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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα εργασία μελετά το φαινόμενο των Κρανιοεγκεφαλικών Κακώσεων (ΚΕΚ) και 

συγκεκριμένα τη λειτουργία της μνήμης μετά από την πρόκλησή τους. Στο πρώτο μέρος της 

συγκεκριμένης μελέτης επιχειρείται μια εκτενής ανασκόπηση της σχετικής υπάρχουσας 

επιστημονικής βιβλιογραφίας στα πλαίσια μίας ολιστικής περιγραφής του φαινομένου και των 

επιδράσεων του στις γνωστικές λειτουργίες του ατόμου. Σκοπός του θεωρητικού αυτού μέρους 

είναι να εισαγάγει τον αναγνώστη στο ίδιο το φαινόμενο και τις επιπτώσεις που δύναται να έχει 

στην ανθρώπινη λειτουργικότητα.     

 Στο δεύτερο μέρος της παρούσας μελέτης αναλύεται το ερευνητικό σχέδιο βάσει του οποίου 

εξετάζονται οι υποθέσεις της συγκεκριμένης μελέτης. Προκειμένου να περιγράψουμε πιο 

αναλυτικά τις επιδράσεις μιας ΚΕΚ στη μνημονική λειτουργία, η έρευνα σχεδιάστηκε κατά τέτοιο 

τρόπο ώστε να επικεντρώνεται στον εντοπισμό των μνημονικών ελλειμμάτων σε άτομα που είχαν 

υποστεί τέτοιου είδους τραυματισμό. Ακολουθεί περιγραφή της Μεθόδου που εφαρμόστηκε και 

εκτενής ανάπτυξη των αποτελεσμάτων. Βάσει των υποθέσεων και στόχων της έρευνας 

πραγματοποιήθηκε υπολογισμός του ποσοστού των συμμετεχόντων με ελλειμματική επίδοση σε 

επιμέρους δοκιμασίες ανάλογα με την ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο. Επιπρόσθετα, 

μελετήθηκε η σχέση Επίδοσης των Συμμετεχόντων και Βαρύτητας της ΚΕΚ αλλά του χρόνου που 

είχε μεσολαβήσει μεταξύ ατυχήματος και αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα και οι πιθανές 

προεκτάσεις τους αναλύονται εκτενώς στη Συζήτηση με συνακόλουθη διατύπωση των πιθανότερων 

ερμηνειών τους βάσει προγενέστερων μελετών και σχετικών μοντέλων. Τέλος, γίνονται προτάσεις 

για μελλοντική έρευνα.           

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
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1.1 ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΕΚ ΚΑΙ ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ 

Η κρανιοεγκεφαλική κάκωση (ΚΕΚ) είναι η κύρια αιτία θανάτου και αναπηρίας στις περισσότερες 

σύγχρονες κοινωνίες και αποτελεί ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο με πολυάριθμες 

προεκτάσεις  (Bales, Wagner, Kline, & Dixon 2009).      

 Ορίζεται ως η μεταβολή στην εγκεφαλική λειτουργία η οποία εκδηλώνεται ως σύγχυση, 

αλλαγή στο επίπεδο συνείδησης, με αισθητικά ή κινητικά νευρολογικά ελλείμματα ή και κώμα και 

προκαλείται από την άσκηση εξωτερικής δύναμης στο κρανίο (Bruns & Hauser, 2003). Ενδεικτικά 

θα αναφέρουμε, ότι η δύναμη αυτή μπορεί να προκληθεί από ένα τροχαίο ατύχημα ή από την 

διάτρηση του εγκεφάλου μέσω κάποιου βλήματος ή κάποιου άλλου αιχμηρού αντικειμένου. 

Σύμφωνα με τον Lezak (1995), ΚΕΚ συνιστά οποιαδήποτε πρόσκρουση επαρκούς δυναμικής, για 

να οδηγήσει σε έστω στιγμιαία αλλαγή στο επίπεδο της συνείδησης. 

 Από την στιγμή που ο εγκέφαλος καθορίζει το ποιοι είμαστε, οι συνέπειες μιας ΚΕΚ, είναι 

δυνατό να επηρεάσουν την προσωπικότητα και τη συμπεριφορά έχοντας επιπτώσεις στην 

καθημερινότητα του  ατόμου. Οι επιμέρους εκφάνσεις των συνεπειών μιας ΚΕΚ παρουσιάζουν 

ευρείες ατομικές διαφορές. Κοινό χαρακτηριστικό όλων όμως είναι ότι η εγκεφαλική βλάβη 

προέρχεται από εξωτερικές δυνάμεις, ως συνέπεια της άμεσης πρόσκρουσης, της επιτάχυνσης ή 

επιβράδυνσης που μπορούν να ασκηθούν στον εγκέφαλο, ή εξαιτίας ενός αντικειμένου που 

εισέρχεται στον εγκέφαλο όπως μία σφαίρα (Maas, Stocchetti, & Bullock, 2008). 

 Σε αυτό το σημείο κρίνεται χρήσιμο για τον σκοπό της παρούσας μελέτης, να 

πραγματοποιηθεί λεπτομερής αναφορά στο “μηχανισμό” που προκαλεί τις κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις. O Hooper (2001), προσδιορίζει ότι οι μηχανισμοί που εμπλέκονται σε μία 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση είναι το αποτέλεσμα τριών φυσικών δυνάμεων: (1) της τάσης που 

προκαλεί καταστροφή του εγκεφαλικού ιστού, (2) της συμπίεσης του εγκεφαλικού ιστού και τέλος 

(3) της διάτμησης που μπορεί να υποστούν κυρίως οι άξονες των νευρικών κυττάρων. Επίσης 

συμπληρώνει ότι αυτές οι φυσικές δυνάμεις μπορούν να προκύψουν από την επιβράδυνση ή από 

την επιτάχυνση που μπορεί να προκαλέσει ένας τραυματισμός στο κεφάλι.   

 Τραυματισμοί εξαιτίας της επιτάχυνσης παρατηρούνται όταν ο εγκεφαλικός ιστός πλήττεται 

άμεσα ή καθίσταται δυσλειτουργικός από μία ξαφνική εξωτερική δύναμη. Καθώς αυτή η δύναμη 



 
 

5

ασκείται στο κεφάλι, το κρανίο κινείται σε κατεύθυνση αντίθετη της φοράς της δύναμης, ενώ ο 

εγκεφαλικός ιστός αρχικά κινείται με τη φορά της δύναμης  και μετά επανέρχεται κινούμενος με 

αντίθετη φορά (Hooper, 2001). Στα τραύματα που έχουν προκληθεί από δύναμη επιτάχυνσης ένα 

αντικείμενο χτυπάει ένα ακίνητο κεφάλι ενώ στα τραύματα που έχουν προκληθεί από την δύναμη 

της επιβράδυνσης το κινούμενο κεφάλι χτυπάει σε ένα ακίνητο αντικείμενο. Αυτό είναι και το 

φαινόμενο που παρατηρείται κατά την διάρκεια ενός τροχαίου ατυχήματος. Και στις δύο 

περιπτώσεις ο εγκέφαλος κινείται διαδοχικά προς δύο αντίθετες κατευθύνσεις μέσα στο κρανίο 

προκαλώντας μωλωπισμό τόσο σε πρόσθιες (ρυγχιαίες) επιφάνειες όσο και σε οπίσθιες (ουραίες) 

επιφάνειες.            

 Πέρα του μωλωπισμού μπορούν να προκληθούν και δευτερεύουσες αλλοιώσεις ή αλλαγές 

στη φυσιολογία του εγκεφάλου, κάποιες από τις οποίες εκτυλίσσονται με σημαντική καθυστέρηση. 

Αυτές οι διεργασίες περιλαμβάνουν τοπικές αλλά και σφαιρικές μεταβολές στην αιματική ροή και 

ενδοκρανιακή πίεση επιτείνοντας τις αλλοιώσεις στον εγκεφαλικό ιστό που προκαλούνται από 

μηχανικό τραυματισμό. Ενδοκρανιακή αιμορραγία (συνήθως επισκληρίδια) και οίδημα επιδρούν 

δευτερογενώς αυξάνοντας την ενδοκρανιακή πίεση και επιφέροντας συμπιεστικές βλάβες (Hooper, 

2001). Ιδιαίτερα σημαντική για τις επιπτώσεις της ΚΕΚ στη συμπεριφορά είναι η διάτμηση 

νευραξόνων, ιδιαίτερα στις μακριές συνδετικές δεσμίδες, η οποία προξενείται τόσο από τη γωνιακή 

κίνηση του εγκεφάλου εντός του κρανίου όσο και από συμπιεστικές διεργασίες (ως αποτέλεσμα 

αιματώματος και οιδήματος (Strich & Oxon, 1961).      

 Σε μοριακό επίπεδο οι δευτερογενείς διεργασίες που αναπτύσσονται τις επόμενες ώρες ή 

μέρες περιλαμβάνουν την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών, την ενεργοποίηση γονιδίων, 

μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και φλεγμονώδεις αντιδράσεις (Maas et al., 2008). Το γλουταμικό και 

άλλοι διεγερτικοί νευροδιαβιβαστές οξύνουν την διαρροή από τους ιοντικούς διαύλους και 

συμβάλλουν στο οίδημα του εγκεφάλου (Maas et al., 2008).      

 Στη συνέχεια αναφέρονται οι κατηγοριοποιήσεις της ΚΕΚ, οι οποίες είναι απαραίτητες για 

την ταξινόμηση των ασθενών αλλά και για την πληρέστερη κατανόηση του ζητήματος. Η 

ταξινόμηση μπορεί να γίνει βάσει πολλών κριτηρίων με αποτέλεσμα να έχουμε πολυάριθμες 

κατηγοριοποιήσεις που ενίοτε προκαλούν σύγχυση στον αναγνώστη. Για το λόγο αυτό στην 
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παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τρία από τα βασικότερα κριτήρια ταξινόμησης.  

 

 

1.2 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΕΚ 

Καθώς δεν καταλήγουν όλα τα χτυπήματα της κεφαλής σε εγκεφαλικές βλάβες, είναι απαραίτητο 

να πραγματοποιηθεί μία ταξινόμηση των ΚΕΚ  σύμφωνα με διάφορους δείκτες, όπως ο μηχανισμός 

που τις προκάλεσε, η σοβαρότητα του χτυπήματος, ή  βάσει της  βλάβης στις δομές του εγκεφάλου.  

 Σε πρώτη φάση οι ΚΕΚ δύνανται να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με το «μηχανισμό» που 

προξένησε τον εγκεφαλικό τραυματισμό. Κατά αυτόν τον τρόπο, διακρίνονται σε «Κλειστού 

Τύπου» ή «Ανοιχτού τύπου», (Maas et al., 2008). Η πρώτη κατηγορία προσδιορίζει τους 

τραυματισμούς κατά τους οποίους ο εγκέφαλος προσκρούει στο κρανίο εξαιτίας ενός χτυπήματος 

στο κεφάλι ή ενός σοβαρού τραντάγματος. Παραδείγματος χάριν, ΚΕΚ «Κλειστού Τύπου» μπορεί 

να προκληθεί από τροχαία ατυχήματα ή πτώσεις. Στην «Ανοιχτού Τύπου» ΚΕΚ, το αντικείμενο που 

προκάλεσε τον τραυματισμό διαπερνά το κρανίο και “παραβιάζει” την σκληρή μήνιγγα (Hooper, 

2001). Για παράδειγμα, ένας τέτοιος τραυματισμός μπορεί να προκληθεί από μία σφαίρα. 

Δεύτερον, βάσει της κλινικής σοβαρότητας του τραυματισμού οι ΚΕΚ μπορούν να 

ταξινομηθούν σε «Ήπιους», «Μέτριους» και «Σοβαρούς Εγκεφαλικούς Τραυματισμούς». Στην 

προσπάθεια αυτή,  σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η «Κλίμακα της Γλασκώβης» (Glascow Coma 

Scale). Η «Κλίμακα της Γλασκώβης» είναι μία νευρολογική κλίμακα, η οποία χρησιμοποιείται για 

να «ποσοτικοποιήσει» το επίπεδο της συνείδησης μετά από μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

Αξιολογεί τρεις παραμέτρους: (1) Άνοιγμα Ματιών, (2) Κινητική και (3) Λεκτική Απόκριση με 

βαθμολογία που κυμαίνεται από 3 (υποδηλώνει απώλεια των αισθήσεων του ατόμου)  έως 15 

(Teasdale & Jennett, 1974).          

  Ακολουθεί η περιγραφή ενός συνδυαστικού συστήματος ταξινόμησης το οποίο αξιολογεί τη 

σοβαρότητα του αρχικού τραυματισμού, την αρχική βαθμολογία στην Κλίμακα της Γλασκώβης, τη 

διάρκεια της απώλειας συνείδησης και της μετατραυματικής αμνησίας προκειμένου να κατατάξει 

το άτομο σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: “Ήπια ΚΕΚ”, “Μέτρια ΚΕΚ” και “Βαριά ΚΕΚ” 

(Rao & Lyketsos, 2000). 
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Ι. ΗΠΙΑ ΚΕΚ   

Μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση χαρακτηρίζεται ως ήπια όταν ένα άτομο παρουσιάζει διαταραχές 

στην εγκεφαλική λειτουργία εξαιτίας κάποιου τραύματος και εκδηλώνεται με τουλάχιστον ένα από 

τα παρακάτω συμπτώματα: 1. απώλεια συνείδησης (για 30 λεπτά ή λιγότερο), 2. απώλεια μνήμης 

των γεγονότων αμέσως πριν ή μετά από το ατύχημα (με διάρκεια μετατραυματικής αμνησίας 

μικρότερη από μία ώρα) (Rao & Lyketsos, 2000), 3. οποιαδήποτε αλλαγή στην νοητική κατάσταση 

του ατόμου την ώρα του ατυχήματος (ζάλη, σύγχυση, αποπροσανατολισμός), 4. εστιακά 

νευρολογικά ελλείμματα που μπορεί να είναι παροδικά ή και εμμένοντα και 5. η αρχική 

βαθμολογία στην κλίμακα της Γλασκώβης να κυμαίνεται από 13 έως 15.  

 Γνωσιακά, συναισθηματικά, και συμπεριφορικά ελλείμματα περιλαμβάνουν προδρομική 

και αναδρομική αμνησία, κατάθλιψη, επιθετικότητα, έλλειψη κινήτρων, μειωμένη ικανότητα 

συγκέντρωσης, άγχος, άρνηση, συμπεριφορικές αλλαγές και αλλαγές στην προσωπικότητα, 

δυσκολία στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και στην αλληλεπίδραση με την οικογένεια (Moore, 

Spohr-Terryberry, & Hope, 2006). Η πλειοψηφία πάντως των ατόμων με ήπια ΚΕΚ δεν 

παρουσιάζουν κλινικά σημαντικά, χρόνια ελλείμματα στην υποξία φάση μετά τον τραυματισμό 

(Chuah, Maybery, & Fox, 2004). 

 

ΙΙ. ΚΕΚ ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Η διάγνωση ΚΕΚ μέτριας βαρύτητας πρέπει να παρουσιάζει, απώλεια συνείδησης με διάρκεια,  

από μία έως 24 ώρες, μετα-τραυματική αμνησία η οποία μπορεί να διαρκέσει από 30 λεπτά έως 24 

ώρες και αρχική βαθμολογία στην κλίμακα της Γλασκώβης από 9 έως 12 (Rao & Lyketsos, 2000).  

Ένας σημαντικός αριθμός ατόμων που έχουν υποστεί ΚΕΚ μέτριας βαρύτητας παρουσιάζουν 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα δυσκολίες σε σωματικές, νοητικές, κοινωνικές και 

συναισθηματικές ικανότητές. Συχνότερα προβλήματα αφορούν στη  μνήμη, τη συγκέντρωση και 

την προσοχή. Αλλαγές στη προσωπικότητα, όπως επιθετικότητα, αυξημένη ευαισθησία στον 

θόρυβο και στρες, δηλαδή χαρακτηριστικά που το άτομο δεν διέθετε πριν από την πρόκληση της 
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κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης μπορεί να είναι επίσης συχνά (Vanderploeg, Crowell, & Curtuss, 

2001). 

 

ΙΙΙ. ΒΑΡΙΑ ΚΕΚ  

Ένα άτομο το οποίο έχει υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό τραυματισμό έχει απώλεια συνείδησης 

μεγαλύτερη από 24 ώρες και βαθμολογία στην κλίμακα της Γλασκώβης μεταξύ 3 και 8. (Raos & 

Lyketsos, 2000). Σε αντίθεση με τα άτομα που έχουν υποστεί ήπιας μορφής κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση και τα οποία αναρρώνουν σε σχετικά μικρό διάστημα και τις περισσότερες φορές πλήρως, 

οι βαριές ΚΕΚ σχετίζονται με σημαντική θνησιμότητα και νοσηρότητα. Μεγάλο ποσοστό ασθενών 

εισέρχεται σε κώμα για περίοδο ημερών ή και εβδομάδων. Μάλιστα, μετά από αποκατάσταση του 

επιπέδου συνείδησης, παρουσιάζονται σχεδόν πάντοτε γνωσιακά, γλωσσικά και αισθητηριακά 

ελλείμματα, σωματικές αναπηρίες όπως επίσης και συναισθηματικές διαταραχές (Hellawell, Taylor, 

& Pentland, 1999). 

       Στα γνωσιακά ελλείμματα πιθανόν περιλαμβάνεται έκπτωση στην προσοχή, τη συγκέντρωση 

και τη μνήμη όπως επίσης μειωμένη ταχύτητα επεξεργασίας των πληροφοριών, (Dikmen, 

Machamer, Powell, & Temkin, 2003), και βλάβη στις εκτελεστικές λειτουργίες (Temkin, Holubkov, 

Machamer, Winn, & Dikmen, 1995). Στα γλωσσικά προβλήματα συγκαταλέγονται δυσκολία στην 

εκφορά του λόγου ή και στην κατανόηση της ομιλίας, πρόβλημα στην ανάγνωση και στην γραφή 

(Jay, 2000). Αισθητηριακά ελλείμματα όπως πλήρης απώλεια της όρασης, ή θολή όραση, 

(Ivancevic, 2009) και μειωμένη ανεκτικότητα στο φως, καθώς και μείωση ή και συνολική απώλεια 

της ακοής μπορεί να παρατηρηθούν. Αναφορικά με τις συναισθηματικές διαταραχές είναι πιθανό 

μετά από ένα τόσο τραυματικό γεγονός να εκδηλωθεί επιθετικότητα, έλλειψη κινήτρων, κατάθλιψη 

ή ακόμα και άρνηση της κατάστασης (Silver, McAllister, & Yudofsky, 2005). Σε αντίθεση με την 

ήπια και μέτρια ΚΕΚ, ασθενείς με βαριά ΚΕΚ μπορούν να εμφανίσουν αναπηρίες που τους 

καθιστούν ανίκανους να ζήσουν αυτόνομα.     

 Τέλος, σύμφωνα με ένα διαφορετικό σύστημα κατηγοριοποίησης, οι βλάβες που επέρχονται 

από μια ΚΕΚ μπορεί να είναι Εστιακές ή Διάχυτες δηλαδή  περιορισμένες, εστιασμένες σε μία 

συγκεκριμένη περιοχή ή να έχουν προκαλέσει βλάβη και σε άλλες κοντινές περιοχές (Maas et al., 



 
 

9

2008). Αν μία βλάβη είναι εστιακή ή διάχυτη, αυτό μπορεί να φανεί μόνο με την χρήση 

νευροαπεικονιστικών μεθόδων, όπως είναι για παράδειγμα η μαγνητική τομογραφία.   

 Η ανάρρωση από μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση εξαρτάται από την περιοχή και την έκταση 

του τραυματισμού και μπορεί να διαρκέσει από μερικές μέρες έως πολλά χρόνια. Μία ΚΕΚ μπορεί 

να αφήσει ελάχιστα κατάλοιπα που σε πολλές περιπτώσεις δεν επηρεάζουν την λειτουργικότητα 

του ατόμου αλλά στην χείριστη περίπτωση μπορεί να καταστήσει το άτομο σε αναπηρική 

κατάσταση ή ακόμα και να το οδηγήσει στον θάνατο (Bales et al., 2009). 

 Ακολουθεί μία σύντομη αναφορά σε ορισμένα δημογραφικά στοιχεία που αφορούν σε 

αυτού του είδους τον τραυματισμό. Στόχος είναι να αποσαφηνιστεί με τη χρήση στατιστικών 

στοιχείων, το “προφίλ” του ατόμου που έχει υποστεί μια ΚΕΚ. Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι 

παρόλο που τα στοιχεία που παρατίθενται έχουν προκύψει από μελέτες σε πληθυσμιακές ομάδες με 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση, δεν μπορούμε να συμπεράνουμε ότι όλα τα άτομα με αυτού του είδους 

τον τραυματισμό παρουσιάζουν όλα αυτά ή μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά. 

 

1.3 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΚΕΚ 

Τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα αποτελούν το πιο συχνό αίτιο των ΚΕΚ, σε ποσοστό μεγαλύτερο 

από 48% των περιπτώσεων, ακολουθούν οι πτώσεις σε ποσοστό 21%, περιστατικά βίας σε ποσοστό 

12% και οι τραυματισμοί από αθλητικές δραστηριότητες  σε ποσοστό 10%  (Kraus, Black, Hessol, 

Ley, Rokaw, Sullivan, Bowers, Knowlton,  & Marshall,  1984). Γενικότερα οι ΚΕΚ οι οποίες 

προέρχονται από τα αυτοκινητιστικά ατυχήματα και από επιθέσεις εκδηλώνονται με μεγαλύτερη 

σοβαρότητα συγκριτικά με εκείνες που επέρχονται ως συνέπεια άλλων γεγονότων (Bruns &  

Hauser, 2003).  

Διασαφηνίζεται ότι οι άντρες τραυματίζονται δύο φορές πιο συχνά από ότι οι γυναίκες, και 

οι περιπτώσεις που καταλήγουν σε θάνατο, για τους άντρες είναι τέσσερις φορές πιο συχνές σε 

σχέση με τις γυναίκες. Οι πιθανότητες να υποστεί κάποιος εγκεφαλικό τραυματισμό αυξάνεται στις 

νεαρές ηλικίες, έπειτα μειώνεται, για να αυξηθεί πάλι σε μεγαλύτερες ηλικίες, δηλαδή μετά την 

ηλικία των 75 ετών (Kraus et al., 1984). Στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες παρατηρείται 

μεγαλύτερη συχνότητα ΚΕΚ που οφείλεται στην εξασθένηση των αισθητικών και κινητικών 
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λειτουργιών ενώ τα περιστατικά είναι πιο συχνά στις γυναίκες από ότι στους άντρες (Bruns & 

Hauser, 2003). Στο σύνολο των ΚΕΚ που καταγράφονται, η πλειοψηφία αφορά Ήπιες (80%) ενώ 

τόσο Μέτριας, όσο και Σοβαρής Βαρύτητας σε ποσοστό 10%. Οι σοβαρές ΚΕΚ προκαλούνται 

κυρίως από τα ατυχήματα με αυτοκίνητο ή με μηχανή (Bruns & Hauser, 2003). 

 Oι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οι οποίες συμβαίνουν σε μικρότερες ηλικίες σχετίζονται| 

κατά κύριο λόγο με αυτοκινητιστικά ατυχήματα ενώ οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις οι οποίες 

εμφανίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες σχετίζονται με πτώσεις ή με άλλα παθολογικά αίτια 

(Maconochie & Ross, 2010). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μία πολύ σημαντική πτυχή των 

κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων. Θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στις επιπτώσεις που μπορεί να 

έχει μία ΚΕΚ στο άτομο ανεξαρτήτου σοβαρότητας. 

 

1.4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΕΚ 
 

1.4.1. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ 

Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μπορούν να προκαλέσουν ένα πλήθος σωματικών, γνωσιακών, 

συναισθηματικών και συμπεριφορικών δυσλειτουργιών και το αποτέλεσμα μπορεί να είναι από 

πλήρη ανάρρωση έως μόνιμη αναπηρία ή θάνατο (Ivancevic, 2009) Παρατηρούνται γνωσιακά 

ελλείμματα, όπως μειωμένη ταχύτητα επεξεργασίας πληροφοριών και προβλήματα στην προσοχή 

και στη μνήμη. Ελλείμματα στις εκτελεστικές λειτουργίες που μπορεί να οφείλονται σε ΚΕΚ 

περιλαμβάνουν έλλειμμα στη νοητική προσαρμοστικότητα, φτωχή κρίση, μειωμένη ικανότητα  

αυτο-αξιολόγησης, και ρύθμισης παρορμήσεων (Rao & Lyketsos, 2000). 

  Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούμε πιο συγκεκριμένα στα ελλείμματα που 

προκαλούνται μετά από ΚΕΚ στη μνήμη και στην προσοχή, λειτουργίες για τις οποίες υπάρχουν 

πολυάριθμες αναφορές στην βιβλιογραφία. 

 Μνήμη είναι η συγκράτηση των πληροφοριών οι οποίες αποκτήθηκαν μέσω της διαδικασίας 

της μάθησης (Abel, Alberini, Ghirardi, Huang, Nguyen, & Kandel, 1997). 

  Έχουν προταθεί διάφορες κατηγοριοποιήσεις της έννοιας της μνήμης. Η μνήμη σε 

συνάρτηση με το περιεχόμενο διαιρείται σε έκδηλη (ή δηλωτική) και άδηλη (ή μη δηλωτική). Ο 

Παπανικολάου (2007) προσδιορίζει ότι η έκδηλη μνήμη αφορά γεγονότα για τα οποία έχουμε ή 
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μπορούμε να έχουμε επίγνωση όταν τα θυμόμαστε ή τα ξεχνούμε και διακρίνεται σε μνήμη 

επεισοδίων σχετιζόμενη με συγκεκριμένα γεγονότα και σε σημασιολογική (ή γνωσιακή) μνήμη η 

οποία αναφέρεται σε δεδομένα και πληροφορίες. Ο ίδιος ερευνητής προσθέτει ότι η άδηλη μνήμη 

αναφέρεται σε γεγονότα την παρουσία ή την απουσία των οποίων μπορούμε να συμπεράνουμε. 

 Η μνήμη ως λειτουργία χωρίζεται σε πρωτογενή και δευτερογενή μνήμη, διάκριση που 

προτάθηκε από τον William James  (1890). Η πρωτογενής μνήμη αναφέρεται στην βραχυπρόθεσμη 

μνήμη και θεωρείται υπεύθυνη για την συγκράτηση πληροφοριών στο περιεχόμενο της συνείδησης 

για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Περιλαμβάνει τη βραχύχρονη ή άμεση  και την ενεργό μνήμη. To 

πρωτογενές σύστημα το συγκροτούν επίσης και οι λειτουργίες της κωδίκευσης και  ανάκλησης και 

οι διεργασίες συγκράτησης των εμπειριών. Η δευτερογενής μνήμη ουσιαστικά ταυτίζεται με τη 

μακροπρόθεσμη μνήμη και αφορά τη μακρόχρονη διατήρηση συμβάντων και πληροφοριών τα 

οποία έχουν εξέλθει από το περιεχόμενο της συνείδησης. Το δευτερογενές μνημονικό σύστημα, 

περιλαμβάνει λειτουργίες όπως η παγίωση και η αποθήκευση πληροφοριών προς ανάκληση 

(Παπανικολάου, 2007). 

  Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η μνήμη είναι μία εξαιρετικά σημαντική λειτουργία 

για τον άνθρωπο, καθώς τον βοηθάει να ανταπεξέλθει στις καθημερινές του ανάγκες. Οι άνθρωποι 

με επίκτητη εγκεφαλική βλάβη μπορεί να παρουσιάσουν έλλειμμα σε οποιοδήποτε από τις 

παραπάνω λειτουργίες. Βλάβη στην μνήμη δεν σημαίνει απαραίτητα πλήρη αμνησία, συμπέρασμα 

το οποίο γίνεται κατανοητό αν λάβει κανείς υπόψη του τις κατηγοριοποιήσεις που έχουν ήδη  

καταγραφεί. Εντούτοις, μια βλάβη στη μνήμη δύναται να καταστήσει το άτομο ανίκανο σε 

συγκεκριμένες λειτουργίες ανάλογα με την περιοχή του εγκεφάλου η οποία πλήττεται.  

 Ασθενείς με ΚΕΚ είναι δυνατό να εμφανίσουν τόσο Προδρομική όσο και Αναδρομική 

Αμνησία (Gorman, Shook, & Becker, 1993). Οι ίδιες ερευνητές αναφέρουν για αυτούς του δύο 

τύπους τα εξής: 

 Η Προδρομική Αμνησία αφορά έλλειμμα στην ικανότητα απόκτησης νέων πληροφοριών 

ανεξάρτητα από τη γενικότερη νοητική ικανότητα του ατόμου και μπορεί να οφείλεται σε 

δυσλειτουργία μίας ή και όλων των συνιστωσών διεργασιών της μνήμης (κωδικοποίηση 

[επεξεργασία των ερεθισμάτων και προσοχή], παγίωση και ανάκληση). 
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 Η  Αναδρομική Αμνησία ορίζεται ως η απώλεια μνήμης για γεγονότα που συνέβησαν πριν 

το ατύχημα. Συνήθως αυτού του είδους η αμνησία επηρεάζει τα πιο πρόσφατα γεγονότα και 

όχι τόσο τα πιο παλιά. Η αναδρομική αμνησία μπορεί να οφείλεται σε δυσλειτουργία των 

διεργασιών ης παγίωσης, της ανάκλησης ή και των δύο. Αν και οι όροι προδρομική και 

αναδρομική αμνησία αφορούν τη δευτερογενή μνήμη, δυσλειτουργία του πρωτογενούς 

συστήματος της μνήμης είναι εξίσου συχνή μετά από ΚΕΚ. Ιδιαίτερα σοβαρές εμφανίζονται 

κάποτε οι δυσκολίες σε έργα που απαιτούν ενεργό μνήμη. 

Τέλος, διαταραχές μνήμης και ιδιαίτερα «Μετα-τραυματική (αναδρομική) Αμνησία» 

παρατηρούνται συχνότερα μετά από ΚΕΚ κλειστού τύπου σε σχέση με τους τραυματισμούς 

ανοιχτού τύπου, που προκαλούνται από βλήματα (Μutter, Howard, & Howard, 1994).  
 

1.4.2 ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ  

Μέχρις στιγμής οι αναφορές στα ελλείμματα που προκύπτουν από μια ΚΕΚ επικεντρώθηκαν κατά 

κύριο λόγο στη μνήμη. Ακολουθεί αναφορά σε μια ακόμα σημαντική λειτουργία, για την οποία 

έχουν γίνει πολλές μελέτες, την προσοχή. 

Οι διαταραχές στις διεργασίες οι οποίες συγκροτούν τη λειτουργία της προσοχής είναι μία 

συνηθισμένη συνέπεια μετά από ΚΕΚ (Silver et al., 2005). Aσθενείς με σοβαρή βλάβη στην 

προσοχή μπορεί να αποσπούνται εύκολα και να εκδηλώνουν ιδιαίτερη αδυναμία συγκέντρωσης της 

προσοχής τους για μεγάλο χρονικό διάστημα (Silver et al., 2005). Μάλιστα οι ίδιοι ερευνητές 

προσθέτουν ότι η αξιολόγηση της λειτουργίας της προσοχής είναι πολύ σημαντική καθώς αποτελεί 

μία προαπαιτούμενη λειτουργία προκειμένου το άτομο να μπορέσει να μάθει καινούριες 

πληροφορίες. Συγκεκριμένα αναφέρουν πως πολλοί ασθενείς μπορεί να μην έχουν ικανοποιητικές 

επιδόσεις σε μνημονικά τέστ και αυτό να οφείλεται όχι σε κάποια δυσλειτουργία της μνήμης, αλλά 

σε βλάβη στην προσοχή αλλά και ότι ένας ασθενής με πρόβλημα στην προσοχή μπορεί να 

ξεκινήσει να ασχολείται με πολλές δραστηριότητες αλλά να παρουσιάσει πρόβλημα στην 

ολοκλήρωσή τους.  

 Τόσο η μνήμη, όσο και η προσοχή είναι δύο από τις πολυάριθμες λειτουργίες που 

εξαρτώνται τουλάχιστον εν μέρει από την ακεραιότητα του προμετωπιαίου φλοιού ο οποίος είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτος σε ΚΕΚ (Bales et al., 2009). Αυτό είναι αναμενόμενο με δεδομένο το ρόλο 
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περιοχών του προμετωπιαίου φλοιού στην ενεργό μνήμη, την προσοχή, και τις επιτελικές 

λειτουργίες οι οποίες απαιτούνται για την εύρυθμη εκτέλεση έργων δευτερογενούς  μνήμης (Silver 

et al., 2005).           

Τα όποια γνωσιακά ελλείμματα μετά από ΚΕΚ επιδεινώνονται συχνά λόγω της τάσης των 

ασθενών να μην αναγνωρίζουν (ή να μην παραδέχονται) την ύπαρξή τους (Anderson & Tranel, 

1989). Ωστόσο, κάποιες φορές η φύση των ελλειμμάτων είναι τέτοια που δεν καθίστανται εύκολα ή 

άμεσα αναγνωρίσιμα από τους οικείους και τους συνεργάτες, γεγονός που δυσχεραίνει την 

αναζήτηση βοήθειας για συστηματική αποκατάσταση (Pritagano, Fordyce, Zeiner, Roueche, 

Pepping, & Wood, 1984).  

 Τα γνωσιακά ελλείμματα που παρουσιάζονται μετά από μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, 

μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικότατους λειτουργικούς περιορισμούς σε όλους τους τομείς της 

καθημερινής ζωής. Παραδείγματος χάριν, πολλά άτομα με ΚΕΚ δεν μπορούν να ζήσουν 

ανεξάρτητα. Γι' αυτόν το λόγο η αναγνώριση των πιθανών επιδράσεων μιας ΚΕΚ μπορεί να 

βοηθήσει τους ειδικούς στον σχεδιασμό της θεραπείας και ειδικά διαμορφωμένων προγραμμάτων 

για τον ασθενή. Επιπλέον εξελίξεις στην πρόγνωση και θεραπεία, μειώνουν τον βαθμό των 

θανάτων και βελτιώνουν το αποτέλεσμα. Αυτές οι εξελίξεις περιλαμβάνουν τεχνικές απεικόνισης, 

όπως η μαγνητική τομογραφία, η αξονική, βελτιώσεις στα χειρουργικά μέσα, και στις θεραπείες 

όπως η φυσικοθεραπεία και η λογοθεραπεία. 

  

1.5 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά σταθμισμένες δοκιμασίες μνήμης για την 

εκτίμηση της βαρύτητας και της επίπτωσης προδρομικής αμνησίας σε άτομα που έχουν υποστεί 

ΚΕΚ Ήπιας, Μέτριας ή Μεγάλης Βαρύτητας. Συγκεκριμένα χορηγήθηκαν στη χρόνια φάση μετά 

από ΚΕΚ δοκιμασίες βραχυπρόθεσμης λεκτικής μνήμης και μακροπρόθεσμης λεκτικής και μη 

λεκτικής μνήμης. Καθώς οι επιδόσεις στις εν λόγω δοκιμασίες επηρεάζονται σε σημαντικό βαθμό 

από το μορφωτικό επίπεδο του ασθενούς, χρησιμοποιήθηκαν ειδικά διαμορφωμένες τυπικές τιμές 

λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ηλικία όσο και το μορφωτικό επίπεδο των ασθενών.  Συγκεκριμένα 

οι υποθέσεις και οι στόχοι που τέθηκαν στα πλαίσια της συγκεκριμένης μελέτης είναι οι εξής: 
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1. Πρώτον, η ύπαρξη μνημονικού ελλείμματος σε άτομα που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική 

κάκωση όλων των ομάδων (Ήπια, Μέτρια και Βαριά ΚΕΚ). 

2. Δεύτερον, ο προσδιορισμός του μνημονικού ελλείμματος. Βάσει των υποθέσεων μας αυτά 

τα άτομα θα παρουσιάσουν μνημονικό έλλειμμα στην μακροπρόθεσμη αλλά και στην 

ενεργό μνήμη ενώ δεν θα παρουσιάσουν έλλειμμα στην βραχυπρόθεσμη μνήμη. 

3. Τρίτον, οι επιδόσεις που αφορούν μνημονικές λειτουργίες θα διαφέρουν ανάμεσα στην 

ομάδα των συμμετεχόντων με ΚΕΚ αλλά και μεταξύ αυτών και του φυσιολογικού 

πληθυσμού. 

4. Τέταρτον, προκειμένου να  μελετηθούν τυχούσες διαφορές στις επιδόσεις μέσα στην ομάδα 

των συμμετεχόντων με ΚΕΚ, οι συμμετέχοντες κατηγοριοποιήθηκαν ανάλογα με τη 

βαρύτητα της κάκωσης. Υποθέτουμε ότι η ομάδα των συμμετεχόντων με βαριά ΚΕΚ θα 

παρουσιάσει τη χειρότερη επίδοση σε σχέση με τις άλλες δύο. 

5. Τέλος, υποθέσαμε ότι ο χρόνος που έχει παρέλθει από την βλάβη επηρεάζει την επίδοση 

των συμμετεχόντων κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα πιο πρόσφατα περιστατικά να έχουν εμφανή 

γνωσιακά ελλείμματα σε αντίθεση με τα γνωσιακά ελλείμματα των πιο παλιών 

περιστατικών που αναμένεται να έχουν αποκατασταθεί ή να βρίσκονται σε τέτοιο επίπεδο 

που δεν μπορεί να οριστούν ως σοβαρό έλλειμμα. 

Οι προαναφερθείσες υποθέσεις εξετάστηκαν βάσει ενός ερευνητικού σχεδίου η μέθοδος του οποίου 

αναλύεται στην επόμενη ενότητα. Περιγράφεται το δείγμα των ασθενών, οι μνημονικές δοκιμασίες 

που χρησιμοποιήθηκαν καθώς και οι στατιστικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν. 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΣ   

   
2.1 ΔΕΙΓΜΑ   
Το κλινικό δείγμα αποτέλεσαν 27 ασθενείς, (22 άντρες & 5 γυναίκες) οι οποίοι είχαν υποστεί 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση Ήπιου, (37,0 %) Μέτριου (18,5 %) ή Σοβαρού Βαθμού (44,4 %) μεταξύ 

13 και 58 μηνών πριν από την ημερομηνία αξιολόγησή τους.    

 Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. οι τραυματισμοί είχαν προκληθεί κυρίως από 
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τροχαία ατυχήματα (81,5%),  δύο περιστατικά είχαν προκληθεί λόγω πτώσης από ύψος (7,4 %)  

ένα από διάτρηση του εγκεφάλου μέσω βλήματος (3,70 %), ένα από πτώση κτίσματος επί της 

κεφαλής του ασθενή και τέλος ένα περιστατικό  προκλήθηκε από χτύπημα στο κεφάλι με λοστό. Τα 

δύο τελευταία περιστατικά κατατάσσονται στον Πίνακα 1. στην κατηγορία “Άλλο Αίτιο”  (ποσοστό  

7,4 %)   

 Οι ασθενείς ήταν ενήλικες 18-70 ετών οι οποίοι είχαν νοσηλευθεί στην 

Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Το μορφωτικό επίπεδο 

των ασθενών ήταν κατά μέσο όρο 10,6 έτη εκπαίδευσης. Τα στοιχεία για την αρχική κλινική εικόνα 

των ασθενών  συγκεντρώθηκαν από το αρχείο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Όλοι οι 

συμμετέχοντες είχαν ενημερωθεί για τη φύση και το σκοπό της έρευνας. 

    

2.2 ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η διάγνωση ελλειμμάτων σε επιμέρους μνημονικές λειτουργίες πραγματοποιήθηκε με μία σειρά 

σταθμισμένων δοκιμασιών αξιολόγησης της βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης λεκτικής 

μνήμης επεισοδίων και της μακροπρόθεσμης μη λεκτικής μνήμης επεισοδίων.  

 Η γενική νοητική ικανότητα των ασθενών εκτιμήθηκε μέσω της κλίμακας GAMA, η 

οποία ενέχει την επίλυση οπτικο-χωρικών προβλημάτων. Η χορήγηση των δοκιμασιών 

πραγματοποιήθηκε μόνο στην περίπτωση που οι συμμετέχοντες ήταν ιατρικά σταθεροί και 

μπορούσαν να ανακαλέσουν βασικές βιωματικές πληροφορίες. Εκτός από την χορήγηση των εν 

λόγω tests, στις επιμέρους συναντήσεις έλαβαν χώρα και επιπρόσθετες κλινικές συνεντεύξεις.  
 



ΠΙΝΑΚΑΣ 1:  Δημογραφικά χαρακτηριστικά των ασθενών  
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ΔΕΙΓΜΑ 

Φύλο 

Άνδρες 22 

Γυναίκες 5 

ΗΛΙΚΙΑ (ΕΤΗ) Μ.Ο (Τ.Α) 

 40,3 18,5 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (ΗΛΙΚΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ) 

16-37 14 

38-55 5 

56-80 8 

Μ.Ο (Τ.Α) ΕΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 10,6 4,1 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  (ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΜΑΔΩΝ) 

0-9 14 

10-12 5 

12+ 8 

ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΕΚ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΗΠΙΑ 10 

ΜΕΤΡΙΑ 5 

ΒΑΡΙΑ 12 

ΑΙΤΙΟ ΚΕΚ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 22 

ΠΤΩΣΗ 2 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΜΕ ΒΛΗΜΑ 1 

ΑΛΛΟ ΑΙΤΙΟ 2 
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Νευροψυχολογικά Εργαλεία: 

 

Η Μνήμη Αριθμών. Η δοκιμασία Μνήμης Αριθμών εκτιμά την ικανότητα άμεσης επανάληψης 

μιας σειράς αριθμών, πρώτα ευθέως (βραχυπρόθεσμη λεκτική μνήμη) και μετά αντίστροφα 

(λεκτική ενεργός μνήμη). Υπάρχουν 8 βαθμίδες δυσκολίας στην ευθεία επανάληψη και 7 στην 

αντίστροφη επανάληψη. Στην ευθεία επανάληψη η πρώτη βαθμίδα περιλαμβάνει 2 ψηφία, ενώ η 

τελευταία 9. Στην αντίστροφη επανάληψη η πρώτη βαθμίδα περιλαμβάνει 2 ψηφία, ενώ η 

τελευταία 8. Κάθε απάντηση βαθμολογείται με δύο βαθμούς αν περιλαμβάνει όλα τα ψηφία και στη 

σωστή σειρά και με ένα βαθμό αν περιλαμβάνει όλα τα ψηφία με μία μόνο εναλλαγή σειράς. Κάθε 

άλλη απάντηση βαθμολογείται με 0.  

 

 

Μνήμη Ιστοριών-Άμεση Ανάκληση: Η άμεση ανάκληση ιστοριών περιλαμβάνει την αφήγηση 

δύο διαφορετικών ιστοριών (“Ιστορία 1” & “Ιστορία 2”) με την “Ιστορία 2” να διαβάζεται και 

δεύτερη φορά. Ο εξεταστής καταγράφει την αφήγηση του συμμετέχοντα (“Ιστορία 1”, “Ιστορία 2- 

1η ανάκληση”, “Ιστορίας 2-2η ανάκληση”) και την βαθμολογεί βάσει συγκεκριμένων στοιχείων. Το 

σύνολο της βαθμολογίας σε κάθε ιστορία κυμαίνεται από 0 ως 24 βαθμούς, που αντιστοιχούν στο 

σύνολο των στοιχείων που ανακλήθηκαν επιτυχώς. Προκύπτουν οι εξής δείκτες: Αριθμός σωστά 

ανακληθέντων αφηγηματικών στοιχείων από την Ιστορία 1 την Ιστορία 2- 1η ανάκληση (εύρος 0-

24 βαθμοί) καθώς και το Σύνολο των Ανακληθέντων στοιχείων από τις δύο ιστορίες (εύρος 0-48 

βαθμοί). Οι παραπάνω δείκτες αξιολογούν κυρίως μακροπρόθεσμη συγκράτηση λεκτικών 

πληροφοριών μετά από ελάχιστη καθυστέρηση. Υπολογίζεται επίσης Δείκτης Μάθησης (Αριθμός 

αφηγηματικών στοιχείων από την ιστορία 2 - 2η ανάκληση μείον Αριθμός αφηγηματικών στοιχείων 

από την ιστορία 2-1η ανάκληση με εύρος τιμών 0-24 βαθμούς)  

 

Μνήμη Ιστοριών-Καθυστερημένη Ανάκληση: Ο εξεταζόμενος καλείται να επαναλάβει κάθε μία 
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από τις 2 ιστορίες ξεχωριστά και χωρίς ανα-διήγηση, 30 λεπτά μετά από την αρχική αφήγηση. Στο 

διάστημα συγκράτησης εκτελεί μη μνημονικές δοκιμασίες. Προκύπτουν τρεις δείκτες 

μακροπρόθεσμης μνήμης: Αριθμός σωστά ανακληθέντων αφηγηματικών στοιχείων από την 

Ιστορία 1 και την Ιστορία 2 (εύρος 0-24 βαθμοί) και Σύνολο ανακληθέντων στοιχείων (0-48). Η 

ικανότητα διατήρησης (παγίωσης και καθυστερημένης ανάκλησης λεκτικών πληροφοριών 

ανεξάρτητα από την αρχική κωδικοποίηση εκτιμάται μέσω  Δεικτών Συγκράτησης (εύρος 0-1.0) =  

 

(Αριθμός αφηγηματικών στοιχείων καθυστερημένης ανάκλησης) / 
(Αριθμός αριθμός αφηγηματικών στοιχείων άμεσης ανάκλησης) 

 

Τέλος η διατήρηση των αφηγηματικών στοιχείων χωρίς να απαιτείται εμπρόθετη ανάκληση 

αξιολογείται με τη δοκιμασία καθυστερημένης αναγνώρισης, όπου ο εξεταζόμενος καλείται να 

απαντήσει σε 24 ερωτήσεις τύπου «Σωστό-Λάθος» αναφορικά με στοιχεία των δύο ιστοριών. 

 

Μνήμη Ιστοριών - Προσθενεργός Παρεμβολή (Proactive Interference). Ένας τρόπος για να 

ελέγξει κάποιος εάν η επεξεργασία, παγίωση και ανάκληση αφηγηματικών στοιχείων από την 

πρώτη ιστορία επεμβαίνει στην μάθηση της δεύτερης ιστορίας είναι μέσω του δείκτη προσθενεργού 

παρεμβολής (Wright, Schmitter-Edgecombe, & Woo, 2010). Στην παρούσα έρευνα υπολογίσαμε 

τον συγκεκριμένο δείκτη ως εξής: για την Άμεση Ανάκληση Ιστοριών αφαιρέσαμε το σύνολο των 

σωστά ανακληθέντων στοιχείων της Ιστορία 2 από αυτά της Ιστορίας 1. Ενώ για την 

Καθυστερημένη Ανάκληση  αφαιρέσαμε το σύνολο των σωστά ανακληθέντων στοιχειών της 

Ιστορίας 2 από αυτό της Ιστορίας 1. 

 

Οι δοκιμασίες Μνήμη Αριθμών & Μνήμη Ιστοριών κατασκευάστηκαν και σταθμίστηκαν από το 

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(Σίμος, Κασελίμης, Πάνου, Παπαστεφανάκης, 2010). Μαζί με τις υπόλοιπες δοκιμασίες έχουν 

σταθμιστεί σε δείγμα 450 ατόμων από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Τυπικά δεδομένα είναι 

διαθέσιμα για 9 πληθυσμιακές υπο-ομάδες & τρεις ηλικιακές υπο-ομάδες: 16-37, 38-55, και 56-80 
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έτη και τρεις υπό-ομάδες μορφωτικού επιπέδου: 0-9, 10-12 και 13+ έτη επίσημης εκπαίδευσης. 

 

MTCF (Modified Taylor Complex Figure (Hubley, 1996) 

Αξιολογεί την εμπροσθόδρομη μη λεκτική αμνησία οπτικών πληροφοριών. Αρχικά ζητείται από 

τον εξεταζόμενο να αναπαράγει (σχεδιάζοντας) με μολύβι στο χαρτί ένα περίπλοκο γεωμετρικό 

σχέδιο.  Μετά από καθυστέρηση 35 λεπτών ο εξεταζόμενος αναπαράγει το σχέδιο από μνήμης. 

Βαθμολογείται η αναπαραγωγή (στην πρώτη φάση) και η ανάκληση (στη δεύτερη φάση) κάθε ενός 

από 18 επιμέρους στοιχεία του σχεδίου (μέγιστη βαθμολογία 18 βαθμοί). Τέλος υπολογίζεται ο 

δείκτης συγκράτησης (ίσος με τη διαφορά Τaylor 1 - Taylor 2) ως μέτρο της ικανότητας 

αποθήκευσης και ανάκλησης, ανεξάρτητα από την ικανότητα κωδικοποίησης και κινητικής 

εκτέλεσης.  

 

GAMA (General Ability  Measure For Adults (Naglieri & Bardos, 1997). 

 Δοκιμασία Γενικής Νοητικής Ικανότητας με βάση οπτικοχωρικά προβλήματα. Περιέχει συνολικά 

66 προβλήματα  τα οποία έχουν ομαδοποιηθεί σε τέσσερις υποκλίμακες: i) «Σύγκριση» (11 

προβλήματα), ii) «Ακολουθίες»  (20 προβλήματα), iii) «Αναλογίες» (17 προβλήματα) και iv) 

«Κατασκευή» (18 προβλήματα). Τα προβλήματα «Σύγκρισης» απαιτούν την εξέταση των 

σχημάτων, των χρωμάτων και την διαμόρφωση των ερεθισμάτων από τον συμμετέχοντα, 

προκειμένου να αποφασίσει ποια από τις απαντήσεις που του παρέχονται είναι πανομοιότυπη με 

μία αρχική που του δίδεται. Η «Ακολουθία» απαιτεί την αναγνώριση της αλλαγής στην 

διαμόρφωση του σχήματος καθώς μετακινείται στον χώρο. Οι «Αναλογίες» έχουν να κάνουν με τον 

προσδιορισμό των σχέσεων σε ένα ζευγάρι αφηρημένων σχεδίων και με την αναγνώριση 

παρόμοιων  σχέσεων σε ένα διαφορετικό ζευγάρι σχεδίων. Τέλος, η «Κατασκευή» έχει να κάνει με 

την ανάλυση, σύνθεση και περιστροφή των χωρικών σχεδίων προκειμένου να κατασκευαστεί μία 

νέα φιγούρα. Στην παρούσα μελέτη αξιολογήθηκε η συνολική βαθμολογία στη δοκιμασία (μέγιστη 

66 βαθμοί). 
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2.3 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στατιστικού πακέτου SPSS 17.0. Σε 

πρώτη φάση, οι αρχικές τιμές σε κάθε δείκτη επίδοσης μετατράπηκαν σε τυπικές τιμές (z) σύμφωνα 

με την κατανομή των αντίστοιχων αρχικών βαθμών στην κατάλληλη υπο-ομάδα του δείγματος 

στάθμισης, ελέγχοντας με τον τρόπο αυτό για την επίδραση της ηλικίας και του μορφωτικού 

επιπέδου στις ατομικές τιμές των ασθενών. Η εκτίμηση του βαθμού και της έκτασης των 

ελλειμμάτων σε μνημονικές λειτουργίες αξιολογήθηκε με πέντε τρόπους: (α) Σύγκριση της 

κατανομής των τυπικών τιμών σε κάθε δείκτη με το ΜΟ της κατανομής του δείγματος στάθμισης 

(z = 0) με χρήση στατιστικού κριτηρίου t για μία ομάδα, (β) υπολογισμό του ποσοστού των 

συμμετεχόντων που εμφάνισαν ελλειμματική επίδοση (z < -1,5, επίδοση που αντιστοιχεί στο 

κατώτερο 7ο εκατοστημόριο της κατανομής των τιμών στον πληθυσμό) σε κάποιον από τους 

επιμέρους δείκτες ανάλογα με την ηλικία και το μορφωτικό τους επίπεδο. Για τον σκοπό της 

προαναφερθείσας ανάλυσης ομαδοποιήσαμε το δείγμα στις τρεις ηλικιακές και σε τρεις υπο-ομάδες 

μορφωτικού επιπέδου στις οποίες είχε χωριστεί και το δείγμα στάθμισης. (γ) Υπολογισμό του 

ποσοστού των συμμετεχόντων που εμφάνισαν ελλειμματική επίδοση σε επιμέρους δείκτες 

μνημονικής ικανότητας ελέγχοντας για την επίδοσή τους σε άλλους δείκτες. Συγκεκριμένα 

υπολογίσαμε το ποσοστό ασθενών με ελλειμματική επίδοση στην Αντίστροφη Ανάκληση Αριθμών 

οι οποίοι όμως είχαν επίδοση εντός φυσιολογικών ορίων (z > -1,0) στην Ευθεία Ανάκληση 

Αριθμών. Οι ασθενείς αυτοί, σύμφωνα με την ευρέως διαδεδομένη ερμηνεία των επιδόσεων στις 

δύο υποκλίμακες αναμένεται να εμφανίζουν σημαντικό έλλειμμα στην ενεργό μνήμη η οποία όμως 

δεν οφείλεται σε σημαντικό βαθμό σε δυσκολία αποκωδικοποίησης και βραχύχρονης συγκράτησης 

λεκτικών στοιχείων (δ) Έλεγχος της σχέσης μεταξύ βαρύτητας της ΚΕΚ και επίδοσης με τη χρήση 

Μονοπαραγοντικής Ανάλυσης Διακύμανσης με τρία επίπεδα στην ανεξάρτητη μεταβλητή (“Ήπια 

ΚΕΚ”, “Μέτρια ΚΕΚ” και “Βαριά ΚΕΚ”). Στατιστικά σημαντικές κύριες επιδόσεις διερευνήθηκαν 

περαιτέρω με  τη μέθοδο Bonferroni για πολλαπλές συγκρίσεις. (ε) Τέλος προκειμένου να 

αξιολογήσουμε εάν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στην μεταβλητή της επίδοσης των συμμετεχόντων 

και στην μεταβλητή του χρόνου που έχει παρέλθει από την πρόκληση της βλάβης μέχρι την 

πραγματοποίηση της νευροψυχολογικής αξιολόγησης χρησιμοποιήσαμε τον Συντελεστή 
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Συσχέτισης Pearson.  

 

 

 

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Στον Πίνακα 2. παρουσιάζονται οι μέσοι όροι και οι τυπικές αποκλίσεις αρχικών και τυπικών τιμών 

στους επιμέρους δείκτες επιδόσεις. Η ομάδα των ασθενών με ΚΕΚ είχε επιδόσεις σημαντικά  

χαμηλότερες του μέσου όρου του τυπικού πληθυσμού στη δοκιμασία Ενεργού Λεκτικής Μνήμης 

(κατά μέσο όρο πλέον της μίας τυπικής απόκλισης), καθώς και σε όλους τους δείκτες 

δευτερογενούς μνήμης τόσο λεκτική όσο και μη λεκτική. Πιο συγκεκριμένα παρουσίασαν 

στατιστικά σημαντική απόκλιση από το μέσο όρο του τυπικού πληθυσμού στους δείκτες  Άμεσης 

και Καθυστερημένης Ανάκλησης και Αναγνώρισης Ιστοριών. Κατά μέσο όρο οι ασθενείς 

σημείωσαν επιδόσεις χαμηλότερες κατά 1.5 με 2.2 τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο του 

πληθυσμού, ανεξαρτήτως ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου. Στατιστικά σημαντικό αλλά μικρότερο 

έλλειμμα εμφάνισαν στο δείκτη Συγκράτησης του Σύνθετου Σχήματος Taylor. Τέλος σημαντική 

δυσκολία  εμφάνισαν στην ικανότητα επίλυσης οπτικών προβλημάτων (GAMA), με επίδοση κατά 

μέσο όρο 1.67 τυπικές αποκλίσεις κάτω του μέσου όρου. Αντίθετα δεν παρουσίασαν στατιστικά 

σημαντική διαφορά σε σχέση με τον φυσιολογικό πληθυσμό στην ευθεία ανάκληση ψηφίων. 

Επίσης κατά μέσο όρο οι τυπικές τιμές των ασθενών στους δείκτες προσθενεργού παρεμβολής 

(0,22 για την Άμεση Ανάκληση Ιστοριών και 0,25 στην Καθυστερημένη Ανάκληση Ιστοριών) δεν 

ήταν σημαντικά υψηλότερες από το μέσο όρο του πληθυσμού.      

 Το ποσοστό των ασθενών οι οποίοι εμφάνισαν κλινικά σημαντικό έλλειμμα στην δοκιμασία 

Άμεσης ή Καθυστερημένης Ανάκλησης Ιστοριών χωρίς να παρουσιάζουν έλλειμμα στην δοκιμασία 

Ευθείας Ανάκλησης Αριθμών ανέρχεται σε 55,6 %. Οι ασθενείς αυτοί επομένως παρουσίασαν 

δυσκολία στη μακροπρόθεσμη διατήρηση ή/ και ανάκληση αφηγηματικών στοιχείων το οποίο δεν 

μπορεί να αποδοθεί σε δυσκολία αρχικής κωδικοποίησης λεκτικών πληροφοριών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις αρχικών και τυπικών τιμών 

Αρχικές Τιμές     Τυπικές Τιμές (z)

Δοκιμασία Μ (ΤΑ) Μ (ΤΑ) 

GAMA 21,52 (12,62) -1,67* (1.16) 

 Taylor Σχεδίαση 16,07 (3,33) -0.47 (1.61) 

 Taylor Ανάκληση 7,24 (3,37) -0,96* (1.03) 

 Δείκτης Συγκράτησης Taylor 8,82 3,18 0,52* (0.82) 

 Ευθεία Ανάκληση Ψηφίων 15,48 (3,37) -0.36 (1.05) 

 Αντίστροφη Ανάκληση Ψηφίων 9,74 (3,49) -1,33* (1.01) 

 Άμεση Ανάκληση Ιστοριών (Σύνολο) 13,44 (8) -1,71* (0.97) 

 Καθυστ. Ανάκληση Ιστοριών (Σύνολο) 13,89 (9,85) -1,78* (1.18) 

 Δείκτης Συγκράτησης  Ιστορίες  (Σύνολο) 0,70 (0,35) -1.45 (2.96) 

Δείκτης Συγκράτησης (Ιστορία 1) 0,77 (0,52) -0.43 (2.74) 

Δείκτης Συγκράτησης (Ιστορία 2) 0,74 (0,42) -1.08 (2.83) 

 Αναγνώριση Ιστοριών (Ιστορία 1) 6,48 (3,3) -2,21* (2.02) 

Αναγνώριση Ιστοριών (Ιστορία 2) 7,41 (3,31) -2,58* (2,58) 

*Σημείωση: Στατιστικά σημαντικές διαφορές από το ΜΟ του τυπικού πληθυσμού με τη χρήση t-test με κρίσιμη τιμή =0 

& επίπεδο σημαντικότητας α =.002 

 

  



Σχήμα 1: Μέσοι Όροι Τυπικών Τιμών ανά Δοκιμασία 

Αντίστοιχα έλλειμμα στην δοκιμασία Άμεσης ή Καθυστερημένης Ανάκλησης Ιστοριών 

εκδήλωσε το 22.2 % χωρίς να εμφανίζουν έλλειμμα στην δοκιμασία Γενικής Νοητικής Ικανότητας 

(GAMA). Κατ' αναλογία τα άτομα αυτά παρουσίασαν δυσκολία στη Μακροπρόθεσμη Διατήρηση 

ή/ και Ανάκληση Αφηγηματικών Στοιχείων το οποίο δεν μπορεί να αποδοθεί σε γενικότερη νοητική 

έκπτωση. Τέλος έλλειμμα στην Δοκιμασία Άμεσης ή Καθυστερημένης Ανάκλησης Ιστοριών 

σημείωσε το 29.6 % ποσοστό το οποίο δεν παρουσίασε έλλειμμα στις δοκιμασίες GAMA και 

Ευθεία Ανάκληση Αριθμών. 

 Στον Πίνακα 3. καταγράφονται τα ποσοστά των ατόμων με ΚΕΚ  που παρουσίασαν 

ελλειμματική επίδοση στις δοκιμασίες ανά ηλικιακή ομάδα. Παρατηρείται ότι η συχνότητα 

ελλειμματικής επίδοσης βρίσκεται γύρω στο 50 % για την δοκιμασία GAMΑ και Αντίστροφης 

Ανάκλησης Ψηφίων ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες.  Στην δοκιμασία MTFC, έλλειμμα 

παρουσίασε κατά μέσο όρο το 8,69 % των ατόμων με ΚΕΚ. Η «Ηλικιακή Ομάδα 1» δεν φαίνεται 

να αντιμετώπισε ιδιαίτερη δυσκολία στην συγκεκριμένη δοκιμασία.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ποσοστά ασθενών με ελλειμματική επίδοση ανά ηλικιακή ομάδα 

Ηλικία (Έτη) 16-37 38-55 56-80 Σύνολο 

GAMA 69 31 0 48 

Taylor Ανάκληση 0 50 50 9 

Αντίστροφη Ανάκληση Αριθμών 69 19 13 59 

Άμεση Ανάκληση Ιστοριών (Σύνολο) 50 22 28 67 

Καθυστερ. Ανάκληση Ιστοριών (Σύνολο) 56 17 28 67 

Αναγνώριση Ιστοριών (Ιστορία 1) 33 22 45 67 

Αναγνώριση Ιστοριών (Ιστορία 2) 47 12 41 63 

 

 

 

 

 Στον Πίνακα 4  αναφέρονται τα ποσοστά των ατόμων που παρουσίασαν κλινικά σημαντικό   

έλλειμμα, σε κάθε δοκιμασία χωριστά σε σχέση με το μορφωτικό τους επίπεδο.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Ποσοστό ασθενών με ελλειμματική επίδοση ανάλογα με το μορφωτικό επίπεδο 
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Επίσημη εκπαίδευση (Έτη) 0-9 10-12 13+ Σύνολο 

GAMA 23 31 46 48 

Taylor 50 0 50 9 

Αντίστροφη Ανάκληση Αριθμών 38 25 38 56 

Άμεση Ανάκληση Ιστοριών (Σύνολο) 28 33 39 67 

Καθυστερημένη Ανάκληση Ιστοριών (Σύνολο) 28 39 33 67 

Αναγνώριση Ιστοριών (Ιστορία 1) 28 33 39 67 

Αναγνώριση Ιστοριών (Ιστορία 2) 35 35 29 62 



 

 Μπορούμε να δούμε ότι τα άτομα με ΚΕΚ όλων των  ομάδων μορφωτικού επιπέδου στις 

δοκιμασίες δευτερογενούς λεκτικής μνήμης εμφάνισαν συχνότητα ελλειμματικής επίδοσης άνω του 

50 %. 

 Με την Μονοπαραγοντική Ανάλυση Διακύμανσης που πραγματοποιήσαμε προκειμένου να 

εξετάσουμε με ποιο τρόπο οι τρεις ομάδες  («Ήπια ΚΕΚ», «Μέτρια ΚΕΚ» & «Βαριά ΚΕΚ») 

διαφοροποιούνται βάσει της επίδρασης της μεταβλητής «Βαρύτητα της ΚΕΚ» δεν βρήκαμε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις  επιδόσεις των τριών υπο-ομάδων.   

 Στον Πίνακα 5 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των τυπικών τιμών για τις τρεις ομάδες σε 

κάθε δοκιμασία.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Επιδόσεις (τιμές z) σε σχέση με την βαρύτητα της ΚΕΚ 
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 Ήπια ΚΕΚ Μέτρια ΚΕΚ Βαριά ΚΕΚ  
Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α Μ.Ο Τ.Α    

MTCF Σχεδίαση -0,62 2,08 -0,25 1,91 -0,46  1,15 

MTCF Ανάκληση -0,39 0,97 -1,03 1,41 -1,37  0,7 

Δείκτης  0,09 0,79 0,47 1,24 0,89 0,39 Συγκράτησης Taylor 
 Ευθεία Ανάκληση 

Ψηφίων -0,26 0,6 -0,32 0,7 -0,46 
 

1,46 

Αντίστροφη 
Ανάκληση Ψηφίων -1,3 1,03 -1,65 0,61 -1,21  1,16 

 GAMA -1,1 1,14 -2,07 0,62 -1,94 1,25 

Δείκτης 
Συγκράτησης 
Ιστορία 1 

 
0,83 1,66 -0,64 2,34 -1,38 

 
3,32 

Δείκτης 
Συγκράτησης 
Ιστορία 2 

 
-0,33 1,31 -1,34 1,9 -1,6 

 
3,92 

Άμεση Ανάκληση 
Ιστοριών (Σύνολο) 

 -1,21 0,93 -1,97 0,87 -2,02 0,93 

 Καθυστ. Ανάκληση 
Ιστοριών (Σύνολο) -1,15 1,08 -1,87 0,52 -2,26 1,28 

Δείκτης 
Συγκράτησης  
Ιστορίες  (Σύνολο) 

-0,11 1,35 -1,39 2,71 -2,57 3,67 

Αναγνώριση 
Ιστοριών (Ιστορία 1) -1,6 1,5 -1,65 2,13 -2,94 2,25 

Αναγνώριση 
Ιστοριών (Ιστορία 2) -1,67 1,5 -3,03 2,59 -3,13 3,21 



Aν και παρατηρούνται οι αναμενόμενες τάσεις (κυρίως χαμηλότερη επίδοση των ασθενών 

με βαριά ΚΕΚ σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες), καμία από τις κύριες επιδράσεις δεν βρέθηκε 

στατιστικά σημαντική, πιθανώς λόγω των μεγάλων ατομικών διαφορών εντός των ομάδων και του 

μικρού σχετικά μεγέθους τους. Αξιοσημείωτο πάντως είναι το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ 

ασθενών με ήπια και βαριά ΚΕΚ πλησίασαν στο μέσο όρο την μία τυπική απόκλιση στους δείκτες 

MTCF Ανάκληση, Καθυστερημένη Ανάκλησης Ιστοριών (Σύνολο), Δείκτης Συγκράτησης Ιστοριών 

(Σύνολο), καθώς και στους Δείκτες Αναγνώρισης Ιστοριών. 

  

Σχήμα 2: Επιδόσεις σε σχέση με την Βαρύτητα της ΚΕΚ ανά Δοκιμασία 

 Τέλος, αναφορικά με την ανάλυση συσχέτισης με το δείκτη  Pearson r, με εξαίρεση τη 

μέτρια θετική σχέση μεταξύ Δείκτη Συγκράτησης για την Ιστορία 1 (r=.38, p<0,05) και του χρόνου 

μετά την ΚΕΚ, δεν βρέθηκαν άλλες ουσιαστικές συνάφειες. 
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4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η πρόκληση μίας κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης έχει ως συχνό επακόλουθο δυσκολίες στη μνήμη, 

όπως για παράδειγμα αναφέρεται από πολλούς ασθενείς ότι ξεχνούν αρκετά εύκολα και ότι 

ολοκληρώνουν κάποιες δραστηριότητες με πολύ πιο αργό ρυθμό σε σχέση με παλαιότερα 

(Rassovsky, Satz, Alfano, Light, Zaucha, McArthur, & Hovda, 2006). Η παρούσα έρευνα 

επιβεβαίωσε την ύπαρξη σε σημαντική συχνότητα μνημονικών ελλειμμάτων, μετά από παρέλευση 

13 με 58 μηνών σε ενήλικες που έχουν υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Μάλιστα τα 

ελλείμματα αυτά ενδέχεται να μην βρίσκονται σε συνάρτηση με την βαρύτητα της ΚΕΚ αφού από 

τα δεδομένα της συγκεκριμένης έρευνας προέκυψε μια αξιοσημείωτη απουσία στατιστικά 

σημαντικών διαφορών ανάμεσα στις επιδόσεις των τριών ομάδων ανάλογα με τη βαρύτητα της 

ΚΕΚ. Σε γενικές γραμμές, παρατηρήθηκαν εντούτοις οι αναμενόμενες τάσεις, δηλαδή ασθενείς με 

βαριά ΚΕΚ φαίνεται να παρουσιάζουν χειρότερη επίδοση σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες στις 

περισσότερες δοκιμασίες, πράγμα το οποίο συμφωνεί με τις αρχικές μας υποθέσεις. Σε κάθε 

περίπτωση το φαινόμενο αυτό χρήζει περαιτέρω μελέτης προκειμένου να προσδιοριστεί με 

σαφήνεια η σχέση μεταξύ Γνωσιακών Ελλειμμάτων και Βαρύτητα της ΚΕΚ. 

Ένα ακόμα εύρημα το οποίο κατέδειξε η παρούσα μελέτη μετά από τον υπολογισμό του 

χρόνου που έχει παρέλθει από τη βλάβη και τη διερεύνηση της σχέσης αυτού με την επίδοση των 

συμμετεχόντων είναι η επίδρασή του σε ένα μόνο δείκτη (Δείκτη Συγκράτησης Ιστορία 1 και 

τυπική τιμή του Δείκτη Συγκράτησης Ιστορία 1). Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι ο χρόνος που 

μεσολάβησε από την εισαγωγή των ασθενών στο νοσοκομείο μέχρι την νευροψυχολογική 

αξιολόγηση φαίνεται να μην σχετίζεται ιδιαίτερα με τα ελλείμματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς 

στις μνημονικές λειτουργίες. Προγνωστικές μελέτες προσδιορίζουν την ανάρρωση σε διάστημα 6 

μηνών χωρίς όμως να αποκλείουν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα για περισσότερο βαριές 

περιπτώσεις (Mass et al.,2008). Όπως προσδιορίζεται, μάλιστα, μόνο ένα 10% των ατόμων με Ήπια 
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ΚΕΚ και ένα 66% με Μέτριας Βαρύτητας ΚΕΚ φαίνεται να αναπτύσσει μόνιμες βλάβες σε σαφή 

αντίθεση με το 100% των ατόμων με Βαριάς Μορφής ΚΕΚ (Frey, 2003).  

 Εν κατακλείδι, τόσο σε επίπεδο ομάδας όσο και σε ατομικό επίπεδο παρατηρήθηκε κλινικά 

σημαντική έκπτωση σε δοκιμασίες λεκτικής ενεργού μνήμης (όχι όμως και βραχυπρόθεσμης 

λεκτικής μνήμης), καθώς και σε δοκιμασίες δευτερογενούς λεκτικής μνήμης. 

 

4.1 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Παρόμοιο εύρημα διάστασης μεταξύ επιδόσεων σε έργα βραχυπρόθεσμης μνήμης και έργων που 

απαιτούν ενεργό μνήμη έχει αναφερθεί και σε άλλες μελέτες. Για παράδειγμα, ο Brooks (1976) 

αναφέρει σημαντικά χαμηλότερη επίδοση από την ομάδα ελέγχου στην Αντίστροφη Ανάκληση 

Ψηφίων όχι όμως και στην Ευθεία Ανάκληση Ψηφίων σε ομάδα 82 ασθενών με σοβαρή 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Ομοίως, οι Haut, Petros, Frank και Lamberty (1990) επισημαίνουν τα 

παραπάνω ευρήματα σε ένα δείγμα 12 ασθενών με ΚΕΚ (δηλαδή καμία διαφορά ανάμεσα στις δύο 

ομάδες στην Ευθεία Ανάκληση Αριθμών αλλά σημαντικά χαμηλότερη επίδοση της ομάδας με 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση στην Αντίστροφη Ανάκληση Αριθμών). Τα παραπάνω έρχονται να 

επιβεβαιώσουν τα αποτελέσματα των Sanchez-Carrion, Fernandes-Espejo, Junque, Falcon, 

Bargallo, Roig, Bernabeu, Tormos και Vendrell (2008) οι οποίοι εξέτασαν 12 ασθενείς με βαριά 

ΚΕΚ ενώ η ομάδα ελέγχου αποτελούνταν από 10 άτομα τα οποία ήταν συγγενείς και φίλοι των 

ασθενών.  

Τα ευρήματα που προκύπτουν από την δοκιμασία Αντίστροφης Ανάκλησης Ψηφίων είναι 

σημαντικά αν αναλογιστούμε ότι η συγκεκριμένη δοκιμασία απαιτεί την δραστηριοποίηση της 

ενεργού μνήμης. Η χαμηλή επίδοση των συμμετεχόντων σε μία τέτοιου είδους δοκιμασία παρέχει 

την δυνατότητα εντοπισμού του μνημονικού ελλείμματος. Κατά συνέπεια, η ενεργός μνήμη 

φαίνεται να αποτελεί μία εκ των λειτουργιών του μνημονικού συστήματος που επηρεάζεται μετά 

από την πρόκληση ΚΕΚ. Η ενεργός μνήμη σύμφωνα με το πλέον διαδεδομένο μοντέλο των 

Baddeley και Hitch (1974), χωρίζεται σε τρία συστήματα: (1) το Κεντρικό Εκτελεστικό (central 

executive), του οποίου ο ρόλος είναι να επιβλέπει και να ελέγχει την ροή των πληροφοριών, (2) το 

Φωνολογικό Κύκλωμα (phonological loop) και (3) το Visuo-spatial Sketchpad. Τα δύο τελευταία 
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συστήματα συνιστούν «αποθήκες» βραχυπρόθεσμης μνήμης και είναι επικεντρωμένα σε 

συγκεκριμένα πεδία (το λεκτικό και το οπτικο-χωρικό). Το 2000 ο Baddeley πρόσθεσε στο μοντέλο 

του ένα τέταρτο σύστημα Ενδιάμεσης Αποθήκευσης (Episodic Buffer). Το «Κεντρικό Εκτελεστικό» 

είναι υπεύθυνο για τον έλεγχο και τη ρύθμιση των γνωσιακών διεργασιών, συναπαρτίζοντας 

πληροφορίες από διάφορες πηγές και δημιουργώντας ολοκληρωμένα βιωματικά επεισόδια. 

Παράλληλα συντονίζει τα υπόλοιπα συστήματα και κατευθύνει επιλεκτικά τη λειτουργία της 

προσοχής όπου χρειάζεται. Το «Φωνολογικό Κύκλωμα» εμπλέκεται στην προσωρινή διατήρηση 

ακουστικών και λεκτικών πληροφοριών στη συνείδηση (Baddeley, 2000). Αυτό αποτελείται από 

δύο υποσυστήματα: τη «Φωνολογική Αποθήκη» (phonological store), η οποία είναι ένα προσωρινό 

αποθηκευτικό σύστημα το οποίο συγκρατεί πληροφορίες για λίγα δευτερόλεπτα και οι οποίες 

υπόκεινται σε ταχύτατη φθορά αν δεν πραγματοποιηθεί επανάληψη και το «Μηχανισμός 

Αρθρωτικής Επανάληψης» (articulatory rehearsal mechanism) του οποίου ο ρόλος είναι η 

αναβίωση των μνημονικών ιχνών (Baddeley, 2007). 

  Εν συνεχεία, το «Σύστημα Ενδιάμεσης Αποθήκευσης» (episodic buffer) έχει κι αυτό 

περιορισμένη χωρητικότητα και παρέχει προσωρινή αποθήκευση στα νεοαποκτηθέντα στοιχεία. Ο 

ρόλος του είναι να απαρτιώνει πληροφορίες που προέρχονται από διάφορα άλλα πεδία 

δημιουργώντας μία αναπαράσταση την οποία διατηρεί για ένα μικρό διάστημα στην ενεργό μνήμη 

(Baddeley, 2000). Υποστηρίζεται ότι το συγκεκριμένο σύστημα κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στο 

να παρέχει αλλά και να ανακαλεί πληροφορίες από την μακροπρόθεσμη μνήμη. Αυτή η σχέση που 

φαίνεται να διατηρεί με την μακροπρόθεσμη μνήμη σε συνδυασμό με τις λειτουργίες, του ίσως να 

εξηγούν την ικανότητα οργάνωσης επιμέρους  αφηγηματικών στοιχείων με τέτοιο τρόπο ώστε να 

δημιουργούν ολόκληρες ιστορίες. Βλάβη σε αυτό το σύστημα ίσως να εξηγεί την αδυναμία 

οργάνωσης των αφηγηματικών στοιχείων σε εννοιολογικές ενότητες έτσι ώστε να μπορούν να 

ανακληθούν. Σύμφωνα με τον Baddeley (2002) αυτό το σύστημα είναι πολύ σημαντικό για την 

άμεση ανάκληση σύντομων ιστοριών.         

 Το γεγονός ότι οι ασθενείς της παρούσας μελέτης δεν εμφάνισαν έλλειμμα στην 

βραχύχρονη μνήμη υποδηλώνει ότι το φωνολογικό κύκλωμα πιθανότατα λειτουργεί επαρκώς. 

Επίσης, η απουσία εμφανούς ελλείμματος στο δείκτη προσθενεργού παρεμβολής δεν είναι συμβατή 
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με την ύπαρξη σοβαρού επιτελικού ελλείμματος, τουλάχιστον αναφορικά με τη ρύθμιση των 

γνωσιακών λειτουργιών και της προσοχής.  

 

4.2 ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΜΝΗΜΗΣ 

Πέραν της αναμενόμενης ίσως χαμηλής επίδοσης στον αριθμό των αφηγηματικών στοιχείων που 

ανακλήθηκαν σωστά από τις δύο ιστορίες, τόσο άμεσα όσο και μετά από παρέλευση 30 λεπτών, 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ελλειμματικές επιδόσεις σε δύο ακόμα δείκτες 

δευτερογενούς μνήμης: στο «Δείκτη Συγκράτησης» και στο «Δείκτη Αναγνώρισης». Κατά μέσο 

όρο, οι ασθενείς με μέτρια ή βαριά ΚΕΚ σημείωσαν επιδόσεις 1,4 με 2,4 τυπικές αποκλίσεις κάτω 

του ΜΟ του πληθυσμού στο δείκτη συγκράτησης. Ο τελευταίος αξιολογεί την ικανότητα 

ανάκλησης μετά από παρέλευση 30 λεπτών λαμβάνοντας, όμως υπ' όψη τον αριθμό των στοιχείων 

που είχαν ανακληθεί επιτυχώς στη φάση της άμεσης ανάκλησης. Κατ' αυτό τον τρόπο εκτιμάται η 

ικανότητα διατήρησης πληροφοριών εκτός συνείδησης “κρατώντας σταθερή” την ικανότητα 

κωδικοποίησης και ανάσυρσης (καθώς οι δύο αυτές ικανότητες συνεισφέρουν στη βαθμολογία 

τόσο της άμεσης όσο και της καθυστερημένης ανάκλησης ιστοριών). Επομένως, χαμηλός δείκτης 

συγκράτησης υποδεικνύει “απώλεια” λεκτικών βιωμάτων αναμνήσεων με την πάροδο του χρόνου.

 Στο δείκτη αναγνώρισης οι ασθενείς ανεξαρτήτως βαρύτητας ΚΕΚ, σημείωσαν, κατά μέσο 

όρο επιδόσεις 1,6 με 3,2 τυπικές αποκλίσεις κάτω του ΜΟ του πληθυσμού. Ο δείκτης αυτός εκτιμά 

κυρίως την ακεραιότητα των διεργασιών κωδικοποίησης και παγίωσης, εξαρτάται όμως σε πολύ 

μικρό βαθμό (ή και καθόλου) από την ικανότητα εμπρόθετης “στρατηγικής” ανάσυρσης 

αποθηκευμένων λεκτικών αναμνήσεων από την μακροπρόθεσμη μνήμη. Επομένως, ελλειμματική 

ικανότητα αναγνώρισης αφηγηματικών στοιχείων παραπέμπει σε δυσλειτουργία ενός ή και των δύο 

αυτών μνημονικών διεργασιών.          

 Σε συνδυασμό, η ελλειμματική επίδοση στους δείκτες συγκράτησης και αναγνώρισης είναι 

απόλυτα συμβατή με δυσλειτουργία του μηχανισμού παγίωσης αναμνήσεων-διατήρησης των 

περισσότερων αφηγηματικών στοιχείων αφού αυτά “έφυγαν” από το περιεχόμενο της συνείδησης. 

Ας σημειωθεί πάντως ότι το συμπέρασμα μας, ότι το μνημονικό έλλειμμα δεν οφείλεται σε 

δυσλειτουργία στον μηχανισμό της ανάσυρσης δεν μπορεί να ελεγχθεί επαρκώς με τις 
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συγκεκριμένες δοκιμασίες. Θα ήταν πιο ασφαλές να χρησιμοποιηθούν μελλοντικά, δοκιμασίες που 

να πραγματοποιούν πολλαπλές επαναλήψεις των στοιχείων που προορίζονται για ανάκληση έτσι 

ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής αποθήκευση. 

 Στην παρούσα μελέτη, το έλλειμμα στην ικανότητα εμπρόθετης ανάκλησης αφηγηματικών 

στοιχείων αφού έχουν εξέλθει από το περιεχόμενο της συνείδησης δεν φαίνεται να οφείλεται εξ' 

ολοκλήρου σε έκπτωση στη γενική νοητική ικανότητα (επίδοση στη δοκιμασία GAMA) αλλά ούτε 

και σε περιορισμό της ικανότητας βραχυπρόθεσμης διατήρησης λεκτικών στοιχείων στη 

συνείδηση. Σημαντικό ποσοστό ασθενών της παρούσας μελέτης με επίδοση στις δύο αυτές 

κλίμακες εντός φυσιολογικών ορίων εξακολουθεί να παρουσιάζει ελλειμματική επίδοση στη 

δοκιμασία «Αντίστροφης Ανάκλησης Αριθμών» (~30 %). Σύμφωνα πάντως με όσα ειπώθηκαν στην 

προηγούμενη παράγραφο, σχετικά με τη σχέση ενεργού μνήμης και κυρίως του συστήματος 

ενδιάμεσης αποθήκευσης με την ικανότητα εκμάθησης ιστοριών, θα ήταν μάλλον απίθανο αν το  

έλλειμμα στην ενεργό μνήμη που εμφανίζουν οι ασθενείς με ΚΕΚ δεν συνέβαλε στις χαμηλές 

επιδόσεις τους στους δείκτες δευτερογενούς μνήμης. Οι δείκτες που είναι πιθανότερο να 

αντανακλούν εν μέρει τουλάχιστον δυσλειτουργία της ενεργού μνήμης είναι οι δείκτες άμεσης και  

καθυστερημένης ανάκλησης και οι δείκτες αναγνώρισης.     

 Τα ευρήματά μας, σε γενικές γραμμές, συμφωνούν με εκείνα των Stuss, Ely, Hugenholtz, 

Richard, LaRochelle, Poirier,  & Bell, (1985) οι οποίοι συνέκριναν την επίδοση 20 ασθενών με 

ΚΕΚ που εξετάστηκαν πέντε μήνες μετά την κάκωση με 20 υγιείς εθελοντές. Οι παραπάνω 

συγγραφείς αναφέρουν ότι ασθενείς με ΚΕΚ κλειστού τύπου, οι οποίοι φαινομενικά σημείωσαν 

ομαλή ανάρρωση χωρίς εμφανή νευρολογικά ή γνωσιακά προβλήματα, παρουσίασαν έλλειμμα 

στην Καθυστερημένη Ανάκληση πληροφοριών, σε επανεξέταση που έλαβε χώρα  πέντε μήνες μετά 

τον αρχικό τραυματισμό τους.  Οι Beers, Goldstein, & Katz (1994) εξέτασαν 25 φοιτητές που είχαν 

υποστεί ήπια κρανιοεγκεφαλική κάκωση στην παιδική ηλικία αναφέροντας ελλείμματα στη μνήμη 

(Καθυστερημένη Ανάκληση Ιστοριών), την προσοχή και την επίλυση προβλημάτων. Πιο πρόσφατα 

οι Formisano, Carlesimo, Sabbadini, Loasses, Penta, Vinicola, & Caltagirone (2004) εξέτασαν 25 

άτομα με σοβαρή κρανιοεγκεφαλική κάκωση των οποίων τις επιδόσεις συνέκριναν με τις επιδόσεις 

της ομάδας ελέγχου. Οι ασθενείς με ΚΕΚ είχαν χειρότερες επιδόσεις, συγκριτικά με την ομάδα 
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ελέγχου στα μνημονικά τεστ τα οποία τους χορηγήθηκαν συμπεριλαμβανομένου των τεστ 

ανάκλησης ιστοριών και της δοκιμασίας Τaylor τα οποία χρησιμοποιήθηκαν και στην παρούσα 

έρευνα. 

   Παρ' όλα τα ενδιαφέροντα ευρήματα τα οποία παρουσιάστηκαν στην παρούσα έρευνα, το 

ζήτημα των μνημονικών ελλειμμάτων τα οποία εμφανίζονται μετά από περιστατικά 

κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης δεν εξαντλείται εδώ. Υπάρχουν ακόμη μία πληθώρα θεμάτων τα 

οποία χρήζουν περαιτέρω έρευνας.          

 Ένα βασικό ζήτημα με το οποίο θα πρέπει να καταπιαστεί η μελλοντική έρευνα είναι τα 

όρια της ενεργού μνήμης καθώς είναι ακόμη δυσδιάκριτα. Ένα από τα  θεμελιώδη ερωτήματα είναι 

ο τρόπος με τον οποίο εμπλέκεται η ενεργός μνήμη στην εκτέλεση συγκεκριμένων έργων 

δευτερογενούς μνήμης. Επιπλέον, ένα καίριο ζήτημα είναι η συσχέτιση των ελλειμμάτων αυτών με 

το βαθμό ακεραιότητας συγκεκριμένων περιοχών του φλοιού αλλά και της υποκείμενης λευκής 

ουσίας.           

 Επιπροσθέτως, αρκετό ενδιαφέρον θα παρουσίαζε η εξέταση μίας άλλης πλευράς της 

λειτουργίας της ανάκλησης μέσω της δοκιμασίας Ανάκλησης Ιστοριών. Θα μπορούσε, για 

παράδειγμα, να ερευνηθεί ο αριθμός των στοιχείων τα οποία ανακαλούνται από την αρχή της 

ιστορίας και ο αριθμός εκείνων που ανακαλούνται από το τέλος της. Αν ανακαλούνται περισσότερα 

στοιχεία από την αρχή τότε ίσως αυτό να σημαίνει, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη 

μακροπρόθεσμη μνήμη. Αν συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή, να ανακαλούνται περισσότερα στοιχεία 

από το τέλος της ιστορίας τότε ίσως υπάρχει κάποιο έλλειμμα στη βραχυπρόθεσμη αποθήκευση 

πληροφοριών το οποίο αφήνει άθικτη τη μακροπρόθεσμη μνήμη. 

 Σε συμφωνία με τις προγενέστερες έρευνες (Stuss et al., 1985) ένα από τα βασικότερα 

συμπεράσματα της παρούσας έρευνας είναι ότι, παρ' όλο που πολλοί ασθενείς με ΚΕΚ φαίνεται να 

ακολουθούν μία επιτυχημένη πορεία ανάρρωσης, τα νοητικά ελλείμματα μπορεί να μην έχουν 

εξαλειφθεί πλήρως, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι οι ειδικοί δεν θα πρέπει να εφησυχάζουν. Η 

μελλοντική έρευνα ενδεχομένως να συμβάλει στην απόκτηση ουσιαστικών πληροφοριών 

προκειμένου να συγκροτήσουμε μία πληρέστερη άποψη για την λειτουργία της μνήμης μετά από 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση.           
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