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1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

  Η παρούσα εργασία επιχειρεί την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε τις διαταραχές 

στις εκτελεστικές λειτουργίες των ασθενών που πάσχουν από σχιζοφρένεια. Από την 

ανασκόπηση έγινε φανερό ότι οι  ασθενείς µε σχιζοφρένεια εµφανίζουν σηµαντικού βαθµού 

ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες, όπως εκτιµήθηκε σε µια πλειάδα µελετών µε τη 

χρήση νευροψυχολογικών δοκιµασιών εξειδικευµένων για την αξιολόγηση των εκτελεστικών 

λειτουργιών. Οι µελέτες καταδεικνύουν πως τα ελλείµµατα φαίνεται να παραµένουν σταθερά 

καθ’ όλη τη διάρκεια της νόσου. Η παρουσία εκτελεστικής δυσλειτουργίας, ωστόσο δεν είναι 

εµφανής µόνο στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια. Συγκεκριµένα, έρευνες που στόχευαν στη 

διερεύνηση της κληρονοµικότητας αυτών των ελλειµµάτων κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι 

τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες εµφανίζονται και στους υγιείς συγγενείς των 

ασθενών , τα άτοµα δηλαδή υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση της νόσου. Η 

πολυπλοκότητα της νόσου, τα κλινικά της συµπτώµατα, το νευροβιολογικό της υπόστρωµα , 

η άγνωστη αιτιολογία της, καθώς και τα εµφανή και αποδεδειγµένα ελλείµµατα στις 

εκτελεστικές λειτουργίες, που όπως φαίνεται αποτελούν ενδοφαινοτυπικούς δείκτες για 

αυτήν, σε συνδυασµό µε την άµεση επίδραση του περιβάλλοντος, καθιστούν οποιαδήποτε 

έρευνα εξαιρετικά δύσκολη. Τέλος, τα σοβαρά ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες των 

ασθενών  και η συνεπακόλουθη δυσκολία στην εκτέλεση καθηµερινών δραστηριοτήτων, 

παράλληλα µε την διαταραγµένη κοινωνική συµπεριφορά που έχουν σαν αποτέλεσµα, 

καθιστούν την περεταίρω αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών µε σύγχρονες 

µετρήσεις, πιο αναγκαία από ποτέ, κάτω από το πρίσµα των προσπαθειών για τη διευκόλυνση 

της ζωής των ασθενών .  
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2.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1. ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

 

2.1.1. Oρισµός  

  Στον κόσµο των ψυχωσικών διαταραχών εξάρχουσα θέση κατέχει η σχιζοφρένεια όπου 

τόσο για τον πολυπαραγοντικό χαρακτήρα της, όσο και για τα συµπτώµατά της κατατάσσεται 

στις πιο σοβαρές διαταραχές του εγκεφάλου. Πρόκειται για µια διαταραχή στην οποία ο 

ασθενής χάνει την επαφή του µε την πραγµατικότητα , βιώνοντας παράλογες ιδέες και 

διαταραχές στις αντίληψης. Παρά το ότι υπάρχουν και άλλες µορφές ψυχωσικών διαταραχών 

(σχιζοφρενικόµορφη διαταραχή, σχιζοσυναισθηµατική διαταραχή ) η σχιζοφρένεια είναι η 

συνηθέστερη (Kolb & Whishaw,2005).  Αν και µάλλον υπήρχε από την αρχή στις                                        

ανθρωπότητας, έχει αντικειµενικά περιγραφεί και µελετηθεί µόνο έναν αιώνα περίπου. Αυτό 

που ξεκίνησε την επανάσταση στη θεραπεία της σχιζοφρένειας ήταν η αναγνώριση ότι 

πρόκειται για  µια διαταραχή του εγκεφάλου, ένα αποτέλεσµα δυσπλασίας της δοµής και της 

λειτουργίας του (Lambert & Kinsley, 2004). ∆εν είναι τόσο η συχνότητά της που 

προβληµατίζει, όσο το εύρος των λειτουργιών που προσβάλλει, η διάρκειά της, οι ατοµικές 

και κοινωνικές επιπτώσεις της και η ακόµα και σήµερα αδιευκρίνιστη αιτιολογία της. 

  Πρόκειται εποµένως για µια πολύπλοκη νοσολογική οντότητα, η οποία κατά βάση  

χαρακτηρίζεται από µια ουσιαστική (πυρηνική) µεταβολή της εσωτερικής και εξωτερικής 

 πραγµατικότητας, η οποία εκφράζεται µε µια σειρά διαταραχών από την σκέψη, την 

αντίληψη, το συναίσθηµα, τη βούληση και τη συµπεριφορά (Lambert & Kinsley, 2004). 

H διαταραχή στη σκέψη εκδηλώνεται µέσω της διαστρέβλωσης της πραγµατικότητας , 

ορισµένες φορές µε παραληρηµατικές ιδέες και ψευδαισθήσεις, συνοδευόµενες από ένα 

κατακερµατισµό των συνειρµών που οδηγούν σε διαταραχή του λόγου. Η διαταραχή της 

διάθεσης περιλαµβάνει αµφιθυµία και απρόσφορες ή περιορισµένες συναισθηµατικές 



Διαταραχές Εκτελεστικών Λειτουργιών στη Σχιζοφρένεια 

 
5 

απαντήσεις. Η διαταραχή της συµπεριφοράς µπορεί να εκδηλωθεί µέσω απαθούς απόσυρσης 

ή παράδοξης δραστηριότητας µε την παρουσία θετικών και αρνητικών συµπτωµάτων 

(Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006). 

  Η νόσος είναι χρόνια µε πορεία που περιλαµβάνει πρόδροµη, ενεργό και υπολειµµατική 

φάση. Τεκµηριωµένα αποτελεί εγκεφαλική διαταραχή µε ανατοµικές και λειτουργικές 

βλάβες, οι οποίες είναι ορατές στις νευροαπεικονιστικές µελέτες, και µια γενετική 

συνιστώσα. (Kaplan & Sadock, 2007). Συχνά τα άτοµα που πάσχουν από σχιζοφρένεια δεν 

είναι σε θέση να συνεχίσουν την εργασία ή την εκπαίδευσή τους. Τυπικά η έναρξη της νόσου 

εµφανίζεται σε νέους ενήλικες και  εκτός  από τις επιπτώσεις στα ίδια τα άτοµα η 

σχιζοφρένεια δηµιουργεί ένα τεράστιο οικονοµικό βάρος για την κοινωνία ( Schultz 

&Andreasen ,1999). 

   Μια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις για τους επιστήµονες που µελετούν τη σχιζοφρένεια 

είναι η παρατήρηση ότι ,εκ πρώτης όψεως, ένα παιδί µοιάζει να είναι απολύτως καλά κατά τη 

διάρκεια στις παιδικής του ηλικίας , για να εµφανίσει µια δραστική αλλαγή στα τέλη στις 

εφηβείας του ή στην αρχή στις ενήλικης ζωής η οποία οδηγεί στη διάγνωση στις 

σχιζοφρένειας (Lambert & Kinsley, 2004). Η  αιτιολογία στις νόσου εξακολουθεί να αποτελεί 

γρίφο για την ψυχιατρική. Μέσα από τη  σύγχρονη ψυχιατρική έρευνα αποδείχθηκε τελικά 

ότι η αιτιολογία πρέπει να αναζητηθεί στην αλληλεπίδραση βιολογικών, ψυχολογικών και 

ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όπως  ακριβώς συµβαίνει και µε όλα τα νοσήµατα , σωµατικά 

και ψυχικά ( Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006). Η σχιζοφρένεια στην πραγµατικότητα θα 

µπορούσε να χαρακτηριστεί όχι ως ασθένεια αλλά ως σύνδροµο που αναγνωρίζεται από µια 

συλλογή από σηµεία και συµπτώµατα τα οποία έχουν ποικίλες παθογένειες. Θεωρείται ότι τα 

συµπτώµατα αυτά είναι αποτέλεσµα µη-φυσιολογικής εγκεφαλικής λειτουργίας η οποία µε τη 

σειρά της δηµιουργήθηκε από παθολογικές διεργασίες, ορισµένες από τις οποίες µπορούν 

εύκολα να αναγνωριστούν (Trimble, 1996). Παράλληλα απεικονίζεται και µια µορφή µη-
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φυσιολογικών νοητικών λειτουργιών και συµπεριφοράς, εκδηλώσεις οι οποίες εµφανίζονται 

µεταξύ της δεύτερης και τρίτης δεκαετίας της ζωής του ασθενούς. Η νόσος χαρακτηρίζεται 

από µια σειρά σοβαρών κλινικών εκδηλώσεων  , ανάλογα µε το βαθµό στον οποίο 

επηρεάζονται οι διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου και τα διάφορα κυκλώµατα (Lewis &  

Lieberman, 2000),όπως επίσης και από µια διαφορετική θεραπευτική ανταπόκριση και 

κλινική πορεία στον κάθε ασθενή ξεχωριστά (Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006). 

 

 

2.1.2 . Συµπτώµατα Σχιζοφρένειας  

  Προκειµένου κάποιος ασθενής να διαγνωστεί µε σχιζοφρένεια απαραίτητη προϋπόθεση 

είναι να έχει τουλάχιστον δύο  από τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα στις νόσου. Στους 

περισσότερους ασθενείς τα συµπτώµατα εµφανίζονται σταδιακά και κατόπιν της εκδήλωσής 

τους ξεκινά ένας εγκλεισµός δίχως τέλος σε αυτή την «ισόβια» ασθένεια. Τα σχιζοφρενικά 

συµπτώµατα αφορούν ένα ευρύ φάσµα των ικανοτήτων του ατόµου , αναφορικά µε τη 

συµπεριφορά, το περιεχόµενο και τη µορφή στις σκέψης, το συναίσθηµα, το λόγο, τη 

βούληση, τις γνωστικές ικανότητες και τη γενικότερη λειτουργικότητα. 

  ∆ιακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες : τα θετικά συµπτώµατα και τα αρνητικά 

συµπτώµατα. Τα θετικά συµπτώµατα αναφέρονται σε συµπεριφορές που δεν παρατηρούνται 

σε υγιή άτοµα ή παρατηρούνται σπάνια και µόνο σε ειδικές περιπτώσεις οι οποίες µπορεί να 

χαρακτηριστούν παθολογικές (Kolb &Whishaw, 2006). Στα θετικά συµπτώµατα 

συγκαταλέγονται οι ψευδαισθήσεις (ακουστικές, οπτικές , σωµατο-αισθητηριακές) , οι 

παραληρητικές ιδέες (διωκτικές ιδέες, ιδέες µεγαλείου, υποχονδριακές και απώλειας 

σκέψεων) , η αποδιοργανωµένη και παράδοξη συµπεριφορά (µε τη µορφή στερεοτυπιών, 

επιθετικότητας, υπέρ-σεξουαλικότητας) καθώς και η διαταραγµένη, ως προς το  περιεχόµενο 

και τη δοµή σκέψη µε την παρουσία ασυνάρτητων σκέψεων, καθώς και εκτροχιασµού και 
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πλατειασµού του λόγου (Kolb & Whishaw , 2006 ·  Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006 · 

Kaplan & Sadock, 2007). 

   Το DSM-IV-TR αναφέρει έξι κριτήρια για τη διάγνωση στις σχιζοφρένειας. Συγκεκριµένα, 

αναφέρονται η παρουσία παραισθήσεων ή πεποιθήσεων που αλλοιώνουν την 

πραγµατικότητα, οι ψευδαισθήσεις που συνιστούν µια διαστρεβλωµένη αντίληψη για την 

πραγµατικότητα (οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές, απτικές), το επίπεδο και αµβλύ 

συναίσθηµα, η απουσία ενδιαφέροντος και κινήτρων , η έκπτωση στις γνωστικές ικανότητες 

και  ο αποδιοργανωµένος λόγος µε την παρουσία ασυνάρτητων εκφράσεων και µε οµιλία 

χωρίς νόηµα. Επιπλέον χαρακτηριστική είναι και η αποδιοργανωµένη συµπεριφορά είτε µε τη 

µορφή στις διέγερσης, είτε µε τη µορφή της κατατονίας (Kolb & Whishaw, 2006 · 

Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006 · Kaplan & Sadock , 2007). 

   Αναλυτικότερα, τα κριτήρια στο DSM-IV απαιτούν εκτός των άλλων και την επιδείνωση 

των κοινωνικών και επαγγελµατικών λειτουργιών που ορίζονται ως δυσλειτουργίες στην 

εργασία, στις διαπροσωπικές σχέσεις και την αυτό-εξυπηρέτηση (Schultz & Andreasen, 

1999). Τα αρνητικά συµπτώµατα δεν χαρακτηρίζονται από κάποια συγκεκριµένη 

συµπεριφορά , αλλά από την απουσία µιας συµπεριφοράς που υφίσταται υπό φυσιολογικές 

συνθήκες και την αδυναµία συµµετοχής σε δραστηριότητες (Kolb & Whishaw , 2006). 

   Έτσι λοιπόν τα αρνητικά συµπτώµατα αναφέρονται στην επιδείνωση του συναισθήµατος µε 

την παρουσία συναισθηµατικής άµβλυνσης, µειωµένης εκφραστικότητας του προσώπου, 

έλλειψης του αυθορµητισµού και συναισθηµατική απροσφορότητα .Χαρακτηριστικός είναι ο 

φτωχός λόγος τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς τη δοµή του , η καθυστερηµένη 

απάντηση αλλά και η ανακοπή του, µια περίπτωση η οποία αναφέρεται και ως «αλογία» µε 

τους ασθενείς να µιλούν πολύ λίγο ή να δίνουν σύντοµες απαντήσεις. Αναφέρονται επίσης, 

στην µειωµένη λειτουργικότητα του πάσχοντος και την αδυναµία του να αλληλεπιδρά µε το 

περιβάλλον του. Πολλά από αυτά τα συµπτώµατα είναι γνωστικά , όπως η αδυναµία 
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παραγωγής µιας στοχο-κατευθυνόµενης συµπεριφοράς, η ύπαρξη διαταραχών στις 

εκτελεστικές  λειτουργίες, καθώς και η παρουσία διαταραχών στη βούληση (αβουλησία), η 

µειωµένη δυνατότητα προσοχής υπό τη µορφή µιας γενικότερης απροσεξίας αλλά και η 

ανηδονία µε χαρακτηριστικό παράδειγµα την έλλειψη γενικότερου ενδιαφέροντος, τη µείωση 

της σεξουαλικής επιθυµίας , των κοινωνικών σχέσεων αλλά και τη διαρκή απουσία από την 

εργασία. Αυτά τα ελλείµµατα οδηγούν σε µακροπρόθεσµη κοινωνική και οικονοµική 

επιβάρυνση καθώς οι ασθενείς αδυνατούν να διατηρήσουν παραγωγικά την απασχόλησή τους 

και τον λειτουργικό τους ρόλο (Schultz & Andreasen, 1999). Τα αρνητικά συµπτώµατα έχουν 

λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν βελτίωση µε την πάροδο των ετών και τα γνωστικά 

ελλείµµατα που παρουσιάζουν οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια µπορεί τελικά να οδηγήσουν στην 

αδυναµία απασχόλησης τους σε οιονδήποτε τοµέα (Schultz & Andreasen, 1999).  

   Η σχιζοφρένεια ωστόσο επηρεάζει τους ανθρώπους µε διαφορετικό τρόπο, καθώς 

εντοπίζονται αρκετές διαφορές µεταξύ των πασχόντων από τη νόσο, τόσο ως προς τα 

συµπτώµατα όσο και ως προς τα βιολογικά χαρακτηριστικά. Τα προαναφερθέντα εποµένως 

κριτήρια προκειµένου να διαγνωστεί σχιζοφρένεια σε έναν ασθενή, µπορεί µεν να έχουν 

συµβάλλει στην τυποποίηση και την οργάνωση κάποιων γενικών ενδείξεων για τη νόσο, δεν 

αποτελούν όµως το µοναδικό «εργαλείο» των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας προκειµένου να 

διαγνώσουν σχιζοφρένεια σε κάποιο άτοµο. Απαραίτητος λοιπόν είναι ο συγκερασµός των 

συµπτωµατολογικών κλιµάκων και της κλινικής εµπειρίας προκειµένου να επιτευχθεί µια 

ολοκληρωµένη κλινική εικόνα και µια καθόλα ορθή διάγνωση σχιζοφρένειας (Schultz &  

Andreasen, 1999 ·  Kalat, 2003 ). Σε γενικές γραµµές, ένας ιατρός θα διαγνώσει σχιζοφρένεια 

σε κάποιο άτοµο στην περίπτωση που εµφανίσει δύο και πλέον συµπτώµατα της νόσου για το 

διάστηµα ενός µήνα µε συνεχή εµφάνιση των συµπτωµάτων αυτών για έξι µήνες (Kaplan & 

Sadock, 2007 ·  Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006). Έπειτα, να σηµειωθεί πως για τη 

διάγνωση της σχιζοφρένειας πρέπει να αποκλείονται οποιεσδήποτε άλλες διαταραχές της 
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διάθεσης και ψυχωσικά χαρακτηριστικά, τα συµπτώµατα των οποίων θα µπορούσαν να 

αποπροσανατολίσουν από την ορθή διάγνωσή της. 

  Κλείνοντας το κοµµάτι των συµπτωµάτων της σχιζοφρένειας, παρατίθεται ένα απόσπασµα 

του βιβλίου «Κλινική Ψυχιατρική», στο οποίο αναγράφεται ένα αυτούσιο κείµενο µιας 

κοπέλας, ασθενούς µε σχιζοφρένεια βάσει του οποίου µπορεί να γίνουν αντιληπτά τα 

περισσότερα από τα συµπτώµατα που αναφέραµε παραπάνω ξεδιπλώνοντας έτσι το µεγάλο 

κεφάλαιο του εγκεφάλου και της πολυπλοκότητάς του :  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 

«Αλεξία 

Σε έχω ξαναδεί στην τελευταία σου συνέντευξη σε ένα γαλλικό περιοδικό που 

βγαίνει στα ελληνικά και το έχω κρατήσει. Έχω ακουστά τη συνεργασία σου 

µε το Μικ µε τον οποίο είχα αλληλογραφία. Σου γράφω σήµερα Παρασκευή 

21 Νοεµβρίου 1998 ηµέρα της Γιορτής µου για να σου ζητήσω τη συγγνώµη. 

Σε λίγες ηµέρες ο πατέρας µου κλείνει τα 68 χρόνια του. Είναι αλήθεια ότι 

λείπει σε ταξίδι και περιµένω να γυρίσει!!! Καταλαβαίνω ότι πολλοί δεν 

αισθάνονται όπως εγώ και αυτοκρατορία της γης θυσιάζοντας αγαπηµένα 

πρόσωπα. Γίνεται σήµερα που βρέχει και στο µέλλον πρόκειται να 

πληµµυρίσει. Σκέφτοµαι κάποιο άλλο Νοέµβρη αλλιώτικο, νοερά θαµπό και 

στηµένο. ∆εν έχω πού αλλού να ζητήσω βοήθεια στον πλανήτη. Είναι αλήθεια 

Ποσειδώνα υπάρχουν κάτι πέτρες που φέρνουν τύχη στο ζώδιό µου, το οποίο 

πήγαν άδικα να µου κλέψουν µαζί µε ό,τι έχω και δεν έχω. Τον πατέρα µου 

δηλαδή και τα λεφτά µας.» 

Ανδροµάχη 

 

(Μαδιανός, 2000, σ.σ.206-207). 
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2.1.3. Τύποι Σχιζοφρένειας  

  Αναφέρθηκε προηγουµένως πως η σχιζοφρένεια χαρακτηρίζεται από µια ποικιλία 

εκδηλώσεων και συµπτωµάτων. Ανάλογα µε τα κλινικά χαρακτηριστικά του ασθενούς 

διακρίνονται διάφοροι τύποι σχιζοφρένειας οι οποίοι αναλύονται στη συνέχεια : 

α) . Παρανοειδής τύπος σχιζοφρένειας : Η ηλικία έναρξης είναι µεγαλύτερη από τον 

κατατονικό τύπο και τον αποδιοργανωµένο τύπο , εµφανίζεται συνήθως µετά τα τριάντα έτη 

ζωής. Αξίζει να σηµειωθεί πως όσο πιο όψιµη είναι η έναρξη της νόσου τόσο καλύτερη είναι 

και η πρόγνωση του ασθενούς . Εκείνο που χαρακτηρίζει κατεξοχήν αυτή τη µορφή της 

ασθένειας είναι οι ψευδαισθήσεις (συνήθως ακουστικές) που σχετίζονται µε ένα θέµα 

συνήθως διωκτικό καθώς και οι παραληρηµατικές ιδέες δίωξης ή µεγαλείου (Kaplan & 

Sadock , 2007).  

  Ωστόσο, η συνολική λειτουργικότητα του ατόµου δεν αποδιοργανώνεται καθώς ο ασθενής 

προσβάλλεται από την νόσο εφόσον έχει διαµορφώσει την προσωπικότητά του , τους 

αµυντικούς µηχανισµούς του και την κοινωνική του προσαρµογή (Ραµπαβίλας & 

Χριστοδούλου, 2006). Οι ασθενείς του παρανοειδή τύπου βρίσκονται σε ένταση, είναι 

συγκρατηµένοι και επιφυλακτικοί ενώ παράλληλα µπορεί να οδηγηθούν σε επιθετική έως και 

ανθρωποκτονική  και αυτοκαταστροφική συµπεριφορά . Μολαταύτα, η νοηµοσύνη 

παραµένει ανέπαφη ενώ απουσιάζουν η αποδιοργανωµένη συµπεριφορά, η διαταραχή στο 

λόγο , η συναισθηµατική απάθεια, η ασυναρτησία και τα κατατονικά συµπτώµατα (Kaplan & 

Sadock , 2007 · Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006 ). Η νόσος µπορεί να αναπτυχθεί 

σταδιακά ή να εισβάλλει αιφνίδια µε συµπτώµατα που δεν είναι εύκολα αναγνωρίσιµα καθώς 

ο ασθενής τα εντάσσει µέσα σε λογικοφανή πλαίσια δίδοντας στο παραλήρηµά του 

αναφορικά µε τα  γεγονότα της καθηµερινότητάς του αποκαλυπτικό και οργανωµένο 

περιεχόµενο (Kaplan & Sadock ,  2007 ·  Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006). Στην ουσία 
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δηµιουργεί µέσα από αυτά ένα φανταστικό σύστηµα αποδεικτικών στοιχείων για ένα 

κεντρικό θέµα το οποίο αποτελεί τη βάση του παραληρήµατός του.  

β). Αποδιοργανωτικός τύπος σχιζοφρένειας ( γνωστός και ως ηβηφρένεια) : 

 Η µορφή αυτή χαρακτηρίζεται από πρώιµη έναρξη και εµφανίζεται συνήθως µεταξύ των 13 

και 25 ετών. Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του τύπου είναι η εκσεσηµασµένη 

παλινδρόµηση σε πρώιµη, χαοτική, παιδαριώδη και επιτηδευµένη συµπεριφορά µε άρση 

αναστολών (άσεµνες χειρονοµίες, υπερβολικός αυνανισµός κ.α.). Παράλληλα , η δοµή και η 

οργάνωση της σκέψης διαταράσσονται ενώ το συναίσθηµα είναι επίπεδο και η εµφάνιση του 

ασθενούς ατηµέλητη. Η νόσος εισβάλει βαθµιαία, µε αξιοσηµείωτη την εξωπραγµατική 

κατεύθυνση των ενδιαφερόντων του πάσχοντος ( Kaplan & Sadock , 2007 ·   Ραµπαβίλας & 

Χριστοδούλου, 2006) και δεν παρουσιάζει τα απαραίτητα κριτήρια για να χαρακτηριστεί ως 

σχιζοφρένεια κατατονικού τύπου . 

 γ). Κατατονικός τύπος σχιζοφρένειας : 

 Αυτός ο τύπος  χαρακτηρίζεται από ψυχοκινητικές διαταραχές και διαταραχές της βούλησης. 

Κλασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριµένης µορφής είναι η διαταραχή της κινητικής 

λειτουργικότητας, γνωστή ως κηρώδης ευκαµψία (Kaplan & Sadock , 2007). Οι διαταραχές 

στην κινητικότητα µπορεί να εµφανιστούν είτε µε τη µορφή αναστολής της κινητικότητας 

µέχρις εµβροντησίας (stupor) είτε µε τη µορφή υπερβολικής ψυχοκινητικής δραστηριότητας 

(διέγερση) η οποία µπορεί να θέσει σε κίνδυνο τραυµατισµού τόσο τον ίδιο τον ασθενή όσο 

και το περιβάλλον του, και συνήθως κρίνεται άσκοπη , χωρίς την επιρροή εξωτερικών, 

περιβαλλοντικών ερεθισµάτων (Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006) . Επιπλέον, µπορεί να 

πάρει τη µορφή της ακαµψίας , της καταπληξίας και εν γένει παράδοξων κινήσεων που 

περιλαµβάνουν ιδιόµορφες στάσεις του σώµατος, οι οποίες µπορεί να διατηρηθούν για 

µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθώς και στερεοτυπίες και µορφασµούς. Εντοπίζονται επίσης, 

διαταραχές στην οµιλία µε τη µορφή ηχωπραξίας , ηχολαλίας ή βωβότητας καθώς και µια 
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γενικότερη στάση αρνητισµού από τον ασθενή. Τα παραπάνω συµπτώµατα µπορεί να 

εµφανιστούν είτε µερικώς (µερική κατατονία) είτε ολικώς (κατατονική εµβροντησία ή 

διέγερση) τόσο σταδιακά όσο και αιφνίδια. Η διάρκεια των συµπτωµάτων κυµαίνεται από 

λεπτά ως και ηµέρες. Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην περίπτωση στις εµβροντησίας κρίνεται 

απαραίτητη η ιατρική φροντίδα καθώς αναστέλλονται εξ ολοκλήρου οι λειτουργίες του 

ασθενούς  (Kaplan & Sadock , 2007 ·  Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006). 

δ).Μη διαφοροποιηµένος τύπος σχιζοφρένειας: 

 Αυτή η µορφή της νόσου περιλαµβάνει την παρουσία παραληρητικών ιδεών διαφόρων 

τύπων, ψευδαισθήσεων και µιας εν γένει διαταραγµένης συµπεριφοράς. Χαρακτηριστική 

είναι  η παρουσία αποδιοργανωµένης οµιλίας µε τη µορφή ασυναρτησιών και εκτροχιασµού 

στο λόγο. Παρά την παρουσία αυτών των συµπτωµάτων δεν πληρούνται τα κριτήρια για να 

θεωρηθεί παρανοειδής, κατατονική ή αποδιοργανωτική µορφή της ασθένειας (Kaplan & 

Sadock, 2007 ·  Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006). 

ε).Υπολειµµατικός τύπος σχιζοφρένειας: 

 Στον υπολειµµατικό τύπο εκλείπουν τα θετικά και κυριαρχούν τα αρνητικά συµπτώµατα της 

σχιζοφρένειας. Στη µορφή αυτή γίνεται λόγος για ασθενείς που έχουν στο ιστορικό τους 

τουλάχιστον ένα σχιζοφρενικό επεισόδιο µε προεξέχοντα τα αρνητικά συµπτώµατα της 

νόσου. Ο υπολειµµατικός τύπος µπορεί να αντιπροσωπεύει το ενδιάµεσο µεταξύ εξάρσεων 

και υφέσεων της νόσου, όπου η διάρκειά του είναι µεγάλη µε ή και χωρίς την παρουσία 

εξάρσεων της συµπτωµατολογίας (Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006 ). 

  Εκτός όµως από τους προαναφερθέντες τύπους , έχει υποστηριχθεί µια ακόµη µορφή 

σύµφωνα µε την παρουσία αρνητικών και θετικών συµπτωµάτων. Γίνεται συγκεκριµένα 

διάκριση µεταξύ δύο συνδρόµων , σύµφωνα µε τον Crow : της σχιζοφρένειας τύπου Ι και της 

σχιζοφρένειας τύπου ΙΙ (Kolb &  Whishaw, 2006). 
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 Στη σχιζοφρένεια τύπου Ι κυριαρχούν τα θετικά συµπτώµατα ενώ παρατηρείται οξεία έναρξη 

της νόσου , µε καλή πρόγνωση και καλή απόκριση στα νευροληπτικά φάρµακα. Ο τύπος 

αυτός είναι πιθανόν να οφείλεται στην ντοπαµινεργική δυσλειτουργία (Kolb & Whishaw, 

2006). 

 Αντιθέτως, στη σχιζοφρένεια τύπου ΙΙ κυριαρχούν τα αρνητικά συµπτώµατα, φαίνεται ότι 

σχετίζεται µε χρόνια ασθένεια, µε φτωχή πρόγνωση και φτωχή απόκριση στα νευροληπτικά 

φάρµακα. Ο τύπος αυτός πιθανόν να οφείλεται στις διευρυµένες κοιλίες, και τη φλοιική 

ατροφία του µετωπιαίου λοβού (Kolb &.Whishaw, 2006 ) . 

 

 

2.1.4. Επιπολασµός  

  Η  σχιζοφρένεια εκτιµάται ότι πλήττει το 1% του γενικού πληθυσµού. Συγκεκριµένα, τα 

ποσοστά επιπολασµού για τη σχιζοφρένεια κυµαίνονται από 0,5% έως 1,5% του ενήλικου 

πληθυσµού µε τη νόσο να προσβάλλει πάνω από 24.000.000 ανθρώπους σε όλο τον κόσµο. 

Από αυτή την πληθώρα ατόµων πάνω από το 90% ζουν σε αναπτυγµένες χώρες και λιγότερο 

από το 50% δέχονται φροντίδα και θεραπεία (Lambert & Kinsley, 2004) . 

  Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονιστεί πως δεν µπορεί να δοθεί ένα απόλυτο ποσοστό επί του 

συνολικού πληθυσµού, καθώς υπάρχει ένας αδιευκρίνιστος αριθµός ασθενών που είτε λόγω 

του κοινωνικού στιγµατισµού που επέρχεται από τη νόσο, είτε λόγω της περιθωριοποίησης 

αυτών των ατόµων , δεν καταγράφονται στα στατιστικά δεδοµένα (Ραµπαβίλας & 

Χριστοδούλου, 2006) . Το 1% της συχνότητας εµφάνισης της νόσου στο γενικό πληθυσµό 

αφορά όλες τις κουλτούρες , τις χώρες, τις φυλετικές οµάδες και τα φύλα  (Bromet & Fennig , 

1999) . Επιπλέον, τα στατιστικά δεδοµένα δείχνουν ότι οι πάσχοντες από τη διαταραχή αυτή 

είναι λιγότερο πιθανό να πραγµατοποιήσουν γάµο και να τεκνοποιήσουν και περισσότερο 

πιθανόν να εµφανίσουν δείγµατα επιθετικής συµπεριφοράς, δεδοµένης της παρουσίας των 



Διαταραχές Εκτελεστικών Λειτουργιών στη Σχιζοφρένεια 

 
14 

ψευδαισθήσεων και των ελλειµµάτων της σκέψης. Είναι ακόµα πιθανό να εµφανίσουν 

αυτοκτονικές τάσεις µε τον κίνδυνο των αυτοκτονιών να αγγίζει πολύ υψηλά επίπεδα καθώς 

στο 33% των αυτοκτονικών προσπαθειών το 10% είναι επιτυχηµένες (Lambert & Kinsley, 

2004) .  

  Παράλληλα, πρόσφατες µελέτες  δείχνουν ότι το ποσοστό των εισαγωγών σε νοσοκοµεία 

των ασθενών µε σχιζοφρένεια έχει µειωθεί κατά τα τελευταία είκοσι έτη παραµένοντας 

ωστόσο αδιευκρίνιστοι οι λόγοι αυτής της µείωσης η οποία πιθανότατα µπορεί να οφείλεται 

στη χρήση αυστηρότερων διαγνωστικών κριτηρίων, στις εκάστοτε δηµογραφικές µεταβολές, 

είτε στην µετάθεση της φροντίδας από τα νοσοκοµεία στις κοινότητες ( Ραµπαβίλας & 

Χριστοδούλου, 2006). 

 

 

2.1.5. Νευροβιολογικό Υπόστρωµα της Σχιζοφρένειας  

Κοιλίες του Εγκεφάλου :  Νευροανατοµικά, ο εγκέφαλος των ασθενών που πάσχουν από 

σχιζοφρένεια εµφανίζει µεγάλες, διευρυµένες κοιλίες και λεπτότερο φλοιό στην έσω – 

κροταφική περιοχή µε τα δενδριτικά πεδία των κυττάρων της ραχιαίας- προµετωπιαίας 

περιοχής και του ιππόκαµπου να µην είναι φυσιολογικά (Kolb & Whishaw, 2006) .Η 

κοιλιακή αυτή επέκταση θα µπορούσε να θεωρηθεί ένας αξιόπιστος παράγοντας για τη 

διάγνωση της σχιζοφρένειας (Lambert & Kinsley, 2004) . Η διεύρυνση των πλάγιων κοιλιών 

είναι µια από τις πιο χαρακτηριστικές ανατοµικές ανωµαλίες που εντοπίζονται στους 

εγκεφάλους των ασθενών µε σχιζοφρένεια όπως αποκαλύπτουν µελέτες αξονικής 

τοµογραφίας (Shenton, Dickey, Frumin & McCarley, 2001). Επιπλέον, παρατηρείται 

δυσανάλογα µεγάλος όγκος του φλοιού των αυλάκων, της τρίτης και τέταρτης κοιλίας καθώς 

και µειωµένος όγκος στο γειτονικο φλοιό. Συγκεκριµένα, οι µελέτες φανέρωσαν µειωµένο 

όγκο στον µετωπιαίο και προµετωπιαίο φλοιό και τον κροταφικό λοβό , περιοχές που έχουν 
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άµεση σχέση µε τις γνωστικές ικανότητες, την ταχύτητα επεξεργασίας και εν γένει τις 

εκτελεστικές λειτουργίες ( Antanova, Sharma, Morris & Kumari, 2004 · Shenton, Dickey, 

Frumin & McCarley, 2001 ). 

 

Θάλαµος- Ιππόκαµπος- Ραβδωτό Σώµα :  Η υπερδραστηριότητα είναι εµφανής και στην 

περιοχή του θαλάµου , του ιπποκάµπου και του ραβδωτού σώµατος καθώς επίσης και του 

προσαγωγίου , του κογχωµετωπιαίου και του ακουστικού φλοιού κατά τη διάρκεια 

ακουστικών ψευδαισθήσεων ( Capolov et al., 2003 · Lambert & Kinsley, 2004) .  

  

Μεσολόβιο – Παρεγκεφαλίδα – Πυρήνες Αµυγδαλής – Βασικά Γάγγλια : Αναφέρονται  

αλλοιώσεις τόσο στο µεταιχµιακό φλοιό υπό τη µορφή της µείωσης του µεγέθους του 

αµυγδαλοειδούς πυρήνα όσο και στα βασικά γάγγλια µε τη µείωση του µεγέθους της ωχράς 

σφαίρας και της µέλαινας ουσίας , την αύξηση των D2 υποδοχέων στον κερκοφόρο πυρήνα 

καθώς επίσης και αλλοιώσεις στο µεσολόβιο και την παρεγκεφαλίδα ( Ραµπαβίλας & 

Χριστοδούλου, 2006) . 

 

Κροταφικός Λοβός :  Υπάρχουν επιπρόσθετα ευρήµατα που καταδεικνύουν σηµαντική 

νευρωνική υπερδραστηριότητα στους κροταφικούς λοβούς των ατόµων που βιώνουν 

ακουστικές ψευδαισθήσεις (Lambert & Kinsley, 2004) . 

 

Μετωπιαίος – Προµετωπιαίος Φλοιός : Οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια εµφανίζουν 

χαρακτηριστικές δοµικές ανωµαλίες στους µετωπιαίους λοβούς. Συγκεκριµένα, µελέτες του 

εγκεφάλου στους πάσχοντες από τη νόσο κατέδειξαν µειωµένη ενεργοποίηση των 

µετωπιαίων λοβών και των συσχετιζόµενων νευρώνων σε σύγκριση µε υγιή άτοµα, ιδίως στις 

δοκιµασίες που εξειδικεύονται στις βλάβες του µετωπιαίου λοβού. Στις έρευνες αυτές 
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εξετάσθηκαν δοµές όπως ο πλάγιο-ραχιαίος προµετωπιαίος φλοιός, (Shad et al., 2004 · Baare 

et al., 1999) , ο µέσος και ο κογχο-µετωπιαίος φλοιός (Crespo- Facorro et al., 2000 · 

Mitelman et al., 2005). Επιπλέον, µετρήθηκαν οι διαφορές στον όγκο της φαιάς και της 

λευκής ουσίας ( Pantelis et al., 2005) σε αυτές τις δοµές, το µέγεθος του φλοιού της πρόσθιας 

έλικας του προσαγωγίου και οι συνδεόµενες µε αυτήν περιοχές ( θάλαµος, παρεγκεφαλίδα) 

καθώς και η γενικότερη διαφοροποίηση του µεγέθους της επιφάνειας του µετωπιαίου φλοιού 

(Rüsch et al., 2007 · Crespo- Facorro et al., 2000).  Τα αποτελέσµατα από τις έρευνες 

κατέδειξαν την υπολειτουργία του µετωπιαίου λοβού στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια µε 

χαρακτηριστικό τον µειωµένο όγκο της φαιάς ουσίας και του προµετωπιαίου φλοιού 

ιδιαίτερα του αριστερού πλαγιο-ραχιαίου προµετωπιαίου φλοιού καθώς και των 

προαναφερθέντων περιοχών. Χαρακτηριστικά, οι ασθενείς µε πρώιµη έναρξη σχιζοφρένειας 

σηµειώνουν ετησίως απώλεια φαιάς ουσίας  της τάξεως του 5% στις περιοχές του µετωπιαίου 

οφθαλµικού πεδίου, στις βρεγµατικές, κροταφικές και συµπληρωµατικές κινητικές περιοχές 

του φλοιού και στα δύο ηµισφαίρια τη στιγµή που τα φυσιολογικά άτοµα βιώνουν απώλειες 

της τάξεως του 1% ετησίως (Lambert & Kinsley, 2004) . 

   Τα ευρήµατα καταδεικνύουν επίσης τη σχέση ανάµεσα στις µετωπιαίες δυσλειτουργίες και 

την παρουσία εκτελεστικών ελλειµµάτων που εµφανίζουν οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια 

(Rüsch et al., 2007 · Shad et al., 2004). Έχει αποδειχθεί άλλωστε πως οι ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια εµφανίζουν χαρακτηριστικές γνωστικές δυσλειτουργίες στις οποίες οι 

µετωπιαίοι λοβοί διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο. Το γεγονός αυτό φανερώνει πως οι 

διαταραχές στις εκτελεστικές λειτουργίες µπορεί να σχετίζονται µε τις µορφολογικές 

ανωµαλίες που παρουσιάζουν οι µετωπιαίοι λοβοί των ασθενών µε σχιζοφρένεια (Shad et al., 

2004 ). Τέλος, παρατηρείται µειωµένη αιµατική ροή στην περιοχή του ραχιαίου – έξω 

προµετωπιαίου φλοιού που επίσης σχετίζεται µε τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες 

που παρουσιάζονται στη νόσο (Kolb & Whishaw , 2006). 
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∆ιαµόρφωση Νευρώνων:  Τα αποτελέσµατα διάφορων µελετών έχουν δείξει ότι κάποιοι 

ασθενείς έχουν διαφορετική πυκνότητα των νευρώνων σε όλες τις στιβάδες του φλοιού          

( Lambert & Kinsley, 2004) την σηµαντικά διαφορετική νευρωνική δραστηριότητα στον 

εγκέφαλο των ασθενών µε σχιζοφρένεια. 

  Από την άλλη, η νευροχηµική πλευρά της σχιζοφρένειας αφορά κυρίως τρείς τοµείς : το 

ντοπαµινεργικό, το γλουταµινεργικό και το GABAεργικό σύστηµα νευροδιαβίβασης (Egan &   

Weinberger,1997  · Kolb & Whishaw, 2006). Συγκεκριµένα, µελέτες καταδεικνύουν 

προσυναπτικές αλλαγές στη νευροδιαβίβαση της ντοπαµίνης καθώς και αλλοιώσεις στα 

γλουταµινεργικά και GABAεργικά συστήµατα.  

 

Ντοπαµινεργική Υπόθεση :  Οι υποστηρικτές της λεγόµενης ντοπαµινεργικής υπόθεσης της 

σχιζοφρένειας, θεωρούν ότι πρόκειται για µια νόσο του ντοπαµινεργικού συστήµατος η οποία 

ξεκινά από την κοιλιακή καλύπτρα γεγονός που το αποδεικνύει η δράση των νευροληπτικών 

φαρµάκων στις ντοπαµινεργικές συνάψεις (Kolb & Whishaw , 2006). Τα συµπτώµατα της 

σχιζοφρένειας βάσει αυτής της υπόθεσης φαίνεται να οφείλονται στην αυξηµένη 

ντοπαµινεργική δραστηριότητα στο µεταιχµιακό σύστηµα (θετικά συµπτώµατα) και τη 

µειωµένη ντοπαµινεργική δραστηριότητα στο µετωπιαίο λοβό (αρνητικά συµπτώµατα) 

(Kaplan & Sadock , 2007). 

  Σύµφωνα µε την υπόθεση της ντοπαµίνης, τα αντιψυχωσικά φάρµακα ασκούν τις 

θεραπευτικές τους δράσεις µέσω του αποκλεισµού του D2 υποδοχέα της ντοπαµίνης. 

Μελέτες µοριακής κλωνοποίησης ωστόσο έχουν ανακαλύψει πέντε υπότυπους 

ντοπαµινεργικών υποδοχέων , από D1-D5, που φαίνεται να διαδραµατίζουν κάποιο ρόλο στα 

συµπτώµατα και τη θεραπεία της σχιζοφρένειας (Kaplan & Sadock, 2007 · Egan & 

Weinberger, 1997) . Μολαταύτα, η ντοπαµινεργική υπόθεση της σχιζοφρένειας µοιάζει 

σήµερα να είναι απλουστευτική καθώς, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως, µε τη 
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σχιζοφρένεια συσχετίζονται και άλλες νευροχηµικές αλλαγές (Kolb & Whishaw , 2006). 

Χαρακτηριστικά, η πολύπλοκη αλληλεπίδραση µεταξύ διαφόρων συστηµάτων 

νευροδιαβίβασης, όπως η αλληλεπίδραση της σεροτονίνης µε τη ντοπαµίνη, σε συνδυασµό µε 

την επίδραση των νευροδιαβιβαστών της οικογένειας των αµινοξέων στις µονοαµίνες, 

υποστηρίζεται ότι καθιστούν τις θεωρίες µεµονωµένων νευροδιαβιβαστών ατελείς και 

απλουστευτικές (Kaplan & Sadock, 2007). 

Υπόθεση γλουταµινικού οξέος: Αναφορικά µε την υπόθεση του γλουταµινικού οξέος , 

υποστηρίζεται ότι οι NMDA γλουταµινεργικοί υποδοχείς υπολειτουργούν στη σχιζοφρένεια 

διαδραµατίζοντας σηµαντικό ρόλο στα θετικά και τα αρνητικά συµπτώµατα της νόσου 

(Kaplan & Sadock, 2007 ·  Egan & Weinberger, 1997) . 

 

 γ-αµινοβουτυρικό οξύ (GABA) : Όσον αφορά τους υποδοχείς του GABA , στην περίπτωση 

της σχιζοφρένειας παρουσιάζονται αλλαγές στις θέσεις δέσµευσής του καθώς επίσης και 

µειωµένη δραστηριότητα του GABA η οποία οδηγεί σε αυξηµένη δραστηριότητα της 

ντοπαµίνης (Kaplan & Sadock, 2007 · Kolb & Whishaw, 2006) . 

 

 

2.1.6. Θεραπεία της Σχιζοφρένειας 

   Η θεραπεία της σχιζοφρένειας, αποτελεί πηγή πολλών συζητήσεων, µελετών και διαφωνιών 

µεταξύ των επιστηµόνων γεγονός το οποίο οφείλεται στην ποικιλοµορφία και την 

πολυπλοκότητα των θεραπευτικών µεθόδων. Συγκεκριµένα, η θεραπεία της σχιζοφρένειας 

περικλείει τη νοσηλεία,  τη φαρµακευτική αγωγή , τις ψυχοκοινωνικές θεραπείες και τη 

νευρογνωστική εκπαίδευση (Kaplan & Sadock , 2007 ·  Lambert & Kinsley, 2004 ·  

Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006 ·  Schultz & Andreasen,1999) . Αυτές οι ποικίλες 

προσεγγίσεις  εναλλάσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια της θεραπείας της σχιζοφρένειας άλλοτε 
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σε µεγαλύτερο ,άλλοτε σε µικρότερο βαθµό, µε διαφορετική προτεραιότητα ανάλογα µε την 

χρονική περίοδο της ασθένειας και τον κάθε ασθενή ξεχωριστά  (Ραµπαβίλας & 

Χριστοδούλου, 2006). Περίπου το 40% των ασθενών που πάσχουν από σχιζοφρένεια 

παρουσιάζουν, µέσω των θεραπευτικών µεθόδων, βελτίωση µε την πάροδο του χρόνου , η 

οποία όµως είναι αποθαρρυντική αν αναλογιστεί κανείς τα εκατοµµύρια ανθρώπων που 

διαγιγνώσκονται µε τη νόσο (Lambert & Kinsley, 2004). 

  Αναλυτικότερα, η φαρµακευτική θεραπεία της σχιζοφρένειας αναφέρεται στη χρήση των 

κλασικών αντιψυχωτικών φαρµάκων τα οποία δρουν ως ανταγωνιστές των υποδοχέων της 

ντοπαµίνης και αποτελούν τη βάση της θεραπείας για τη σχιζοφρένεια τόσο στην ενεργό 

φάση της νόσου όσο και συµπληρωµατικά κατά το διάστηµα µεταξύ της οξείας και της 

υπολειµµατικής φάσης της ασθένειας( Kaplan & Sadock, 2007 · Lambert & Kinsley, 2004 · 

Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006 ·  Schultz & Andreasen, 1999). Τα νεότερα άτυπα 

αντιψυχωσικά είναι τα πιο αποτελεσµατικά , τόσο για τα αρνητικά συµπτώµατα καθώς 

βελτιώνουν την κλινική ανταπόκριση, όσο και για τα θετικά συµπτώµατα της νόσου (Schultz 

&Andreasen, 1999) έχοντας λιγότερες ανεπιθύµητες ενέργειες για τον ασθενή που τα 

λαµβάνει..∆ρουν αποκλείοντας τον D2 υποδοχέα της ντοπαµίνης και τον 5-HT2 υποδοχέα της 

σεροτονίνης. Αυτός ο τύπος φαρµάκων είναι περισσότερο αποτελεσµατικός εµφανίζοντας 

ευεργετική απόκριση σε µεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών  (Kaplan & Sadock, 2007).  

   Ωστόσο , τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί έµφαση στην αναγκαιότητα ύπαρξης 

ψυχοκοινωνικών παρεµβάσεων για τη σωστή θεραπεία της σχιζοφρένειας. Αυτές 

περιλαµβάνουν συµπεριφορικές θεραπείες στις οποίες δίνεται έµφαση στις επιθυµητές 

συµπεριφορές του ασθενούς µέσω της ενίσχυσης αυτών των συµπεριφορών και στην οµαδική 

θεραπεία η οποία στοχεύει στην υποστήριξη του ασθενούς µέσω της εκµάθησης κοινωνικών 

δεξιοτήτων και της µείωσης της κοινωνικής απόσυρσης για την αντιµετώπιση της 
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πραγµατικότητας και των προβληµάτων που προκύπτουν σε καθηµερινό επίπεδο ( Kaplan & 

Sadock, 2007 · Ραµπαβίλας & Χριστοδούλου, 2006).  

   Επιπρόσθετα, περιλαµβάνονται οι οικογενειακές θεραπείες που στοχεύουν στη στήριξη και 

στην ενηµέρωση της οικογένειας µε απώτερο σκοπό τη σωστή αλληλεπίδρασή της µε τον 

ασθενή, αλλά και η υποστηρικτική θεραπεία που προσβλέπει στη γενικότερη ψυχολογική 

στήριξη και ενθάρρυνση του ασθενούς (Kaplan & Sadock , 2007) . ∆εδοµένης της ύπαρξης 

σηµαντικών γνωστικών ελλειµµάτων στη σχιζοφρένεια, δίνεται βαρύτητα στη νευρογνωστική 

εκπαίδευση των ασθενών µε στόχο να βελτιωθούν η προσοχή , η επίλυση προβληµάτων και 

εν γένει να βελτιώσουν τόσο τον κινητικό όσο και τον νοητικό τους συντονισµό (Lambert & 

Kinsley , 2004). 
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2.2.1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

2.2.2. Τι είναι οι εκτελεστικές λειτουργίες 

  Οι εκτελεστικές λειτουργίες ορίζονται ως οι µετα -γνωστικές ικανότητες που επιτρέπουν στο 

άτοµο να αντιληφθεί ερεθίσµατα από το περιβάλλον του, να ανταποκρίνεται σε αυτά µε 

προσαρµοστικό τρόπο, να αλλάζει στόχους µε ευελιξία, να προβλέπει τους µελλοντικούς 

στόχους του, να εξετάζει τις συνέπειες και να ανταποκρίνεται σε ένα ολοκληρωµένο ή κοινό 

τρόπο λογικής, αξιοποιώντας όλες αυτές τις δυνατότητες για την εξυπηρέτηση του κοινού 

τελικού σκοπού.  

  Πρόκειται εποµένως για λειτουργίες που χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό στόχων µε 

βάση τις µελλοντικές συνέπειες. Αυτή η στοχο-κατευθυνόµενη συµπεριφορά προϋποθέτει την 

παρακολούθηση του εαυτού για τον έλεγχο της καταλληλότητας της συµπεριφοράς , την 

ανεύρεση εναλλακτικών λύσεων όπου κρίνεται αναγκαίο, καθώς και την τροποποίηση και τη 

διόρθωση της συµπεριφοράς όταν το απαιτούν οι συνθήκες. Οι εκτελεστικές λειτουργίες 

έχουν τέσσερις συνιστώσες : τη βούληση, τον προγραµµατισµό, τη σκόπιµη δράση και την 

αποτελεσµατική απόδοση (Lezak, et al., 2004). 

  Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, είναι η υψηλότερου βαθµού νοητικές λειτουργίες και 

θεωρούνται µοναδικές στον άνθρωπο (Godefroy,2003). Μια άλλη πλευρά των εκτελεστικών 

λειτουργιών που αντικατοπτρίζει τον πολλαπλό ερµηνευτικό τους χαρακτήρα είναι ο 

λεγόµενος «εκτελεστικός έλεγχος», που ορίζεται ως η ικανότητα για ευέλικτες και δυναµικές 

προσαρµογές των επιδόσεων ενός ατόµου στις αλλαγές των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και 

των εσωτερικών καταστάσεων που περιβάλλουν ένα συγκεκριµένο στόχο-σκοπό ( Barch, et 

al., 2009) . Επιπλέον, στην εκτελεστική λειτουργικότητα καθοριστικό ρόλο διαδραµατίζει ο 

µετωπιαίος λοβός και οι συνδεόµενες µε αυτόν περιοχές, όπως ο θάλαµος και το ραβδωτό 

σώµα. Χαρακτηριστικά, ένας µεγάλος αριθµός παθολογιών των περιοχών αυτών και ιδίως 
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του µετωπιαίου λοβού και του προµετωπιαίου φλοιού µπορεί να διαταράξουν τις 

εκτελεστικές λειτουργίες, όπως αποδεικνύουν ποικίλες µελέτες, αλλά και να θέσουν σε 

κίνδυνο την αυτονοµία του ασθενούς ( Godefroy, 2003 ).  

  Ωστόσο, ο όρος «εκτελεστικές λειτουργίες» (και «δυσεπιτελικό σύνδροµο») έχει 

αντικαταστήσει προηγούµενους όρους όπως «µετωπιαίες λειτουργίες» ( και «µετωπιαίο 

σύνδροµο), διότι εκτελεστικά ελλείµµατα έχουν παρατηρηθεί και σε ασθενείς χωρίς 

µετωπιαίες βλάβες  (Godefroy, 2003 ). 

 

 

2.2.3. Κατηγοριοποίηση των Εκτελεστικών Λειτουργιών 

  Οι εκτελεστικές λειτουργίες διακρίνονται σε δύο ευρείες κατηγορίες:  τις ψυχρές και τις 

θερµές εκτελεστικές λειτουργίες ανάλογα µε το βαθµό του συναισθήµατος που εµπεριέχουν. 

Οι ψυχρές εκτελεστικές λειτουργίες περιέχουν λίγο συναίσθηµα και βασίζονται περισσότερο 

στη λογική. Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται οι διαδικασίες επίλυσης προβληµάτων, 

ο σχεδιασµός κινήσεων, η διατήρηση της προσοχής για κάποιο χρονικό διάστηµα, η 

αντίσταση σε διασπαστικά ερεθίσµατα, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του εαυτού για την 

καταλληλότητα της συµπεριφοράς, η εκτέλεση πολύπλοκων έργων και η ικανότητα για 

γνωστική ευελιξία ( Chan, Shum,Toulopoulou & Chen, 2008) . 

  Οι θερµές εκτελεστικές λειτουργίες εµπεριέχουν συναίσθηµα και συνδέονται µε τις 

επιθυµίες και τις προσωπικές απόψεις του ατόµου. Σε αυτή την κατηγορία 

συµπεριλαµβάνονται η απόκτηση της κοινωνικής συµπεριφοράς, ο τρόπος µε τον οποίο 

αντιλαµβάνονται τα άτοµα την τιµωρία και την ανταµοιβή, καθώς και η λήψη αποφάσεων 

κάτω από το πρίσµα συναισθηµατικών παραγόντων ( Chan, Shum, Toulopoulou & Chen, 

2008). 
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2.2.4. Ποιά είναι η σηµασία των εκτελεστικών λειτουργιών ;  

  Στην καθηµερινότητά µας, βρισκόµαστε αντιµέτωποι µε πολύπλοκες επιλογές οι οποίες 

επιβάλλουν εξίσου πολύπλοκες πράξεις και αποφάσεις οι οποίες συνδέονται άµεσα µε 

τρέχουσες και µελλοντικές δράσεις και στόχους. Οι εκτελεστικές λειτουργίες καθοδηγούν την 

καθηµερινή συµπεριφορά µας µε την έναρξη ή τη διακοπή µιας συγκεκριµένης 

συµπεριφοράς, τη λήψη συγκεκριµένων αποφάσεων, την  τήρηση σηµαντικών κανόνων και 

στρατηγικών και την εν γένει ρύθµιση της κατάστασης του ατόµου , του κοινωνικού του 

γίγνεσθαι και τη λειτουργικότητά του σε προσωπικό, εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο.  «Η 

εκτελεστική λειτουργικότητα αντανακλά όχι µόνο ό,τι ένας ασθενής κάνει αλλά και πώς το 

κάνει» (Lezak,2004). Η σηµασία της γνωστικής λειτουργίας ή της δυσλειτουργίας είναι 

µεγάλη και έχει  άµεσο αντίκτυπο στην εργασιακή απόδοση, την κοινωνική λειτουργικότητα 

και την εν συνόλω ποιότητα ζωής των ατόµων. 
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3.∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

 Οι δοκιµασίες εκτίµησης των εκτελεστικών λειτουργιών ποικίλουν και κατηγοριοποιούνται 

µε βάση το είδος των λειτουργιών που εξετάζει οι εκάστοτε δοκιµασία. Αξιολογούν το 

επίπεδο της λειτουργικότητας κάποιου ασθενούς τονίζοντας παράλληλα  τη σπουδαιότητας 

ύπαρξης ενός  επιπέδου λειτουργικότητας που θα επαρκεί για την οµαλότερη ανταπόκριση 

του ατόµου στις απαιτήσεις της  καθηµερινότητας. 

  

� ∆οκιµασία Ιχνηλάτισης (Trail Making Test):  

Η δοκιµασία ιχνηλάτισης δηµιουργήθηκε από τον Stuss (Chan, Shum, Toulopoulou & Chen, 

2008) και αποτελεί µια από τις πιο συχνές νευροψυχολογικές δοκιµασίες που 

χρησιµοποιούνται για την κλινική αξιολόγηση ( Zalonis et al., 2008). ∆ιακρίνεται σε δύο 

µέρη : στο πρώτο µέρος, ο εξεταζόµενος καλείται να ενώσει  25 αριθµηµένους κύκλους, όσο 

πιο γρήγορα και προσεκτικά γίνεται, που του δίνονται µε βάση την αύξουσα σειρά των 

αριθµών (Zalonis et al., 2008). Στο δεύτερο µέρος, παρουσιάζονται στον εξεταζόµενο 24 

κύκλοι στους οποίους εναλλάσσονται τα γράµµατα µε τους αριθµούς µε τυχαία σειρά και του 

ζητείται να ενώσει τους κύκλους αυτούς κατά αύξουσα και αλφαβητική σειρά ξεκινώντας 

από τον αριθµό 1 και συνεχίζοντας µε το γράµµα άλφα (Α) το οποίο πρέπει να συνδέσουν µε 

τον αριθµό 2, κ.ο.κ. έως ότου φτάσουν στο τέλος (Zalonis et al., 2008). 

  Το πρώτο µέρος της δοκιµασίας αξιολογεί την προσοχή, την οπτική ανίχνευση και την 

ικανότητα επεξεργασίας πληροφοριών. Το δεύτερο µέρος αξιολογεί την ικανότητα εναλλαγής 

µεταξύ δύο γνωστικών ερεθισµάτων και την ικανότητα εκµάθησης ενός νέου κανόνα (Zalonis  

et al., 2008). Η δοκιµασία παρέχει σηµαντικές πληροφορίες για το επίπεδο των εκτελεστικών 

λειτουργιών (Lezak,2004 · Zalonis, et al., 2008). Έχουν αναπτυχθεί διάφορες εκδοχές της 

δοκιµασίας ιχνηλάτισης, όπως είναι το Colour Trail Making Test και το Comprehensive Trail 
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Making Test, δοκιµασία η οποία εξετάζει την ικανότητα διατήρησης της προσοχής καθώς και 

την επιλεκτική προσοχή στα ερεθίσµατα- στόχους (Reynolds, 2004).  

   

� Stroop Colour- Word Test 

  Η δοκιµασία Stroop είναι µια ακόµα ευρέως διαδεδοµένη δοκιµασία, για την αξιολόγηση 

των εκτελεστικών λειτουργιών, ιδιαίτερα για την εκτίµηση του νοητικού ελέγχου και της 

ευελιξίας της απόκρισης (Rossi et al., 1997). Στην κλασσική της µορφή αποτελείται από 

τέσσερα µέρη απαρτιζόµενα από τρεις λευκές κάρτες κάθε µια από τις οποίες περιλαµβάνει 

δέκα σειρές µε πέντε στοιχεία. Στο πρώτο µέρος της, ο εξεταζόµενος καλείται να διαβάσει 

χρώµατα (εν παραδείγµατι : µωβ, µπλε, πράσινο) τα οποία είναι γραµµένα µε µαύρο µελάνι.    

Στο δεύτερο µέρος, ζητείται από τον εξεταζόµενο να διαβάσει τα χρώµατα που είναι 

γραµµένα µε χρωµατιστό µελάνι , αγνοώντας όµως το χρώµα του µελανιού που είναι 

διαφορετικό από το αναγραφέν χρώµα. Στο τρίτο µέρος, ο εξεταζόµενος καλείται να 

ονοµάσει τα χρώµατα των τετραγώνων που του παρουσιάζονται και στο τέταρτο µέρος 

δίδεται στον εξεταζόµενο η ίδια κάρτα µε αυτή του δεύτερου µέρος µόνο που σε αυτό το 

στάδιο πρέπει να ονοµάσει το χρώµα του µελανιού και όχι το χρώµα που αναγράφουν οι 

λέξεις που του παρουσιάζονται (Rossi et al., 1997). Η δοκιµασία έχει κυκλοφορήσει σε 

ποικίλες µορφές (είτε σε χαρτί είτε σε Ηλεκτρονικό Υπολογιστή)  (Homack & Riccio, 2004) 

και εκτιµά την επιλεκτική προσοχή, την ικανότητα γνωστικής ευελιξίας (cognitive flexibility) 

και την αναστολή απόκρισης (response inhibition).  

 

� Iowa Gambling Task 

 Η δοκιµασία αυτή βασίζεται στη θεωρία σωµατικών δεικτών του Damasio. Σύµφωνα µε τη 

θεωρία : «οι σωµατικοί δείκτες» είναι κάποια στιγµιαία αισθήµατα που προκαλούνται από 

δευτερογενή συναισθήµατα. Αυτά τα αισθήµατα και τα συναισθήµατα έχουν συνδεθεί µέσω της 
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µάθησης µε αναµενόµενα αποτελέσµατα ή συγκεκριµένα σενάρια έκβασης της κατάστασης. 

Όταν ένας αρνητικός σωµατικός δείκτης συνδεθεί µε ένα συγκεκριµένο αποτέλεσµα λειτουργεί 

σαν συναγερµός. Αντίθετα, αν µε το συγκεκριµένο γεγονός συνδεθεί ένας θετικός σωµατικό 

δείκτης, λειτουργεί σαν κινητήρια δύναµη. Αυτή είναι η ουσία των σωµατικών δεικτών… 

Μερικές φορές οι σωµατικοί δείκτες λειτουργούν συγκαλυµµένα( χωρίς να γίνονται 

συνειδητοί)…» ( Bechara, Damasio, Tranel &  Damasio, 2005).  

  Στο Iowa Gambling Task παρουσιάζονται στον εξεταζόµενο τέσσερις τράπουλες σε ένα 

Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. Εν συνεχεία, ο εξεταστής δίδει στον εξεταζόµενο $2000 ψεύτικα 

χρήµατα που εµφανίζονται στον Η/Υ προκειµένου να ξεκινήσει το παιχνίδι-δοκιµασία 

τονίζοντάς του πως σκοπός είναι να κερδίσει όσα περισσότερα χρήµατα µπορεί. Κάθε χαρτί 

της τράπουλας Α & Β δίνει κέρδος αξίας $100 ενώ οι τράπουλες Γ & ∆ δίνουν κέρδος $50 

κατά µέσο όρο. Μετά από δέκα επιλογές από τις τράπουλες Α &Β ο εξεταζόµενος θα έχει 

χάσει $250 ενώ µετά από δέκα επιλογές από τις τράπουλες Γ & ∆ θα έχει κερδίσει $250. Η 

δοκιµασία αυτή αξιολογεί την ικανότητα σχεδιασµού κινήσεων για την εξυπηρέτηση ενός 

στόχου( στοχο-κατευθυνόµενη συµπεριφορά). Τόσο ο σχεδιασµός των κινήσεων όσο και η 

λήψη αποφάσεων εξαρτώνται από τη συναισθηµατική ανάδραση, µια λειτουργία των 

«θερµών» εκτελεστικών λειτουργιών και χρησιµοποιείται για την εκτίµηση διαταραχών όπως 

η σχιζοφρένεια ( Bechara, Damasio, Tranel & Damasio, 2005).  

 

� ∆οκιµασία Ταξινόµησης Καρτών του Wisconsin (Wisconsin Card Sorting) 

  Η δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του Wisconsin αναπτύχθηκε από τον Berg (1948) 

(Andreson, Damasio, Dallas Jones & Tranel, 1991). Πρόκειται για την πιο διαδεδοµένη 

δοκιµασία εκτίµησης των εκτελεστικών λειτουργιών και εµφανίζεται σε ποικίλες, 

τροποποιηµένες µορφές ( Polgar et al.,2010). Η δοκιµασία στην κλασσική της µορφή 

περιλαµβάνει τέσσερις κάρτες-ερεθίσµατα  οι οποίες παρουσιάζονται στον εξεταζόµενο και 
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του δίδονται δύο πακέτα µε κάρτες. Οι κάρτες αυτές αναπαριστούν σχήµατα (τετράγωνο, 

σταυρό, τρίγωνο) που διαφέρουν σε χρώµα και αριθµό. Ο εξεταζόµενος καλείται να ταιριάξει 

µια προς µια τις κάρτες από τα πακέτα µε τις κάρτες-ερεθίσµατα ενώ παράλληλα µε κάθε 

επιλογή του δέχεται ανατροφοδότηση από τον εξεταστή. Ο κανόνας ταξινόµησης αλλάζει 

συνεχώς χωρίς να προειδοποιείται ο εξεταζόµενος.( Polgar et al.,2010). Η δοκιµασία 

ταξινόµησης καρτών εξετάζει τη τον εννοιολογικό σχηµατισµό , τη γνωστική ευελιξία και 

την αφαιρετική σκέψη καθώς και  την ικανότητα αναπροσαρµογής µιας στρατηγικής και την 

ανταπόκριση στην ανατροφοδότηση ( Polgar et al.,2010). 

 

� ∆οκιµασία Λεκτικής Ευφράδειας ( Controlled Oral Word Association Test) 

 Πρόκειται για µια δοκιµασία η οποία χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της λεκτικής 

ευφράδειας. Σκοπός της είναι η εκτίµηση της αυθόρµητης παραγωγής λέξεων µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα (Ross et al.,2007). Η δοκιµασία αποτελείται από δύο µέρη. 

Στο πρώτο µέρος που καλείται φωνολογικό ζητείται η παραγωγή λέξεων που αρχίζουν από 

ένα συγκεκριµένο γράµµα της αλφαβήτου (Ross et al.,2007).  Στο δεύτερο µέρος, 

αναφερόµενο ως σηµασιολογικό, ο εξεταζόµενος καλείται να αναφέρει όσο το δυνατόν 

περισσότερες λέξεις µιας συγκεκριµένης κατηγορίας .Η δοκιµασία εξετάζει την ορθή ή µη 

βάση αποθήκευσης των πληροφοριών του εξεταζοµένου , προκειµένου να επιτευχθεί η 

ανάκληση των επιθυµητών λέξεων καθώς και την στρατηγική αναζήτησης που 

χρησιµοποιείται για το σκοπό αυτό (Sumiyoshi et al., 2001) και θεωρείται κατάλληλη για την 

ανίχνευση κάποιας δυσλειτουργίας του εγκεφάλου αποτελώντας παράλληλα ένα σηµαντικό 

στοιχείο για τη συνολική εκτίµηση των νευροψυχολογικών λειτουργιών (Ross et al.,2007).   
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� Brixton Spatial Anticipation Test 

 Η δοκιµασία περιλαµβάνει ένα φυλλάδιο 56 σελίδων µε κάθε σελίδα να αποτελείται από 

εννέα λευκούς κύκλους και έναν µπλε. Ο µπλε κύκλος αλλάζει θέση κάθε φορά που ο 

εξεταζόµενος προχωράει στην επόµενη σελίδα βάσει κάποιου κανόνα. Στόχος της δοκιµασίας 

είναι να προβλέψει ο εξεταζόµενος , εφόσον έχει καταλάβει τον κανόνα, σε ποια θέση θα 

µετακινηθεί ο κύκλος (Bielak, Mansueti, Strauss & Dixon,2006).  Η δοκιµασία εκτιµά την 

ικανότητα υιοθέτησης κάποιας στρατηγικής και την αναπροσαρµογή της αναλόγως των 

συνθηκών καθώς και την ικανότητα σχεδιασµού κινήσεων. (Chan, et al., 2008) . 

 

� Design Fluency Test  

 Η δοκιµασία χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο µέρος, ο εξεταζόµενος καλείται να 

δηµιουργήσει πρωτότυπα σχέδια συνδέοντας «γεµάτες» κουκίδες. Στο δεύτερο µέρος πρέπει 

να δηµιουργήσει πρωτότυπα σχέδια συνδέοντας «άδειες» κουκίδες µε τις «γεµάτες» να 

λειτουργούν ως διασπαστικά ερεθίσµατα. Στο τρίτο και τελευταίο µέρος, ο εξεταζόµενος 

πρέπει να σχεδιάσει πρωτότυπα σχέδια εναλλάσσοντας τις «γεµάτες» µε τις «άδειες» 

κουκίδες.  Το Design Fluency Test εξετάζει το επίπεδο των εκτελεστικών λειτουργιών µέσω 

της ευχέρειας παραγωγής πρωτότυπων σχεδίων (Jones- Gotman & Milner, 1977).  

 

� Five Point Test 

 Πρόκειται για ένα µη λεκτικό ανάλογο της δοκιµασίας παραγωγής λέξεων και αποτελείται 

από µια σελίδα χαρτιού που περιλαµβάνει σαράντα πλαίσια . Ο εξεταζόµενος καλείται να 

φτιάξει όσο το δυνατό περισσότερα σχέδια µπορεί ενώνοντας τις κουκίδες σε κάθε 

παραλληλόγραµµο (Fernandez et al.,2009). Το Five Point test εξετάζει το επίπεδο των 

εκτελεστικών  λειτουργιών µέσω της παραγωγής σχεδίων σε συγκεκριµένο χρονικό πλαίσιο    

( 3 λεπτά ), επίσης παρέχει πληροφορίες σχετικά µε την ικανότητα δηµιουργίας σχηµάτων 
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του εξεταζόµενου καθώς και πληροφορίες που σχετίζονται µε την συµπεριφορά εµµονής 

(perseverative behavior) (Fernandez et al., 2009) . 

 

� Hayling Sentence Completion Test 

   Το Hayling Sentence Completion Test στοχεύει στην εντόπιση των δυσκολιών στην 

αναστολή των αυτόµατων απαντήσεων (Chan, Shum, Toulopoulou & Chen, 2008) . Η 

δοκιµασία αποτελείται από δύο µέρη όπου και στα δύο υπάρχουν δεκαπέντε προτάσεις από 

τις οποίες λείπει η τελευταία λέξη. Στο πρώτο µέρος, ο εξεταζόµενος πρέπει να συµπληρώσει 

την πρόταση µε τη λέξη που λείπει λέγοντάς την το γρηγορότερο δυνατόν καθώς µετριέται η 

ταχύτητα της απάντησης. Στο δεύτερο µέρος ο εξεταζόµενος πρέπει να ακούσει την πρόταση 

που διαβάζει ο εξεταστής και να απαντήσει µε µία λέξη που είναι εντελώς άσχετη µε την 

πρόταση αυτή ώστε να µην υπάρχει κανένα νόηµα. Όπως και στο πρώτο µέρος της 

δοκιµασίας, µετράται η ταχύτητα απάντησης. Το  Hayling Sentence Completion Test εξετάζει 

την ικανότητα του εξεταζοµένου για αναστολή της απόκρισης (response inhibition).    

   Εκτός από τις δοκιµασίες αυτές χρησιµοποιούνται και οι συστοιχίες δοκιµασιών που 

περιλαµβάνουν πολλές επιµέρους δοκιµασίες µε σκοπό τον έλεγχο και την αξιολόγηση της 

βλάβης σε ένα ευρύτερο πλαίσιο των εκτελεστικών λειτουργιών. Μια από αυτές τις 

συστοιχίες δοκιµασιών είναι η συστοιχία Behavioral Assessment of the Dysexecutive 

Syndrome (BADS).  Η συστοιχία περιλαµβάνει έξι επιµέρους δοκιµασίες και ένα 

ερωτηµατολόγιο που στοχεύουν στην εκτίµηση του επιπέδου διατάραξης των εκτελεστικών 

λειτουργιών ως αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή του ασθενούς-εξεταζόµενου (Perfetti et al., 

2010). Οι συµµετέχοντες καλούνται να προγραµµατίσουν δραστηριότητες για ένα µεγάλο 

χρονικό διάστηµα και να δώσουν προτεραιότητα ανάµεσα σε πολλές ανταγωνιστικές 

απαιτήσεις. Η πρώτη δοκιµασία είναι το «Rule shift cards test» που εξετάζει την ικανότητα 

του ατόµου να προσαρµόζει τη συµπεριφορά του βάση κάποιου κανόνα καθώς και την 
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δυνατότητα µετάβασης σε ένα νέο κανόνα ή αλλιώς την τάση εµµονής σε αυτόν τον κανόνα 

(Perfetti et al., 2010). 

  Η δεύτερη δοκιµασία είναι το «Action program test» το οποίο αξιολογεί την ικανότητα 

προγραµµατισµού διαδοχικών δράσεων. Στην τρίτη δοκιµασία «Key search». Πρόκειται για 

µία δοκιµασία που εξετάζει την ικανότητα του εξεταζοµένου για τη διαµόρφωση κάποιας 

στρατηγικής προκειµένου να επιτευχθεί ο επιθυµητός στόχος και να επιλυθεί κάποιο 

πρόβληµα (Perfetti et al., 2010).  Η τέταρτη δοκιµασία είναι το «Temporal judgment» η οποία 

εξετάζει την ικανότητα για λογικές εκτιµήσεις. Η πέµπτη δοκιµασία είναι το «Zoo map test». 

Η δοκιµασία αυτή εκτιµά την ικανότητα του εξεταζοµένου για ανάπτυξη, εφαρµογή και 

σχεδιασµό κινήσεων (Perfetti et al., 2010). 

   Η έκτη δοκιµασία της συστοιχίας είναι το «Modified six elements test» το οποίο εκτιµά την 

ικανότητα προγραµµατισµού, οργάνωσης της συµπεριφοράς και διαχείρισης του χρόνου 

(Perfetti  et al., 2010). Το τελευταίο µέρος της συστοιχίας είναι το ερωτηµατολόγιο 

«Dysexecutive questionnaire (DEX)». Περιλαµβάνει είκοσι ερωτήσεις µε τις οποίες 

εξετάζονται συναισθηµατικές αλλαγές, συµπεριφορικές , γνωστικές καθώς και αλλαγές 

προσωπικότητας. Το ερωτηµατολόγιο συµπληρώνεται από τον εξεταζόµενο και ένα ακόµη 

άτοµο του κοντινού περιβάλλοντός του και συγκρίνονται οι απαντήσεις των δύο. 

Χρησιµοποιείται για τη συλλογή επιπρόσθετων πληροφοριών αναφορικά µε τον εξεταζόµενο 

(Chan, Shum, Toulopoulou & Chen, 2008) . 

 

� Delis- Kaplan Executive Function System (D-KEFS) 

 Πρόκειται για µία ακόµα συστοιχία δοκιµασιών η οποία περιλαµβάνει εννέα γνωστές και 

προαναφερθείσες δοκιµασίες και εκτιµά ακόµα και τις πλέον ήπιες διαταραχές των 

εκτελεστικών λειτουργιών. Πιο συγκεκριµένα, η συστοιχία περιλαµβάνει το «Trail Making 

Test», το «Verbal Fluency Test», το «Design Fluency Test» που έχουν αναλυθεί ανωτέρω. 
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Επιπλέον συµπεριλαµβάνεται το «Color-Word Interference Test» το οποίο είναι ανάλογο του 

Stroop Test  που αναφέρθηκε προηγουµένως και εκτιµά την επιλεκτική προσοχή, τη 

γνωστική ευελιξία και την αναστολή της απόκρισης. Ένα ακόµα µέρος της δοκιµασίας είναι 

το «Sorting Test» που εξετάζει την επίλυση προβληµάτων και τη γνωστική ευελιξία αλλά και 

το «Twenty Questions Test» που εκτιµά την ικανότητα του εξεταζοµένου να κατηγοριοποιεί 

αντικείµενα. Τη συστοιχία συµπληρώνουν το  «Word Context Test» που εξετάζει την 

επαγωγική σκέψη και την αφαιρετική ικανότητα, το «Tower Test» ( Berg & Byrd, 2002) που 

εκτιµά το σχεδιασµό κινήσεων, την εκµάθηση κανόνων και την αναστολή απόκρισης και το 

«Proverb Test» το οποίο εκτιµά την ικανότητα του εξεταζοµένου για αφηρηµένη και 

επαγωγική σκέψη.  
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4.∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗ 

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ 

   Η εκτελεστική δυσλειτουργία είναι η πιο συνήθης επίπτωση που εµφανίζεται στους 

ασθενείς µε σχιζοφρένεια (Kremen, Seidman, Faraone& Tsuang,2001) . Οι εκτελεστικές ή 

επιτελικές λειτουργίες έχουν αποτελέσει το επίκεντρο των σύγχρονων ψυχοµετρικών 

µοντέλων για τη σχιζοφρένεια, τόσο λόγω της έγκαιρης αναγνώρισης των εκτελεστικών 

ελλειµµάτων που εµφανίζονται στους ασθενείς, όσο και λόγω της σηµασίας τους στην 

ανεξάρτητη και κοινωνική λειτουργικότητα (Kremen, Seidman, Faraone & Tsuang, 2001) . 

  Επιπλέον, τα εκτελεστικά ελλείµµατα, είναι εµφανή σε όλα τα στάδια της νόσου. Ορισµένες 

µάλιστα µελέτες δείχνουν ότι οι εκτελεστικές λειτουργίες , στις περιπτώσεις ασθενών µε 

σχιζοφρένεια, είναι οι πιο διαταραγµένες λειτουργίες σε σχέση µε άλλες γνωστικές 

λειτουργίες (Kremen, Seidman, Faraone & Tsuang,2001) , σηµειώνοντας παράλληλα ότι ο 

βαθµός που επηρεάζονται διαφέρει από ασθενή σε ασθενή (Atbasoglu, Ozguven, Saka & 

Olmez, 2005). Οι τοµείς των εκτελεστικών λειτουργιών που επηρεάζονται στη σχιζοφρένεια 

ποικίλλουν. Σε αυτούς περιλαµβάνονται η δυσκολία στον προγραµµατισµό, το σχηµατισµό 

εννοιών, την έναρξη των κινήσεων, τον αυτοέλεγχο καθώς και την ικανότητα του ατόµου να 

κατευθύνει την προσοχή και τη µνήµη του (ικανότητα ανάκλησης) (Rodriguez-Jimenez et 

al.,2010). Επιπρόσθετα εµπειρικά δεδοµένα καταδεικνύουν ελλείµµατα στην αναστολή και 

την άρση της αναστολής µιας συµπεριφοράς τα οποία έχουν άµεση σύνδεση µε τα αρνητικά 

συµπτώµατα της σχιζοφρένειας και τα γνωστικά ελλείµµατα συµπεριλαµβανοµένων των 

δυσκολιών στο σχεδιασµό και την υιοθέτηση κάποιας στρατηγικής (Liddle & Morris, 1991) . 

  Χαρακτηριστικά, οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσιάζουν ελλειµµατική επίδοση σε ένα 

ευρύ φάσµα γνωστικών δοκιµασιών ιδίως εκείνων που αφορούν τη µνήµη και τις 

εκτελεστικές λειτουργίες. Γνωρίσµατα όπως η αδυναµία σχεδιασµού µελλοντικών κινήσεων , 

τα αρνητικά συµπτώµατα και η απουσία καταβολής προσπάθειας έχουν σηµαντική επίδραση 
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στη γνωστική λειτουργικότητα των ασθενών, επίδραση η οποία έχει αποδειχθεί ότι 

αντιµετωπίζεται σπάνια (Rodriguez-Jimenez et al.,2010). ∆εδοµένου επιπλέον, του ρόλου του 

µετωπιαίου λοβού και των περιοχών µε τις οποίες συνδέεται που όπως έχει αποδειχθεί 

εµφανίζεται ως κύρια πηγή ανωµαλίας στη σχιζοφρένεια (Chan et al., 2011) ποικίλες µελέτες 

έχουν εστιάσει στις επιδόσεις των ασθενών σε δοκιµασίες, ευαίσθητες για τη λειτουργία του 

µετωπιαίου λοβού. Πιο συγκεκριµένα, οι ασθενείς που πάσχουν από τη νόσο εµφανίζουν 

ελλείµµατα σε δοκιµασίες όπως το Wisconsin Test,το Verbal Fluency Test και το Trail 

Making Test (Liddle & Morris, 1991).   

  Αναλυτικότερα, σε έρευνα όπου αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις στις δοκιµασίες Wisconsin 

Card Sorting Test, Trail Making (µέρος Β) και  Verbal Fluency το ποσοστό των ασθενών που 

εµφάνισε φτωχές επιδόσεις σε τουλάχιστον  µια από τις δοκιµασίες αυτές ανερχόταν στο 75% 

µε το µεγαλύτερο έλλειµµα να εµφανίζεται στο Trail Making(Β) (Goldberg et al., 1988). Στο 

ίδιο µοτίβο κινήθηκαν ποικίλες άλλες µελέτες οι οποίες εκτίµησαν τις επιδόσεις των ασθενών 

τόσο στις προαναφερθείσες δοκιµασίες όσο και σε δοκιµασίες όπως το Stroop Color- Word 

Test (Johnson- Selfridge & Zalewski, 2011) και το  Tower of London (Morice & Delahunty, 

1996). Στις έρευνες αυτές αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις των ασθενών  σε σχέση όχι µόνο µε 

υγιή άτοµα αλλά και µε άτοµα που έπασχαν από κάποια άλλη ψυχιατρική ασθένεια(Johnson- 

Selfridge & Zalewski, 2011) ή  εγκεφαλική δυσλειτουργία (Perianez  et al., 2007). Τα 

συµπεράσµατα που προέκυψαν ήταν εν πολλοίς κοινά και αφορούσαν την παρουσία 

ελλειµµάτων και εκτελεστικής δυσλειτουργίας σε δοκιµασίες του µετωπιαίου λοβού, στους 

ασθενείς µε σχιζοφρένεια.  

  Η σηµασία των προαναφερθέντων δοκιµασιών και ιδίως του WCST και του Stroop στην 

εκτίµηση της εκτελεστικής δυσλειτουργίας φανερώνεται και από τον ισχυρισµό µελετητών 

που κάνουν λόγο για κοινό ή παραπλήσιο µηχανισµό που επηρεάζει την απόδοση των 

ασθενών στις δοκιµασίες (Rossi et al., 1997).  Ωστόσο, κάποιοι ερευνητές που στόχευαν στην 
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περεταίρω διερεύνηση της παραπάνω µελέτης, αξιολόγησαν τις επιδόσεις των ασθενών στις 

δοκιµασίες Wisconsin και Stroop και τα αποτελέσµατά τους ήταν αντιφατικά (Kosmidis et 

al., 2006) . Συγκεκριµένα, δεδοµένου του ανασταλτικού ελέγχου που φάνηκε να αξιολογούν 

από κοινού οι δύο δοκιµασίες, βρέθηκε ότι οι επιδόσεις στο Stroop θα µπορούσαν να 

προβλεφθούν µόνο µε το ποσοστό από τα λάθη εµµονής του Wisconsin. Όταν όµως οι 

µελετητές αφαίρεσαν την επίδραση της ταχύτητας απόκρισης από τη µέτρηση και 

αποµόνωσαν την ανασταλτική διαδικασία, αυτό το εύρηµα εξαφανίστηκε. Μέσα από αυτά τα 

αντιφατικά αποτελέσµατα γίνεται φανερό αφενός ότι οι ερευνητές δεν υποστήριξαν το 

συµπέρασµα της προηγούµενης µελέτης σχετικά µε την ύπαρξη µιας κοινής γνωστικής 

διαδικασίας που να συνδέει τις δύο αυτές δοκιµασίες και αφετέρου ανέδειξαν τη σηµασία της 

αποµόνωσης των επιµέρους προς εξέταση στοιχείων προτού εξαχθούν συµπεράσµατα 

σχετικά µε διαδικασίες που διέπουν την απόδοση σε κάποια δοκιµασία (Kosmidis et al., 

2006) . 

  Επιπλέον, σε µελέτη που διεξήγαγε ο Bozikas και οι συνεργάτες του αξιολόγησαν τις 

επιδόσεις ασθενών σε συστοιχίες δοκιµασιών και τα ευρήµατα της συγκεκριµένης µελέτης 

έδειξαν την ύπαρξη ενός γενικευµένου γνωστικού ελλείµµατος υποστηρίζοντας 

προηγούµενες έρευνες σχετικά µε την ύπαρξη εγκεφαλικής δυσλειτουργίας στη σχιζοφρένεια 

κυρίως στο µετωπιαίο, τον βρεγµατικό και τον κροταφικό λοβό (Bozikas, et al., 2006). Την 

δυσλειτουργία αυτή επιβεβαιώνουν και άλλες µελέτες που υποστηρίζουν την εµπλοκή του 

προµετωπιαίου φλοιού  (ιδίως του ραχιαίου- έξω προµετωπιαίου φλοιού) , των βασικών 

γαγγλίων του θαλάµου και του έσω κροταφικού λοβού στη σχιζοφρένεια και στις επιδόσεις 

των ασθενών σε δοκιµασίες των εκτελεστικών λειτουργιών (Pantelis & Maruff, 2002). Οι 

προαναφερθείσες περιοχές, που εµφανίζονται διαταραγµένες στη σχιζοφρένεια αποτελούν 

και τις κύριες εµπλεκόµενες περιοχές για την εκτελεστική λειτουργικότητα (Pantelis & 

Maruff, 2002). 
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  Οι νευροψυχολογικές  µέθοδοι στοχεύουν στην αποµόνωση µίας πτυχής της συµπεριφοράς 

προκειµένου να αξιολογηθεί η πτυχή αυτή πιο αξιόπιστα, µε τον αποκλεισµό άλλων επιρροών        

(Van Beilen  et al., 2005). Οι χαµηλές επιδόσεις των ασθενών που αξιολογήθηκαν µε αυτές 

τις µεθόδους εντοπίζονται και σε δοκιµασίες όπως το Design Fluency Test,  το Color- Word 

Interference Test, το Sorting Test, το Twenty Questions Test,το Tower Test και το Proverb 

Test  (Savla  et al.,2011) . Χαρακτηριστικά επίσης είναι τα  ευρήµατα µελετών που 

αξιολόγησαν τις επιδόσεις των ασθενών µε σχιζοφρένεια σε δοκιµασίες όπως το Modified six 

elements test (MSET). Το MSET εκτιµά την ικανότητα για επίλυση προβληµάτων στην 

καθηµερινή ζωή του εξεταζόµενου-ασθενή και έχει χαρακτηριστεί κατάλληλο για τον έλεγχο 

της εκτελεστικής λειτουργικότητας σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια (Liu et al., 2011).  Τα 

αποτελέσµατα της εκτίµησης κατέδειξαν τη θετική συσχέτιση των ελλειµµάτων που 

παρουσίαζαν οι ασθενείς , µε τη νόσο καθώς η απόδοση στο  MSET υπήρξε σταθερά 

µειωµένη σε άτοµα µε χρόνια σχιζοφρένεια (Liu et al.,  2011).  

  Η παρουσία εκτελεστικής δυσλειτουργίας στο MSET καταδεικνύει ότι πρόκειται για 

ελλείµµατα θεµελιώδους σηµασίας για τη σχιζοφρένεια , ανεξαρτήτως µορφωτικού επιπέδου, 

επιπέδου νοηµοσύνης και ηλικίας έναρξης της νόσου. Τα ελλείµµατα αυτά παραµένουν 

σταθερά ανεξάρτητα από την κλινική κατάσταση του ασθενούς, τη φαρµακευτική αγωγή για 

τουλάχιστον τρία χρόνια µετά το πρώτο επεισόδιο εµφάνισης της ασθένειας (Liu et al., 2011)  

Σε άλλη µελέτη, χρησιµοποιήθηκε το Cognitive Effort Test (CET), µία δοκιµασία βασισµένη 

στο MSET µε τη διαφορά ότι δίνει έµφαση στην επιλογή των ασθενών να αποφασίσουν πόσο 

φόρτο εργασίας είναι πρόθυµοι να δεχθούν. Η έρευνα συµπεριέλαβε και άλλες γνωστικές 

δοκιµασίες ( MSET, Wisconsin Card Shorting Test, Trail Making Test A,B, Stroop 

Interference Test & Stroop Word and Color ) προκειµένου να εξασφαλισθεί η εγκυρότητα 

των αποτελεσµάτων (Van Beilen  et al., 2005). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η γνωστική 

λειτουργικότητα ήταν µειωµένη στην οµάδα των ασθενών µε σχιζοφρένεια σε όλους τους 
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µελετηθέντες τοµείς. Το χαρακτηριστικό των αποτελεσµάτων ήταν η ύπαρξη αργής 

ψυχοκινητικής ταχύτητας, που φανερώθηκε από το Fluency test. Ωστόσο, η πρωτοβουλία που 

έδειξαν στη δοκιµασία οι ασθενείς δεν διέφερε σε σχέση µε τους υγιείς εξεταζόµενους, καθώς 

πραγµατοποιούσαν ένα σχέδιο µε την ίδια συχνότητα µε την οµάδα ελέγχου. Το σχέδιό τους 

όµως ήταν ποιοτικά κατώτερο, γεγονός που αποδεικνύει ότι οι ασθενείς δεν ήταν 

διατεθειµένοι να πραγµατοποιούν πολλά καθήκοντα ταυτόχρονα όπως τους είχε ζητηθεί από 

το CET. Αυτή η απόφαση όπως ακριβώς αποκαλύπτεται από την παρούσα δοκιµασία ήταν 

εκούσια των ασθενών. Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η έννοια της χαµηλής 

προσπάθειας στις περιπτώσεις σχιζοφρένειας δεν συνάδει απόλυτα µε την απροθυµία για 

καταβολή προσπάθειας αλλά θα µπορούσε να θεωρηθεί ως ένα βιολογικό έλλειµµα στην 

ενεργοποίηση δοµών του εγκεφάλου ή ως µια σαφής στρατηγική αντιµετώπισης (Van Beilen, 

et al., 2005). 

   Σε µια επιπρόσθετη µελέτη που διερευνούσε την υπόθεση της µετωπιαίας δυσλειτουργίας 

στη σχιζοφρένεια βρέθηκε εν συνόλω µια αδυναµία στις εκτελεστικές λειτουργίες στους 

ασθενείς που έπασχαν από τη νόσο (Liddle and Morris,1991· Nathaniel- James & Frith,1996). 

Το γεγονός αυτό αποδείχθηκε από τις συγκριτικά χαµηλότερες επιδόσεις των ασθενών  τόσο 

σε δοκιµασίες όπως το Verbal Fluency Test (Nathaniel- James & Frith, 1996)  όσο και σε 

δοκιµασίες όπως το Wisconsin Test.  

  Ο Chan και οι συνεργάτες του (Chan et al., 2006) εξέτασαν την απόδοση των ασθενών 

αναφορικά µε την έναρξη µιας συµπεριφοράς, την παρατεταµένη και διαιρεµένη προσοχή, 

την ευελιξία, την παρορµητικότητα και την άρση αναστολών. Τα αποτελέσµατα της έρευνας 

έδειξαν ότι οι ασθενείς µε τα πιο σοβαρά ψυχωσικά συµπτώµατα απέδωσαν χειρότερα από 

τους λοιπούς εξεταζόµενους σε όλους τους τοµείς των δοκιµασιών στις οποίες υπεβλήθησαν.  

Επιπλέον, αποδείχθηκε η ύπαρξη διαφορικής κατανοµής στην απόδοση για την εκτελεστική 

λειτουργικότητα µεταξύ των συµµετεχόντων γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη µιας 
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κλιµάκωσης της διαταραχής των εκτελεστικών λειτουργιών στη σχιζοφρένεια. Βάσει των 

παρόντων ευρηµάτων αποδεικνύεται µια γενική δυσλειτουργία των ασθενών που 

εξετάσθηκαν σε ένα ευρύ φάσµα εκτελεστικών λειτουργιών. Ευρήµατα τα οποία συµπίπτουν 

µε τα αποτελέσµατα ποικίλλων άλλων µελετών που αξιολόγησαν την εκτελεστική 

λειτουργικότητα των ασθενών µέσω νευροψυχολογικών δοκιµασιών , ενδεδειγµένων για 

βλάβες του µετωπιαίου λοβού (Chan et al., 2006).  

 Tα αποτελέσµατα της παρούσας έρευνας συνάδουν µε µελέτες που εκτίµησαν την εποπτική 

προσοχή στη σχιζοφρένεια, κατά τις οποίες αποδεικνύεται η αδυναµία έναρξης µίας 

συµπεριφοράς, παρατεταµένης προσοχής, ευελιξίας, άρσης των αναστολών και ο σχεδιασµός 

κινήσεων στους πάσχοντες από τη νόσο (Nathaniel – James et al.,1996 · Chan et al., 2006) . 

Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι η παρουσία κλιµακώσεων στις εκτελεστικές λειτουργίες µεταξύ 

των ασθενών µε σχιζοφρένεια, έτσι όπως αποδεικνύεται από την παρούσα µελέτη, δεν 

σχετίζεται και µε ένα γενικό νοητικό έλλειµµα των ασθενών, µε την υπόθεση ότι δεν υπάρχει 

εγγενής και ενιαία, κεντρική εκτελεστική λειτουργία  να επιβεβαιώνεται. Τέλος, τα ευρήµατα 

φανερώνουν και µια σηµαντική συσχέτιση µεταξύ συγκεκριµένων πεδίων των εκτελεστικών 

λειτουργιών µε τα κλινικά συµπτώµατα.  

  Χαρακτηριστικά, συµπτώµατα όπως το σύνδροµο συναισθηµατικής ένδειας και της 

αποδιοργάνωσης που εµφανίζεται στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια βρέθηκαν να συνδέεται µε 

στοιχεία των εκτελεστικών λειτουργιών επιβεβαιώνοντας µε τον τρόπο αυτό τόσο το µοντέλο 

των Norman & Shallice για το σύστηµα εποπτικής προσοχής, όσο και τη νευρο-γνωστική 

θεωρία της σχιζοφρένειας έτσι όπως πρότεινε ο Frith (Chan et al., 2006) . Κατά τον Frith 

υπάρχουν κάποιες βασικές γνωστικές ανωµαλίες που αποτελούν το υπόβαθρο όλων των 

σηµαντικών σηµείων στη σχιζοφρένεια, µιας διαταραχής που οδηγεί στην ένδεια της δράσης, 

στην εµµονή και τις ακατάλληλες –ανάρµοστες πράξεις, µια διαταραχής παρακολούθησης 
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των προθέσεων των άλλων που οδηγεί σε παραισθήσεις, παρανοϊκές ψευδαισθήσεις και 

παράλογο λόγο (Chan et al., 2006) . 

  Μια ακόµα έρευνα που εστίασε στις επιδόσεις των ασθενών στο WCST, κατέληξε στο ότι οι 

ασθενείς µε σχιζοφρένεια δεν αντιµετωπίζουν µόνο δυσκολίες στην αφαιρετική τους 

ικανότητα αλλά συχνά καταλήγουν σε λανθασµένες απαντήσεις ακόµα και όταν έχουν 

τακτικές επανατροφοδοτήσεις και τούτο γίνεται φανερό από τις αξιολογήσεις των επιδόσεών 

τους σε δοκιµασίες σχηµατισµού εννοιών και µάθησης ενός κανόνα (Hirsch& Weinberger, 

1996). Όλες αυτές οι δυσκολίες θεωρείται ότι έχουν τη βάση τους στις γνωστικές λειτουργίες 

που περιλαµβάνονται σε ένα σύστηµα εποπτικής προσοχής ή µνήµης εργασίας, πλαίσιο το 

οποίο θα µπορούσε να ελέγχει τη ροή των πληροφοριών σε δοκιµασίες όπως το WCST. 

Αποτελεί κοινό τόπο ότι όταν δυσλειτουργεί ένα σύστηµα έχει ως αποτελέσµατα της 

διάσπαση της προσοχής (στο πλαίσιο της αδυναµίας διάκρισης µεταξύ των επιθυµητών και 

µη ερεθισµάτων) και την εµµονή σε προηγούµενες στρατηγικές οι οποίες µπορεί να κρίθηκαν 

ακατάλληλες για µελλοντικές κινήσεις αλλά ο ασθενής να εξακολουθεί να τις χρησιµοποιεί 

(Hirsch & Weinberger, 1996 ).  

  Ο αποδεδειγµένος ρόλος των µετωπιαίων λοβών και της δυσλειτουργίας τους στη 

σχιζοφρένεια φανερώνει επιπλέον ότι τα διαφορετικά είδη γνωστικών ελλειµµάτων και των 

εκτελεστικών λειτουργιών που εµφανίζουν οι ασθενείς στις δοκιµασίες θα σχετίζονται µε 

διαφορετικές πτυχές της σχιζοφρένειας. Χαρακτηριστικά, ποικίλες µελέτες έχουν εστιάσει 

στη σχέση µεταξύ των µετωπιαίων- εκτελεστικών ελλειµµάτων και των συµπτωµάτων της 

ασθένειας (Mahurin, Velligan & Miller, 1998 · Nieuwenstein, Aleman & De Haan,  2001 · 

Clark, Warman & Lysaker, 2010). Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις επιδόσεις των ασθενών µε 

σχιζοφρένεια σε δοκιµασίες όπως το WCST, το Trail Making Test (B), το Verbal Fluency, το  

Stroop Color- Word και συστοιχίες δοκιµασιών όπως η D-KEFS και η BADS (Vargas, Sanz 

& Marin, 2009). Συγκεκριµένα, βασίστηκαν στην υπόθεση ότι η εκτελεστικές λειτουργίες θα 
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µπορούσε να είναι διαταραγµένες διαφορετικά στα δύο είδη συµπτωµάτων της νόσου 

(Mahurin, Velligan & Miller, 1998).  

  Η υπόθεση ήταν ότι τα αρνητικά συµπτώµατα θα πρέπει να συνδέονται µε ένα ευρύ φάσµα 

εκτελεστικών ελλειµµάτων όπως η ψυχοκινητική ταχύτητα, η λεκτική επεξεργασία και η 

οπτική ανίχνευση και τα θετικά συµπτώµατα θα πρέπει να είναι συνδεδεµένα µε ελλείµµατα 

στην προσοχή, τη µνήµη και την εννοιολογική αποδιοργάνωση (Mahurin, Velligan& Miller, 

1998). Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι τα αρνητικά και τα θετικά συµπτώµατα συνδέονται µε 

διαφορετικές πτυχές τις εκτελεστικής λειτουργικότητας (Clark, Warman & Lysaker, 2010) µε 

τα αρνητικά να συνδέονται µε τη µεγαλύτερη γνωστική εξασθένιση και τούτο γίνεται φανερό 

κυρίως στις επιδόσεις στο WCST, και το Verbal Fluency (Nieuwenstein, Aleman & De Haan, 

2001 · Mahurin, Velligan & Miller, 1998).  Τα ευρήµατα συνάδουν µε αναφορές σχετικά µε 

την παρουσία µεγαλύτερης γνωστικής εξασθένισης που συνδέεται µε τα αρνητικά 

συµπτώµατα σε σχέση µε τα θετικά (Mahurin, Velligan& Miller, 1998). Επιπλέον, δεδοµένου 

ότι η αξιολόγηση έγινε σε δοκιµασίες του µετωπιαίου λοβού, τα ευρήµατα υποδηλώνουν και 

την ύπαρξη ενός «υπότυπου» σχιζοφρένειας στον οποίο η παθολογία των νευρωνικών 

συνδέσεων που αφορούν τους µετωπιαίους λοβούς είναι πιο έντονη (Nieuwenstein, Aleman 

& De Haan, 2001). 

  Σε µια πιο πρόσφατη µελέτη, ο Chan και οι συνεργάτες του (Chan, et al, 2012) αξιολόγησαν 

τις επιδόσεις των ασθενών µε σχιζοφρένεια στο Hayling Sentence Completion Test (HSCT) 

σε σχέση µε εκείνες υγιών ατόµων µιας οµάδας ελέγχου. Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

φτωχότερες επιδόσεις των ασθενών σε σχέση µε τα υγιή άτοµα στη δοκιµασία, µια ακόµα 

ένδειξη που επιβεβαιώνει την παρουσία εκτελεστικών ελλειµµάτων στην ασθένεια. 

Επιπλέον έρευνες επικεντρώθηκαν και στη δοκιµασία Iowa Gambling Task, µια δοκιµασία 

του κογχο- µετωπιαίου φλοιού και της εκτελεστικής λειτουργικότητας (Shurman, Horan &  

Nuechterlein,2005).  
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  Συγκεκριµένα, αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις των ασθενών µε σχιζοφρένεια στη δοκιµασία σε 

σύγκριση µε υγιείς µάρτυρες. Τα αποτελέσµατα της εκτίµησης φανέρωσαν την παρουσία 

ελλειµµάτων στις αποδόσεις των ασθενών καθώς δεν επέλεγαν συχνά τα «ευνοϊκά» χαρτιά 

της τράπουλας µε αποτέλεσµα να χάσουν τελικά «χρήµατα» σε αντίθεση µε την οµάδα 

ελέγχου. Χαρακτηριστικά, οι ασθενείς εµφάνισαν ελάχιστα στοιχεία µάθησης σχετικά µε το 

ποια είναι τα «ευνοϊκότερα» χαρτιά που πρέπει να επιλέξουν . Τα συµπεράσµατα της µελέτης 

είναι σύµφωνα µε την αντίληψη ότι οι σύνθετες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που 

συνδέονται µε τον κογχο- µετωπιαίο φλοιό, όπως το Iowa Gambling Task, τίθενται σε 

κίνδυνο στη σχιζοφρένεια ( Shurman, Horan &  Nuechterlein, 2005).  Τα προαναφερθέντα 

ελλείµµατα φαίνεται να επηρεάζουν τους ασθενείς µε σχιζοφρένεια σε ένα ποσοστό  40% µε 

95% µε τα µεγαλύτερα ελλείµµατα να εµφανίζονται όταν οι εκτελεστικές λειτουργίες 

συνδέονται µε συγκεκριµένα συµπτώµατα και ανωµαλίες του εγκεφάλου (Rodriguez-Jimenez  

et al., 2010 ).  

  Με τη χρήση κατάλληλων και αξιόπιστων νευροψυχολογικών δοκιµασιών καθώς και µε την 

ορθή χορήγηση ορισµένων άτυπων αντιψυχωσικών φαρµάκων και της γνωστικής 

αποκατάστασης µπορούν να δώσουν τις βάσεις για νέες –ελπιδοφόρες προσεγγίσεις στην 

αντιµετώπιση των νοητικών και λειτουργικών διαταραχών που εµφανίζονται στους ασθενείς 

µε σχιζοφρένεια (Rodriguez-Jimenez et al.,2010 · Savla, Twamley et al.,2011 ) .       
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5.Οι ∆ιαταραχές των Εκτελεστικών Λειτουργιών ως Ενδοφαινότυποι για 

τη Σχιζοφρένεια         

  Ο όρος φαινότυπος αναφέρεται στο σύνολο των εκδηλωµένων χαρακτηριστικών του ατόµου 

(που µπορεί να φαίνονται «µε γυµνό µάτι» ή να εντοπίζονται µέσω διαγνωστικών ελέγχων) 

που καθορίζονται από τα γονίδια , από κληρονοµικές περιβαλλοντικές επιδράσεις και από την 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των δύο προηγούµενων. Ενδοφαινότυπος λέγεται κάποιο 

χαρακτηριστικό (νευροβιολογικό, γνωστικό, ενδοκρινολογικό, κλπ) που δεν είναι άµεσα 

παρατηρήσιµο συσχετίζεται µε συγκεκριµένες διαταραχές και τα άτοµα που το διαθέτουν 

έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν τη συγκεκριµένη διαταραχή. Πρόκειται για 

χαρακτηριστικό που συνδέει το γονότυπο µε τα εµφανή συµπτώµατα µιας νόσου. Κάνουµε 

λόγο εποµένως, για όλα εκείνα τα νευρογνωστικά, νευροφυσιολογικά, βιοχηµικά ή 

νευροανατοµικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε µία νόσο ή τη σοβαρότητα της νόσου 

αυτής (Ho et al.,2005) . 

 Οι ενδοφαινότυποι είναι κληρονοµήσιµοι, συνδέονται µε τις ασθένειες και µε όλα εκείνα τα 

χαρακτηριστικά που πιστεύεται ότι βρίσκονται ενδιάµεσα του γονότυπου και του εκάστοτε 

κλινικού συνδρόµου (Hall & Smoller, 2010) . Λόγω του κληρονοµικού χαρακτήρα τους, οι 

ενδοφαινότυποι µπορούν να αξιολογηθούν στους ανεπηρέαστους συγγενείς των πασχόντων 

από κάποια νόσο καθώς από βιολογικής πλευράς βρίσκονται πιο κοντά στο γονίδιο και 

µπορεί να µετρηθούν µε ακρίβεια ( Ho et al., 2005) . 

  Οι Gottesman & Gould παρουσίασαν πέντε κριτήρια για τον προσδιορισµό των 

ενδοφαινότυπων. Σύµφωνα µε αυτά τα κριτήρια, ο ενδοφαινότυπος πρέπει : α). να συνδέεται 

µε την ασθένεια στον πληθυσµό, β). να είναι κληρονοµικός, γ). να είναι κατά κύριο λόγο 

ανεξάρτητος από άλλους παράγοντες , δ). εντός των οικογενειών ο εδνοφαινότυπος και η 

ασθένεια θα πρέπει να διαχωρίζονται και ε). να βρίσκεται στα ανεπηρέαστα µέλη της 

οικογένειας σε υψηλότερο ποσοστό από το γενικό πληθυσµό ( Snitz,MacDonald &  Carter , 
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2006) .  Πρόκειται ουσιαστικά για γενετικά προκαθορισµένους φαινότυπους που συνδέονται 

µε κάποια ασθένεια ( Owens et al.,2011) και συγκεκριµένα στην περίπτωση της 

σχιζοφρένειας είναι ελπιδοφόροι παράγοντες για την επίλυση του αιτιολογικού αδιεξόδου της 

νόσου ( Owens et al., 2011) .Πιο συγκεκριµένα, ψυχικές ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια είναι 

ευρέως αναγνωρισµένες ως πολυπαραγοντικές και πολυσύνθετες, κινούµενες µέσα σε ένα 

συνονθύλευµα γενετικών και µη γενετικών παραγόντων (Braff & Freeman, 2002). Παρά τις 

γενετικές έρευνες  που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρόνια η εξεύρεση µιας ξεκάθαρης 

ένδειξης για γενετική προδιάθεση στη σχιζοφρένεια δεν έχει βρεθεί ακόµη. Το πιο πιθανό 

συµπέρασµα είναι ότι πρόκειται για µια αλληλεπίδραση µεταξύ πολλών γονιδίων και µεταξύ 

γονιδίων και περιβαλλοντικών παραγόντων ( Ho et al., 2005) . 

  Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η δυσλειτουργία στις εκτελεστικές λειτουργίες και εν γένει τα 

γνωστικά ελλείµµατα είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ασθενών που πάσχουν 

από σχιζοφρένεια. Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί ερευνητές επικεντρώθηκαν στα ελλείµµατα των 

εκτελεστικών λειτουργιών θεωρώντας τα υποψήφιους ενδοφαινότυπους για την ασθένεια 

(Snitz, MacDonald & Carter, 2006). Συγκεκριµένα, µελέτες σε οικογένειες κατέδειξαν τη 

γενετική εµπλοκή στην αιτιολογία της σχιζοφρένειας και τον κληρονοµικό χαρακτήρα των 

γνωστικών ελλειµµάτων (McGuffin et al., 1995· Winterer et al., 2003· Sitskoom et al.,2004) . 

Η υπόθεση ήταν πως εάν τα γνωστικά ελλείµµατα βρίσκονταν και στους συγγενείς των 

ασθενών µε σχιζοφρένεια τότε θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ενδοφαινοτυπικοί 

δείκτες της νόσου (Sitskoom et al., 2004) .   

  Πράγµατι, µια πλειάδα µελετών που διερεύνησαν τον ενδοφαινοτυπικό χαρακτήρα των 

ελλειµµάτων στις εκτελεστικές λειτουργίες ισχυροποίησε την υπόθεση αυτή. Πιο 

συγκεκριµένα, σε µία έρευνα εκτιµήθηκαν οι επιδόσεις των συγγενών των πασχόντων από 

σχιζοφρένεια στις δοκιµασίες Verbal Fluency Test, Trail Making Test parts A-B, Continuous 

Performance Test και Wisconsin Card Sorting Test (Sitskoom et al.,2004). Τα αποτελέσµατα 
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της µελέτης δείχνουν ότι οι γνωστικές ελλείψεις που εµφανίστηκαν στους συγγενείς των 

ασθενών µε σχιζοφρένεια συµβαδίζουν µε τα ελλείµµατα που εµφανίζουν οι ίδιοι οι 

πάσχοντες.  

  Σε µια ακόµη έρευνα, στην οποία συγκρίθηκαν οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια πρώτου 

επεισοδίου  οι οποίοι δεν είχαν λάβει κάποια προηγούµενη θεραπεία και τα υγιή αδέρφια τους 

µε µια υγιή οµάδα ελέγχου έδειξε παρόµοια αποτελέσµατα. Συγκεκριµένα, αξιολογήθηκαν οι 

επιδόσεις και των τριών οµάδων σε δοκιµασίες εκτελεστικών λειτουργιών όπως το Wisconsin 

Card Sorting Test (WCST) , το Category Fluency Test και το Trail Making Test part A 

(Guo,Wu & Zhao,  2011). Τα αποτελέσµατα έδειξαν την παρουσία νευρογνωστικών 

ελλειµµάτων στα υγιή αδέρφια των ασθενών µε σχιζοφρένεια σε σύγκριση µε τους υγιείς 

συµµετέχοντες  σε όλες τις δοκιµασίες. Τα αδέρφια των πασχόντων από τη νόσο 

παρουσίασαν χαµηλότερες επιδόσεις σε τοµείς όπως η ταχύτητα επεξεργασίας των 

πληροφοριών, η παρατεταµένη προσοχή και οι εκτελεστικές λειτουργίες µε τις αποδόσεις 

τους σε συνδυασµό µε εκείνες των ασθενών µε σχιζοφρένεια να αξιολογούνται κατώτερες 

από αυτές των υγιών συµµετεχόντων της οµάδας ελέγχου. Αξίζει επιπλέον να σηµειωθεί πως 

οι δοκιµασίες εκτίµησης των εκτελεστικών λειτουργιών είναι αποδεδειγµένα κατάλληλες και 

για την αξιολόγηση της λειτουργίας του προµετωπιαίου λοβού. Ο Morey και οι συνεργάτες 

του ανέφεραν ότι η προµετωπιαία λειτουργία ξεκινά να µειώνεται πριν από την έναρξη της 

νόσου, γεγονός που µπορεί να λειτουργήσει ως δείκτης κινδύνου για την ανάπτυξη 

ψυχωσικών διαταραχών όπως η σχιζοφρένεια (Guo, Wu &  Zhao, 2011) . 

 Μια επιπρόσθετη µετα-ανάλυση στα πλαίσια της εκτίµησης των γνωστικών βλαβών των 

συγγενών των πασχόντων από σχιζοφρένεια, εξέτασε τις διαφορές στις επιδόσεις των 

συγγενών των ασθενών µε µια υγιή οµάδα ελέγχου στις δοκιµασίες Trail Making Test part B, 

Verbal Fluency Test , Stroop Test και το Wisconsin Card Sorting Test  (Snitz,MacDonald &  

Carter, 2005 ) . Τα αποτελέσµατα έδειξαν ένα έλλειµµα µικρού έως µεσαίου µεγέθους, µε τις 
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επιδόσεις των συγγενών των πασχόντων να είναι κατώτερες από την οµάδα ελέγχου σε όλες 

τις δοκιµασίες. 

  Τα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες σε δοκιµασίες όπως το Wisconsin Card 

Sorting Test , γίνονται αντιληπτά από τα λάθη εµµονής που κάνουν οι πάσχοντες, τη 

γενικότερη βαθµολογία που σηµειώνουν στη δοκιµασία αλλά και τα λάθη αδυναµίας 

συγκράτησης του κανόνα κατά την εκτέλεση της δοκιµασίας (Bell, et al., 1997 · Bhojraj et al., 

2010 ) . Σε µια από τις µετρήσεις που αφορούσαν την εκτίµηση των επιδόσεων των συγγενών 

µε σχιζοφρένεια στο WCST, τα λάθη εµµονής που παρουσίασαν φανερώνουν µια 

ευαλωτότητα στη νόσο καθιστώντας τα ειδικούς ενδοφαινοτυπικούς δείκτες  ( Egan et al., 

2001· Bhojraj et al., 2010 ). Στη συγκεκριµένη µελέτη αξιολογήθηκαν οι επιδόσεις σε µη 

ψυχωτικούς εφήβους και σε νεαρούς ενήλικους απογόνους και συγγενείς των γονέων µε 

σχιζοφρένεια στο Wisconsin Card Shorting Test και στο Continuous Performance Test. Τα 

αποτελέσµατα κατέδειξαν µια µειωµένη ανάπτυξη στις εκτελεστικές λειτουργίες των εφήβων 

απογόνων και συγγενών µε γενετικό κίνδυνο ανάπτυξης της σχιζοφρένειας. Το εύρηµα αυτό 

µπορεί να αντανακλά και την ύπαρξη µια µη- φυσιολογικής ωρίµανσης του προµετωπιαίου 

φλοιού και των µετωπιαιο-ραβδωτών κυκλωµάτων στη γενετική διάθεση για τη σχιζοφρένεια 

(Bhojraj et al., 2010 ) . 

  Μια ακόµη έρευνα, αξιολόγησε µέσω του Wisconsin Card Sorting Test τις εκτελεστικές 

λειτουργίες των συγγενών πρώτου βαθµού των ασθενών µε σχιζοφρένεια. Τα αποτελέσµατα 

της παρούσας µελέτης κατέγραψαν χειρότερες επιδόσεις στη δοκιµασία για τους συγγενείς σε 

σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου, µε τους πρώτους να κάνουν περισσότερα λάθη εµµονής και 

να πετυχαίνουν σε σηµαντικά λιγότερες κατηγορίες (Jameson et al., 2011). Ο µέσος όρος των 

αποτελεσµάτων στη δοκιµασία ήταν µεταξύ µικρού και µεσαίου µεγέθους , το οποίο όµως 

ήταν αρκετό για να επιβεβαιώσει την υπό εξέταση υπόθεση των ενδοφαινότυπων και να 
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συµφωνήσει µε τα αποτελέσµατα προηγούµενων συναφών µελετών (Szoke et al., 2005· 

Sitskoom et al., 2004 · Snitz et al., 2006 · Jameson et al., 2011).  

 Μια επιπρόσθετη µελέτη αξιολόγησε τις επιδόσεις συγγενών σε σύγκριση µε µια οµάδα 

ελέγχου σε τέσσερις δοκιµασίες εκτίµησης των εκτελεστικών λειτουργιών : το Wisconsin 

Card Sorting Test, το Verbal Fluency Test, το Trail Making Test και το Stroop Test  (Szoke et 

al., 2005) . Τα αποτελέσµατα έδειξαν µια επίδραση  µικρού έως µεσαίου µεγέθους για το 

Wisconsin Card Sorting Test και το Stroop Test και µεγαλύτερου  για το Fluency Test 

γεγονός που υποδηλώνει ότι οι συγγενείς των ασθενών µε σχιζοφρένεια φαίνεται να έχουν 

µια ευρεία αλλά όχι τόσο σοβαρή εκτελεστική δυσλειτουργία.  

  Συνοψίζοντας, η σχιζοφρένεια είναι µια ψυχωσική διαταραχή που συνδυάζει την επίδραση 

τόσο γενετικών όσο και περιβαλλοντικών παραγόντων. Σε µια προσπάθεια αναζήτησης της 

αιτιολογίας της νόσου οι ερευνητές εστιάζουν στους πιο πιθανούς ενδοφαινότυπους για 

αυτήν. Επιπλέον, ο φαινότυπος της σχιζοφρένειας είναι τόσο περίπλοκος όσο είναι και ο 

χαρακτήρας της ίδιας της ασθένειας και περιλαµβάνει ελλείµµατα εγκεφαλικής λειτουργίας 

γεγονός που κάνει τον παραπάνω στόχο περισσότερο δύσκολο και αόριστο κάτω υπό το 

πρίσµα του γενετικού και νευροβιολογικού υπόβαθρου της νόσου. Μέσα σε αυτό το κλίµα 

αοριστίας οι µελετητές θεώρησαν ως την πιο πιθανή στρατηγική αντιµετώπιση της γενετικής 

πολυπλοκότητας της ασθένειας και της φαινοτυπικής ετερογένειας την µελέτη των 

ενδοφαινότυπων (Ho et al., 2005). Έπειτα, είναι κοινώς αποδεκτό ότι οι διαταραχές των 

εκτελεστικών λειτουργιών αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισµα της σχιζοφρένειας. 

Χαρακτηριστικά, η αποτυχία στον εκτελεστικό έλεγχο έχει ως αποτέλεσµα την αβουλησία, 

την εµµονή και την ασυνάρτητη συµπεριφορά που κυριαρχούν στην κλινική εικόνα της 

νόσου (Owens et al., 2011).   
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 Οι έρευνες  που αναφέρθηκαν παραπάνω συγκλίνουν στην υπόθεση ότι οι διαταραχές στις 

εκτελεστικές λειτουργίες µπορεί να χρησιµεύουν ως ενδοφαινοτυπικοί δείκτες για τη 

σχιζοφρένεια. Ωστόσο, επικρατεί µια αβεβαιότητα  σχετικά µε το ποιες γνωστικές περιοχές  

είναι πιο σηµαντικές από τις υπόλοιπες για την έγκαιρη διάγνωση και την πρόβλεψη της 

µειωµένης εκτελεστικής λειτουργικότητας ( Guo, Wu & Zhao , 2011) . Παρόλα αυτά, οι 

γενετικές µελέτες παρέχουν µια διέξοδο και βοηθούν στην πληρέστερη κατανόηση του πώς οι 

γενετικοί και οι µη-γενετικοί παράγοντες αλληλεπιδρούν για να δηµιουργήσουν  τα οδυνηρά 

αποτελέσµατα αυτής της ασθένειας δίνοντας µια ελπίδα για αποτελεσµατικότερες θεραπείες 

(Braff & Freeman, 2002).  Ο έλεγχος των γνωστικών ελλειµµάτων στους συγγενείς των 

ασθενών µε σχιζοφρένεια µπορεί εποµένως να βοηθήσει στη διάγνωση της ίδιας της νόσου. 

  Επιπρόσθετα, οι έρευνες αυτές µπορούν να συµβάλλουν στη βελτίωση της πρόβλεψης για το 

ποιοι συγγενείς είναι πιθανό και ποιοι λιγότερο πιθανό να αναπτύξουν κάποια  ψυχωσική 

διαταραχή ενισχύοντας έτσι τις παρεµβάσεις κατά την πρόδροµη φάση της ασθένειας µε 

διαφορετικές προσεγγίσεις ανάλογα µε το βαθµό που έχουν πληγεί οι εκτελεστικές 

λειτουργίες (Jameson et al., 2011 ) . Χρειάζονται εποµένως περεταίρω στοιχεία για την 

ισχυροποίηση της υπόθεσης των εκτελεστικών λειτουργιών ως ενδοφαινότυπους για τη νόσο, 

περισσότερες µελέτες και απαιτείται η σύγκριση αυτών των µελετών µε νεότερες, αλλά και η 

εκτίµηση της λειτουργικότητας µε νέες δοκιµασίες που θα αξιολογούν τους συγγενείς των 

ασθενών σε όλο το φάσµα των εκτελεστικών λειτουργιών (Szoke et al., 2005). 
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6.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

  Λαµβάνοντας υπόψη τη διάρκειά της σχιζοφρένειας, τον χαρακτήρα της, την αινιγµατική 

αιτολογία της και κυρίως το εύρος των λειτουργιών που προσβάλλει η οποιαδήποτε έρευνα 

καθίσταται αυτοµάτως επίπονη, µακροχρόνια και δύσκολη. ∆εδοµένης επιπλέον της µείωσης 

της εκτελεστικής λειτουργικότητας, που αποτελεί το βασικό θέµα σε αυτή την εργασία, οι 

έρευνες πάνω στην αξιολόγησή της πρέπει να είναι ακριβείς, έγκυρες, αξιόπιστες και να µην 

τυγχάνουν βεβιασµένων συµπερασµάτων.  

  Οι εκτελεστικές λειτουργίες αποτελούν δοµικά την κύρια διεργασία του µετωπιαίου λοβού 

και πρακτικά ένα µέρος, από τα πιο βασικά για την καθηµερινή ζωή των ατόµων. Οι 

διαταραχές των εκτελεστικών λειτουργιών στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια αποτελούν ίσως 

ένα από τα πιο δύσκολα και οδυνηρά αποτελέσµατα της νόσου. Για να κατανοηθεί η σηµασία 

τους θα µπορούσαµε να σκεφτούµε το πιο απλό, τι θα γινόταν δηλαδή αν χάναµε την 

δυνατότητα να αναστείλουµε µια συγκεκριµένη συµπεριφορά ή να ξεκινήσουµε µια καινούρια, 

αν αδυνατούσαµε να ακολουθήσουµε έναν από τους βασικούς κανόνες που διέπουν την 

κοινωνία µας, αν χάναµε οποιαδήποτε κοινωνική δεξιότητα ή είχαµε ανάρµοστη κοινωνική 

συµπεριφορά. Αν ακόµα δεν µπορούσαµε να επιλύσουµε και τα πιο απλά προβλήµατα που 

προκύπτουν, αν δεν µπορούσαµε να κάνουµε οποιοδήποτε σχέδιο ή να ακολουθήσουµε 

οποιαδήποτε στρατηγική και να εκτελέσουµε πάνω από ένα έργα, ενώ παράλληλα αν 

αδυνατούσαµε να διατηρήσουµε την προσοχή µας σε ένα συγκεκριµένο θέµα. Εάν δηλαδή 

αδυνατούσαµε να ανταποκριθούµε στη γενικότερη συµµόρφωση , στα «πρέπει» και τα «µη» 

που διέπουν την κοινωνία των ανθρώπων.  

  Από αυτό το γεγονός και µόνο καταλαβαίνουµε πόσο δύσκολο και καταστροφικό είναι για 

τους ασθενείς µε σχιζοφρένεια να αναγκάζονται να ζουν µαζί µε αυτά τα ελλείµµατα και πόσο 

µάλλον να µάθουν να ζουν µε αυτά προσπαθώντας να τα βελτιώσουν µέχρι το βαθµό που είναι 

εφικτό να βελτιωθούν. Ουσιαστικά όταν αναφερόµαστε σε ελλείµµατα στις εκτελεστικές 
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λειτουργίες, κάνουµε λόγο για µια πλειάδα δυσκολιών στη λειτουργικότητα των ασθενών όχι 

µόνο σε προσωπικό καθηµερινό επίπεδο και σε επίπεδο κοινωνικής συναναστροφής, µε την 

οικογένεια, τους φίλους αλλά και σε επίπεδο επαγγελµατικής πορείας. 

  Σε µία προσπάθεια εποµένως να ανακαλυφθεί µία λύση, κυρίως αναφορικά µε την αιτιολογία 

της νόσου , η µελέτη των ενδοφαινότυπων φαντάζει για τους ερευνητές η πιθανή και 

ελπιδοφόρα διέξοδος. Οι Χιρς και Μεντλεβίτς στο βιβλίο του J. Garrabé (Garrabé, 2011,p.p. 

181) αναφέρουν: «Η σχιζοφρένεια φαίνεται λοιπόν να είναι ένα ετερογενές σύνολο ασθενειών, 

διακριτών σε επίπεδο αιτιολογίας, στις οποίες παρεµβαίνει ίσως µια γενετική ευπάθεια. Η 

ευπάθεια αυτή κληρονοµείται, κατά τρόπο ακόµη ακαθόριστο… οι δείκτες ευπάθειας στη 

σχιζοφρένεια µπορούν να επιλέξουν άτοµα που εµφανίζουν γενετικό κίνδυνο για τη 

σχιζοφρένεια». ‘Όπως επισηµαίνει και ο ίδιος ο συγγραφέας πρέπει να εστιάσουµε στην 

αναζήτηση ενός «πολυπαραγοντικού πρότυπου κυκλικής αιτιότητας» λαµβάνοντας υπόψη 

ατοµικούς , κοινωνικούς και πολιτισµικούς παράγοντες που αλληλεπιδρούν και µπορεί να 

ωθούν τα άτοµα υψηλού κινδύνου στην ανάπτυξη της νόσου.   

  Επιπρόσθετα, χρειάζονται περισσότερες έρευνες για την επίλυση του γρίφου της 

σχιζοφρένειας, τόσο µελέτες που να αφορούν την εκτίµηση του επιπέδου των εκτελεστικών 

λειτουργιών στους ασθενείς όσο και µελέτες µε πιο σύγχρονες νευροψυχολογικές δοκιµασίες  

για την εκτίµηση των συγγενών των ασθενών στα πλαίσια των γενετικών ερευνών. Εκτός όµως 

από τη µελέτη της κληρονοµικότητας και της εκτελεστικής δυσλειτουργίας, θα µπορούσε να 

διερευνηθεί αν η συνδιακύµανση της εκτελεστικής λειτουργίας µε τη σχιζοφρένεια οφείλεται 

στα γονίδια τα οποία είναι αρµόδια για την ασθένεια και το νευρογνωστικό αυτό έλλειµµα ή 

και κατά πόσον η συνδιακύµανση αυτή οφείλεται σε κοινές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

(Owens, 2011) .  

  Τέλος, είναι απαραίτητο να διευκρινιστούν περεταίρω ποιες συγκεκριµένες εκτελεστικές 

λειτουργίες διαταράσσονται περισσότερο στους ασθενείς µε σχιζοφρένεια και ποιά είναι η 
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καταλληλότερη προσέγγιση σε µια προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου τους µε απώτερο 

στόχο την όσο δυνατόν µεγαλύτερη διευκόλυνση των ασθενών που υποφέρουν από τα 

ελλείµµατα της καταστροφικής αυτής ασθένειας. 
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