συμπτώματα, και την κατάθλιψη να αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 

προβλεπτικούς παράγοντες χαμηλής υποκειμενικής ποιότητας ζωής (Narvaez, 

(Twamley, McKibbin, Heaton, Patterson, 2008; Ruggeri, Bisoffi, Fontecedro & 

Warner, 2001). Η κοινωνική υποστήριξη μπορεί επίσης να αποτελέσει προβλεπτικό 

παράγοντα για την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με σχιζοφρένεια (Caron, Lecomte, Stip 
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& Renaud, 2005; Baker, Jodrey & Intagliata, 1992). Ερευνητές όπως ο (Cohel et al., 

1997), επεσήμαναν ότι η απουσία μοναξιάς και ένα ισχυρό κοινωνικό υποστηρικτικό 

δίκτυο μπορούν να αποτελέσουν παραμέτρους πρόβλεψης της ποιότητας ζωής και 

ικανοποίησης από τη ζωή των ασθενών με σχιζοφρένεια, καθώς η κοινωνική 

υποστήριξη και οι υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις έχει αναφερθεί ότι βελτιώνουν την 

αυτοεκτίμηση, τις στρατηγικές αντιμετώπισης, την ψυχική ανθεκτικότητα και το βαθμό 

ικανοποίησης από τη ζωή, των ασθενών με ψύχωση, μειώνοντας με τον τρόπο αυτό το 

στίγμα και προάγοντας τη διαδικασία κοινωνικής τους προσαρμογής (Hardy, Concato 

& Gill, 2004; Suttajit & Pilakanta, 2011). 

   Συγκριτικές μελέτες σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και ασθενείς με διπολική 

διαταραχή έδειξαν ότι οι ασθενείς με διπολική διαταραχή είχαν καλύτερη ποιότητα 

ζωής σε σχέση με τους ασθενείς με σχιζοφρένεια και μάλιστα η αξιολόγηση της 

ποιότητας ζωής των διπολικών ασθενών, έδειξε ενδιάμεσες μετρήσεις ανάμεσα στον 

υγιή πληθυσμό και τους ασθενείς με σχιζοφρένεια (Brissos et al., 2008). Επιπρόσθετα, 

το εκπαιδευτικό επίπεδο στους ασθενείς με διπολική νόσο φαίνεται να έχει θετική 

συσχέτιση με την  αντιλαμβανόμενη ποιότητα ζωής και να αποτελεί προστατευτικό 

παράγοντα για την κλινική πορεία αυτών των ασθενών (Aksaraya et al., 2002). 

Αντίθετα, ασθενείς με διπολική διαταραχή σε φάση οξείας μανίας φαίνεται να 

παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στην ποιότητα ζωής, αντίστοιχα με αυτά που 

παρουσιάζουν ασθενείς με σχιζοφρένεια (Woon et al., 2010). Τα ανωτέρω ευρήματα, 

πιθανόν να συσχετίζονται με το βαθμό εναισθησίας των ασθενών καθώς σε βαριάς 

μορφής ψυχωσικές καταστάσεις και υψηλό ποσοστό ψυχοπαθολογίας φαίνεται να είναι 

χαμηλός (Brissos et al., 2008). 

4.2.4. Ευρήματα σχετικά με την ποιότητα ζωής σε μη νοσούντες συγγενείς α’ 

βαθμού ασθενών με διαταραχές στο φάσμα της ψύχωσης 

 Πρόσφατες έρευνες έχουν εστιάσει στην αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των 

μη-νοσούντων συγγενών των ασθενών με διαταραχές του ψυχωσικού φάσματος. Έχει 

βρεθεί ότι οι μη νοσούντες συγγενείς έχουν υψηλότερες βαθμολογίες σε κλίμακες 

ποιότητας ζωής και λειτουργικότητας συγκριτικά με τους ασθενείς, ωστόσο, η 

υποκείμενη αντίληψη για την ποιότητα ζωής τους είναι χαμηλότερη συγκριτικά με 

αυτή του υγιούς γενικού πληθυσμού (Kohn et al., 2005; Margetic et al., 2011). Επίσης, 

οι συγγενείς αναφέρουν πιο συχνά μειωμένα επίπεδα ζωτικότητας, έλλειψη 
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αυτοπεποίθησης, δυσαρέσκεια με τις κοινωνικές σχέσεις τους και εκφράζουν 

δυσαρέσκεια για τη ζωή γενικότερα, λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν και οι ίδιοι να 

ανταπεξέλθουν με τα συμπτώματα της νόσου και τις καθημερινές συνθήκες διαβίωσής 

τους με τον ασθενή (Kohn et al., 2005).  

 Προστατευτικοί παράγοντες στην ποιότητα ζωής των συγγενών είναι η 

επαγγελματική απασχόληση και το εκπαιδευτικό επίπεδο, τα οποία τους βοηθούν να 

ανταπεξέρχονται καλύτερα στο ρόλο του φροντιστή (Kohn et al., 2005). Ωστόσο, άλλες 

συγκριτικές μελέτες αξιολόγησης της ποιότητας ζωής ασθενών, συγγενών και ομάδας 

ελέγχου, έδειξαν ότι η ποιότητα ζωής των συγγενών ήταν αντίστοιχη με αυτή των 

ασθενών και υπολειπόταν σημαντικά της ποιότητας ζωής του υγιούς πληθυσμού 

(Margetic et al., 2011).  

 Αντιθέτως, τα ευρήματα άλλων μελετών, αναφέρουν ότι ο δείκτης ποιότητας 

ζωής είναι παρόμοιος σε μη νοσούντες πρώτου βαθμού συγγενείς και το γενικό 

πληθυσμό με τους ασθενείς να παρουσιάζουν χαμηλότερη ποιότητα ζωής και να είναι 

λιγότερο ικανοποιημένοι στις περισσότερες πτυχές της ζωής τους (Kurs, Farkas & 

Ritsner, 2005). Η προσωπικότητα και παράμετροι της ιδιοσυγκρασίας δε φαίνεται να 

επιδρούν και να σχετίζονται  με την ποιότητα ζωής των συγγενών, ενώ αντίθετα 

φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στους ασθενείς και να συνδέονται με χαμηλό 

δείκτη ικανοποίησης από παραμέτρους, όπως είναι η σωματική υγεία, οι κοινωνικές 

σχέσεις και τα υποκειμενικά συναισθήματα ως προς τη νόσο (Guillem, Bicu, 

Semkovska & Debruille, 2002; Lysaker, Bell, Kaplan, Greig  & Bryson, 1999). 

 

4.3. Λειτουργικότητα  

 Η λειτουργικότητα αποτελεί ένα πεδίο έρευνας που μελετάται σε συνδυασμό 

με την ποιότητα ζωής τόσο των ασθενών όσο και των μη-νοσούντων συγγενών τους 

και διακρίνεται α) στη λειτουργικότητα ενός ατόμου σχετικά με την ικανότητά του να 

καλύπτει τόσο βασικές ανάγκες (όπως ένδυση, σίτιση, ύπνος, υγιεινή), όσο και 

ψυχολογικές ανάγκες, οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα ευχαρίστησης από τη 

ζωή (δραστηριότητες αναψυχής, αθλητισμού) και β) στην κοινωνική λειτουργικότητα 

η οποία σχετίζεται με παραμέτρους επαγγελματικών ικανοτήτων και του ευρύτερου 
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κοινωνικού πλαισίου (ικανότητα επικοινωνίας, οικονομικής συνδιαλλαγής και 

διαχείρισης χρημάτων, προσαρμογή σε ρόλους που αναλαμβάνει το άτομο μέσα στο 

οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον) (Addington, Penn, Woods, Addington, 

Perkins, 2008). 

 Στις διαταραχές του φάσματος της ψύχωσης τα ελλείμματα είναι σημαντικά και 

επηρεάζουν τόσο πτυχές της ατομικής όσο και της κοινωνικής λειτουργικότητας του 

ασθενούς, αλλά σε πολλές περιπτώσεις και των μη-νοσούντων συγγενών του 

(Lagopoulos, 2011). Τα ελλείμματα περιλαμβάνουν α) δυσκολία στην επικοινωνία, στη 

σύναψη και διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, β) ελλιπή ικανότητα αυτοφροντίδας 

και εκπλήρωση οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Έχει γίνει 

προσπάθεια, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι παράγοντες που συντελούν στην 

αποδυνάμωση των παραμέτρων της λειτουργικότητας στην ψύχωση και στην απώλεια 

των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της  κοινωνικής νόησης και της Θεωρίας του Νου 

ειδικότερα (Platek et al., 2006).  

 Η Θεωρία του νου, αναφέρεται στην ικανότητα που έχει ένα άτομο να κατανοεί 

ότι άλλα άτομα εκτός από αυτό, διαμορφώνουν τις δικές τους νοητικές 

αναπαραστάσεις, οι οποίες διαφοροποιούνται από αυτές που κάνει τόσο το ίδιο το 

άτομο όσο και από την πραγματικότητα (Γιαννακού, 2008). Συνεπώς, τα ελλείμματα 

που παρατηρούνται σε εκφάνσεις της κοινωνικής λειτουργικότητας σε ασθενείς αλλά 

και σε πληθυσμούς υψηλού κινδύνου για εκδήλωση ψυχωσικών συμπτωμάτων όπως 

είναι οι πρώτου βαθμού συγγενείς, σχετίζονται και με ελλείμματα στην κοινωνική 

νόηση και θεωρία του νου (Lagopoulos, 2011; Platek et al., 2006; Γιαννακού, 2008).  

 Ειδικότερα, έρευνες που επιχειρούν να μελετήσουν την κοινωνική 

λειτουργικότητα σε ασθενείς με διαταραχές στο φάρμα της ψύχωσης, κατέδειξαν ότι η 

χαμηλή επίδοση σε δοκιμασίες κοινωνικής νόησης προέβλεπε τη χαμηλή κοινωνική 

λειτουργικότητα και αντίστοιχα μειωμένες κοινωνικές δεξιότητες των ασθενών με 

σχιζοφρένεια, γεγονός που υποδεικνύει την ελλιπή ικανότητα κοινωνικής 

προσαρμογής και απουσία στρατηγικών αντιμετώπισης καθώς επίσης χειρισμού 

κοινωνικών περιστάσεων (Bora et al., 2006; Pinkham & Penn, 2006; Pollice et al., 

2002; Schenkel et al., 2005).  



 
[100] 

 

4.3.2. Ευρήματα σε ασθενείς σχετικά με τη λειτουργικότητα 

 Τα νευρογνωστικά ελλείμματα που παρατηρούνται σε ασθενείς που πάσχουν 

από διαταραχές του ψυχωσικού φάσματος, επιδρούν αρνητικά σε εκφάνσεις τόσο της 

ατομικής λειτουργικότητάς τους, στο να καλύπτουν βασικές ή ψυχολογικές ανάγκες 

(αυτοφροντίδα, σίτιση, υγιεινή, ψυχική ευεξία) όσο και σε πτυχές της κοινωνικής 

λειτουργικότητας όπως η απόκτηση διαπροσωπικών ικανοτήτων και η οικονομική 

διαχείριση (Carrion et al.,  2011).  

 Αποτελέσματα ερευνών υποδεικνύουν ότι  ελλείμματα στη λεκτική μάθηση και 

μνήμη συσχετίζονται με εκφάνσεις της κοινωνικής λειτουργικότητας, ελλείμματα στις 

επιτελικές λειτουργίες, την οπτικοχωρική αντίληψη και την επιλεκτική προσοχή 

συνδέονται στενά με παραμέτρους τόσο ατομικής όσο και κοινωνικής 

λειτουργικότητας και η μειωμένη ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών  φαίνεται 

να είναι δείκτης χαμηλής λειτουργικότητας στους ασθενείς με ψύχωση (Addington, 

Penn, Woods, Addington & Perkins, 2008; Carrion et al.,  2011). 

 Τα αρνητικά και καταθλιπτικά συμπτώματα σχετίζονται με νευρογνωστικά 

ελλείμματα και χαμηλούς δείκτες κοινωνικής λειτουργικότητας, επηρεάζοντας σε 

σημαντικό βαθμό την καθημερινότητα των ασθενών. Μάλιστα, τα άτυπα 

αντιψυχωσικά φάρμακα που δρουν καταλυτικά στα θετικά συμπτώματα, είναι 

περισσότερο αποτελεσματικά στο να επαυξήσουν την κοινωνική λειτουργικότητα των 

ασθενών από το να επιφέρουν βελτίωση στα νευρογνωστικά ελλείμματα που 

παρουσιάζουν όπως αναφέρεται σε μελέτη (Bowie et al., 2008). 

 Πορίσματα ερευνών μέσω των οποίων αξιολογείται η λειτουργικότητα 

ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία μέσω σταθμισμένων ψυχομετρικών 

κλιμάκων μέτρησης παραμέτρων λειτουργικότητας (αυτοφροντίδα, υγιεινή, 

διαπροσωπικές ικανότητες, κοινωνικές δεξιότητες, διαχείριση χρημάτων) 

επισημαίνουν, ότι η ύπαρξη κλινικών συμπτωμάτων όπως θετικών και αρνητικών 

δυσχεραίνει τη λειτουργικότητα των ασθενών σε καθημερινή βάση (Auther, Smith, 

Cornblatt, 2006; Niendam, Bearden, Johnson, Cannon, 2006; Piskulic, Addington, 

Auther, Cornblatt, 2011). 

 Όσον αφορά στις διαταραχές τους φάσματος της ψύχωσης και τη συσχέτισή 

τους με τη λειτουργικότητα των ασθενών, έχει διαπιστωθεί ότι ασθενείς με διπολική 
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διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία έχουν χαμηλότερη ψυχοκοινωνική 

λειτουργικότητα σε σχέση με ασθενείς με διπολική διαταραχή χωρίς ψυχωσική 

συμπτωματολογία (Levy et al., 2013)  και σε σχέση με τον υγιή πληθυσμό (Tamminga 

et al., 2013), ενώ παράλληλα οι ασθενείς με σχιζοφρένεια σε συνδυασμό με τους 

ασθενείς με διπολική διαταραχή και συνοδά ψυχωσικά στοιχεία δε φαίνεται να 

διαφέρουν σημαντικά ως προς το δείκτη λειτουργικότητας, επιβεβαιώνοντας την 

ύπαρξη ένος παρόμοιου προφίλ λειτουργικότητας στις δύο διαταραχές (Simonsen et 

al., 2010). 

4.3.3. Ευρήματα σχετικά με τη λειτουργικότητα σε μη νοσούντες συγγενείς α’ 

βαθμού ασθενών με διαταραχές στο φάσμα της ψύχωσης 

 Οι μη νοσούντες συγγενείς συχνά υπολείπονται σε κοινωνικές δεξιότητες 

συγκριτικά με τον υγιή πληθυσμό και δε φαίνεται να διαφοροποιούνται από τους 

ασθενείς που βρίσκονται στα πρώτα στάδια μιας ψυχωσικής νόσου. Παράλληλα, τα 

ελλείμματα που παρατηρούνται στην ταχύτητα επεξεργασίας, τη λεκτική μνήμη, τις 

επιτελικές λειτουργίες, την εργαζόμενη μνήμη, την οπτικοχωρική επεξεργασία, την 

επιλεκτική προσοχή και τη γλώσσα τόσο σε συγγενείς όσο και σε ασθενείς επιδρούν 

αρνητικά στις εκφάνσεις κοινωνικής λειτουργικότητας συγκριτικά με το υγιή 

πληθυσμό (Carrion et al., 2011). Σε άλλη έρευνα, η λεκτική μνήμη και οι επιτελικές 

λειτουργίες φάνηκε να επιδρούν στη λειτουργικότητα αλλά να μη σχετίζονται με τις 

κοινωνικές δεξιότητες (Bowie et al, 2008). Αντίστοιχα, η ταχύτητα επεξεργασίας, η 

προσοχή και η εργαζόμενη μνήμη σχετίζονται με κοινωνικές δεξιότητες και 

λειτουργικότητα. Συγκεκριμένα, η ταχύτητα επεξεργασίας μπορεί να αποτελέσει 

προβλεπτικό παράγοντα για τις επαγγελματικές δεξιότητες, τη διαπροσωπική 

λειτουργικότητα και την κοινωνική λειτουργικότητα ενός ατόμου ανεξάρτητα από την 

ατομική του λειτουργικότητα στις δραστηριότητες της καθημερινότητας. Μάλιστα, σε 

πολλές των περιπτώσεων, παρατηρείται ότι τα νευρογνωστικά ελλείμματα που 

εκδηλώνουν συχνά μη νοσούντες συγγενείς ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία 

και έχουν αντίκτυπο στην κοινωνική τους λειτουργικότητα, χωρίς να επιδρούν στην 

ατομική τους λειτουργικότητα παρατηρούνται από πολύ νωρίς πριν από την εμφάνιση 

των ψυχωσικών συμπτωμάτων και την εκδήλωση της νόσου (Bowie et al, 2008; 

Carrion et al., 2011).  
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 Ευρήματα μελετών επισημαίνουν ότι συνδυαστικά με τα νευρογνωστικά 

ελλείμματα, υφίσταται χαμηλή λειτουργικότητα πριν την εκδήλωση της νόσου σε 

άτομα υψηλού κινδύνου για εμφάνιση ψυχωσικών συμπτωμάτων. Η προνοσηρή 

κατάσταση των συγγενών πρώτου βαθμού ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία 

συνοδεύεται σε πολλές περιπτώσεις από δυσκολία στις κοινωνικές και διαπροσωπικές 

σχέσεις, μαθησιακές δυσκολίες συγκρίσιμες και ανάλογες αυτών που εκδηλώνουν 

ασθενείς πρώτου ή πολλαπλών ψυχωσικών επεισοδίων, όπως επισημαίνεται σε 

ευρήματα κλινικών μελετών (Addington, Penn, Woods, Addington & Perkins, 2008; 

Cornblatt, Auther, Niendam, Smith, Zinberg, Bearden & Cannon, 2007). Δεδομένου 

ότι τα νευρογνωστικά ελλείμματα και ο χαμηλός δέικτης κοινωνικής λειτουργικότητας 

που ανιχνεύονται στην πρόνοσηρη φάση μπορούν να αποτελέσουν παράγοντες 

κινδύνου για εκδήλωση ψυχωσικών συμπτωμάτων σε πρώτου βαθμού συγγενείς, είναι 

σημαντικό να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης μελλοντικών ερευνών καθώς μπορούν 

να παρέχουν νέα ώθηση στην ανίχνευση πληθυσμών υψηλού κινδύνου για ψύχωση και 

να κατευθύνουν την πρώιμη θεραπευτική παρέμβαση (Cornblatt, Carrion, Addington 

et al., 2012). 

 Η αρνητική συμπτωματολογία και τα καταθλιπτικά συμπτώματα που 

παρατηρούνται σε μη νοσούντες συγγενείς ατόμων με ψυχωσική συμπτωματολογία 

σχετίζονται με μια προοδευτική έκπτωση στην κοινωνική τους αλληλεπίδραση και 

απώλεια του κινήτρου τους για κοινωνική συναναστροφή συγκριτικά με τον γενικό 

πληθυσμό (Concoran, Kimhy, Parrilla-Escobar et al., 2011). Άλλοι ερευνητές (π.χ. 

Addington et al., 2008), επισημαίνουν ότι άτομα με υψηλό κίνδυνο για εκδήλωση 

ψυχωσικής συμπτωματολογίας παρουσιάζουν ελλείμματα στη λειτουργικότητά τους 

αντίστοιχα και ισοδύναμα με αυτά που εκδηλώνουν άτομα πρώτου επεισοδίου καθώς 

και ασθενείς πολλαπλών ψυχωσικών επεισοδίων συγκριτικά με το γενικό πληθυσμό. 

 Μελέτες που έχουν διεξαχθεί σε συγγενείς πρώτου βαθμού με ευπάθεια για 

εκδήλωση ψυχωσικών συμπτωμάτων αναφορικά με τη λειτουργικότητά τους και το 

πώς μπορεί αυτή να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου μέσω κλινικών θεραπευτικών 

παρεμβάσεων ψυχοκοινωνικού τύπου, επισήμαναν την αποτελεσματικότητα των 

παρεμβάσεων αυτών καθώς παρουσίασαν βελτίωση τόσο στις γνωστικές τους 

λειτουργίες (ταχύτητα επεξεργασίας, οπτική μνήμη και μάθηση) όσο και στην 

κοινωνική τους λειτουργικότητα. Παράλληλα, επήλθε ύφεση και στα κλινικά θετικά 
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και αρνητικά συμπτώματα με παράλληλη βελτίωση της λειτουργικότητας των 

συγγενών στην πάροδο του χρόνου (Nierdam, Bearden, Zinberg et al., 2007). 
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ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 Σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η αξιολόγηση των νευρογνωστικών 

ελλειμμάτων και των στοιχείων γενικής ψυχοπαθολογίας σε υγιείς πρώτου βαθμού 

συγγενείς ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία. Παράλληλα, διερευνήθηκε η 

σχέση ανάμεσα στα νευρογνωστικά ελλείμματα και τα στοιχεία γενικής 

ψυχοπαθολογίας, με την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα μη νοσούντων 

συγγενών ασθενών με ψυχωσικές διαταραχές. 

 Μέχρι σήμερα, η έρευνα έχει εστιάσει στη συσχέτιση της ποιότητας ζωής και 

της λειτουργικότητας στους ασθενείς. Είναι αναπόδραστη ανάγκη να αξιολογηθούν τα 

νευρογνωστικά ελλείμματα και τα στοιχεία γενικής ψυχοπαθολογίας στους υγιείς 

συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία και να γίνει 

συσχέτισή τους με την ποιότητα ζωής και τη λειτουργικότητα, καθώς η μελέτη τους 

μπορεί να αποβεί ουσιαστική στην εγχάραξη στρατηγικών αντιμετώπισης για την 

πρόληψη των ψυχωσικών διαταραχών.  
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Συμμετέχοντες 

Μετά την παρουσίαση των στόχων και της μεθοδολογίας της μελέτης, δόθηκε σε όλους 

τους συμμετέχοντες ένα λεπτομερές δελτίο πληροφοριών και στη συνέχεια έδωσαν 

γραπτή συγκατάθεση για τη συμμετοχή τους στη μελέτη. 

Ομάδα συγγενών: Εκατόν δεκατρείς (113) μη νοσούντες συγγενείς πρώτου βαθμού 

ασθενών στο φάσμα της σχιζοφρένειας αποτέλεσαν το δείγμα της παρούσας μελέτης. 

Η δειγματοληψία έγινε μέσω των τοπικών ψυχιατρικών υπηρεσιών στην Πελοπόννησο 

και τα Ιόνια νησιά στην Ελλάδα. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν το ατομικό ιατρικό 

ιστορικό εγκεφαλικού τραύματος, ιατρικές ή άλλες νευρολογικές παθήσεις, η τρέχουσα 

χρήση συνταγογραφούμενων  και μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και το ατομικό 

ιστορικό διαταραχών στον Άξονα Ι του DSM-IV. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν 

σε ψυχιατρική αξιολόγηση με το Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI, 

Sheehan et al., 1998). Με βάση αυτά τα κριτήρια, πέντε (5) συμμετέχοντες 

αποκλείστηκαν λόγω ανίχνευσης παθολογίας στον Άξονα Ι, τρία (3) άτομα 

εξαιρέθηκαν λόγω ατομικού ιστορικού τραυματισμού στον εγκέφαλο, ή έπασχαν από 

άλλες ιατρικές ή νευρολογικές παθήσεις και τρία (3) άτομα αποκλείστηκαν λόγω της 

αυτο-αναφερόμενης τρέχουσας χρήσης συνταγογραφούμενων ή άλλων φαρμάκων. Ως 

εκ τούτου, το τελικό δείγμα αποτελούνταν από 102 μη νοσούντες συγγενείς, από τους 

οποίους, οι  εξήντα ένας (61) ήταν αδέλφια (ηλικιακό εύρος: 20-47 χρόνια, ΜΟ ± ΤΑ 

ηλικίας: 38.03 ± 7.14 έτη, 25 άντρες: 36 γυναίκες), είκοσι-τρεις (23) ήταν απόγονοι 

(ηλικιακό εύρος: 20-46 χρόνια, ΜΟ ± ΤΑ ηλικίας: 32.08 ± 6.54 έτη, 9 άντρες : 14 

γυναίκες) και δεκαοκτώ (18) ήταν γονείς (ηλικιακό εύρος: 42-50 χρόνια, ΜΟ ± ΤΑ 

ηλικίας: 46.1 ± 2.17 έτη, 2 άντρες: 16 γυναίκες). Οι γονείς συμπεριελήφθησαν στη 

μελέτη μόνο αν είχαν τουλάχιστον έναν/μία αδελφό/ή με διάγνωση είτε σχιζοφρένειας 

είτε διπολικής διαταραχής προκειμένου να είναι όσο το δυνατό πιο πιθανό ότι 

συμπεριελήφθησαν γονείς που μεταφέρουν και κληροδοτούν το γενετικό κίνδυνο 

στους απογόνους τους.  

Ομάδα συγγενών χωρισμένη με βάση τη διάγνωση του ασθενούς: Με βάση τη 

διάγνωση των ασθενών είχαμε εβδομήντα έναν (71) μη νοσούντες συγγενείς πρώτου 
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βαθμού ασθενών με σχιζοφρένεια (SUnR) και σαράντα-δύο (42) μη νοσούντες 

συγγενείς πρώτου βαθμού ασθενών με διπολική διαταραχή με ιστορικό ψύχωσης 

(BDPUnR). Με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού, τρεις (3) συμμετέχοντες από την 

ομάδα SUnR και δύο (2) από την ομάδα BDPUnR αποκλείστηκαν λόγω του ότι 

ανιχνεύτηκε παθολογία στον Άξονα Ι, ένας (1) συμμετέχων από την ομάδα SUnR και 

(δύο) 2 από την ομάδα BDPUnR αποκλείστηκαν λόγω του ατομικού ιατρικού 

ιστορικού εγκεφαλικού τραυματισμού, ιατρική ή νευρολογική κατάσταση και ένας (1) 

συμμετέχων από την ομάδα SUnR και δύο (2) από την ομάδα BDPUnR αποκλείστηκαν 

λόγω της αυτο-αναφερόμενης τρέχουσας χρήσης  συνταγογραφούμενων ή άλλων 

φαρμάκων. Ως εκ τούτου, το τελικό δείγμα αποτελείτο από (α) 66 συμμετέχοντες στην 

ομάδα SUnR. Από αυτούς, 42 ήταν αδέλφια (ηλικιακό εύρος: 20-45 έτη, ΜΟ ± ΤΑ 

ηλικίας: 37.07 ± 6.26 έτη, 17 άντρες: 25 γυναίκες), 7 ήταν απόγονοι (ηλικιακό εύρος: 

21-41 έτη, ΜΟ ± ΤΑ ηλικίας: 31.14 ± 7.03 έτη, 3 άντρες: 4 γυναίκες) και 17 ήταν γονείς 

(ηλικιακό εύρος: 40-46 έτη, ΜΟ ± ΤΑ ηλικίας: 42.35 ± 12.81 έτη, 2 άντρες: 15 

γυναίκες) και (β) 36 συμμετέχοντες στην ομάδα BDPUnR. Από αυτούς, 19 ήταν 

αδέλφια (ηλικιακό εύρος: 21-46 έτη, ΜΟ ± ΤΑ ηλικίας: 37.11 ± 7.60 έτη, 7 άνδρες: 12 

γυναίκες), 16 ήταν απόγονοι (ηλικιακό εύρος: 20 - 46 ετών, ΜΟ ± ΤΑ ηλικίας: 32.25 

± 6.49 έτη, 6 άντρες: 10 γυναίκες) και 1 ήταν γονέας (ηλικία: 43 χρόνια, γυναίκα). Δεν 

υπήρχε επικάλυψη των συγγενών για τη διάγνωση σχιζοφρένειας και ψΔΔ (BDP) και 

μόνο ένας συγγενής πρώτου βαθμού του κάθε ασθενούς συμπεριλήφθηκε στη μελέτη. 

Ομάδα ελέγχου: Εκατόν δέκα εννέα (119) συμμετέχοντες, συνταιριασμένοι ως προς 

το φύλο, την ηλικία και τα έτη εκπαίδευσης με την ομάδα των συγγενών, 

συμπεριλήφθησαν στη μελέτη. Τα κριτήρια αποκλεισμού ήταν ίδια με εκείνα της 

ομάδας των συγγενών με το πρόσθετο κριτήριο αποκλεισμού του οικογενειακού (μέχρι 

και δευτέρου βαθμού) ιστορικού διαταραχών του Άξονα Ι σύμφωνα με τα κριτήρια του 

DSM-IV. Και αυτή η ομάδα υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση με τη χρήση του 

ΜΙΝΙ. Με βάση τα κριτήρια αποκλεισμού, δύο (2) συμμετέχοντες  αποκλείστηκαν 

λόγω της παθολογίας που ανιχνεύτηκε στον Άξονα Ι. Εξαιρέθηκαν πέντε (5) άτομα 

λόγω του ιατρικού τους ιστορικού  (εγκεφαλικό τραύμα, ιατρικές/νευρολογικές 

παθήσεις, έξι (6) άτομα αποκλείστηκαν λόγω αυτο-αναφερόμενης χρήσης 

συνταγογραφούμενων ή άλλων φαρμάκων και άλλα τέσσερα (4) άτομα αποχώρησαν 

από τη διαδικασία. Έτσι, η ομάδα ελέγχου αποτελείτο από εκατόν-δύο (102) 

συμμετέχοντες. 
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Νευροψυχολογική εκτίμηση 

Modified Taylor Complex Figure test (MTCF, Hubley, 1996): Η δοκιμασία MTCF 

είναι μια εναλλακτική εκδοχή της δοκιμασίας Rey-Osterrieth Complex Figure 

(Osterrieth, 1944), που χρησιμοποιείται για να αξιολογήσει την οπτική μνήμη, τις 

οργανωτικές δεξιότητες, τον οπτικο-κινητικό συντονισμό και την κατασκευαστική 

ικανότητα (Meyers και Meyers, 1995). Η δοκιμασία αποτελείται από τρία μέρη: α) 

Αντιγραφή: Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αντιγράψουν σε ένα κενό φύλλο χαρτιού 

με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια ένα σύνθετο σχήμα που τους παρουσιάστηκε. 

β) Βραχυπρόθεσμη Ανάκληση: Μετά από χρονικό διάστημα 5 λεπτών, οι 

συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναπαράγουν την εικόνα από μνήμης χωρίς προηγούμενη 

υπενθύμιση. γ) Μακροπρόθεσμη ανάκληση: Μετά από ένα χρονικό διάστημα 30 

λεπτών, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναπαράγουν την εικόνα από μνήμης χωρίς 

προηγούμενη υπενθύμιση. Η διαδικασία χορήγησης της δοκιμασίας έγινε όπως 

περιγράφεται από τους Meyers και Meyers (1995): Κάθε φορά που οι συμμετέχοντες 

συμπλήρωναν ένα τμήμα του σχεδίου, ο εξεταστής τους έδινε ένα διαφορετικό 

χρωματιστό μολύβι και σημείωνε τη σειρά με την οποία γινόταν χρήση των χρωμάτων. 

Το σχήμα του MTCF αποτελείται από 18 μέρη. Δίνονταν 2 βαθμοί για κάθε μέρος που 

είχε τοποθετηθεί σωστά στο σχήμα και είχε αντιγραφεί αναλογικά με το πρότυπο 

σχήμα, 1 βαθμός δινόταν για κάθε μέρος που ήταν σωστά τοποθετημένο αλλά 

αναγνωρίσιμο ή παραμορφωμένο/ελλιπές και 0.5 βαθμός δινόταν για κάθε 

παραμορφωμένο ή ελλιπές και λάθος τοποθετημένο μέρος. Δε δίνονταν καθόλου 

βαθμοί όταν το μέρος του σχήματος έλειπε ή δεν ήταν αναγνωρίσιμο. Οι μεταβλητές 

που αξιολογήθηκαν ήταν οι βαθμολογίες για κάθεμια από τις τρεις συνθήκες 

ξεχωριστά. 

Controlled Oral Word Association test (COWAT, Kosmidis et al., 2004): Στο 

φωνολογικό μέρος της δοκιμασίας ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να αναπαράγουν 

σε τρία διαδοχικά λεπτά όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις που αρχίζουν με το 

γράμμα Χ, Σ και Α σύμφωνα με τις καθορισμένες οδηγίες. Στο σημασιολογικό μέρος 

της δοκιμασίας οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αναπαράγουν μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών διαδοχικών λεπτών και σύμφωνα με τις καθορισμένες οδηγίες όσο το 

δυνατόν περισσότερες λέξεις που άνηκαν σε καθεμία από τις ακόλουθες 

σημασιολογικές κατηγορίες: ζώα, φρούτα και αντικείμενα. Οι μεταβλητές που 
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αξιολογήθηκαν ήταν ο αριθμός των σωστών απαντήσεων σε κάθε μέρος της 

δοκιμασίας. 

Stroop Colour-Word test (Golden, 1978): Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν σε τρεις 

διαδοχικές χρονικές περιόδους των 45 δευτερολέπτων, πρώτα να διαβάσουν τα 

ονόματα των χρωμάτων που ήταν γραμμένα με μαύρο μελάνι («λεκτική» βαθμολογία), 

στη συνέχεια, να ονομάσουν το χρώμα κάποιων προτύπων, δηλαδή το πρότυπο ΧΧΧΧ 

γραμμένο είτε με κόκκινο είτε με πράσινο είτε με μπλε χρώμα («χρωματική» 

βαθμολογία) και, τέλoς, να προσδιορίσoυν το χρώμα του μελανιού με το οποίο ήταν 

γραμμένη η λέξη και δεν ταίριαζε με την εννοιολογική δομή της (π.χ. η λέξη κόκκινο 

ήταν τυπωμένη με μπλε μελάνι και θα έπρεπε να χαρακτηριστεί ως μπλε, «λεκτική-

χρωματική» βαθμολογία). Οι μεταβλητές που αξιολογήθηκαν ήταν ο αριθμός των 

σωστών απαντήσεων ανά συνθήκη. 

Trail-Making test (TMT, Zalonis et al., 2008): Η δοκιμασία αποτελείται από δύο 

μέρη: Στο Μέρος Α, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συνδέσουν διαδοχικά 

αριθμημένους κύκλους από το 1 έως το 25, όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Στο Μέρος Β 

κλήθηκαν να ενώσουν 25 διαδοχικούς κύκλους από αριθμούς και γράμματα και να 

εναλλάσσονται μεταξύ των δύο. Οι μεταβλητές που αξιολογήθηκαν ήταν ο χρόνος (σε 

δευτερόλεπτα) που απαιτήθηκε για την ολοκλήρωση κάθε μέρους της δοκιμασίας. 

Digit Span test (Wechsler, 2008): Έγινε χορήγηση της εμπροσθόδρομης και 

οπισθόδρομης συνθήκης της δοκιμασίας. Στην εμπροσθόδρομη συνθήκη, διαβάστηκαν 

στους συμμετέχοντες ακολουθίες από αριθμούς και τους ζητήθηκε να ανακαλέσουν 

τους αριθμούς με την ίδια σειρά που τους άκουσαν κατά την ανάγνωση. Στην 

οπισθόδρομη συνθήκη, διαβάστηκαν στους συμμετέχοντες σειρές από αριθμούς αλλά 

αυτή τη φορά έπρεπε να ανακαλέσουν τους αριθμούς με αντίστροφη σειρά. Και στις 

δύο περιπτώσεις, οι σειρές των αριθμών που διαβάστηκαν ήταν προοδευτικά 

αυξανόμενης δυσκολίας, ξεκινώντας με δύο αριθμούς και τελειώνοντας με εννέα 

(εμπροσθόδρομη συνθήκη) ή οκτώ αριθμούς (οπισθόδρομη συνθήκη). Οι μεταβλητές 

που αξιολογήθηκαν ήταν ο αριθμός των σωστών απαντήσεων ανά συνθήκη. 

Wisconsin Card Sorting test (WCST, Nelson, 1976):  Χορηγήθηκε μια ηλεκτρονική 

έκδοση της δοκιμασίας που αποτελείται από τέσσερις κάρτες-ερεθίσματα ερεθισμάτων 

που διαφέρουν σε τρεις διαστάσεις (σχήμα, χρώμα και αριθμός) και μία κάρτα-στόχο. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να ταιριάξουν την κάρτα στόχο με μια από τις τέσσερις 
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κάρτες-ερεθίσματα. Μετά από κάθε επιλογή, δινόταν ανατροφοδότηση στους 

συμμετέχοντες για τον αν απάντουσαν σωστά ή λανθασμένα. Η πρώτη αντιστοίχηση 

πάντα λάμβανε βαθμολογία «σωστό» και ο κανόνας που χρησιμοποιούταν από τον 

συμμετέχοντα γινόταν η πρώτη αρχή επιλογής. Μετά από έξι συνεχόμενες σωστές 

απαντήσεις, η αρχή επιλογής άλλαζε και οι συμμετέχοντες ενημερώνονταν σχετικά. Η 

επόμενη αντιστοίχηση που γινόταν σύμφωνα με μία από οποιαδήποτε από τις αρχές 

που απέμεναν βαθμολογούταν ως σωστή και, όπως προηγουμένως, μετά από έξι 

συνεχόμενες σωστές απαντήσεις, η αρχή επιλογής άλλαζε και πάλι και οι 

συμμετέχοντες ενημερώνονταν σχετικά. Η τρίτη αντιστοίχηση λάμβανε τη 

βαθμολόγηση «σωστό» μόνο όταν γινόταν με βάση την τελευταία αρχή. Μετά από 

αυτό, ο συμμετέχων καλούνταν να επαναλάβει την αντιστοίχηση των ερεθισμάτων 

ακολουθώντας τις αρχές επιλογής με την ίδια σειρά. Η δοκιμασία τερματιζόταν όταν 

ολοκληρώνονταν οι έξι κατηγορίες ή όταν είχαν εξαντληθεί οι κάρτες-στόχοι. Οι 

μεταβλητές που αξιολογήθηκαν ήταν ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών που 

ολοκληρώθηκαν, λάθη εμμονής τύπου Milner και Nelson [τα λάθη εμμονής τύπου 

Milner ορίστηκαν εκείνα που αντιστοιχούσαν σε σωστές απαντήσεις κατά  το αμέσως 

προηγούμενο στάδιο της δοκιμασίας (Milner, 1963) και λάθη εμμονής τύπου Nelson  

ήταν όλα τα άλλα λάθη (Nelson, 1976)] και τα απλά λάθη τύπου Milner και Nelson. 

Raven’s Progressive Matrices (Raven et al., 2003): Η δοκιμασία αποτελείται από 

πέντε σετ 12 αφηρημένων μοτίβων, το καθένα με ένα κομμάτι που λείπει. Κάθε μοτίβο 

συνοδεύεται από μία σειρά επιλογών με σκοπό τη σωστή συμπλήρωση του μοτίβου. 

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να επιλέξουν την επιλογή που ταιριάζει καλύτερα στο 

μοτίβο. Τα μοτίβα σε κάθε σετ ήταν προοδευτικά αυξανόμενης δυσκολίας. Η 

μεταβλητή που αξιολογήθηκε ήταν ο συνολικός αριθμός των σωστών επιλογών. 

Iowa Gambling task (IGT, Bechara et al, 1994): Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να 

επιλέξουν μία κάρτα κάθε φορά από τέσσερις τράπουλες (A, Β, Γ και Δ) που 

εμφανίζονταν στην οθόνη ενός υπολογιστή, προκειμένου να κερδίσουν "εικονικά" 

χρήματα. Οι συμμετέχοντες δε γνώριζαν ότι οι τράπουλες Α και Β συνδέονταν με 

υψηλές χρηματικές ανταμοιβές, αλλά και με υψηλές χρηματικές απώλειες ενώ οι 

τράπουλες Γ και Δ είχαν χαμηλότερες ανταμοιβές, αλλά και μικρότερες χρηματικές 

απώλειες. Το κέρδος ή η απώλεια προέκυπτε από την επιλογή της εκάστοτε κάρτας που 

εμφανιζόταν στην οθόνη. Η μεταβλητή που αξιολογήθηκε ήταν ο συνολικός αριθμός 

των καρτών που επιλέγονταν από τις ευνοϊκές τράπουλες Γ και Δ μείον το συνολικό 
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αριθμό των καρτών που επιλέγονταν από τις επικίνδυνες τράπουλες Α και Β (δηλαδή 

υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν καλύτερη επίδοση). 
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Εκτίμηση Στοιχείων Γενικής Ψυχοπαθολογίας 

Η Γενική Ψυχοπαθολογία αξιολογήθηκε με την Αναθεωρημένη Κλίμακα 90 

συμπτωμάτων (SCL-90R, Donias et al., 1991). Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο 

αυτοαναφοράς με 90 ερωτήσεις που αξιολογεί τη σοβαρότητα των συμπτωμάτων σε 

μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert (καθόλου –πάρα πολύ) κατά το χρονικό 

διάστημα αναφοράς (τον περασμένο μήνα στην παρούσα μελέτη). Αποτελείται από 

εννέα (9) πρωτογενείς διαστάσεις συμπτωμάτων: Σωματοποίηση (12 ερωτήσεις που 

αξιολογούν το άγχος από σωματικά παράπονα), Ψυχαναγκασμοί-Καταναγκασμοί (10 

ερωτήσεις που εξετάζουν τυπικά συμπτώματα της Ψυχαναγκαστικής-

Καταναγκαστικής διαταραχής), Διαπροσωπική Ευαισθησία (9 ερωτήσεις που 

αξιολογούν αισθήματα προσωπικής ανεπάρκειας σε σύγκριση με άλλα άτομα), 

Κατάθλιψη (13 ερωτήσεις σχετικές με τυπικά συμπτώματα των συναισθηματικών 

διαταραχών), Άγχος (10 ερωτήσεις που εστιάζουν σε τυπικά συμπτώματα των 

αγχωδών διαταραχών), Θυμός/Εχθρότητα (6 ερωτήσεις που αξιολογούν σκέψεις ή 

συναισθήματα που δείχνουν θυμό), Φοβικό άγχος (7 ερωτήσεις που εξετάζουν τις 

δυσανάλογες φοβικές αντιδράσεις σε ερεθίσματα), Παρανοϊκός ιδεασμός (6 

ερωτήσεις) και Ψυχωτισμός (10 ερωτήσεις που αξιολογούν συμπτώματα παρόμοια της 

ψύχωσης). Η κλίμακα περιλαμβάνει 7 πρόσθετες ερωτήσεις που περιλαμβάνονται 

στους γενικούς δείκτες, αλλά δε συμπεριλαμβάνονται σε κάποια διάσταση 

συμπτωμάτων. Τρεις γενικοί δείκτες υπολογίζονται επίσης: Γενικός Δείκτης 

Σοβαρότητας (GSI, Μέσος όρος των 90 ερωτήσεων), Σύνολο Θετικών Συμπτωμάτων 

(PST, Αριθμός ερωτήσεων που βαθμολογούνται πάνω από το μηδέν) και Δείκτης 

Θετικών Συμπτωμάτων Άγχους (PSDI, Μέσος όρος των ερωτήσεων που 

βαθμολογούνται πάνω από το μηδέν). Οι δείκτες alpha του Cronbach στην παρούσα 

μελέτη ήταν: Σωματοποίηση = 0.854, Ψυχαναγκασμοί-Καταναγκασμοί = 0.807, 

Διαπροσωπική Ευαισθησία = 0.790, Κατάθλιψη = 0.854, Άγχος = 0.855, Θυμός / 

Επιθετικότητα = 0,841, Φοβικό Άγχος = 0.739, Παρανοϊκός Ιδεασμός = 0,713 και 

Ψυχωτισμός = 0,787. 
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Εκτίμηση  της  Ποιότητας  Ζωής 

H Ποιότητα Ζωής αξιολογήθηκε με τη συντομευμένη μορφή της κλίμακας 

Ευχαρίστησης και Ικανοποίησης από την Ποιότητα Ζωής (Quality of Life Enjoyment 

and Satisfaction Questionnaire – Short Form, Q-LES-Q-SF, Stevanovic 2011). 

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς 16 ερωτήσεων το οποίο 

βαθμολογείται σε μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert (εντελώς δυσαρεστημένος/η 

- απόλυτα ικανοποιημένος/η). Οι υψηλότερες βαθμολογίες υποδεικνύουν μεγαλύτερη 

απόλαυση και ικανοποίηση από τη ζωή. Τα θέματα που εξετάζονται μέσω της κλίμακας 

αφορούν την απόλαυση/ικανοποίησή του ατόμου από τη σωματική υγεία του, τη 

διάθεση του, την εργασία του, τις δραστηριότητες του νοικοκυριού/ελεύθερου χρόνου-

αναψυχής του, την καθημερινή λειτουργικότητα του, τη σεξουαλική ζωή του, την 

οικονομική κατάσταση του, τη γενική ευημερία του και τη λήψη φαρμακευτικής 

αγωγής. Η μεταβλητή που αξιολογήθηκε ήταν η συνολική βαθμολογία. Ο δείκτης alpha 

του Cronbach στην παρούσα μελέτη ήταν 0.901. 

Εκτίμηση  της  Κοινωνικής  Λειτουργικότητας 

 Η Κοινωνική Λειτουργικότητα εξετάστηκε με την Κλίμακα Αυτο-αξιολόγησης 

Κοινωνικής Προσαρμογής (Social Adaptation Self-evaluation Scale, SASS, Bosc et al., 

1997). Πρόκειται για μία κλίμακα αυτοαναφοράς είκοσι-μια (21) ερωτήσεων, η οποία 

βαθμολογείται σε τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert (0-3). Εξετάζει τα 

κίνητρα/συμπεριφορές που αφορούν στην εργασία και στα οικιακά, στην ικανοποίηση 

από την εργασία, στα ενδιαφέροντα ελεύθερου χρόνου (χόμπι), στην ποιότητα του 

ελεύθερου χρόνου, στις συμπεριφορές αναζήτησης οικογένειας/διαπροσωπικών 

σχέσεων, στην ποιότητα των οικογενειακών σχέσεων, στην κοινωνικότητα, στην 

ποιότητα και την εκτίμηση εξωτερικών σχέσεων, στην κοινωνική ελκυστικότητα και 

συμμόρφωση, στην συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες, στην κοινωνική 

περιέργεια, στα πνευματικά ενδιαφέροντα, στις δυσκολίες στην επικοινωνία, στην 

ευαισθησία στην απόρριψη, στη ματαιοδοξία, στις δυσκολίες στην αντιμετώπιση των 

πόρων και στον έλεγχο του περιβάλλοντος. Η μεταβλητή που αξιολογήθηκε ήταν η 

συνολική βαθμολογία. Ο δείκτης alpha του Cronbach στην παρούσα μελέτη ήταν 

0.791. 
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Εκτίμηση των Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής 

Για την αξιολόγηση των Δραστηριοτήτων της Καθημερινής Ζωής 

χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική Κλίμακα Λειτουργικότητας (Functional Assessment 

Scale-FAS, Σίμος και συν., 2011). Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 

δεκατρεις (13) θεματικές δραστηριοτήτων που αφορούν στα εξής: Εργασία, Κοινωνική 

Δραστηριότητα, Χρήση Τηλεφώνου, Αγορές/Ψώνια, Λήψη Τροφής, Προετοιμασία 

Φαγητού, Ένδυση, Νοικοκυριό, Πλύσιμο Ρούχων, Χρήση Μεταφορικών Μέσων, 

Ιατρικές Επισκέψεις,  Ευθύνη Λήψης Φαρμάκων, Ικανότητα Διαχείρισης 

Οικονομικών, στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν τόσο η ομάδα των συγγενών όσο 

και η ομάδα ελέγχου. Στην ομάδα των συγγενών εξετάστηκε τόσο η καθημερινή 

λειτουργικότητα των ίδιων όσο και των ασθενών που φροντίζουν. Η μεταβλητή που 

αξιολογήθηκε είναι το συνολικό άθροισμα των δραστηριοτήτων για τους άνδρες 

διαιρούμενο με το 34 και αντίστοιχα το συνολικό άθροισμα δραστηριοτήτων για τις 

γυναίκες διαιρούμενο με το 41. Ο δείκτης alpha Cronbach από τη στάθμιση της 

κλίμακας είναι a=0.82 για τους άνδρες και για τις γυναίκες είναι a=0.86. 

Εγκρίσεις από επιτροπές δεοντολογίας 

Η μελέτη εγκρίθηκε από την Επιτροπή Δεοντολογίας Έρευνας του Τμήματος 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Επιτροπή Δεοντολογίας έρευνας του 

Πανεπιστημίου Κρήτης και την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του 

Ελληνικού Κράτους. 

Στατιστικές αναλύσεις 

Προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των μεταβλητών σε κάθε γνωστική 

δοκιμασία, έγινε μετασχηματισμός των πρωτογενών δεδομένων σε τιμές z  και στη 

συνέχεια υπολογίστηκε ο μέσος όρος των μετρήσεων κάθε δοκιμασίας, έτσι ώστε κάθε 

δοκιμασία να αντιπροσωπεύεται από μόνο μία μεταβλητή. Έτσι, οι γνωστικές περιοχές 

που παράχθηκαν είναι η οπτική μνήμη (μετρήσεις της δοκιμασίας Modified Taylor 

Complex Figure test: άμεση, βραχύχρονη και μακρόχρονη ανάκληση), η λεκτική 

ευφράδεια (μετρήσεις της δοκιμασίας Controlled Oral Word Association Test: σωστές 
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απαντήσεις στο φωνημικό και σημασιολογικό μέρος της δοκιμασίας), αναστολή 

ελέγχου (μετρήσεις της δοκιμασίας Stroop Test: σωστές απαντήσεις στη λεκτική, 

χρωματική και λεκτική-χρωματική συνθήκη), η ταχύτητα επεξεργασίας (μετρήσεις της 

δοκιμασίας Τrail Μaking Τest: χρόνος συμπλήρωσης τους πρώτου και του δεύτερου 

μέρους), η μνήμη εργασίας (μετρήσεις της δοκιμασίας Digit Span: σωστές 

απαντήσεις/συνθήκη), η γνωστική ευελιξία (μετρήσεις Wisconsin Card Sorting Test: 

κατηγορίες που ολοκληρώθηκαν σωστά, λάθη εμμονής κατά Nelson, λάθη εμμονής 

κατά Milner, λάθη κατά Nelson, λάθη κατά Milner), η αφαιρετική σκέψη (σωστές 

απαντήσεις της δοκιμασίας Προοδευτικές Μήτρες του Raven) και η λήψη αποφάσεων 

όταν απαιτείται συναισθηματική ανάδραση (δοκιμασίας Iowa Gambling Task: 

συνολικός αριθμός καρτών που επιλέχθηκαν από τις πλεονεκτικές τράπουλες μείον τον 

αριθμό των καρτών που επιλέχθηκαν από τις μη-πλεονεκτικές τράπουλες). 

 

Διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε δύο ομάδες: μη-νοσούντες συγγενείς και 

ομάδα ελέγχου 

Οι σχέσεις ανάμεσα α) στις γνωστικές λειτουργίες, β) την ποιότητα ζωής, γ) την 

κοινωνική προσαρμογή και δ) τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής καθώς και την 

ομάδα (συγγενείς/ομάδα ελέγχου) και τα στοιχεία ψυχοπαθολογίας, ελέγχθηκαν με μία 

σειρά αναλύσεων βηματικής παλινδρόμησης (εξαρτημένη μεταβλητή: εκάστοτε 

γνωστική λειτουργία ή βαθμολογία κλίμακας ποιότητας ζωής ή βαθμολογία κλίμακας 

κοινωνικής προσαρμογής ή βαθμολογία κλίμακας δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, 

προβλεπτικοί παράγοντες: μετρήσεις για τα στοιχεία γενικής ψυχοπαθολογίας, ομάδα) 

ελέγχοντας για δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, που μπορεί να 

επηρέαζαν τις προαναφερθείσες σχέσεις (έτη εκπαίδευσης, τσιγάρα/ημέρα). Οι 

διαφορές στα δημογραφικά χαρακτηριστικά μεταξύ των ομάδων ελέγχθηκαν με 

μονόδρομη ανάλυση διακύμανσης. Οι διαφορές στο φύλο ελέγχθηκαν με Pearson's 

Chi-Square. 

Στις κατηγορικές αναλύσεις (ομάδα συγγενών vs ομάδα ελέγχου), για να 

ελέγξουμε για σφάλματα τύπου Ι, έγινε διόρθωση κατά Bonferroni και το επίπεδο της 

στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε στο 0.0045 [0.05/11 (3 κλίμακες και 8 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες) =0.0045]. Επομένως, ως στατιστικά σημαντικές 
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θεωρήθηκαν οι διαφορές με p<0.0045 αλλά οι διαφορές με p<0.01 αναφέρονται ως 

διαφορές με τάση για στατιστική σημαντικότητα.  

Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων στα στοιχεία ψυχοπαθολογίας εξετάστηκαν με 

μονόδρομες αναλύσεις συν-διακύμανσης (univariate ANCOVAS) με συμμεταβλητές 

τα έτη εκπαίδευσης και τα τσιγάρα/ημέρα. Οι συμμεταβλητές ελήφθησαν υπόψη στις 

αναλύσεις καθώς βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων, όπως περιγράφεται στα 

αποτελέσματα. Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων στις γνωστικές λειτουργίες, την 

ποιότητα ζωής, την κοινωνική προσαρμογή και τις δραστηριότητες της καθημερινής 

ζωής εξετάστηκαν με μονόδρομες αναλύσεις συν-διακύμανσης με συμμεταβλητές τα 

έτη εκπαίδευσης, τα τσιγάρα/ημέρα και τη βαθμολογία της κατάθλιψης. Η τελευταία 

συμμεταβλητή προστέθηκε καθώς και πάλι βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων, 

όπως περιγράφεται παρακάτω στα αποτελέσματα. 

 

Διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε τρεις ομάδες: μη-νοσούντες συγγενείς 

ασθενών με σχιζοφρένεια, μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με ψυχωσική διπολική 

διαταραχή και ομάδα ελέγχου 

 Οι διαφορές μεταξύ των ομάδων στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, τις 

γνωστικές λειτουργίες, τα  στοιχεία γενικής ψυχοπαθολογίας, την κοινωνική 

λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής εξετάστηκαν όπως παραπάνω. 

Χρησιμοποιήθηκε Διακριτική Λειτουργική Ανάλυση  (Discriminant Function 

Analysis, DFA), με κατάταξη "leave-one-out" για την πρόβλεψη των μελών της ομάδας 

(προγνωστικοί παράγοντες: γνωστικές περιοχές, γενική ψυχοπαθολογία, κοινωνική 

λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής) ελέγχοντας για δημογραφικές μεταβλητές (ηλικία, 

έτη εκπαίδευσης, τσιγάρα/ημέρα). Διακρίνοντα βάρη (Discriminant loadings)<0.30 δε 

θεωρήθηκαν σημαντικά.  

Επίσης, δημιουργήθηκαν επίσης νευροψυχολογικά προφίλ για τους συγγενείς 

και αναλύθηκαν οι γνωστικές λειτουργίες για αυτά τα προφίλ, όπως περιγράφεται 

λεπτομερώς στη μελέτη των Kremen et al. (2004). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες 

των οποίων η επίδοση ήταν εντός του φυσιολογικού εύρους σε όλες τις γνωστικές 

λειτουργίες περιγράφονται ως “Ομάδα Φυσιολογικής Επίδοσης” (ΟΦΕ) και οι 

συμμετέχοντες με δυσλειτουργία σε τρεις ή περισσότερες λειτουργίες ορίζονται ως 
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"συμμετέχοντες με εκτεταμένες δυσλειτουργίες" (ΕκτΔ). Οι συμμετέχοντες με 

μειωμένη επίδοση (δηλαδή >3 τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον μέσο όρο της ομάδας 

ελέγχου) σε μία μόνο δοκιμασία ταξινομήθηκαν με τον όρο «συμμετέχοντες με ήπιες 

δυσλειτουργίες» (ΗπΔ). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (61.76%) ήταν εντός του 

φυσιολογικού εύρους ακολουθούμενη από εκείνους με εκτεταμένη δυσλειτουργία 

(23.53%). Καθώς το υπόλοιπο ποσοστό χωρίστηκε σε διάφορα προφίλ που 

περιελάμβαναν κυρίως ένα συμμετέχοντα, έγινε συγχώνευση αυτών των ενδιάμεσων 

προφίλ  στο προφίλ με τις ήπιες δυσλειτουργίες. Έτσι, τα τελικά προφίλ περιλαμβάνουν  

τρεις ομάδες: ΟΦΕ (61.76%), ΕκτΔ (23.53%) και ΗπΔ (14.71%). 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε δύο ομάδες: μη-νοσούντες συγγενείς και 

ομάδα ελέγχου 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

Η ομάδα των συγγενών είχε περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης [F(1,203)=4.477, 

p<0.05) και κάπνιζαν περισσότερα τσιγάρα [(F1,203)=5.679, p<0.05) σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου. Δεν υπήρχε διαφορά στην ηλικία (p>0.800) και στο φύλο (pearson's 

chi-square=2.936, p>0.08). Η αναλυτική περιγραφή των δημογραφικών 

χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  

 

Πίνακας 1. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων 

 

Συγγενείς  

(n=102) 

Ομάδα Ελέγχου  

(n=102) 

P value ΜΟ TA MO TA 

Ηλικία  36.85 6.86 36.63 6.27 0.807 

Εκπαίδευση  12.18 3.52 13.36 4.44 0.036 

 Τσιγάρα / ημέρα  8.63 12.55 5.02 8.75 0.018 

Φύλο (Άνδρες/Γυναίκες) 35/67 

 

47/55 

 

0.087 

 

ΜΟ: Μέσος όρος, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές έχουν επισημανθεί με έντονη γραφή. 
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Αναλύσεις βηματικής παλινδρόμησης για τις γνωστικές λειτουργίες 

Οπτική μνήμη: Το μοντέλο ήταν σημαντικό [F(3,203)=31.34, p<0.001, 

R2=0.320] και βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ελέγχου (beta=0.485, t=8.033, 

p<0.001), τα υψηλά έτη εκπαίδευσης (beta=0.127, t=2.145, p<0.05) και η χαμηλή 

βαθμολογία στο δείκτη της σωματοποίησης (beta=-0.132, t=-2.188, p<0.05) 

σχετίζονται με υψηλή βαθμολογία στην οπτική μνήμη.  

Λεκτική ευφράδεια: Το μοντέλο ήταν σημαντικό [F(4,203)=15.21, p<0.001, 

R2=0.234] και βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ομάδα ελέγχου (beta=0.286, 

t=4.439, p<0.001), τα υψηλά έτη εκπαίδευσης (beta=0.268, t=4.251, p<0.001), η υψηλή 

βαθμολογία στο δείκτη άγχους (beta=0.302, t=3.723, p<0.001) και η χαμηλή 

βαθμολογία στο δείκτη της σωματοποίησης (beta=-0.233, t=-2.843, p<0.05) 

σχετίζονται με υψηλή βαθμολογία στη λεκτική ευφράδεια.  

Αναστολή ελέγχου: Το μοντέλο ήταν σημαντικό [F(3,203)=23.42, p<0.001, 

R2=0.260] και βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ομάδα ελέγχου (beta=0.419, 

t=6.667, p<0.001), τα υψηλά έτη εκπαίδευσης (beta=0.244, t=0.937, p<0.001) και η 

υψηλή βαθμολογία στο δείκτη του άγχους (beta=0.170, t=2.727, p<0.05) σχετίζονται 

με υψηλή βαθμολογία στην αναστολή ελέγχου.  

Ταχύτητα Επεξεργασίας: Το μοντέλο ήταν σημαντικό [F(2,203)=24.66, 

p<0.001, R2=0.197] και βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ομάδα των συγγενών 

(beta=-0.318, t=-4.982, p<0.001) και τα λίγα έτη εκπαίδευσης (beta=-0.266, t=-4.163, 

p<0.001) σχετίζονται με υψηλή βαθμολογία στην ταχύτητα επεξεργασίας. Επειδή, ο 

παράγοντας της ταχύτητας επεξεργασίας περιέχει μετρήσεις που αφορούν σε χρόνο, 

όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο φτωχότερη είναι η επίδοση.  

Μνήμη εργασίας: Το μοντέλο ήταν σημαντικό [F(3,203)=20.86, p<0.001, 

R2=0.238] και βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ομάδα ελέγχου  (beta=0.354, 

t=5.544, p<0.001), τα υψηλά έτη εκπαίδευσης (beta=0.292, t=4.679, p<0.001) και η 

υψηλή βαθμολογία στο δείκτη του άγχους (beta=0.162, t=2.569, p<0.05) σχετίζονται 

με υψηλή βαθμολογία στη δοκιμασία για τη μνήμη εργασίας.  

Γνωστική ευελιξία: Το μοντέλο ήταν σημαντικό [F(3,203)=31.34, p<0.001, 

R2=0.129] και βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ομάδα των συγγενών (beta=-

0.359, t=-5.469, p<0.001), σχετίζεται με υψηλή βαθμολογία στη γνωστική ευελιξία. 
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Επειδή, ο παράγοντας της γνωστικής ευελιξίας περιέχει μετρήσεις που αφορούν σε 

λάθη, όσο υψηλότερη είναι η βαθμολογία, τόσο φτωχότερη είναι η επίδοση. 

Αφαιρετική σκέψη: Το μοντέλο ήταν σημαντικό [F(2,203)=52.66, p<0.001, 

R2=0.344] και βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ομάδα ελέγχου (δηλ. ομάδα 

ελέγχου, beta=0.486, t=8.418, p<0.001) και τα υψηλά έτη εκπαίδευσης (beta=0.264, 

t=4.566, p<0.001) σχετίζονται με υψηλή βαθμολογία στην αφηρημένη σκέψη.  

Λήψη αποφάσεων όταν απαιτείται συναισθηματική ανάδραση: Τέλος, το 

μοντέλο για τη λήψη αποφάσεων, όταν απαιτείται συναισθηματική ανάδραση, δεν ήταν 

σημαντικό (όλες οι τιμές p>0.10). 

 

Αναλύσεις βηματικής παλινδρόμησης για την ποιότητα ζωής, την κοινωνική 

προσαρμογή και τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

Ποιότητα ζωής: Το μοντέλο ήταν σημαντικό [F(1,203)=13.10, p<0.001, 

R2=0.061] και βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ομάδα ελέγχου beta=0.247, 

t=3.619, p<0.001), σχετίζεται με υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα εκτίμησης της 

ποιότητας ζωής.  

Κοινωνική προσαρμογή: Το μοντέλο ήταν επίσης σημαντικό [F(1,203)=8.268, 

p<0.05, R2=0.039]. Όπως και παραπάνω, βρέθηκε ότι το να ανήκει κάποιος στην ομάδα 

ελέγχου (beta=0.198, t=2.875, p<0.05), σχετίζεται με υψηλή βαθμολογία στην κλίμακα 

εκτίμησης της κοινωνικής προσαρμογής.  

Δραστηριότητες Καθημερινής Ζωής: Τέλος το μοντέλο για τις 

δραστηριότητες της καθημερινής ζωής δεν ήταν στατιστικά σημαντικό (όλες οι τιμές p 

>0.100).  
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Διαφορές μεταξύ των ομάδων στη γενική ψυχοπαθολογία 

Η ομάδα των συγγενών είχε υψηλότερη βαθμολογία στην Κατάθλιψη 

[(F(1,203)=8.451, p<0.0045) και έτεινε να έχει υψηλότερη σωματοποίηση 

[(F1,203)=7.531, p<0.01) και υψηλότερο άγχος [(F(1,203)=8.017, p=0.005). Δεν 

υπήρχαν άλλες στατιστικά σημαντικές διαφορές (όλες οι τιμές p>0.1). Αναλυτικά οι 

διαφορές μεταξύ των ομάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 2.  
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Πίνακας 2. Στοιχεία γενικής ψυχοπαθολογίας στις δύο ομάδες 

 

 

Συγγενείς 

 (n=102) 

Ομάδα Ελέγχου  

(n=102) 

P value ΜΟ TA MO TA 

Σωματοποίηση ,6496 ,80124 ,3619 ,35599 0.007 

Ψυχαναγκασμοί-

Καταναγκασμοί 

,8401 ,63856 ,7258 ,54929 0.182 

Διαπροσωπική ευαισθησία ,6045 ,52770 ,6046 ,50437 0.790 

Κατάθλιψη ,9277 ,65262 ,6767 ,46411 0.004 

Άγχος   ,5402 ,68697 ,3111 ,31306 0.005 

Θυμός   ,5867 ,72215 ,4837 ,55427 0.411 

Φοβικό άγχος ,2130 ,35204 ,2017 ,28948 0.912 

Παρανοϊκός ιδεασμός  ,6993 ,60473 ,6144 ,57972 0.427 

Ψυχωτισμός ,2490 ,32358 ,2039 ,35486 0.289 

 

ΜΟ: Μέσος όρος, ΤΑ: Τυπική Απόκλιση 

Οι στατιστικά σημαντικές διαφορές έχουν επισημανθεί με έντονη γραφή και οι 

διαφορές με τάση προς στατιστική σημαντικότητα έχουν επισημανθεί με υπογράμμιση. 
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Διαφορές μεταξύ των ομάδων στις γνωστικές λειτουργίες 

Η ομάδα ελέγχου είχε καλύτερη οπτική μνήμη [(F(1,203)=62.231, p<0.001)], 

λεκτική ευφράδεια [(F(1,203)=17.42, p<0.001)], αναστολή απόκρισης 

[(F(1,203)=34.92, p<0.001)], ταχύτητα επεξεργασίας [(F(1,203)=26.56, p<0.001)], 

μνήμη εργασίας [(F(1,203)=28.39, p<0.001)], γνωστική ευελιξία [(F(1,203)=24.637, 

p<0.001)] και αφαιρετική σκέψη [(F(1,203)=67.28, p<0.001)].  

Δε βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των ομάδων στη λήψη αποφάσεων όταν 

απαιτείται συναισθηματική ανάδραση (p>0.240).  

Γραφικά οι διαφορές μεταξύ των ομάδων αναπαριστώνται στην Εικόνα 1. 

 

 

Διαφορές μεταξύ των ομάδων στην ποιότητα ζωής, την κοινωνική προσαρμογή 

και τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής 

Η ομάδα ελέγχου είχε καλύτερη κοινωνική προσαρμογή [(F(1,204)=8.68, 

p<0.0045)] και έτεινε να έχει υψηλότερη ποιότητα ζωής [(F(1,204)=5.70, p<0.01)].  Δε 

βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων στις δραστηριότητες 

καθημερινής ζωής [F(1,203)=0.210, p>0.640]. 
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Εικόνα 1. Η επίδοση των δύο ομάδων στις γνωστικές δοκιμασίες. 
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Διαχωρισμός των συμμετεχόντων σε τρεις ομάδες: Mη-νοσούντες συγγενείς 

ασθενών με σχιζοφρένεια, μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με ψυχωσική διπολική 

διαταραχή και ομάδα ελέγχου 

Δημογραφικά χαρακτηριστικά  

Δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές σε καμία δημογραφική μεταβλητή (όλες οι 

τιμές P>0.1) με εξαίρεση την ομάδα των συγγενών με σχιζοφρένεια (SUnR group) η 

οποία περιλάμβανε λιγότερα παιδιά και περισσότερους γονείς συγκριτικά με την ομάδα 

των συγγενών με διπολική διαταραχή (BDPUnR group). Τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των τριών ομάδων παρουσιάζονται στον πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Δημογραφικά χαρακτηριστικά των 3 ομάδων. 

 ΣΣχ 

(n=66) 

ΣΨΔΔ 

(n=36) 

Ομάδα ελέγχου 

(n=102) 

 

Ηλικία (χρόνια)α 37.80±6.37 35.11±7.44 36.63±6.27 P >0.150 

Εκπαίδευση (χρόνια)α 12.00±3.56 12.50±3.48 13.36±4.44 P >0.280 

Τσιγάρα που καπνίζουν ανά 

ημέραα 8.95±12.42 8.03±12.94 5.02±8.74 P >0.100 

Φύλο (άνδρες: γυναίκες)β 22:44 13:23 47:55 P >0.220 

Σχέση με τον ασθενή 

(αδερφός/παιδί/γονέας)β  42/7/17 19/16/1  P <0.001 

 

αΜη παραμετρική σύγκριση Kruskal Wallis, βChi square σύγκριση 

ΣΣχ: Μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια, ΣΨΔΔ: Μη-νοσούντες 

συγγενείς ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή.  

 

 

 

 

  



 
[126] 

 

Διαφορές στη γενική ψυχοπαθολογία, την ποιότητα ζωής, την κοινωνική 

λειτουργικότητα και τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

Οι βαθμολογίες (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) των ομάδων στην κλίμακα 

SCL-90R για την εκτίμηση των στοιχείων ψυχοπαθολογίας παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 4.  

Η μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης έδειξε ότι η ομάδα των μη-

νοσoύντων συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια είχε υψηλότερη κατάθλιψη 

[F(2,203)=5.76, p=0.004, partial η2=0.054] και Σωματοποίηση [F(2,203)=5.79, 

p=0.004, partial η2=0.054] σε σχέση με την ομάδα ελέγχου (και οι δύο Bonferroni post-

hoc p τιμές <0.004). Η ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωσική 

διπολική διαταραχή είχε υψηλότερο Άγχος [F(2,203)=6.18, p=0.004, partial η2=0.058]  

σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (Bonferroni post-hoc p <0,004). 

Μονοπαραγοντικές αναλύσεις συν-διακύμανσης με τις βαθμολογίες της 

κλίμακας SCL-90R για τη σωματοποίηση, την κατάθλιψη και το άγχος ως 

συμμεταβλητές έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων ως προς την 

κοινωνική λειτουργικότητα [F(2,203)=7.34, p<0.001, partial η2=0.069] με την ομάδα 

των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή να 

παρουσιάζει χαμηλότερη βαθμολογία από την ομάδα ελέγχου (Bonferroni post-hoc p 

<0,001). Δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές στην ποιότητα ζωής [F (2,203) = 2.98, p> 

0,05, partial η2= 0,029] και στις δραστηριότητες καθημερινής ζωής [F(2,203)=0.567 

p>0.05 partial η2=0.006] ανάμεσα στις δύο ομάδες των μη νοσούντων συγγενών και 

της ομάδας ελέγχου. Οι βαθμολογίες των ομάδων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) στις 

κλίμακες της κοινωνικής λειτουργικότητας, ποιότητας ζωής και δραστηριοτήτων της 

καθημερινής ζωής παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Βαθμολογίες (μέσοι όρος±τυπική απόκλιση) και διαφορές μεταξύ των ομάδων στην ψυχοπαθολογία, την κοινωνική 

λειτουργικότητα, την ποιότητα ζωής, και τις δραστηριότητες καθημερινής ζωής 

 ΣΣχ 

(n=66) 

ΣΨΔΔ 

(n=36) 

Ομάδα 

ελέγχου 

(n=102) 

P value 

(κύρια 

επίδραση 

ομάδας) 

Post-hoc comparisons 

 

Σωματοποίηση 0.69±0.83 0.58±0.76 0.36±0.35 =0.004 ΣΣχ=ΣΨΔΔ  

(p >0.990) 

ΣΣχ>Ομάδα 

Ελέγχου  

(p <0.004) 

ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου  

(p >0.200) 

Ψυχαναγκασμοί-

Καταναγκασμοί  

0.83±0.60 0.85±0.71 0.73±0.55 >0.390 ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.760) 

Διαπροσωπική 

Ευαισθησία 

0.61±0.54 0.59±0.52 0.60±0.50 >0.960 ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.990) 
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 ΣΣχ 

(n=66) 

ΣΨΔΔ 

(n=36) 

Ομάδα 

ελέγχου 

(n=102) 

P value 

(κύρια 

επίδραση 

ομάδας) 

Post-hoc comparisons 

 

Κατάθλιψη 0.98±0.68 0.84±0.59 0.68±0.46 =0.004 ΣΣχ=ΣΨΔΔ  

(p >0.680) 

ΣΣχ>Ομάδα 

Ελέγχου  

(p <0.004) 

ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου  

(p >0.440) 

Άγχος 0.47±0.61 0.66±0.81 0.31±0.31 <0.004 

ΣΣχ=ΣΨΔΔ  

(p >0.270) 

ΣΣχ=Ομάδα 

Ελέγχου  

(p >0.160) 

ΣΨΔΔ>Ομάδα Ελέγχου 

(p <0.004) 

Θυμός-Εχθρότητα 0.54±0.70 0.68±0.76 0.48±0.55 >0.300 ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.100) 

Φοβικό Άγχος 0.23±0.41 0.18±0.23 0.20±0.29 >0.700 ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.990) 

Παρανοϊκός Ιδεασμός 0.70±0.64 0.69±0.54 0.61±0.58 >0.590 ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.990) 
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 ΣΣχ 

(n=66) 

ΣΨΔΔ 

(n=36) 

Ομάδα 

ελέγχου 

(n=102) 

P value 

(κύρια 

επίδραση 

ομάδας) 

Post-hoc comparisons 

 

Ψυχωτισμός 0.25±0.34 0.24±0.30 0.20±0.35 >0.630 ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.990) 

Γενικός Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Συμπτωμάτων 0.59±0.47 0.59±0.48 0.49±0.39 >0.240 

ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.420) 

Σύνολο Θετικών 

Απαντήσεων 30.89±17.10 31.31±20.55 28.79±17.70 >0.670 

ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.990) 

Δείκτης Δυσφορίας 

από τα συμπτώματα 1.60±0.48 1.55±0.39 1.42±0.40 >0.02 ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.02) 
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 ΣΣχ 

(n=66) 

ΣΨΔΔ 

(n=36) 

Ομάδα 

ελέγχου 

(n=102) 

P value 

(κύρια 

επίδραση 

ομάδας) 

Post-hoc comparisons 

 

Κοινωνική 

προσαρμογή  

42.53±4.84 39.36±5.79 43.62±5.57 <0.001 

ΣΣχ=ΣΨΔΔ 

(p >0.02) 

ΣΣχ =Ομάδα 

Ελέγχου  

(p >0.730) 

ΣΨΔΔ<Ομάδα Ελέγχου 

(p <0.001) 

Ποιότητα ζωής  57.61±9.24 59.14±8.43 62.36±7.63 >0.05 ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.7) 

Δραστηριότητες 

καθημερινής ζωής 0.98±0.043       

    

0.98±0.034       0.98±0.032       >0.9              

ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.7) 

 

Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων επισημαίνονται με έντονη γραφή. ΣΣχ: Μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια, 

ΣΨΔΔ: Μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή  



 
[131] 

 

Γνωστικές λειτουργίες  

Αντίστοιχες μονοπαραγοντικές αναλύσεις συν-διακύμανσης όπως παραπάνω  

έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες συγγενών είχαν φτωχότερη επίδοση συγκριτικά με την 

ομάδα ελέγχου: (α) στην οπτική μνήμη [F (2,203) = 40.96, p <0.001, partial η2= 0.29. 

Τιμές Ρ και στα δύο Bonferroni post-hoc <0.001). Επίσης, η ομάδα των μη-νοσούντων 

συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια έτεινε  να έχει χαμηλότερη βαθμολογία  σε 

σύγκριση με την ομάδα μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωσική διπολική 

διαταραχή (Bonferroni post-hoc p = 0,011). (β) στην αναστολή ελέγχου [F (2,203) = 

26.40, p <0.001, partial η2= 0.21. Τιμές Ρ στο Bonferroni post-hoc <0.004]. (γ) στη 

μνήμη εργασίας [F (2,203) = 16.47, p <0.001, partial η2 = 0.14. Τιμές Ρ στο  Bonferroni 

post-hoc <0.001). (δ) στη γνωστική ευελιξία [F (2,203) = 14.07, p <0.001, partial η2= 

0,12. Τιμές Ρ στο Bonferroni post-hoc <0.004].  (ε) στην αφαιρετική σκέψη [F (2,203) 

= 38.45, p <0.001, partial η2= 0,28.  Τιμές Ρ στο Bonferroni post-hoc <0.001).  

Διαπιστώθηκαν  επίσης, σημαντικές διαφορές στη λεκτική ευφράδεια [F 

(2,203) = 14.00, p <0.001, partial η2= 0.12] με την ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών 

ασθενών με σχιζοφρένεια να εμφανίζει χαμηλότερη βαθμολογία από την ομάδα 

ελέγχου (Bonferroni-hoc p <0.001) και στην ταχύτητα επεξεργασίας [F (2,203)= 28.05, 

p <0.001, partial η2= 0.22] με την ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με 

σχιζοφρένεια να έχει εξίσου χαμηλή επίδοση συγκριτικά τόσο με την ομάδα ελέγχου 

όσο και την ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωσική διπολική 

διαταραχή (Τιμές Ρ στο Bonferroni post-hoc <0.001). Η διαφορά στην λήψη 

αποφάσεων όταν απαιτείται συναισθηματική ανάδραση δεν ήταν στατιστικά 

σημαντική (p> 0.260). Η εικόνα 2 παρουσιάζει τις διαφορές μεταξύ των ομάδων στις 

γνωστικές περιοχές με το μέσο όρο  της ομάδας ελέγχου να ορίζεται στο μηδέν. Ο 

πίνακας 5 παρουσιάζει τις βαθμολογίες των ομάδων (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) 

και τις διαφορές μεταξύ των ομάδων για όλες τις γνωστικές λειτουργίες. 
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Εικόνα 2. Νευροψυχολογικό Προφίλ των ομάδων των συγγενών 
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Η επίδοση των συγγενών εκφράζεται σε z-τιμές σύμφωνα με τους μέσους όρους/τυπικές αποκλίσεις της ομάδας ελέγχου 

VisMem: Οπτική Μνήμη, VerFl: Λεκτική ευφράδεια, ConInh: Αναστολή ελέγχου, PrSpeed: Ταχύτητα επεξεργασίας, WM: Μνήμη 

εργασίας, CogFl: Γνωστική ευελιξία, AbReason: Αφαιρετική σκέψη, SUnR: Μη-νοσούντες πρώτου βαθμού των ασθενών με σχιζοφρένεια, 

BDPUnR: Μη-νοσούντες συγγενείς πρώτου βαθμού των ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή  

S αναφέρεται σε μεγέθη επίδρασης (Cohen's d values) μεταξύ των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια και την ομάδα 

ελέγχου, Β αναφέρεται σε μεγέθη επίδρασης (Cohen's d values) μεταξύ των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωσική διπολική 

διαταραχή και ομάδας ελέγχου 

*** Και οι δύο ομάδες των συγγενών είχαν φτωχή επίδοση συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου  (p τιμές <0.001), ** Και οι δύο ομάδες των 

συγγενών είχαν χαμηλότερη επίδοση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (p <0.004), §§§H Ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών 

με σχιζοφρένεια επέδειξε χαμηλότερη επίδοση σε σύγκριση με την ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωσική διπολική 

διαταραχή και την ομάδα ελέγχου (p <0.001), §§H ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια παρουσίασε φτωχότερη 

επίδοση σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου  (p <0.001) 
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Πίνακας 5. Βαθμολογίες (μέσος όρος±τυπική απόκλιση) και διαφορές μεταξύ των ομάδων στις γνωστικές λειτουργίες 

 ΣΣχ 

(n=66) 

ΣΨΔΔ 

(n=36) 

Ομάδα Ελέγχου 

(n=102) 

P value 

(κύρια 

επίδραση 

ομάδας) 

Post-hoc comparisons 

 

Οπτική Μνήμη -0.63±0.80 -0.12±0.86 0.45±0.56 <0.001 ΣΣχ<ΣΨΔΔ 

(p =0.011) 

ΣΣχ<Ομάδα Ελέγχου 

(p <0.001) 

ΣΨΔΔ<Ομάδα 

Ελέγχου (p<0.001) 

Λεκτική Ευφράδεια -0.47±0.86 0.05±0.84 0.28±0.83 <0.001 ΣΣχ=ΣΨΔΔ 

(p >0.08) 

ΣΣχ<Ομάδα Ελέγχου 

(p <0.001) 

ΣΨΔΔ=Ομάδα 

Ελέγχου  

(p >0.150) 

Αναστολή Ελέγχου -0.52±0.89 -0.04±0.86 0.35±0.58 <0.001 ΣΣχ=ΣΨΔΔ 

(p >0.04) 

ΣΣχ<Ομάδα Ελέγχου 

(p <0.001) 

ΣΨΔΔ<Ομάδα 

Ελέγχου (p<0.004) 
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 ΣΣχ 

(n=66) 

ΣΨΔΔ 

(n=36) 

Ομάδα Ελέγχου 

(n=102) 

P value 

(κύρια 

επίδραση 

ομάδας) 

Post-hoc comparisons 

 

Ταχύτητα 

επεξεργασίας*  

0.59±1.06 -0.19±0.66 -0.31±0.56 <0.001 

ΣΣχ>ΣΨΔΔ 

(p <0.001) 

ΣΣχ>Ομάδα Ελέγχου 

(p <0.001) 

ΣΨΔΔ=Ομάδα 

Ελέγχου  

(p >0.990) 

Μνήμη Εργασίας -0.35±0.84 -0.29±0.91 0.33±0.83 <0.001 ΣΣχ=ΣΨΔΔ 

(p >0.990) 

ΣΣχ<Ομάδα Ελέγχου 

(p <0.001) 

ΣΨΔΔ<Ομάδα 

Ελέγχου (p<0.001) 

Γνωστική ευελιξία -0.21±0.58 -0.15±0.55 0.19±0.40 <0.001 ΣΣχ=ΣΨΔΔ 

(p >0.990) 

ΣΣχ<Ομάδα Ελέγχου 

(p <0.001) 

ΣΨΔΔ<Ομάδα 

Ελέγχου (p<0.004) 

Αφαιρετική σκέψη -0.69±0.98 -0.21±0.96 0.52±0.68 <0.001 

ΣΣχ=ΣΨΔΔ 

ΣΣχ<Ομάδα Ελέγχου ΣΨΔΔ<Ομάδα 

Ελέγχου(p<0.001) 
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 ΣΣχ 

(n=66) 

ΣΨΔΔ 

(n=36) 

Ομάδα Ελέγχου 

(n=102) 

P value 

(κύρια 

επίδραση 

ομάδας) 

Post-hoc comparisons 

 

(p >0.09) (p <0.001) 

Λήψη απόφασης με 

συναισθηματική 

ανάδραση 

-0.04±1.03 0.26±1.07 -0.07±0.95 >0.260 

ΣΣχ=ΣΨΔΔ=Ομάδα Ελέγχου (all p values >0.340) 

 

* Η μεταβλητή που αξιολογείται είναι τα δευτερόλεπτα που απαιτήθηκαν για να ολοκληρωθεί το έργο. Ως εκ τούτου, μια υψηλότερη 

βαθμολογία δείχνει χειρότερη απόδοση. 

Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων επισημαίνονται με έντονη γραφή.  

ΣΣχ: Μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια, ΣΨΔΔ: Μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή 
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Διακριτική Ανάλυση 

 Η διακριτική ανάλυση ανέδειξε δύο σημαντικές λειτουργίες: Η  πρώτη 

λειτουργία  εξήγησε το 78.10% της διακύμανσης (κανονική συσχέτιση = 0.72) και 

έκανε διάκριση μεταξύ της ομάδας  ελέγχου και των ομάδων των συγγενών (Wilks 

'Lambda = 0.38, χ2 = 186.29, p <0.001). Η δεύτερη λειτουργία εξήγησε το 21.90% της 

διακύμανσης (κανονική συσχέτιση = 0.48) και έκανε διάκριση  μεταξύ των ομάδων 

των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή και των μη-

νοσούντων συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια (Wilks 'Lambda = 0.77,  χ2= 49.35, p 

<0.001).  

 Με βάση τα βάρη των μεταβλητών πρόβλεψης η πρώτη λειτουργία 

συσχετίζεται θετικά με την οπτική μνήμη (loading = 0.666), την αφαιρετική σκέψη 

(loading= 0.636), την αναστολή ελέγχου (loading = 0.491),  τη μνήμη εργασίας 

(loading = 0.378), τη γνωστική ευελιξία (loading = 0.377) και τη λεκτική ευφράδεια 

(loading = 0.361). Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες με ανώτερη επίδοση σε αυτές τις 

γνωστικές περιοχές είχαν περισσότερες πιθανότητες να ταξινομηθούν στην ομάδα 

ελέγχου.  

 Η δεύτερη λειτουργία συσχετίζεται θετικά με την ταχύτητα επεξεργασίας 

(loading = 0.491), την κοινωνική προσαρμογή  (loading = 0.429) και αρνητικά με το 

Άγχος (loading = -0.306), υποδεικνύοντας ότι οι συμμετέχοντες με καλύτερη 

κοινωνική προσαρμογή, παρατεταμένη ταχύτητα επεξεργασίας και λιγότερο άγχος 

ήταν πιο είναι πιθανόν να κατατάσσονται στην ομάδα των μη-νοσούντων συγγενών 

ασθενών με σχιζοφρένεια και όχι στην ομάδα των μη-νοσούντεων συγγενών ασθενών 

με διπολική διαταραχή. Η γραφική αναπαράσταση των δύο λειτουργιών απεικονίζεται 

στην εικόνα 3.  

 Τα αρχικά αποτελέσματα της κατάταξης έδειξαν ότι το 77.00% των 

συμμετεχόντων ταξινομήθηκε σωστά αρχικά, κυρίως λόγω των ποσοστών 30.60% και 

16.70% των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή και 

των μη-νοσούντων συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια, αντίστοιχα, που είχαν 

ταξινομηθεί λανθασμένα στην ομάδα ελέγχου. Τα διασταυρούμενα αποτελέσματα  

έδειξαν ότι το 67.20% των περιπτώσεων είχαν ορθώς ταξινομηθεί, και υποστηρίζουν 
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σε μεγάλο βαθμό το προαναφερθέν μοτίβο. Μία λεπτομερής περιγραφή των 

αποτελεσμάτων της κατάταξης παρουσιάζεται στον πίνακα 6. 

  

Εικόνα 3. Γραφική αναπαράσταση των δύο λειτουργιών που προέκυψαν από τη 

Διακριτική Λειτουργική Ανάλυση 

 

 

ΣΣχ: Μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια, ΣΨΔΔ: Μη-νοσούντες 

συγγενείς ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή  
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Πίνακας 6. Αποτελέσματα ταξινόμησης της Διακριτικής Λειτουργικής Ανάλυσης 

Προβλεπόμενη συμμετοχή στις ομάδες  

Αρχική 

Ταξινόνηση 

 ΣΣχ ΣΨΔΔ Ομάδα Ελέγχου 

 

Επεξήγηση της ταξινόμησης  

 

 ΣΣχ n=50 (75.8%) n=5 (7.6%) n=11 (16.7%) 75.8% της ομάδας ΣΣχ ταξινομήθηκε σωστά (7.6% και 

17.7% ταξινομήθηκαν λανθασμένα ως ΣΨΔΔ και Ομάδα 

Ελέγχου, αντίστοιχα) 

 ΣΨΔΔ  n=9 (25.0%) n=16 (44.4%) n=11 (30.6%) 44.4% της ομάδας ΣΨΔΔ ταξινομήθηκε σωστά (25.0% και 

30.6% ταξινομήθηκαν λανθασμένα στις ομάδες των ΣΣχ και 

Ελέγχου αντίστοιχα) 

 Ομάδα 

Ελέγχου  

 

n=6 (5.9%) n=5 (4.9%) n=91 (89.2%) 
89.2% της Ομάδας Ελέγχου ταξινομήθηκε σωστά (5.9% και 

4.9% ταξινομήθηκε λανθασμένα στις ομάδες ΣΣχ και ΣΨΔΔ 

αντίστοιχα) 
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Διασταυρωμέν

η Ταξινόμηση 

 ΣΣχ ΣΨΔΔ Ομάδα Ελέγχου  

 ΣΣχ n=38 (57.6%) n=10 (15.2%) n=18 (n=27.3%) 57.6% της ομάδας  ΣΣχ  ταξινομήθηκε  σωστά (15.2% και 

27.3% ταξινομήθηκε λανθασμένα ως ΣΨΔΔ και Ομάδα 

Ελέγχου, αντίστοιχα) 

 ΣΨΔΔ n=11 (30.6%) n=14 (38.9%) n=11 (30.6%) 38.9% της ομάδας ΣΨΔΔ ταξινομήθηκε    σωστά (30.6% και 

30.6%  ταξινομήθηκε λανθασμένα ως ΣΣχ και Ομάδα 

Ελέγχου, αντίστοιχα) 

 Ομάδα 

Ελέγχου 

n=10 (9.8%) n=7 (6.9%) n=85 (83.3%) 83.3% της Ομάδας Ελέγχου ταξινομήθηκε σωστά (9.8% και 

6.9% ταξινομήθηκε λανθασμένα ως ΣΣχ και ΣΨΔΔ 

αντίστοιχα) 

 

ΣΣχ: Μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια, ΣΨΔΔ: Μη-νοσούντες συγγενείς ασθενών με ψυχωτική διπολική διαταραχή  
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Η ανάλυση των νευροψυχολογικών προφίλ στην ομάδα των συγγενών 

 Τα προφίλ διέφεραν στην ηλικία (ΟΦΕ < ΕκτΔ, p <0.05) και τα χρόνια της 

εκπαίδευσης (ΟΦΕ > ΕκτΔ < ΗπΔ, όλες οι τιμές P <0.001). Ως εκ τούτου, η ηλικία και 

τα έτη εκπαίδευσης ελήφθησαν ως συμμεταβλητές στις αναλύσεις που ακολούθησαν. 

Οι διαφορές στις υπόλοιπες δημογραφικές μεταβλητές και  στις μετρήσεις της γενικής 

ψυχοπαθολογίας δεν ήταν στατιστικά σημαντικές  (όλες οι τιμές P> 0.08). 

Οι διαφορές μεταξύ των προφίλ εξετάστηκαν με ανάλυση διακύμανσης με 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, η οποία έδειξε  σημαντική κύρια επίδραση του προφίλ 

[F (2,97) = 17.27, p <0.001, partial η2= 0.263] και σημαντική αλληλεπίδραση προφίλ 

x γνωστική λειτουργία [F (14,679) = 9.89, p <0.001, partial η2 = 0.169]. Μετά από αυτό 

ακολούθησε μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης, η οποία έδειξε  ότι (α) στην 

οπτική μνήμη [F (2,101) = 24.03, p <0.001, partial η2= 0,331], η ομάδα φυσιολογικής 

επίδοσης είχε ανώτερη επίδοση  σε σύγκριση με τις δύο άλλες ομάδες (και οι δύο τιμές 

Ρ του  Bonferroni post-hoc < 0.001), (β) στην λεκτική ευφράδεια [F (2,101) = 7.15, p 

<0.001, partial η2= 0.128], στη μνήμη εργασίας [F (2,101) = 6.40, p <0.001, partial η2= 

0.117] και στην αφαιρετική σκέψη [F (2,101 ) = 15.59, p <0.001, partial η2= 0.243], η 

ομάδα φυσιολογικής επίδοσης είχε υψηλότερη επίδοση σε σύγκριση με την ομάδα με 

εκτεταμένες δυσλειτουργίες (όλες οι τιμές Ρ των Bonferroni post-hoc <0.004) και (γ) 

στην αναστολή ελέγχου [F (2,101) = 17.59, p <0.001, partial η2= 0.266] και την 

ταχύτητα επεξεργασίας [F (2,101) = 19.87, p <0.001, partial η2= 0.291], η ομάδα 

φυσιολογικής επίδοσης και η ομάδα με ήπια βλάβη  ξεπέρασε την ομάδα με 

εκτεταμένες δυσλειτουργίες (όλες οι τιμές Ρ των  Bonferroni post-hoc <0.001) .  

Υπήρχε μια τάση για σημαντικότητα στη γνωστική ευελιξία [F (2,101) = 5.11, 

p <0.01, partial η2= 0.095] με την ομάδα φυσιολογικής επίδοσης να τείνει να ξεπεράσει 

την ομάδα με  τις εκτεταμένες δυσλειτουργίες  (Bonferroni post-hoc Ρ= 0.01), ενώ η 

διαφορά στη λήψη απόφασης με συναισθηματική ανάδραση δεν ήταν σημαντική (p> 

0.100).  

Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται λεπτομερώς στον Πίνακα 7.  
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Πίνακας 7. Δημογραφικά χαρακτηριστικά, στοιχεία ψυχοπαθολογίας και γνωστικές 

λειτουργίες (μέσος όρος ± τυπική απόκλιση) των νευροψυχολογικών  προφίλ στις 

ομάδες των συγγενών. 

 ΟΦΕ 

(n=63) 

ΕκτΔ  

(n=15) 

ΗπΔ  

(n=24) 

P value 

(κύρια 

επίδραση 

ομάδας) 

Post-hoc comparisons 

Ηλικία  

(χρόνια)  

35.17±7.3

8 

39.33±4.87 39.71±4.98 <0.05 ΟΦΕ < 

ΕκτΔ  

(p=0.0

1) 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ (p 

>0.05) 

ΕκτΔ  = 

ΗπΔ  

(p>0.940) 

Εκπαίδευση 

(χρόνια)  

13.13±3.2

5 

13.07±2.46 9.13±3.10 <0.001 ΟΦΕ > 

ΕκτΔ  

(p<0.0

01) 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ   (p 

>0.970) 

ΕκτΔ  < 

ΗπΔ 

(p<0.001) 

Τσιγάρα που 

καπνίζουν ανά 

ημέρα  

9.48±12.6

0 6.87±11.28 7.50±13.44 >0.570 

   

Φύλο (άνδρες: 

γυναίκες) 23:40 2:13 10:14 >0.160 

   

Σχέση με τον 

ασθενή 
38/18/7 9/3/3 14/2/8 >0.08 
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(αδερφός/παιδ

ί/γονέας) 

Σωματοποίησ

η 0.58±0.71 0.90±1.12 0.69±0.81 >0.940 

   

Ψυχαναγκασμ

οί-

Καταναγκασμ

οί  0.87±0.67 0.83±0.64 0.78±0.58 >0.920 

   

Διαπροσωπικ

ή Ευαισθησία 0.63±0.54 0.56±0.37 0.58±0.60 >0.850 

   

Κατάθλιψη 0.91±0.67 0.95±0.72 0.96±0.58 >0.750    

Άγχος 0.54±0.62 0.81±0.99 0.38±0.60 >0.08    

Θυμός/Εχθροτ

ητα 0.60±0.74 0.57±0.63 0.56±0.77 >0.710 

   

Φοβικό Άγχος 0.21±0.37 0.26±0.33 0.20±0.33 >0.760    

Παρανοϊκός 

Ιδεασμός 0.75±0.65 0.47±0.35 0.72±0.60 >0.370 

   

Ψυχωτισμός 0.24±0.33 0.33±0.37 0.21±0.27 >0.670    

Γενικός 

Δείκτης 

Σοβαρότητας 

Συμπτωμάτων 0.58±0.46 0.66±0.55 0.57±0.46 >0.870 
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Δείκτης 

συνολικών 

Θετικών 

Απαντήσεων 

31.33±18.

07 

34.93±20.5

3 

27.83±17.6

7 >0.530 

   

Δείκτης 

Δυσφορίας 

θετικών 

απαντήσεων 1.53±0.45 1.55±1.39 1.74±0.48 >0.08 

   

Οπτική μνήμη 

-

0.03±0.58 -0.83±0.80 -1.33±0.71 <0.001 

ΟΦΕ > 

ΗπΔ  

(p<0.0

01) 

ΟΦΕ > 

ΕκτΔ  

(p<0.001) 

ΕκτΔ  = 

ΗπΔ 

(p>0.150) 

Λεκτική 

ευφράδεια 

-

0.02±0.84 -0.12±0.57 -1.07±0.71 <0.001 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ  

(p 

>0.990

) 

ΟΦΕ > 

ΕκτΔ  

(p<0.001) 

ΕκτΔ  

=ΗπΔ 

(p>0.01) 

Αναστολή 

ελέγχου 0.01±0.62 -0.27±1.01 -1.34±0.74 <0.001 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ  

(p 

>0.850

) 

ΟΦΕ > 

ΕκτΔ  

(p<0.001) 

ΕκτΔ  < 

ΗπΔ 

(p>0.001) 
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Ταχύτητα 

επεξεργασίας*  

-

0.08±0.59 0.09±0.73 1.47±1.16 <0.001 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ (p 

>0.990

) 

ΟΦΕ < 

ΕκτΔ  

(p<0.001) 

ΕκτΔ  > 

ΗπΔ 

(p>0.001) 

Μνήμη 

εργασίας 

-

0.08±0.83 -0.37±0.83 -0.94±0.66 <0.001 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ  

(p 

>0.290

) 

ΟΦΕ > 

ΕκτΔ 

ΕκτΔ  

(p<0.004) 

ΕκτΔ  = 

ΗπΔ 

(p>0.570) 

Γνωστική 

ευελιξία 

-

0.03±0.34 -0.35±0.86 -0.51±0.67 <0.01 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ  

(p 

>0.170

) 

ΟΦΕ = 

ΕκτΔ  

(p=0.01) 

ΕκτΔ  = 

ΗπΔ 

(p>0.990) 

Αφαιρετική 

σκέψη 

-

0.08±0.79 -0.81±0.99 -1.51±0.69 <0.001 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ  

(p 

>0.01) 

ΟΦΕ > 

ΕκτΔ 

(p<0.001) 

ΕκτΔ = 

ΗπΔ 

(p>0.270) 

Λήψη 

απόφασης με 

συναισθηματι

κή ανάδραση 0.18±1.11 -0.07±0.90 -0.15±0.95 >0.100 

ΟΦΕ = 

ΗπΔ  

(p 

>0.670

) 

ΟΦΕ = 

ΕκτΔ 

(p>0.140) 

ΕκτΔ = 

ΗπΔ 

(p>0.990) 
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Οι σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων σημειώνονται με έντονη γραφή. *Η 

μεταβλητή που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της επίδοσης είναι ο χρόνος 

ολοκλήρωσης της δοκιμασίας. Για το λόγο αυτό, η υψηλή βαθμολογία ισοδυναμεί με 

φτωχότερη επίδοση.  

ΟΦΕ: Ομάδα φυσιολογικής επίδοσης, ΕκτΔ: Ομάδα με εκτεταμένες δυσλειτουργίες, 

ΗπΔ: Ομάδα με ήπια δυσλειτουργία  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

Υπάρχουν σημαντικά ευρήματα στη βιβλιογραφία που δείχνουν ότι τα 

γνωστικά ελλείμματα στο φάσμα της σχιζοφρένειας κληρονομούνται (για 

ανασκοπήσεις βλέπε Kalkstein et al., 2010; Reilly and Sweeney, 2014), υποδηλώνοντας 

έτσι, ότι μπορεί να είναι χρήσιμοι ενδιάμεσοι φαινότυποι (Gottesman and Gould, 2003) 

για αυτές τις διαταραχές. Υπάρχουν επίσης ευρήματα σύμφωνα με τα οποία το συνεχές 

που παρατηρείται στους ασθενείς στο φάσμα της σχιζοφρένειας από πλευράς 

γενετικής, γνωστικών λειτουργιών, φαινοτύπων και κλινικής συμπτωματολογίας 

(Schretlen et al., 2007; Berrettini, 2013) παρατηρείται και στους μη νοσούντες 

συγγενείς τους (Bora et al., 2009; Maziade et al., 2011b; Snitz et αl., 2006).  

Η παρούσα μελέτη προσδίδει περαιτέρω υποστήριξη στην άποψη του συνεχούς 

της ψύχωσης, καθώς βρέθηκαν σημαντικές ομοιότητες στις γνωστικές λειτουργίες, τα 

χαρακτηριστικά της ψυχοπαθολογίας και της κοινωνικής λειτουργικότητας μεταξύ μη 

νοσούντων συγγενών πρώτου βαθμού ασθενών με σχιζοφρένεια και συγγενών 

ασθενών με διπολική διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία. Ένα ισχυρό στοιχείο 

της παρούσας μελέτης ήταν ότι οι ομάδες των συγγενών δεν έπασχαν από διαταραχές 

του Άξονα Ι. Δεδομένου ότι οι γνωστικές δυσλειτουργίες έχουν περιγραφεί σε αρκετές 

ψυχιατρικές διαταραχές (Etkin et al., 2013; Trivedi, 2006) χρησιμοποιήθηκε αυτό το 

κριτήριο αυστηρού αποκλεισμού, έτσι ώστε οι διαφορές μεταξύ των ομάδων να μην 

μπορούν να αποδοθούν σε ανάλογους παράγοντες. 

 

Γνωστικές Λειτουργίες 

Και οι δύο ομάδες συγγενών παρουσίασαν χαμηλή επίδοση (με μεσαίο έως 

μεγάλο μεγέθος επίδρασης) συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου στην οπτική μνήμη, την 

αναστολή ελέγχου, τη μνήμη εργασίας, τη γνωστική ευελιξία και την αφαιρετική 

σκέψη. Προς επίρρωση της άποψης του συνεχούς, το πρότυπο της επίδοσης ήταν 

πανομοιότυπο σε όλες τις προαναφερθείσες γνωστικές λειτουργίες:  Η ομάδα των 

συγγενών με σχιζοφρένεια είχε τις χαμηλότερες βαθμολογίες, ακολούθησε η ομάδα 

των συγγενών ασθενών με διπολική διαταραχή και ψυχωσική συμπτωματολογία και η 

ομάδα ελέγχου είχε τις ανώτερες επιδόσεις. Μόνο στη μνήμη εργασίας και στη 
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γνωστική ευελιξία, τα αποτελέσματα των δύο ομάδων συγγενών ήταν σχεδόν 

ταυτόσημα. 

Τα ελλείμματα στη μνήμη εργασίας έχουν ήδη αναφερθεί ως ένας από τους 

σημαντικότερους υποψήφιους κοινούς ενδοφαινοτύπους μεταξύ της σχιζοφρένειας 

(Forbes et al.,2009; Lee et al., 2005) και της ψΔΔ (Frydecka et al., 2014; Hill et al., 

2015; Kim et al., 2015; Reilly et al., 2010). Η παρούσα μελέτη υποδεικνύει ότι η 

γνωστική ευελιξία αποτελεί ένα ακόμα κοινό ενδοφαινότυπο ανάμεσα στις δύο 

διαταραχές. Και οι δύο γνωστικές λειτουργίες διαμεσολαβούνται από ένα μετωπιαίο-

βρεγματικό νευρωνικό δίκτυο (Niendam et al., 2012; Baker et al., 2013; Buckner et al., 

2008), το οποίο διαταράσσεται τόσο σε ασθενείς με σχιζοφρένεια (Fornito et al., 2011) 

όσο και ψΔΔ (Baker et al., 2014; Baker, 2013; Chaddock et al., 2009; Watson et al., 

2012). Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι τα ελλείμματα σε αυτό το δίκτυο του 

εγκεφάλου έχουν συσχετιστεί με το γενετικό κίνδυνο τόσο για τη σχιζοφρένεια 

(Volketal, 2010) όσο και για τη ψΔΔ (McDonald et al., 2004; Berrettini, 2013) και 

όπως υποδεικνύεται από μελέτες νευροαπεικόνισης (Fonville et al.,2015; Reicherberg, 

2007; Eisenberg & Berman, 2010) και μετααναλύσεις αντίστοιχων μελετών 

(Minzenberg et al., 2009) έχουν εντοπίσει δυσλειτουργίες σε διάφορα επίπεδα εντός 

αυτού του δικτύου σε συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια (Schmidt κ.ά., 2015). Αν και 

τα ευρήματα σε συγγενείς των ασθενών με διπολική διαταραχή με ψυχωσική 

συμτωματολογία εξακολουθούν να είναι ελλιπή και μόνο έμμεσα συμπεράσματα 

μπορούν να εξαχθούν από τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στην παρούσα μελέτη, θα 

μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι η φτωχότερη γνωστική ευελιξία και η μνήμη εργασίας 

στις δύο ομάδες συγγενών (που είχαν σχεδόν ταυτόσημη επίδοση) οφείλεται σε 

ανάλογες βλάβες στο μετωπιαίο-βρεγματικό δίκτυο που διαμεσολαβεί για αυτές τις 

λειτουργίες (Godwin et al., 2017; Fonville et al., 2015; Woodberry et al., 2013). 

Μειωμένη οπτική μνήμη, αφαιρετική σκέψη και αναστολή ελέγχου έχουν 

αναφερθεί τόσο σε ασθενείς με σχιζοφρένεια (Hou et al., 2016; Lam et al., 2014; 

Mosiolek et al., 2016; Reichenberg, 2002) όσο και σε ασθενείς με διπολική διαταραχή 

με ψυχωσική συμπτωματολογία (Bora et al., 2010; Levy and Weiss, 2010; Seidman et 

al., 2003; Woodberry et al., 2013). Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, όπως συμβαίνει 

με τη μνήμη εργασίας και τη γνωστική ευελιξία, η οπτική μνήμη (Biesbroek et al., 

2014; Rigon et al., 2016), η αφαιρετική σκέψη (Langer et al., 2012; Vakhtin et al. et 
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al., 2012) και η αναστολή ελέγχου (για μια μετα-ανάλυση, βλέπε Cieslik et al., 2015), 

διαμεσολαβούνται επίσης από ένα μετωπιαιο-βρεγματικό δίκτυο. Όπως και 

προηγουμένως, μπορεί να υποτεθεί ότι οι χαμηλότερες επιδόσεις που παρατηρούνται 

στις ομάδες των συγγενών οφείλονται σε διαταραχές αυτού του νευρωνικού 

κυκλώματος. Η αναστολή ελέγχου σε συγγενείς ασθενών με ψΔΔ έχει εξεταστεί και σε 

προηγούμενη μελέτη (Ethridge et al., 2014) και δε βρέθηκαν σημαντικές διαφορές 

συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. Σε αυτή τη μελέτη, ωστόσο, η αναστολή ελέγχου 

εξετάστηκε με μια δοκιμασία go/no-go, η επίδοση στην οποία  διαμεσολαβείται από 

ένα αρκετά διαφορετικό νευρωνικό δίκτυο σε σύγκριση με άλλες δοκιμασίες που 

απαιτούν γνωστικό έλεγχο σε μια κυρίαρχη τάση για απόκριση (Cieslik et al., 2015). 

Η ομάδα των συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια είχε χαμηλότερη επίδοση 

τόσο σε σχέση με την ομάδα ελέγχου όσο και με την ομάδα των συγγενών ασθενών με 

ψΔΔ στην ταχύτητα επεξεργασίας και χαμηλότερη επίδοση σε σύγκριση μόνο με την 

ομάδα ελέγχου στη λεκτική ευφράδεια. Η λεκτική ευφράδεια δεν διέφερε μεταξύ της 

ομάδας συγγενών ασθενών με ψΔΔ και της ομάδας ελέγχου. Σε ασθενείς με 

σχιζοφρένεια και τους συγγενείς τους (Erol et al., 2012; Hou et al., 2016) καθώς και 

σε ασθενείς με ψΔΔ (Bora et al., 2016) έχει αναφερθεί μειωμένη ταχύτητα 

επεξεργασίας, (Hou et al., 2016; Morens et al., 2007; Purkrop & Klosterkotter, 2010; 

Purkrop et al., 2006) όπως εκτιμήθηκε με τη Δοκιμασία Ακολουθιών που 

χρησιμοποιήθηκε επίσης στην παρούσα μελέτη. Μελέτες που συγκρίνουν την επίδοση 

στη Δοκιμασία Ακολουθιών σε ασθενείς με σχιζοφρένεια και ασθενείς με ψΔΔ, 

ωστόσο, δεν βρήκαν σημαντικές διαφορές (Nenadic et al., 2015; Szoke et al., 2008), 

πιθανώς λόγω μεθοδολογικών περιορισμών (π.χ. η χρονιοτητα της νόσου, η λήψη 

φαρμακευτικής αγωγής). Η χαμηλότερη λεκτική ευφράδεια έχει επίσης αναφερθεί σε 

ασθενείς με σχιζοφρένεια (Berberian et al., 2016; Giakoumaki et al., 2011) και τους 

συγγενείς τους (Erol et al., 2012; Hou et al., 2016) καθώς και σε ασθενείς με ψΔΔ 

(Bora et al., 2007; Kravariti, 2007), αν και  υπάρχουν αντικρουόμενα ευρήματα (Kim 

et al., 2015; Nenadic et al., 2015). Στη μοναδική μελέτη (Kim et al., 2015) που γίνεται 

σύγκριση μεταξύ συγγενών ασθενών με ψΔΔ και συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια, 

δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων, παρόλο που οι συγγενείς 

ασθενών με σχιζοφρένεια είχαν μειωμένη επίδοση συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι το έλλειμμα στην ταχύτητα επεξεργασίας και τη λεκτική 

ευφράδεια, είναι πιο «ειδικοί» ενδοφαινοτυπικοί δείκτες για τη σχιζοφρένεια από ότι 
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για τη διπολική διαταραχή, ακόμα και όταν η τελευταία χαρακτηρίζεται από ψυχωσικά 

χαρακτηριστικά. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι τα ευρήματα της μελέτης 

αφορούν συγκεκριμένα στους μη νοσούντες συγγενείς ασθενών με σχιζοφρένεια και 

ψΔΔ. Αυτό είναι σημαντικό καθώς υπάρχουν στοιχεία στη βιβλιογραφία τα οποία με 

την πρώτη ματιά φαίνεται να αντιτίθενται στα τρέχοντα ευρήματα. Για παράδειγμα, οι 

Bora et al. (2009) σε μια μετα-ανάλυση δε βρήκαν σημαντικές διαφορές μεταξύ 

συγγενών ασθενών με διπολική διαταραχή και της ομάδας ελέγχου στη λεκτική μνήμη 

εργασίας και την οπτική μνήμη, ενώ το τελευταίο εύρημα έχει αναφερθεί και σε άλλες 

μελέτες (π.χ., Maziade et al., 2011b). Αυτές οι μελέτες, ωστόσο, περιλάμβαναν 

συγγενείς ασθενών με διπολική διαταραχή και όχι συγγενείς ασθενών με ψΔΔ. 

Δημιουργήθηκαν επίσης νευροψυχολογικά προφίλ για τους συγγενείς. Στην 

οπτική μνήμη, η ομάδα που βρισκόταν εντός του φυσιολογικού εύρους επίδοσης 

(ομάδα ΟΦΕ) είχε καλύτερη επίδοση από τις δύο άλλες ομάδες. Θα μπορούσε συνεπώς, 

να προταθεί ότι οι βλάβες της οπτικής μνήμης είναι «πρωταρχικές» βλάβες σε 

συγγενείς ψυχωσικών ασθενών (Bora & Murray, 2014) καθώς η ομάδα ΟΦΕ διαφέρει 

σημαντικά όχι μόνο από την ομάδα με εκτεταμμένα ελλείμματα αλλά και από την 

ομάδα με μόνο μία ή δύο ελλειμματικές λειτουργίες (ομάδα με ήπια δυσλειτουργία). 

Στην αναστολή ελέγχου και την ταχύτητα επεξεργασίας, τόσο η ομάδα ΟΦΕ όσο και η 

ομάδα με την ήπια δυσλειτουργία είχε καλύτερη επίδοση σε σύγκριση με ομάδα με τα 

εκτεταμένα ελλείμματα. Θα μπορούσαν λοιπόν να χαρακτηριστούν αυτές οι βλάβες ως 

"δεύτερης τάξης", διότι μόνο άτομα με σοβαρή διαταραχή διαφέρουν από τα άτομα με 

μέτρια εξασθένηση και εκείνα που η επίδοσή τους βρίσκεται εντός του φυσιολογικού 

εύρους. Τέλος, σε ό,τι αφορά στη γνωστική ευελιξία, τη μνήμη εργασίας και την 

αφαιρετική σκέψη, η ομάδα ΟΦΕ είχε ανώτερη επίδοση σε σύγκριση μόνο με την 

ομάδα με τα εκτεταμένα ελλείμματα. Ως εκ τούτου, θα μπορούσαν να ονομαστούν 

αυτές οι βλάβες ως "τρίτης τάξης", καθώς κάποιος πρέπει να έχει ελλείμματα σε 

αρκετές λειτουργίες προκειμένου να διαφέρει από το κανονικό εύρος επίδοσης, αλλά 

όχι από τα άτομα με ήπια δυσλειτουργία. 
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Γενική Ψυχοπαθολογία και Κοινωνική Λειτουργικότητα 

Στις αναλύσεις των μετρήσεων με την κλίμακα SCL-90R, διαπιστώθηκε ότι η 

ομάδα των συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια είχε υψηλότερες βαθμολογίες 

αυτοαναφερόμενης κατάθλιψης και σωματοποίησης, ενώ η ομάδα συγγενών ασθενών 

με ψΔΔ είχε υψηλότερο άγχος σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Όπως και με τις 

γνωστικές λειτουργίες, η άποψη του συνεχούς υποστηρίζεται και με τις βαθμολογίες 

κατάθλιψης και σωματοποίησης: η ομάδα των συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια είχε 

τις υψηλότερες βαθμολογίες και ακολούθησε η ομάδα συγγενών ασθενών με ψΔΔ, ενώ 

η ομάδα ελέγχου είχε τις πιο ήπιες αναφορές αυτών των συμπτωμάτων. Το παρόν 

εύρημα είναι επίσης σύμφωνο με μελέτες που υποστηρίζουν την άποψη του συνεχούς 

στη συμπτωματολογία των ψυχωσικών ασθενών (Keshavan et al., 2011; Binbay et al., 

2012). 

Η σχιζοφρένεια θεωρείται διαταραχή με πιο επιβαρυμένη πορεία συγκριτικά με 

τη διπολική διαταραχή (Grover et al., 2015; Vasudeva et al., 2013) και συνοδεύεται 

συχνά από ένα επαυξημένο φόβο εκδήλωσης της διαταραχής (Stålberg et al., 2004) 

μαζί με παράπονα και ενοχλήσεις σχετιζόμενα με την υγεία (Gutiérrez-Maldonado et 

al., 2005) από τους συγγενείς των ασθενών. Με βάση αυτά τα ευρήματα, θα μπορούσε 

να προταθεί ότι το υψηλότερο ποσοστό κατάθλιψης στην ομάδα των συγγενών 

ασθενών με σχιζοφρένεια οφείλεται αφενός στoν υψηλό δείκτη επιβάρυνσης που έχει 

αυτή η ομάδα (Wittmund et al., 2002) και αφετέρου στον φόβο τους για εκδήλωση της 

διαταραχής (Wigman et al., 2012; Rose et al., 2006). Η υψηλή βαθμολογία στο δείκτη 

σωματοποίησης είναι σύμφωνη με τα ευρήματα των Gutiérrez-Maldonado et al. 

(2005). Όσον αφορά στο άγχος, το εύρημα της παρούσας έρευνας είναι σύμφωνο με 

μελέτες που αναφέρουν υψηλό άγχος, (Shankar & Muthuswamy, 2007) αλλά όχι και 

κατάθλιψη, σε συγγενείς ασθενών με διπολική διαταραχή συγκριτικά με συγγενείς 

ασθενών με σχιζοφρένεια (Zauszniewski et al., 2014). Αντίθετα, όπως υποδεικνύεται 

από άλλες μελέτες, συγγενείς ασθενών με ψΔΔ παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά στους 

δείκτες τόσο του άγχους όσο και της κατάθλιψης (Perlick et al., 2005, 2007). Η ομάδα 

συγγενών ασθενών με ψΔΔ είχε επίσης χαμηλότερη κοινωνική προσαρμογή σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Είναι αξιοσημείωτο, ότι η κοινωνική λειτουργικότητα 

(α) χαρακτηρίζεται από υψηλού βαθμού κληρονομικότητα στη διπολική διαταραχή 

(Schulze et al., 2006) και (β) ακολουθεί μια πιο απότομη εκπτωτική πορεία στη 
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διπολική διαταραχή με  ψυχωσική συμπτωματολογία σε σύγκριση με τη σχιζοφρένεια 

(Martin et al., 2015). Είναι λοιπόν πιθανό ότι η ομάδα συγγενών ασθενών με ψΔΔ 

ανέφερε χαμηλότερη κοινωνική λειτουργικότητα λόγω των προαναφερθέντων λόγων. 

Βέβαια, ένας περιορισμός αφορά στο γεγονός ότι οι βαθμολογίες στην κλίμακα της 

λειτουργικότητας δεν είχαν απόλυτα κανονική κατανομή, γεγονός που σχετίζεται με τη 

χαμηλή ευαισθησία της κλίμακας στον συγκεκριμένο πληθυσμό. 

Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να προταθεί από αυτά τα ευρήματα ότι τα αυτό-

αναφερόμενα συμπτώματα (άγχος, κατάθλιψη) και η κοινωνική λειτουργικότητα 

αποτελούν στοιχεία που διακρίνουν τη σχιζοφρένεια από τη ψΔΔ, καθώς μέσω της 

παρούσας μελέτης βρέθηκε ένα διαφορετικό μοτίβο μεταξύ των δύο ομάδων συγγενών 

και της ομάδας ελέγχου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι τα ευρήματα αυτά χαρακτηρίζονται 

από τους περιορισμούς που ενυπάρχουν  στις κλίμακες αυτό-αναφοράς (π.χ. Schwarz, 

1999).  

 

Διακριτική λειτουργική ανάλυση (ΔΛΑ) 

Η ΔΛΑ ανέδειξε δύο σημαντικές διακριτικές λειτουργίες: Η πρώτη 

περιλάμβανε την οπτική μνήμη, την αφαιρετική σκέψη,  την αναστολή ελέγχου, τη 

μνήμη εργασίας, τη γνωστική ευελιξία και τη λεκτική ευφράδεια και έκανε διάκριση 

μεταξύ της ομάδας συγγενών και της ομάδας ελέγχου (εάν ένας συμμετέχων ήταν 

πρώτου-βαθμού συγγενής ή όχι). Το 78,10% της διακύμανσης μεταξύ των ομάδων 

εξηγήθηκε με τον τρόπο αυτό και τα άτομα με υψηλότερες βαθμολογίες ήταν πιο 

πιθανό να ταξινομηθούν στην ομάδα ελέγχου. Η δεύτερη λειτουργία αποτελούνταν από 

την ταχύτητα επεξεργασίας, την κοινωνική προσαρμογή και το άγχος όπως 

αξιολογήθηκε με την κλίμακα SCL-90R και διέκρινε μεταξύ των συγγενών ασθενών 

με σχιζοφρένεια και των συγγενών ασθενών με ψΔΔ (δηλαδή, αν κάποιος συμμετέχων 

είχε συγγενή πρώτου βαθμού με σχιζοφρένεια ή ψΔΔ). Το 21,90% της διακύμανσης 

μεταξύ των ομάδων εξηγήθηκε με τον τρόπο αυτό και τα άτομα με υψηλότερη 

κοινωνική λειτουργικότητα, παρατεταμένη ταχύτητα επεξεργασίας και χαμηλότερο 

δείκτη άγχους ήταν πιο πιθανό να ταξινομηθούν στην ομάδα των συγγενών ασθενών 

με σχιζοφρένεια.  
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Αυτά τα ευρήματα υποστηρίζουν περαιτέρω ότι τα γνωστικά ελλείμματα σε 

αρκετούς τομείς είναι αξιόπιστοι ενδοφαινοτυπικοί δείκτες της ψύχωσης και επίσης 

υποδεικνύουν ότι η ταχύτητα επεξεργασίας, η κοινωνική προσαρμογή και το άγχος 

διαφοροποιούν τον κίνδυνο για σχιζοφρένεια ή για ψΔΔ. Όσον αφορά στο άγχος, το 

εύρημα της παρούσας έρευνας είναι επίσης σύμφωνο με (α) στοιχεία που συσχετίζουν 

τις αγχώδεις διαταραχές με την εξέλιξη σε διπολική διαταραχή με / χωρίς ψύχωση σε 

εφήβους με κλινικούς δείκτες που υποδεικνύουν υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση 

σχιζοφρένειας (Corell et al., 2008),  (β) με ευρήματα αυξημένης εκδήλωσης διπολικής 

διαταραχής κατά τη διάρκεια πρώιμης ενηλικίωσης σε ασθενείς που πληρούν τα 

κριτήρια για εκδήλωση πρόδρομης σχιζοφρένειας και υψηλό άγχος (Thompson et al., 

2003) και (γ) αυξημένα ποσοστά  πρόδρομων αγχωδών συμπτωμάτων που 

αξιολογήθηκαν αναδρομικά στη διπολική διαταραχή συγκριτικά τη σχιζοφρένεια 

(Corell et al., 2007). 

Οι βαθμολογίες ταξινόμησης έδειξαν μέτρια ακρίβεια και αξίζει να 

επισημανθούν δύο σημεία: Πρώτον, σημαντικά ποσοστά είτε της ομάδας συγγενών 

ασθενών με σχιζοφρένεια είτε της ομάδας συγγενών ασθενών με ψΔΔ ταξινομήθηκαν 

εσφαλμένα στην ομάδα ελέγχου. Οι Kéri και Janka (2004) επεσήμαναν ότι ένα 

ποσοστό των συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια παρουσιάζει ήπια (ακόμη και μη 

ανιχνεύσιμα) γνωστικά ελλείμματα, κάτι που μπορεί να συμβαίνει και με το δείγμα της 

παρούσας μελέτης.  Η παρουσία ήπιων ή μη ανιχνεύσιμων γνωστικών ελλειμμάτων 

όπως υποδεικνύεται και μέσω της παρούσας μελέτης, ενισχύει το ερευνητικό 

ενδιαφέρον που εστιάζει με πλήθος μελετών στην πρώιμη διάγνωση και θεραπευτική 

παρέμβαση των διαταραχών του φάσματος της ψύχωσης σε ομάδες υψηλού κινδύνου 

για εκδήλωσή τους όπως είναι οι πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών (Samiotakis et al., 

2017). Δεύτερον, ένα άλλο ποσοστό της ομάδας συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια 

ταξινομήθηκε λανθασμένα στην ομάδα συγγενών ασθενών με ψΔΔ και ταυτόχρονα 

ένα άλλο ποσοστό της τελευταίας ομάδας ταξινομήθηκε εσφαλμένα στην ομάδα 

συγγενών ασθενών με σχιζοφρένεια. Επομένως, το εύρημα αυτό υποστηρίζει 

περαιτέρω τη φαινοτυπική ομοιότητα μεταξύ σχιζοφρένειας και ψΔΔ. (Barch, 2009). 

Μελλοντικές έρευνες θα ήταν βασικό να επικεντρωθούν στην εξέταση 

πολλαπλών διαταραχών του ψυχωσικού φάσματος με τη χρήση κοινών παραμέτρων 

όσον αφορά στο μεθοδολογικό σχεδιασμό. Τα αποτελέσματα τέτοιων μελετών, 
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συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών διαγνωστικών κατηγοριών, θα διευκόλυναν σε 

μεγάλο βαθμό την αξιολόγηση των ομοιότητων και των διαφοροποιήσεων μεταξύ των 

διαταραχών του ψυχωσικού φάσματος. Αυτή η ανάγκη είναι ιδιαίτερα ισχυρή στις 

μελέτες για τους πληθυσμούς σε κίνδυνο, στους οποίους απαιτούνται πολύ 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομοιότητες και τις διαφορές στην 

προγνωστική χρησιμότητα της γνωστικής λειτουργίας ως παράγοντα κινδύνου για την 

ανάπτυξη ψυχωσικών διαταραχών. Επιπλέον, η ανάγκη για τέτοιες συγκριτικές μελέτες 

είναι επίσης ισχυρή στην εργασία για τη νευροβιολογία της γνωστικής εξασθένησης 

στο φάσμα των ψυχωσικών διαταραχών, καθώς η εξέταση πολλαπλών επιπέδων 

ανάλυσης μπορεί να αποκαλύψει διαφοροποιήσεις στους υποκείμενους αιτιολογικούς 

μηχανισμούς που δεν είναι προφανείς μόνο από τη συμπεριφορά. 

Ένα άκομα βήμα για περαιτέρω μελλοντική έρευνα πιθανών ενδοφαινοτύπων 

στο φάσμα της ψύχωσης θα ήταν η διερεύνηση νευρογνωστικών παραμέτρων, 

στοιχείων ψυχοπαθολογίας, ποιότητας ζωής και λειτουργικότητας σε υγιείς μη 

νοσούντες συγγενείς, μέσω διαχρονικής μελέτης σε πρώτου βαθμού συγγενείς 

ασθενών με ψυχωσική συμπτωματολογία αλλά και σε άτομα από τον γενικό πληθυσμό 

(Ucok et al., 2013). Η εκπόνηση διαχρονικών μελετών σε πληθυσμούς υψηλού 

κινδύνου (με συνδυασμό μετρήσεων από νευροψυχολογικές δοκιμασίες και δεδομένων 

από ηλεκτροφυσιολογικές και λειτουργικές μετρήσεις- Liu et al., 2015, Hou et al., 

2016) από την έναρξη ενηλικίωσης τους όπου δύνανται να εκδηλωθούν πρώιμα 

ψυχωσικά συμπτώματα, αλλά και νωρίτερα κατά την προνοσηρή περίοδο σύμφωνα με 

την νευροαναπτυξιακή υπόθεση της ψύχωσης, θα συμβάλλει στη αποσαφήνιση της 

παθοφυσιολογίας της νόσου, (Corigliano et al., 2014) αλλά και στην εγχάραξη 

κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων.  
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