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Υπόβαθρο: Ελλείµµατα στην εργαζόµενη µνήµη και συγκεκριµένα στην ενεργό µνήµη και 

τη µνήµη εργασίας έχει υποτεθεί ότι βρίσκονται στην βάση µιας ευρείας ποικιλίας γνωστικών 

ελλειµµάτων που παρατηρούνται στην σχιζοφρένεια. Η κεντρική υπόθεση αυτής της µελέτης, 

είναι ότι τα παρατηρούµενα ελλείµµατα σε δείκτες δευτερογενούς λεκτικής µνήµης θα 

αποδίδονται στη βαρύτητα της νόσου, η οποία πρωτογενώς διαταράσσει την ικανότητα 

βραχυπρόθεσµης αποθήκευσης και επεξεργασίας λεκτικών πληροφοριών. Συνεπώς, στη 

παρούσα µελέτη, αξιολογήσαµε τη διερεύνηση του πιθανού διαµεσολαβητικού ρόλου 

επιδόσεων που σχετίζονται µε τη βραχυπρόθεσµη και ενεργό µνήµη, τη ρέουσα νοηµοσύνη, 

και την αρχική ικανότητα µάθησης σε δείκτες δευτερογενούς µνήµης. 

Μέθοδος: Το κλινικό δείγµα αποτελούνταν από 17 άνδρες και 7 γυναίκες ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια. Χρησιµοποιήθηκαν δύο οµάδες ελέγχου. Τη πρώτη αποτελούσαν 200 άνδρες 

και 250 γυναίκες και τη δεύτερη  49 άνδρες και 14 γυναίκες. Οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια 

αξιολογήθηκαν στις κλίµακες µέτρησης καταθλιπτικής διάθεσης (CESD), ιδιοσυγκρασιακού 

άγχους Spielberger, αρνητικού(SANS), και θετικού συναισθήµατος(SAPS). Όλοι οι 

συµµετέχοντες υποβλήθηκαν σε δοκιµασίες µνήµης ιστοριών, καταλόγων λέξεων και 

αριθµών, για τον έλεγχο της µνήµης.  

Αποτελέσµατα: Τα άτοµα µε σχιζοφρένεια παρουσίασαν σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση  

στη δοκιµασία ρέουσας νοηµοσύνης GAMA σε σύγκριση µε τα άτοµα της οµάδας ελέγχου. Η 

µέση τυπική επίδοση της οµάδας των ασθενών δε διέφερε από το µέσο όρο του πληθυσµού 

στη δοκιµασία προσληπτικού λεξιλογίου. Σηµαντικά χαµηλότερες από το µέσο όρο του 

τυπικού πληθυσµού, ήταν οι επιδόσεις των ασθενών στην ανάκληση αφηγηµατικών 

στοιχείων και λέξεων  (Άµεση Ανάκληση της Β Ιστορίας και Άµεση Ανάκληση Καταλόγου 

Λέξεων). Επίσης, βρέθηκε σηµαντικά αυξηµένη συχνότητα ελλειµµατικών επιδόσεων στο 

δείκτη συγκράτησης του καταλόγου λέξεων και στη δοκιµασία ενεργού µνήµης, και οριακά 

αυξηµένη συχνότητα ελλειµµατικής επίδοσης στην ικανότητα ανάκλησης λέξεων.  



Συµπεράσµατα: Οι ασθενείς, όπως αναµενόταν, εµφάνισαν χαµηλές επιδόσεις στη 

δοκιµασία επίλυσης µη λεκτικών προβληµάτων GAMA καθώς και σε 3 µνηµονικούς δείκτες: 

Άµεση Ανάκληση Β Ιστορίας, Άµεση Ανάκληση Καταλόγου Λέξεων (σύνολο 5 

προσπαθειών), και καθυστερηµένη ανάκληση καταλόγου λέξεων. Τα αποτελέσµατα 

περαιτέρω αναλύσεων έδειξαν ότι η ικανότητα λεκτικής, βραχυπρόθεσµης µνήµης καθαυτή 

δεν φαίνεται να συµβάλλει στις δυσκολίες των ασθενών. Αντίθετα η ικανότητα επίλυσης µη 

λεκτικών προβληµάτων φαίνεται να συµβάλει σηµαντικά στις µνηµονικές επιδόσεις των 

ασθενών, ιδιαίτερα για αφηγηµατικά στοιχεία. Κάποιοι από τους αναφερθέντες µνηµονικούς 

δείκτες φαίνεται να σχετίζονται µε τη βαρύτητα των κλινικών συµπτωµάτων των ασθενών, 

όµως λόγω απουσίας σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ δεικτών βαρύτητας της νόσου και 

δεικτών άµεσης µνήµης, δεν υποστηρίζεται η αρχική µας υπόθεση. 



 

Εισαγωγή 

  

     Η σχιζοφρένεια αποτελεί µία πολύπλοκη ψυχιατρική ασθένεια που επηρεάζει περίπου το 1 

% του πληθυσµού παγκοσµίως και οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσιάζουν ελλείµµατα σε 

συγκεκριµένους τοµείς γνωστικών διεργασιών. Αυτά ποσοτικοποιούνται µέσα από την 

νευροφυσιολογική αξιολόγηση και µπορούν να παρατηρηθούν κλινικά ως αρνητικά 

συµπτώµατα. Άτοµα µε σχιζοφρένεια παρουσιάζουν, αλογία, έλλειψη θέλησης, απάθεια, 

ανηδονία, έλλειψη κοινωνικότητας, ισοπέδωση συναισθήµατος, ελλείµµατα προσοχής, 

µειωµένες παρορµητικές κινήσεις, και κλινικά παρατηρούµενα νευρολογικά σηµάδια. Αυτά 

τα συµπτώµατα, µπορεί να συνυπάρχουν µε κλασικά θετικά συµπτώµατα όπως είναι οι 

παραισθήσεις και οι ψευδαισθήσεις (Winterer, 2010). 

    Οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια παρουσιάζουν σηµαντικά ελλείµµατα, σε σύγκριση µε τον 

υγιή πληθυσµό, στην εκτέλεση δοκιµασιών που απαιτούν τη λειτουργία της µνήµης.  

  Ο όρος µνήµη αναφέρεται στην κωδίκευση, την αποθήκευση, και την ανάσυρση 

πληροφοριών που µαθαίνει κανείς. Οι άνθρωποι έχουν δύο ποιοτικώς διαφορετικά 

συστήµατα αποθήκευσης πληροφοριών, τα οποία αναφέρονται ως δηλωτική κα µη δηλωτική 

µνήµη. Η δηλωτική µνήµη αφορά τη συνειδητή αποθήκευση και  ανάκληση πληροφοριών, 

ενώ η µη δηλωτική µνήµη, που συχνά συναντάται ως διαδικαστική µνήµη, αναφέρεται σε 

υλικό που δεν είναι διαθέσιµο στη συνείδηση. Η µνήµη, όµως µπορεί να κατηγοριοποιηθεί 

ανάλογα µε το χρόνο που είναι αποτελεσµατική. Συνεπώς, η πρώτη κατηγορία είναι η άµεση 

µνήµη, η οποία χρησιµεύει στην ικανότητα διατήρησης του µνηµονικού ίχνους για κλάσµατα 

δευτερολέπτου.  

    Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσεται η αποκαλούµενη πρωτογενής µνήµη (primary 

memory). Απλή διατήρηση (συγκράτηση) πληροφοριών (λεκτικών ή µη λεκτικών) στη 



συνείδηση για µερικά δευτερόλεπτα αφορά τη λειτουργία της βραχύχρονης µνήµης. Για τη 

συγκράτησή τους απαιτείται κωδίκευση και διαρκής και εσκεµµένη ανάκληση. Όταν πέραν 

της απλής διατήρησης απαιτείται επεξεργασία των προς συγκράτηση πληροφοριών η 

λειτουργία που καλείται να λάβει χώρα είναι η ενεργός µνήµη ή µνήµη εργασίας (working 

memory; Purves et al., 2010). Οι εµπειρίες, εξαρτώνται από ενεργά αποτυπώµατα, τα οποία 

σχηµατίζονται σε ηλεκτροχηµικά σήµατα και βοηθούν στην διεκπεραίωση της νευρωνικής 

λειτουργίας της µνήµης (Παπανικολάου, 2007).  

     Η τρίτη κατηγορία είναι η µακροπρόθεσµη µνήµη, στην οποία οι πληροφορίες 

αποθηκεύονται µόνιµα, ύστερα από κοπιώδη διεργασία και µέσα από διάφορες στρατηγικές. 

Συνεπώς, η µακροπρόθεσµη µνήµη λειτουργεί για τη διαφύλαξη και συντήρηση των 

µνηµονικών αποτυπωµάτων (Purves et al., 2010).   

       ∆υσλειτουργία της µνήµη εργασίας  αποτελεί το πιο συχνό γνωστικό έλλειµµα στη 

συγκεκριµένη οµάδα ασθενών και αναφέρεται ως ‘µια ενεργή συντήρηση περιορισµένων 

ποσοτήτων πληροφοριών για µικρή χρονική περίοδο για να καθοδηγεί διεργασίες σκέψης και 

ακολουθίες συµπεριφοράς (Lewis et al., 2005).  Η χρήση αυτού του όρου πηγάζει από το 

πειραµατικό παράδειγµα µάθησης-λαβύρινθου. Οι Olton και Papas (1979), προσδιόρισαν την 

µνήµη εργασίας σε αυτό το παράδειγµα ως µια βραχύχρονη µνήµη που χρησιµοποιείται για 

την αποθήκευση πληροφοριών για µια ατοµική δοκιµασία ενός πειράµατος, η οποία συνήθως 

διαρκεί µερικά λεπτά. Σε αντίθεση, η µνήµη αναφοράς  αποθηκεύει γενικές πληροφορίες που 

σχετίζονται µε τις συνολικές εβδοµάδες του πειράµατος.  

     Η έννοια της µνήµης εργασίας (Baddeley, 1986) έχει λάβει αρκετή προσοχή πρόσφατα ως 

χρήσιµο µοντέλο για την διαφώτιση των νευροψυχολογικών συνεπειών κάποιων τύπων 

βλάβης του κεντρικού νευρικού συστήµατος. Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο βραχύχρονης 

µνήµης, η µνήµη εργασίας αναφέρεται σε µια διαδικασία σύµφωνα µε την οποία γνωστικές 

αναπαραστάσεις διατηρούνται καθώς είναι αντιµέτωπες µε διάφορου βαθµού παρεµβολές 



(Baddeley, 1986, 1992). Η ικανότητα διατήρησης αυτών των γνωστικών αναπαραστάσεων τις 

καθιστά διαθέσιµες για ποικίλες γνωστικές λειτουργίες ή ‘νοητικούς χειρισµούς.’ Εκτός από 

ένα ‘κεντρικό εκτελεστικό’ συστατικό, που είναι υπεύθυνο για τον συνολικό συντονισµό 

πληροφοριών και την κατανοµή των λεπτών πόρων επεξεργασίας, ο Baddeley έχει διαχωρίσει 

τα υποδεέστερα µέρη του συστήµατος που αναφέρονται ως κατώτερα συστήµατα, 

συµπεριλαµβάνοντας την φωνολογική θηλιά, και το οπτικοχωρικό σύστηµα, που είναι 

υπεύθυνο για την επεξεργασία λεκτικών και οπτικοχωρικών ερεθισµάτων. Αν και οι ακριβείς 

ιδιότητες του οπτικοχωρικού συστήµατος δεν έχουν περιγραφεί λεπτοµερώς στον ίδιο βαθµό 

µε εκείνες που υπηρετούν τον  αρθρωτικό βρόχο, υπάρχουν ενδείξεις που υποστηρίζουν το 

αξίωµα, ότι είναι εφαρµόσιµο να υποδιαιρεθεί αυτό το υποσύστηµα (Vallar & Baddeley 

1984).  

   Αντίστοιχα, δύο υποσυστήµατα έχουν προταθεί: µια παθητική αποθήκευση, υπεύθυνη για 

την προσωρινή διατήρηση των οπτικών υλικών, και µια αποθήκευση, που ειδικεύεται στην 

διατήρηση χρονικών ιδιοτήτων, ή κινήσεων των χωρικών ερεθισµάτων µέσα από ενεργές 

διεργασίες επανάληψης.  

      Ένα παράδειγµα, που αντιστοιχεί στην παθητική οπτική αποθήκευση, είναι η βραχύχρονη 

µνηµονική αποθήκευση ενός οπτικού σχεδίου ή τοποθεσίας. Τα ανατοµικά υποστρώµατα του 

συστήµατος µνήµης εργασίας που φαίνονται να είναι απαραίτητα για αυτήν την επιµήκυνση 

της αποθήκευσης συµπεριλαµβάνουν τον ραχιαίο πλάγιο προµετωπιαίο φλοιό και σχετικές 

έσω κροταφικές και διεγκεφαλικές περιοχές. Ενδείξεις για αυτό περιλαµβάνουν ευρήµατα 

από µελέτες µε βλάβες (Brozoski et a1., 1979), ηλεκροφυσιολογικές µελέτες (Funahashi et 

a1., 1989),  µελέτες ψυχοφαρµακολογικής πρόκλησης, (Sawaguchi et al., 1988; Sawaguchi & 

Goldman-Rakic 1991), και έρευνες που χρησιµοποιούν 2-δεοξυ-d-γλυκόζη (Matsunami et al., 

1989). Μελέτες τοµογραφίας εκποµπής ποζιτρονίων υγιών ατόµων που χρησιµοποιούν 

λεκτικές και οπτικοχωρικές δοκιµασίες µνήµης εργασίας, έχουν καταγράψει ενεργοποίηση 



του ραχιαίου πλάγιου προµετωπιαίου φλοιού (Petrides et al., 1993; Jonides et al., 1993; 

Paulesu et al., 1993). 

          Με δεδοµένη την αφθονία κλινικών µελετών (Goldberg et a1., 1987, 1988), µελετών 

νευροαπεικόνισης (Weinberger et a1., 1986), δοµικών µελετών (Andreasen et a1., 1986; 

Zipursky et a1., 1992; Benes 1991), και  αµυνοκυτοχηµικών ερευνών (Akbarian et a1., 1993), 

που εµπλέκουν τον ρόλο του προµετωπιαίου φλοιού στην σχιζοφρένεια, ίσως να µην 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον για την εφαρµογή του µοντέλου 

µνήµης εργασίας για τον χαρακτηρισµό της γνωστικής δυσλειτουργίας στην σχιζοφρένεια 

(Goldman-Rakic 1987, 1991 ; Fleming et a1., 1994, 1995; Weinberger et al., 1993). 

    Οι Park και Holzman (1992) µελέτησαν µια οφθαλµοκινητική δοκιµασία καθυστερηµένης 

απόκρισης σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια και τα αποτελέσµατα υπέδειξαν ελλείµµατα στην 

ικανότητα των ασθενών να διατηρήσουν σταθερές οπτικοχωρικές αναπαραστάσεις, µια 

δυσλειτουργία που αναδύεται στο επίπεδο της παθητικής, οπτικής αποθήκευσης. Όσον αφορά 

τον µηχανισµό ενεργής επανάληψης, υπάρχουν µόνο µερικές µελέτες που ανέφεραν 

δοκιµασίες που απαιτούσαν τον χειρισµό χωρικών ερεθισµάτων (Gruzelier et a1., 1988; 

Kenny & Meltzer 1991).  

        Οι παραπάνω ορισµοί της µνήµης εργασίας, ανεξάρτητα από τα κλινικά ή πειραµατικά 

πλαίσια, µοιράζονται κάποια θεµελιώδη χαρακτηριστικά: η µνήµη εργασίας αποτελεί ενεργή 

διεργασία, και αποθηκεύει προσωρινά πληροφορίες που σχετίζονται µε τη δοκιµασία που 

εκτελείται. Αν και οι κυτταρικοί µηχανισµοί που υπόκεινται στη λειτουργία της µνήµης 

εργασίας διαφέρουν σε ανθρώπους και σε ζώα, οι πρωταρχικοί κανόνες που κυβερνούν τις 

νευρωνικές λειτουργίες που υποστηρίζουν αυτήν την λειτουργία είναι όµοιοι και  αυτό 

αποδεικνύεται από την αξιοπιστία των µοντέλων ζώων των ψυχιατρικών διαταραχών 

(Winterer, 2010). 



         Το γνωστικό έλλειµµα, ειδικά το έλλειµµα µνήµης, έχει βρεθεί ότι παίζει κεντρικό ρόλο 

στην σχιζοφρένεια (Lewis et al., 2005; Lewis & Gonzalez-Burgos, 2006). Η µνηµονική 

ανεπάρκεια είναι µια από τις πιο πρώιµες και πιο συνεπείς εκδηλώσεις της ασθένειας, 

περιορίζοντας την επίδοση σε δραστηριότητες καθηµερινότητας. Το έλλειµµα της µνήµης 

εργασίας είναι σταθερό στον χρόνο και είναι ανεξάρτητο από ψυχωσικά συµπτώµατα της 

ασθένειας (Gold, 2004). Ανάµεσα στις γνωστικές λειτουργίες, η µνήµη εργασίας επίσης, 

φαίνεται να είναι σχετικά επιλεκτικά ελλειµµατική στην σχιζοφρένεια.  

       Οι Gold και οι συνεργάτες του (2010) , ανέφεραν ότι ο έλεγχος προσοχής για την οπτική 

κωδικοποίηση της µνήµης εργασίας δεν είναι επηρεασµένη σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια. 

Έδειξαν ότι άτοµα µε σχιζοφρένεια µπορούσαν να χρησιµοποιήσουν την προσοχή για να 

αποθηκεύσουν επιλεκτικά σχετικές πληροφορίες στην µνήµη εργασίας. Επίσης, βρήκαν ότι 

σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια δεν επηρεάστηκε ούτε η ακρίβεια ούτε η διατήρηση της µνήµης 

εργασίας, ενώ η χωρητικότητα αποθήκευσης ήταν σηµαντικά µειωµένη. Σε συµφωνία µε 

αυτό το εύρηµα, οι Zhang και Luck (2008), ανακάλυψαν ότι η αποθήκευση πληροφοριών 

στην οπτική µνήµη εργασίας είναι µάλλον µια διαδικασία  που είτε δηµιουργεί µια 

αναπαράσταση δεδοµένης ακρίβειας ή δεν δηµιουργεί καµία αναπαράσταση. Αυτά τα 

ευρήµατα δείχνουν, ότι η κύρια τοποθεσία του ελλείµµατος µνήµης εργασίας είναι στην 

κωδικοποίηση και αποθήκευση των σχετικών πληροφοριών. Κλινικές µελέτες έχουν δείξει 

ότι τα ελλείµµατα της µνήµης εργασίας συνοδεύονται από µειωµένη ισχύ και συγχρονισµό 

γάµµα ταλαντώσεων στον εγκέφαλο (Lee et al., 2003; Symond et al., 2005; Gruber & Müller, 

2006).  

         Οµοίως, ζωικά πρότυπα σχιζοφρένειας που χαρακτηρίζονται από ελλείµµατα 

ασθητηριακοκινητικής διόδου, (ποντίκια knock-out για το λυσοφωσφατιδικό οξύ 1 υποδοχέα) 

και ελλείµµατα στη µνήµη εργασίας (µέσω ανταγωνιστή NMDA γλουταµινικού υποδοχέα 

(NMDAR)) επιδεικνύουν µια µείωση στην ρυθµική δραστηριότητα στο εύρος των 



συχνοτήτων γάµµα 30-90 Hz  (Cunningham et al., 2006). Ο κυτταρικός µηχανισµός αυτών 

των ταλαντώσεων ερευνήθηκε εκτενώς εξαιτίας της προεξέχουσας σύνδεσής τους µε τις 

γνωστικές διεργασίες. Αυτές οι ταλαντώσεις έχει προταθεί ότι εκπροσωπούν σήµατα 

αναφοράς για την χρονική κωδικοποίηση, την αποθήκευση, και την ανάκληση πληροφοριών. 

Η επίδοση µνήµης εργασίας φαίνεται να εξαρτάται από τον συγχρονισµό νευρωνικής 

δραστηριότητας (Lisman & Idiart, 1995; Lisman, 2005, 2010).  

     Στον άνθρωπο, επίσης, η υποοµάδα α7 του νικοτινικού υποδοχέα ακετυλοχολίνης 

(α7nAChR) έχει βρεθεί πως εµπλέκεται στην παθοφυσιολογία ελλειµµάτων προσοχής στην 

σχιζοφρένεια, ενώ η  βαρενικλίνη, ένας µερικός αγωνιστής της υποοµάδας α4 του νικοτινικού 

υποδοχέα της ακετυλοχολίνης (α4β2nAChR) που πρόσφατα εγκρίθηκε από τον Εθνικό 

οργανισµό φαρµάκων των ΗΠΑ για την διακοπή του καπνίσµατος, σε συνδυασµό µε το 

γλουταµινικό, χρησιµοποιείται για την µείωση της αλογίας και των ελλειµµάτων προσοχής 

και µνήµης των ασθενών µε σχιζοφρένεια (Lee et al., 2007). 

        Όσον αφορά την νευροφυσιολογία, τα ελλείµµατα της µνήµης εργασίας στην 

σχιζοφρένεια έχουν συνδεθεί µε δυσλειτουργία  του προµετωπιαίου φλοιού. Αποτελέσµατα 

από µια µετά-ανάλυση 12 µελετών νευροαπεικόνισης που χρησιµοποιούσαν τη δοκιµασία n-

back για την αξιολόγηση µνήµης εργασίας, έδειξαν σηµαντική υποενεργοποίηση αρκετών 

πρόσθιων µετωπιαίων εγκεφαλικών περιοχών σε άτοµα µε σχιζοφρένεια σε σύγκριση µε υγιή 

άτοµα (Glahn et al., 2005). Αυτές οι εγκεφαλικές περιοχές συµπεριλάµβαναν το δεξιό έσω 

µετωπιαίο λοβό, τη δεξιά µεσαία και κάτω µετωπιαία έλικα, την  αριστερή µεσαία µετωπιαία 

έλικα, και την νήσο. Ωστόσο, οι Glahn και οι συνεργάτες του (2005), ανέφεραν ότι, υπήρχαν 

αρκετές µετωπιαίες εγκεφαλικές περιοχές, τις οποίες οι άνθρωποι µε σχιζοφρένεια 

ενεργοποιούν περισσότερο από ότι τα άτοµα της οµάδας ελέγχου (π.χ. αριστερός µέσος-

µετωπιαίος φλοιός, δεξιός άνω-ραχιαίος πλάγιος προµετωπιαίος φλοιός, πρόσθιο φλοιό του 



προσαγωγίου), προκαλώντας την κυρίαρχη θεωρία της γενικευµένης υπολειτουργίας του 

µετωπιαίου φλοιού.  

      Πράγµατι, µια πρόσφατη µετά-αναλυτική επισκόπηση 41 µελετών νευροαπεικόνισης που 

χρησιµοποιούσαν ένα εκτενέστερο εύρος µετρήσεων εκτελεστικών λειτουργιών 

(καθυστερηµένη σύγκριση, δοκιµασία go- no go, νοητική αριθµητική, n-back, ανάκληση 

αλληλουχίας, stroop, δοκιµασία ταξινόµησης καρτών Wisconsin, παραγωγή λέξεων) 

αποκάλυψε όµοιο περίγραµµα σχετικής υποδραστηριότητας και υπερδραστηριότητας του 

προµετωπιαίου φλοιού (Minzenberg et al., 2009). Εποµένως, ελλείµµατα στην µνήµη 

εργασίας φαίνεται ότι συνδέονται µε τη δυσλειτουργία του προµετωπιαίου φλοιού (Μano & 

Brown, 2012). 

          Αν και άτοµα µε σχιζοφρένεια, γενικά, εµφανίζουν αναποτελεσµατική λειτουργία 

προµετωπιαίου φλοιού σε δοκιµασίες που περιλαµβάνουν τη µνήµη εργασίας, είναι ωστόσο 

ικανοί να ενεργοποιούν στο µέγιστο τη ραχιαία πλάγια µοίρα του προµετωπιαίου φλοιού στον 

ίδιο βαθµό µε τους υγιείς της οµάδας ελέγχου. Για παράδειγµα, χρησιµοποιώντας το 

παράδειγµα αναγνώρισης αντικειµένου του Sternberg, η οµάδα µε σχιζοφρένεια είχε 

υπερενεργοποίηση µετωπιαίου φλοιού σε µέγεθος φορτίου πέντε ψηφίων. Όµως, σε συνθήκες 

ταιριάσµατος συµπεριφοριστικής επίδοσης (δηλ., οι συµµετέχοντες µε σχιζοφρένεια σε δύο 

ψηφία έναντι συµµετεχόντων σύγκρισης σε πέντε ψηφία), το µέγεθος της ενεργοποίησης 

προµετωπιαίου φλοιού δεν διέφερε σηµαντικά ανάµεσα στις οµάδες (Goff et al., 2000).  

        Αυτό το εύρηµα έχει επαναληφθεί από άλλες µελέτες που δείχνουν είτε ίση, είτε 

µεγαλύτερη δραστηριότητα του προµετωπιαίου φλοιού σε άτοµα µε σχιζοφρένεια σε σχέση 

µε άτοµα της οµάδας ελέγχου, όµως µόνο όταν οι οµάδες εξισώνονται στη συνολική επίδοση 

στις δοκιµασίες ενεργοποίησης (Callicott et al., 2000; Honey et al., 2002; Perlstein et al., 

2001; Potkin et al., 2009; Thermenos et al., 2005). Ερευνητές έχουν αναφέρει ότι άτοµα µε 



σχιζοφρένεια, τα οποία έχουν υψηλή επίδοση σε µια δοκιµασία µνήµης εργασίας 

επιδεικνύουν υποενεργοποίηση στον ραχιαίο πλάγιο προµετωπιαίο φλοιό σε σύγκριση µε την 

οµάδα ελέγχου, ενώ άτοµα µε σχιζοφρένεια που έχουν χαµηλή επίδοση επιδεικνύουν την ίδια 

κλινική εικόνα σε σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου (Karlsgodt et al., 2009). Άλλοι ερευνητές 

έχουν αναφέρει σηµαντική υποενεργοποίηση τµηµάτων του προµετωπιαίου φλοιού σε άτοµα 

µε σχιζοφρένεια ακόµα, και µετά την εξοµοίωση των δύο οµάδων στη µέση επίδοση (Kock et 

al., 2008; Schneider et al., 2007). Πρόσφατες έρευνες δείχνουν, ότι άτοµα µε σχιζοφρένεια 

µπορούν να ενεργοποιήσουν περιοχές του προµετωπιαίου φλοιού που σχετίζονται µε την 

µνήµη εργασίας στο ίδιο ύψιστο βαθµό µε  υγιή άτοµα της οµάδας έλεγχου (Μano & Brown, 

2012). 

      Κάποιοι ερευνητές έχουν υποθέσει ότι  η ανεπάρκεια προµετωπιαίου φλοιού (δηλ., υπό-, 

και υπέρ-ενεργοποίηση) στην σχιζοφρένεια πηγάζει, εν µέρει, από µειωµένη χωρητικότητα 

στην εργαζόµενη µνήµη (Callicott et al., 2003; Manoach, 2003). Η χωρητικότητα της 

εργαζόµενης µνήµης αναφέρεται στις συνολικές πληροφορίες που µπορεί να διευθετήσει σε 

οποιαδήποτε δεδοµένη στιγµή και συσχετίζεται µε την ικανότητα να ‘συµπιέσει 

πληροφορίες’.  

      Πειραµατικά, η χωρητικότητα αξιολογείται µε χειρισµούς του φορτίου της µνήµης 

εργασίας (δηλ. αριθµός αντικειµένων που πρέπει να θυµηθούν) ή µε τον γνωστικό φόρτο που 

προστίθεται στη δοκιµασία (π.χ., απλή έναντι πολύπλοκη νοητική αριθµητική). Αυτού του 

είδους οι πειραµατικοί χειρισµοί γενικά παράγουν µια σχέση σχήµατος ανεστραµµένου U 

ανάµεσα στο φόρτο και στην ενεργοποίηση του προµετωπιαίου φλοιού, όπου η ενεργοποίηση 

προµετωπιαίου φλοιού αυξάνεται παραµετρικά µε το φορτίο µνήµης εργασίας µέχρι το 

µέγεθος του φορτίου να ξεπεράσει την ατοµική χωρητικότητα, στο οποίο σηµείο η 

ενεργοποίηση προµετωπιαίου φλοιού µειώνεται και επιστρέφει στο σηµείο έναρξης (Braver 

et al., 1997; Callicott et al., 1999; Goldberg et al., 1998). 



      Έχει µάλιστα προταθεί ότι η καµπύλη ανεστραµµένου U ανάµεσα σε µνηµονικό φόρτο 

και την ενεργοποίηση προµετωπιαίου φλοιού σε άτοµα µε σχιζοφρένεια είναι µετατοπισµένο 

προς τα αριστερά σε σύγκριση µε υγιείς εθελοντές (Manoach, 2003). Εποµένως, η σχετική 

υποενεργοποίηση σε άτοµα µε σχιζοφρένεια συντελείται από την µειωµένη χωρητικότητα της 

µνήµης εργασίας που επιχειρεί να επεξεργαστεί υψηλό φορτίο και η υπερδραστηριότητα 

συντελείται από µειωµένη χωρητικότητα µνήµης εργασίας, όταν επιχειρεί να επεξεργαστεί 

χαµηλό φορτίο (Mano & Brown, 2012). 

       Στο συµπέρασµα της προς τα αριστερά µετατόπισης της καµπύλης U (Callicott et al., 

2003; Manoach, 2003), συνηγορούν ευρήµατα από µια πρόσφατη µετά-αναλυτική 

επισκόπηση 29 µελετών νευροαπεικόνισης της σχιζοφρένειας που χρησιµοποιούσαν µόνο 

δοκιµασίες µνήµης εργασίας (n-back, δοκιµασίες τύπου  Sternberg, πολύπλοκες συνεχόµενες 

δοκιµασίες, καθυστερηµένης σύγκρισης, νοητική αριθµητική), οι οποίες εστίαζαν µοναδικά 

στην ενεργοποίηση του ραχιαίου πλάγιου προµετωπιαίου φλοιού (Van Snellenberg et al., 

2006).  

      Επίσης, σύµφωνα µε την έρευνα των Μano και Brown (2012), διαπιστώθηκε διαφορική 

επίδραση του φορτίου µνήµης εργασίας στην ενεργοποίηση του ραχιαίου πλάγιου 

προµετωπιαίου φλοιού ανάµεσα σε άτοµα µε σχιζοφρένεια και σε υγιείς εθελοντές. Για 

παράδειγµα, διαφορές στα µεγέθη επίδρασης ανάµεσα στην επεξεργασία χαµηλού και 

υψηλού φορτίου υποδεικνύουν ότι σηµαντικά µεγαλύτερες διαφορές σε υψηλότερα φορτία 

συσχετίζονται µε την υποενεργοποίηση του ραχιαίου πλάγιου προµετωπιαίου φλοιού. Ακόµη, 

µεγαλύτερες διαφορές συµπεριφοριστικής επίδοσης έχουν παρατηρηθεί σε συνθήκες υψηλού 

φορτίου. Εποµένως, η ανεπάρκεια (σχετική υπό και υπερδραστηριότητα) της λειτουργίας 

προµετωπιαίου φλοιού στην σχιζοφρένεια, που σχετίζεται µε την εργαζόµενη µνήµη (µνήµη 

εργασίας και ενεργό µνήµη), µπορεί να πηγάζει από µειωµένη χωρητικότητα της. Αρκετές 

έρευνες υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς µε σχιζοφρένεια εµφανίζουν µη οµαλή ενεργοποίηση 



του προµετωπιαίου  και κροταφικού φλοιού κατά την επίδοση σε δοκιµασίες µνήµης 

εργασίας και της µακροπρόθεσµης µνήµης.  

    Υπάρχουν ενδείξεις που συνηγορούν στο εύρηµα ότι το ίδιο νευρωνικό υπόστρωµα 

βρίσκεται στην βάση του ελλείµµατος στην επίδοση και των ανώµαλων σχηµάτων 

ενεργοποίησης σε δοκιµασίες βραχύχρονης και µακρόχρονης µνήµης (Van Snelllenberg, 

2009). 

    Αρχικά, υπάρχουν συµπεριφοριστικές ενδείξεις, που υποστηρίζουν ότι η χωρητικότητα 

βραχύχρονης µνήµης σε ασθενείς εξηγεί τα ελλείµµατα στην ανάκληση µακρόχρονης µνήµης 

(Stone et al., 1998). Επίσης, σε µελέτη νευροαπεικόνισης, όπου εξετάστηκε η βραχύχρονη και 

µακρόχρονη µνήµη, βρέθηκε µειωµένη ενεργοποίηση στο δεξιό ραχιαίο πλάγιο προµετωπιαίο 

φλοιό και στον ιππόκαµπο, τόσο σε δοκιµασίες βραχύχρονης όσο και σε µακρόχρονης 

µνήµης. Επιπρόσθετα, δεν υπήρξαν περιοχές, στις οποίες οι ασθενείς εκδήλωσαν µειωµένη 

ενεργοποίηση κατά την δοκιµασία µακρόχρονης µνήµης αλλά όχι και κατά την δοκιµασία 

βραχύχρονης µνήµης, πράγµα που υποστηρίζει περαιτέρω ότι το λειτουργικό έλλειµµα σε 

αυτές τις δοκιµασίες έχει κοινή βάση. Ενώ η µειωµένη ενεργοποίηση του ραχιαίου πλάγιου 

προµετωπιαίου φλοιού και του έσω κροταφικού λοβού δεν είναι εύρηµα που εντοπίζεται σε 

όλες τις µελέτες βραχύχρονης ή µακρόχρονης µνήµης, η άποψη ότι οι ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια ενεργοποιούν εναλλακτικό δίκτυο για να υποβοηθηθούν σε δοκιµασίες 

βραχύχρονης και µακρόχρονης µνήµης, προβλέπει ότι οι διαφορές λειτουργικής 

ενεργοποίησης ανάµεσα σε ασθενείς και σε άτοµα οµάδας ελέγχου  είναι ισοδύναµες για 

δοκιµασίες βραχύχρονης και µακρόχρονης µνήµης (Barch et al., 2002). 

      Οι καλύτερες ενδείξεις ότι ελλείµµατα βραχύχρονης και µακρόχρονης µνήµης στην 

σχιζοφρένεια µοιράζονται κοινό νευρωνικό υπόστρωµα προέρχονται από µια διαχρονική  

µελέτη διδύµων στην Φινλανδία για την γενετική της σχιζοφρένειας, η οποία επέδειξε 



υπερεκπροσώπηση δύο απλότυπων, που εµπλέκουν τα διαταραγµένα στην σχιζοφρένεια 

(DISC1) και συνδεδεµένα µε τρανσλίνη γονίδια παράγοντα Χ (TRAX), σε ασθενείς (Cannon 

et al., 2005). Τα DIC1/TRAX απλότυπα  δεν συσχετίστηκαν µόνο µε την ασθένεια της 

σχιζοφρένειας, αλλά επίσης µε µειωµένο όγκο φαιάς ουσίας στον ιππόκαµπο, στις άνω και 

έσω µετωπιαίες έλικες, όπως και σε δοκιµασίες µακρόχρονης και βραχύχρονης µνήµης.  

    Με δεδοµένο ότι τα DISC1 και TRAX γονίδια έχουν επιδράσεις στην νευροδιαβίβαση και 

στην συναπτογένεση, που θεωρείται ότι είναι διαταραγµένες στην σχιζοφρένεια (Green et al., 

1998), αυτά τα ευρήµατα παρέχουν ενδείξεις,  µέσω µελετών λειτουργικής νευροαπεικόνισης 

σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια, πως υπάρχει κοινό νευροβιολογικό υπόστρωµα, το οποίο 

επηρεάζει  τη βραχύχρονη και µακρόχρονη µνήµη. 

    Ελλείµµατα στην βραχύχρονη και στην µακρόχρονη µνήµη έχει φανεί ότι αποτελούν 

ενδεικτικό γνώρισµα της σχιζοφρένειας (Rund, 1998), και τα δύο αυτά ελλείµµατα είναι 

παρόντα σε άτοµα µε υψηλή επικινδυνότητα ανάπτυξης σχιζοφρένειας (Saperstein et al., 

2006), όπως και σε ασθενείς πρώτου επεισοδίου (Hill et al., 2004). Οι Pantelis και οι 

συνεργάτες του (2003), έχουν δείξει ότι ανάµεσα σε άτοµα υψηλής επικινδυνότητας 

εµφάνισης σχιζοφρένειας, εκείνοι που τελικά αναπτύσσουν ψύχωση έχουν και µειωµένο όγκο 

σε έσω και πλάγιους κροταφικούς φλοιούς, στο κάτω µετωπιαίο φλοιό και στο φλοιό του 

προσαγωγίου. Η πρώιµη βλάβη του ραχιαίου πλάγιου προµετωπιαίου φλοιού διαταράσσει την 

από πάνω προς τα κάτω ρύθµιση των  διεργασιών κωδικοποίησης και την λειτουργία του έσω 

κροταφικού λοβού (Axmacher et al., 2008), γεγονός που υποστηρίζεται από το εύρηµα ότι 

µέρος της διακύµανσης σε ελλείµµατα µακρόχρονης µνήµης σε ασθενείς µπορεί να εξηγηθεί 

από δυσκολίες στην πρώιµη αντιληπτική κωδικοποίηση (Holhtausen et al., 2003). Εποµένως, 

η µη οµαλή ενεργοποίηση µετωπιαίων και κροταφικών περιοχών, όπως και η µη οµαλή 

συνδεσιµότητα ανάµεσα σε αυτές τις περιοχές, µπορεί να αναδύεται ως αποτέλεσµα 

δυσλειτουργίας µιας συγκεκριµένης περιοχής, όπως είναι ο ραχιαίος πλάγιος προµετωπιαίος 



φλοιός, που συντελεί σε µια διαταραχή ολόκληρου του δικτύου των περιοχών που 

χρησιµοποιούνται για την διεκπεραίωση δοκιµασιών βραχύχρονης και µακρόχρονης µνήµης 

(Van Snelllenberg, 2009). 

    Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η µελέτη των ελλειµµάτων, που παρουσιάζονται σε 

άτοµα µε σχιζοφρένεια, σε δείκτες δευτερογενούς λεκτικής µνήµης, τα οποία σύµφωνα µε 

την υπόθεσή µας θα αποδίδονται στη βαρύτητα της νόσου, η οποία πρωτογενώς διαταράσσει 

την ικανότητα βραχυπρόθεσµης αποθήκευσης και επεξεργασίας λεκτικών πληροφοριών. 

Συνεπώς, στη παρούσα µελέτη, αξιολογήσαµε τη διερεύνηση του πιθανού διαµεσολαβητικού 

ρόλου επιδόσεων που σχετίζονται µε τη βραχυπρόθεσµη και ενεργό µνήµη στη 

µακροπρόθεσµη µνήµη, καθώς βάση προηγούµενων ερευνών, τα δύο αυτά είδη µνήµης 

µοιράζονται κοινό νευρωνικό µηχανισµό και αποτελούν χαρακτηριστικό ενδοφαινότυπο της 

νόσου. 

Συµµετέχοντες 

 Το κλινικό δείγµα απαρτίζονταν από 17 άνδρες και 7 γυναίκες µε µέση ηλικία 39,37 

έτη (ΤΑ = 10,9, εύρος = 20-68 έτη), και 10,41 έτη επίσηµης εκπαίδευσης (ΤΑ = 3,7, εύρος = 

3-16). Όλοι οι συµµετέχοντες είχαν διαγνωστεί µε σχιζοφρενική διαταραχή και κατά την 

αξιολόγησή τους νοσηλεύονται στη Ψυχιατρική Κλινική του ΠΑΓΝΗ.  

Προέρχονταν από αστικές (n=19) ή αγροτικές περιοχές (n=5) του νοµού Ηρακλείου. Ήταν 

στην πλειοψηφία τους άγαµοι (n=20), ενώ δύο ασθενείς ήταν έγγαµοι και είχαν αποκτήσει 

παιδιά, και οι υπόλοιποι δύο βρίσκονταν σε διάσταση µε τη σύζυγό τους. Την περίοδο κατά 

την οποία πραγµατοποιήθηκε η αξιολόγησή τους στην πλειοψηφία τους δεν εργάζονταν είτε 

γιατί ήταν δικαιούχοι αναπηρικής σύνταξης ή προνοιακού επιδόµατος (n=10) είτε γιατί είχαν 

πρόσφατα χάσει τη δουλειά τους (κυρίως κάποιο χειρωνακτικό επάγγελµα, n = 8). Πέντε 

ασθενείς εξακολουθούσαν να εργάζονται σε κάποια χειρωνακτική εργασία ενώ µία ασθενής 

ήταν συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Μόνο πέντε ασθενείς (22%) σηµείωσαν βαθµολογίες 



ενδεικτικές καταθλιπτικής διάθεσης στην κλίµακα CESD (βαθµολογία > 40 , Fountoulakis et 

al., 2006). Το ποσοστό των ασθενών όµως µε ενδείξεις γενικευµένης αγχώδους διαταραχής 

βάσει των βαθµολογιών τους στην κλίµακα ιδιοσυγκρασιακού άγχους Spielberger (scale B, 

βαθµολογία > 44) ήταν σηµαντικά υψηλότερο (68%). H µέση βαθµολογία των ασθενών στην 

κλίµακα Αρνητικών Συµπτωµάτων (SANS) ήταν 41,42 (ΤΑ = 18,49, εύρος = 16-74 βαθµοί) 

και στην Κλίµακα Θετικών Συµπτωµάτων (SAPS) 37,92 βαθµοί (ΤΑ = 17,79, εύρος = 14-84 

βαθµοί).  

 Οι επιδόσεις των ασθενών αξιολογήθηκαν σε σχέση µε δύο οµάδες ελέγχου. Την 

πρώτη οµάδα αποτελούσαν 450 άτοµα ηλικίας 19-70 
ετών (200 άνδρες και 250 γυναίκες) οι 

οποίοι συνιστούσαν το δείγµα στάθµισης των ψυχοµετρικών εργαλείων που 

χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη. Αν και το δείγµα αυτό είναι σε µεγάλο βαθµό 

αντιπροσωπευτικό του Ελληνικού πληθυσµού αναφορικά µε την κατανοµή των 

συµµετεχόντων κατά ηλικία, έτη επίσηµης εκπαίδευσης και γεωγραφική προέλευση, 

εντούτοις διέφερε σηµαντικά από το κλινικό δείγµα στα εν λόγω χαρακτηριστικά λόγω του 

ευκαιριακού χαρακτήρα της επιλογής των ασθενών. Γι’αυτό το λόγο το δείγµα στάθµισης 

χρησιµοποιήθηκε µόνο για τον υπολογισµό τυπικών βαθµών της επίδοσης των ασθενών 

ελέγχοντας για την επίδραση της ηλικίας και του µορφωτικού επιπέδου. Τυπικοί βαθµοί 

υπολογίστηκαν ξεχωριστά µε βάση την κατανοµή των αρχικών βαθµολογιών σε 9 υπο-

οµάδες του τυπικού δείγµατος (3 επίπεδα ηλικίας [19-31, 32-55, 56-70 έτη] x 3 επίπεδα 

εκπαίδευσης [3-8, 9-12, 13-18 έτη]).  

 Τη δεύτερη οµάδα ελέγχου (Ν=60) αποτελούσαν 46 άνδρες και 14 γυναίκες, µε µέση 

ηλικία 38,40 έτη (ΤΑ = 11,9, εύρος 20-70) και 10,60 έτη επίσηµης εκπαίδευσης (ΤΑ = 2,56, 

εύρος 4-16). Οι δύο οµάδες δεν διέφεραν στη µέση ηλικία και έτη επίσηµης εκπαίδευσης (t-

test, p > ,5) αλλά ούτε και στην κατανοµή των ατόµων στις µεταβλητές φύλο, οικογενειακή 

κατάσταση, και γεωγραφική προέλευση (X2, p > .3). Η χρήση της εξοµοιωµένης οµάδας 



ελέγχου εξυπηρετεί δύο σκοπούς. Πρώτον, την επιβεβαίωση των ευρηµάτων των αναλύσεων 

µε βάση τους τυπικούς βαθµούς. ∆εύτερον, τη διερεύνηση του πιθανού διαµεσολαβητικού 

ρόλου επιδόσεων που σχετίζονται µε τη βραχυπρόθεσµη και ενεργό µνήµη, τη ρέουσα 

νοηµοσύνη, και την αρχική ικανότητα µάθησης σε δείκτες δευτερογενούς µνήµης.  

 

Αποτελέσµατα 

 

Σύγκριση µε τον τυπικό πληθυσµό 

 Αν και η µέση τυπική επίδοση της οµάδας των ασθενών δε διέφερε από το µέσο όρο 

του πληθυσµού στη δοκιµασία προσληπτικού λεξιλογίου (ΜΟ τιµών z = -,22, ΤΑ = ,70, p > 

.15), παρουσίαζαν σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση από την αναµενόµενη µε βάση την ηλικία 

και το µορφωτικό τους επίπεδο στη δοκιµασία ρέουσας νοηµοσύνης GAMA (ΜΟ τιµών z = -

,95, ΤΑ = ,79, p = ,001). Το ποσοστό των ασθενών που σηµείωσαν σηµαντικά ελλειµµατική 

επίδοση (z < -1,5) στην τελευταία δοκιµασία ήταν 22,3%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον 

τυπικό πληθυσµό είναι µόλις 4,8% (X2 = 5.47, p = .019). Τα αντίστοιχα ποσοστά για τη 

δοκιµασία προσληπτικού λεξιλογίου ήταν 4,7% και 5,3%.  

 Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις επιδόσεις των ασθενών στις δοκιµασίες µνήµης. 

Σηµαντικά χαµηλότερες από το µέσο όρο του τυπικού πληθυσµού, ελέγχοντας πάντα για την 

ηλικία και το µορφωτικό επίπεδο, ήταν οι επιδόσεις των ασθενών στην ανάκληση 

αφηγηµατικών στοιχείων και λέξεων τόσο µετά από καθυστέρηση 30 λεπτών όσο και άµεσα 

(χωρίς καθυστέρηση).  

 Χρησιµοποιώντας όµως προσαρµοσµένο κριτήριο σηµαντικότητας µε τη µέθοδο 

Bonferonni (α = .002), η διαφορά των ΜΟ της οµάδας των ασθενών από το ΜΟ του τυπικού 

πληθυσµού βρέθηκε να είναι στατιστικά σηµαντική για τους εξής δείκτες: Άµεση Ανάκληση 

της Β Ιστορίας και Άµεση Ανάκληση Καταλόγου Λέξεων (σύνολο 5 προσπαθειών, βλ. 



Πίνακα 2). Οριακή σηµαντικότητα βρέθηκε για τους δείκτες Καθυστερηµένης ανάκλησης 

αφηγηµατικών στοιχείων (p < .003) και ∆είκτη Συγκράτησης Καταλόγου Λέξεων (p < .004).  

   Αν και συνολικά η επίδοση των ασθενών στις εν λόγω δοκιµασίες δεν βρέθηκε να 

αποκλίνει περισσότερο από περίπου µία τυπική απόκλιση από το µέσο όρο του πληθυσµού, 

σε ατοµικό επίπεδο τα ποσοστά των ασθενών που εµφάνισαν σηµαντικά ελλειµµατική 

επίδοση σε επιµέρους δείκτες µνηµονικής ικανότητας ήταν αρκετά υψηλά, µε ανώτερα τα 

αντίστοιχα ποσοστά στην Καθυστερηµένη ανάκληση στοιχείων της Ιστορίας Α (30% του 

δείγµατος), και στο συνολικό αριθµό λέξεων που ανακλήθηκαν χωρίς καθυστέρηση στις 

πέντε προσπάθειες της δοκιµασίας AVLT (33%). Η διαθεσιµότητα σχετικών δεδοµένων από 

τον τυπικό πληθυσµό, όµως, επέτρεψε την αποτίµηση του µεγέθους αυτών των ποσοστών σε 

σχέση µε τη συχνότητα ακραίων τιµών που αναµένονται φυσιολογικά. Από τη σύγκριση 

αυτή, µέσω του κριτηρίου Χ2 (βλ. Πίνακα 3) βρέθηκε σηµαντικά αυξηµένη (p < .002) 

συχνότητα ελλειµµατικών επιδόσεων στο δείκτη συγκράτησης του καταλόγου λέξεων και 

στη δοκιµασία ενεργού µνήµης (αντίστροφη ανάκληση αριθµών), και οριακά αυξηµένη 

συχνότητα ελλειµµατικής επίδοσης στην ικανότητα ανάκλησης λέξεων (1η προσπάθεια και 

συνολικό αριθµό στην άµεση ανάκληση). 

 



Πίνακας 1. ∆είκτες κεντρικής τάσης αρχικών και τυπικών βαθµών στις δοκιµασίες µνήµης 

για τους ασθενείς. 

 Αρχικές Τιµές Τιµές z 
 Εύρος ΜΟ ΤΑ ΜΟ ΤΑ 

Μνήµη Ιστοριών 

Ιστορία Α-Άµεση Ανάκλ. 4 19 11,83 4,40 -,59 1,00 
Ιστορία Β-Άµεση Ανάκλ. 1η φορά 5 16 10,78 3,44 -,57 ,82 
Ιστορία Β-Άµεση Ανάκλ. 2η φορά 5 23 15,91 4,78 -,62 1,26 
Ιστορία Α-Καθυστ. Ανάκλ. 0 18 8,74 4,93 -,77 1,10 
Ιστορία Β-Καθυστ. Ανάκλ. 5 21 13,65 4,44 -,66 1,16 
Ιστορία Α-∆είκτης Συγκράτησης 0 1,3 ,72 ,28 -,79 2,02 
Ιστορία Β-∆είκτης Συγκράτησης ,6 1,1 ,86 ,12 -,24 1,00 
Προσθενεργός Παρεµβολή (Άµεση) -8 6 1,04 3,45 -2,13 ,97 
Προσθενεργός Παρεµβολή (Καθύστ.) -12 2 -4,91 3,8 ,08 1,27 
Ιστορία Α-Αναγνώριση 4 12 8,69 2,03 -,75 1,36 
Ιστορία Α-Αναγνώριση 7 12 9,87 1,46 -,43 1,53 
∆είκτης Μάθησης -3 11 5,13 3,01 ,10 1,03 

Μνήµη Καταλόγου Λέξεων 
Άµεση Ανάκληση 1η Προσπάθεια 1 7 4,68 1,52 -,72 ,79 
Άµεση Ανάκληση 5η Προσπάθεια 7 14 11,05 1,99 -,44 1,22 
Παρεµβαλόµενος Κατάλογος 2 8 5,00 1,60 -,38 ,88 
Ανάκληση µε µικρή καθυστέρηση 4 12 8,55 2,28 -,76 1,20 
Ανάκληση µε µεγάλη καθυστέρηση 3 11 7,41 2,28 -1,12 1,07 
Άµεση Ανάκληση-Σύνολο 5 προσπ. 25 56 40,82 8,18 -1,12 1,10 
∆είκτης Μάθησης 2 11 6,36 1,99 ,28 1,02 
∆είκτης Συγκράτησης ,3 1 ,67 ,20 -,89 1,30 
Αναγνώριση ,4 1 ,85 ,13 -,12 1,58 
Προσθενεργός Παρεµβολή -3 3 -,32 1,36 -,54 ,72 
Οπισθενεργός Παρεµβολή 0 7 2,50 2,09 ,18 1,83 

Μνήµη Αριθµών (βραχυπρόθεσµη) 
Ευθεία Ανάκληση 9 25 16,52 4,46 ,03 1,37 
Αντίστροφη Ανάκληση 7 19 12,00 3,64 -,57 1,10 
Σηµείωση: Χαµηλές τιµές z στους δείκτες παρεµβολής υποδηλώνουν µικρό ύψος παρεµβολής. 
 

 

 

 

 

 



Πίνακας 2. ∆ιαφορές τυπικών βαθµών από το µέσο όρο του τυπικού πληθυσµού για την 

οµάδα των ασθενών. 

 t SE p 

Μνήµη Ιστοριών 

Ιστορία Α-Άµεση Ανάκλ. -3,050 ,22439 ,008 
Ιστορία Β-Άµεση Ανάκλ. 1η φορά -4,061 ,17447 ,002* 
Ιστορία Β-Άµεση Ανάκλ. 2η φορά -2,757 ,27892 ,022 
Ιστορία Α-Καθυστ. Ανάκλ. -3,487 ,24352 ,003 
Ιστορία Β-Καθυστ. Ανάκλ. -3,432 ,24911 ,003 
Ιστορία Α-∆είκτης Συγκράτησης -1,770 ,46344 ,136 
Ιστορία Β-∆είκτης Συγκράτησης -1,416 ,22524 ,168 
Προσθενεργός Παρεµβολή (Άµεση) -3,724 ,27141 ,637 
Προσθενεργός Παρεµβολή (Καθύστ.) -3,758 ,20484 ,001* 
Ιστορία Α-Αναγνώριση -2,734 ,30717 ,016 
Ιστορία Α-Αναγνώριση ,492 ,33226 ,070 
∆είκτης Μάθησης -9,465 ,23245 ,764 

Μνήµη Καταλόγου Λέξεων 
Άµεση Ανάκληση 1η Προσπάθεια -4,181 ,18523 ,004 
Άµεση Ανάκληση 5η Προσπάθεια -1,754 ,27948 ,114 
Παρεµβαλόµενος Κατάλογος -2,069 ,20022 ,057 
Ανάκληση µε µικρή καθυστέρηση -2,849 ,26083 ,021 
Ανάκληση µε µεγάλη καθυστέρηση -4,862 ,22087 ,0018* 
Άµεση Ανάκληση-Σύνολο 5 προσπ. -4,771 ,25160 ,001* 
∆είκτης Μάθησης 1,214 ,22824 ,240 
∆είκτης Συγκράτησης -3,283 ,25647 ,004 
Αναγνώριση -,401 ,36458 ,682 
Προσθενεργός Παρεµβολή 1,189 ,16252 ,008 
Οπισθενεργός Παρεµβολή -3,147 ,35053 ,709 

Μνήµη Αριθµών (βραχυπρόθεσµη) 

Ευθεία Ανάκληση -,372 ,28438 ,694 

Αντίστροφη Ανάκληση -2,802 ,23726 ,014 

Significantly different than 0 at α = .002. βε = 22.  
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Πίνακας 3. Συχνότητα ελλειµµατικών επιδόσεων στην οµάδα των ασθενών και στον 

τυπικό πληθυσµό. 

 % ατόµων µε  z < -1,5 

 Ασθενείς 
(Ν=24)  

Τυπικός Πληθυσµός 
(Ν = 450) 

Μνήµη Ιστοριών 

Ιστορία Α-Άµεση Ανάκλ. 22 10 
Ιστορία Β-Άµεση Ανάκλ. 1η φορά 9 5 
Ιστορία Β-Άµεση Ανάκλ. 2η φορά 26 8* 
Ιστορία Α-Καθυστ. Ανάκλ. 30 14 
Ιστορία Β-Καθυστ. Ανάκλ. 26 10 
Ιστορία Α-∆είκτης Συγκράτησης 26 8* 
Ιστορία Β-∆είκτης Συγκράτησης 17 10 
Προσθενεργός Παρεµβολή (Άµεση)1 13 7 
Προσθενεργός Παρεµβολή (Καθύστ.)1 8 8 
Ιστορία Α-Αναγνώριση 22 11 
Ιστορία B-Αναγνώριση 24 7* 
∆είκτης Μάθησης 4 4 

Μνήµη Καταλόγου Λέξεων 
Άµεση Ανάκληση 1η Προσπάθεια 24 2** 
Άµεση Ανάκληση 5η Προσπάθεια 23 10 
Παρεµβαλόµενος Κατάλογος 13 5 
Ανάκληση µε µικρή καθυστέρηση 23 12 
Ανάκληση µε µεγάλη καθυστέρηση 27 8* 
Άµεση Ανάκληση-Σύνολο 5 προσπ. 33 9** 
∆είκτης Μάθησης 4 5 
∆είκτης Συγκράτησης 27 4*** 
Αναγνώριση 18 9 
Προσθενεργός Παρεµβολή

1 4 4 
Οπισθενεργός Παρεµβολή

1 23 9 
Μνήµη Αριθµών (βραχυπρόθεσµη) 

Ευθεία Ανάκληση 18 7 
Αντίστροφη Ανάκληση 26 5*** 

Για τους δείκτες Παρεµβολής το κριτήριο «ελλειµµατικής» επίδοσης ορίστηκε 

στην τιµή z > 1,5. X2 (1) *p = .05, **p = ,005, ***p = ,001 

 

 

 

 

 



 

 

 

    



 
 

 

 

Απευθείας σύγκριση µε εξοµοιωµένο δείγµα µαρτύρων 

 

 Τα αποτελέσµατα των απευθείας συγκρίσεων των δύο οµάδων στους επιµέρους 

δείκτες µνηµονικής ικανότητας (αρχικές τιµές), ήταν σε µεγάλο βαθµό όµοια µε εκείνα από 

τις αναλύσεις επί των τυπικών βαθµών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 4,     Μεγάλες διαφορές 

(µε µέγεθος επίδρασης: ,11 > η2 > ,18) βρέθηκαν τόσο στην άµεση όσο και στην 

καθυστερηµένη (ελεύθερη ανάκληση της Β ιστορίας) καθώς και στην άµεση και 

καθυστερηµένη ανάκληση του καταλόγου λέξεων. Αν και η χαµηλή επίδοση των ασθενών 

στους δείκτες αφηγηµατικής δευτερογενούς µνήµης φαίνεται να εξαρτάται από ατοµικές 

διαφορές στην πρωτογενή µνήµη, το ίδιο δεν παρατηρήθηκε στις επιδόσεις στη δοκιµασία 

AVLT, όπου οι διαφορές µεταξύ των οµάδων διατηρήθηκαν και µετά το στατιστικό έλεγχο 

των επιδόσεων στη δοκιµασία Μνήµη Αριθµών. Αντίθετα, στο σύνολό τους οι διαφορές 

µεταξύ των οµάδων φάνηκε να εξαρτάται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από τη 

δυσκολία των ασθενών στην επίλυση οπτικών προβληµάτων (δείκτης ρέουσας νοηµοσύνης).  



Πίνακας 4.  

    Μεταβλητή συνδυακύµανσης (p) 

 F (1,82) p η
2 GAMA BM EM 

Αρχ. 
Μαθ.1 

Μνήµη Ιστοριών 

Ιστορία Α-Άµεση Ανάκλ. 5,44 ,02 ,06 ,08 ,07 ,03 - 
Ιστορία Β-Άµεση Ανάκλ. 1η φορά 10,25 ,002 ,11 ,05 ,0001 ,005 - 
Ιστορία Β-Άµεση Ανάκλ. 2η φορά 6,81 ,01 ,08 >,1 ,0001 ,03 - 
Ιστορία Α-Καθυστ. Ανάκλ. 10,14 ,002 ,11 ,01 >,1 ,003 ,02 
Ιστορία Β-Καθυστ. Ανάκλ. 6,81 ,01 ,08 >,1 ,0001 ,03 >,1 
Ιστορία Α-∆είκτης Συγκράτησης 7,23 ,009 ,08 ,01 >,1 ,008 ,03 
Ιστορία Β-∆είκτης Συγκράτησης ,30 >,1 - >,1 ,03 >,1 >,1 
Προσθενεργός Παρεµβολή (Άµεση) ,70 >,1 - >,1 >,1 >,1 - 
Προσθενεργός Παρεµβολή (Καθυστ.) ,94 >,1 - >,1 ,0001 >,1 - 
Ιστορία Α-Αναγνώριση 7,89 ,006 ,09 >,1 ,008 ,01 >,1 
Ιστορία Β-Αναγνώριση 7,02 ,01 ,08 >,1 ,004 ,02 >,1 
∆είκτης Μάθησης ,30 >,1 - >,1 >,1 >,1 - 

Μνήµη Καταλόγου Λέξεων 
Άµεση Ανάκληση 1η Προσπάθεια 14,60 ,0001 ,16 ,007 ,0001 ,001 - 
Άµεση Ανάκληση 5η Προσπάθεια 5,83 ,01 ,07 >,1 ,01 ,03 - 
Παρεµβαλόµενος Κατάλογος 5,09 ,03 ,06 >,1 ,02 ,05 - 
Ανάκληση µε µικρή καθυστέρηση 2,40 >,1 - >,1 >,1 >,1 - 
Ανάκληση µε µεγάλη καθυστέρηση 16,99 ,0001 ,18 ,009 ,0001 ,001 ,002 
Άµεση Ανάκληση-Σύνολο 5 προσπ. 15,16 ,0001 ,18 ,007 ,0001 ,0001 - 
∆είκτης Μάθησης 1,13 >,1 - >,1 >,1 >,1 - 
∆είκτης Συγκράτησης 11,43 ,0001 ,13 ,04 ,004 ,01 ,003 
Αναγνώριση 8,02 ,006 ,09 ,01 ,007 ,005 ,03 
Προσθενεργός Παρεµβολή 5,66 ,02 ,07 ,03 ,03 ,05 - 
Οπισθενεργός Παρεµβολή ,3 >,1 - >,1 >,1 >,1 - 

Μνήµη Αριθµών (βραχυπρόθεσµη) 

Ευθεία Ανάκληση ,04 >,1 - >,1 - - - 

Αντίστροφη Ανάκληση 3,85 ,05 ,05 >,1 - - - 
1 Η βαθµολογία στο δείκτη Ιστορία Α-Άµεση Ανάκληση χρησιµοποιήθηκε ως µεταβλητή συνδυακύµανσης για 

τις µεταβλητές Ιστορία Α-∆είκτης Συγκράτησης και Ιστορία Α-Αναγνώριση. Η βαθµολογία στο δείκτη Ιστορία 

Β-Άµεση Ανάκληση χρησιµοποιήθηκε ως µεταβλητή ελέγχου για τις µεταβλητές Ιστορία Β-∆είκτης 

Συγκράτησης και Ιστορία Β-Αναγνώριση. Ο δείκτης Άµεση Ανάκληση 5η Προσπάθεια χρησιµοποιήθηκε ως 

µεταβλητή ελέγχου Ανάκληση µε µεγάλη καθυστέρηση, Αναγνώριση, και ∆είκτης Συγράτησης της δοκιµασίας 

AVLT. ΒΜ: Βραχυπρόθεσµη µνήµη (Ευθεία ανάκληση αριθµών), ΕΜ: Ενεργός µνήµη (Αντίστροφη ανάκληση 

αριθµών). Με πλάγια γράµµατα οριακά αποτελέσµατα που δεν πληρούσαν το διορθωµένο κριτήριο α = .002.  

 

  



Συσχετίσεις κλινικών χαρακτηριστικών και µνηµονικής ικανότητας 

 

 ∆είκτες συναισθηµατικής κατάστασης βρέθηκαν να σχετίζονται σηµαντικά µόνο µε 

ατοµικές βαθµολογίες στη Μνήµη Ιστοριών. Συγκεκριµένα, αρνητικές συνάφειες βρέθηκαν 

µεταξύ της βαθµολογίας στην κλίµακα CESD και την ικανότητα άµεσης ανάκλησης 

στοιχείων της Β ιστορίας (r = -,60, p = .005). Μικρότερη αρνητική συνάφεια βρέθηκε επίσης 

και µε το βαθµό άµεσης ανάκλησης της Α ιστορίας (r = -,39, p > .1). Τέλος, µέτριες 

αρνητικές συνάφειες παρατηρήθηκαν µεταξύ της βαθµολογίας στην κλίµακα Θετικών 

Συµπτωµάτων και της ικανότητας τόσο άµεσης ελεύθερης ανάκλησης (r = -,53, p = .01), όσο 

και καθυστερηµένης αναγνώρισης της Β ιστορίας (r = -,45, p = .03).  

     Σ’ αυτό το πλαίσιο διερευνήθηκαν περεταίρω τα χαρακτηριστικά των ασθενών που 

εµφάνισαν γενικευµένα ελλείµµατα δευτερογενούς µνήµης (τιµή z < -1,5) σε ένα ή 

περισσότερους δείκτες και των δύο δοκιµασιών (Μνήµη Ιστοριών και AVLT). Έξι ασθενείς 

παρουσίασαν τέτοιο περίγραµµα επιδόσεων. ∆εν βρέθηκε όµως κάποια συστηµατική διαφορά 

µεταξύ αυτών και των υπολοίπων 16 ασθενών (p > .3) σε δηµογραφικές µεταβλητές, ή στην 

επίδοσή τους σε δοκιµασίες λεκτικής (PPVT-R) ή µη λεκτικής (GAMA) νοηµοσύνης, 

πρωτογενούς µνήµης (Μνήµη Αριθµών), και βαρύτητας ψυχιατρικών συµπτωµάτων (CESD, 

STAI-B, SANS, SAPS).  

 

Συζήτηση 

       Έρευνες των τελευταίων είκοσι ετών δείχνουν ότι ελλείµµατα σε γνωστικές διεργασίες 

αποτελούν έναν από τους κύριους προβλεπτικούς δείκτες για φτωχές κοινωνικές και 

λειτουργικές συνέπειες σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια (Goff et al., 2004). Η γνωστική 

δυσλειτουργία στην σχιζοφρένεια γενικά συµπεριλαµβάνει τους τοµείς προσοχής και 

συγκέντρωσης, ψυχοκινητικής ταχύτητας, µάθησης και µνήµης όπως και, εκτελεστικές 



λειτουργίες (Mesholam-Gately et al., 2004). 

        Κατά τις τελευταίες δεκαετίες µελέτες παρείχαν σηµαντικές ενδείξεις που υποστηρίζουν 

τον κρίσιµο ρόλο αµφίπλευρων προµετωπιαίων περιοχών του πρόσθιου φλοιού του 

προσαγωγίου, και βρεγµατικών περιοχών στη µνήµη εργασίας (Rypma et al., 2002). Η 

µεσαία µετωπιαία έλικα (περιοχή Brodmann 9/46), ενεργοποιείται κυρίως κατά τον χειρισµό 

και την εκτελεστική εποπτεία εισερχόµενων ερεθισµάτων, ενώ η κάτω µετωπιαία έλικα (ΒΑ 

44), τµήµατα της άνω µετωπιαίας έλικας (προκινητική και συµπληρωµατική κινητική 

περιοχή, ΒΑ 6)  και ο βρεγµατικός συνειρµικός φλοιός πιθανώς εµπλέκονται στη βραχύχρονη 

διατήρηση πληροφοριών (Paulesu et al., 1993). 

       Η µνήµη εργασίας παρουσιάζει συστηµατικό έλλειµµα στην οµάδα ασθενών µε 

σχιζοφρένεια και αποτελεί ένα πολυσύνθετο σύστηµα περιορισµένης χωρητικότητας για την 

εξάσκηση, τον χειρισµό, και την µεταµόρφωση των πληροφοριών ενεργά στο νου. Σε αυτήν 

την οπτική πολυσύνθετου µοντέλου, η µνήµη εργασίας αποτελεί σύστηµα ιεραρχικά 

οργανωµένο µε ένα κεντρικό εκτελεστή που βρίσκεται πάνω από τρία υφιστάµενα συστήµατα 

αποθήκευσης ρευστών πληροφοριών (δηλ. φωνολογική θηλιά, οπτικοχωρικό σηµειωµατάριο, 

επεισοδιακή προσωρινή µνήµη).  

    Σύµφωνα µε τον Baddeley (2003), ο κεντρικός εκτελεστής µπορεί να υποδιαιρεθεί σε δύο 

κατηγορίες βάσει του εθελούσιου ελέγχου στο περιεχόµενο των υποσυστηµάτων. Η πρώτη 

περιλαµβάνει συνήθειες, σχήµατα, στάσεις, ή περιβαλλοντικές νύξεις που έµµεσα ελέγχουν 

τα υφιστάµενα συστήµατα της µνήµης εργασίας, επιτρέποντας στα νευρωνικά συστήµατα να 

ελέγχουν τις γνωστικές διεργασίες και την συµπεριφορά χωρίς συνειδητή επίγνωση. Αυτή η 

συνιστώσα, µπορεί να θεωρηθεί ως αυτόµατη διεργασία ελέγχου των συστηµάτων της 

µνήµης εργασίας. Η δεύτερη συνιστώσα του κεντρικού εκτελεστή είναι το σύστηµα 

εποπτικής δραστηριότητας και είναι υπεύθυνο για τον κατευθυνόµενο, από το έργο και τον 

στόχο, έλεγχο των γνωστικών διεργασιών και συµπεριφοράς εντός της συνειδητής επίγνωσης.  



     Όσον αφορά τη σχιζοφρένεια, έχει βρεθεί η ύπαρξη δυσλειτουργίας της µνήµης εργασίας, 

η οποία  αντανακλά τη δυσκολία στον εκούσιο έλεγχο των ρευστών συστηµάτων της µνήµης 

(δηλ. το σύστηµα εποπτικής δραστηριότητας). Πειραµατικά παραδείγµατα της µνήµης 

εργασίας (πχ. n-back, καθυστερηµένη σύγκριση) έχουν στον πυρήνα τους οδηγίες, που πρέπει 

να ακολουθήσουν οι συµµετέχοντες για να ολοκληρώσουν αποτελεσµατικά τη δοκιµασία. 

Συνεπώς, τα ελλείµµατα των ασθενών στην έρευνα µας µπορεί να έγκειται  στη δυσκολία της 

διατήρησης οδηγιών της δοκιµασίας, η οποία περιλαµβάνει  εποπτική δραστηριότητα. 

      Ωστόσο, αρκετές ποσοτικές µετά-αναλυτικές επισκοπήσεις έχουν ενισχύσει την ιδέα ότι η 

δυσλειτουργία της εργαζόµενης µνήµης αποτελεί βασικό δείκτη της σχιζοφρένειας 

(Dickinson et al., 2007; Forbes et al., 2009; Glahn et al., 2005; Lee & Park, 2005; Minzenberg 

et al., 2009; Piskulic et al., 2007; Reichenberg & Harvey, 2007; Van Snellenberg et al., 2006). 

Η µετά-ανάλυση των Lee και Park (2005), για παράδειγµα, εξέτασε µόνο τις δοκιµασίες 

µνήµης εργασίας (δηλ. δοκιµασία καθυστερηµένης απόκρισης, καθυστερηµένη σύγκριση, n-

back, δοκιµασίες ζεύγους –πχ. διαστήµατος ψηφίων και χώρων, διάρκεια ανάγνωσης, 

διάρκεια εκτέλεσης µαθηµατικών πράξεων) και βρήκαν ελλείµµατα σε όλες τις µορφές.  

    Σε µια όµοια µετά-ανάλυση µόνο δοκιµασιών µνήµης εργασίας, οι Forbes και οι 

συνεργάτες του (2009) εξέτασαν το φωνολογικό σύστηµα (π.χ., δοκιµασία συµφώνου 

τρίγραµµου, δοκιµασία περισπασµού βραχείας και µακριάς διάρκειας ψηφίων, δοκιµασίες 

λεκτικής µάθησης), το οπτικοχωρικό σύστηµα (π.χ., δοκιµασία οπτικής µνήµης του Benton, 

δοκιµασίες άµεσης οπτικής ανάκλησης, δοκιµασίες άµεσης αναγνώρισης προσώπων), και το 

κεντρικό εκτελεστικό (π.χ., αυτό-προσδιορισµένη υπόδειξη, βαθµολόγηση στρατηγικής 

χωρικής µνήµης εργασίας CANTAB). Όπως τα αποτελέσµατα που αναφέρθηκαν από τους 

Lee και Park (2005), έτσι και οι Forbes και οι συνεργάτες του (2009), βρήκαν στατιστικά 

σηµαντικά µεγέθη επίδρασης για όλες τις µετρήσεις. Επιπρόσθετα, βρήκαν ότι από τις 36 

µετρήσεις της µνήµης εργασίας που συµπεριλήφθηκαν στην µετά-ανάλυση, µόνο η µάθηση 



λεκτικού καταλόγου και τα ζεύγη Ψηφίων (προς τα µπρός και αντίστροφα) συσχετίστηκαν µε 

την σοβαρότητα θετικών και αρνητικών συµπτωµάτων. Αυτά τα αποτελέσµατα υποδεικνύουν 

ότι τα ελλείµµατα της µνήµης εργασίας είναι µέρος ενός ‘χαρακτηριστικού σχιζοφρένειας’ 

αντί για στιγµιαία αποδιοργάνωση που είναι δευτερεύουσα σε έντονα συµπτώµατα.  

    Συνεπώς, τα γνωστικά ελλείµµατα που συσχετίζονται µε την µνήµη εργασίας αποτελούν 

ισχυρούς δείκτες ψυχοκοινωνικής δυσλειτουργίας (Brekke et al., 2005; Green, 1996; Green et 

al., 2004; Green et al., 2000; Twamley et al., 2006). 

       Όσον αφορά την έρευνα µας, τα αποτελέσµατα, σε επίπεδο οµάδας, έδειξαν σηµαντικά 

χαµηλότερη της αναµενόµενης επίδοσης για τους ασθενείς στη δοκιµασία επίλυσης µη 

λεκτικών προβληµάτων GAMA καθώς και σε 3 µνηµονικούς δείκτες: Άµεση Ανάκληση Β 

Ιστορίας, Άµεση Ανάκληση Καταλόγου Λέξεων (σύνολο 5 προσπαθειών), και 

καθυστερηµένη ανάκληση καταλόγου λέξεων. Σε ατοµικό όµως επίπεδο, εξετάζοντας δηλαδή 

τη συχνότητα εµφάνισης κλινικά σηµαντικών ελλειµµάτων, σηµαντική έκπτωση σε ποσοστά 

που αγγίζουν το ¼ των ασθενών—και είναι τουλάχιστον τριπλάσια σε σχέση µε το γενικό 

πληθυσµό—καταγράφηκαν τόσο σε δείκτες άµεσης (Ιστορία Β, Λίστα Α 1η ανάκληση και 

σύνολο 5 προσπαθειών) όσο και καθυστερηµένης ανάκλησης (Ιστορία Α-δείκτης 

συγκράτησης, Ιστορία Β-Αναγνώριση, AVLT-Ανάκληση λίστας Α µε µεγάλη καθυστέρηση, 

και AVLT-δείκτης συγκράτησης).   

      Μέσω µιας σειρά αναλύσεων συνδυακύµανσης επιχειρήσαµε να ανιχνεύσουµε 

γνωστικούς παράγοντες που πιθανώς σχετίζονται µε τις χαµηλές επιδόσεις των ασθενών 

στους παραπάνω δείκτες σε σχέση µε δηµογραφικά εξοµοιωµένη υπο-οµάδα του γενικού 

πληθυσµού. Ως πιθανώς διαµεσολαβητικοί παράγοντες διερευνήθηκαν οι εξής: ικανότητα 

επίλυσης µη λεκτικών προβληµάτων (GAMA), βραχυπρόθεσµη λεκτική µνήµη (ευθεία 

ανάκληση ψηφίων), ενεργός λεκτική µνήµη (αντίστροφη ανάκληση ψηφίων), ικανότητα 

αρχικής µάθησης αφηγηµατικών στοιχείων ή λέξεων (ως µεταβλητές ελέγχου για τους 



δείκτες καθυστερηµένης ανάκλησης και αναγνώρισης Ιστοριών και καταλόγου λέξεων, 

αντίστοιχα).  

    Τα αποτελέσµατα αυτών των αναλύσεων συνιστούν ότι η ικανότητα λεκτικής, 

βραχυπρόθεσµης µνήµης καθαυτή δεν φαίνεται να συµβάλλει στις δυσκολίες των ασθενών. 

Αντίθετα η ικανότητα επίλυσης µη λεκτικών προβληµάτων (επίδοση που εκλαµβάνεται και 

ως δείκτης µη λεκτικής νοηµοσύνης) φαίνεται να συµβάλει σηµαντικά στις µνηµονικές 

επιδόσεις των ασθενών, ιδιαίτερα για αφηγηµατικά στοιχεία. Η συµβολή της ενεργού 

λεκτικής µνήµης αξιολογείται επίσης ως µικρή: ελέγχοντας για τις διαφορές των δύο οµάδων 

στην εν λόγω µεταβλητή δεν µειώνει σηµαντικά τις διαφορές τους στους δείκτες άµεσης και 

καθυστερηµένης ανάκλησης. Μερική εξαίρεση αποτελεί η Άµεση Ανάκληση της Β ιστορίας 

και ο δείκτης συγκράτησης AVLT όπου το επίπεδο σηµαντικότητας της διαφοράς µεταξύ των 

δύο οµάδων πέφτει σε οριακή τιµή (p = ,005 και p =.01, αντίστοιχα).  

    Τέλος, αναφορικά µε τους δείκτες καθυστερηµένης ανάκλησης καταλόγου λέξεων (όπου 

και παρατηρήθηκαν αρχικά σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων) ελέγχοντας για την 

ικανότητα αρχικής µάθησης (πρώτη, άµεση ανάκληση Λίστας Α) δεν εξάλειψε τις διαφορές 

µεταξύ των οµάδων (αν και το επίπεδο σηµαντικότητας µειώθηκε σε οριακά επίπεδα [p = 

.003] για το ∆είκτη Συγκράτησης Καταλόγου λέξεων).  

   Κάποιοι από τους παραπάνω µνηµονικούς δείκτες φαίνεται να σχετίζονται µε τη βαρύτητα 

των κλινικών συµπτωµάτων των ασθενών (βαρύτητα/συχνότητα καταθλιπτικών 

συµπτωµάτων και βαρύτητα/συχνότητα θετικών ψυχωτικών συµπτωµάτων). Ωστόσο, τα 

αποτελέσµατα της έρευνας φαίνονται να έχουν επηρεαστεί από το  ανοµοιογενές δείγµα,  

καθώς οι οµάδες έλεγχου που χρησιµοποιήσαµε αποτελούσαν το  δείγµα στάθµισης των 

ψυχοµετρικών εργαλείων που χρησιµοποιήθηκαν στη µελέτη. Αν και το δείγµα ήταν σε 

µεγάλο βαθµό αντιπροσωπευτικό του Ελληνικού πληθυσµού αναφορικά µε την κατανοµή 

των συµµετεχόντων κατά ηλικία, έτη επίσηµης εκπαίδευσης και γεωγραφική προέλευση, 



παρ’ όλα αυτά διέφερε σηµαντικά από το κλινικό δείγµα στα εν λόγω χαρακτηριστικά.       

Επίσης, οι ασθενείς διέφεραν από την οµάδα ελέγχου ως προς το ιστορικό της διαταραχής και 

τη θεραπεία, και εξετάστηκαν ενώ ήταν ακόµη σε νοσηλεία, αν και προσπαθήσαµε να τους 

αξιολογήσουµε λίγο πριν το εξιτήριο και ενώ είχαν σταθεροποιηθεί. Τέλος, τα υψηλά επίπεδα 

άγχους των ασθενών στην κλίµακα ιδιοσυγκρασιακού άγχους Spielberger (68%) αποτέλεσε 

ανασταλτικός παράγοντας της επίδοσης τους στις δοκιµασίες. Εν όψει όµως της απουσίας 

σηµαντικών συσχετίσεων µεταξύ δεικτών βαρύτητας της νόσου και δεικτών άµεσης 

µνήµης/επιτελικής ικανότητας, δεν υποστηρίζεται η υπόθεση ότι τα παρατηρούµενα 

ελλείµµατα σε δείκτες δευτερογενούς λεκτικής µνήµης αποδίδεται στη βαρύτητα της νόσου η 

οποία πρωτογενώς διαταράσσει την ικανότητα βραχυπρόθεσµης αποθήκευσης και 

επεξεργασίας λεκτικών πληροφοριών. 

       Ωστόσο, υπάρχουν έρευνες που υποστηρίζουν πως τα ελλείµµατα στην βραχυπρόθεσµη 

µνήµη επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη µακροπρόθεσµη µνήµη, καθώς υπάρχουν 

διαφορετικά είδη σύνδεσης και η µορφή σύνδεσης που περιλαµβάνεται σε µια δοκιµασία 

µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε έναν συνδυασµό πολλαπλών παραγόντων, που 

συµπεριλαµβάνουν διαδικασίες καθοδηγούµενες από δεδοµένα (π.χ., πολυπλοκότητα 

αντικειµένου) και από έννοιες (π.χ., εµπλοκή της µακροπρόθεσµης µνήµης), (Mayes et al., 

2005). Η έρευνα της µακροπρόθεσµης µνήµης έχει δείξει ότι οι γνωστικές διεργασίες και οι 

νευρωνικοί συσχετισµοί που συµπεριλαµβάνονται στις ενδό-αντικειµενικές και δια-

αντικειµενικές συσχετίσεις µπορεί να διαφέρουν (Mayes et al., 2007), και πολλές µελέτες 

έχουν υποστηρίξει ότι οι κεντρικές πληροφορίες απαιτούν λιγότερη προσοχή και σκόπιµη 

επεξεργασία σε σχέση µε τις πληροφορίες περιφερικής πηγής (Moscovitch et al., 1995; 

Spencer & Raz, 1995; Troyer & Craik, 2000). Συνεπώς, τα ελλείµµατα που παρουσίασαν οι 

ασθενείς στη µελέτη µας, µπορεί να οφείλονται στον βαθµό της µετά-προσπάθειας 

επεξεργασίας που εκτελέστηκε από το εποπτικό τους σύστηµα.   



          Επίσης, αρκετές ενδείξεις προέρχονται από αναπτυξιακή έρευνα, µελέτες σε 

ηλικιωµένους καθώς και προηγούµενες µελέτες στη σχιζοφρένεια (Spencer & Raz, 1995; 

Ling & Blades, 2002).  Ενδιαφέρον προκαλεί το ότι ένα µεγάλο σώµα ενδείξεων αφορά 

ελλείµµατα ενδο-αντικειµενικών συνειρµών στην επεισοδιακή µνήµη σε ασθενείς µε 

σχιζοφρένεια (Aleman et al., 1999; Lepage et al., 2006), και έχει βρεθεί ότι αυτές οι 

δυσκολίες µπορεί να οφείλονται σε ελλείµµατα στην ικανότητά τους να συνδέουν 

διαφορετικά είδη πληροφοριών πλαισίου στην µνήµη εργασίας, πράγµα που µε την σειρά 

του, διαταράσσει τον σχηµατισµό ενοποιηµένων µνηµονικών αναπαραστάσεων (Stone et al., 

1998; Danion et al., 1999). Μελέτες έχουν αναφέρει  βλάβες στις διαδικασίες σύνδεσης στην 

µνήµη εργασίας σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια υπονοώντας δυσλειτουργία στην ικανότητά 

τους να θεµελιώσουν συνδέσµους ανάµεσα στο περιεχόµενο του γεγονότος και σε 

διαφορετικά στοιχεία πλαισίου (Waters et al., 2004).  

    Στην σχιζοφρένεια το γνωστικό αυτό έλλειµµα των ασθενών συχνά επιµένει παρά την 

θεραπεία µε αντιψυχωσικά δεύτερης γενιάς, οδηγώντας σε µειωµένη ποιότητα ζωής και 

ψυχοκοινωνικής λειτουργικότητας. Το βασικό γνωστικό έλλειµµα είναι η µνήµη εργασίας, 

που υποδεικνύει πιθανή δυσλειτουργία του ραχιαίου πλάγιου προµετωπιαίου φλοιού. Η 

υψηλής συχνότητας επαναλαµβανόµενη διακρανιακή µαγνητική διέγερση έχει 

χρησιµοποιηθεί για να διευκολύνει παροδικά, ή να ενισχύσει τις νευρωνικές διεργασίες. 

Πιλοτικές µελέτες που χρησιµοποιούν επαναλαµβανόµενη διακρανιακή µαγνητική διέγερση 

έχουν δείξει βελτίωση της ψυχοπαθολογίας σε διάφορες ψυχιατρικές διαταραχές, όµως 

υπάρχουν ελάχιστες µελέτες πάνω στις επιδράσεις της στην µνήµη εργασίας που ξεπερνούν 

σε διάρκεια την διαδικασία διέγερσης. Η έρευνα του Guse και των συνεργατών του (2013), 

είχε ως στόχο την διερεύνηση της επίδρασης υψηλής συχνότητας επαναλαµβανόµενης 

διακρανιακής µαγνητικής διέγερσης (10 Hz), 3 εβδοµάδων πάνω στις γνωστικές διεργασίας, 

ιδιαίτερα στην µνήµη εργασίας, σε ασθενείς µε σχιζοφρένεια (n=25) σε συνδυασµό µε 



αντιψυχωσική θεραπεία και σε υγιή άτοµα οµάδας ελέγχου (n=22). Γι’ αυτό, 

χρησιµοποιήθηκε λειτουργική µαγνητική τοµογραφία για να συγκριθούν τα περιγράµµατα 

ενεργοποίησης κατά την διάρκεια δοκιµασιών λεκτικής µνήµης εργασίας, πριν και µετά από 3 

εβδοµάδες θεραπείας µε επαναλαµβανόµενη διακρανιακή µαγνητική διέγερση στην αριστερή 

πρόσθια έσω µετωπική έλικα, µε µια ένταση 110% του ατοµικού κινητικού κατωφλιού σε 

κατάσταση ηρεµίας, σε σύνολο 15 συνεδρίων. Τα αποτελέσµατα της έρευνας δεν 

αποκάλυψαν σηµαντικές διαφορές ενεργοποίησης στον χρόνο σε οποιαδήποτε σύγκριση ή 

δείγµα και η επίδοση παρέµεινε αµετάβλητη σε όλες τις οµάδες.  

     Επιπρόσθετα, έχει βρεθεί πως ελλείµµατα µνήµης όµοια µε αυτά της σχιζοφρένειας 

παρουσιάζονται σε ασθενείς στην οξεία φάση µετά από µέτριας ή σοβαρής βαρύτητας 

κρανιοεγκεφαλική κάκωση, καθώς πολλοί ασθενείς βιώνουν µια κατάσταση τροποποιηµένης 

συνείδησης γνωστή ως ‘µετά-τραυµατική αµνησία’. Ενώ η δηµιουργία νέων αναµνήσεων 

είναι διαταραγµένη στην µετά-τραυµατική αµνησία, στην πραγµατικότητα η µετά-

τραυµατική αµνησία περιλαµβάνει πολύ πιο εκτενή µνηµονική διαταραχή. Το ‘σύνδροµο 

µετά-τραυµατικής κάκωσης’ περιλαµβάνει εκτενή γνωστικά ελλείµµατα που 

συµπεριλαµβάνουν σύγχυση και διαταραχή της συµπεριφοράς χαρακτηριζόµενη από έντονη 

διέγερση. Πρόσφατα έχει δοθεί έµφαση σε βλάβες στην προσοχή και στην εκτελεστική 

λειτουργικότητα. Πράγµατι, ερευνητές θεωρούν ότι αυτές αποτελούν την κύρια διαταραχή µε 

την µετά-τραυµατική αµνησία (Marshman et al., 2013). 

   Αν και οι µηχανισµοί που βρίσκονται στο υπόστρωµα της ήπιας τραυµατικής εγκεφαλικής 

κάκωσης γίνονται καλά κατανοητοί, οι επιλογές θεραπείας είναι ακόµα περιορισµένες.         

Επίσης, έρευνες έχουν συνδέσει τη µετωκροταφική άνοια µε τη σχιζοφρένεια. Η 

µετωκροταφική άνοια είναι µια σχετικά σπάνια προοδευτική, εκφυλιστική διαταραχή που 

µπορεί να παρουσιαστεί µε ποικίλα άλλα γνωστικά και συµπεριφοριστικά συµπτώµατα που 

συµπεριλαµβάνουν την ψύχωση. Κάποιες φορές, αυτή η φαινοτυπική επικάλυψη  µπορεί να 



σηµαίνει ότι η σχιζοφρένεια και η µετωποκροταφική άνοια αποτελούν 2 ενδεχόµενα στην 

διαφορική διάγνωση µιας ψυχωτικής εκδήλωσης. Έχει βρεθεί πως οι δύο αυτές διαταραχές 

µοιράζονται κοινό γενετικό υπόστρωµα, όπως την ύπαρξη της πρωτεΐνης TDP-43, όµως 

πρόκειται για διαφορετικές διαταραχές και η διαφορική διάγνωση είναι απαραίτητη για το 

σχεδιασµό εξειδικευµένου θεραπευτικού προγράµµατος (Cooper & Ovsiew, 2013). 

   Ωστόσο, χρειάζεται επιπλέον έρευνα για να εξετασθούν τα νευρωνικά κυκλώµατα, που 

ευθύνονται για την ελλειµµατική  µνηµονική ικανότητα των ασθενών µε σχιζοφρένεια. Τα 

ελλείµµατα που παρουσιάζονται στη συγκεκριµένη οµάδα  και  αφορούν τη βραχύχρονη και  

µακρόχρονη µνήµη, έχει φανεί πως επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τη λειτουργικότητα των 

ασθενών και αποτελούν ενδοφαινότυπο της νόσου. Συνεπώς, η σκιαγράφηση αυτών των 

παραγόντων, θα βοηθήσει στη πρόγνωση της νόσου και του σχεδιασµού κατάλληλου 

θεραπευτικού πλαισίου για την ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών. 
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