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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Εικόνα στο εξώφυλο: Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων εγκεφάλου ασθενούς µε σχιζοφρένεια που δείχνει 
ενεργοποιηµένους µετωπιαίους λοβούς (κόκκινο) κατά τη διάρκεια µιας δοκιµασίας µνήµης εργασίας και το 
ραβδωτό σώµα (πράσινο) (National Institute of Mental Health, USA). 

Εικόνα 1. Περιοχές του εγκεφάλου που εµπλέκονται στη λειτουργία της µνήµης εργασίας. (∆ιεθνές δίκτυο 
οργανώσεων σχετικών µε τις νευροεπιστήµες ΙΑΣΠΙΣ: Ιδεώδες Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής) ...... 42 

Εικόνα 2. Αναθεώρηση του πολύδοµικού µοντέλου του Baddeley (Baddeley, 2003) .................................... 43 

Εικόνα 3. Η σχέση ανεστραμμένης κωδωνοειδούς καμπύλης μεταξύ της ντοπαμίνης και λειτουργίας 

προμετωπιαίου φλοιού (PFC) (Goldman-Rakic και συ., 2000). Η λειτουργία του προμετωπιαίου φλοιού 

είναι βέλτιστη σε ενδιάμεσα επίπεδα ντοπαμίνης (ανοικτόχρωμη περιοχή) (Winterer & Weinberger, 2004). 

Η λειτουργία του PFC είναι διαταραγμένη σε καταστάσεις ντοπαμινεργικής υπολειτουργίας (π.χ., σε 

ηλικιωμένα ζώα και σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον) και υπερλειτουργίας (π.χ. σε στρεσαρισμένα ζώα ή 

κατά τη διάρκεια αμφεταμινικής ψύχωσης) .................................................................................................. 47 

Εικόνα 4. Ντοπαµινεργική διαβίβαση στον προµετωπιαίο φλοιό (PFC) και στο ραβδωτό σώµα. Στο ραβδωτό 
σώµα, ο µεταφορέας της ντοπαµίνης (DAT) είναι υπεύθυνος για τη αποµάκρυνση της ντοπαµίνης από τη 
συναπτική σχισµή, µε την κατεχολ-Ο-µεθυλοτρανσφεράση (COMT), να παίζει πολύ µικρό ρόλο. Στον PFC, 
η έλλειψη µεταφορέα ντοπαµίνης στη σύναψη σηµαίνει ότι η COMT διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο για 
την αδρανοποίηση της ντοπαµίνης. Έτσι, όσο µικρότερη είναι η δράση της COMT στους Met158 
µεταφορείς, σε σύγκριση µε Val158 µεταφορείς, τόσο πιο αυξηµένη είναι η συγκέντρωση της ντοπαµίνης 
στον PFC (Tunbridge και συν., 2006). ............................................................................................................ 49 

Εικόνα 5. Ο χρόνος αντίδρασης (πάνω) και οι σωστές αποκρίσεις (µέση) στη δοκιµασία n-back και οι 
σωστές αποκρίσεις στη δοκιµασία Letter Number Sequencing (κάτω) για τις οµάδες µε τους 2 γονότυπους 
(G/G - C/C)  και κάτω από τις 2 συνθήκες χορήγησης φαρµάκων (placebo – τολκαπόνη). (Roussos P., 
Giakoumaki S. & Bitsios P., 2009). ................................................................................................................ 51 

Εικόνα 6. Παράδειγµα δοκιµασίας χωρικής µνήµης εργασίας (spatial working memory span). Οι 
συµµετέχοντες αποφασίζουν αν µια οµάδα από αριθµούς που παρουσιάζονται ξεχωριστά είναι κανονικοί ή 
το είδωλο τους από καθρέπτη (mirror-imaged), ενώ πρέπει να συγκρατήσουν στη µνήµη τους το σηµείο όπου 
παρουσιάζονται κάθε φορά οι χρωµατισµένοι κύκλοι Στο τέλος της δοκιµασίας οι συµµετέχοντες πρέπει να 
δείξουν στην τελευταία κάρτα τους κύκλους που χρωµατίστηκαν µε τη σειρά που τους παρουσιάστηκαν 
(Jeanyung Chey και συν., 2002). ..................................................................................................................... 53 

Εικόνα 7. Κάρτες από τη δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του WISCONSIN (Dehaene & Changeux, 1991) 54 

Εικόνα 8. Περιοχές ενεργοποίησης κατά την εκτέλεση της δοκιµασίας ταξινόµησης καρτών του Winsconsin 
(Duncan και συν., 2000). ................................................................................................................................. 55 

Εικόνα 9. Η οπτική δοκιµασία  n-back περιέχει µια ακολουθία γραµµάτων και ο εξεταζόµενος πρέπει να 
αναφέρει αν το γράµµα στο παρόν στάδιο "ν" είναι το ίδιο µε εκείνο πριν από το βήµα "ν-1» ή «ν-2» (Jainta 
και συν., 2008). ............................................................................................................................................... 56 

Εικόνα 10. ∆οκιµασία καθυστερηµένης ανάκλησης για τη χωρική µνήµη εργασίας (Smith και συν., 2006) 57 
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Εικόνα 11. Φυσιολογικά οπτικά προκλητά δυναµικά µετά από ερεθισµό του δεξιού οφθαλµού (Παναγής, 
2002)................................................................................................................................................................ 59 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η σχιζοφρένεια ως γνωστό σχετίζεται µε προβλήµατα στις νοητικές διαδικασίες. Η µνήµη 

αποτελεί µια από τις γνωστικές λειτουργίες που περισσότερο από άλλες εµφανίζουν 

έκπτωση. Γενικότερη δυσλειτουργία εντοπίζεται στην εργαζόµενη µνήµη, τη γνωστική 

λειτουργία που αναφέρεται σε ένα σύστηµα το οποίο εµπλέκεται στην βραχύχρονη 

διατήρηση και επεξεργασία των πληροφοριών, µε στόχο τη διεκπεραίωση πολύπλοκων 

έργων. 

Στην παρούσα εργασία γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση προς διερεύνηση του 

βιολογικού υποστρώµατος της εργαζόµενης µνήµης και των δυσλειτουργιών της στη 

σχιζοφρένεια, καθώς και της δυνατότητας χρήσης των παραπάνω ελλειµµάτων ως πρώιµες 

διαγνωστικά µέσα. 

Οι περιοχές που παρουσιάζουν δυσλειτουργία κατά τις δοκιµασίες µνήµης εργασίας στη 

σχιζοφρένεια είναι κυρίως ο προµετωπιαίος φλοιός και πολύ πιο συγκεκριµένα ο 

πλαγιοραχιαίος προµετωπιαίος φλοιός, όπου είναι δυνατόν να υπάρχει είτε 

υποδραστηριότητα είτε υπερδραστηριότητα. Έχει παρατηρηθεί επίσης, ελαττωµένη 

επικοινωνία µεταξύ προµετωπιαίου φλοιού και παρεγκεφαλίδας καθώς και µειωµένη 

σύνδεση θάλαµο-φλοιϊκών κυκλωµάτων σε έργα µνήµης εργασίας.  

Η έκπτωση στη χωρική µνήµη εργασίας απαντάται πολύ συχνά στη σχιζοφρένεια. 

Ελλειµµατική λειτουργία όµως έχει παρατηρηθεί και στον οπτικό και λεκτικό-φωνολογικό 

ρυθµιστή. Ο κεντρικός επεξεργαστής της εργαζόµενης µνήµης παρουσιάζει δυσλειτουργία 

στα πλαίσια της αργής επεξεργασίας και κωδικοποίησης των δεδοµένων και όχι της 

ανικανότητας διατήρησης των πληροφοριών για επαρκή χρόνο. 

Η ταυτοποίηση προδροµικών ενδοφαινοτυπικών δεικτών είναι µεγίστης σπουδαιότητας 

στην ψυχιατρική έρευνα προκειµένου να καταστεί δυνατό να εντοπίζονται τα άτοµα µε 

αυξηµένο κίνδυνο για σχιζοφρένεια πριν την εκδήλωση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου 

και να είναι δυνατές οι εφαρµογές κατάλληλων προληπτικών στρατηγικών έτσι ώστε να 

περιορίζεται η σοβαρότητα της ασθένειας.  
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Η δυσλειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού τέλος, και τα ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας 

γενικότερα έχει φανεί µέχρι στιγµή ότι αποτελούν ενδοφαινοτυπικούς δείκτες. 

Χρειάζονται, όµως, περισσότερες µελέτες για να καταλήξουµε σε ασφαλή συµπεράσµατα. 

Όσον αφορά τα γονίδια για τη σχιζοφρένεια απαιτούνται ακόµα πολυάριθµες έρευνες για 

να εξακριβωθεί ο ρόλος τους.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η σχιζοφρένεια είναι µια από τις πιο σοβαρές ψυχικές διαταραχές. Ανάµεσα στα κύρια 

συµπτώµατα είναι oι ψευδαισθήσεις, οι παραισθήσεις, οι διαταραχές της σκέψης, η 

κατατονική και αποδιοργανωµένη συµπεριφορά και τα αρνητικά συµπτώµατα (όπως 

επίπεδο συναίσθηµα, φτώχεια του λόγου και αβουλησία). Τα αρνητικά συµπτώµατα 

τείνουν να είναι χρόνια, ενώ τα θετικά συµπτώµατα (όπως παραισθήσεις και 

ψευδαισθήσεις) είναι πιο παροδικά και τείνουν να ανταποκρίνονται καλύτερα στα 

αντιψυχωσικά φάρµακα. Η διάγνωση της ψυχωτικής διαταραχής γίνεται, όταν τα 

αναφερόµενα συµπτώµατα επηρεάσουν την κοινωνική και επαγγελµατική λειτουργικότητα 

(APA, 1994). Ο εκτιµώµενος επιπολασµός της σχιζοφρένειας είναι περίπου 1% του 

πληθυσµού (Jabben, Elfriede, & Gerarda, 2009). Πλήττονται συχνότερα οι  ηλικίες 20 έως 

28 ετών για τους άνδρες, και 26 έως 32 ετών για τις γυναίκες. Η σχιζοφρένεια είναι µια 

χρόνια νόσος κατά την οποία απαντώνται σοβαρά νευρογνωστικά ελλείµµατα τα οποία 

αποτελούν αιτία σηµαντικής έκπτωσης, που έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική και 

επαγγελµατική ζωή των ασθενών (Jabben, Elfriede, & Gerarda, 2009). 

Η σχιζοφρένεια απασχόλησε από πολύ παλιά ιατρούς, φιλοσόφους, ψυχολόγους και 

πολλούς ανθρώπους που αποτελούσαν οικογένεια ή πρόσωπα του περιβάλλοντος 

ασθενών. Οι ψυχώσεις, αποτελούν πολυπαραγοντική νόσο, καθώς εύκολα µπορεί να 

διακρίνει κανείς το ρόλο των διαφόρων βιολογικών, ψυχολογικών, οικογενειακών και 

κοινωνικών παραγόντων που συντρέχουν στην παθογένεση. Για το λόγο αυτό, το 

ερευνητικό ενδιαφέρον παραµένει αµείωτο τόσο ως προς τα αίτια της νόσου όσο και ως 

προς τις µεθόδους θεραπευτικής αποκατάστασης. Για παράδειγµα, η µεθοδολογία έρευνας 

στην ατοµική ψυχοθεραπεία ατόµων µε σχιζοφρενικά συµπτώµατα έχει προταθεί ως 

µοντέλο εκπαίδευσης στην µεθοδολογία της ψυχοθεραπείας γενικά (Νεστορος, 1997). 

Περιγράφοντας την πρώιµη άνοια, όπως ονόµασε τότε τη σχιζοφρένεια ο Kraepelin τόνισε 

την παρουσία µιας σαφούς νοητικής έκπτωσης, ενώ ο Bleuler παρατήρησε ότι η ασθένεια 

δεν αποτελούσε κάποιου είδους άνοιας, αφού η νοητική κατάσταση κάποιων ασθενών 

βελτιωνόταν (Bleuler, 1908). 
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Παραδόξως, και οι δύο απόψεις είναι σωστές. Υπάρχουν πλευρές της νευροψυχολογίας 

της σχιζοφρένειας που συγγενεύουν µε την άνοια (δηλαδή µια προφανής έκπτωση της 

λειτουργικότητας σε αρκετούς τοµείς των γνωστικών λειτουργιών), καθώς και άλλες 

πλευρές που διαφέρουν σηµαντικά από την κοινή άνοια, όπως η διαφορά στην επίδοση σε 

γνωστίκες δοκιµασίες µεταξύ των ασθενών ή και στον ίδιο ασθενή µε την πάροδο του 

χρόνου. Όµως οι προσπάθειες διάκρισης της σχιζοφρένειας από τις νευρολογικές 

διαταραχές στη βάση διαφόρων νευροψυχολογικών δοκιµασιών έχουν αποτύχει (η 

αλληλοεπικάλυψη στις βαθµολογίες των δοκιµασιών είναι απροσδόκητα µεγάλη και η 

ταξινόµηση των ασθενών µε βάση αυτές της βαθµολογίες δε διαφέρει από την κανονική 

κατανοµή) (Gelder, Lοpez-Ibor, & Andreasen, 2000). 

Τα γνωστικά ελλείµµατα αποτελούν πυρηνικό χαρακτηριστικό της σχιζοφρένειας και οι 

ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο εµφανίζουν, από τα πρώιµα στάδιά της, τέτοιου είδους 

ελλείµµατα στις περισσότερες νοητικές λειτουργίες. Τα γνωστικά ελλείµµατα των 

ασθενών µε σχιζοφρένεια, έχει προταθεί ότι δεν οφείλονται αποκλειστικά στη ''γνωστική 

έκπτωση", αλλά σε κάποιο βαθµό είναι αποτέλεσµα και του χαµηλότερου από το µέσο 

όρο προνοσηρού δείκτη νοηµοσύνης των ασθενών. Μέρος των στοιχείων που στηρίζουν 

αυτή την άποψη προέρχεται από δύο µεγάλες πληθυσµιακές µελέτες στο Ηνωµένο 

Βασίλειο και στη Σουηδία. Στις µελέτες αυτές χορηγήθηκαν στους συµµετέχοντες 

δοκιµασίες εκτίµησης νοητικού πηλίκου όταν αυτοί βρίσκονταν σε παιδική ηλικία ή στην 

εφηβεία τους, εποχές όπου δεν εµφάνιζαν σηµεία σχιζοφρένειας. Μετά από αρκετά χρόνια 

κάποιοι από αυτούς εµφάνισαν σχιζοφρένεια και οι ασθενείς, ως υποσύνολο, είχαν 

χαµηλότερο νοητικό πηλίκο από το µέσο όρο του συνόλου (περίπου 5-10 µονάδες). Παρο-

µοίως, όταν συνέκριναν τη σχολική βαθµολογία των παιδιών που αργότερα ανέπτυξαν 

σχιζοφρένεια µε αυτή των συµµαθητών και των αδερφών τους ή, ακόµη καλύτερα των 

µονοωογενών διδύµων τους, τα αποτελέσµατα εµφάνιζαν την ίδια τάση. Αυτές οι 

διαφορές στο δείκτη νοηµοσύνης πριν την εκδήλωση της νόσου είναι, εξ ορισµού, 

γενικευµένες, αν και τα ελλείµµατα στη γλώσσα και στο σχεδιασµό 

κινήσεων/διαµόρφωση στρατηγικής µπορεί να είναι ελαφρώς περισσότερα (Gelder, 

López-Ibor, & Andreasen, 2000). 

Πολλά νευροχηµικά συστήµατα και παράµετροι έχουν διερευνηθεί στη σχιζοφρένεια, και 

έχει αναφερθεί ένας µεγάλος αριθµός ανωµαλιών. Η υπόθεση της ντοπαµίνης για τη 
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σχιζοφρένεια δεσπόζει στον τοµέα της νευροχηµείας από τη δεκαετία του 1960. Σύµφωνα 

µε τη θεωρία αυτή, τα συµπτώµατα της σχιζοφρένειας είναι αποτέλεσµα δυσλειτουργίας 

του ντοπαµινεργικού συστήµατος, είτε λόγω διαταραγµένων επιπέδων ντοπαµίνης ή 

αυξηµένης ευαισθησίας σε αυτή, π.χ. λόγω αυξηµένου αριθµού υποδοχέων ντοπαµίνης 

(Gelder, López-Ibor, & Andreasen, 2000). 

Το τυπικό νευροψυχολογικό προφίλ των ασθενών µε σχιζοφρένεια περιλαµβάνει 

ελλείµµατα στην ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, στην προσοχή/εγρήγορση, 

στη µνήµη εργασίας, στη λεκτική µάθηση και µνήµη, στην οπτικοχωρική µνήµη, στη 

λογική σκέψη και επίλυση προβληµάτων, καθώς και στην κοινωνική νόηση (αναγνώριση 

συναισθηµάτων και ≪θεωρία του νου≫). Οι γνωστικές ικανότητες των ασθενών αυτών 

βρέθηκε να συσχετίζονται µε τη λειτουργικότητά τους και φαίνεται να έχουν µεγαλύτερη 

επίδραση στην πρόγνωση από τα θετικά ή αρνητικά συµπτώµατα (Φωκάς & Μποζίκας, 

2009). Για το λόγο αυτό νευρογνωστικά ελλείµµατα όπως αυτό της µνήµης εργασίας, 

έχουν µελετηθεί κατά καιρούς τόσο σε σχέση µε τις µεθόδους αποκατάστασής τους, όσο 

και ως προς τον εντοπισµό της αιτιολογίας τους και της ακριβής τους φύσης. 

H µνήµη εργασίας, µεταξύ άλλων, έχει αναδειχθεί σε ένα σηµαντικό τοµέα δυσλειτουργίας 

στη σχιζοφρένεια (Lee & Park, 2005, Manglam και συν., 2010). Αν και νευροψυχολογικές 

µελέτες έχουν δείξει ελλείµµατα σε αρκετούς τοµείς, η µνήµη εργασίας φαίνεται να 

πλήττεται περισσότερο (Saykin και συν., 1991, 1994). Τα ελλείµµατα αυτά συνδέονται µε 

τη σοβαρότητα των αρνητικών συµπτωµάτων καθώς και µε διαταραχές στην κοινωνική 

και επαγγελµατική λειτουργικότητα (Bowen και συν, 1994, Corrigan και συν, 1994, 

Manglam, και συν., 2010). Σε γενικές γραµµές, δύο τύποι µνήµης εργασίας έχουν 

ερευνηθεί στη σχιζοφρένεια (Perry και συν., 2001, Manglam, και συν., 2010), η παροδική, 

βραχυπρόθεσµη µνήµη που δεν απαιτεί επεξεργασία των αποθηκευµένων πληροφοριών 

και η διατήρηση και επεξεργασία των πληροφοριών, που αποτελούν µέρος των 

εκτελεστικών λειτουργιών. Οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσιάζουν συχνά µεγαλύτερη 

δυσλειτουργία στον δεύτερο τύπο µνήµης εργασίας (Barch, 2005). Οι δύο συνιστώσες της 

µνήµης εργασίας, για τις οποίες έχουν αναφερθεί πιο έντονα ελλείµµατα στη σχιζοφρένεια, 

είναι η λεκτική και η χωρική (Pantelis και συν., 1997, Perry και συν, 2001, Brown και συν, 

2007). Η εξέταση των παραπάνω ελλειµµάτων ως ενδοφαινότυποι για τη σχιζοφρένεια 
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αποτελεί µια πρόκληση για τους µελετητές της ασθένειας και στην παρούσα εργασία 

επιχειρείται µια προσέγγιση των ελλειµµάτων αυτών από τη συγκεκριµένη σκοπιά.  

Επίσης επιχειρείται βιβλιογραφική ανασκόπηση των µελετών µε στόχο την εξέταση του 

είδους των ελλειµµάτων της µνήµης εργασίας στη σχιζοφρένεια. Η µελέτη των 

ελλείµµάτων αυτών στη συνέχεια συµπληρώνεται µε τη σύγκρισή τους µε ελλείµµατα 

µνήµης εργασίας σε άλλες ψυχωσικές διαταραχές προς εντοπισµό οµοιοτήτων ως προς τη 

φύση τους. Κατόπιν εξετάζεται η υπόθεση της δυσλειτουργίας της µνήµης εργασίας ως 

δείκτης προδιάθεσης στην ασθένεια µε τη µελέτη των προνοσηρών ελλειµµάτων της 

καθώς και των ελλειµµάτων των συγγενών ασθενών µε σχιζοφρένεια.    
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

Υπάρχουν καταγραφές για παράξενες ή παράλογες συµπεριφορές εδώ και 3000 χρόνια. 

Μέχρι και 200 χρόνια πριν η σχιζοφρένεια αντιµετωπιζόταν σαν κατάληψη από πνεύµατα 

και η θεραπεία πολλές φορές περιελάµβανε φυλάκιση σε άσυλα ή σε φυλακές, ή ακόµα 

και θεραπείες σοκ µε την τοποθέτηση των ασθενών σε περιστρεφόµενες λεκάνες µέχρι να 

χάσουν τις αισθήσεις τους ή ακόµα και ρίψη των ασθενών σε παγωµένες λίµνες  (Tueth, 

1995). 

Σύµφωνα µε τον Ηρόδοτο, (484-426 π.Χ.) τα ψυχωτικά συµπτώµατα εκδηλώνονται ως 

αποτέλεσµα κατάληψης από τα κακά πνεύµατα των θεαινών Μανίας και Λύσσας. 

(Ζγαντζούρη & Νέστορος, 2002). Ο Ιπποκράτης (460- 355 π.Χ) απέδωσε τις ψυχώσεις σε 

διαταραχή της ισορροπίας µεταξύ των τεσσάρων χυµών του σώµατος, η οποία τελικά 

προκαλεί µιας µορφής εγκεφαλική δυσλειτουργία (αίµα, φλέγµα, µέλαινα χολή, και 

κίτρινη χολή) (Ζγαντζούρη & Νέστορος, 2002). 

Οι όροι που έχουν αναφερθεί κατά περιόδους για την ψυχική συµπτωµατολογία είναι 

πολλοί. Το 1860, ο Morel χρησιµοποίησε τον όρο «Πρώιµη Άνοια» (Demence Preconce). 

Στη συνέχεια ο Kraepelin το 1896 τον µετέτρεψε στον λατινικό όρο Dementia Praecox 

(πρώιµη άνοια). Η ορολογία αυτή δίνει έµφαση στη γνωστική έκπτωση (άνοια) και στην 

πρώιµη έναρξη που χαρακτηρίζει την ασθένεια.  Ο όρος σχιζοφρένεια εµφανίζεται το 1908 

από τον Bleuler, ο οποίος θεωρούσε ότι η έναρξή της δεν ήταν απαραίτητα πρώιµη, αλλά 

και δεν εξελίσσεται αναγκαστικά σε άνοια. Πρότεινε τον όρο σχιζοφρένεια συνθέτοντάς 

τον  από τις ελληνικές λέξεις σχίζειν (διαχωρίζω) και φρένα (νους). 

Ο Bleuler διερευνώντας τα ενδοψυχικά σχίσµατα των ασθενών του, περίγραψε 

συγκεκριµένα ή πρωτεύοντα συµπτώµατα της σχιζοφρένειας, στα οποία περιλαµβάνεται η 

διαταραχή επικοινωνίας (Associative disturbance). Άλλα βασικά συµπτώµατα θεώρησε τη 

διαταραχή του συναισθήµατος (Affective incongruity), την αυτιστική σκέψη (Autistic 

thinking) και την αµφιθυµία (Ambivalence). Έτσι τα τέσσερα Α του Bleuler προκύπτουν 
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από τις συνειρµικές διαταραχές, τη διαταραχή του συναισθήµατος και την αµφιθυµία. 

Πέραν των πρωτευόντων ο Bleuler περίγραψε και δευτερεύοντα συµπτώµατα, όπως τις 

ψευδαισθήσεις και τις παραληρητικές ιδέες, συµπτώµατα τα οποία έχουν κυρίαρχη θέση 

στην Κρεπελίνεια άποψη περί σχιζοφρένειας (Kaplan & Sadock, 2007). 

Σήµερα, σύµφωνα µε το ∆ιαγνωστικό Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών ∆ιαταραχών DSM-

IV- TR, υπάρχουν οι παρακάτω κατηγορίες «Σχιζοφρένειας και άλλων Ψυχωτικών 

∆ιαταραχών» (Η εγκυρότητα των επιµέρους αυτών τύπων είναι υπό αµφισβήτηση): 

Σχιζοφρένεια (Αποδιοργανωµένος τύπος, Κατατονικός τύπος, Παρανοϊκός τύπος, 

Αδιαφοροποίητος τύπος και Υπολειµµατικός τύπος), Σχιζοφρενικόµορφη ∆ιαταραχή, 

Βραχεία Ψυχωσική ∆ιαταραχή, Σχιζοσυναισθηµατική ∆ιαταραχή, Επινεµόµενη Ψυχωσική 

∆ιαταραχή, Παραληρητική ∆ιαταραχή, Ψυχωσική ∆ιαταραχή Οφειλόµενη σε Γενική 

Ιατρική Κατάσταση (µε παραληρητικές ιδέες, µε ψευδαισθήσεις, Ψυχωσική ∆ιαταραχή 

Προκαλούµενη από Ουσίες)  (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007). 

1.2. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ 

Ως  ψύχωση νοείται η διαταραχή της επαγωγικής σκέψης π.χ.  ψευδαισθήσεις, καθώς και 

οι διαταραχές της αντίληψης, όπως παραισθήσεις. Παρόλο που η θετική ψυχωσική 

συµπτωµατολογία είναι η πιο εµφανής πλευρά της σχιζοφρένειας, δεν είναι διαγνωστική 

της διαταραχής αυτής. Η σχιζοφρένεια αναγνωρίζεται και από την παρουσία ελλειµµάτων 

στην κοινωνική και επαγγελµατική λειτουργικότητα που προκύπτουν από τη συµβολή 

ενός εύρους διαταραχών στην εγκεφαλική λειτουργία, π.χ. στην αντίληψη και προσοχή, 

στην επαγωγική σκέψη, στην ευχέρεια παραγωγής της γλώσσας, στην έκφραση 

συναισθηµάτων, στην βουλητική ικανότητα (Lewis, Hashimoto & Volk., 2005). 

Οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσιάζουν διαφορετικό συνδυασµό συµπτωµάτων σε 

διαφορετικό βαθµό το καθένα από αυτά, καθώς και διαφορετική ανταπόκριση στη 

φαρµακοθεραπεία. Τα αποτελέσµατα από το σύνολο των ερευνών πάνω στα συµπτώµατα 

της σχιζοφρένειας έχουν καταλήξει σε διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις. 

Σύµφωνα µε την Andreasen, 1985 τα θετικά ψυχωσικά συµπτώµατα είναι οι 

Ψευδαισθήσεις, οι Παραληρηµατικές ιδέες, η Παράξενη συµπεριφορά, η Θετική 

µορφολογική (τυπική) διαταραχή της σκέψης και το Απρόσφορο συναίσθηµα., ενώ τα 
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Αρνητικά ψυχωσικά συµπτώµατα, είναι το Επίπεδο ή Αµβλύ Συναίσθηµα, η Αλογία, η 

Απάθεια - Αβουλησία, η Ανηδονία – Έλλειψη κοινωνικότητας και η ∆ιαταραχή της 

Προσοχής. 

Άλλες πιο πρόσφατες έρευνες συγκλίνουν στην ύπαρξη τριών διακριτών κατηγοριών: 

Αποδιοργανωτικά ή Θετικά (θετική τυπική διαταραχή σκέψης, απρόσφορο συναίσθηµα, 

παράξενη συµπεριφορά), Ψυχωτικά (παραισθήσεις, ψευδαισθήσεις), Αρνητικά (επίπεδο 

συναίσθηµα, αλογία, αβουλησία, ανηδονία) (Guillem, Bicu, Semkovska, & Debruille, 

2002). 

Σύµφωνα µε τους Kring, Davison, Neale, & Johnson, (2007), (σελ. 532) τα συµπτώµατα 

της σχιζοφρένειας κατηγοριοποιούνται στα Θετικά ψυχωσικά συµπτώµατα 

(Ψευδαισθήσεις και Παραληρηµατικές Ιδέες), στα Αρνητικά συµπτώµατα (Αβουλία – 

Απάθεια, Αλογία, Ανηδονία, Επίπεδο συναίσθηµα, Προβλήµατα στη διαπροσωπική 

λειτουργικότητα), στα συµπτώµατα Αποδιοργάνωσης (Αποδιοργανωµένη συµπεριφορά, 

Αποδιοργανωµένος λόγος) και σε Άλλα συµπτώµατα ( Απρόσφορο συναίσθηµα, 

Κατατονία). 

1.3. ΘΕΤΙΚΑ ΨΥΧΩΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Χαρακτηριστικό των θετικών ψυχωσικών συµπτωµάτων και κλινικών σηµείων είναι ότι 

δεν υπάρχουν στον υγιή πληθυσµό (Pukrop, και συν., 2002, Andreasen, 1985, Kay, 1991).   

� Ψευδαισθήσεις και Άλλες ∆ιαταραχές της Αντίληψης 

Οι περισσότερο έντονες διαταραχές της αντίληψης είναι οι ψευδαισθήσεις, οι οποίες 

αποτελούν αισθητηριακές εµπειρίες που εµφανίζονται χωρίς να υπάρχουν συγκεκριµένα 

εξωτερικά ερεθίσµατα, και διαφέρουν από τις παραισθήσεις, οι οποίες αποτελούν 

διαστρεβλωµένη αντίληψη εξωτερικών ερεθισµάτων. Οι ψευδαισθήσεις, διακρίνονται σε: 

1) ακουστικές (ο ασθενής ακούει φωνές, ή άλλους ήχους τους οποίους δεν ακούει κανένας 

άλλος και όπως έχει αποδειχθεί πρόσφατα µπορεί να αποδίδουν καταγραφές της δικής 

τους οµιλίας σε διαφορετική πηγή), 2) φωνές που σχολιάζουν τη συµπεριφορά τους, 3) 

φωνές που διαφωνούν µεταξύ τους (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007). 
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 Οι  Ζγαντζούρη & Νέστορος, (2002) συµπληρώνουν ότι οι ψευδαισθήσεις µπορεί να 

είναι: σωµατικές ψευδαισθήσεις ή ψευδαισθήσεις αφής (εµπειρία παράξενων σωµατικών  

αισθήσεων), οσφρητικές ψευδαισθήσεις (εµπειρία οσµών τις οποίες κανείς άλλος δεν 

αντιλαµβάνεται), και οπτικές ψευδαισθήσεις (βλέπει σχήµατα ή ανθρώπους τα οποία δεν 

υφίστανται). 

� Παραληρηµατικές Ιδέες 

Αποτελούν διαταραχή του περιεχοµένου της σκέψης και παθολογικές, λανθασµένες 

πεποιθήσεις, τόσο άκαµπτες ώστε να εµµένουν ακόµα και όταν τα στοιχεία για την 

επικράτηση της  αντίθετης άποψης δεν επιδέχονται αµφισβήτηση, ενώ δεν µπορούν να 

εξηγηθούν µε βάση το πολιτισµικό πλαίσιο του ατόµου (Andreasen, 1984, Butler & Braff, 

1991). Παράδειγµα τέτοιων παραληρηµατικών ιδεών σύµφωνα µε τους Ζγαντζούρη & 

Νέστορος, (2002) αποτελούν οι παραληρηµατικές ιδέες δίωξης, οι παραληρηµατικές ιδέες 

ζηλοτυπίας, οι παραληρηµατικές ιδέες αµαρτίας ή ενοχής, οι παραληρηµατικές ιδέες 

µεγαλείου, οι θρησκευτικές παραληρηµατικές ιδέες, οι σωµατικές παραληρηµατικές, οι 

παραληρηµατικές ιδέες αναφοράς, οι παραληρηµατικές ιδέες ελέγχου, οι παραληρηµατικές 

ιδέες ότι οι σκέψεις του διαβάζονται, οι παραληρηµατικές ιδέες εκποµπής σκέψης, οι 

παραληρηµατικές ιδέες παρεµβολή της σκέψης, και οι παραληρηµατικές ιδέες απόσυρσης 

της σκέψης. 

� Θετική Μορφολογική (Τυπική) ∆ιαταραχή Της Σκέψης και Αποδιοργανωτικά 

συµπτώµατα ή Παράξενη συµπεριφορά 

Η θετική µορφολογική (τυπική) διαταραχή της σκέψης αναφέρεται σε αδυναµία 

οργάνωσης των ιδεών και του λόγου µε τρόπο ο οποίος να είναι κατανοητός από τον 

ακροατή. Ο λόγος µπορεί να διαταράσσεται σηµαντικά κάτι που αναφέρεται ως χάλαση 

του συνειρµού (Ζγαντζούρη & Νέστορος, 2002, Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007). 

Η παράξενη συµπεριφορά αναφέρεται στην απόκλιση από συνηθισµένες συµπεριφορές και 

µπορεί να αφορά το ρουχισµό και την εµφάνιση, την κοινωνική και σεξουαλική του 

συµπεριφορά (παιδαριώση συµπεριφορά, συλλογή σκουπιδιών και συσσώρευση φαγητών,  

αυνανισµός σε δηµόσιο χώρο), επιθετική και ανήσυχη συµπεριφορά και επαναληπτική ή 
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στερεοτυπική συµπεριφορά (Ζγαντζούρη & Νέστορος, 2002, Kring, Davison, Neale, & 

Johnson, 2007). 

� Απρόσφορο Συναίσθηµα 

Το άτοµο παρουσιάζει συναισθηµατικές αντιδράσεις ακατάλληλες για το πλαίσιο στο 

οποίο βρίσκονται και γρήγορες εναλλαγές συναισθήµατος χωρίς εµφανή λόγο. Το 

απρόσφορο συναίσθηµα αποτελεί σύµπτωµα πολύ χαρακτηριστικό της σχιζοφρένειας, 

αλλά είναι αρκετά σπάνιο (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007). 

1.4. ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΨΥΧΩΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 

Τα αρνητικά ψυχωσικά συµπτώµατα χαρακτηρίζονται από διαταραχή ή έλλειµµα των 

ψυχικών λειτουργιών, οι οποίες απαντώνται σε υγιή άτοµα (Andreasen, 1985, Kay, 1991). 

� Επίπεδο ή Αµβλύ Συναίσθηµα 

Στους ασθενείς που φέρουν το συγκεκριµένο σύµπτωµα κανένα ερέθισµα δε µπορεί να 

προκαλέσει συναισθηµατική. Το πρόσωπο διατηρεί µια αµετάβλητη µορφή που δεν 

αντιστοιχεί σε κάποιο συναίσθηµα, απουσιάζουν τα εκφραστικά µέσα (χειρονοµίες, στάση 

του σώµατος, κ.λπ., σα µέσο για να εκφραστούν οι ιδέες του) και ο ασθενής µιλάει µε 

επίπεδη και µονότονη φωνή. Ο όρος χαρακτηρίζει µονάχα την εξωτερική εµφάνιση και 

δεν ανταποκρίνεται στο εσωτερικό βίωµα του ασθενή που µπορεί να διατηρεί την 

ικανότητα να βιώνει συναισθήµατα  (Ζγαντζούρη & Νέστορος, 2002, Kring, Davison, 

Neale, & Johnson, 2007). 

� Αλογία 

Το σύµπτωµα αυτό αναφέρεται είτε στον φτωχό λόγο, στον περιορισµό δηλαδή της 

ποσότητας του λόγου, είτε στο φτωχό περιεχόµενο του λόγου, όπου παρά την επάρκεια της 

ποσότητας, οι πληροφορίες που µεταφέρονται είναι ασαφείς και επαναλαµβανόµενες  

(Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007). 

 

� Αβουλησία – Απάθεια 
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Η Αβουλησία ή Αβουλία αναφέρεται στην αδιαφορία ή µειωµένη ενεργητικότητα που 

παρουσιάζει ο ασθενής όταν καλείται να εµπλακεί σε δραστηριότητες ρουτίνας, στις 

οποίες ήταν λειτουργικός πριν την έναρξη της νόσου. Στις δραστηριότητες αυτές ανήκουν 

η προσωπική του υγιεινή, η εργασία του, οι σπουδές ή οι δουλειές του σπιτιού. Ο ασθενής 

µπορεί να είναι αδρανής για ώρες και να µην έχει τη διάθεση να ξεκινήσει οποιαδήποτε 

αυθόρµητη δραστηριότητα  (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007, Ζγαντζούρη & 

Νέστορος, 2002). 

� Ανηδονία – Έλλειψη κοινωνικότητας 

Η ανηδονία-έλλειψη κοινωνικότητας αποτελεί ένα σύµπτωµα κατά το οποίο ο ασθενής 

αναφέρει ότι δεν αντλεί ευχαρίστηση από δραστηριότητες που για τα περισσότερα υγιή 

άτοµα είναι ευχάριστες. Ως τέτοιες νοούνται οι δραστηριότητες ψυχαγωγίας, η σεξουαλική 

δραστηριότητα, οι στενές διαπροσωπικές σχέσεις µε φίλους ή µε το άλλο φύλο (Kring, 

Davison, Neale, & Johnson, 2007, Ζγαντζούρη & Νέστορος, 2002). Παρόλο που οι 

ασθενείς αναφέρουν ότι περιµένουν να βιώσουν ελάχιστη ευχαρίστηση από µια τέτοια 

δραστηριότητα, στην πραγµατικότητα όταν φτάσουν τελικά να εµπλακούν σε αυτή, 

βιώνουν την ίδια ευχαρίστηση µε άτοµα που δεν έχουν σχιζοφρένεια (Kring, Davison, 

Neale, & Johnson, 2007). 

� Έλλειψη Προσοχής 

Στη σχιζοφρένεια παρατηρείται πολλές φορές ελλειµµατική προσοχή σε κοινωνικό 

επίπεδο, ενώ είναι έντονη η αδυναµία συγκέντρωσης σε έργα που απαιτούν προσοχή, όπως 

η αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων (Ζγαντζούρη & Νέστορος, 2002). 

1.5. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΣΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 

Η σχιζοφρένεια ανήκει στην κατηγορία των ασθενειών στη γένεση των οποίων επιδρούν 

πολλοί παράγοντες. Η αιτιολογία της σχιζοφρένειας αποτελεί γρίφο από την εποχή που 

διαπιστώθηκε η ύπαρξή της ως ψυχοπαθολογική οντότητα. Πολυάριθµες έρευνες και 

µελετητές έχουν εξετάσει πλήθος παραγόντων οι οποίοι συµβάλουν σε µεγαλύτερο ή 

µικρότερο βαθµό στην παθογένεση. Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στη Γενετική, στη 

Βιολογία, στις απεικονιστικές µεθόδους, αλλά και στις µελέτες στην επίδραση του 
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περιβάλλοντος (κοινωνικού και βιολογικού) στη διαµόρφωση της προσωπικότητας, της 

συµπεριφοράς, της σκέψης και των συναισθηµάτων συνθέτουν το πλαίσιο γύρω από το 

οποίο περιστρέφονται οι έρευνες για τον εντοπισµό των αιτιολογικών παραγόντων της 

σχιζοφρένειας.  

1.5.1. Γενετική υπόθεση 

Υπάρχουν στοιχεία που στηρίζουν τόσο τις µονογονιδιακές όσο και τις πολυγονιδιακές 

θεωρίες σχετικά µε την αιτιολογία της σχιζοφρένειας (Πίνακας 1). Η πολυγονιδιακή 

θεωρία φαίνεται να διαθέτει περισσότερα στοιχεία που την ενισχύουν και είναι 

περισσότερο αποδεκτή (Kaplan & Sadock, 2007). 

Πίνακας 1.  Στοιχεία που θεµελιώνουν την Πολυγονιδιακή θεωρία (Kaplan & Sadock, 2007) 

 

• Χαρακτηριστικά της σχιζοφένειας συνεπή µε την Πολυγονιδιακή 

Κληρονοµικότητα 

• Η διαταραχή µπορεί να µεταβιβαστεί από δύο υγιείς γονείς 

• Η κλινική εικόνα της διαταραχής κυµαίνεται από πολύ βαριά µέχρι πολύ 

ελαφρά 

• Τα σοβαρότερα προσβεβληµένα άτοµα έχουν περισσότερους συγγενείς από 

ελαφρότερα προσβεβληµένους ασθενείς 

• Ο κίνδυνος νόσησης ελαττώνεται όσο µειώνεται ο αριθµός των 

επιµερισµένων γονιδίων 

• Η διαταραχή είναι παρούσα τόσο στην οικογένεια της µητέρας όσο και 

στην οικογένειας του πατέρα 

• Ο αριθµός των προσβεβληµένων γονιδίων καθορίζει τον κίνδυνο νόσησης 

και την κλινική εικόνα ενός ατόµου 
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1. Έρευνες στις Οικογένειες των ασθενών 

Οι µελέτες αυτές έχουν δείξει ότι ο επιπολασµός της ασθένειας µέσα στις οικογένειες 

ασθενών είναι υψηλότερος σε σχέση µε το γενικό πληθυσµό, καθώς και ότι το ποσοστό 

των διδύµων που πάσχουν και τα δύο αδέρφια είναι υψηλότερο στα µονοζυγωτικά δίδυµα 

σε σχέση µε τα διζυγωτικά (Kaplan & Sadock, 2007,  Kring, Davison, Neale, & Johnson, 

2007). Οι µελέτες σε οικογένειες, στις οποίες ο ένας γονέας παρουσίαζε σχιζοφρενικά 

συµπτώµατα, έδειξαν ότι οι απόγονοι είχαν 12% πιθανότητα περίπου να αναπτύξουν την  

ασθένεια. Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς φέρουν την ασθένεια η παραπάνω 

πιθανότητα προσεγγίζει το 40% (Kaplan & Sadock, 2007). Έχει βρεθεί επίσης ότι τα 

αρνητικά συµπτώµατα ίσως παρουσιάζουν µια ισχυρότερη γενετική βάση σε σχέση µε τα 

υπόλοιπα συµπτώµατα (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007). Η ερµηνεία της υψηλής 

επίπτωσης της ασθένειας σε οικογένειες ασθενών και ειδκότερα στις περιπτώσεις των 

διδύµων πρέπει να οφείλεται και  στο κοινό περιβάλλον ανατροφής στο οποίο µπορεί να 

αποδοθεί η ασθένεια εκτός από τους κοινούς γενετικούς παράγοντες που µοιράζονται οι 

οικογένειες (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007).  

 

2. Μελέτες υιοθεσίας 

Οι µελέτες αυτές αποσκοπούν στη διερεύνηση της επίδρασης των γονιδίων στη γένεση της 

σχιζοφρένειας, αποµονώνοντας την επίδραση στο περιβάλλον. Έτσι στις µελέτες αυτές η 

επίπτωση της σχιζοφρένειας είναι υψηλότερη στους βιολογικούς γονείς υιοθετηµένων 

παιδιών που εκδήλωσαν σχιζοφρένεια από τους θετούς γονείς. Οι µονοζυγωτικοί δίδυµοι, 

που έχουν µεγαλώσει σε διαφορετικές οικογένειες, παρουσιάζουν τη νόσο σε ίδιο ποσοστό 

µε τους διδύµους που έχουν µεγαλώσει στην ίδια οικογένεια, ενώ παιδιά που γεννήθηκαν 

από υγιείς γονείς και ανατράφηκαν από θετό γονέα που έφερε την ασθένεια δεν 

παρουσιάζουν υψηλότερα ποσοστά εκδήλωσης της νόσου (Kaplan & Sadock, 2007). 

1.5.2.∆ιαταραχή δοµής και λειτουργίας του εγκεφάλου 

1. Μορφολογικές ανωµαλίες του εγκεφάλου  

Οι µορφολογικές ανωµαλίες που παρατηρούνται στον εγκέφαλο ασθενών µε σχιζοφρένεια 

οφείλονται σε εκφύλιση της φαιάς ουσίας και πιο συγκεκριµένα των δενδριτικών ακάνθων 
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των νευρώνων. Η εκφύλιση αυτή οδηγεί σε απώλεια της επικοινωνίας µεταξύ των 

κυττάρων, κάτι στο οποίο ίσως οφείλονται η αποδιοργάνωση λόγου και συµπεριφοράς που 

παρατηρούνται στην ασθένεια  (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007). Οι παραπάνω 

εκφυλίσεις γίνονται ορατές ως ελάττωση του όγκου των πυρήνων της αµυγδαλής, του 

ιπποκάµπου (van Erp, Saleh, & Hutten, 2004), των µετωπιαίων και των κροταφικών 

λοβών (Gur, Turetsky, & Cowell, 2000, Wright, Rabe, Woodruff, David, Murray, & 

Bullmore, 2000). 

Νευροαπεικονιστικές µελέτες εγκεφάλων ασθενών µε σχιζοφρένεια αλλά και 

νεκροτοµικές µελέτες ασθενών φανερώνουν αλλοιώσεις στις περιοχές των κοιλιών του 

εγκεφάλου. Συγκεκριµένα παρατηρείται σε µεγάλο ποσοστό ασθενών διεύρυνση των 

κοιλιών λόγω απώλειας εγκεφαλικών κυττάρων (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 

2007). Οι ανατοµικές αυτές ανωµαλίες πιθανώς να σχετίζονται µε τα ελλείµµατα των 

ασθενών σε συγκεκριµένες νευροψυχολογικές δοκιµασίες, αλλά και στη φτωχή 

προνοσηρή κοινωνική προσαρµογή τους (Andreansen, και συν., 1982, Kring, Davison, 

Neale, & Johnson, 2007).  

2. ∆υσλειτουργία Προµετωπιαίου φλοιού 

Όπως θα αναφερθεί εκτενώς και στη συνέχεια η λειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού 

είναι πολύ σηµαντική στη σχιζοφρένεια. Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν τόσο ανατοµικά 

ελλείµµατα στη φαιά ουσία του προµετωπιαίου φλοιού (Buchanan, Vladar, Barta, & 

Pearlson, 1998), όσο και λειτουργικά, καθώς επηρεάζονται η µνήµη εργασίας και οι 

εκτελεστικές λειτουργίες (Barch, Carter, & Braver, 2001, Barch, Csernansky, Conturo, & 

Snyder, 2002, Barch, Carter, MacDonald, Braver, & Cohen, 2003, Heinrichs & Zakzanis, 

1998). 

1.5.3. Βιολογική υπόθεση 

1. Υπόθεση ντοπαµίνης.  

Τα συµπτώµατα της ασθένειας αποδίδονται σε αυξηµένη ντοπαµινεργική δραστηριότητα 

στο µεταιχµιακό σύστηµα (θετικά συµπτώµατα) (Laruelle και συν., 1999, Abi-Dargham, 

2004) και σε µειωµένη ντοπαµινεργική δραστηριότητα στο µετωπιαίο λοβό (αρνητικά 

συµπτώµατα) (Abi-Dargham και συν., 2002, Abi-Dargham, 2004, Davis και συν., 1991,). 
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Η δυσλειτουργία του ντοπαµινεργικού συστήµατος µπορεί να προέρχεται είτε από τη 

µεταβολή του αριθµού ή της ευαισθησίας των υποδοχέων, είτε από διαταραχή στην 

απελευθέρωση ντοπαµίνης (ανεπαρκής ή υπέρµετρη) (Goto & Grace, 2007). Η υπόθεση 

της ντοπαµίνης προήλθε από παρατηρήσεις σχετικά µε την ψυχοσεωµιµητική δράση των 

φαρµάκων, που αυξάνουν τα επίπεδα ντοπαµίνης, όπως οι αµφεταµίνες, η κοκαΐνη κ.α. και 

από την αντιψυχωτική δράση των ανταγωνιστών των υποδοχέων ντοπαµίνης όπως η 

αλοπεριδόλη (Goto & Grace, 2007).  

Η ντοπαµινεργική διαβίβαση ρυθµίζεται από πολύπλοκα κυκλώµατα στον εγκέφαλο στα 

οποία εµπλέκονται και άλλοι νευροδιαβιβαστές, όπως το γ-αµινοβουτυρικό οξύ (GABA), 

το γλουταµινικό οξύ και η σεροτονίνη. Οι ντοπαµινεργικοί νευρώνες στην κοιλιακή 

καλυπτρική περιοχή βρίσκονται υπό τον διεγερτικό έλεγχο γλουταµινικών συστηµάτων 

και υπό την ανασταλτική δράση των γ-αµινοβουτυρικών νευρώνων (Abi-Dargham, 2004) 

και στον προµετωπιαίο φλοιό οι ντοπαµινεργικοί νευρώνες επίσης αλληλεπιδρούν µε τους 

νευρώνες του GABA (Volk, Austin, & Pierri, 2000). ∆υσλειτουργία στα γλουταµινικά 

νευρωνικά συστήµατα ή σε νευρωνικά κυκλώµατα του GABA οδηγούν σε µεταβολές στην 

ντοπαµινεργική διαβίβαση  (Abi-Dargham, 2004).  

Προφανώς η πολύπλοκη αλληλεπίδραση διαφορετικών νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων, 

καθιστούν την υπόθεση της ντοπαµίνης, καθώς και όλες τις θεωρίες µεµονωµένων 

νευροδιαβιβαστών υπεραπλουστευµένες και ελλιπείς.  

2. Υπόθεση νορεπινεφρίνης (ή νοραδρεναλίνης). 

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή τα θετικά και τα αρνητικά συµπτώµατα συνδέονται µε 

υπερδραστηριότητα και υποδραστηριότητα των νοραδρενεργικών συστηµάτων αντίστοιχα. 

Σε καταστάσεις έντασης, όπως στο στρες, αυξάνεται η ευαισθησία του νοραδρενεργικού 

συστήµατος στη σχιζοφρένεια, µε αποτέλεσµα το παραµικρό ερέθισµα να προκαλεί 

υπερβολικό φόβο και επιθετικότητα, που µπορεί να εξελιχθούν σε ιδέες δίωξης και 

παραισθήσεις. Αντίθετα σε καταστάσεις όπου το νοραδρενεργικό σύστηµα υπολειτουργεί 

συχνά παρατηρούνται επίπεδο συναίσθηµα και γνωστική έκπτωση. Και στις δύο 

καταστάσεις είναι δυνατόν να υπάρχει ελλειµµατική λειτουργία της επιλεκτική προσοχής 

(Yamamotoa & Hornykiewicz, 2004). ∆εδοµένου του ότι η αιµατική ροή και ο 

µεταβολικός ρυθµός στο φλοιό του εγκεφάλου ρυθµίζεται από το κεντρικό 

νοραδρενεργικό σύστηµα  (Bolme, Forsyth, Ishizaki, & Melmon, 1975, Wolkins και συν., 
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1994), µπορεί να γίνει εµφανής η αιτολογική συσχέτιση µε την εγκεφαλική ατροφία στην 

περιοχή των κοιλιών καθώς και µε τη µειωµένη εγκεφαλική ροή και το µεταβολικό ρυθµό 

στην περιοχή του προµετωπιαίου φλοιού, που παρατηρείται στη σχιζοφρένεια 

(Yamamotoa & Hornykiewicz, 2004). 

3. Υπόθεση γ-αµινοβουτυρικού οξέος (GABA).  

Ο Eugene Roberts (1972, 1976), αναφέρθηκε στο ρόλο του νευροδιαβιβαστή GABA σε 

διάφορες διαταραχές του νευρικού συστήµατος. Μεταξύ άλλων, απέδωσε τα ψυχωσικά 

συµπτώµατα σε ανεπαρκή GABA-εργική αναστολή (Kaplan & Sadock, 2007). Στη 

σχιζοφρένεια παρατηρείται ελαττωµένη δραστηριότητα του GABA που οδηγεί σε 

αυξηµένη δραστηριότητα ντοπαµίνης  (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007, Enomoto, 

Tse, & Floresc, 2010). Η υπολειτουργία αυτή εντοπίζεται επίσης και στην περιοχή του 

προµετωπιαίου φλοιού, στην αµυγδαλή και στον ιππόκαµπο (Benes, Berretta,  2001, 

Lewis, Volk, Hashimoto, 2004). Κατά συνέπεια σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή τα 

ελλείµµατα στην ταχύτητα των εκτελεστικών λειτουργιών και τα ψυχωτικά συµπτώµατα 

έχουν τη ρίζα τους στην υπολειτουργία του συγκεκριµένου νευροδιαβιβαστή  (Enomoto, 

Tse, & Floresc, 2010). 

4. Υπόθεση σεροτονίνης.  

Η υπόθεση της σεροτονίνης αναφέρεται στη διαταραχή του µεταβολισµού της σεροτονίνης 

που παρατηρείται σε κάποιους χρόνιους ασθενείς. Από τη διαταραχή αυτή προκύπτει είτε 

υπερσεροτονιναιµία είτε υποσεροτονιναιµία. Ο ανταγωνισµός έναντι του υποδοχέα 5-ΗΤ2 

της σεροτονίνης, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα για την ελάττωση των ψυχωτικών 

συµπτωµάτων και την αποτροπή κινητικών διαταραχών (Kaplan & Sadock, 2007). 

Εξάλλου πλήθος ερευνών έχουν καταλήγουν στην υπόθεση ότι η σεροτονίνη κατέχει 

εξέχοντα ρόλο στη σχιζοφρένεια (Bleich και συν., 1988,  Breier, 1995, Roth & Meltzer, 

1995, Abi-Dargham, 2007). Επίσης είναι γνωστό ότι η σεροτονίνη εµπλέκεται σε 

σχιζοφρενικά συµπτώµατα µη ψυχωτικού τύπου, όπως άγχος, συναίσθηµα, γνωστική 

δυσλειτουργία κ.α. (Aghajanian & Sanders-Bush, 2002). Κάποιες έρευνες στις διαταραχές 

της διάθεσης τέλος, εµπλέκουν τη σεροτονίνη στην αυτοκτονική και παρορµητική 

συµπεριφορά, που παρατηρείται και στη σχιζοφρένεια (Kaplan & Sadock, 2007). 
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5. Υπόθεση γλουταµινικού. 

Το γλουταµινικό οξύ εµπλέκεται στην παθολογία της σχιζοφρένειας  (Carlsson, και συν., 

1999). Έχει βρεθεί ότι η υπολειτουργία του υποδοχέα του γλουταµινικού τύπου NMDA 

(Ν-µεθυλο-0-ασπαρτικό) ευθύνεται τόσο για θετικά όσο και για αρνητικά συµπτώµατα της 

σχιζοφρένειας, υπόθεση που προκύπτει από τις παρατηρούµενες ψυχοσεόµιµητικες 

επιδράσεις ανταγωνιστών του υποδοχέα NMDA, όπως της φαινκυκλιδίνης και της 

κεταµίνης (Kaplan & Sadock, 2007,  O'Donnell & Grace, 1998). Η υπολειτουργία του 

γλουταµινικού οξέος οδηγεί σε µειωµένη διαβίβαση του GABA, που µε τη σειρά του 

οδηγεί σε νευροτοξικότητα και ψυχωτικά συµπτώµατα. Επίσης η µειωµένη 

γλουταµινεργική νευροδιαβίβαση προκαλεί ελαττωµατική νευρωνική και συναπτική 

ανάπτυξη, αποδυναµώνοντας έτσι την επικοινωνία µεταξύ µετωπιαίου και κροταφικού 

φλοιού στην οποία οφείλονται τα γνωστικά ελλείµµατα της σχιζοφρένειας και εν µέρει και 

τα ψυχωτικά συµπτώµατα (Konradia & Heckersa, 2003). 

6. Νευροαναπτυξιακή θεωρία.  

Η νευροαναπτυξιακή θεωρία υποστηρίζει ότι η σχιζοφρένεια προκύπτει από έλλειµµα που 

παρατηρείται κατά την αναπτυξιακή πορεία του οργανισµού που εµποδίζει τη φυσιολογική 

ωρίµανση. Η ωρίµανση αυτή αφορά τη νευρωνική µετανάστευση, τη δηµιουργία 

συνάψεων, τη µυελίνωση των αξόνων κλπ. (Lieberman, 1999). Η παρέκκλιση από τη 

φυσιολογική αναπτυξιακή διαδικασία οδηγεί σε διαταραγµένη µορφολογία και 

αρχιτεκτονική των κυττάρων µε αποτέλεσµα οι νευρώνες αυτοί να καθίστανται 

δυσλειτουργικοί (Duncan και συν., 1999).  

Σύµφωνα µε την νευροαναπτυξιακή θεωρία οι επιπλοκές κατά την κύηση και τον τοκετό 

αυξάνουν τον κίνδυνο για την εκδήλωση της ασθένειας δύο µε τρεις φορές, πιθανότατα 

λόγω της προκαλούµενης βλάβης στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο (McNeil, 1988, Geddes 

& Lawrie 1995, Goodman,  1988, Kendell και συν. 1996). Ο κίνδυνος για την εκδήλωση 

της ασθένειας αυξάνει ανάλογα µε τον αριθµό των περιγεννητικών επιπλοκών 

(O’Callaghan και συν. 1992, Gunther-Genta και συν. 1994, McNeil, 1988). Παράδειγµα 

τέτοιων επιπλοκών είναι η περιγεννητική ασφυξία, που παρατηρήθηκε στο 20%-30% 

περίπου των ασθενών µε σχιζοφρένεια σε σύγκριση µε το 5%-10% που παρατηρείται στο 

γενικό πληθυσµό (McNeil, 1988, Cannon, 1998). Έχει παρατηρηθεί επίσης ότι η 
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διαµόρφωση του εγκεφάλου των ατόµων που αναπτύσσουν σχιζοφρένεια παρουσιάζει 

προβλήµατα κατά τη διάρκεια του δεύτερου τριµήνου της εµβρυϊκής ανάπτυξης. Έχει 

υποστηριχθεί ότι η έκθεση σε ιογενή γρίπη στο διάστηµα αυτό είναι πολύ πιθανόν να 

προκαλέσει την ασθένεια. Είναι γνωστό ότι κατά την περίοδο αυτή συντελείται η 

ανάπτυξη του φλοιού και εποµένως η προσβολή του φλοιού σε αυτή τη φάση είναι 

δυνατόν να προκαλέσει τα ελλείµµατα που παρατηρούνται στη σχιζοφρένεια (Mednick, 

Machon, Hottunen, & Bonett, 1988, Mednick, Huttonen, & Machon, 1994, Brown, και 

συν., 2004). Τα παραπάνω στηρίζονται και σε αποτελέσµατα ερευνών σύµφωνα µε τις 

οποίες υπάρχει σύνδεση της σχιζοφρένειας µε τις γεννήσεις µετά από περιόδους έξαρσης 

εποχικών ιώσεων (O’Callaghan και συν.1991, Sham και συν.1992). Το γεγονός ότι τα 

συµπτώµατα εκδηλώνονται στη φάση της εφηβείας συνδέεται µε τις αλλαγές στη 

λειτουργία του εγκεφάλου, που παρατηρούνται φυσιολογικά στο αναπτυξιακό αυτό 

στάδιο, οι οποίες µεταξύ άλλων περιλαµβάνουν την ωρίµανση του προµετωπιαίου φλοιού 

(Weinberger, 1987, White και συν., 2011). Παρόλαυτά η έκθεση σε µολυσµατικές 

ασθένειες της µητέρας εξηγεί ένα µικρό µόνο ποσοστό του κινδύνου για νόσηση από 

σχιζοφρένεια (Wilcox & Nasrallah, 1987). 

7. Νευροεκφυλιστική θεωρία. 

Παρά το πλήθος των ερευνών που υποστηρίζουν ότι η σχιζοφρένεια είναι µια 

νευροαναπτυξιακή διαταραχή, πολλά στοιχεία παραπέµπουν στην νευροεκφυλιστική 

υπόθεση της σχιζοφρένειας. Ενισχυτικές αποδείξεις της υπόθεσης αυτής αποτελεί η 

σταδιακή εξέλιξη των συµπτωµάτων (Fenton & McGlashan, 1994, Loebel και συν., 1992, 

Wyatt, 1991), ειδικά των αρνητικών συµπτωµάτων που είναι δύσκολο να θεραπευτούν 

(Lieberman, 1999) και σχετίζονται άµεσα µε τη διεύρυνση των κοιλιών (Flaum και συν., 

1995) και την ελάττωση της φαιάς ουσίας του προµετωπιαίου φλοιού (Zipursky και συν., 

1992). Επιλπλέον η εκπτωτική πορεία του όγκου δοµών όπως ο ιππόκαµπος υποστηρίζει 

την νευροεκφυλιστική υπόθεση (DeLisi και συν., 1997, DeLisi και συν., 1995, Jacobsen 

και συν., 1998, Nair και συν,, 1997, Velakoulis και συν., 1999). 

1.5.4. Ψυχοκοινωνική και Περιβαλλοντική θεωρία 

1. Οικογενειακοί παράγοντες.  
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Όπως αναφέρεται από τους Ζγαντζούρη & Νέστορος (2002), η οικογένεια ως παράγοντας 

επίδρασης και αιτιολογίας της σχιζοφρένειας αποτελεί πάντοτε αντικείµενο µελέτης.  

Αρχικά ο ρόλος της οικογένειας εστιαζόταν σε µοτίβα επικοινωνίας που υιοθετούνται και  

τα οποία σχετίζονται µε τη σχιζοφρένεια. Συγκεκριµένα τέτοια σχήµατα ήταν η ύπαρξη 

διπλού δεσµού (της διπλοσύνδεσης) στην επικοινωνία γονέα-παιδιού στη βάση της 

θεωρίας της διαταραγµένης τριαδικής σχέσης µεταξύ µητέρας-πατέρα και παιδιού, η 

ύπαρξη στερεοτυπίας και ακαµψίας στους ρόλους των µελών της οικογένειας και η 

ύπαρξη ψευδοαµοιβαιότητας και ψευδοεχθρικότητας στη λεκτική επικοινωνία της 

οικογένειας. 

Οι ασθενείς, οι οικογένειες των οποίων εµφανίζουν υψηλότερα επίπεδα συγκινησιακής 

έκφρασης ΣΕ, µεταβλητή που ονοµάζεται εκφρασµένο συναίσθηµα ΕΣ, παρουσιάζουν 

υψηλότερα ποσοστά υποτροπής από ασθενείς των οποίων οι οικογένειες διαθέτουν 

χαµηλά επίπεδα ΕΣ. Το ΕΣ νοείται ως η υπερβολική εµπλοκή, η διεισδυτική, η επιθετική, 

και η επικριτική συµπεριφορά από την πλευρά των γονέων. Όταν το ΕΣ µειωθεί µετά από 

παρέµβαση τα ποσοστά υποτροπής µειώνονται. Πολλοί ερευνητές αποδέχονται ότι το ΕΣ 

ενδέχεται να αποτελεί συνέπεια της σχιζοφρένειας (Kaplan & Sadock, 2007). 

2. Κοινωνικοί παράγοντες. 

Οι κοινωνικές θεωρίες αναφέρονται στην επίδραση της µόλυνσης, των κλιµατολογικών 

συνθηκών, του θορύβου των µεγάλων πόλεων, της εκβιοµηχάνισης, της αστικοποίησης, 

της µετανάστευσης, κ.λπ. και γενικότερα, των κοινωνικοοικονοµικών και 

περιβαλλοντικών ως αιτιολογικούς παράγοντες της σχιζοφρένειας (Gerard, 1995). Σ’ αυτή 

τη θεωρία εντάσσεται και το µοντέλο ευπάθειας στο στρες (Ζγαντζούρη & Νέστορος, 

2002). Το στρες διεγείρει τον άξονα υποθάλαµο – υπόφυση – επινεφρίδια, µε αποτέλεσµα 

την παραγωγή κορτιζόλης, η οποία αυξάνει τη δραστηριότητα της ντοπαµίνης και συνεπώς 

και τα σχιζοφρενικά συµπτώµατα. Η αυξηµένη δραστηριότητα της ντοπαµίνης οδηγεί µε 

τη σειρά της σε ενεργοποίηση του προαναφερθέντος άξονα καθιστώντας το άτοµο 

υπερβολικά ευαίσθητο στο στρες  (Walker & Diforio, 1997). 

Μεταξύ των άλλων παραγόντων το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο φαίνεται να σχετίζεται 

ισχυρά µε την ασθένεια. Αποτελεί αίνιγµα εντούτοις, η σχέση αιτιότητας καθώς δε µπορεί 

να αποδειχθεί το αν το στρες που σχετίζεται µε το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο  
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προκαλεί την ασθένεια ή είναι απόρροιά της. Σύµφωνα λοιπόν µε την υπόθεση της 

κοινωνιογένειας τα προβλήµατα που προκύπτουν από το χαµηλό κοινωνικοοικονοµικό 

επίπεδο προκαλούν την ασθένεια, ενώ σύµφωνα µε τη θεωρία της κοινωνικής επιλογής, 

καθώς εξελίσσεται η ασθένεια, πλήττεται το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των ασθενών, 

καθώς δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στο κόστος της (Kring, Davison, Neale, & 

Johnson, 2007). 

3. Ιστορικό λοιµώξεων.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή οι νευροπαθολογοανατοµικές βλάβες, που παρατηρούνται 

στη σχιζοφρένεια, όπως η γλοιωµάτωση και τα αντιϊκά αντισώµατα στον ορό και το 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) ορισµένων ασθενών, ταιριάζουν µε την υπόθεση 

αιτιολογικής συσχέτισης της σχιζοφρένειας µε ιογενή λοίµωξη. Η αυξηµένη συχνότητα 

περιγεννητικών επιπλοκών και η εποχική κατανοµή των ασθενών υποστηρίζουν επίσης τη 

θεωρία (Kaplan & Sadock, 2007). 

1.6. ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΘΕΩΡIΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ 

Όπως προαναφέρθηκε ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί στρεσσογόνοι παράγοντες είναι 

πιθανό να πυροδοτήσουν ψυχωτική συµπτωµατολογία, Το γεγονός αυτό καθιστά σαφές  

στον κλινικό ότι η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς αποτελεί το κλειδί στη θεραπεία 

των συµπτώµατων (Kaplan & Sadock, 2007). 

Α. Ψυχοδυναµικές Θεωρίες 

Οι απόψεις του Freud για τη σχιζοφρένεια έγιναν γνωστές κυρίως µε την παρουσίαση της 

αυτοβιογραφίας ενός γερµανού δικαστικού, του Dr Daniel Paul Schreber, που έπασχε από 

συµπτώµατα σχιζοφρένειας παρανοϊκού τύπου (Freud, 1911). Κατά τον Freud λοιπόν, τα 

παρανοϊκά συµπτώµατα του Schreber οφείλονταν στην καθήλωση της ψυχικής ενέργειας 

(libido) στο ναρκισσιστικό στάδιο της ψυχοσεξουαλικής του ανάπτυξης. Η καθήλωση στο 

στάδιο αυτό οδηγεί τον ενήλικα, µέσω της διαδικασίας της προβολής, στην παρανοϊκότητα 

(Freud, 1905). 

Σύµφωνα µε τον Sullivan, (1948), οι διαπροσωπικές σχέσεις και ειδικότερα οι σχέσεις που 

αναπτύσσονται στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού µε τους γονείς του ή τους 
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φροντιστές τους, διαµορφώνουν την εικόνα του εαυτού. Αν το παιδί δεν βιώνει την 

αποδοχή  το εύθραυστο σύστηµα εαυτού που έχει διαµορφώσει ως ενήλικας, καταρρέει σε 

συνθήκες στρες και παλινδροµεί σε παιδικές µορφές επικοινωνίας µε τους γύρω του. 

Β. Συµπεριφοριστικές & Γνωστικές Θεωρίες 

Σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες θεωρίες, τα άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρένεια έχουν 

µάθει να έχουν περίεργες συµπεριφορές, σκέψεις και διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις ως 

αποτέλεσµα της µίµησης της συµπεριφοράς και των σχέσεων των φροντιστών τους, οι 

οποίοι πιθανώς αντιµετωπίζουν διάφορα συναισθηµατικά προβλήµατα. Η διαταραγµένη 

αυτή συµπεριφορά ενισχύεται από το περιβάλλον του ατόµου και έτσι διατηρούνται τα 

συµπτώµατά του (Ullmann & Krasner, 1975, Bootzin & Acocella, 1988, Kaplan, Sadock, 

& Grebb, 2000). 

Γ. Ανθρωπιστικές/Υπαρξιστικές Θεωρίες 

Οι ανθρωπιστικές θεωρήσεις της σχιζοφρένειας υποστήριξαν την εγκυρότητα της 

υποκειµενικής εµπειρίας του ατόµου που πάσχει και ώθησαν την κοινωνία να 

αναθεωρήσει τις στάσεις της απέναντι στα συµπτώµατα της ασθένειας (Bootzin & 

Acocella, 1988). Ο ψυχίατρος Ronald Laing (1964) καθώς και οι  Rogers και συν. (1967) 

υποστήριξαν την κατανόηση και την άνευ όρων θετική αποδοχή του ασθενή ως βασικά 

στοιχεία για τη θεραπεία και ανακούφιση των συµπτωµάτων.  

1.7. ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ  

Η κλινική αντιµετώπιση του ασθενούς µε σχιζοφρένεια µπορεί να συνδυάζει θεραπεία µε 

αντιψυχωτικά φάρµακα και ψυχοκοινωνικές θεραπείες, όπως συµπεριφορική, 

οικογενειακή, οµαδική, ατοµική και θεραπείες ενίσχυσης κοινωνικών δεξιοτήτων, κάθε 

µία από τις οποίες είναι δυνατόν να παρέχονται ενδονοσοκοµειακά ή εξωνοσοκοµειακά. Η 

ύπαρξη κινδύνου για τους άλλους, η αυτοκτονικότητα, η αποτυχία ανταπόκρισης στη 

θεραπεία σε λιγότερο περιοριστικά πλαίσια, οι επιπλοκές από συνυπάρχουσες νόσους και 

η σοβαρή συµπτωµατολογία, που καταλήγει σε αδυναµία φροντίδας εαυτού ή σε κίνδυνο 

τραυµατισµού, αποτελούν ενδείξεις ενδονοσοκοµειακής νοσηλείας. (Kaplan & Sadock, 

2007). 
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1. Φαρµακοθεραπεία 

Τα αντιψυχωτικά περιλαµβάνουν τους ανταγωνιστές των υποδοχέων ντοπαµίνης, όπως τη 

χλωροπροµαζίνη και τους ανταγωνιστές ντοπαµίνης-σεροτονίνης (SDAs), όπως τη 

ρισπεριδόνη και την κλοζαπίνη. Οι κατηγορίες αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω  

(Kaplan & Sadock, 2007): 

�  Ανταγωνιστές των υποδοχέων ντοπαµίνης (τυπικά αντιψυχωτικά)  

Καλούνται αλλιώς και κλασικά αντιψυχωτικά φάρµακα και είναι σε µεγάλο ποσοστό 

αποτελεσµατικά στη θεραπεία των θετικών συµπτωµάτων της σχιζοφρένειας. Σ’ αυτή την 

κατηγορία ανήκει η αλοπεριδόλη και η χλωροπροµαζίνη (Kring, Davison, Neale, & 

Johnson, 2007, Kaplan & Sadock, 2007). Παρουσιάζουν όµως συχνά σοβαρές 

παρενέργειες. Η αλοπεριδόλη προκαλεί εξωπυραµιδικό σύνδροµο που εκδηλώνεται µε 

ακαθισία, οξεία δυστονία και ψευδοπαρκινσονισµό, ενώ λιγότερο ισχυροί παράγοντες 

όπως η χλωροπροµαζίνη προκαλούν περισσότερο καταστολή και έχουν αντιχολινεργική 

δράση (Kaplan & Sadock, 2007). Τα κλασσικά αντιψυχωσικά προκαλούν όψιµη 

δυσκινησία σε ποσοστό, αδρά, 5% ανά έτος λήψης τους. Υπάρχει και ένα µικρό ποσοστό 

ασθενών που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία (Kaplan & Sadock, 2007).   

 

� Ανταγωνιστές σεροτονίνης-ντοπαµίνης (επίσης γνωστοί ως άτυπα, νεότερα ή 

δεύτερης γενιάς αντιψυχωτικά)  

Περιλαµβάνουν τη ρισπεριδόνη, την ολανζαπίνη, την κλοζαπίνη και τη ζιπρασιδόνη 

(Kaplan & Sadock, 2007). Τα νεότερης γενιάς αντιψυχωτικά φάρµακα, σχετίζονται µε 

µικρότερα επίπεδα εξωπυραµιδικών (Chouinard, 1995) , όψιµων κινητικών διαταραχών 

(Owens, 1999) και ακαθισίας (Kaplan & Sadock, 2007). Τα φάρµακα αυτά προκαλούν 

αποκλεισµό του υποδοχέα των 5-ΗΤ2 και του υποδοχέα D2 υποδοχέων, εκτός της 

επίδρασής τους σε άλλους υποδοχείς. Σε σύγκριση µε τα κλασσικά αντιψυχωσικά, 

βελτιώνουν και τα θετικά συµπτώµατα και τα αρνητικά συµπτώµατα. Σε σχέση µε τη 

µνήµη εργασίας η ρισπεριδόνη συγκεκριµένα µειώνει τα ελλείµµατα (Green και συν., 

1997, Herbert και συν., 1999), ενώ η ολανζαπίνη βελτιώνει µερικώς την εκτελεστική 
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λειτουργία χωρίς όµως να έχει ιδιαίτερη επίδραση στη µνήµη εργασίας (Herbert και συν., 

1999). Επίσης λειτουργία του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου και κατά συνέπεια και η 

µνήµη εργασίας βελτιώνεται σε ασθενείς που πάσχουν από σχιζοφρένεια, όταν η 

αντιψυχωσική αγωγή τους αλλάζει από τα κλασσικά αντιψυχωσικά στο φάρµακο 

αριπιπραζόλη που είναι µερικός ανταγωνιστής της ντοπαµίνης (Schlagenhauf και συν., 

2010). 

Τα άτυπα αντιψυχωσικά µπορούν να είναι έντονα κατασταλτικά και να προκαλέσουν 

αύξηση του βάρους µεγαλύτερη από εκείνη που προκαλούν τα κλασσικά αντιψυχωσικά 

(Crespo-Facorro και συν., 2006, Emsley, 1999, Gaebel και συν., 2007, Green και συν., 

2006, Lieberman και συν., 2003b, Schooler και συν., 2005, Zipursky και συν., 2005). Οι 

ανταγωνιστές σεροτονίνης - ντοπαµίνης συνταγογραφούνται ευρέως ως πρώτης γραµµής 

φάρµακα για ασθενείς µε σχιζοφρένεια. Στόχος των ερευνών πάνω στα άτυπα 

αντιψυχωσικά είναι η βελτίωση των φαρµάκων όσον αφορά την επίδρασή τους στην 

αποκατάσταση των γνωστικών ελλειµµάτων, όπως της προσοχής και της µνήµης, τα οποία 

παρατηρούνται στη σχιζοφρένεια (Heinrichs & Zakzanis, 1998).  

� Βενζοδιαζεπίνες.   

Η διέγερση που παρατηρείται στις ψυχώσεις πολλές φορές µπορεί να αντιµετωπιστεί µε 

συγχορήγηση βενζοδιαζεπινών και αντιψυχωσικών φαρµάκων σε δόση ρυθµιζόµενη 

ανάλογα µε την κλινική εικόνα και τις ανάγκες του ασθενή (Kaplan, Sadock, & Grebb, 

2000). 

Οι βενζοδιαζεπίνες έχουν µελετηθεί εκτενώς ως θεραπεία για τη σχιζοφρένεια είτε µόνες 

τους, είτε σε συνδυασµό µε τα νευροληπτικά. Παρόλαυτά όµως δεν υπάρχει οµοφωνία 

σχετικά µε την αποτελεσµατικότητά τους. Οι Wolkowitz & Pickar, (1991) σε 

βιβλιογραφική τους ανασκόπηση συσχετίζουν την αποτελεσµατικότητα των 

βενζοδιαζεπινών µε τις νευροβιολογικές δράσεις τους. Τα αποτελέσµατα από αυτή την 

έρευνα έδειξαν ότι η ανταπόκριση ποικίλει σε µεγάλο βαθµό, µε το 1/3  - 1/2 των ασθενών 

να βελτιώνονται. Παρόλο που έχουν παρατηρηθεί αντιψυχωσικές δράσεις των 

βενζοδιαζεπινών, είναι πολύ αποτελεσµατικότερες σαν συµπληρωµατική στα 

νευροληπτικά θεραπεία. Επίσης σχετικά µεγαλύτερες δράσεις των βενζοδιαζεπινών µπορεί 

να συσχετίζονται µε καλύτερη ανταπόκριση, όµως παρόλο που τα θεραπευτικά 
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αποτελέσµατα εµφανίζονται γρήγορα, εξαφανίζονται µετά από µερικές εβδοµάδες. 

Σύµφωνα µε τους Wolkowitz OM. & Pickar D., (1991), οι µελλοντικές έρευνες θα πρέπει 

να εστιαστούν στη σχέση της ντοπαµίνης ή άλλων νευροδιαβιβαστών µε το θεραπευτικό 

αποτέλεσµα των βενζοδιαζεπινών, στη ρύθµιση της δόσης των νευροληπτικών όταν 

συγχορηγούνται µε τις βενζοδιαζεπίνες και στο ρόλο των αγχολυτικών αυτών στη 

θεραπεία συντήρησης. 

� Θεραπεία Συντήρησης 

Συνήθως απαιτείται µακρόχρονη αντιψυχωσική θεραπεία ώστε να ελαττωθεί ο κίνδυνος 

υποτροπής της ασθένειας. Μετά τον 1ο χρόνο σταθεροποίησης των συµπτωµάτων, η δόση 

του φαρµάκου µπορεί να αρχίσει να ελαττώνεται µε ρυθµό 10 µε 20% το µήνα. Κατά τη 

φάση ελάττωσης της δόσης, οι ασθενείς και οι οικογένειές τους θα πρέπει να είναι σε θέση 

να αναγνωρίζουν και να αναφέρουν σηµεία υποτροπής, όπως η αϋπνία, το άγχος, η 

κοινωνική απόσυρση και η παράδοξη συµπεριφορά (Kaplan & Sadock, 2007). 

� Άλλα φάρµακα 

 Ένα σηµαντικό ποσοστό ασθενών µε σχιζοφρένεια δεν ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στη 

θεραπεία µε αντιψυχωτικά. Για το λόγο αυτό η προσοχή έχει στραφεί στον έλεγχο των 

στοιχείων που υπάρχουν για την αποτελεσµατικότητα και την ανοχή που παρουσιάζουν οι 

σταθεροποιητές της διάθεσης ως συνδυαστική θεραπεία µε τα αντιψυχωσικά. Η προσθήκη 

λιθίου µπορεί να είναι βοηθητική σε σηµαντικό ποσοστό ασθενών, ενώ το βαλπροϊκό οξύ 

ή το διβαλπροϊκό και η καρβαµαζεπίνη έχει αναφερθεί ότι έχουν οδηγήσει σε βελτίωση 

ορισµένες περιπτώσεις (Leucht , Kissling , McGrath , 2004, Kaplan & Sadock, 2007). 

2. Ψυχαναλυτική θεραπεία.  

Παρά τον ενθουσιασµό και την αισιοδοξία των ψυχαναλυτών Sullivan και Fromm-

Reichmann, η Ψυχαναλυτική προσέγγιση δε φάνηκε να παρέχει στους ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια αποτελεσµατική θεραπεία. Περισσότερο αποτελεσµατικές φάνηκαν 

θεραπείες που εστιάζουν στη τωρινή κατάσταση του ασθενούς και τον ενισχύουν µε τα 

εφόδια να αντιµετωπίσει τις δυσκολίες µέσα στην κοινωνική του πραγµατικότητα (Kring, 

Davison, Neale, & Johnson, 2007). 
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3. Γνωστική - Συµπεριφορική θεραπεία.  

Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή η ενίσχυση γνωστικών λειτουργιών, όπως η µνήµη και η 

προσοχή, βοηθάει στη µείωση των συµπτωµάτων, αλλά και στην καλύτερη κοινωνική 

προσαρµογή και λειτουργικότητα του ασθενούς, όπως είναι η εύρεση εργασίας (Hogarty, 

Flesher, & Ulrich, 2004). Επιπλέον η γνωστικό συµπεριφορική θεραπεία ωθεί τον ασθενή 

να ελέγξει πόσο ρεαλιστικές είναι οι σκέψεις του και τον βοηθάει να αποδώσει ένα νόηµα 

µη ψυχωτικό στα συµπτώµατά του (Beck & Rector, 2000). Συµπεριφορικά ενισχύονται οι 

επιθυµητές συµπεριφορές µε ειδικά δώρα ή προνόµια. Στόχος της θεραπείας είναι η 

ενισχυµένη συµπεριφορά να συνεχιστεί και µετά την έξοδο του ασθενούς από την κλινική 

(Kaplan & Sadock, 2007). Τέλος στις γνωστικοσυµπεριφορικές θεραπείες για τη 

σχιζοφρένεια ανήκει και η προσωπική θεραπεία, που αποσκοπεί στη µείωση των 

πιθανοτήτων υποτροπής της νόσου. Ο ασθενής εκπαιδεύεται σε δεξιότητες αντιµετώπισης 

των συµπτωµάτων του και σε νέους τρόπους σκέψης και ελέγχου των αντιδράσεών του 

στις προκλήσεις του περιβάλλοντός (Hogarty, και συν., 1995). 

4. Οµαδική θεραπεία.  

Επικεντρώνεται στην υποστήριξη του ασθενούς και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 

(δραστηριότητες της καθηµερινότητας) (Kaplan & Sadock, 2007). Η ενίσχυση των 

κοινωνικών δεξιοτήτων αποτελεί παρέµβαση µείζονος σηµασίας για την κοινωνική 

προσαρµογή και την ποιότητα ζωής των ασθενών (Kopelowicz, Liberman, & Zarate, 

2002).  

Η βελτίωση των ελλειµµάτων των κοινωνικών δεξιοτήτων, όπως η φτωχή βλεµµατική 

επαφή, η έλλειψη ικανότητας του σχετίζεσθαι, η λανθασµένη αντίληψη των κινήτρων των 

άλλων και η κοινωνική απροσφορότητα, επιτυγχάνεται  µε µια δοµηµένη βάσει 

πρωτοκόλλων θεραπεία, όπου για παράδειγµα δίνεται εργασία για το σπίτι, 

χρησιµοποιούνται βιντεοταινίες και εφαρµόζονται τεχνικές παιξίµατος διαφόρων ρόλων 

(Kaplan & Sadock, 2007). 

5. Οµάδες στήριξης.  

Στις Η.Π.Α., η Εθνική Συµµαχία για τους Ψυχικά Άρρωστους (ΝΑΜΙ), η Εθνική Ένωση 

Ψυχικής Υγείας (ΝΜΗΑ) και παρόµοιες οµάδες προσφέρουν στήριξη, πληροφορίες και 
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εκπαίδευση για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Οµάδες στήριξης, που 

υποστηρίζονται από τη ΝΑΜΙ, είναι διαθέσιµες στις περισσότερες Πολιτείες (Kaplan & 

Sadock, 2007). 

 

6. Οικογενειακή θεραπεία. 

 Η Οικογενειακή θεραπεία στοχεύει στην εκπαίδευση των µελών της οικογένειας του 

ασθενή σχετικά µε τους αιτιολογικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες της ασθένειας, την 

πορεία και τα ελλείµµατα που θα πρέπει να αναµένουν καθώς και την φαρµακοθεραπεία 

και τη σπουδαιότητά της. Η θεραπεία αυτή επίσης βοηθάει στη βελτίωση της 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της οικογένειας και στη µείωση του εκφρασµένου 

συναισθήµατος. Επίσης βοηθάει και στη διεύρυνση του κοινωνικού υποστηρικτικού 

δικτύου της οικογένειας και στην καλλιέργεια ελπίδας και θετικών προσδοκιών σχετικά µε 

την έκβαση της ασθένειας (Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007).  

7. ∆ιαχείριση περιστατικού.  

Σ’ αυτό το είδος παρέµβασης µια οµάδα επαγγελµατιών αναλαµβάνει να αντιµετωπίζει τις 

άµεσες ανάγκες του ασθενή και συντονίζει τη φροντίδα του. Έτσι οι υπεύθυνοι 

συµµετέχουν στο συντονισµό της θεραπείας και της επικοινωνίας ανάµεσα στα πρόσωπα 

φροντίδας, βοηθούν τους ασθενείς να στεγαστούν και να λάβουν οικονοµικά βοηθήµατα, 

να προσανατολιστούν στη χρήση των υπηρεσιών του συστήµατος υγείας (συνηγορία) και 

επίσης να λάβουν κατ' οίκον φροντίδα. Επίσης οι υπεύθυνοι βρίσκονται σε επιφυλακή 

παρεµβαίνοντας σε περιπτώσεις κρίσεων, ώστε ο ασθενής να παραµένει υπό θεραπεία 

(Kaplan & Sadock, 2007, Kring, Davison, Neale, & Johnson, 2007). 

8. Ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ECT) 

Η Ηλεκτροσπασµοθεραπεία µπορεί να είναι αποτελεσµατική στην οξεία ψύχωση αθενών 

πρώτου επεισοδίου, στην κατατονική µορφή, αλλά και στα ανθεκτικά θετικά συµπτώµατα 

(Max Fink, Harold A. Sackeim, 1996, Kaplan & Sadock, 2007). Έχει διαπιστωθεί ότι 

εφαρµογή της µε παράλληλη αντιψυχωτική αγωγή έχει περισσότερο θεραπευτικά 

αποτελέσµατα (Kaplan & Sadock, 2007). 
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ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

2.1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙ∆Η ΜΝΗΜΗΣ 

Με τον όρο µνήµη εννοούµε το σύνολο των διεργασιών, τις εγκεφαλικές δοµές, τα 

νευρωνικά δίκτυα που ενεργοποιούνται στην σύνθεση, στην κατανόηση και ανάκληση των 

εµπειριών του ατόµου (Παπανικολάου και συν., 2007). Συµπληρωµατικά, η µνήµη 

αναφέρεται σε µια ενεργητική διαδικασία όπου ακόµη και οι πιο συγκεκριµένες εµπειρίες 

είναι στην ουσία δυναµικές διαδικασίες αναπαράστασης (Gerard και συν., 2004). 

Η αίσθηση του εαυτού, οι αντιλήψεις µας, οι σκέψεις µας, οι κινήσεις µας οφείλονται στη 

µνήµη. Αυτή είναι που συλλέγει τα αναρίθµητα φαινόµενα της ύπαρξης και του 

περιβάλλοντός µας και µας δίνει την αίσθηση του εαυτού µας σαν ενιαίο σύνολο. 

Ο πρώτος που προσπάθησε να εντοπίσει την εγκεφαλική περιοχή που είναι υπεύθυνη για 

την µνήµη, ήταν ο Penfield, ο οποίος σε χειρουργικές επεµβάσεις που διενεργούσε στον 

εγκέφαλο ασθενών µε επιληψία, µετά από ηλεκτρικό ερεθισµό κάποιων περιοχών και 

ειδικότερα των κροταφικών λοβών κάποιων ατόµων, παρατήρησε ανάκληση µνηµών, 

καθώς οι ασθενείς περιέγραφαν γεγονότα από το παρελθόν τους  (Kalat, 2003). 

Η µνήµη µας για να λειτουργήσει σωστά, πρέπει να εκτελεί τρεις βασικές λειτουργίες: 

κωδικοποίηση (η λειτουργία η οποία µετατρέπει φυσικά ερεθίσµατα του περιβάλλοντος σε 

νοητικές αναπαραστάσεις έτσι ώστε να είναι αποθηκεύσιµες. Υπάρχουν διάφορα είδη 

κωδικοποιήσεων και αυτές είναι η φωνολογική κωδικοποίηση, η σηµασιολογική 

κωδικοποίηση και η οπτική κωδικοποίηση), αποθήκευση, και ανάσυρση πληροφοριών  

(Atkinson και συν., 2003). 

Μια διάκριση που µπορεί να γίνει στα διάφορα είδη µνήµης είναι ανάλογα µε τη διάρκεια 

παραµονής της πληροφορίας. Έτσι έχουµε τρία είδη µνήµης: την αισθητήρια καταγραφή 

που συγκρατεί πληροφορίες για ελάχιστο χρόνο (από χιλιοστά του δευτερολέπτου έως 1-2 

δευτερόλεπτα, πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι περισσότερο µία αντιληπτική 

λειτουργία, παρά ένα είδος µνήµης), τη βραχύχρονη και µνήµη εργασίας που συγκρατούν  
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πληροφορίες για µερικά δευτερόλεπτα έως και λίγες ώρες, και τη  µακρόχρονη µνήµη, η 

οποία αποτελεί την αποθήκευση γνώσεων που µάθαµε από λίγα λεπτά έως και µερικές 

δεκαετίες πριν (James και συν., 1890, Baddeley, 1976, Atkinson & Shiffrin, 1968, 

Atkinson και συν., 2003, Wagemans, 2005). 

Κάποιοι ερευνητές παρατήρησαν ότι η µνήµη εργασίας αποτελεί ένα διαφορετικό στάδιο 

από τη βραχύχρονη µνήµη και ότι βρίσκεται ανάµεσα στη βραχύχρονη και τη µακρόχρονη 

(Miller και συν., 1960, Baddeley & Hitch 1974). Για τη βραχύχρονη µνήµη λέγεται ότι 

έχει περιορισµένη χωρητικότητα κατά µέσο όρο επτά στοιχεία, όπως φάνηκε από τις 

έρευνες του Le Doux, (1996). ∆ύο στοιχεία µπορεί να προστεθούν ή να αφαιρεθούν από 

τον αριθµό αυτό ανάλογα µε την εξάσκηση και τα ενδιαφέροντα του κάθε ατόµου. Η 

µνήµη εργασίας έχει διάρκεια µερικές ώρες και µας δίνει τη δυνατότητα να σχηµατίζουµε 

µακροπρόθεσµη µνήµη (Spenger, 1999). Κάποιος βασίζεται στη µνήµη εργασίας για να 

φέρει εις πέρας ένα αριθµητικό πρόβληµα χωρίς να χρησιµοποιήσει χαρτί και µολύβι ή να 

εκτελέσει µια µαγειρική συνταγή χωρίς να κάνει το λάθος να προσθέσει δύο φορές κάποιο 

από τα υλικά (Cowan, 2008). Βασική διαφορά ανάµεσα στη βραχύχρονη µνήµη και στη 

µνήµη εργασίας είναι ότι µόνο στη βραχύχρονη µνήµη παρατηρείται φθορά του 

µνηµονικού ίχνους και µόνο η βραχύχρονη µνήµη έχει µέγιστη χωρητικότητα στοιχείων 

που µπορεί να συγκρατήσει. Επίσης η µνήµη εργασίας θεωρείται ως ένα σύστηµα 

πολλαπλών υποσυστηµάτων που συγκρατεί και επεξεργάζεται πληροφορίες στη 

βραχύχρονη µνήµη (Cowan, 2008).   

Για τη µακρόχρονη µνήµη έχουν γίνει διαχωρισµοί που αφορούν το είδος του ερεθίσµατος  

(φωνητικό, µη φωνητικό) (Morris και συν., 1995, Funnell και συν., 2001, Golby και συν., 

2001). 

Ανάλογα µε το είδος των πληροφοριών που περιέχει η µνήµη χωρίζεται σε 

σηµασιολογική, που αφορά την τεκµηριωµένη γνώση που έχουµε αποκτήσει για τον 

κόσµο και επεισοδιακή που είναι η µνήµη για γεγονότα και περιστατικά (Tulving, 1972, 

Schacter & Tulving, 1994, Vargha-Khadem και συν., 1997, Verfaellie και συν., 2000, 

Wagemans, 2005). Κάθε µια από αυτές τις υποκατηγορίες υποστηρίζονται από 

διαφορετικά και λειτουργικά συστήµατα στον εγκέφαλο (Vargha-Khadem και συν., 1997, 
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Mayes & Montaldi, 2001, Simons και συν., 2001, Graham και συν., 2000, Temple & 

Richardson, 2004). 

Ανάλογα µε το αν καταβάλουµε ή όχι προσπάθεια για την ανάκληση η µνήµη χωρίζεται 

στην έκδηλη µνήµη που αφορά σε πληροφορίες που θυµόµαστε συνειδητά (κωδικεύει 

πληροφορίες για αυτοβιογραφικά συµβάντα και τεκµηριωµένη γνώση και ανακαλούνται 

συνήθως σκόπιµα, εκφραζόµενη µε δηλωτικές φράσεις) και την άδηλη µνήµη που 

αναφέρεται σε πληροφορίες που θυµόµαστε αυτόµατα, και κυρίως σε δεξιότητες 

(οδήγηση, δέσιµο παπουτσιού, κλπ)  (Schacter, 1987, Squire, 1987,  Soliveri και συν., 

1992, Squire και συν., 1993, Atkinson και συν., 2003, Goldstein & McNeil, 2004, 

Wagemans, 2005).  

2.2 ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΝΗΜΗΣ 

Η επεξεργασία και η διατήρηση των πληροφοριών, καθώς επίσης και η σκόπιµη 

κωδικοποίηση απαιτούν τη συµµετοχή του προµετωπιαίου φλοιού, ενώ βλάβη στις 

οπίσθιες συνειρµικές περιοχές προκαλεί έκπτωση στη βραχύχρονη και µακρόχρονη µνήµη, 

καθώς διαταράσσεται η κωδικοποίηση των πληροφοριών. Η συµµετοχή του 

προµετωπιαίου φλοιού στη διατήρηση επιβεβαιώνεται από ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες 

σε ζώα, όπου διαπιστώνεται ότι κάποια κύτταρα, τα λεγόµενα «κύτταρα µνήµης» 

παραµένουν ενεργά, καθώς το ζώο συγκρατεί τις πληροφορίες που θα του χρειαστούν στο 

µέλλον (Fuster & Alexander, 1971). Οι εν τω βάθη δοµές του κροταφικού λοβού, όπως ο 

ιππόκαµπος, έχει υποστηριχθεί ότι είναι απαραίτητες για την βραχύχρονη µνήµη (Nee και 

συν., 2008, Ranganath & Blumenfeld, 2005, Oztekin και συν., 2009b). Μετά από βλάβη 

του ιππόκαµπου δυσχεραίνεται η αποθήκευση νέων πληροφοριών αλλά δεν επηρεάζεται η 

µνήµη των παλαιών (Kalat, 2003, Eichenbaum, 2004). 

Η µνήµη επηρεάζεται και από ορµόνες, όπως η ACTH (Αδενοκορτικοτρόφος ορµόνη) και 

η αγγειοτενσίνη, οι οποίες συµβάλλουν στη διατήρηση αναµνήσεων. Επιπλέον, δυο 

οποιειδή πεπτίδια, οι εγκεφαλίνες και οι ενδορφίνες παρεµβάλλονται στη µάθηση και τη 

µνήµη, ειδικά όταν η µάθηση περιλαµβάνει επίπονο ερέθισµα. Οι αναµνήσεις αυτού του 

είδους µπορεί να παγιωθούν και είναι δυνατή η ανάκληση πληροφοριών, ακόµη και µετά 

από µεγάλο χρονικό διάστηµα (Vander, Sherman, & Luciano, 2001). 
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Η ανάκληση είναι είτε αυτόµατη (άδηλη), είτε εκούσια (έκδηλη) (Johnson & Hasher, 

1987). Κατά την αυτόµατη ανάκληση ενεργοποιούνται οι συνειρµικές περιοχές όπου 

πιστεύεται ότι είναι αποθηκευµένα τα µνηµονικά ίχνη. Η άδηλη µνήµη συνδέεται µε τη 

δραστηριότητα του ειδικού κινητικού και αισθητικού συστήµατος και διατηρείται από 

µηχανισµούς αποθήκευσης που υπάρχουν σε καθένα από αυτά τα συστήµατα (Saint-Cyr 

και συν., 1988, Soliveri και συν., 1992, Allain  και συν., 1995, Nelson και συν., 1995, 

Yamadori και συν., 1996,  Παπανικολάου, 2007). 

Για την ανάκληση αποθηκευµένων αναµνήσεων σηµαντικό ρόλο θεωρείται ότι παίζει ο 

πλάγιοραχιαίος προµετωπιαίος φλοιός και περιοχές του κροταφικού φλοιού (Markowitsch, 

1995b). Οι περιοχές που εµπλέονται κατά κύριο λόγο στην έκδηλη µνήµη είναι ο 

ιππόκαµπος, ο οποίος είναι προσωρινό µέσο αποθήκευσης σε σχέση µε τον φλοιό των 

εγκεφαλικών ηµισφαιρίων, καθώς και δοµές στο µέσο κροταφικό λοβό και στο διεγκέφαλο 

(Nissen και συν., 1987, Nelson, 1995, Παπανικολάου, 2007). Στη µέση πλαγιοραχιαία 

περιοχή του προµετωπιαίου φλοιού διατηρούνται οι προς επεξεργασία πληροφορίες, ενώ η 

µέση κοιλιακή - ραχιαία προµετωπιαία περιοχή είναι κρίσιµη για την ενσυνείδητη 

ανάκληση. Φαίνεται, επίσης, ότι ο δεξιός προµετωπιαίος φλοιός συµµετέχει περισσότερο 

στην ανάκληση έκδηλων αναµνήσεων, ενώ ο αριστερός εµπλέκεται περισσότερο στην 

κωδικοποιήση (Tulving και συν, 1994, Markowitsch, 1995b, Fuster, 2001). 

Ανάµεσα στις περιοχές που διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στη µακροχρόνια διατήρηση 

είναι το µεταιχµιακό σύστηµα. Σηµαντικός είναι και ο ρόλος του  θαλάµου µέσω των 

συνδέσεών του. Συγκεκριµένα, οι πυρήνες στο πρόσθιο τµήµα του θαλάµου δέχονται 

προβολές από τον ιππόκαµπο µέσω της ψαλίδας και των µαστίων, ενώ ο ραχιαίος έσω 

πυρήνας του έχει συνδέσεις µε την αµυγδαλή, καθώς επίσης και µε τον προµετωπιαίο και 

τον κροταφικό φλοιό. Η καταστροφή των πρόσθιων πυρήνων του θαλάµου µπορεί να 

προκαλέσει εµπροσθόδροµη και οπισθόδροµη αµνησία, ενώ η καταστροφή του ραχιαίου - 

έσω πυρήνα του θαλάµου που συνδέεται µε τον προµετωπιαίο φλοιό προκαλεί κατά κύριο 

λόγο οπισθόδροµη αµνησία. Έκπτωση µνήµης προκαλείται και µε τον εξής τρόπο: 

Προβολές από τις συνειρµικές περιοχές του φλοιού εισέρχονται στον ιππόκαµπο µέσω του 

ενδορρινικού φλοιού και µεταβαίνουν στην οδοντωτή έλικα. Ο ιππόκαµπος και η ψαλίδα 

συνδέονται µε δεµάτια λευκής ουσίας και περιέχουν ίνες που καταλήγουν στο διάφραγµα 

και τα µαστία. Η ψαλίδα µε την σειρά της µεταφέρει και αυτή µηνύµατα στον ιππόκαµπο 
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από το διάφραγµα και τον βασικό πυρήνα του Meynert (Παπανικολάου, 2007). Έκπτωση 

της µνήµης µπορεί να προκληθεί µε την καταστροφή τµήµατος της ψαλίδας (Spiers, 

Maguire & Burgess, 2001) και της µαστιοθαλαµικής δεσµίδας (Tanaka, Miyazawa, 

Akaoka & Yamada, 1997).  

A. Νευροδιαβιβαστές 

Το γλουταµινικό οξύ, το GABA, η ακετυλοχολίνη, η ντοπαµίνη, η σεροτονίνη και η 

νορεπινεφρίνη είναι οι νευροδιαβιβαστές που εµπλέκονται κατά κύριο λόγο στη 

διαδικασία της µνήµης. Το γλουταµινικό οξύ είναι ο κύριος διεγερτικός νευροδιαβιβαστής, 

ο οποίος προσδένεται και ενεργοποιεί υποδοχείς στους NMDA και στους AMPΑ, οι 

οποίοι παίζουν σηµαντικό ρόλο στην µακρόχρονη ενδυνάµωση των µνηµονικών 

αποτυπωµάτων. Η δραστηριότητα των NMDA υποδοχέων στον ιππόκαµπο είναι 

απαραίτητη για τον σχηµατισµό αναµνήσεων (Lynch, 2004).  

Έχει βρεθεί ότι η ακετυλοχολίνη και οι αγωνιστές της βελτιώνουν την ικανότητα 

εκµάθησης νέων προτάσεων (Sitaram, Weingartner & Gillin, 1978), ενώ οι ανταγωνιστές 

της, όπως η σκοπολαµίνη δυσχεραίνουν το σχηµατισµό αναµνήσεων (Drachman & 

Leavitt, 1974), αλλά δε διαταράσσουν την ικανότητα ανάκλησης. Επιπλέον, οι 

χολινεργικές ίνες προβάλλουν στο νεοφλοιό και τον ιππόκαµπο µε αποτέλεσµα να 

επηρεάζουν περισσότερο διεργασίες της βραχύχρονης µνήµης (Hasselmo, 1999, Rogers & 

Kesner, 2003) και όχι τόσο της µακρόχρονης. 

Το ντοπαµινεργικό σύστηµα αποτελείται από τρεις κύριες οδούς: τη µελαινοραβδωτή, τη 

µεσοµεταιχµιακή και τη µεσοφλοιώδη (Goto & Grace, 2007). Η µελαινοραβδωτή οδός 

φαίνεται να επηρεάζει το ραβδωτό σώµα των βασικών γαγγλίων, που εµπλέκεται σε 

ορισµένες διαδικαστικές µνηµονικές λειτουργίες (Graybiel, 1997, Schultz, 2002). Η 

ντοπαµίνη φαίνεται ότι δρα στην µνηµονική λειτουργία από το γεγονός ότι οι αγωνιστές 

της βελτιώνουν την ενεργό µνήµη, ενώ οι ανταγωνιστές των D2 υποδοχέων, όπως η 

αλοπεριδόλη την διαταράσσουν (Παπανικολάου, 2007).  

 

Ένας άλλος νευροδιαβιβαστής είναι η σεροτονίνη, η οποία παράγεται από την τρυπτοφάνη 

και όταν αυτή η πρόδροµη ουσία µειώνεται στον εγκέφαλο, µειώνονται εξίσου και οι 

επιδόσεις του ατόµου στην βιωµατική µνήµη (Riedel, Klaassen, Deutz  και συν., 1999). Η 
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χορήγηση ουσιών που µειώνουν την τρυπτοφάνη δρουν κυρίως στην διεργασία της 

κωδικοποιήσης και όχι τόσο της παγίωσης, επηρεάζοντας δηλαδή την βραχύχρονη µνήµη. 

Ωστόσο, ενώ τα µειωµένα επίπεδα τρυπτοφάνης στον εγκέφαλο δεν επηρεάζουν την 

βραχυπρόθεσµη µνήµη, αντίθετα οι µεγάλες ποσότητες αυτής την επηρεάζουν (Hanlon, 

Robbe, Vermeeren και συν., 1998). 

Εξίσου σηµαντικός τέλος, είναι ο ρόλος της νορεπινεφρίνης, και ιδιαίτερα στους 

µετωπιαίους λοβούς, καθώς µειωµένα επίπεδά της στον προµετωπιαίο λοβό διαταράσσει 

την επίδοση σε δοκιµασίες µνήµης εργασίας. Η δυσλειτουργία αυτή µπορεί να αναστραφεί 

µε τη χορήγηση αγωνιστών α2 αδρενεργικών υποδοχέων. Οι αδρενεργικοί β υποδοχείς 

εµπλέκονται σε αναµνήσεις µε συγκινησιακό περιεχόµενο και ο αποκλεισµός τους 

διαταράσσει τη µνήµη για συγκινησιακά γεγονότα, αλλά όχι για τα ουδέτερα ερεθίσµατα 

(Cahill, Prins, Weber & McGaugh, 1994, van Stegeren, Everaed, Cahill και συν., 1998). 

B. LTP 

Επειδή µε την απελευθέρωση του γλουταµινικού οξέος αρχίζει η διαδικασία του 

σχηµατισµού της µνήµης, αξίζει να αναφερθούν και οι NMDA υποδοχείς, καθώς το 

γλουταµινικό οξύ που φτάνει στο µετασυναπτικό κύτταρο τους διεγείρει και εκπολώνει 

τον νευρώνα. Μελέτες έχουν δείξει, επίσης, ότι αν η λειτουργία του NMDA υποδοχέα 

υπόκειται είτε σε φαρµακολογικό αποκλεισµό είτε σε µια γενική διαγραφή των 

υποµονάδων του, ο σχηµατισµός της µνήµης µπορεί να εξασθενήσει (Rudy, 2008). 

Η µνήµη εργασίας απαιτεί ηλεκτρική δραστηριότητα του νευρώνα, ενώ ο τρόπος που 

αποθηκεύονται οι πληροφορίες στον εγκέφαλο βασίζεται στην µακρόχρονη ενδυνάµωση 

(LTP), όπου κάποιες συνάψεις βελτιώνονται όταν χρησιµοποιηθούν έντονα. Το φαινόµενο 

αυτό βασίζεται στην εκφόρτιση των µετασυναπτικών κυττάρων. Η LTP παρατηρείται 

κυρίως στον ιππόκαµπο και προκαλεί αυξηµένη δραστηριότητα των γλουταµινικών 

υποδοχέων στα µετασυναπτικά κύτταρα, όπου ανοίγουν τους διαύλους ασβεστίου. Όταν 

ανοίγουν οι δίαυλοι, εισρέει µέσα στο κύτταρο ασβέστιο και έπειτα αυξάνει το µονοξείδιο 

του αζώτου στο µετασυναπτικό κύτταρο, το οποίο διαχέεται πίσω στην σύναψη και 

βελτιώνει την αποτελεσµατικότητά της (Kalat, 2003). 
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2.3. ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Η µνήµη εργασίας (Μ.Ε.) ή ενεργός µνήµη ή εργαζόµενη µνήµη αναφέρεται σε ένα 

σύστηµα το οποίο εµπλέκεται στη βραχύχρονη διατήρηση και επεξεργασία των 

πληροφοριών, διαδικασία που είναι απαραίτητη για τη διεκπεραίωση πολύπλοκων έργων 

όπως η µάθηση, η κατανόηση και η κριτική σκέψη (Baddeley, 1986, Baddeley, 2003). 

Η µνήµη εργασίας καθιστά άµεσα προσβάσιµη την προσωρινή εντύπωση του 

περιβάλλοντος και αποτελεί βασικό συστατικό τµήµα πολλών µορφών ανώτερων 

πνευµατικών διεργασιών. ∆εν προκαλεί έκπληξη ότι η µνήµη εργασίας συσχετίζεται µε 

την αποκαλούµενη εκτελεστική διαδικασία. Οι εκτελεστικές διαδικασίες 

συµπεριλαµβάνουν διεργασίες όπως η επιλεκτική µετατόπιση της προσοχής µεταξύ των 

τµηµάτων µιας σύνθετης διαδικασίας και ο σχεδιασµός της αλληλουχίας των έργων που 

χρησιµοποιούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριµένου στόχου. Η επικέντρωση της 

προσοχής είναι πολύ βασική για αρκετές δεξιότητες οι οποίες βασίζονται στη µνήµη 

εργασίας (Vander, Sherman, & Luciano, 2001). 

2.3.1. ΝΕΥΡΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

. 
Γνωστικοί ψυχολόγοι όπως ο Baddeley, (1986) έχουν υποστηρίξει ότι ανώτερες 

λειτουργίες όπως η γλώσσα, ο σχεδιασµός και η επίλυση προβληµάτων στηρίζονται στη 

µνήµη εργασίας, η οποία συµβάλλει κατά την άποψή τους στην προσωρινή διατήρηση και 

στο χειρισµό της πληροφορίας (Baddeley, 1986, 1992, 1993, Carpenter & Just, 1989, Just 

& Carpenter, 1992). 

Οι Baddeley & Hitch, (1974) εισήγαγαν και έκαναν γνωστό το µοντέλο της εργαζόµενης 

µνήµης. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι δύο υποσυστήµατα είναι υπεύθυνα για τη 

διατήρηση πληροφοριών στη βραχύχρονη µνήµη και ένας κεντρικός επεξεργαστής είναι 

υπεύθυνος για την επίβλεψη της επεξεργασίας των πληροφοριών και το συγχρονισµό των 

δύο άλλων υποσυστηµάτων. 

Το ένα υποσύστηµα είναι ο φωνολογικός ρυθµιστής που αποθηκεύει φωνολογικές 

πληροφορίες (π.χ. τον ήχο της γλώσσας). Μπορεί να χωριστεί σε δύο υποσυστήµατα, ένα 

σύστηµα προσωρινής αποθήκευσης όπου συγκρατούνται στοιχεία για µερικά 
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δευτερόλεπτα και ένα σύστηµα εσωτερικής επανάληψης που εµποδίζει τη φθορά του 

µνηµονικού ίχνους µε την συνεχή επανάληψη της άρθρωσης των περιεχοµένων (Gruber, 

2001, Gruber & von Cramon, 2001, 2003, Baddeley, 2003). Για παράδειγµα µπορεί να 

διατηρήσει έναν επταψήφιο τηλεφωνικό αριθµό για όσο διάστηµα κάποιος επαναλαµβάνει 

το νούµερο. Επίσης βοηθάει στην αποθήκευση οπτικών πληροφοριών µε την προϋπόθεση 

ότι το άτοµο έχει κατονοµάσει τα οπτικά ερεθίσµατα (Baddeley, 2003). 

Οι ακουστικές συνιστώσες της µνήµης εργασίας, σε γενικές γραµµές, εντοπίζονται στον 

αριστερό µετωπιαίο, κατώτερο βρεγµατικό φλοιό και περιοχές του ανώτερου κροταφικού 

φλοιού (Vallar & Papagno, 1995), όπου αλληλεπιδρούν µε νευρωνικά δίκτυα τα οποία 

εµπλέκονται στην οµιλία πχ περιοχή Broca, στην κίνηση πχ συµπληρωµατικός κινητικός 

φλοιός και παρεγκεφαλίδα και, στο σχεδιασµό και στη λήψη αποφάσεων (British 

Neuroscience Association) (Εικόνα 1.). Οι νευρωνικές βάσεις του υποσυστήµατος 

εσωτερικής επανάληψης εντοπίζονται στον προκινητικό φλοιό, στον κατώτερο µετωπιαίο 

και σε βρεγµατικές περιοχές (Fiez και συν., 2006, Marklund και συν., 2007). 

Το άλλο υποσύστηµα είναι ο οπτικοχωρικός ρυθµιστής και αποθηκεύει οπτικές και 

χωρικές πληροφορίες. Για παράδειγµα, είναι υπεύθυνο για την κατασκευή και την 

επεξεργασία οπτικών ερεθισµάτων, εικόνων και για τον σχεδιασµό νοητικών χαρτών 

(Baddeley, 2003). Τα νευρωνικά κυκλώµατα που ευθύνονται για τη λειτουργία του 

εντοπίζονται στη δεξιά ινιακή περιοχή, στον βρεγµατικό φλοιό και σε προµετωπιαιές 

περιοχές (Baddeley, 1999). 

Ο οπτικό - χωρικός ρυθµιστής µπορεί να θεωρηθεί ότι διαιρείται στο οπτικό 

σηµειωµατάριο που είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση των χρωµάτων, σχηµάτων και 

υφής αντικειµένων και στον χωρικό ρυθµιστή που είναι υπεύθυνος για διατήρηση 

λεπτοµερειών χώρου και κίνησης. Ο οπτικός ρυθµιστής διαµεσολαβείται από τον δεξιό 

πρόσθιο κροταφικό φλοιό και λειτουργεί σε συνεργασία µε περιοχές στον ινιακό φλοιό. Ο 

χωρικός ρυθµιστής εντοπίζεται στον πλαγιοραχιαίο προµετωπιαίο φλοιό, σε περιοχές στον 

οπίσθιο βρεγµατικό και στον ινιακό φλοιό (Gruber, 2001, Gruber & von Cramon, 2001, 

2003, Müller & Knight, 2006). 

Ο κεντρικός επεξεργαστής ευθύνεται µεταξύ άλλων για την επιλεκτική προσοχή, για την 

απόρριψη άσχετων πληροφοριών και ακατάλληλων δράσεων και για τον συγχρονισµό των 
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γνωστικών διεργασιών όταν περισσότερα από ένα έργα πρέπει να πραγµατοποιηθούν την 

ίδια στιγµή (Perry και συν., 2001, Müller & Knight, 2006). Ανατοµικά εδράζεται στον 

πλαγιοραχιαίο προµετωπιαίο φλοιό και σε περιοχές του οπίσθιου βρεγµατικού φλοιού 

(D’Esposito και συν., 1999, Sohn και συν., 2000, Marshuetz και συν., 2000, Fletcher & 

Henson, 2001, Corbetta και συν., 2002, Ravizza και συν., 2004, Peers και συν., 2005, 

Müller & Knight, 2006). 

 

Εικόνα 1. Περιοχές του εγκεφάλου που εµπλέκονται στη λειτουργία της µνήµης εργασίας. (∆ιεθνές δίκτυο 

οργανώσεων σχετικών µε τις νευροεπιστήµες ΙΑΣΠΙΣ: Ιδεώδες Ασκληπιακό Πάρκο Ιατρικής Σχολής) 

 

 

Γενικότερα η µνήµη εργασίας αποτελεί λειτουργία κυρίως ανατοµικών υποπεριοχών του 

µετωπιαίου φλοιού (Goldman-Rakic, 1987, 1991, Jentsch & Roth, 1999). Ο Petrides, 

(1996) περιέγραψε τη λειτουργία του κοιλιακού πλάγιου µετωπιαίου φλοιού (ventrolateral 

frontal cortex) και τη θεώρησε υπεύθυνη για την ανάκτηση πληροφοριών από την 
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µακροπρόθεσµη µνήµη. Για το λόγο αυτό η λειτουργία του συνδέεται µε τη µνήµη 

εργασίας, παρέχοντας πρόσβαση σε αναµνήσεις που πρέπει να επεξεργαστούν σε 

συνάρτηση µε τις νεοεισερχόµενες πληροφορίες. Η µνήµη εργασίας βασίζεται στη σωστή 

λειτουργία του ντοπαµινεργικού συστήµατος στον προµετωπιαίο φλοιό (Featherstone, 

Kapur, Fletcher, 2007). 

Ο  Baddeley, (2000) επέκτεινε το µοντέλο προσθέτοντας έναν τέταρτο στοιχείο, την 

επεισοδιακή µνήµη εργασίας, η οποία συγκρατεί αναπαραστάσεις που ενοποιούν τις 

φωνολογικές, οπτικές και χωρικές πληροφορίες και πιθανόν ερεθίσµατα, όπως 

σηµασιολογικά και µουσικά. Θεωρείται ότι ο ρυθµιστής αυτός συγκροτεί τις πληροφορίες 

αυτές σε µια επεισοδιακή αναπαράσταση (Εικόνα 2.). 

 

Εικόνα 2. Αναθεώρηση του πολύδοµικού µοντέλου του Baddeley (Baddeley, 2003) 

 

H εργαζόµενη µνήµη έχει κεντρικό ρόλο στην επίλυση σύνθετων προβληµάτων, πχ 

µαθηµατικών πράξεων και στην κατανόηση της γλώσσας, π.χ. στην ανάγνωση κειµένου. 

Θεωρείται ότι άτοµα µε µεγαλύτερη χωρητικότητα στην εργαζόµενη µνήµη, είναι 

καλύτερα στην κατανόηση κειµένου (Daneman & Carpenter, 1980, Bagner και συν., 

2003). 
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Πιο σύγχρονες έρευνες στη µνήµη εργασίας έχουν καταλήξει σε επιπλέον συµπεράσµατα 

σχετικά µε τη δοµή της εργαζόµενης µνήµης. Από τη χορήγηση δοκιµασιών µνήµης 

εργασίας π.χ. αλληλουχίες γραµµάτων-αριθµών (Letter Number Sequencing), δοκιµασία 

οπτικής ιχνηλάτισης – µερος Β (Trail Making Test -B), δοκιµασία καθυστερηµένης 

ανάκλησης (DRT), δοκιµασία συνεχούς επίδοσης (Continuous Performance Test), 

δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test) σε 66 

ασθενείς και 45 υγιείς, οι Ralf Pukrop και συν., (2002) εξήγαγαν το συµπέρασµα ότι η 

µνήµη εργασίας δε µπορεί να θεωρηθεί σαν µια ενιαία µονάδα στη λειτουργία της, αλλά 

διαχωρίζεται σε υπολειτουργίες: αποθήκευση, ανάσυρση και κεντρική επεξεργασία, 

εφόσον βρέθηκε ότι οι συµµετέχοντες παρουσίαζαν ελλείµµατα στις διαφορετικές αυτές 

υπολειτουργίες.  

2.3.2. NMDA ΥΠΟ∆ΟΧΕΙΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

Ανάµεσα στις νευροχηµικές υποθέσεις της σχιζοφρένειας, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, 

είναι και το µοντέλο του γλουταµινικού NMDA υποδοχέα του οποίου το όνοµα 

προέρχεται από το Ν-µεθυλ-D-ασπαρτικό οξύ (κύριος αγωνιστής που τον διεγείρει), 

σύµφωνα µε τoν οποίo οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια έχουν µειωµένο πληθυσµό υποδοχέων. 

Η παραπάνω υπόθεση προκύπτει από το γεγονός ότι οι ανταγωνιστές των NMDA 

υποδοχέων προκαλούν ψύχωση και γνωστικά ελλείµµατα που παρατηρούνται και στους 

ασθενείς µε σχιζοφρένεια (Bubeníková-Valešová και συν., 2008, Newcomer και συν., 

1999). 

Η υπολειτουργία των NMDA υποδοχέων ασχέτως από τον µηχανισµό µε τον οποίο 

προκύπτει µπορεί να προκαλέσει συµπτώµατα σχιζοφρένειας. Για το λόγο αυτό οι έρευνες 

έχουν στραφεί στα κλινικά αποτελέσµατα των NMDA ανταγωνιστών, όπως είναι η 

κεταµίνη και η φαινκυκλιδινη (PCP ή αγγελόσκονη) (Newcomer και συν., 1999, Balla και 

συν., 2001, , Bunney και συν., 2000, Halberstadt, 1995, Jentsch & Roth, 1999. Jentsch και 

συν., 1997, 1999, 2000; Krystal και συν., 2003, Le Pen και συν., 2003, Noda και συν., 

2000, Olney & Farber, 1995a,b, Tsai & Coyle, 2002). Πριν από το 1999 ερευνητές 

περιέγραψαν το κλινικό σύνδροµο που προκύπτει από τη χρήση PCP, του οποίου τα 

συµπτώµατα είναι χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας και περιλαµβάνουν ψευδαισθήσεις, 

παραισθήσεις, ιδοσυγκρασιακή και παράλογη σκέψη, φτωχή οµιλία, ταραχή, απόσυρση, 
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µειωµένα κίνητρα και αποσύνδεση. Αυτό το σύνδροµο που προκαλείται από την PCP είναι 

πολύ δύσκολο να διαφοροποιηθεί από την οξεία σχιζοφρένεια (Newcomer και συν., 1999). 

Η κεταµίνη, είναι ένα ανάλογο της PCP που χρησιµοποιείται ακόµη στην ανθρώπινη 

αναισθησία. Έχει αναφερθεί ότι προκαλεί παρόµοιες αντιδράσεις µε την PCP 

(αναστρέψιµα θετικά και αρνητικά σχιζοφρενικά συµπτώµατα) αλλά σε µικρότερο βαθµό 

(Newcomer και συν., 1999, Krystal και συν., 1994, Luby και συν., 2002, Morgan, Mofeez, 

Brandner, Bromley, Curran, 2004, Morgan, Ricelli, Maitland, Curra, 2004). 

Πράγµατι, η χορήγηση ανταγωνιστών υποδοχέων NMDA (κεταµίνης) σε 10 υγιείς 

συµµετέχοντες, σε πειραµατική µελέτη των Kyung-Heup Ahna και συν., 2003 προκάλεσε 

έκπτωση της µνήµης εργασίας. Ανάλογα αποτελέσµατα προκύπτουν και από την µελέτη 

των Adler και συν., 1998 οι οποίοι χορήγησαν ενδοφλεβίως σε 10 υγιείς εθελοντές 0,12 

mg/kg κεταµίνης ως δόση εφόδου και στη συνέχεια µε ρυθµό 0,65 mg/kg για µια ώρα. Τα 

αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπήρξε διαταραχή σκέψης στους συµµετέχοντες, η οποία 

συσχετίστηκε θετικά σε υψηλό βαθµό µε την έκπτωση στη µνήµη εργασίας που 

παρατηρήθηκε. Σε παρόµοια µελέτη, των Malhotra και συν., 1996, στην οποία έλαβαν 

µέρος 15 υγιείς εθελοντές, εξετάστηκαν τα αποτελέσµατα της χορήγησης 

υποαναισθητικών δόσεων κεταµίνης στη ελεύθερη ανάκληση λέξεων. Παρατηρήθηκε, 

µεταξύ άλλων, µείωση της ικανότητας ελεύθερης ανάκλησης και συγκέντρωσης, εκτός 

από τα έκδηλα συµπτώµατα ψύχωσης που προκλήθηκαν. 

2.3.3. Ντοπαµίνη και Μνήµη Εργασίας στη σχιζοφρένεια 

Η ντοπαµίνη είναι ένας από τους πιο βασικούς νευροδιαβιβαστές στην κατηγορία των 

κατεχολαµινών. Εµπλέκεται  σε µεγάλο βαθµό στη σχιζοφρένεια και για το λόγο αυτό έχει 

προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών. Η υπερβολική απελευθέρωση ντοπαµίνης έχει 

φανεί ότι αποτελεί µια από τις παθοφυσιολογικές συνιστώσες τη σχιζοφρένειας. Αυτό το 

συµπέρασµα βασίζεται σε έρευνες που δείχνουν ότι οι ντοπαµινεργικοί αγωνιστές όπως η 

αµφεταµίνη προκαλούν ψύχωση παρόµοια µ’ αυτήν των ασθενών µε σχιζοφρένεια 

(Guttman & Sargant, 1937, Young & Scoville, 1938, Connell, 1958, Bell, 1965, Angrist & 

Gershon, 1970, Snyder, 1973, Janowsky & Risch, 1979, Robinson & Becker, 1986, 

Lieberman και συν., 1987, Curran και συν., 2004), καθώς και στο γεγονός ότι τα 
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αντιψυχωσικά φάρµακα είναι ντοπαµινεργικοί ανταγωνιστές (Carlsson, 1974, Seeman, 

1987, Goto & Grace , 2007).  

Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι στον προµετωπιαίο φλοιό των ασθενών µε σχιζοφρένεια 

υπάρχει υποδραστηριότητα του ντοπαµινεργικού συστήµατος και υπερλειτουργία του 

ντοπαµινεργικού συστήµατος σε υποφλοιικές περιοχές όπως το ραβδωτό σώµα (Abi-

Dargham, 2004, Abi-Dargham & Moore, 2003, Abi-Dargham και συν., 1998, 2000, 2002, 

Breier και συν., 1997, Davis και συν., 1991, Frankle και συν., 2003, Goldman-Rakic και 

συν., 2004, Kahn & Davis, 2000, Kegeles και συν., 2000, Koh και συν., 2003, Laruelle, 

2003, Laruelle & Abi-Dargham, 2003, Laruelle και συν., 1999, 2003, Manoach, 2003, 

Seeman & Kapur, 2000, Suhara και συν., 2002). Η λειτουργία της ντοπαµίνης στον 

προµετωπιαίο φλοιό ρυθµίζει τη ντοπαµινεργική δραστηριότητα σε υποφλοιϊκές δοµές. 

Συγκεκριµένα θεωρείται ότι η προµετωπιαία δραστηριότητα αναστέλλει τη δραστηριότητα 

της ντοπαµίνης στο ραβδωτό σώµα µέσω ανασταλτικών νευρώνων GABA στο 

µεσεγκέφαλο ή στο ραβδωτό (Carr & Sesack 2000). Αυτό το κύκλωµα θεωρείται 

δυσλειτουργικό στη σχιζοφρένεια (Grace, 2000, Weinberger, 1987). Η υπερδραστηριότητα 

των D2 υποδοχέων της ντοπαµίνης ενοχοποιείται για τη θετική συµπτωµατολογία (Abi-

Dargham και συν., 2000, Seeman, 2006, Meisenzahl και συν., 2007), ενώ για την αρνητική 

συµπτωµατολογία και τα γνωστικά ελλείµµατα τα ευρύµατα ενοχοποιούν τη 

δυσλειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού που µπορεί να οφείλεται είτε σε υπερλειτουργία 

του ντοπαµινεργικού συστήµατος είτε σε υπολειτουργία του (Meisenzahl και συν., 2007, 

Guillin, 2007, Weinberger, 1987). 

Τα επίπεδα της ντοπαµίνης στον προµετωπιαίο φλοιό έχουν καίρια σηµασία για τη 

γνωστική λειτουργία. Μια πληθώρα στοιχείων δείχνουν ότι υπάρχει µια σχέση 

ανεστραµµένης κωδωνοειδούς καµπύλης µεταξύ της δραστηριότητάς της ντοπαµίνης στον 

προµετωπιαίο φλοιό και επιδόσεων της µνήµης εργασίας (Εικόνα 3., Goldman-Rakic και 

συν., 2000). Η σχέση αυτή φαίνεται να αντικατοπτρίζει περίπλοκες επιδράσεις της 

λειτουργίας των D1 και D2 υποδοχέων στους γειτονικούς γλουταµινικούς και GABA 

νευρώνες (Seamans & Yang 2004). Κατά συνέπεια, η µνήµη εργασίας δυσλειτουργεί µετά 

από τοπική έγχυση στον προµετωπιαίο φλοιό D1 (και όχι D2) ανταγωνιστών και 

αγωνιστών (Brozoski και συν., 1979, Sawaguchi & Goldman-Rakic, 1991, Williams & 

Goldman-Rakic, 1995, Desimone, 1995, Zahrt και συν., 1997, Seamans και συν., 1998, 
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Kirrane και συν., 2000). Σε ενδιάµεσα επίπεδα ντοπαµίνης παρατηρείται η βέλτιστη 

απόδοση της µνήµης εργασίας. Αυτό είναι ένα παράδειγµα της κλασσικής σχέσης 

ανεστραµµένης κωδωνοειδούς καµπύλης, γνωστή ως η καµπύλη  Yerkes–Dodson (Goto & 

Grace, 2007). 

 

 

Εικόνα 3. Η σχέση ανεστραµµένης κωδωνοειδούς καµπύλης µεταξύ της ντοπαµίνης και λειτουργίας 

προµετωπιαίου φλοιού (PFC) (Goldman-Rakic και συ., 2000). Η λειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού είναι 

βέλτιστη σε ενδιάµεσα επίπεδα ντοπαµίνης (ανοικτόχρωµη περιοχή) (Winterer & Weinberger, 2004). Η 

λειτουργία του PFC είναι διαταραγµένη σε καταστάσεις ντοπαµινεργικής υπολειτουργίας (π.χ., σε 

ηλικιωµένα ζώα και σε ασθενείς µε νόσο Πάρκινσον) και υπερλειτουργίας (π.χ. σε στρεσαρισµένα ζώα ή 

κατά τη διάρκεια αµφεταµινικής ψύχωσης) 

  

Σε συµφωνία µε τα παραπάνω βρίσκεται και το εύρυµα ότι οι αγωνιστές ντοπαµίνης 

βελτιώνουν τη µνήµη εργασίας όταν χορηγούνται σε άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις σε 

σχετικές δοκιµασίες, ενώ όταν οι αγωνιστές χορηγηθούν σε άτοµα µε υψηλές επιδόσεις 

στις δοκιµασίες µνήµης εργασίας, η επίδοση µειώνεται (Mattay, Callicott, Bertolino και 

συν., 2000). Επίσης στη διαταραχή της σχιζοφρένειας οι D1 υποδοχείς προκαλούν είτε 

υπερενεργοποιήση είτε υποενεργοποιήση του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού κατά 

τις δοκιµασίες µνήµης εργασίας και µειωµένες επιδόσεις στις δοκιµασίες αυτές (Goldman- 

Rakic, Castner, Svensson και συν., 2004, Elvevag & Goldberg, 2000, Goldberg & Green, 
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2000, 2002, Goldberg και συν., 2003, Gooding & Tallent, 2004, Kuperberg & Heckers, 

2000, Lewis, 2004, Weinberger & Gallhofer, 1997, Winterer & Weinberger, 2004). 

Η κατεχολο-µέθυλο-τρανσφεράση (COMT) είναι ένα καταβολικό ένζυµο των 

κατεχολαµινών ντοπαµίνη, νορεπινεφρίνη και επινεφρίνη (Tost, Tajvar , Meyer-

Lindenberg, 2010). Το ένζυµο κωδικοποιείται από ένα γονίδιο που βρίσκεται στο 

χρωµόσωµα 22q11, απουσία µέρους του οποίου οδηγεί σε ένα πολύπλοκο σύνδροµο το 

υπερώιο-καρδιο-προσωπικό σύνδροµο, που σχετίζεται σε υψηλό ποσοστό µε ψυχιατρικές 

εκδηλώσεις ανάµεσα στις οποίες την σχιζοφρένεια και άλλες ψυχώσεις. Οι παρατηρήσεις 

αυτές έχουν τοποθετήσει το γονίδιο για την COMT στη λίστα µε τα υποψήφια γονίδια που 

συµµετέχουν στη γένεση της σχιζοφρένειας (Tost, Tajvar, Meyer-Lindenberg, 2010). 

Πλήθος στοιχείων προσφέρει στήριξη στην υπόθεση ότι η COMT παίζει έναν 

απροσδόκητα σηµαντικό ρόλο στον καταβολισµό της ντοπαµίνης στον προµετωπιαίο 

φλοιό (PFC) (Tunbridge E. και συν., 2006, Matsumoto και συν., 2003a, Karoum και συν., 

1994, Gogos και συν., 1998, Huotari και συν., 2002, Ceravolo και συν., 2002, Tunbridge 

και συν., 2004a). Η συγκέντρωση των µεταφορέων ντοπαµίνης είναι µικρότερη στον 

προµετωπιαίο φλοιό σε σύγκριση µε άλλες περιοχές του εγκεφάλου, π.χ. στο ραβδωτό 

σώµα (Εικόνα 4.) (Sesack και συν., 1998, Tunbridge και συν., 2006), κατά συνέπεια η 

COMT διαδραµατίζει σηµαντικότερο ρόλο για την αδρανοποίηση της ντοπαµίνης στην 

περιοχή αυτή. 
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Εικόνα 4. Ντοπαµινεργική διαβίβαση στον προµετωπιαίο φλοιό (PFC) και στο ραβδωτό σώµα. Στο 

ραβδωτό σώµα, ο µεταφορέας της ντοπαµίνης (DAT) είναι υπεύθυνος για τη αποµάκρυνση της ντοπαµίνης 

από τη συναπτική σχισµή, µε την κατεχολ-Ο-µεθυλοτρανσφεράση (COMT), να παίζει πολύ µικρό ρόλο. 

Στον PFC, η έλλειψη µεταφορέα ντοπαµίνης στη σύναψη σηµαίνει ότι η COMT διαδραµατίζει 

σηµαντικότερο ρόλο για την αδρανοποίηση της ντοπαµίνης. Έτσι, όσο µικρότερη είναι η δράση της COMT 

στους Met158 µεταφορείς, σε σύγκριση µε Val158 µεταφορείς, τόσο πιο αυξηµένη είναι η συγκέντρωση της 

ντοπαµίνης στον PFC (Tunbridge και συν., 2006). 

 

Έχει αποδειχτεί ότι ο πολυµορφισµός Val158Met της COMT επηρεάζει τη 

θερµοσταθερότητα της παραγόµενης πρωτεΐνης, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση 

της ενζυµικής δραστηριότητας στους µεταφορείς του αλληλόµορφου Met, και κατά 

συνέπεια την ύπαρξη µεγαλύτερης διαθεσιµότητας ντοπαµίνης (Chen και συν., 2004). 

Αυτή η µείωση του ενζύµου µπορεί να προκαλεί τις ευεργετικές (για τις γνωστικές 

λειτουργίες) αλλαγές στη δραστηριότητα του προµετωπιαίου  φλοιού (Egan και συν., 

2001, Mattay και συν., 2000, Goldberg και συν., 2003). 
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Από την άλλη, πολυάριθµες έρευνες έχουν δείξει ότι ο πολυµορφισµός Val158Met στο 

γονίδιο της COMT επηρεάζει τη λειτουργία του ενζύµου οδηγώντας είτε σε χαµηλή 

δραστηριότητά του (και εποµένως υψηλή ντοπαµινεργική διαβίβαση) στο αλληλόµορφο 

met/met είτε σε υψηλή δραστηριότητά του (και εποµένως χαµηλή ντοπαµινεργική 

νευροδιαβίβαση) στο αλληλόµορφό val/val. Για το λόγο αυτό το αλληλλόµορφο val/val 

της COMT συνδέεται µε τη σχιζοφρένεια (Tost, Tajvar, Meyer-Lindenberg, 2010). 

∆εδοµένου ότι η δραστηριότητα του προµετωπιαίου φλοιού σχετίζεται άµεσα µε τη µνήµη 

εργασίας, οι οµοζυγώτες Val/Val παρουσιάζουν σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση σε 

δοκιµασίες µνήµης εργασίας σε σχέση µε τους οµοζυγώτες Met/Met (Goto & Grace, 2007, 

Diaz-Asper και συν., 2008, Bertolino και συν., 2006). 

Μελέτες που αφορούν χορήγηση αµφεταµίνης σε άτοµα µε γονότυπο Val/Val, και 

Met/Met, έδειξαν ότι η αµφεταµίνη βελτίωσε τη µνήµη εργασίας σε όλα τα επίπεδα 

δυσκολίας των δοκιµασιών στους Val/Val, ενώ στους Met/Met δεν είχε καµία επίδραση 

στις χαµηλού και µέτριου επιπέδου δυσκολίας, αλλά χειροτέρευσε την επίδοσή τους στις 

δύσκολες δοκιµασίες (Mattay και συν., 2003). 

Παρατηρήσεις σε υγιείς ανθρώπους, έδειξαν ότι το φάρµακο τολκαπόνη που είναι 

αναστολέας του ενζύµου COMT και συνεπώς αυξάνει τα επίπεδα της ντοπαµίνης στον 

προµετωπιαίο φλοιό, βελτιώνει τη µνήµη εργασίας σε οµοζυγώτες Val/ Val της COMT 

που έχουν σχετικά χαµηλά επίπεδα ντοπαµίνης στον προµετωπιαίο και επηρεάζει αρνητικά 

τη µνήµη εργασίας στους ανθρώπους που έχουν γονότυπο met/met και υψηλές 

συγκεντρώσεις ντοπαµίνης στον προµετωπιαίο φλοιό (Giakoumaki, Roussos, Bitsios, 

2008, Apud, Mattay, Chen, Kolachana, Callicott, Rasetti, και συν.,  2007, όπως αναφέρεται 

στο Roussos, Giakoumaki & Bitsios, 2009, Wirgenes και συν., 2010). 

Επίσης η εφάπαξ χορήγηση τολκαπόνης που ενισχύει τη δράση της ντοπαµίνης στον 

πλαγιοραχιαίο προµετωπιαίο φλοιό βελτιώνει τη µνήµη σε ασθενείς µε ψύχωση 

ανξαρτήτως γονότυπου (Giakoumaki και συν., 2010).  

Οι Roussos, Giakoumaki & Bitsios, (2009) εξέτασαν τη δράση του φαρµάκου τολκαπόνη 

(αναστολέας δράσης της Comt) σε υγιές δείγµα ανθρώπων µε τον πολυµορφισµό rs4818 

C/G της COMT σε δοκιµασίες µνήµης εργασίας (n-back task & letter number sequencing).  
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Ενώ στη συνθήκη placebo ο χρόνος αντίδρασης στα έργα µνήµης εργασίας των ανθρώπων 

µε το αλληλόµορφο G/G (χαµηλή συγκέντρωση ντοπαµίνης στον προµετωπιαίο φλοιό), 

ήταν πολύ µεγαλύτερος από το χρόνο αντίδρασης της οµάδας µε το αλληλόµορφο  C/C 

(υψηλή συγκέντρωση ντοπαµίνης στον προµετωπιαίο), η τολκαπόνη βελτίωσε την 

απόδοση των ανθρώπων µε G/G στα έργα µνήµης εργασίας και όχι των C/C (Εικόνα 5). 

Επίσης πρόσφατη µετανάλυση που υπάρχει στην ιστοσελίδα 

(http://www.schizophreniaforum.org/res/sczgene/meta.asp?geneID_420) (όπως 

αναφέρεται από τους Roussos, Giakoumaki & Bitsios, 2009), καταλήγει στο ότι ο 

πολυµορφισµός COMT rs4818 συνδέεται ισχυρά µε τη σχιζοφρένεια. 

 

Εικόνα 5. Ο χρόνος αντίδρασης (πάνω) και οι σωστές αποκρίσεις (µέση) στη δοκιµασία n-back και οι 

σωστές αποκρίσεις στη δοκιµασία Letter Number Sequencing (κάτω) για τις οµάδες µε τους 2 γονότυπους 

(G/G - C/C)  και κάτω από τις 2 συνθήκες χορήγησης φαρµάκων (placebo – τολκαπόνη). (Roussos P., 

Giakoumaki S. & Bitsios P., 2009). 
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Από τα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι η ντοπαµίνη 

καθώς και κάθε παράγοντας και διαδικασία που παρεµβαίνει στη λειτουργία της σχετίζεται 

µε τη λειτουργία της µνήµης εργασίας. 

 

2.4. ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

� ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ που χρησιµοποιούνται για να 

αξιολογηθεί η µνήµη εργασίας αναφέρονται ενδεικτικά παρακάτω:  

• Άµεσης Ανάκλησης Οπτικών Ακολουθιών (Digit span task) και Άµεσης 

Ανάκλησης χωρικών Ακολουθιών (Spatial span task). Οι πιο συχνά χρησιµοποιούµενες 

δοκιµασίες στις µελέτες µνήµης εργασίας είναι οι δοκιµασίες Άµεσης Ανάκλησης 

Οπτικών Ακολουθιών (Digit Span) και οι  δοκιµασίες Άµεσης Ανάκλησης χωρικών 

Ακολουθιών (Spatial Span) (Lezak και συν., 2004) (Εικόνα 6.). Περιλαµβάνουν δύο 

συνθήκες την ευθεία και αντίστροφη ανάκληση. Η πρώτη είναι δοκιµασία απλής 

συγκράτησης στη µνήµη, ενώ η δεύτερη απαιτεί διατήρηση και επεξεργασία και θεωρείται 

ότι αποτελεί δοκιµασία για τον έλεγχο του κεντρικού επεξεργαστή της µνήµης εργασίας 

(Carlesimo και συν., 1994, Cherry και συν., 1996, Brebion και συν., 1998, Stone και συν., 

1998). Μεταναλυτικές µελέτες συγκλίνουν στο ότι τα ελλείµµατα που παρατηρούνται σε 

δοκιµασίες διατήρησης και επεξεργασίας είναι αξιοσηµείωτα στη σχιζοφρένεια σε σχέση 

µε αυτά που παρατηρούνται στις δοκιµασίες που απαιτούν µόνο διατήρηση (Dickinson και 

συν., 2007, Mesholam-Gately και συν., 2009, Lee και συν., 2005, Zakzanis και συν., 

1999). Στις δοκιµασίες που απαιτούν ευθεία ανάκληση θεωρείται ότι εµπλέκονται ο 

φωνολογικός (articulatory) ρυθµιστής και ο οπτικοχωρικός ρυθµιστής (Smyth & Scholey, 

1994, Cherry και συν., 1996, Pantelis και συν., 1997). Άλλες έρευνες  έχουν  δείξει ότι και 

η ευθεία ανάκληση στη δοκιµασία Spatial Span παρουσιάζει ελλείµµατα στη σχιζοφρένεια 

(Fleming και συν., 1997, Rizzo και συν., 1996, Pantelis και συν., 1997, Salame και συν., 

1998 ). 
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Εικόνα 6. Παράδειγµα δοκιµασίας χωρικής µνήµης εργασίας (spatial working memory span). Οι 

συµµετέχοντες αποφασίζουν αν µια οµάδα από αριθµούς που παρουσιάζονται ξεχωριστά είναι κανονικοί ή 

το είδωλο τους από καθρέπτη (mirror-imaged), ενώ πρέπει να συγκρατήσουν στη µνήµη τους το σηµείο όπου 

παρουσιάζονται κάθε φορά οι χρωµατισµένοι κύκλοι Στο τέλος της δοκιµασίας οι συµµετέχοντες πρέπει να 

δείξουν στην τελευταία κάρτα τους κύκλους που χρωµατίστηκαν µε τη σειρά που τους παρουσιάστηκαν 

(Jeanyung Chey και συν., 2002). 

 
 
• Reading span tasks. Προτάθηκε από τους Daneman & Carpenter, (1980) σαν 

επέκταση της εκδοχής των δοκιµασιών µνήµης. Ζητείται από τους συµµετέχοντες να 

διαβάσουν σειρές από προτάσεις. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι προτάσεις χωρίς την 

τελευταία λέξη την οποία καλούνται να θυµηθούν. Οι δοκιµασίες αυτές θεωρείται ότι 

ερευνούν τη µνήµη εργασίας, γνωστικές διεργασίες και την αναγνωστική ικανότητα 

(Daneman & Carpenter, 1980, Friedman & Akira Miyake, 2004). Υπάρχει σηµαντική 

συσχέτιση µεταξύ της επίδοσης στη δοκιµασία και της κατανόησης κειµένου τόσο στους 

υγιείς συµµετέχοντες όσο και στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια, η οποία υποστηρίζει την 

υπόθεση ότι τα ελλείµµατα στην κατανόηση κειµένου προκύπτουν από γενικότερη 
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γνωστική έκπτωση που έχει σχέση µε τη λειτουργία της µνήµης εργασίας  (Condray και 

συν., 1996). 

 
• ∆οκιµασίες γνωστικής ευελιξίας (Attentional set-shifting tasks), όπως η 

δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του WISCONSIN, οι οποίες χρησιµοποιούνται κατά κύριο 

λόγο για την αξιολόγηση των επιτελικών λειτουργιών. Για τη µνήµη εργασίας αποτελούν 

έναν τρόπο εκτίµησης της λειτουργίας του κεντρικού επεξεργαστή (Nyhus και συν., 2009) 

(Εικόνα 7). 

 

Εικόνα 7. Κάρτες από τη δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του WISCONSIN (Dehaene & Changeux, 1991) 

Τη δοκιµασία αυτή κατασκεύασαν οι Grant & Berg το 1948 για την εκτίµηση της 

αφαιρετικής νόησης, την ικανότητα αντίληψης εννοιών, ευελιξίας και σχεδιασµού 

στρατηγικής (Eling, Derckx & Maes, 2008). Χρόνια αργότερα ο Milner, 1963 τη 

χρησιµοποίησε για την αξιολόγηση της προµετωπιαίας δυσλειτουργίας σε ασθενείς µε 

ελλείµµατα στην περιοχή αυτή (Εικόνα 8). Την καταλληλότητα της δοκιµασίας για την 

εκτίµηση τέτοιου είδους ελλειµµάτων επιβεβαιώνουν πολλές έρευνες (Drewe, 1974, 

Milner, 1963, Nelson, 1976, Robinson, Heaton, Lehman, & Stilson, 1980, Teuber, 

Battersby & Bender, 1951).  
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Ωστόσο σε αντίθεση µε την παραπάνω υπόθεση, πολλοί ερευνητές έχουν αµφισβητήσει 

την καταλληλότητα της δοκιµασίας για την εκτίµηση της µετωπιαίας λειτουργίας (Lezak, 

Howieson & Loring, 2004, Strauss, Sherman & Spreen, 2006, Axelrod και συν., 1996). 

 

 

 

Εικόνα 8. Περιοχές ενεργοποίησης κατά την εκτέλεση της δοκιµασίας ταξινόµησης καρτών του 

Winsconsin (Duncan και συν., 2000). 

 

Στη συµβατική της µορφή η δοκιµασία αποτελείται από 4 κάρτες κλειδιά και 128 

απαντητικές κάρτες µε γεωµετρικά σχήµατα που διαφέρουν µεταξύ τους σε τρεις 

διαστάσεις, το χρώµα, το σχήµα και τον αριθµό που φέρουν (Heaton, 1981, Heaton και 

συν., 1993). Ζητείται από τους εξεταζόµενους να βρουν το σωστό κανόνα µε τη µέθοδο 

δοκιµής και λάθους και την ανατροφοδότηση του εξεταστή. Μόλις ο εξεταζόµενος βρει το 

σωστό κανόνα πρέπει να συνεχίσει τη δοκιµασία σύµφωνα µε αυτόν τον κανόνα. Μετά 

από 10 συνεχόµενες σωστές απαντήσεις, ο κανόνας αλλάζει χωρίς προειδοποίηση 

απαιτώντας από τον εξεταζόµενο να αναγνωρίσει και να προσαρµοστεί σ’ αυτή την 

αλλαγή. Η δοκιµασία δε χρονοµετρείται και συνεχίζεται µέχρι να ταξινοµηθούν όλες οι 
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κάρτες ή µέχρι να αναγνωριστούν 6 κριτήρια ταξινόµησης (Nyhus και συν., 2009). Η 

επίδοση των συµµετεχόντων κρίνεται σύµφωνα µε δύο ή τρία κριτήρια: αριθµός κανόνων 

που υιοθετήθηκαν, αριθµός λαθών εµµονής και αριθµός λαθών µη εµµονής (Barcelο & 

Knight, 2002, Bowden και συν., 1998, Greve, 1993, Greve, Bianchini, Hartley, & Adams, 

1999, Greve και συν., 2002). 

• ∆οκιµασίες N-back (οπτικές – λεκτικές - χωρικές), οι οποίες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν για την εκτίµηση της οπτικής, της χωρικής, αλλά και της λεκτικής 

εργαζόµενης µνήµης, ανάλογα µε την εκδοχή της δοκιµασίας. Το N αναφέρεται στον 

αριθµό των ερεθισµάτων που πρέπει να θυµηθεί ο εξεταζόµενος (π.χ. στη συνθήκη 2-back, 

ο εξεταζόµενος πρέπει να δώσει την απάντησή του σε κάθε ερέθισµα που είναι όµοιο µε 

εκείνο που προηγούνταν κατά δύο ερεθίσµατα) (Jainta και συν., 2008, Chen και συν., 

2008) (Εικόνα 9).  

Οι περιοχές που φαίνεται να ενεργοποιούνται κατά τις δοκιµασίες αυτές εντοπίζονται στον 

προµετωπιαίο και βρεγµατικό φλοιό (Owen και συν., 2005, Wager & Smith, 2003). Οι 

διαδικασίες που λαµβάνουν χώρα είναι η διατήρηση και η επεξεργασία των πληροφοριών 

Meegan και συν., 2004, Ragland και συν., 2002, Owen και συν., 2005). 

 

Εικόνα 9. Η οπτική δοκιµασία  n-back περιέχει µια ακολουθία γραµµάτων και ο εξεταζόµενος πρέπει να 

αναφέρει αν το γράµµα στο παρόν στάδιο "ν" είναι το ίδιο µε εκείνο πριν από το βήµα "ν-1» ή «ν-2» (Jainta 

και συν., 2008). 
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• ∆οκιµασία καθυστερηµένης ανάκλησης (DRT: Delayed Response Task) τα 

οποία χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της χωρικής µνήµης εργασίας, ή και της 

οπτικής µνήµης εργασίας ανάλογα µε την εκδοχή (Gisiger και συν., 2005).  

Είναι µια από τις δοκιµασίες που αντανακλούν την προµετωπιαία λειτουργία, και 

ειδικότερα τη λειτουργία του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού (Goldman & 

Rosvold, 1970, Fuster & Alexander, 1971, Oscar-Berman, 1975, Fuster, 1997). Από τους 

πρώτους ερευνητές που έδειξαν ότι παρουσιάζεται µειωµένη επίδοση σ’ αυτή τη 

δοκιµασία σε περιπτώσεις βλαβών στην µετωπιαία περιοχή ήταν ο Jacobsen (1935) και 

µεταγενέστερες µελέτες επιβεβαίωσαν τα ευρήµατά του (Funahashi και συν., 1993, 

Quintana & Fuster, 1993). 

Χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά από τους Park & Holzman (1992) για να εξεταστούν τα 

ελλείµµατα στη χωρική µνήµη εργασίας και στο νευρωνικό της υπόστρωµµα, τον 

προµετωπιαίο φλοιό στη σχιζοφρένεια, τα οποία επιβεβαιώθηκαν αργότερα από πολλές 

έρευνες (Keefe και συν., 1995, Fleming και συν., 1997, Goldman-Rakic & Selemon, 

1997). 

Για τη χωρική µνήµη αρχικά παρουσιάζεται µια κουκίδα – στόχος για 200ms, στη 

συνέχεια οι συµµετέχοντες καλούνται να δείξουν τη θέση του στόχου. Στη δεύτερη 

συνθήκη (µε την καθυστέρηση) παρουσιάζεται µια κουκίδα – στόχος για 200ms, στη 

συνέχεια οι συµµετέχοντες απασχολούνται µε άλλο έργο για 10s και κατόπιν 

παρουσιάζεται µια εικόνα όπου θα πρέπει να εντοπιστεί η θέση της κουκίδας στόχου 

(Smith και συν., 2006). (εικόνα 10) 

 

Εικόνα 10. ∆οκιµασία καθυστερηµένης ανάκλησης για τη χωρική µνήµη εργασίας (Smith και συν., 2006) 
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• ∆οκιµασία ακολουθιών γραµµάτων - αριθµών (Letter Number Sequencing), µε 

την οποία ελέγχεται η λεκτική – φωνολογική µνήµη εργασίας. ∆ιαβάζεται µία σειρά από 

ανακατεµένα γράµµατα και αριθµούς και ο εξεταζόµενος καλείται να την επαναλάβει 

βάζοντας πρώτα τα γράµµατα σε αλφαβητική σειρά και ακολούθως τους αριθµούς σε 

αύξουσα σειρά. Θεωρείται ότι η δοκιµασία αφορά τρία ή και περισσότερα υποσυστήµατα 

της µνήµης εργασίας (Luo και συν., 2010). 

 

� ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

Στους ανθρώπους µια απο τις πιο κοινές τεχνικές για την καταγραφή και µελέτη της 

νευρωνικής βάσης της γνωστικής λειτουργίας είναι η καταγραφή ηλεκτρικής 

δραστηριότητας περιοχών ή µεµονοµένων νευρώνων του εγκεφάλου µε τη µέθοδο των  

προκλητών τεχνικών δυναµικών (ERPs). Με την τεχνική αυτή καταγράφονται τα δυναµικά 

που προκαλούνται από τις αλλαγές στην ηλεκτρική δραστηριότητα των νευρώνων µετά 

απο τον ερεθισµό τους. Ένα αισθητικό ερέθισµα (π.χ. ένα φωτεινό ερέθισµα) προκαλεί µια 

ηλεκτρική δραστηριότητα στην αντίστοιχη περιοχή του φλοιού που απεικονίζεται µε 

χαρακτηριστική κυµατοµορφή (Εικόνα 11). Η µελέτη των οπτικών, των ακουστικών και 

των σωµαταισθητικών προκλητών δυναµικών, είναι πολύ χρήσιµα στην κλινική πράξη, 

γιατί βοηθούν στη διάγνωση αλλά και στον έλεγχο της εξέλιξης µιας διαταραχής. Ιδιαίτερα 

χρήσιµη είναι αυτή η τεχνική για τη µελέτη των ανώτερων νοητικών λειτουργιών, όπως η 

αντίληψη και η προσοχή. Τα δυναµικά Ρ300 συνεισφέρουν πολύ στη µελέτη αυτού του 

είδους λειτουργιών. Πρόκειται για ένα θετικό κύµα που προκαλείται µετά την στιγµιαία 

παρουσίαση ενός ερεθίσµατος, το οποίο έχει κάποιο νόηµα για το άτοµο. Το κύµα αυτό 

καταγράφεται 300 msec µετά την παρουσίαση του ερεθίσµατος. Στην ουσία το δυναµικό 

αυτό αντανακλά διεργασίες επεξεργασίας πληροφοριών και ερεθισµάτων (Κοσµίδου, 

2008, Παναγής, 2002). 
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Εικόνα 11. Φυσιολογικά οπτικά προκλητά δυναµικά µετά από ερεθισµό του δεξιού οφθαλµού (Παναγής, 
2002). 

 

� ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ 

Στις τεχνικές απεικόνισης του εγκεφάλου και τη µελέτη των γνωστικών λειτουργιών 

περιλαµβάνονται η αξονική (ή υπολογιστική) τοµογραφία (CT), η τοµογραφία εκποµπής 

ποζιτρονίων (PET), τοµογραφία εκποµπής µονήρους φωτονίου (SPECT), η µαγνητική 

τοµογραφία εγκεφάλου (MEG) και η λειτουργική απεικόνιση µαγνητικού συντονισµού 

(fMRI) (Παναγής, 2002, Κοσµίδου, 2008) .  

Οι τεχνικές αυτές δίνουν τη δυνατότητα στους νευροεπιστήµονες να προσδιορίζουν 

συµπεριφορικά προβληµάτα ασθενών µε εγκεφαλική βλάβη και να τα συσχετίζουν µε τις 

περιοχές του εγκεφάλου που έχουν πληγεί αλλά και να µελετούν τη λειτουργία του 

εγκεφάλου αναίµακτα (Παναγής, 2002,  Κοσµίδου, 2008). 

Η τεχνική της αξονικής (ή υπολογιστικής) τοµογραφίας (CT) διαθέτει µεγάλη ευκρίνεια 

και παρέχει δυσδιάστατες εικόνες που αποκαλύπτουν πολύ λεπτές διαφορές και 
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διαφοροποιούν τα οστά, τον εγκέφαλο και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (Εικόνα 12.) 

(Shenton M. Και συν., 2010,  Κοσµίδου, 2008). 

 

 

Εικόνα 12. Η τεχνική της αξονικής τοµογραφίας. (Shenton M. Και συν., 2010) 

 

Η ευκρίνεια της αξονικής τοµογραφίας µπορεί να ενισχυθεί µε την ενδοφλέβια ένεση 

σκιαγραφικών ουσιών που αυξάνουν την απορρόφηση των ακτίνων Χ (Παναγής, 2002). 

Μια ακόµα πιο λεπτοµερή απεικόνιση του εγκεφάλου µπορεί να µας δώσει η µαγνητική 

τοµογραφία (MRI), γνωστή και ως πυρηνικός µαγνητικός συντονισµός (ΝMR), που 

εισήχθη στην κλινική πράξη το 1983 (Παναγής, 2002). Παρέχει µια εξαιρετικά λεπτοµερή 

απεικόνιση των διαφορετικών δοµών του εγκεφάλου (ευκρινής διαφοροποίηση φαιάς και 

λευκής ουσίας) σε οριζόντιες, σε οβελιαίες και µετωπιαίες τοµές (Shenton M. Και συν., 

2010) (Εικόνα 13).  
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Εικόνα 13. Μαγνητική τοµογραφία όπου φαίνεται µια  διατοµή των κοιλιών. Παρατηρείστε τον εµφανή 

διαχωρισµό λευκής και  φαιάς ουσίας. Η φαιά ουσία εµφανίζεται σκουρόχρωµη, η λευκή ουσιία εµφανίζεται 

λευκή και οι κοιλίες µε µαύρο χρώµα (Shenton M. Και συν., 2010). 

 
 

Η λειτουργική µαγνητική τοµογραφία (fMRI) είναι εξέλιξη της µαγνητικής τοµογραφίας. 

Η τεχνική αυτή έχει χρησιµοποιηθεί στη µελέτη διάφορων λειτουργιών του εγκεφάλου 

καθώς µας δίνει στιγµιότυπα της εγκεφαλικής λειτουργίας η οποία ως γνωστόν 

αντανακλάται από την αιµατική ροή στις διάφορες περιοχές και στις διάφορες χρονικές 

στιγµές (π.χ. αισθητικών και κινητικών λειτουργιών) (Κοσµίδου, 2008) (Εικόνα 14.). 
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Εικόνα 14. Λειτουργική µαγνητική τοµογραφία εγκεφάλου στην οποία εµφανίζεται αυξηµένη 

δραστηριότητα (όπως ανιχνεύεται µε τα επίπεδα οξυγόνου στο αίµα) στις περιοχές του οπτικού φλοιού και 

του έξω γονατώδους σώµατος µετά την παρουσίαση ενός ισχυρού αισθητικού ερεθίσµατος. (LGN: έξω 

γονατώδες σώµα, V5: περιοχή V5). (Από Kandel et al. Principles of Neural Science, 5th ed, 2000. 

Ανατυπώνεται µετά από άδεια) (Παναγής, 2002). 

 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας της απεικόνισης τανυστή διάχυσης (DTI Diffusion Tensor 

Imaging) έκανε δυνατή τη µελέτη της λευκής ουσίας στον εγκέφαλο in vivo, κάτι που ήταν 

αδύνατο µε την κλασσική µαγνητική τοµογραφία. Η βασική αρχή αυτής της 

απεικονιστικής µεθόδου είναι ότι η διάχυση των µορίων του νερού είναι οµοιόµορφη σε 

µέσα στο εγκεφαλόνωτιαίο υγρό, όχι όµως και στη λευκή ουσία όπου παρατηρείται πολύ 

ανοιόµορφη κατανοµή ή στη φαιά ουσία όπου εµφανίζεται επίσης ανοµοιόµορφη 

κατανοµή σε µικρότερο όµως βαθµό. Υπολογίζοντας την απόσταση στην οποία διαχέεται 

το νερό ξεκινώντας από ένα συγκεκριµένο σηµείο σε µια δεδοµένη περίοδο προς διάφορες 

κατευθύνσεις, είναι δυνατόν να κατασκευαστεί ένα τρισδιάστατο σχήµα που περιγράφει τη 

διάχυση π.χ. µια έλλειψη, µε το σχήµα και το µέγεθος της έλλειψης να παρέχουν 

πληροφορίες για τους υποκείµενους ιστούς (Shenton M. και συν., 2010).  

Η τοµογραφία εκποµπής ποζιτρονίων συνδυάζει τις αρχές της αξονικής τοµογραφίας µε 

αυτές της ραδιοϊσοτοπικής απεικόνισης. Μας παρέχει πληροφόρηση για τη µεταβολική 

δραστηριότητα περιοχών του εγκεφάλου, υπολογίζοντας την κατανάλωση οξυγόνου,  την 

αιµατική ροή ή το µεταβολισµό της γλυκόζης (Εικόνα 15) (Besson και συν., 1989, 

Frackowiak, 1986,  Παναγής, 2002).  
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Εικόνα 15. Εικόνες εγκεφάλου που έχουν ληφθεί µε την τεχνική της τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων, 

στις οποίες επιδεικνύονται οι περιοχές του φλοιού που συµµετέχουν στην αναγνώριση µιας προφορικής ή 

γραπτής λέξης ή στην ανάλυση της σηµασίας της (σκέψη). (Από Kandel et al. Principles of Neural Science, 

5th ed, 2000. Ανατυπώνεται µετά από άδεια) (Παναγής, 2002). 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ  

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

 

Πολλές µελέτες έχουν φέρει στο φως ευρήµατα σχετικά µε την ύπαρξη  ελλειµµάτων στη 

µνήµη εργασίας των ασθενών µε σχιζοφρένεια σε σχέση µε τον υγιή πληθυσµό (Green και 

συν., 2000, Fleming και συν., 1995, 1997, Goldman-Rakic, 1994, Gooding & Tallent, 

2004, Park & Holzman, 1992, 1993). Πολυάριθµες, επίσης, είναι και οι υποθέσεις που 

δηµιουργήθηκαν και εξετάζονται συνεχώς για τη λεπτοµερή φύση των ελλειµµάτων 

αυτών, καθώς και για την ύπαρξη προδιαθεσικών για την ασθένεια παραγόντων που 

συνδέονται µε τη µνήµη εργασίας. (Cannon και συν., 2000, Egan και συν., 2001). ∆εν 

είναι λίγες τέλος και οι έρευνες στη µνήµη εργασίας για την εύρεση ισχυρών 

ενδοφαιντυπικών δεικτών για την ασθένεια (Snitz και συν., 2006, Gur και συν., 2007). 

Σε πολλές έρευνες η µνήµη εργασίας παρουσιάζεται ελλειµµατική όσον αφορά τη 

διαδικασία της επεξεργασίας και όχι τόσο έντονα στη διατήρηση. (Fleming και συν., 1995,  

Perry και συν., 2001,  Kim και συν.,2004, Fletcher & Honey, 2006). Σε παρόµοιο 

συµπέρασµα κατέληξαν και οι Conklin και συν., (2005) για τη µνήµη εργασίας στους µη 

ψυχωτικούς συγγενείς πρώτου βαθµού σχιζοφρενών ασθενών.  

Παρακάτω θα εξετάσουµε τις δυσλειτουργίες της µνήµης εργασίας στη σχιζοφρένεια σε 

κάθε ένα από τα υποσυστήµατα που αναφέρθηκαν προηγουµένως.  

Τα δεδοµένα που θα παρουσιαστούν προέρχονται από µελέτες σε ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια οι οποίοι εξετάζονται µε τις µεθόδους που αναφέρθηκαν και συγκρίνονται µε 

υγιείς σταθµισµένους πληθυσµούς. 

3.1. ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ 

∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, η µνήµη εργασίας αποτελείται από  

διαφορετικά υποσυστήµατα των οποίων η νευρωνική βάση βρίσκεται σε διαφορετικές 

περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου που όµως επικοινωνούν µεταξύ τους. Υπάρχει ένα 

σύστηµα για την αποθήκευση των φωνολογικών πληροφοριών στους βρεγµατικούς 
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λοβούς κατά κύριο λόγο, ένα σύστηµα επανάληψης των ακουστικών πληροφοριών για να 

διατηρούνται αυτές οι πληροφορίες στην συµπληρωµατική κινητική περιοχή και στην 

περιοχή Broca και ένα σύστηµα για την επεξεργασία των πληροφοριών που βρίσκεται 

στον πλαγιοραχιαίο µετωπιαίο φλοιό (Gruber, 2001, Perlstein, Carter, Noll, και συν., 2001, 

Gruber & von Cramon, 2001, 2003). Από την απουσία διαφορών ανάµεσα σε υγιείς και σε 

ασθενείς στις περιοχές των δύο πρώτων συστηµάτων (στην περιοχή Broca και στην 

βρεγµατικό φλοιό) (Perlstein, Carter, Noll, και συν., 2001), καθώς και από έρευνες για το 

είδος του ελλείµµατος της µνήµης εργασίας στη σχιζοφρένεια, εξάγεται το συµπέρασµα 

ότι οι διαφορές ανάµεσα στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια και στους υγιείς δεν έγκεινται 

στην απλή συγκράτηση και επανάληψη της πληροφορίας, αλλά σε πιο εκτελεστικές 

διαδικασίες που διενεργούνται στον πλαγιοραχιαίο µετωπιαίο φλοιό (Perlstein, Carter, 

Noll, και συν., 2001, Junghee Lee, Sohee Park, 2005). 

Τα ευρήµατα σχετικά µε τη φύση της διαταραγµένης ενεργοποίησης εγκεφαλικών 

περιοχών κατά τη διάρκεια έργων εργαζόµενης µνήµης σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια 

παραµένουν αντιφατικά. Υπάρχουν αποδείξεις σχετικά µε την ύπαρξη παθολογίας στον 

προµετωπιαίο (π.χ. Akbarian και συν., 1993, Selemon & συν., 1995, Akbarian και συν., 

1996, Shenton και συν., 2001, Snitz, 1998, Perlstein και συν., 2001, Snitz και συν., 2005, 

Tan και συν., 2005, Walter και συν., 2007, Karlsgodt και συν., 2007, Schneider και συν., 

2007, Kim και συν., 2010, Garlinghouse και συν., 2010, Barr και συν., 2010) και στο µέσο 

κροταφικό φλοιό (π.χ. Arnold και συν.,1991, Conrad και συν.,1991, Weinberger & Lipska, 

1995, Shenton και συν., 2001) στη σχιζοφρένεια. 

Ενώ από µερικές έρευνες έχουν προκύψει στοιχεία για ελαττωµένη δραστηριότητα του 

πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού (DLPFC) (π.χ. Callicott και συν., 1998, Barch και 

συν., 2001, Perlstein και συν., 2001, Barch και συν., 2002, Schlösser και συν., 2007), 

άλλες έχουν δείξει απουσία διαφοράς µε το δείγµα ελέγχου (π.χ. Honey και συν., 2002, 

Walter και συν., 2003, Walter και συν., 2007) και άλλες έχουν αποδείξει υψηλότερη 

ενεργοποίηση του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού στους ασθενείς (π.χ. Murphy και 

συν., 1996a, Jentsch και συν., 1997d, Manoach και συν., 1999, Callicott και συν., 2000, 

Manoach και συν., 2000). 
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Ενώ µια πρόσφατη µεταναλυτική έρευνα 12 µελετών µε τη χρήση δοκιµασιών n-back 

αποκάλυψε σηµαντικά χαµηλότερη δραστηριότητα του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου 

φλοιού σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια (Glahn και συν., 2005), µια πιο περιεκτική έρευνα 

µετανάλυσης 29 µελετών όπου έγινε χρήση µιας ευρύτερης γκάµας δοκιµασιών µνήµης 

εργασίας, απέτυχε να αποκαλύψει την ύπαρξη σηµαντικής διαφοράς στην ενεργοποίηση 

του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού µεταξύ ασθενών και οµάδας ελέγχου (Van 

Snellenberg και συν., 2006). Ωστόσο από αυτή τη µετανάλυση κατέστη φανερό το εξής: η 

χαµηλότερη επίδοση των ασθενών ήταν προβλεπτικός παράγων χαµηλότερης 

δραστηριότητας του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού. 

Υπάρχουν ευρύµατα που υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια που παρουσίασαν 

για πρώτη φορά συµπτώµατα, εµφανίζουν υπερδραστηριότητα στον πλαγιοκοιλιακό 

προµετωπιαίο φλοιό και υποδραστηριότητα στον βρεγµατικό κατά τη διάρκεια δοκιµασιών 

µνήµης εργασίας (Schneider και συν., 2006). Επίσης ένα ενδιαφέρον εύρηµα που 

προέκυψε πρόσφατα είναι ότι η ελαττωµένη ενεργοποίηση του πλαγιοραχιαίου 

προµετωπιαίου φλοιού των ασθενών συνδέεται µε παρακείµενες ανωµαλίες της λευκής 

ουσίας (Schlösser και συν., 2007). 

Πολλοί είναι οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι µπορεί να συνεισφέρουν στα ασυνεπή 

ευρήµατα στον τοµέα ενεργοποίησης του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού. Για 

παράδειγµα πολλές έρευνες έχουν δείξει αύξηση της δραστηριότητας µετά από θεραπεία 

µε άτυπα αντιψυχωσικά (Honey και συν., 1999, Walter και συν., 2003, Kindermann και 

συν., 2004, Meisenzahl και συν., 2006, Wolf και συν., 2007b) ενισχύοντας έτσι την άποψη 

ότι οι θεραπείες των ασθενών που παίρνουν µέρος στις µελέτες, µε διαφορετικού είδους 

αντιψυχωσικά, είναι υπεύθυνες για τις διαφοροποιήσεις στα ευρήµατα. 

Από µια ενδιαφέρουσα µελέτη των Callicott και συν., (2003), προκύπτει ότι οι ασθενείς 

όταν επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις σε δοκιµασίες µνήµης εργασίας χρησιµοποιούν 

διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα στον εγκέφαλο σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. 

Επιπρόσθετα οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια φαίνεται να παρουσιάζουν ελαττωµένη 

επικοινωνία µεταξύ προµετωπιαίου φλοιού και παρεγκεφαλίδας καθώς και µειωµένη 

σύνδεση θαλαµο-φλοιϊκών κυκλωµάτων σε έργα µνήµης εργασίας (Schlösser και συν., 

2007). 
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Τα αποτελέσµατα αυτά προτείνουν ότι ενώ οι υγιείς εξεταζόµενοι χρησιµοποιούν διάφορες 

γνωστικές στρατηγικές ανάλογα µε τη δυσκολία του έργου, οι ασθενείς χρειάζεται να 

ενεργοποιήσουν έναν πολύπλοκο γνωστικό µηχανισµό παρόµοιο µε αυτόν που 

ενεργοποιείται σε πολύπλοκα έργα, ακόµα και όταν το έργο που καλούνται να φέρουν εις 

πέρας είναι πολύ απλό και έχει χαµηλές γνωστικές απαιτήσεις (Schlösser και συν., 2007). 

Άλλα ευρύµατα σχετικά µε τη δυσλειτουργία του νευρωνικού υποστρώµµατος της µνήµης 

εργασίας παρέχουν στήριξη στην υπόθεση ότι οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσιάζουν 

ελλιπή σύνδεση µεταξύ του προµετωπιαίου φλοιού και του ιππόκαµπου αµφοτερόπλευρα 

κατά τη διάρκεια έργων οπτικής εργαζόµενης µνήµης (Meyer-Lindenberg και συν., 2001, 

2005, Zhou και συν., 2007, White και συν., 2007, Henseler και συν., 2009). Τα τελευταία 

χρόνια έχει αποδειχθεί ότι ο ιππόκαµπος εµπλέκεται και στη µνήµη εργασίας εκτός από τη 

µακρόχρονη µνήµη και οι συνδέσεις µεταξύ µετωπιαίου φλοιού και ιππόκαµπου είναι 

σηµαντικές για τη λειτουργία της µνήµης εργασίας (Cabeza και συν., 2002, Hannula & 

Ranganath, 2008, Karlsgodt και συν., 2005, Nee & Jonides, 2008, Ranganath και συν., 

2005). Στη µελέτη των Henseler και συν., (2009) φάνηκε ότι περισσότερες συνδέσεις 

µεταξύ µετωπιαίου φλοιού και ιππόκαµπου είχαν ευνοϊκότερο αντίκτυπο στην επίδοση 

στις δοκιµασίες της εργαζόµενης µνήµης. Έτσι τα ελλείµµατα που παρατηρούνται στη 

σχιζοφρένεια όσον αφορά την µνήµη εργασίας µπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλονται εν µέρει 

στην αλλοιωµένη σύνδεση µετωπιαίου φλοιού και ιππόκαµπου (Εικόνα 16). 

 

Εικόνα 16. Λειτουργική απεικόνιση των συνδέσεων του δεξιού πρόσθιου φλοιού (λευκός κύκλος) κατά τη 

διάρκεια έργων οπτικής µνήµης εργασίας. (Α) Οι υγιείς συµµετέχοντες εµφανίζουν ισχυρή σύνδεση του 

αριστερού βρεγµατικού µε τον οπίσθιο ιππόκαµπο αµφοτερόπλευρα, (Β) ενώ οι ασθενείς παρουσιάζουν 

σηµαντικά µειωµένη σύνδεση της µετωπιαίας περιοχής µε τα υπόλοιπα µέρη του εγκεφάλου. (Henseler και 

συν., 2009) 
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Επιπλέον, υπάρχουν αρκετές αποδείξεις ότι οι δοµικές και λειτουργικές συνδέσεις µεταξύ 

πρόσθιου και βρεγµατικού φλοιού είναι σηµαντικές για τη λειτουργία της εργαζόµενης 

µνήµης καθώς και ότι οι συνδέσεις αυτές ενδεχοµένως να είναι διαταραγµένες στη 

σχιζοφρένεια (Honey και συν., 2002, Karlsgodt και συν., 2008, Kim και συν., 2003, 

Narayanan και συν., 2005, Sakai και συν., 2002, Schlosser και συν., 2003b, Tan και συν., 

2006, Zhou και συν., 2007, Henseler και συν. 2009), όπως και οι συνδέσεις µεταξύ 

πρόσθιου και κροταφικού φλοιού (Weinberger & Lipska, 1995, Lipska & Weinberger, 

2002, Wolf και συν., 2007), στις οποίες πιθανόν αποδίδονται τα ελλείµµατα στην 

κωδικοποίηση που παρατηρούνται στους ασθενείς  µε σχιζοφρένεια (Wolf και συν., 2007). 

Μειωµένες συνδέσεις παρατηρούνται και µεταξύ βρεγµατικού και ινιακού φλοιού 

(Henseler et.al. 2009) (Εικόνα 17).  

 

Εικόνα 17. Λειτουργική απεικόνιση των συνδέσεων του δεξιού ανώτερου βρεγµατικού φλοιού (λευκός 

κύκλος) κατά τη διάρκεια έργων οπτικής µνήµης εργασίας. (Α) Τα υγιή υποκείµενα εµφανίζουν ισχυρή 

σύνδεση του αριστερού βρεγµατικού µε τον αριστερό ινιακό φλοιό, ενώ οι ασθενείς παρουσιάζουν 

σηµαντικά µειωµένη σύνδεση δεξιού ανώτερου βρεγµατικού φλοιού µε τις ετερόπλευρες βρεγµατικές και 

ινιακές περιοχές (Henseler et.al. 2009). 

Επίσης αλλοιωµένη σύνδεση µεταξύ προσθίου και βρεγµατικού φλοιού ανευρίσκεται και 

σε ασθενείς που παρουσιάζουν για πρώτη φορά σχιζοφρένεια. (Schneider και συν., 2007, 

Henseler και συν., 2009). 
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3.2 ΟΠΤΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

Παρόλο που υπάρχουν πολυάριθµες έρευνες για την χωρική µνήµη εργασίας στους 

ασθενείς µε σχιζοφρένεια, οι έρευνες για την οπτική µνήµη εργασίας αντικειµένων είναι 

σχετικά λιγότερες.  

Η οπτικό - χωρική µνήµη εργασίας στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσίαζει 

ελλείµµατα (Spindler και συν., 1997, Coleman και συν., 2002, Tek και συν., 2002, 

Gooding, 2003, Vance και συν., 2006, Massoud και συν., 2007). Η οπτική µνήµη εργασίας 

αντικειµένων φαίνεται να είναι ελλειµµατική (Massoud και συν., 2007) ακόµα και όταν τα 

θετικά συµπτώµατα βρίσκονται σε ύφεση (Park και συν., 2002). 

Οι ασθενείς καθώς και οι υγιείς παρουσίαζουν χειρότερη επίδοση στην οπτική µνήµη 

εργασίας σε σχέση µε τη χωρική, ενώ η µνήµη εργασίας όσον αφορά οπτικά ερεθίσµατα 

µε συναισθηµατικό περιεχόµενο είναι ακόµη χειρότερη. Μπορεί να θεωρηθεί ότι η 

δοκιµασία αυτού του είδους µνήµης εργασίας αποτελεί δυσκολότερο έργο αφού απαιτεί 

όχι µόνο διατήρηση στη µνήµη αλλά και επεξεργασία. Κατά συνέπεια περιµένουµε 

σηµαντικά µεγαλύτερη διαφορά στις επιδόσεις ανάµεσα στους ασθενείς και στους υγιείς 

σε αυτό το είδος µνήµης ( Tek και συν., 2002, Gooding, 2003) (Εικόνα 18.). 

 

Εικόνα 18. ∆ιαγράµµατα στα οποία απεικονίζονται οι επιδόσεις υγιών και ασθενών συµµετεχόντων στη 

χωρική µνήµη εργασίας, στην µνήµη αντικειµένων και πληροφοριών συναισθηµατικού περιεχοµένου 

(Gooding, 2003). 
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Τέλος οι επιδόσεις στις δοκιµασίες χωρικής και οπτικής µνήµης συσχετίζονται σηµαντικά 

µε τη σοβαρότητα του συνόλου των αρνητικών συµπτωµάτων (Carter και συν., 1995, 

Pantelis και συν., 2001, Park και συν., 2002, Cameron και συν., 2002, Gooding, 2003), 

κάτι που συµφωνεί µε τα ευρύµατα σύµφωνα µε τα οποία υπάρχει σύνδεση των αρνητικών 

συµπτωµάτων µε τη δυσλειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού (Carlsson 1988, Goldman-

Rakic 1991, Andreasen και συν., 1995, Kahn & Davis 1995). 

3.3. ΧΩΡΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

Ένα από τα πιο συχνά παρατηρούµενα ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας στους ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια είναι αυτά της χωρικής µνήµης εργασίας (Pantelis και συν., 1997, Park και 

συν., 1999, Okada, 2002, Chey και συν., 2002, Saperstein και συν., 2006, Piskulic και 

συν., 2006, Haenschel και συν., 2007, Barch, 2008, Driesen και συν., 2008, Lee και συν., 

2008, Premkumar, 2008). 

Στο ερώτηµα αν τα ελλείµµατα αυτά αποδίδονται σε αδυναµίες στην κωδικοποίηση, στη 

διατήρηση, στην επεξεργασία, στην ικανότητα αποθήκευσης, ή σε άλλες περίπλοκες  

λειτουργίες, τα ευρήµατα δείχνουν ότι δυσκολίες στην κωδικοποίηση και όχι απλά και 

µόνο στη διατήρηση στη χωρική µνήµη εργασίας φαίνεται να προκαλούν τα ελλείµµατα 

(Glahn, 2003, Barch, 2005). 

Τα αποτελέσµατα από µετά – ανάλυση 33 ερευνών που έλαβαν χώρα στην περίοδο 1992 

έως 2005 συγκλίνουν στο ότι οι ασθενείς µε σχιζοφρενεία έχουν σταθερά µικρότερη 

απόδοση στις µετρήσεις της χωρικής εργαζόµενης µνήµης σε σχέση µε τον υγιή 

πληθυσµό. Αυτά τα ελλείµµατα ίσως είναι υπεύθυνα για την κοινωνική µειονεξία των 

ασθενών και πιθανόν να αποτελούν τη βάση για την εξήγηση των γνωστικών ελλειµµάτων 

που χαρακτηρίζουν την κλινική µορφή της σχιζοφρένειας (Piskulic και συν., 2006). 

3.4 ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

 

Η λειτουργία της φωνολογικής µνήµης εργασίας στη σχιζοφρένεια µπορεί να εξεταστεί 

είτε µε τη µελέτη των επιδόσεων σε δοκιµασίες όπως δοκιµασίες άµεσης ανάκλησης 

οπτικών ακολουθιών, είτε µε τη µελέτη της λειτουργίας των εγκεφαλικών περιοχών στην 
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οποία στηρίζεται αυτό το είδος µνήµης εργασίας. ∆οκιµασίες όπως αυτές απαιτούν τη 

λειτουργία της φωνολογικής επανάληψης και της φωνολογικής αποθήκευσης και όχι τη 

λειτουργία του κεντρικού επεξεργαστή (Barch και συν., 2006).  

Η χορήγηση της δοκιµασίας γραµµάτων-αριθµών σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια 

αποκαλύπτει ότι η φωνολογική µνήµη εργασίας παρουσιάζει ελλείµµατα (Oltmanns & 

Neale, 1975, Park & Holzman, 1992, Clare και συν., 1993, Fleming και συν., 1995, Rushe 

και συν., 1998; Salame και συν., 1998, Cohen και συν., 1999, Aleman και συν., 1999, 

Fitzgerald και συν., 2004, Horan και συν., 2008, Manglesh και συν., 2010, Kyriakopoulos 

και συν., 2010).  

Έρευνες, όµως που συνέκριναν τις επιδόσεις ασθενών µε σχιζοφρένεια στις δοκιµασίες 

φωνολογικής µνήµης εργασίας µε τις επιδόσεις σε δοκιµασίες διαφορετικού 

υποσυστήµατος µνήµης εργασίας έδειξαν ότι υπήρχαν εξίσου σοβαρά ελλείµµατα σε όλα 

τα υποσυστήµατα (Barch και συν., 2002, Franke και συν., 1999, Walter και συν., 2003). 

Η δραστηριότητα του πλαγιοκοιλιακού προµετωπιαίου φλοιού (που θεωρείται ως η 

νευρωνική βάση του φωνολογικού ρυθµιστή) δε φαίνεται να δυσλειτουργεί κατά τη 

διάρκεια δοκιµασιών φωνολογικής µνήµης εργασίας (Barch και συν., 2001, MacDonald & 

Carter, 2003, Manoach και συν., 2000, Barch, 2005), ενώ φυσιολογική φαίνεται να είναι 

και η λειτουργία του VIPPC (ventral inferior posterior parietal cortex) που επίσης 

θεωρείται ότι εµπλέκεται στη λειτουργία του φωνολογικού ρυθµιστή της µνήµης εργασίας 

(Barch, 2006). 

Όπως και στη χωρική µνήµη εργασίας, περισσότερο ελλειµµατική εµφανίζεται η 

ικανότητα των ασθενών να ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά σε δοκιµασίες που απαιτούν 

επεξεργασία λεκτικού υλικού σε σχέση µε τις δοκιµασίες απλής διατήρησης (Horan και 

συν., 2008). 

Μακροχρόνιες µελέτες έχουν δείξει ότι υπάρχουν αλλαγές στην προµετωπιαία 

δραστηριότητα κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Οι Wolf και συν., (2007) παρατήρησαν 

ενίσχυση της πρόσθιας κροταφικής δραστηριότητας που συνοδεύτηκε από βελτίωση της 

λεκτικής µνήµης εργασίας και µείωση της συµπτωµατολογίας µετά από θεραπεία 7-8 

εβδοµάδων µε πρόγραµµα βελτίωσης γνωστικών λειτουργιών που περιελάµβανε και 

άτυπους αντιψυχωτικούς παράγοντες. 
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3.5 ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

Αντίθετα µε τα ασαφή ευρήµατα σχετικά µε τη οπτικο χωρική και φωνολογική µνήµη 

εργασίας, ο κεντρικός επεξεργαστής παρουσιάζει σαφή και διακριτά ελλείµµατα στους 

ασθενείς µε σχιζοφρένεια και αφορούν την ταυτόχρονη διατήρηση και επεξεργασία των 

δεδοµένων (Barch, 2006, Gold και συν., 1997, Kim και συν., 2004, Fleming και συν., 

1995, Goldberg και συν., 1998, Ganzevles & Haenen, 1995, Goldberg και συν., 2003, 

Perlstein και συν., 2003), αλλά και ελλείµµατα µόνο στην επεξεργασία (Kim και συν., 

2004, Kimberg και συν., 1997). 

Τα ελλείµµατα στον κεντρικό επεξεργαστή είναι φανερά επίσης όταν οι ασθενείς 

παρουσιάζουν µεγάλη έκπτωση στο σύστηµα της µνήµης εργασίας σε δοκιµασίες όπου το 

υποσύστηµα της οπτικοχωρικής µνήµης απαιτεί έλεγχο από τον κεντρικό επεξεργαστή 

(Orama και συν., 2005). Το είδος του ελλείµµατος του κεντρικού επεξεργαστή έγκειται 

στην αργή ταχύτητα επεξεργασίας και όχι στην ανικανότητα διατήρησης των 

πληροφοριών για επαρκές χρονικό διάστηµα (Hartman και συν., 2001, Hartman και συν., 

2003, Quee και συν., 2011).  

Σε συµφωνία µε τα παραπάνω βρίσκεται και το γεγονός ότι η σχιζοφρένεια τυπικά οδηγεί 

σε µειωµένη απόδοση στη δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του Wisconsin. Στη µελέτη των 

Hartman και συν., (2003) χρησιµοποιήθηκε ποικιλία προσεγγίσεων για να εξεταστεί ο 

ρόλος της µνήµης εργασίας σε αυτό το έλλειµµα. Μια προσέγγιση περιελάµβανε την 

εξέταση µοτίβων λαθών εµµονής και µη-εµµονής. Μια δεύτερη προσέγγιση περιελάµβανε 

τη σύγκριση της τυπικής έκδοσης της δοκιµασίας ταξινόµησης καρτών του Wisconsin και 

της τροποποιηµένης έκδοσης που χρησιµοποιεί επανατροφοδότηση προκειµένου να 

µειωθούν οι απαιτήσεις της µνήµης εργασίας. Μια τρίτη προσέγγιση ήταν η 

ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων της µνήµης εργασίας µε την παροχή δυνατότητας  

πολλαπλών προσπαθειών και απεριόριστου χρόνου.  

Οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια έκαναν περισσότερα λάθη εµµονής και µη εµµονής σε σχέση 

µε τους υγιείς και οι διαφορές µε το δείγµα ελέγχου γινόταν µεγαλύτερες όταν οι 

απαιτήσεις αυξάνονταν. Η επανατροφοδότηση βοήθησε τους ασθενείς να ξεπεράσουν τις 
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απαιτήσεις αυτές παρόλο που δεν εξοµοίωσαν τις επιδόσεις τους µε αυτές των υγιών. Όλες 

οι διαφορές όµως εξαφανίστηκαν όταν δεν υπήρχε ο περιορισµός της ταχύτητας µε την 

οποία θα πρέπει να γίνεται η κωδικοποίηση στη µνήµη εργασίας. 

Τα αποτελέσµατα της µελέτης παρέχουν αποδείξεις ότι τα ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας 

συνεισφέρουν στην χαµηλή απόδοση στη δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του Wisconsin 

στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια και πρόσθετες αποδείξεις ότι τα ελλείµµατα αυτά 

προέρχονται από γενικευµένη επιβράδυνση της επεξεργασίας των πληροφοριών.  

Επιπρόσθετα, τα ευρήµατα από µια µελέτη των Manoach και συν., (2005) κατευθύνουν 

προς την υπόθεση ότι οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια χρησιµοποιούν τις ίδιες στρατηγικές 

όσον αφορά την ενεργοποίηση ειδικών περιοχών κατά την λειτουργία της χωρικής µνήµης 

εργασίας και της αντίστοιχης µνήµης σχηµάτων. Έτσι συµπεραίνουµε ότι η αδυναµία δεν 

εντοπίζεται σε µη ενεργοποίηση κατάλληλης στρατηγικής αλλά τα ελλείµµατα που 

παρατηρούνται αντανακλούν ανεπάρκεια του κεντρικού επεξεργαστή του οποίου η 

λειτουργία είναι απαραίτητη για τη µνήµη εργασίας. Οι διεργασίες αυτές σχετίζονται µε 

δραστηριότητα του πλάγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού, µια περιοχή που 

επανειληµµένα έχει φανεί να εµπλέκεται σε µελέτες για τη µνήµη εργασίας. Σε πολλές 

µελέτες άλλωστε όπου οι ασθενείς εκτελούσαν δοκιµασίες κεντρικού επεξεργαστή όπως 

τη δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του Wisconsin και N – back, κύριο εύρηµα ήταν η 

υπολειτουργία του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού (Barch και συν., 2002, Callicott 

και συν., 1996, 2003, Carter και συν., 1998, Fletcher και συν., 1998, Honey και συν., 2003, 

Hugdahl και συν., 2004, Jansma και συν., 2004, Mendrek και συν., 2004, 2005, Menon, 

1993, Meyer- Lindenberg και συν., 2002, 2005, Perlstein και συν., 2001, Quintana και 

συν., 2003, Wykes και συν., 2002). Από την άλλη, πολλές έρευνες στον ίδιο τοµέα 

φανερώνουν απουσία ενεργοποίησης του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού (Honey 

και συν., 2002, Kindermann και συν., 2004, Manoach και συν., 1999, Stevens και συν., 

1998, Walter και συν., 2003) ή ακόµα και υπερλειτουργία του πλαγιοραχιαίου 

προµετωπιαίου φλοιού (Callicott και συν., 2000, 2003, Jansma και συν., 2004, Manoach 

και συν., 2000, Quintana και συν., 2003, Sabri και συν., 2003). Έχει βρεθεί ότι σε τέτοιες 

δοκιµασίες και στους υγιείς συµµετέχοντες η λειτουργία του πλαγιοραχιαίου 

προµετωπιαίου φλοιού αυξάνει καθώς αυξάνουν οι απαιτήσεις της δοκιµασίας µέχρι ένα 
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µέγιστο σηµείο µετά από το οποίο η δραστηριότητα του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου 

φλοιού µειώνεται (Braver και συν., 1997, Callicott και συν., 1999, Cohen και συν., 1997). 

Οι Callicott και συν., (2000, 2003) πρότειναν την πιο αποδεκτή εξήγηση σχετικά µε τον 

τρόπο που διαφοροποιείται η λειτουργία του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού σε 

ασθενείς και υγιείς: ίδια καµπύλη ενεργοποίησης του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου 

φλοιού στους ασθενείς και στους υγιείς που όµως παρουσιάζει χαληλότερο µέγιστο σηµείο 

στους ασθενείς, καθιστώντας τη µνήµη εργασίας τους λιγότερο ικανή για χειρισµό 

δοκιµασιών υψηλών απαιτήσεων. 

Τέλος, ένας παράγοντας, που όπως προαναφέρθηκε, συµβάλει στη δυσλειτουργία της 

µνήµης εργασίας και πιο συγκεκριµένα στη δυσλειτουργία του κεντρικού ρυθµιστή είναι η 

δυσλειτουργία του DIPPC (Dorsal inferior posterior parietal cortex). ∆υσλειτουργία του 

DIPPC και του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού στη βάση διαταραχών σύνδεσης 

πρόσθιων και βρεγµατικών περιοχών ίσως να συµβάλει στο προαναφερθέν έλλειµµα (Kim 

και συν., 2003, Meyer και συν., 2001, Schlosser και συν., 2003a,b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

75 

 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ 

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΩΝ ΨΥΧΩΣΕΩΝ 

Η µνήµη εργασίας παρουσιάζει ελλείµµατα τόσο σε χρόνιους ασθενείς όσο και σε 

ασθενείς που εµφανίζουν για πρώτη φορά σχιζοφρένεια, καθώς και σε υψηλού κινδύνου 

άτοµα (Mathes και συν., 2005).  

Οι  Gladsjo και συν., (2004), εξετάζοντας το γνωστικό µοντέλο της σχιζοφρένειας των έξι 

παραγόντων (αποκρυσταλωµένη λεκτική εργαζόµενη µνήµη και  προσοχή,  λεκτική µνήµη 

επεισοδίων, ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών, οπτική επεισοδιακή µνήµη και  

αιτιολόγηση/επίλυση προβληµάτων), συµπέραναν ότι τα αρνητικά συµπτώµατα 

συσχετίζονται ισχυρά µε την προσοχή και την αποκρυσταλωµένη λεκτική µνήµη εργασίας, 

αλλά τα θετικά συµπτώµατα δε συνδέονται ιδιαίτερα µε την νευροψυχολογική επίδοση.  

Μια έρευνα που διενεργήθηκε παράλληλα έδειξε ότι το µοντέλο των έξι παραγόντων 

γενικεύτηκε εξίσου καλά και στις δύο οµάδες που εξετάστηκαν, δηλαδή τους ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια και σε σχετικές µε την σχιζοφρένεια ψυχωτικές διαταραχές (Tulsky & Price 

2003). Προηγούµενες µελέτες, άλλωστε, έχουν δείξει ότι τα νευροψυχολογικά προφίλ 

ασθενών µε σχιζοσυναισθηµατικές και παιραισθητικές διαταραχές δε διαφέρουν 

σηµαντικά από αυτό των ασθενών µε σχιζοφρένεια (Evans και συν., 1996, 1999). 

Σε παρόµοια συµπεράσµατα καταλήγουν και πρόσφατες έρευνες που εξετάζουν το ζήτηµα 

της ιδιαιτερότητας της νοητικής έκπτωσης στις διάφορες ψυχωσικές διαταραχές  (Zanelli, 

2010, Reichenberg, 2009, Hill και συν., 2009). Αυτές οι µελέτες συγκρίνουν τις 

νευροψυχολογικές λειτουργίες µεταξύ των ψυχωσικών ασθενών µε διάγνωση 

σχιζοφρένειας, διπολική µανία και καταθλιπτική ψύχωση, και φανερώνουν ότι οι 

νευροψυχολογικές επιδόσεις µεταξύ σχιζοφρένειας και των άλλων ψυχωτικών διαταραχών 

διαφέρουν ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Γνωστικά ελλείµµατα υπάρχουν σε όλες τις 

ψυχωσικές διαταραχές µετά το πρώτο ψυχωσικό επεισόδιο, αλλά οι περισσότερο σοβαρές 

και ευρέως διαδεδοµένες είναι στη σχιζοφρένεια (Εικόνες 19 και 20.). Η µνήµη εργασίας 

φαίνεται να παρουσιάζει ελλείµµατα σε όλο το εξεταζόµενο φάσµα των ψυχωτικών 
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διαταραχών, στη σχιζοφρένεια όµως η έκπτωση είναι µεγαλύτερη σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες ψυχωτικές διαταραχές. 

 

 

 

Εικόνα 19. Νευροψυχολογικό προφίλ. Φαίνεται παρόµοιο προφίλ δυσλειτουργιών στους ασθενείς  το 

οποίο διαφέρει σε σοβαρότητα. (Hill και συν., 2009) 
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Εικόνα 20. Οι επιδόσεις σε νευροψυχολογικές δοκιµασίες ασθενών µε σχιζοφρένεια, µε ψυχωσική 

κατάθλιψη και διπολική διαταραχή (Reichenberg, 2010). 

 

4.1. ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΙΖΟΝΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕ ΨΥΧΩΣΙΚΗ 

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 

Το νευροψυχολογικό προφίλ ασθενών µε µείζονα κατάθλιψη µε ψυχωσική 

συµπτωµατολογία παρουσιάζει διαφορές από το προφίλ ασθενών µε µείζονα κατάθλιψη 

χωρίς ψυχωσική συµπτωµατολογία, όπως φαίνεται και από την έρευνα των Gomez και 

συν., (2006). Φαίνεται ότι οι ασθενείς της πρώτης κατηγορίας παρουσιάζουν περισσότερες 

δυσκολίες στην επεξεργασία και κωδικοποίηση νέων πληροφοριών σε σχέση µε τους 

ασθενείς της δεύτερης οµάδας και θεωρείται ότι ειδικότερα οι δυσκολίες στη µνήµη 

λέξεων και στη µνήµη εργασίας συνδέονται µε τα υψηλά επίπεδα κορτιζόλης που 

παρατηρούνται στους ασθενείς µε µείζονα κατάθλιψη µε ψυχωσική συµπτωµατολογία.   

Το P300 θεωρείται ως ένας τρόπος ελέγχου της λειτουργίας της µνήµης εργασίας. Στους 

ασθενείς µε µείζονα κατάθλιψη µε ψυχωσική συµπτωµατολογία, το P300 αποκαλύπτει 

δυσλειτουργίες της µνήµης εργασίας, που συνδέονται µε την αυτόµατη λειτουργία της 
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επεξεργασίας πληροφοριών στον δεξιό προµετωπιαίο φλοιό (Papageorgiou και συν., 

2004). Στη µελέτη των Karaaslan και συν., (2003), επίσης φάνηκε ότι το µειωµένο πλάτος  

στα P300 στους καταθλιπτικούς ασθενείς αποτελεί χαρακτηριστικό έκπτωσης της µνήµης 

εργασίας στον τοµέα της επεξεργασίας των πληροφοριών καθώς και ψυχωτικής 

συµπτωµατολογίας και είναι κάτι που τους διαχωρίζει από τους ασθενείς χωρίς ψυχωτικά 

συµπτώµατα.   

Παρόµοιου βαθµού ελλείµµατα στην εργαζόµενη µνήµη και πιο συγκεκριµένα στη 

φωνολογική µνήµη που ελέγχθηκε από τους Fleming, Blaseya, Schatzberga, (2004), 

παρουσιάζονται στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια και στους ασθενείς µε ψυχωτική µείζονα 

κατάθλιψη. Το εύρυµα αυτό  ενισχύει το γεγονός ότι το νευροψυχολογικό προφίλ των δύο 

παραπάνω κατηγοριών ασθενών είναι πολύ όµοιο.  

4.2. ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΟΜΟΡΦΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι  Harrison και συν., (2006), έλεγξαν τη λειτουργία του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου 

φλοιού σε ασθενείς µε σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή,  µε τη χορήγηση του Stroop test. 

Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η γνωστική λειτουργία στους νέους ασθενείς µε ψυχωτικά 

συµπτώµατα οι οποίοι λαµβάνουν τη διάγνωση της σχιζοφρενικόµορφης διαταραχής 

παρουσιάζει σηµαντική έκπτωση, µε κύριο χαρακτηριστικό την υπολειτουργία του 

πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού (dlPFC) (Εικόνα 21), κάτι που έχει φανεί και σε 

προηγούµενες έρευνες (Barch και συν., 2001, MacDonald και συν., 2005).  Η λειτουργία 

του dlPFC συµβάλει στην επίδοση στη δοκιµασία Stroop καθώς είναι υπεύθυνος για τη 

διατήρηση του περιεχοµένου της δοκιµασίας στη µνήµη εργασίας (π.χ. όνοµα χρώµατος 

και διάβασµα λέξης). Τα ελλείµµατα λοιπόν που παρουσίασαν οι ασθενείς µε 

σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή, συνδέονται µε ένα εύρος φαινοµενολογικών διαταραχών 

της σχιζοφρένειας συµπεριλαµβανοµένης και της έκπτωσης της µνήµης εργασίας. 
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Εικόνα 21. Ενεργοποίηση της οπίσθιας αριστερής µεσο - µετωπιαίας  εγκεφαλικής έλικας κατά τη 

διάρκεια της δοκιµασίας Stroop σε ασθενείς µε σχιζοφρενικόµορφη ψύχωση που δε λαµβάνουν 

φαρµακοθεραπεία (αριστερά) και δείγµα ελέγχου αντίστοιχης ηλικίας και IQ (δεξιά) (Harrisona και συν., 

2006). 

 

Στη µελέτη των Mathes και συν., (2005), τα αποτελέσµατα έδειξαν συγκρίσιµες 

διαταραχές της µνήµης εργασίας µεταξύ των ασθενών µε σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή 

και των ασθενών µε σχιζοφρένεια. Οι διαταραχές αυτές έγκεινται σε δυσκολίες 

συγκράτησης στη µνήµη εργασίας πληροφοριών, όπως αναπαραστάσεις σύνθετων 

αντικειµένων. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι τα συγκεκριµένα ελλείµµατα παρουσιάζουν 

µια σταθερότητα στην όλη πορεία της ασθένειας.  

Επιπρόσθετα οι Bertolino και συν., (2003), βρήκαν ότι στην περιοχή του ιππόκαµπου και 

στον πλαγιοραχιαίο προµετωπιαίο φλοιό ασθενών µε σχιζοφρένεια και ασθενών µε 

σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή υπάρχει παρόµοια παθολογία. Τα αποτελέσµατα αυτά 

υποστηρίζουν υποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες η παθολογία στον πλαγιοραχιαίο 

προµετωπιαίο φλοιό που οδηγεί σε διαταραχές στην εργαζόµενη µνήµη, είναι ήδη 

παρούσα στα πρώιµα στάδια της ασθένειας και δεν είναι αποτέλεσµα της χρονιότητας της 

ασθένειας.  

4.3. ∆ΙΠΟΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι διπολικοί ασθενείς τύπου I παρουσιάζουν γνωστικά ελλέιµµατα και γενετική 

προδιάθεση σε άλλες ψυχωτικές διαταραχές. Οι Antila και συν., (2009), εξέτασαν  τις 

γνωστικές λειτουργίες και υπολόγισαν τον βαθµό κληρονοµικότητάς τους σε ασθενείς µε 
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διπολική διαταραχή  τύπου I και τους υγιείς συγγενείς τους (διπολικές οικογένειες), καθώς 

και σε οµάδα υγιών συγγενών ασθενών µε διπολική διαταραχή τύπου I, σχιζοφρένεια ή 

σχιζοσυναισθηµατικές διαταραχές (µικτές οικογένειες). Ανεξάρτητα από τον τύπο 

οικογένειας, οι ασθενείς και οι συγγενείς τους υστερούσαν στην ψυχοκινητική ταχύτητα 

επεξεργασίας. Και οι δύο οµάδες ασθενών εµφάνιζαν έκπτωση στις εκτελεστικές 

λειτουργίες τους, αλλά το έλλειµµα ήταν πιο εµφανές στους ασθενείς από µικτές 

οικογένειες. Η κληρονοµικότητα των γνωστικών ελλειµµάτων ήταν παρόµοια ανεξάρτητα 

από την ψυχοπαθολογία της οικογένειας. Παρόλαυτα υπήρχε ισχυρότερη γενετική 

επίδραση σε πολλούς γνωστικούς τοµείς στις µικτές οικογένειες. Συγκεκριµένα η οπτική 

και η φωνολογική µνήµη εργασίας ήταν φανερά επηρεασµένη από γενετικούς παράγοντες, 

κάτι που φανερώνει την ευπάθεια και προδιάθεση για το σχιζοφρενικό φάσµα διαταραχών. 

Ιδιαίτερα για την φωνολογική µνήµη εργασίας στη σχιζοφρένεια και τη διπολική 

διαταραχή έχει υποστηριχθεί ότι υπερλειτουργούν ο πλαγιοραχιαίος προµετωπιαίος φλοιός 

και βρεγµατικές περιοχές, όµως µόνο στη διπολική διαταραχή παρατηρείται δυσλειτουργία 

του δεξιού ιππόκαµπου (Gruber και συν., 2008). 

Έχει φανεί ότι τα ελλείµµατα στην εργαζόµενη µνήµη αποτελούν ένα στοιχείο που 

διακρίνει τη σχιζοφρένεια από τη διπολική διαταραχή και η χωρική µνήµη εργασίας 

διαφοροποιεί τους ασθενείς µε µη ψυχωτική διπολική διαταραχή από αυτούς µε ψύχωση 

(Goldberg, 1999, Glahn και συν., 2007, Glahn καις συν., 2006). Οι Badcock και συν., 

(2005), συνέκριναν τις µνηµονικές και εκτελεστικές πλευρές της εργαζόµενης µνήµης σε 

24 ασθενείς µε σχιζοφρένεια και 14 ασθενείς µε διπολική διαταραχή µε ψυχωτικές 

εκδηλώσεις (σε µανιακή φάση), εστιάζοντας περισσότερο στην χωρική µνήµη εργασίας. 

Και οι δύο οµάδες ασθενών παρουσίαζαν έκπτωση στη δοκιµασία χωρικής µνήµης, το 

οποίο απαιτεί διατήρηση και ανάκτηση της αποθηκευµένης πληροφορίας. Αντιθέτως, µόνο 

οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσίασαν σηµαντικά ελλείµµατα σε κάποια κατηγορία 

λαθών που αφορά τη διατήρηση και επεξεργασία της πληροφορίας στην µνήµη εργασίας.  

Οι Simonsen και συν., (2009), εξέτασαν το ρόλο του ιστορικού ψυχώσεων στις 

νευρογνωστικές λειτουργίες της σχιζοφρένειας και της διπολικής διαταραχής. 

Παρατηρήθηκαν σοβαρότερα ελλείµµατα στην σχιζοφρένεια και στην ψυχωτική διπολική 

διαταραχή σε σχέση µε τη διπολική διατατραχή χωρίς ψυχωτικά συµπτώµατα. 
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Προηγούµενες έρευνες (Glahn, Bearden, Cakir και συν., 2006) δείχνουν ότι το έλλειµµα 

είναι πιο έντονο στη χωρική µνήµη εργασίας.  

Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι ασθενείς µε διπολική διαταραχή έχουν ελλείµµατα 

στην εργαζόµενη µνήµη ακόµα και σε περιόδους που βρίσκονται κοντά στην ύφεση.  Η 

νευρωνική βάση τέτοιων ελλειµµάτων και η σχέση τους µε γενετική προδιάθεση 

παραµένει αδιευκρίνιστη (Drapier και συν., 2008).  

Μελέτες για τη διερεύνηση των γνωστικών λειτουργιών ασθενών µε διπολική διαταραχή 

και συγγενών τους δε δίνουν ξεκάθαρη απάντηση στο ερώτηµα κατά πόσο οι 

νευρογνωστικές  δυσλειτουργίες µπορούν να να θεωρηθούν ενδοφαινότυπος και για τη 

διπολική διαταραχή (Jabben, Elfriede, & Gerarda, 2009). 

 
4.4. ΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

� Αλκοόλ 

Οι χρόνιοι αλκοολικοί, φαίνεται πως αντιµετωπίζουν συνήθως προβλήµατα στην επίλυση 

προβληµάτων, στην αφαιρετική ικανότητα, στην οπτικο-αντιληπτική ικανότητα στη 

µάθηση και στη µνήµη (Alderdice, McGuiness & Brown, 1994). Συγκεκριµένα για τη 

µνήµη εργασίας φαίνεται να επηρεάζει το κοµµάτι που εµπλέκεται στην επεξεργασία και 

κωδικοποίηση και όχι τη διάρκεια συγκράτησης των πληροφοριών (Saults και συν., 2007). 

Η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ έχει επίσης σχετιστεί από αρκετές έρευνες µε έκπτωση στη 

χωρική µνήµη εργασίας (Gibson, 1985, Givens & McMahon, 1997, Givens, 1996, White 

και συν., 1997). 

Επιπλέον η κατάχρηση αλκοόλ έχει ενοχοποιηθεί ως παράγοντας έκπτωσης της µνήµης 

εργασίας µειώνοντας την ικανότητα της τελευταίας να ρυθµίζει την ανασταλτική 

αντίδραση του ατόµου σε εξωτερικά ερεθίσµατα, καθιστώντας το άτοµο επιρρεπές σε 

παρορµητική συµπεριφορά (Finn, Justus, Mazas, Steinmetz, 1999). Όσο πιο έντονη και 

χρόνια είναι η κατάχρηση του αλκοόλ τόσο πιο έντονα φαίνονται να είναι τα συµπτώµατα 

των παραπάνω νευροψυχολογικών δυσλειτουργιών κάτι που βοηθά τους ειδικούς να 

κατηγοριοποιήσουν σε οµάδες τα άτοµα που πάσχουν από αλκοολισµό ανάλογα µε την 

ένταση των προβληµάτων αυτών  (Alderdice, McGuiness, & Brown, 1994). Οι µεγάλης -
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διάρκειας και ελαφριάς έως µέτριας κατανάλωσης πότες, έχει βρεθεί πως επίσης εµπίπτουν 

στην κατηγορία αυτή, έχοντας τις ίδιες γνωστικές δυσλειτουργίες µε τους πρώην 

αλκοολικούς που έχουν πλέον αποτοξινωθεί (Gordis, 2001). Υπάρχουν ενδείξεις πως οι 

αλλαγές και τα ελλείµµατα στις γνωστικές λειτουργίες, ανάµεσα στις  οποίες είναι και η 

έκπτωση στη µνήµη εργασίας, είναι πιθανόν να εµφανιστούν και σε άτοµα που δεν είναι 

αλκοολικοί, ούτε κάνουν συχνή κατάχρηση αλκοόλ, κάτι που οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 

οι γνωστικές δυσλειτουργίες είναι πολύ συχνό φαινόµενο σε άτοµα που καταναλώνουν 

αρκετά συχνά αλκοόλ (Gordis, 2001). 

� Ινδική Κάνναβης και Κεταµίνη 

Η χορήγηση κεταµίνης (ανταγωνιστής NMDA) (Adler και συν., 1998, Honey και συν., 

2003c, 2004, Honey και συν., 2003b) καθώς και τετρυδροκανναβιδόλης (THC) (Bossong 

και συν., 2010), προκαλεί ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας, ανάλογα µε αυτά που 

υπάρχουν στη σχιζοφρένεια. Ένας πιθανός µηχανισµός για την δυσλειτουργία της µνήµης 

εργασίας στη σχιζοφρένεια και στη χρήση των φαρµάκων αυτών, είναι η απορύθµιση της 

ντοπαµινεργικής δραστηριότητας στον προµετωπιαίο φλοιό και στο µεσοφλοιικό 

ντοπαµινεργικό σύστηµα (D’Souza και συν., 2004, Honey & Fletcher, 2006). Άλλωστε η 

χορήγηση THC, όπως και φαινκυκλιδίνης (ένα ανάλογο της κεταµίνης) σε αρουραίους, 

προκαλεί σηµαντική αύξηση της ντοπαµινεργικής διαβίβασης στον προµετωπιαίο φλοιό. 

Συµπληρωµατικά η χορήγηση επιλεκτικών αγωνιστών NMDA εµποδίζει την αύξηση που 

προκαλεί η THC και αποκαθιστά τα ελλείµµατα της µνήµης εργασίας. Παροµοίως η 

κλονιδίνη (ένας α2 νοραδρενεργικος αγωνιστής) εµποδίζει την αύξηση της ντοπαµίνης 

στον προµετωπιαίο φλοιό, που ακολουθεί µετά από χορήγηση THC και PCP. Ενδιαφέρον 

επίσης παρουσιάζει το γεγονός ότι η κλονιδίνη βελτιώνει τη µνηµονική λειτουργία στη 

σχιζοφρένεια. Φυσικά αυτές οι υποθέσεις αποτελούν µια απλοϊκή οπτική της 

αλληλεπίδρασης των νευροδιαβιαστικών αυτών συστηµάτων και είναι πιθανόν ότι 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι πρέπει  να συνυπολογιστούν. Σε τελική ανάλυση οι 

δράσεις της κεταµίνης και της THC στη µνήµη εργασίας και η παρόµοια δυσλειτουργία 

που παρατηρείται στη σχιζοφρένεια, µπορεί να αντανακλούν µια κοινή δυσλειτουργία 

στον πλαγιοραχιαίο προµετωπιαίο φλοιό, µε συνεπακόλουθο εκτελεστικό έλλειµµα, που 

οδηγεί σε δυσκολία στην επεξεργασία της πληροφορίας που αποθηκεύεται στη µνήµη 

εργασίας (Honey & Fletcher, 2006). 
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Οι µηχανισµοί µε τους οποίους τα κανναβινοειδή παράγουν ψυχωτικά συµπτώµατα, 

παρόλο που παραµένουν ανεξήγητοι, εµπλέκουν εκτός από την ντοπαµίνη, το GABA, και 

τη γλουταµινεργική νευροδιαβίβαση. (D’Souza Deepak Cyril και συν., 2009).  

Στην έρευνα των D’Souza και συν., (2004), η χορήγηση D9-THC προκάλεσε συµπτώµατα 

που παρατηρούνται στη σχιζοφρένεια, δηλ. θετικά συµπτώµατα, αντιληπτικές διαταραχές, 

αρνητικά συµπτώµατα, ευφορία, άγχος, ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας, και στη λεκτική 

ανάκληση (Εικόνα 22.) καθώς και στον εκτελεστικό έλεγχο της προσοχής, χωρίς όµως να 

διαταράσσεται ο γενικός προσανατολισµός.  Οι παρατηρήσεις αυτές συµφωνούν µε άλλες 

αναφορές από µελέτες που δείχνουν ότι η εφάπαξ χορήγηση κανναβινοειδών προκαλεί 

δοσοεξερτώµενα αποτελέσµατα στη µάθηση, τη βραχυπρόθεσµη µνήµη, τη µνήµη 

εργασίας, τις εκτελεστικές λειτουργίες, τη λήψη αποφάσεων και την προσοχή (Miller, 

McFarland, Cornett, Brightwell, 1977, Hooker, Jones T, 1987, Marks, MacAvoy, 1989, 

Heishman, Huestis, Henningfield, Cone, 1990, Leweke και συν., 1998, Hart και συν., 

2001, Henquet και συν., 2006, Ranganathan, D’Souza, 2006). Επίσης οι Dagmar και συν., 

(2006), βρήκαν ότι η  ∆9-THC προκαλούσε έκπτωση στη µνήµη εργασίας και πιο 

συγκεκριµένα στην οπτική µνήµη σχηµάτων, όπου απαιτούνταν γρήγορη οπτική 

επεξεργασία.  

Οι Bossong και συν., 2010, µετά τα ευρήµατα από τη µελέτη τους για τη δράση της D9- 

THC στη µνήµη εργασίας και γενικότερα για την οµοιότητα µεταξύ της οξείας 

δηλητηρίασης από D9-THC και του φαινότυπου της σχιζοφρένειας, προτείνουν τη µελέτη 

των ανταγωνιστών των κανναβινοειδών ως θεραπεία των ελλειµµάτων της µνήµης 

εργασίας στη σχιζοφρένεια.  
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Εικόνα 22. Τα αποτελέσµατα στη µάθηση, την άµεση ελεύθερη ανάκληση, την ανάκληση µετά από 

καθυστέρηση, και την ανάκληση µετά από επανατροφοδότηαη και αναγνώριση που µετρήθηκε µε ένα έργο 

µάθησης 12 λέξεων (Hopkins verbal learning test) Οι πράσινοι κύκλοι αντιπροσωπεύουν τα placebo, τα µπλε 

τετράγωνα τη χορήγηση 2,5 mg D9-THC, τα κόκκινα τρίγωνα τη χορήγηση 5 mg D9-THC, η διακεκοµµένη 

γραµµή είναι το δείγµα ελέγχου, η συνεχόµενη γραµµή τους ασθενείς µε σχιζοφρένεια. (D’Souza και συν., 

2009). 

 

� Φαινυκλίδινη  

Επειδή η επαγόµενη από την φαινκυκλιδίνη ψύχωση συνδυάζει τόσο τα θετικά (π.χ. 

παραισθήσεις και παράνοια) όσο και τα αρνητικά (π.χ. σχιζοσυναισθηµατική απόσυρση 

και βραδυκινησία) σχιζοφρενικά συµπτώµατα, το φάρµακο έχει θεωρηθεί ως µοριακό 

µοντέλο της µετέπειτα νόσου και οδήγησε στη γλουταµινεργική υπόθεση για τη 

σχιζοφρένεια (Jentsch & Roth, 1999, Gelder, Lopez-Ibor, & Andreasen, 2007, 

Bubeníková-Valešová και συν., 2008). Η τριάδα σύγχυσης, µειωµένης γνωσιακής 

λειτουργίας και επιθετικότητας στοιχειοθετεί µια οργανική ψυχική διαταραχή που 

σχετίζεται µε τη χρήση φαινκυκλιδίνης (Gelder, Lopez-Ibor, & Andreasen, 2007).  

Υπάρχει αρκετή ερευνητική στήριξη της υπόθεσης ότι η µακροχρόνια χορήγηση 

φαινκυκλιδίνης σε επίµυες προκαλεί µειωµένη ντοπαµινεργική δραστηριότητα στον 
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προµετωπιαίο φλοιό µε συνεπακόλυθη έκπτωση στη µνήµη εργασίας (π.χ. Jentsch και 

συν., 1997, Jentsch και συν., 1997b, Jentsch, Jane, Taylor, Robert, 1998, Jentsch, 

Elsworth, Taylor, Redmond, Roth,1998, Wass και συν., 2006, Lehrer και συν., 2005). 

� Αµφεταµίνη 

Πολυάριθµες έρευνες παρέχουν αποδείξεις για την έκπτωση στη µνήµη εργασίας που 

προκαλεί η συστηµατική κατανάλωση αµφεταµίνης (Bauer & Fuster, 1978, Beatty & 

Rush, 1983, Buresova & Bures, 1982, Kesner, Bierley, & Pebbles, 1981). 

Η αµφεταµίνη επίσης φαίνεται να παρέχει ένα µοντέλο για τη µελέτη της σχιζοφρένειας 

καθώς η χορήγησή της προκαλεί µείωση της ντοπαµίνης στον προµετωπιαίο φλοιό 

(Castner και συν., 2005, Featherstone και συν., 2008,  Hedou και συν., 2001,  Sorg και 

συν., 1997, Vanderschuren και συν., 1999).  Έχει βρεθέι επίσης ότι βελτιώνει τη µνήµη 

εργασίας όταν χορηγείται σε άτοµα µε χαµηλές επιδόσεις σε δοκιµασίες µνήµης εργασίας, 

ενώ όταν χορηγείται σε άτοµα µε υψηλές επιδόσεις στις δοκιµασίες µνήµης εργασίας, η 

επίδοση µειώνεται (Mattay, Callicott, Bertolino και συν., 2000). 

� Έκσταση 

Μελέτες έχουν δείξει επανειληµµένα ότι υπάρχουν προβλήµατα µνήµης και στις 

διεργασίες µάθησης σε τακτικούς χρήστες του νευροτοξικού ναρκωτικού έκσταση (3,4 - 

Μεθυλενο [MDMA]). Επιπλέον, ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας (Morgan και συν., 2002, 

Curran & Travill, 1997, Wareing και συν., 2001, McCann και συν., 1999)  στο σχεδιασµό 

και στην ικανότητα κεντρικού εκτελεστικού ελέγχου, καθώς και υψηλή γνωστική 

παρορµητικότητα, αναφέρονται σε ορισµένες µελέτες (Gouzoulis-Mayfrank και συν., 

2003, Curran & Travill, 1997, Morgan, 1998, McCann και συν., 1999, Dafters και συν., 

1999, Wareing και συν., 2000, Gouzoulis- Mayfrank και συν., 2000, Verkes και συν., 

2001, Zakzanis & Young, 2001b, Zakzanis και συν., 2002). Ως εκ τούτου, τα ελλείµµατα 

στη µνήµη µπορεί να είναι δευτερεύοντα και να οφείλονται σε άλλες γνωστικές αποτυχίες. 

Σκοπός της µελέτης των Gouzoulis-Mayfrank και συν., (2003), ήταν να αναλύσει τη φύση 

των γνωστικών ελλειµµάτων των χρηστών έκσταση. ∆οκιµασίες µακροπρόθεσµης µνήµης, 

µνήµης εργασίας, κεντρικής λειτουργίας του εκτελεστικού ελέγχου και της γνωστικής 

παρορµητικότητας χορηγήθηκαν σε 60 χρήστες έκσταση (οι οποίοι απείχαν στο χρόνο 

εκτέλεσης της δοκιµασίας) και σε 30 µη χρήστες. Οι χρήστες έκσταση µε έντονη χρήση (n 
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= 30, δόση ζωής >80 δισκία έκσταση) είχαν µικρότερη απόδοση στη µνήµη και από τους 

µη χρήστες και από τους χρήστες που έκαναν µέτρια χρήση (n = 30, δόση ζωής <80 δισκία 

έκσταση). Η φτωχότερη µνήµη εργασίας συνδέθηκε µε ένα πρότυπο βαρύτερης χρήσης 

έκσταση.  

Άλλες έρευνες αντίθετα απέτυχαν να αναπαράγουν τα αποτελέσµατα των παραπάνω 

µελετών, και περιορίστηκαν στη διαπίστωση µιας ελαφράς δυσλειτουργίας της µνήµης 

που όµως δε σχετίζεται µε έκπτωση στη µνήµης εργασίας (Gouzoulis-Mayfrank και συν., 

2003, Fox και συν., 2002). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ  

Η ΜΝΗΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΩΣ ΕΝ∆ΟΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

Ο όρος ενδοφαινότυπος αναφέρεται σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών που υπάρχουν σε µια 

ψυχιατρική ασθένεια, στη σχιζοφρένεια στη συγκεκριµένη περίπτωση, τα οποία έχουν 

γενετικό υπόβαθρο. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι φανερά µε «γυµνό µάτι». Ο 

ενδοφαινότυπος µπορεί να είναι νευροφυσιολογικής, βιοχηµικής, ενδοκρινολογικής, 

νευροανατοµικής, γνωστικής, ή νευροψυχολογικής φύσεως (Gottesman & Gould, 2003). 

Ιδανικά ο ενδοφαινότυπος θα πρέπει να έχει ένα είδος γονιδίου ως γενετικό υπόβαθρο, 

όµως είναι γνωστό ότι πολλά από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται ως ενδοφαινότυποι 

µπορεί να έχουν πολυγονιδιακή προέλευση αλλά και να επηρεάζονται από 

περιβαλλοντικούς παράγοντες (Gottesman & Gould, 2003). Για την αποφυγή 

παρερµηνειών και διαφωνιών πάνω στο θέµα των ενδοφαινότυπων έχουν οριστεί ορισµένα 

κριτήρια για τον καθορισµό του όρου (Gottesman & Gould, 2003): 

1. Ο ενδοφαινότυπος σχετίζεται µε ασθένεια στο γενικό πληθυσµό.  

2. Ο ενδοφαινότυπος είναι κληρονοµικός.  

3. Ο ενδοφαινότυπος εµφανίζεται σε ένα άτοµο ανεξάρτητα από το αν η ασθένεια έχει 

εκδηλωθεί. 

4. Μέσα στις οικογένειες, ο ενδοφαινότυπος και η ασθένεια µπορεί να διαχωρίζονται. 

Κατά συνέπεια, ένα πρόσθετο κριτήριο που µπορεί να χρησιµεύσει για τον εντοπισµό των 

ενδοφαινότυπων των ασθενειών που εµφανίζουν πολύπλοκα σχήµατα κληρονοµικότητας 

είναι το εξής (Leboyer και συν., 1998):  

5. Οι ενδοφαινότυποι που παρατηρούνται στα µέλη της οικογένειας που φέρουν την 

ασθένεια, υπάρχουν και στα υγιή µέλη της οικογένειας σε ποσοστό υψηλότερο 

από ό, τι στο γενικό πληθυσµό. 

Με βάση τα παραπάνω κριτήρια για τον καθορισµό ενδοφαινότυπων, τα ελλείµµατα της 

µνήµη εργασίας στη σχιζοφρένεια και των νευροβιολογικών υποστρωµµάτων της 

αποτελούν πρόκληση για τους ερευνητές, καθώς τηρούν τα παραπάνω κριτήρια σε 

σηµαντικό ποσοστό. Κάποια από αυτά τα ελλείµµατα αναφέρονται παρακάτω. 
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Πολλές µελέτες συµφωνούν µε την υπόθεση ότι οι διαταραχές της µνήµης εργασίας 

εµφανίζονται νωρίς στην πορεία της σχιζοφρένειας (Reilly και συν., 2006, Mathes και 

συν., 2005, Cocchi και συν., 2009). Έχει αποδειχθεί ότι τα ελλείµµατα απαντώνται επίσης 

σε συγγενείς ασθενών µε σχιζοφρένεια (Park & Holzman, 1992) και σε υψηλού κινδύνου 

πληθυσµούς (Smith και συν., 2006, Wood και συν., 2003, Pflueger και συν., 2007, Lencz 

και συν., 2006, Egan και συν., 2001), γεγονός που υποδηλώνει ότι οι διαταραχές στα 

νευρωνικά δίκτυα που σχετίζονται µε δυσλειτουργία της µνήµης εργασίας είναι ένας 

κεντρικός δείκτης- γνώρισµα της σχιζοφρένειας και µπορεί να είναι παρών σε όλη την 

διάρκεια της (Pantelis και συν., 2009). Ως εκ τούτου, το χαρακτηριστικό υποκείµενο 

ανατοµικό υπόστρωµα για τις βλάβες της µνήµης εργασίας που παρίστανται κατά την 

έναρξη της ασθένειας µπορεί να επιτρέπει τον προσδιορισµό των ατόµων "υψηλού 

κινδύνου" για τη σχιζοφρένεια πριν από την έναρξη της νόσου και την ανάληψη 

στοχοθετηµένων παρεµβάσεων στην πρώτη φάση της ασθένειας. 

Οι αριστερές µετωπιαίες  περιοχές είναι γνωστό ότι εµπλέκονται σε διαδικασίες της 

µνήµης εργασίας (Zimmer, 2008). ∆εδοµένου του ρόλου των αλλαγών της µετωπιαίας 

φαιάς ουσίας (π.χ., µικρότερες αριστερες κογχοµετωπιαίες περιοχές) (Mitelman και συν., 

2005, Pantelis και συν., 2003, Hazlett και συν., 2008) ως πιθανοί δείκτες της νόσου και της 

έκβασης της ψύχωσης, οι αλλαγές αυτές ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν το νευρωνικό 

υπόστρωµα της πρόβλεψης της φύση των ελλειµµάτων της µνήµης εργασίας που 

υπάρχουν σε ψυχωσικές διαταραχές (Wood και συν., 2003, Smith και συν., 2006, Cocchi 

και συν., 2009). 

Τα ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας µπορεί να είναι γενετικά καθορισµένα στην ψύχωση 

ίσως µε την έννοια ότι οι γενετικές πληροφορίες είναι τέτοιες ώστε να µην ωριµάζει 

σωστά ο εγκέφαλος. Μια περαιτέρω νοητική έκπτωση ενδέχεται να προκύψει µε την 

έναρξη της νόσου, δηλαδή κατά την πρόδροµη φάση. Πρόδροµη φάση σε άτοµα υψηλού 

κινδύνου (ARMS), µπορεί να θεωρηθεί µια απότοµη πτώση στις σχολικές επιδόσεις ή την 

εργασία (Pflueger και συν., 2007).  

Για τη σχιζοφρένεια τα ελλείµµατα στη χωρική µνήµη εργασίας αποτελούν καλό 

ενδοφαινοτυπικό δείκτη (Tuulio-Henriksson και συν., 2003, Warnick & Allen, 2005, 

Glahn και συν.,2005, Pirkola και συν., 2005, Smith, Park, Cornblatt, 2006, Fusar-Poli και 
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συν., 2010). Σηµειώνεται ότι για την οπτικοχωρική µνήµη εργασίας στα άτοµα υψηλού 

κινδύνου για ψύχωση, παρατηρούνται λειτουργικές παρεκκλίσεις στον βρεγµατικό και 

στον κροταφικό φλοιό σε σχέση µε τα άτοµα που δε φέρουν προδιάθεση για την ασθένεια 

(Fusar-Poli και συν., 2010). 

Από άλλες έρευνες υποστηρίζεται επίσης και η εγκυρότητα και η χρησιµότητα της 

υπόθεσης που αναφέρεται στα ελλείµµατα στη λεκτική µνήµη εργασίας ως 

ενδοφαινότυπος για τη σχιζοφρένεια (Seidman και συν., 2007, Horan και συν., 2008, 

Toulopoulou, 2008).  

Οι ενήλικες µε υψηλό γενετικό κίνδυνο για εµφάνιση σχιζοφρένειας παρουσιάζουν 

υπερβολική δραστηριότητα στον πλαγιοραχιαίο προµετωπιαίο φλοιό κατά τις δοκιµασίες 

που ενεργοποιούν τη µνήµη εργασίας (Seidman και συν., 2006, Callicott και συν., 2003, 

Delawalla και συν., 2008, Karlsgodt και συν., 2007). Άλλες έρευνες, αντίθετα, 

αναφέρονται σε υπολειτουργία του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού (Keshavan και 

συν., 2002, Shashwath και συν., 2008) και τέλος άλλες αναφέρονται σε υπολειτουργία ή 

υπερλειτουργία ανάλογα µε το είδος του ερεθίσµατος (Brahmbhatt και συν., 2006). 

Σε συµφωνία µε τα παραπάνω, υποστηρίζεται ότι τα ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας 

(οπτικοχωρική και φωνολογική) και στην ενεργοποίηση του προµετωπιαίου φλοιού ίσως 

να σχετίζονται µε προδιάθεση στη σχιζοφρένεια (Barrantes-Vidal και συν., 2007, 

Brahmbhatt και συν., 2006). Οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια και οι συγγενείς τους 

παρουσιάζουν χειρότερη επίδοση στις δοκιµασίες της µνήµης εργασίας σε σχέση µε τους 

υγιείς, ενώ παρατηρείται διαταραγµένη εγκεφαλική δραστηριότητα (Brahmbhatt και συν., 

2006) (Εικόνα 23). 
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Εικόνα 23. Περιoχές  που ενεργοποιούνται σηµαντικά σε δοκιµασίες µνήµης εργασίας. Οι περιοχές µε 

κόκκινο ήταν ενεργοποιηµένες  τόσο σε δοκιµασίες λεκτικής µνήµης, όσο και στη µνήµη προσώπων. Οι 

περιοχές µε µπλε συµµετείχαν ενεργά µόνο στις δοκιµασίες µνήµης προσώπων, και οι περιοχές µε κίτρινο 

χρώµα ήταν ενεργές στις δοκιµασίες µνήµης λέξεων (Brahmbhatt και συν., 2006). 

 

Αυτά τα ευρήµατα παρέχουν περεταίρω ενδείξεις ότι στα άτοµα µε σχιζοφρένεια και 

στους συγγενείς τους υπάρχει µειωµένη ικανότητα να κωδικοποιούν τα προσλαµβανόµενα 

ερεθίσµατα µέσα στη µνήµη εργασίας και ότι διαταραχές αυτού του είδους σε υγιείς 

καθώς και οι διαταραχές στη δραστηριότητα του προµετωπιαίου φλοιού µπορεί να 

αποτελούν γενετικούς δείκτες προδιάθεσης για τη νόσο (Brahmbhatt και συν., 2006). 

Οι συγγενείς πρώτου βαθµού ασθενών µε σχιζοφρένεια παρουσιάζουν ελλείµµατα στις 

δοκιµασίες που απαιτούν επεξεργασία υψηλού φορτίου πληροφοριών, οι οποίες 

εντοπιζονται στην διαταραγµένη ενεργοποίηση στον προµετωπιαίο φλοιό, στο θάλαµο, 

στον ιππόκαµπο, και στον κογχοµετωπαίο φλοιό (Thermenos και συν., 2004). Ιδιαίτερα 

διαταραγµένη εµφανίζεται η λειτουργία του θαλάµου σε µη ψυχωτικούς συγγενείς 

ασθενών µε σχιζοφρένεια κατά τη διάρκεια δοκιµασιών µνήµης εργασίας (Seidman και 

συν., 2007, Yoo και συν., 2009). Αυτές οι διαφορές προσθέτουν στοιχεία σχετικά µε την 

ύπαρξη ευπάθειας στη σχιζοφρένεια. 
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Τα ευρήµατα της µελέτης των Cocchi και συν., (2009) δείχνουν επίσης ότι οι διαταραχές 

τµηµάτων της λευκής ουσίας που συνδέουν αυτές τις παραπάνω περιοχές της φαιάς 

ουσίας, είναι επίσης, στενά συνδεδεµένες µε τις µειωµένες ικανότητες της µνήµης 

εργασίας στη σχιζοφρένεια (Εικόνες 24, 25). Πρόσφατες έρευνες µε λειτουργική 

µαγνητική τοµογραφία δείχνουν διαταραγµένη συνδεσιµότητα µεταξύ µετωπιαίου φλοιού 

και της κροταφικής (Meyer-Lindenberg και συν., 2001, Meyer-Lindenberg και συν., 2005, 

Mitelman και συν., 2005, Karlsgodt και συν., 2008) καθώς και της βρεγµατικής (Chua και 

συν., 2007, Seok και συν., 2007) περιοχής του εγκεφάλου στη σχιζοφρένεια. Οι συνδέσεις 

αυτές διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο για τις ικανότητες της µνήµης εργασίας (Todd & 

Marois, 2004, Rissman και συν., 2008). Τα ευρύµατα αυτά υποδεικνύουν ότι δοµικές και 

λειτουργικές ανωµαλίες στην αριστερή µετωπιαία φαιά ουσία νωρίς στην πορεία της 

σχιζοφρένειας µπορεί να σχετίζονται µε µορφολογικές αλλαγές στη µετωπο-κροταφική και 

µετωπο-ινιακή λευκή ουσία. Σύµφωνα µε αυτή την υπόθεση, οι αλλαγές στη δοµή της 

λευκής ουσίας που συν-εµφανίζονται µε αλλαγές στη φαιά ουσία έχουν προταθεί ως 

αντισταθµιστικές µεταξύ τους διαδικασίες στις ψυχωσικές διαταραχές (Bartzokis και συν., 

2003, Walterfang και συν., 2006), και η αύξηση της πυκνότητας των ινών σύνδεσης 

µεταξύ των φλοιικών περιοχών που συµβαίνουν σε συνδυασµό µε µειώσεις της φαιάς 

ουσίας κατά την προ-ψυχωτική φάση έχει θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζουν αυτή τη 

διαδικασία. 
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Εικόνα 24. Οι µπλε ζώνες αναφέρονται στις περιοχές όπου υπάρχουν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µε την 

οµάδα για τη σχέση µεταξύ λαθών Μ.Ε. και όγκο φαιάς ουσίας. Οι Post hoc συσχετισµοί της σηµαντικής 

αλληλεπίδραση φαίνονται στο διάγραµµα. Η αριστερή πλευρά του πίνακα αντιπροσωπεύει την δεξιά πλευρά 

του εγκεφάλου (Cocchi και συν., 2009). 
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Εικόνα 25. Οι κόκκινες ζώνες αναφέρονται στις περιοχές όπου υπάρχουν σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µε 

την οµάδα για τη σχέση µεταξύ λαθών Μ.Ε. και όγκο λευκής ουσίας. Οι Post hoc συσχετισµοί της 

σηµαντικής αλληλεπίδραση φαίνονται στο διάγραµµα. Η αριστερή πλευρά του πίνακα αντιπροσωπεύει την 

δεξιά πλευρά του εγκεφάλου (Cocchi και συν., 2009). 

 

Παρά τις εντατικές έρευνες για την έγκαιρη ανίχνευση των σχιζοφρενικών ψυχώσεων, οι 

µέθοδοι για την αναγνώριση ατόµων υψηλού κινδύνου και την πρόβλεψη της µετάβασής 

τους σε ψύχωση είναι ακόµη σε αρχικά στάδια. Επιπλέον, υπάρχουν λίγα δεδοµένα 

σχετικά µε τη µακροπρόθεσµη πρόβλεψη (Cocchi και συν., 2009).  

Σε αυτό το σηµείο θεωρείται σκόπιµο να µελετηθεί η πορεία των ελλείµµατων της µνήµης 

εργασίας στη σχιζοφρένεια, καθώς η ενδεχόµενη σταθερότητά τους σε όλες τις φάσεις της 

ασθένειας, από το προνοσηρό στάδιο έως και τη χρόνια έκβαση της νόσου, αποτελεί 

κριτήριο για τον καθορισµό των ελλειµµάτων αυτών ως ενδοφαινότυπους. 
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ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ 

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

Μια αποτελεσµατική µέθοδος για τη µελέτη της πορείας των ελλειµµάτων είναι η 

αξιολόγηση των ασθενών πρώτου επεισοδίου και η τακτική επαναξιολόγησή τους. Η 

µέθοδος αυτή προσφέρει τη δυνατότητα ελέγχου παραγόντων όπως η θεραπεία, η 

ιδυµατοποίηση και η επίδραση της νόσου καθεαυτής (Φωκάς & Μποζίκας, 2009). Ενώ τα 

αποτελέσµατα κάποιων ερευνών σχετικά µε την πορεία των γνωστικών ελλειµµάτων 

στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια συγκλίνουν στο ότι τα ελλείµµατα αυτά παραµένουν 

σταθερά (Kurtz, 2005, Rund, 1998), σε πρόσφατη µετα-ανάλυση σχετικών δηµοσιευµένων 

εργασιών, οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια φάνηκε να παρουσιάζουν σηµαντική βελτίωση στις 

περισσότερες νευροψυχολογικές δοκιµασίες (Szoke και συν., 2008). 

Για τη λεκτική µνήµη εργασίας, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα ελλείµµατά επιδεινώνονται. Το 

εύρυµα αυτό συνάδει µε την παρατήρηση ότι περιοχές όπως ο προµετωπιαίος και µέσος 

κροταφικός φλοιός (που εµπλέκονται στη λειτουργία της λεκτικής µνήµης) παρουσιάζουν 

προοδευτική µείωση του όγκου τους κατά τη διάρκεια της νόσου (Φωκάς & Μποζίκας, 

2009). Άλλες µελέτες όµως, των  οπτικών και λεκτικών δοκιµασιών της µνήµης εργασίας, 

διαπιστώνουν ότι ο χρόνος αντίδρασης είναι µεγαλύτερος και η ακρίβεια χειρότερη τόσο 

στους χρόνιους όσο και στους νέους ασθενείς σε σχέση µε το δείγµα ελέγχου. Μεταξύ των 

2 κατηγοριών ασθενών ο βαθµός έκπτωσης είναι ο ίδιος, αποτέλεσµα που οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει σταθερότητα των συµπτωµάτων στο χρόνο (Zanello και συν., 

2007). Ασθενείς µε σχιζοφρένεια έχουν χειρότερες επιδόσεις όσον αφορά τις δοκιµασίες 

γνωστικής ευελιξίας, εξαιτίας της αποτυχίας του ελέγχου αναστολής ή/και των λαθών 

εµµονής. Ωστόσο η επίδοση στις δοκιµασίες αυτές, όπως έχουµε δει εξαρτώνται επίσης 

από την ικανότητα της µνήµης εργασίας, η οποία είναι επιπλέον διαταραγµένη στη 

σχιζοφρένεια (Zanello και συν., 2007).  

Στη µελέτη των Pantelis και συν., (2009), στην οποία συµµετείχαν ασθενείς µε 

σχιζοφρενικόµορφη ψύχωση πρώτου επεισοδίου και ασθενείς µε χρόνια σχιζοφρένεια, και 

οι δύο οµάδες ασθενών έκαναν πολύ περισσότερα λάθη στη δοκιµασία χωρικής µνήµης 
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εργασίας σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. Οι δύο οµάδες ασθενών δε διέφεραν µεταξύ 

τους ως προς την απόδοσή τους. Πολλές έρευνες φανερώνουν ελλείµµµατα τόσο στους 

χρόνιους (Park & Holzman, 1992, Elliott και συν., 1995, Pantelis και συν., 1997, 2001, 

Joyce και συν., 2002, Saperstein και συν., 2006), όσο και στους ασθενείς πρώτου 

επεισοδίου (Hutton και συν.,1998, Wood και συν.,2003, Lencz και συν., 2006) στη χωρική 

µνήµη εργασίας ενισχύοντας την υπόθεση ότι το έλλειµµα αυτό παραµένει σταθερό στην 

πορεία της ασθένειας. Επιπλέον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για το ότι η χωρική µνήµη 

εργασίας παρουσιάζει ελλείµµατα και στα άτοµα που έχουν προδιάθεση για σχιζοφρένεια 

(Tabraham και συν., 2006, Park & Holzman, 1992, Park και συν., 1995, Pantelis και συν., 

1997, Hutton και συν., 1998, Brewer και συν., 2001, Wood και συν., 2002, Badcock και 

συν., 2005, Bartok και συν., 2005, Mathes και συν., 2005).   

∆εδοµένου ότι η ικανότητα για ευελιξία και η ικανότητα µετατόπισης της προσοχής είναι 

άθικτες µόνο στα πρώτα στάδια της ασθένειας, «νευροεκφυλιστικές» διαδικασίες µπορούν 

να εξηγήσουν τις πιο σοβαρές ελλείψεις στη χρόνια σχιζοφρένεια. Αντιθέτως, τα 

ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας που εντοπίζονται σε όλα τα στάδια της σχιζοφρένειας 

µπορεί να αντανακλούν ελλιπή ωρίµανση πριν από την εκδήλωση της ασθένειας 

(«νευροαναπτυξιακά ελλείµµατα») (Pantelis και συν., 2009).  

Στη µελέτη των Lappin και συν., (2007), διερευνήθηκε αν η διάρκεια της ψύχωσης χωρίς 

θεραπεία (ορίστηκε ως ο αριθµός των ηµερών µεταξύ της πρώτης εµφάνισης των 

ψυχωσικών συµπτωµάτων και της πρώτης επαφής µε ψυχιατρικές υπηρεσίες) 

συνδέεται µε τη γνωστική λειτουργία κατά το πρώτο επεισόδιο ψύχωσης. Είχε υποτεθεί ότι 

µεγαλύτερος χρόνος χωρίς θεραπεία συνδέεται µε µεγαλύτερη νευρογνωστική 

δυσλειτουργία. Βρέθηκε ότι µεγαλύτερη διάρκεια ψύχωσης χωρίς θεραπεία σχετίζεται µε 

φτωχότερη ψυχοµετρική ικανότητα σε άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρένεια κατά τη 

στιγµή του πρώτου επεισοδίου. Όσον αφορά τη µνήµη εργασίας, ήταν πιο διαταραγµένη 

σε άτοµα µε µεγαλύτερη διάρκεια ψύχωσης χωρίς θεραπεία. ∆εδοµένου ότι αυτό ήταν µια 

συγχρονική µελέτη δεν µπορούµε να πούµε αν η διάρκεια της ψύχωσης χωρίς θεραπεία 

είναι η αιτία ή το αποτέλεσµα των φτωχότερων επιδόσεων. Επίσης καλές επιδόσεις 

µνήµης εργασίας σχετίζονται µε αυξηµένη κοινωνική συµπεριφορά σε  1 έτος 

παρακολούθησης. 
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Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι µετά τις διορθώσεις στις αναλύσεις των παρατηρούµενων 

συσχετίσεων µεταξύ της διάρκειας ψύχωσης χωρίς θεραπεία και των φτωχών επιδόσεων 

στο λεκτικό πηλίκο νοηµοσύνης, στη λεκτική µάθηση και στη λεκτική µνήµη εργασίας η 

διαφορά παρέµεινε σηµαντική µόνο για το λεκτικό πηλίκο νοηµοσύνης. Αυτό υποδηλώνει 

ότι υπάρχουν προνοσηροί και δηµογραφικοί παράγοντες, οι οποίοι µπορεί να οδηγήσουν 

σε µεγαλύτερη διάρκεια ψύχωσης χωρίς θεραπεία και σε χειρότερες ψυχοµετρικές 

αποδόσεις (για παράδειγµα οι οικογένειες στις οποίες οι ασθενείς µε µεγαλύτερη διάρκεια 

ψύχωσης χωρίς θεραπεία χρησιµοποιούν λιγότερα λεκτικά µέσα επικοινωνίας και έτσι οι 

ασθενείς είναι λιγότερο πιθανό να εκφράσουν την αγωνία ή ταλαιπωρία τους, είτε µε την 

οικογένειά τους ή στις υπηρεσίες. 

Πρέπει να σηµειωθεί τέλος, ότι µελέτες µε τη χρήση λειτουργικής µαγνητικής 

τοµογραφίας fMRI που αφορούν τη λειτουργικότητα του εγκεφάλου κατά την πορεία της 

σχιζοφρένειας έχουν φανερώσει αλλαγές στη λειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού µε την 

επίδραση της θεραπείας, που σχετίζονται µε βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες γνωστικών 

λειτουργιών. Η θεραπεία αυτή περιλαµβάνει παρεµβάσεις εξάσκησης σε δοκιµασίες 

λεκτικής µνήµης εργασίας (Wexler και συν., 2000), γνωστικές θεραπείες αποκατάστασης 

(Wykes και συν., 2002), καθώς και αντιψυχωσική φαρµακευτική θεραπεία χρόνιων 

ασθενών µε σχιζοφρένεια (Honey και συν., 1999) ή και πρώτου επεισοδίου (Bertolino και 

συν., 2004, Mendrek και συν., 2004, Snitz και συν., 2005). 

Από τα παραπάνω συνάγεται το συµπέρασµα ότι τα ελλείµµατα της µνήµης εργασίας στη 

σχιζοφρένεια επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες που µπορεί να µεταβάλουν την 

έντασή τους. Για το λόγο αυτό η µελέτη της πορείας των ελλειµµάτων αυτών µας παρέχει 

ασαφή ευρήµατα. Σχετικά πιο συνεπή ευρύµατα υπάρχουν για τη χωρική µνήµη εργασίας 

η οποία εµφανίζει σχετικά σταθερότερα ελλείµµατα κατά την πορεία της νόσου, σε σχέση 

µε τα άλλα είδη µνήµης εργασίας.   
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ΜΕΡΟΣ ΕΒ∆ΟΜΟ 

ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΝΗΜΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΜΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ 

Η σχιζοφρένεια είναι µια περίπλοκη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σηµαντική 

έκπτωση σε πολλούς τοµείς της ζωής των ασθενών, ανεπάρκεια η οποία συµβάλλει σε 

αναπηρία. Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα γνωστικά ελλείµµατα στη σχιζοφρένεια 

σχετίζονται µε τη λειτουργικότητα του ασθενή. ∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι η 

βελτίωση της λεκτικής µνήµης εργασίας σχετίζεται µε την καλύτερη κοινωνική 

λειτουργικότητα (Corrigan και συν., 1994, Goldman και συν., 1993, Green και συν., 2000, 

Sponheim και συν., 2002, Velligan και συν., 2000). Η εργασία των Green, Kern, Heaton, 

(2004) παρουσιάζει µια ανασκόπηση 18 δηµοσιευµένων µακροχρόνιων µελετών 

(τουλάχιστον 6 µηνών) για τη σχέση µεταξύ της γνωστικής έκπτωσης και της λειτουργικής 

έκβασης των ασθενών στην κοινότητα. Τα αποτελέσµατα από τις µελέτες αυτές 

αποκαλύπτουν σηµαντική στήριξη της συσχέτισης µεταξύ της γνωστικής έκπτωσης 

(ανάµεσα στις οποίες είναι και η έκπτωση στη µνήµη εργασίας) και της λειτουργικότητας 

στην κοινότητα. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα των Park, Gibson, McMichael, (2006) επίσης 

έδειξε ότι κοινωνικοί παράγοντες και κίνητρα είναι δυνατόν να έχουν ευεργετική επίδραση 

στη χωρική µνήµη εργασίας. 

Με τη µελέτη των Savilla και συν., (2008) διερευνήθηκαν οι σχέσεις µεταξύ των 

γνωστικών συµπτωµάτων και της ποιότητα ζωής στη σχιζοφρένεια. Ανάµεσα στις 

γνωστικές λειτουργίες που εξετάστηκαν ήταν και η µνήµη εργασίας. Βρέθηκε ότι οι 

ασθενείς παρουσίασαν σηµαντικά ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας και στις εκτελεστικές 

λειτουργίες σε σύγκριση µε το δείγµα ελέγχου.  Η µελέτη αυτή έδειξε επίσης ότι η φτωχή 

λεκτική µνήµη, η µνήµη εργασίας, και η ευφράδεια συσχετίζονται σηµαντικά µε τον τοµέα 

ενδοψυχικών λειτουργιών (η αίσθηση σκοπού του ασθενούς, τα κίνητρα, η περιέργεια, η 

ενσυναίσθηση, η ικανότητα να νιώθουν ευχαρίστηση, και συναισθηµατική 

αλληλεπίδραση) όπως αξιολογούνται µε την κλίµακα που χορηγήθηκε. Επειδή η 

υποκλίµακα ενδοψυχικών λειτουργιών αντανακλά ορισµένα από τα αρνητικά συµπτώµατα 
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της σχιζοφρένειας, αυτά τα ευρήµατα ίσως να αντανακλούν επίσης τη σχέση µεταξύ 

γνωστικών ελλειµµάτων και αρνητικών συµπτωµάτων. 

Ο βαθµός έκπτωσης της µνήµης εργασίας στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια έχει φανεί ότι 

σχετίζεται σηµαντικά µε το αν οι ασθενείς εργάζονται. Συγκεκριµένα οι ασθενείς που 

απασχολούνται επαγγελµατικά έχουν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιµασίες µνήµης εργασίας 

σε σχέση µε τους ασθενείς που δεν εργάζονται (Meltzer & McGurk, 1999,  McGurk & 

Meltzer, 2000). Έχει φανεί ακόµα ότι τα νευροψυχολογικά ελλείµµατα, όπως ελλείµµατα 

στη µνήµη εργασίας, σχετίζονται µε κακή κοινωνική και επαγγελµατική προσαρµογή τόσο 

στη χρόνια σχιζοφρένεια, όσο και σε ψύχωση  πρώτου επεισοδίου (Green, Kern, Heaton, 

2004).  

Οι Bell, Bryson, Wexler, (2003), διεξήγαγαν µελέτη προκείµενου να  διαπιστωθεί αν 

προσθέτοντας στην εργασιακή θεραπεία (WT), τη θεραπεία ψυχοµετρικής ενίσχυσης 

(ΝΕΤ) θα παρατηρηθεί µεγαλύτερη βελτίωση στη µνήµη εργασίας σε σχέση µε την (WT) 

µόνο, και αν υπάρχει αλληλεπίδραση µε τη βαρύτητα της νόσου. Συνολικά 102 

συµµετέχοντες µε σχιζοφρένεια ή σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή έλαβαν τυχαία NET + 

WT ή WT µόνο. Η NET αποτελείτο από γνωστικές ασκήσεις στην προσοχή, στη µνήµη, 

στην εκτελεστική λειτουργία, και στην κοινωνική επεξεργασία πληροφοριών, και η WT 

ήταν ένα 6-µηνο πρόγραµµα εργασίας. Ο συνδυασµός NET + WT βελτίωσε τη µνήµη 

εργασίας για τους περισσότερους συµµετέχοντες, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της 

έκπτωσης. Πιο συγκεκριµένα επίσης αναφέρεται ότι οι προσπάθειες που στρέφονται στη 

βελτίωση της λεκτικής µνήµης στη σχιζοφρένεια είναι αρκετά επιτυχηµένες. Οι Vauth και 

συν., (2001) και Wexler και συν., (2000) διαπίστωσαν ότι εξάσκηση της µεταγνωστικής 

ικανότητας βελτίωσε την απόδοση στα έργα µνήµης εργασίας σε ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια. 

Τα ελλείµµατα όµως στη µνήµη εργασίας δεν αποτελούν το µοναδικό και ισχυρότερο 

παράγοντα λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής των ασθενών µε σχιζοφρένεια όπως 

έδειξαν οι Green και συν., (2000) που εξέτασαν επίσης σύνολο αλληλένδετων γνωστικών 

µεταβλητών για την πρόβλεψη της κοινωνικής λειτουργικότητας. ∆ιαπίστωσαν ότι, καθώς 

η µνήµη εργασίας, η λεκτική κατανόηση και η αντιληπτική οργάνωση σχετίζονται µεταξύ 

τους και µε το δείκτη νοηµοσύνης, τα γνωστικά αυτά πεδία, δεν προβλέπουν τη 
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λειτουργικότητα από µόνα τους, γεγονός που υποδηλώνει ότι ένας γενικός γνωστικός 

παράγοντας είναι σηµαντικός για τη λειτουργικότητα στην κοινότητα (Laes, Sponheim, 

2006). ∆εδοµένου ακόµα του ότι τα ελλείµµατα στη νόηση, τα αρνητικά και τα θετικά 

συµπτώµατα αποτελούν µόνο το 57% της διακύµανσης στην ποιότητα ζωής, άλλοι 

παράγοντες, όπως η ανεργία, η φτώχεια, η κοινωνική αποµόνωση και το στίγµα µπορεί 

επίσης να είναι σηµαντικοί για την ποιότητα ζωής των ασθενών (Savilla και συν., 2008, 

Green, Kern, Heaton, 2004). 

Ο µεγάλος βαθµός συσχέτισης των γνωστικών ελλειµµάτων µε την απώτερη 

λειτουργικότητα του ασθενή καθιστά εµφανή την ανάγκη για αποτελεσµατικές θεραπείες 

των ελλειµµάτων και παρέχει ένα σκεπτικό για ψυχοφαρµακολογικές παρεµβάσεις στα 

γνωστικά συµπτώµατα της σχιζοφρένειας (Green, Kern, Heaton, 2004).  
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της φύσης και της έκτασης των 

ελλειµµάτων της µνήµης εργασίας που παρατηρούνται στη σχιζοφρένεια, η εξέτασή τους 

ως έναν τύπο ελλειµµάτων αντιπροσωπευτικό των ψυχωσικών διαταραχών γενικότερα και 

η µελέτη τους προς εντοπισµό των χαρακτηριστικών εκείνων που σύµφωνα µε ορισµένα 

κριτήρια, µπορούν να θεωρηθούν ενδοφαινοτυπικοί δείκτες για την ασθένεια της 

σχιζοφρένειας. 

Η παρουσία νευρογνωστικών δυσλειτουργιών γενικότερα είναι βασικό χαρακτηριστικό 

της σχιζοφρένειας. Ελλείµµατα παρατηρούνται σε µια ευρεία σειρά γνωστικών πεδίων µε 

µεγαλύτερο µέγεθος επίδρασης του ελλείµµατος στην προσοχή, στη µνήµη εργασίας, και 

στις εκτελεστικές λειτουργίες (Heinrichs & Zakzanis, 1998, Keefe, Eesley, & Poe, 2005, 

Jabben, Elfriede, & Gerarda, 2009).  

Είναι γνωστό ότι συµπτώµατα της σχιζοφρένειας όπως οι διαταραχές της σκέψης και 

συµπεριφοράς, συνδέονται µε τα παρατηρούµενα ελλείµµατα στη µνήµης εργασίας 

(Goldman-Rakic 1991, Goldman-Rakic & Selemon 1997). Επίσης οι ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια έχουν χαµηλές επιδόσεις σε δοκιµασίες µνήµης εργασίας οι οποίες 

διαµεσολαβούνται από τον προµετωπιαίο φλοιό (Park & Holzman 1992, Wexler και συν., 

1999) και από ότι φαίνεται η δυσλειτουργία της µνήµης εργασίας δεν έγκεινται στην απλή 

συγκράτηση και επανάληψη της πληροφορίας, αλλά σε πιο εκτελεστικές διαδικασίες που 

διενεργούνται στον πλαγιοραχιαίο µετωπιαίο φλοιό (Perlstein, Carter, Noll, και συν., 2001, 

Junghee Lee, Sohee Park, 2005). 

Υπάρχουν δεδοµένα που ενοχοποιούν τη δυσλειτουργία του ντοπαµινεργικού συστήµατος 

στον προµετωπιαίο φλοιό για την εκδήλωση των ελλειµµάτων της µνήµης εργασίας που 

παρατηρούνται στη σχιζοφρένεια (Goldman-Rakic 1998). Συγκεκριµένα ο ρόλος των 

υποδοχέων D1 ντοπαµίνης που απαντώνται συχνά στον προµετωπιαίο φλοιό και 

εµπλέκονται στη λειτουργία της µνήµης εργασίας (Chipkin και συν., 1988), φαίνεται  να 

είναι πολύ σηµαντικός στη σχιζοφρένεια. Συγκεκριµένα η λειτουργία των D1 υποδοχέων 

σε σχέση µε τη δράση της έχει τη µορφή ανεστραµµένης κωδωνοειδούς καµπύλης και 

έγχυση αγωνιστών ή ανταγωνιστών ντοπαµίνης στον προµετωπιαίο φλοιό προκαλεί 
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ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας ανάλογα µε αυτά που παρατηρούνται στη σχιζοφρένεια 

(Goto & Grace, 2007). Σε συµφωνία µε τα παραπάνω η παρατηρούµενη δραστηριότητα 

του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού, αναφέρεται είτε σε υπερλειτουργία, είτε σε 

υπολειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια, καταστάσεις 

που σχετίζονται µε ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας.  

Εκτός από τον προµετωπιαίο φλοιό και στο µέσο κροταφικό φλοιό παρατηρείται 

παθολογία (π.χ. Arnold και συν.,1991, Conrad και συν.,1991). Επίσης η ελαττωµένη 

ενεργοποίηση του πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού των ασθενών µπορεί να 

συνδέεται µε παρακείµενες ανωµαλίες της λευκής ουσίας (Schlösser και συν., 2007) και 

ελαττωµένη επικοινωνία µεταξύ προµετωπιαίου φλοιού και παρεγκεφαλίδας και θαλαµο-

φλοιϊκών κυκλωµάτων (Schlösser και συν., 2007). Αναφέρεται επίσης και ελλιπής 

σύνδεση µεταξύ του προµετωπιαίου φλοιού και του ιππόκαµπου αµφοτερόπλευρα (Meyer-

Lindenberg και συν., 2001, 2005, Zhou και συν., 2007, White και συν., 2007, Henseler και 

συν., 2009) και µειωµένες συνδέσεις µεταξύ βρεγµατικού και ινιακού φλοιού (Henseler 

και συν., 2009). 

Η οπτικό - χωρική µνήµη εργασίας στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσιάζει 

ελλείµµατα (Spindler και συν., 1997, Coleman και συν., 2002, Tek και συν., 2002, 

Gooding, 2003, Vance και συν., 2006, Massoud και συν., 2007), όµως τα πιο συχνά 

παρατηρούµενα ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια είναι 

αυτά της χωρικής µνήµης εργασίας (Pantelis και συν., 1997, Park και συν., 1999, Okada, 

2002, Chey και συν., 2002, Saperstein και συν., 2006, Piskulic και συν., 2006, Haenschel 

και συν., 2007, Barch, 2008, Driesen και συν., 2008, Lee και συν., 2008, Premkumar, 

2008). 

Επιπλέον, η φωνολογική µνήµη εργασίας παρουσιάζει ελλείµµατα (Oltmanns & Neale, 

1975, Park & Holzman, 1992, Clare και συν., 1993, Fleming και συν., 1995, Rushe και 

συν., 1998, Salame και συν., 1998, Cohen και συν., 1999, Aleman και συν., 1999, 

Fitzgerald και συν., 2004, Horan και συν., 2008, Manglesh και συν., 2010, Kyriakopoulos 

και συν., 2010), όµως όπως φαίνεται από τα δεδοµένα που παρατίθενται στην παρούσα 

εργασία αυτά τείνουν να είναι λιγότερο σοβαρά από αυτά της χωρικής µνήµης εργασίας.  
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Στα ελλείµµατα της φωνολογικής µνήµης εργασίας, περισσότερο ελλειµµατική 

εµφανίζεται η ικανότητα των ασθενών να ανταπεξέρχονται ικανοποιητικά σε δοκιµασίες 

που απαιτούν επεξεργασία λεκτικού υλικού σε σχέση µε τις δοκιµασίες απλής διατήρησης 

(Horan και συν., 2008). Επίσης στην οπτικοχωρική µνήµη εργασίας τα ελλείµµατα 

παρουσιάζονται όταν το υποσύστηµα της οπτικοχωρικής µνήµης απαιτεί έλεγχο από τον 

κεντρικό επεξεργαστή (Orama και συν., 2005). Το είδος του ελλείµµατος του κεντρικού 

επεξεργαστή έγκειται στην αργή ταχύτητα επεξεργασίας και όχι στην ανικανότητα 

διατήρησης των πληροφοριών για επαρκές χρονικό διάστηµα (Hartman και συν., 2001, 

Hartman και συν., 2003, Quee και συν., 2011). 

Η µνήµη εργασίας φαίνεται να παρουσιάζει ελλείµµατα και σε άλλες ψυχωτικές 

διαταραχές εκτός από τη σχιζοφρένεια, όπως στη µείζονα κατάθλιψη µε ψυχωτικά 

στοιχεία και στη διπολική διαταραχή. Στη σχιζοφρένεια όµως η έκπτωση είναι µεγαλύτερη 

σε σχέση µε τις υπόλοιπες ψυχωτικές διαταραχές (Hill και συν., 2009, Reichenberg, 2010). 

Στη σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή τα ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας είναι ήδη παρόντα, 

κάτι που φανερώνει ότι τα ελλείµµατα αυτά πιθανόν να µην είναι αποτέλεσµα της 

χρονιότητας της ασθένειας (Harrison και συν., 2006,  Mathes και συν., 2005,  Bertolino 

και συν., 2003). 

Κάποια χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας που είναι: i) κληρονοµικά, ii) συναφή µε τη 

σχιζοφρένεια, αλλά δεν είναι µόνο συνέπεια της διαταραχής, και iii) είναι παρόντα  σε 

συγγενείς των ασθενών και σε άτοµα µε υψηλό κίνδυνο για τη διαταραχή, µπορεί να 

εκπροσωπούν την έκφραση γενετικής ευαισθησίας στη σχιζοφρένεια και µπορεί να 

θεωρηθούν ως ένας ενδοφαινότυπος της ψύχωσης (Gottesman & Gould, 2003). 

Οι διαταραχές της µνήµης εργασίας εµφανίζονται νωρίς στην πορεία της σχιζοφρένειας 

(Reilly και συν., 2006, Mathes και συν., 2005, Cocchi και συν., 2009). Έχει αποδειχθεί ότι 

τα ελλείµµατα απαντώνται επίσης σε συγγενείς ασθενών µε σχιζοφρένεια (Park & 

Holzman, 1992) και σε υψηλού κινδύνου πληθυσµούς (Smith και συν., 2006, Wood και 

συν., 2003, Pflueger και συν., 2007, Lencz και συν., 2006, Egan και συν., 2001). Κατά 

συνέπεια πληρούνται τα παραπάνω κριτήρια για το χαρακτηρισµό τους ως 

ενδοφαινότυπους.  
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Πιο συγκεκριµένα χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε τη δυσλειτουργία της µνήµης 

εργασίας και µπορεί να θεωρηθούν υποψήφια ως ενδοφαινότυποι για τη σχιζοφρένεια 

αναφέρονται παρακάτω. 

Τα ελλείµµατα στη χωρική µνήµη εργασίας αποτελούν καλό ενδοφαινοτυπικό δείκτη 

(Tuulio-Henriksson και συν., 2003, Warnick & Allen, 2005, Glahn και συν.,2005, Pirkola 

και συν., 2005, Smith, Park, Cornblatt, 2006, Fusar-Poli και συν., 2010), καθώς και τα 

ελλείµµατα στη λεκτική µνήµη εργασίας  (Seidman και συν., 2007, Horan και συν., 2008, 

Toulopoulou, 2008).  

Επίσης οι αλλαγές της µετωπιαίας φαιάς ουσίας (π.χ., µικρότερες αριστερές 

κογχοµετωπιαίες περιοχές) (Mitelman και συν., 2005, Pantelis και συν., 2003, Hazlett και 

συν., 2008) µπορούν να θεωρηθούν πιθανοί δείκτες της νόσου και της έκβασης της 

ψύχωσης και ενδέχεται να αντιπροσωπεύουν το νευρωνικό υπόστρωµα της πρόβλεψης της 

φύση των ελλειµµάτων της µνήµης εργασίας που υπάρχουν σε ψυχωσικές διαταραχές 

(Wood και συν., 2003, Smith και συν., 2006, Cocchi και συν., 2009). 

Οι ενήλικες µε υψηλό γενετικό κίνδυνο για εµφάνιση σχιζοφρένειας παρουσιάζουν είτε 

υπερβολική δραστηριότητα στον πλαγιοραχιαίο προµετωπιαίο φλοιό κατά τις δοκιµασίες 

που ενεργοποιούν τη µνήµη εργασίας (Seidman και συν., 2006, Callicott και συν., 2003, 

Delawalla και συν., 2008, Karlsgodt και συν., 2007), είτε υπολειτουργία του 

πλαγιοραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού (Keshavan και συν., 2002, Shashwath και συν., 

2008) είτε τέλος υπολειτουργία ή υπερλειτουργία ανάλογα µε το είδος του ερεθίσµατος 

(Brahmbhatt και συν., 2006). 

Άλλα χαρακτηριστικά που µπορούν να τεθούν προς εξέταση ως υποψήφια για 

ενδοφαινότυποι στη σχιζοφρένεια είναι η διαταραγµένη ενεργοποίηση στο θάλαµο, στον 

ιππόκαµπο, και στον κογχοµετωπαίο φλοιό (Thermenos και συν., 2004), καθώς επίσης και  

η διαταραγµένη συνδεσιµότητα µεταξύ µετωπιαίου φλοιού και της κροταφικής (Meyer-

Lindenberg και συν., 2001, Meyer-Lindenberg και συν., 2005, Mitelman και συν., 2005, 

Karlsgodt και συν., 2008) και βρεγµατικής (Chua και συν., 2007, Seok και συν., 2007) 

περιοχής του εγκεφάλου. Ιδιαίτερα διαταραγµένη εµφανίζεται η λειτουργία του θαλάµου 

σε µη ψυχωτικούς συγγενείς ασθενών µε σχιζοφρένεια κατά τη διάρκεια δοκιµασιών 

µνήµης εργασίας (Seidman και συν., 2007, Yoo και συν., 2009). 
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Όσον αφορά την πορεία των ελλειµµάτων της µνήµης εργασίας στο χρόνο, για τη λεκτική 

µνήµη εργασίας έχει αναφερθεί ότι υπάρχει σταθερότητα των συµπτωµάτων στο χρόνο 

(Zanello και συν., 2007), όπως και για τη χωρική µνήµη εργασίας τα ελλείµµατα που 

παρατηρούνται τόσο στους χρόνιους (Park & Holzman, 1992, Elliott και συν., 1995, 

Pantelis και συν., 1997, 2001, Joyce και συν., 2002, Saperstein και συν., 2006), όσο και 

στους ασθενείς πρώτου επεισοδίου (Hutton και συν.,1998, Wood και συν.,2003, Lencz και 

συν., 2006) είναι συγκρίσιµα. 

Η έκπτωση της µνήµης εργασίας στη σχιζοφρένεια δεν είναι σηµαντική µόνο δεδοµένου 

του πιθανού ρόλου της ως δείκτη γενετικής ευαισθησίας, αλλά και ως παράγοντα 

πρόβλεψης της λειτουργικότητας του ασθενή (Green, Kern, Heaton, (2004). Στη 

σχιζοφρένεια έχει προταθεί ότι η έκβαση και λειτουργικότητα βελτιώνεται µε τη βελτίωση 

της λεκτικής µνήµης εργασίας (Corrigan και συν., 1994, Goldman και συν., 1993, Green 

και συν., 2000, Sponheim και συν., 2002, Velligan και συν., 2000). Επίσης οι Savilla και 

συν., (2008) υποστήριξαν σηµαντική συσχέτιση µεταξύ των γνωστικών συµπτωµάτων 

(ανάµεσα στα οποία και τα ελλείµµατα µνήµης εργασίας) και της ποιότητα ζωής στη 

σχιζοφρένεια. Τέλος έχει φανεί ότι όσοι απασχολούνται επαγγελµατικά έχουν καλύτερες 

επιδόσεις σε δοκιµασίες µνήµης εργασίας σε σχέση µε τους ασθενείς που δεν εργάζονται 

(Meltzer & McGurk, 1999,  McGurk & Meltzer, 2000, Bell, Bryson, Wexler, 2003), ενώ ο 

συνδυασµός θεραπείας ψυχοµετρικής ενίσχυσης µε εργασιακή θεραπεία βελτιώνει τη 

µνήµη εργασίας ασθενών µε σχιζοφρένεια, ανεξάρτητα από τη σοβαρότητα της έκπτωσης 

της µνήµης εργασίας. 

Η βελτίωση των συµπτωµάτων µε φαρµακοθεραπεία, αποτελεί το παραδοσιακό µέτρο 

επιτυχίας στη θεραπεία της σχιζοφρένειας, όµως αποτυγχάνει κατά κανόνα στο να 

παρέµβει στην αποκατάσταση της γνωστικής δυσλειτουργίας, µε αποτέλεσµα την 

αδυναµία του ασθενούς να επανενταχθεί στην κοινωνία. Απαιτείται στροφή στη θεραπεία 

που θα περιλαµβάνει,  πέρα από τη µείωση των συµπτωµάτων, τη βελτίωση της γνωστικής 

λειτουργίας (Sharma & Mockler, 1998). Έχει βρεθεί ότι η ρισπεριδόνη αποκαθιστά σε 

µεγάλο βαθµό τα ελλείµµατα της µνήµης εργασίας στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια 

(Meltzer και συν., 1999). Επίσης κάποιες έρευνες έχουν φανερώσει αλλαγές στη 

λειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού µε την επίδραση της θεραπείας, που σχετίζονται µε 

βελτίωση σε όλες τις κατηγορίες γνωστικών λειτουργιών (Wexler και συν., 2000, Wykes 
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και συν., 2002, Honey και συν., 1999, Bertolino και συν., 2004, Mendrek και συν., 2004, 

Snitz και συν., 2005). 

Για το µέλλον θεωρείται σκόπιµο να στραφούν οι έρευνες προς τη βελτίωση στάθµισης 

επιλεγµένων πρώιµων συµπτωµάτων όπως η έκπτωση της µνήµης εργασίας ως δείκτες 

πρόβλεψης ψύχωσης. Τα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα της έρευνας των Riecher-Rössler 

και συν, (2009), ενισχύουν την άποψη ότι θα πρέπει να αναπτυχθούν αλγόριθµοι για τον 

υπολογισµό του κινδύνου για ανάπτυξη ψύχωσης. Οι εν λόγω αλγόριθµοι θα πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν για σωστές αποφάσεις ως προς τη θεραπεία, και τη σωστότερη 

διαχείριση των ατόµων που διατρέχουν κίνδυνο. Για παράδειγµα, η ψυχο-εκπαίδευση και 

η συµβουλευτική θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί για χαµηλού κινδύνου άτοµα, µε 

επιπλέον ψυχοθεραπεία σε άτοµα µε µέτριο κίνδυνο, και, τέλος, προσθέτοντας 

νευροληπτικά φάρµακα σε άτοµα υψηλού κινδύνου. 

Η διαλεύκανση της µακροχρόνιας πορείας των ελλειµµάτων της µνήµης εργασίας στη 

σχιζοφρένεια µπορεί να έχει σηµαντικές συνέπειες στην κατανόηση της παθοφυσιολογίας, 

στη θεραπεία, καθώς και στην έκβασή της. Επιπλέον, ελλείµµατα σε τέτοιου είδους 

λειτουργίες µπορεί να χρησιµεύσουν ως πιθανοί ενδοφαινότυποι εάν παραµένουν σταθερά, 

ή αν η πορεία τους επηρεάζεται από συγκεκριµένους γνωστούς µη γενετικούς παράγοντες. 

Ο εντοπισµός των ενδοφαινοτυπικών δεικτών θα διευκόλυνε την αξιολόγηση 

παρεµβάσεων, φαρµακολογικών θεραπειών ή προγραµµάτων γνωστικής αποκατάστασης, 

που στοχεύουν στη βελτίωση των νοητικών λειτουργιών. Η έκπτωση στη χωρική µνήµη 

εργασίας και η δυσλειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού στους υγιείς συγγενείς φαίνεται 

να αποτελούν ισχυρούς ενδοφαινοτυπικούς δείκτες, όµως χρειάζεται πολλή έρευνα προς 

αυτήν την κατεύθυνση για να οδηγηθούµε σε ασφαλή συµπεράσµατα.  

Περισσότερες έρευνες απαιτούνται για τη εξέταση των κλινικών επιπλοκών της έκπτωσης 

της χωρικής µνήµης εργασίας και πώς αυτές εµποδίζουν τις παρεµβάσεις επανένταξης. 

Επίσης σηµαντική είναι η κατανόηση του πώς η χωρική µνήµη εργασίας, αλλά πιθανότατα 

και άλλα ελλείµµατα της εργαζόµενης µνήµης, σχετίζονται µε τα έργα της 

καθηµερινότητας και της συµπεριφοράς µέσα σε κοινωνικούς ρόλους.  
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