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                                                     ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην άνοια τύπου Alzheimer και στην αγγειακή άνοια 

παραθέτοντας στοιχεία για την αιτιολογία τους, τη συµπτωµατολογία, την παθοφυσιολογία 

και τις µορφές θεραπείας που χρησιµοποιούνται. Ειδικότερα, αναφέρονται αποτελέσµατα 

ερευνών σχετικά µε τα νευροψυχολογικά ελλείµµατα των ασθενών αυτών κυρίως στη µνήµη 

και δευτερευόντως στους υπόλοιπους γνωστικούς παράγοντες και γίνεται σύγκριση ανάµεσα 

στις δυο µορφές άνοιας. Από τη σύγκριση προέκυψαν πολύ µικρές διαφορές ανάµεσα στις 

επιδόσεις των δυο οµάδων ασθενών στις αντίστοιχες νευροψυχολογικές δοκιµασίες. 

Σηµαντική διαφορά, όµως, βρέθηκε στη µνήµη επεισοδίων µε τους ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer να αποδίδουν χειρότερα από τους ασθενείς µε αγγειακή άνοια, ενώ οι τελευταίοι 

φάνηκε να αποδίδουν σηµαντικά χειρότερα από τους πρώτους στις µετρήσεις που αφορούσαν 

στις εκτελεστικές λειτουργίες.  

Λέξεις κλειδιά: άνοια τύπου Alzheimer, αγγειακή άνοια, µνήµη, γνωστικά ελλείµµατα, 

νευροψυχολογικές δοκιµασίες 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

Η άνοια είναι µια κατάσταση που εµφανίζεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια σε 

διάφορες µορφές και οφείλεται σε διάφορους παράγοντες που ποικίλουν από χρήση ουσιών 

µέχρι άλλες ψυχικές ασθένειες (Kaplan & Sadock’s, 2007˙ Παπανικολάου, Κοσµίδου, 

Billingsley, Blum, Γιαζκουλίδου, Hebert et al, 2007). Στην παρούσα εργασία θα εξεταστούν 

πιο συγκεκριµένα η άνοια τύπου Alzheimer και η αγγειακή άνοια. Ειδικά η άνοια τύπου 

Alzheimer βάζει στο στόχαστρο ένα µεγάλο ποσοστό ηλικιωµένων ατόµων, γεγονός που 

καθιστά την έρευνα σχετικά µε αυτήν αναγκαία για την ανεύρεση µιας αποτελεσµατικής 

θεραπείας που θα διευκολύνει τους ασθενείς στην καθηµερινότητά τους. Σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι να συγκεντρώσει και να παραθέσει πληροφορίες σχετικά µε τις 

διεργασίες της µνήµης και στις δυο αυτές ασθένειες, καθώς και να παρουσιάσει 

αποτελέσµατα ερευνών που αφορούν στις γνωστικές πλευρές των δυο ασθενειών και ειδικά 

στη µνήµη ως την κύρια γνωστική λειτουργία που πλήττεται στην άνοια. Για να επιτευχθεί ο 

παραπάνω σκοπός αναζητήθηκαν πληροφορίες από σχετικά επιστηµονικά βιβλία και άρθρα 

που ανευρέθηκαν µέσω ειδικών ιστοσελίδων του διαδικτύου. Η εργασία ξεκινάει µε πιο 

γενικά στοιχεία που αφορούν στη µνήµη, στην αµνησία και στην άνοια, συνεχίζει µε 

αναφορά και περιγραφή της ήπιας γνωστικής έκπτωσης, µιας κατάστασης που έχει σχετιστεί 

άµεσα µε την άνοια τύπου Alzheimer αλλά και την αγγειακή άνοια. Στη συνέχεια 

περιγράφονται αναλυτικά οι δυο µορφές άνοιας και οι διαταραχές µνήµης που τις αφορούν 

αλλά και τα γενικότερα νευροψυχολογικά ελλείµµατα που έχουν εντοπιστεί από σχετικές 

έρευνες. Τέλος, ακολουθεί µια περιγραφή των νευροψυχολογικών δοκιµασιών που 

χρησιµοποιούνται για την εξέταση των ελλειµµάτων αυτών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΝΗΜΗ 

 

 

Η µνήµη αποτελεί µια από τις πιο σύνθετες λειτουργίες του εγκεφάλου και έχει µελετηθεί σε 

µεγάλο βαθµό τόσο στον άνθρωπο όσο και στα ζώα. Πρόκειται για την ικανότητα του ατόµου 

να αποθηκεύει και να ανασύρει είτε εκούσια είτε ακούσια πληροφορίες που προέρχονται από 

προηγούµενες εµπειρίες (Purves, Augustine, Fitzpatrick, Hall, LaMantia, McNamara et al, 

2010). Η διαδικασία της µνήµης συνδέεται στενά µε τη διαδικασία της µάθησης, καθώς και 

στις δυο επιτελείται µια τροποποίηση της λειτουργίας του εγκεφάλου, η οποία βασίζεται στις 

εµπειρίες που αποκτά το άτοµο. Αυτή η τροποποίηση επέρχεται ως αποτέλεσµα της µάθησης, 

ενώ η διαδικασία της µνήµης οδηγεί στην αποθήκευση των αλλαγών οι οποίες αργότερα 

επανενεργοποιούνται µέσω της ανάκλησης (Pinel, 2011). Επίσης, η µάθηση ενισχύει τη 

µνήµη καθώς µπορεί να οδηγήσει σε πιο εύκολη ανάκληση. 

 

 

 

1.1.Πρόδηλη και άδηλη µνήµη  

 

 

Η µνήµη χωρίζεται σε δυο µεγάλες κατηγορίες, την πρόδηλη και την άδηλη. Η πρόδηλη 

µνήµη (αλλιώς έκδηλη ή δηλωτική) αναφέρεται στα µνηµονικά στοιχεία τα οποία 

αποκτήθηκαν συνειδητά και µπορούν να ανακληθούν σε συνειδητό επίπεδο. Πρόκειται για 

γεγονότα, πληροφορίες και επεισόδια (Moscovitch, Rosenbaum, Gilboa, Addis, Westmacott, 

Grady et al, 2005· Παπανικολάου et al, 2007). Αυτό το είδος µνήµης διακρίνεται σε δυο 

υποκατηγορίες, την επεισοδιακή ή βιωµατική µνήµη και τη σηµασιολογική µνήµη. Η πρώτη 

σχετίζεται µε γεγονότα και επεισόδια κατά τα οποία το άτοµο ήταν παρόν καθώς και µε 
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λεπτοµέρειες που αφορούν στο χώρο και στο χρόνο αυτών των επεισοδίων (Moscovitch et al, 

2005). Αντίθετα, η σηµασιολογική µνήµη σχετίζεται περισσότερο µε πληροφορίες είτε 

γενικές, είτε πιο συγκεκριµένες, πληροφορίες σχετικές µε την προσωπική ζωή του ατόµου, 

γνώσεις, ερµηνείες και γεγονότα. Όλα αυτά είναι ανεξάρτητα από την αίσθηση του εαυτού 

και ως προς αυτό διαφέρουν από την επεισοδιακή µνήµη (Moscovitch et al, 2005). Επίσης, οι 

Moscovitch et al (2005), διακρίνουν άλλο ένα είδος πρόδηλης µνήµης, την εξοικείωση. Το 

συγκεκριµένο φαινόµενο αναπτύσσεται ως απόκριση σε ερεθίσµατα τα οποία έχει δεχτεί το 

άτοµο και τα αισθάνεται πιο γνώριµα, παρά σε γεγονότα, και, όπως και η σηµασιολογική 

µνήµη εµπεριέχει µια συνείδηση της όλης διαδικασίας ως γνώση χωρίς όµως, την αίσθηση 

του εαυτού.  

Από την άλλη, η άδηλη µνήµη σχετίζεται µε δεξιότητες και µνήµες των οποίων δεν έχουµε 

πλήρη επίγνωση, ενεργοποιούνται µε περισσότερο αυτοµατοποιηµένο τρόπο και 

καταλαβαίνουµε ότι τις κατέχουµε παρατηρώντας τη συµπεριφορά µας ή βλέποντας 

βελτίωση σε κάποια δραστηριότητά µας (Moscovitch et al, 2005). Ένα κλασικό παράδειγµα 

άδηλης µνήµης είναι η δεξιότητα οδήγησης ενός ποδηλάτου, κατά την οποία δεν 

σκεφτόµαστε τι ακριβώς πρέπει να κάνουµε. Το παράδειγµα αυτό ανήκει σε µια 

υποκατηγορία των άδηλων αναµνήσεων, η οποία περιλαµβάνει δεξιότητες κινητικές και 

άλλες τις οποίες σε ένα πρώτο στάδιο προσπαθούµε συνειδητά να αποκτήσουµε και που 

αργότερα βελτιώνονται µε εξάσκηση και τελικά η έκφρασή τους µετατρέπεται σε µια 

ασυνείδητη διαδικασία και αυτοµατοποιούνται (Παπανικολάου et al, 2007). Η δεύτερη 

υποκατηγορία της άδηλης µνήµης περιλαµβάνει µια οµάδα µνηµονικών στοιχείων που 

θεωρούνται παρασυνειδησιακά. Αναπτύσσονται, δηλαδή, ασυνείδητα και η επίδρασή τους 

στο άτοµο φαίνεται µεταγενέστερα κατά την παρατήρηση σχετικών συµπεριφορών 

(Παπανικολάου et al, 2007). Παράδειγµα τέτοιων διαδικασιών είναι το φαινόµενο της 

µνηµονικής ευόδωσης (priming) που περιγράφεται ως η ικανότητα ενός ατόµου να διακρίνει 

µια λέξη ή µια εικόνα ή ένα άλλο ερέθισµα ανάµεσα σε άλλα παρόµοια, αφού το έχει δει για 

ένα πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, τόσο σύντοµο που δεν του επιτρέπει να θυµάται ότι το 

έχει δει στο παρελθόν (Kalat, 2003˙ Moscovitch et al, 2005).  
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1.2.Βραχύχρονη, µακρόχρονη και µνήµη εργασίας 

 

Αναφορικά µε τη χρονική διάρκεια, η µνήµη διακρίνεται σε µακροπρόθεσµη, 

βραχυπρόθεσµη και µνήµη εργασίας. Η µακροπρόθεσµη µνήµη περιλαµβάνει ένα µεγάλο 

αριθµό πληροφοριών και γεγονότων του παρελθόντος, τα οποία έχουν αποθηκευτεί στη 

µνήµη µέσω της διεργασίας της παγίωσης που εξυπηρετεί τη µονιµοποίηση και αποθήκευση 

των διαφόρων δεδοµένων ώστε να µπορούν αργότερα να ανακληθούν (Kalat, 2003˙ 

Παπανικολάου et al, 2007). Η παγίωση επιτυγχάνεται πιο εύκολα µε τη σύνδεση των νέων 

πληροφοριών µε άλλες ήδη αποθηκευµένες, ή ακόµα πιο εύκολα όταν οι νέες πληροφορίες 

έχουν κάποια ιδιαίτερη σηµασία για το άτοµο (Kalat, 2003). Η βραχυπρόθεσµη µνήµη 

διαφέρει από τη µακροπρόθεσµη ως προς την ποσότητα των πληροφοριών που µπορούν να 

συγκρατηθούν και τη χρονική διάρκεια για την οποία αυτές συγκρατούνται, καθώς διατηρεί 

µικρότερο αριθµό στοιχείων για ελάχιστο χρονικό διάστηµα, τα οποία όµως είναι 

περισσότερο προσβάσιµα (Cowan, 2008). Στο συγκεκριµένο είδος µνήµης οι πληροφορίες 

κωδικεύονται και ανασύρονται µε έναν αυθόρµητο τρόπο, ενώ είναι δυνατή και η επανάληψή 

τους ώστε να διευκολυνθεί η διατήρησή τους στη µνήµη. Η µνήµη εργασίας, αντίθετα, 

χρησιµοποιεί µεθόδους και στρατηγικές ώστε να συγκρατήσει τις πληροφορίες και συνεπώς, 

εµπλέκεται συνειδητή προσπάθεια από µέρους του ατόµου για το σκοπό αυτό (Παπανικολάου 

et al, 2007). Είναι το είδος της µνήµης που χρησιµοποιείται όταν θέλουµε να κάνουµε µια 

αριθµητική πράξη, να υπολογίσουµε κάτι, να ελέγξουµε δηλαδή µια ενέργεια συγκρατώντας 

στη µνήµη µας κάποιες λεπτοµέρειες ή στοιχεία, όπως οι αριθµοί. Έτσι λοιπόν, η µνήµη 

εργασίας θεωρείται ότι αποτελείται από έναν κεντρικό επεξεργαστή που κατευθύνει και 

ελέγχει τις λειτουργίες της και δυο άλλα συστήµατα, ένα φωνολογικό και ένα οπτικοχωρικό 

που επεξεργάζονται τα αντίστοιχα ερεθίσµατα (Bradshaw & Mattingley, 1995). 

 

1.3.Νευροβιολογικό υπόστρωµα µνήµης  

 

∆ιαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου εµπλέκονται σε διαφορετικά είδη µνήµης. Οι κύριες 

περιοχές που σχετίζονται µε τις διεργασίες της µνήµης είναι ο έσω κροταφικός λοβός µε τον 

ιππόκαµπο και την αµυγδαλή, ο διάµεσος εγκέφαλος που περιλαµβάνει τον θάλαµο και τα 
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µαστία και ο πρόσθιος εγκέφαλος (Bradshaw & Mattingley, 1995· Παπανικολάου et al, 

2007). Ο ιππόκαµπος έχει φανεί ότι σχετίζεται µε τη βραχύχρονη µνήµη καθώς µετά από 

βλάβη στην περιοχή, εντοπίστηκε δυσκολία συγκράτησης νέων πληροφοριών ενώ δεν ισχύει 

το ίδιο για τη συγκράτηση ερεθισµάτων που θεωρούνται πιο οικεία (Παπανικολάου et al, 

2007). Επίσης, ο ιππόκαµπος και γενικά ο έσω κροταφικός λοβός, καθώς και δοµές του έσω 

διεγκεφάλου και ο µετωπιαίος φλοιός εµπλέκονται στην έκδηλη µνήµη σε αντίθεση µε την 

άδηλη, στην οποία εµπλέκεται ο θάλαµος, τα βασικά γάγγλια, η παρεγκεφαλίδα, ο 

προµετωπιαίος λοβός και η αµυγδαλή, η οποία θεωρείται ότι διαδραµατίζει κάποιο ρόλο στη 

σύνδεση ερεθισµάτων µε συναισθήµατα (Kolb & Whishaw, 2009· Purves et al, 2010· Vander, 

Sherman & Luciano, 2001). Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο για τον ιππόκαµπο είναι ότι 

παρουσιάζει άµεση σχέση µε τη χωρική µνήµη, η οποία έχει εντοπιστεί τόσο σε ασθενείς µε 

βλάβη στη συγκεκριµένη περιοχή, όσο και σε πειραµατόζωα (Kolb & Whishaw, 2009).                                        

Όσον αφορά στον πρόσθιο εγκέφαλο, ιδιαίτερα σηµαντικός είναι ο προµετωπιαίος φλοιός για 

τη βραχύχρονη και τη µνήµη εργασίας, καθώς εµπλέκεται στην κωδίκευση των διαφόρων 

πληροφοριών, δηλαδή τη συγκράτηση και την επεξεργασία τους, ώστε να ακολουθήσει η 

αποθήκευσή τους. Η συγκεκριµένη περιοχή φαίνεται να ενεργοποιείται και κατά την 

ανάκληση, ενώ στην παγίωση και την αποθήκευση εµπλέκεται ο νεόφλοιος και µέχρι ενός 

σηµείου ο ιππόκαµπος (Παπανικολάου et al, 2007). Τέλος, διαφορές εντοπίζονται και ως 

προς τη σχέση των δυο ηµισφαιρίων µε τα διάφορα είδη µνήµης. Το αριστερό ηµισφαίριο 

φαίνεται να είναι υπεύθυνο περισσότερο για τις λεκτικές µνήµες ενώ το δεξιό ηµισφαίριο για 

τις οπτικές µνήµες, για αυτές που σχετίζονται µε συναισθήµατα και άλλες µη λεκτικές µνήµες 

(Vander et al, 2001). 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΟΙΑ 

 

 

Η άνοια είναι µια διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ελλείµµατα στις γνωστικές διεργασίες 

του ατόµου και κυρίως από έκπτωση της µνήµης. Τα ελλείµµατα, πέρα από τη µνήµη, µπορεί 

να εµφανιστούν στον προσανατολισµό, την οµιλία, την αντίληψη, την κρίση, τις δεξιότητες 

κατά τις διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και στο συναίσθηµα. Αντίθετα, οι αµνησιακές 

διαταραχές χαρακτηρίζονται από απώλεια µνήµης που µπορεί να αφορά παλιές αναµνήσεις, 

πιο πρόσφατες ή την απόκτηση νέων ή συνδυασµό αυτών, χωρίς όµως να εµφανίζονται 

απαραιτήτως επιπλέον νευροψυχολογικά ελλείµµατα (Kaplan & Sadock’s, 2007).  

 

 

2.1.Αµνησιακά σύνδροµα 

 

Τα αµνησιακά σύνδροµα ταξινοµούνται ανάλογα µε την αιτία τους σε τρεις κατηγορίες, σε 

αυτά που οφείλονται σε κάποια γενική σωµατική κατάσταση, σε αυτά που οφείλονται σε 

ουσίες και στην κατηγορία των αµνησιών µη προσδιοριζόµενων αλλιώς (Kaplan & Sadock’s, 

2007). Αναφορικά µε την πρώτη κατηγορία, ως πιο βασικά αίτια αναφέρονται η υποξία, οι 

επιληπτικές κρίσεις, οι εγκεφαλικές επεµβάσεις και τραυµατισµοί, χωρίς απαραίτητα να 

ακολουθούνται από απώλεια των αισθήσεων (Cytowic, 1996), κάποιες µεταβολικές 

διαταραχές, όπως αυτές που σχετίζονται µε το θυρεοειδή αδένα και την υπογλυκαιµία (Scott 

& Barrett, 2007). Επίσης, συµπτώµατα αµνησίας είναι δυνατόν να προκληθούν από 

εγκεφαλίτιδα που οφείλεται στον απλό έρπητα αλλά και από την ηλεκτροσπασµοθεραπεία 

(Kaplan & Sadock’s, 2007). Στη δεύτερη κατηγορία αιτιών ανήκουν οι τοξικώσεις λόγω 

αλκοόλ και η έλλειψη θειαµίνης που προκαλείται σε χρόνιους χρήστες αλκοόλ και µπορεί να 

οδηγήσει στο σύνδροµο Korsakoff, το οποίο παρουσιάζει συµπτωµατολογία ανάλογη µε της 

άνοιας τύπου Alzheimer. Ελλείµµατα στη µνήµη όµως, µπορούν να προκληθούν και από 

φάρµακα όπως τα αναλγητικά, τα αγχολυτικά, τα κατασταλτικά, τα αντιψυχωτικά, τα 
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αντιχολινεργικά και άλλα (Scott & Barrett, 2007). Η τρίτη κατηγορία αφορά σε αµνησιακές 

διαταραχές των οποίων τα αίτια είναι άγνωστα (Kaplan & Sadock’s, 2007). 

Οι παθολογικές καταστάσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, όπως οι εγκεφαλικοί 

τραυµατισµοί, η υποξία, η επιληψία και η εγκεφαλίτιδα σχετίζονται µε βλάβες στην έσω 

µοίρα του κροταφικού λοβού ενώ, η ανεπάρκεια θειαµίνης συνδέεται µε βλάβη στον έσω 

πυρήνα του θαλάµου και στα µαστία (Παπανικολάου et al, 2007). Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα περίπτωσης βλάβης στην έσω κροταφική περιοχή είναι ο ασθενής H.M., ο οποίος 

έπασχε από σοβαρές επιληπτικές κρίσεις που οφείλονταν στη συγκεκριµένη περιοχή του 

εγκεφάλου και µετά από επέµβαση και αφαίρεση των έσω κροταφικών λοβών εµφάνισε 

σηµαντική απώλεια µνήµης για γεγονότα που συνέβησαν από την επέµβαση και µετά  (Kolb 

& Whishaw, 2009). Επίσης, στα αµνησιακά σύνδροµα συµπεριλαµβάνονται και η παροδική 

καθολική αµνησία και οι ψυχογενείς αµνησίες. Στην πρώτη περίπτωση παρατηρείται µια 

προσωρινή απώλεια µνήµης που επέρχεται απροειδοποίητα, η διάρκειά της ποικίλει αλλά το 

άτοµο δεν χάνει τις αυτοβιογραφικές του αναµνήσεις, δηλαδή τη συνείδηση του εαυτού του 

(Παπανικολάου et al, 2007). Αντίθετα, οι αναµνήσεις αυτές χάνονται στη ψυχογενή αµνησία  

η οποία οφείλεται σε ψυχολογικούς παράγοντες και εµφανίζεται συνήθως µετά από κάποια 

ιδιαίτερα στρεσογόνο εµπειρία (Cytowic, 1996˙ Παπανικολάου et al, 2007). 

 

 

2.2.Σύνδροµα άνοιας 

 

Οι πιο συχνές µορφές των συνδρόµων άνοιας και οι οποίες θα περιγραφούν στη συνέχεια 

εκτενώς, είναι η άνοια τύπου Alzheimer και η άνοια αγγειακής αιτιολογίας. Η πρώτη είναι 

µια νευροεκφυλιστική διαταραχή που εµφανίζεται σε µεγαλύτερες ηλικίες και η δεύτερη 

σχετίζεται µε κάποιο έµφρακτο (Scott & Barrett, 2007). Άλλα σύνδροµα άνοιας µπορεί να 

προκύψουν από γενικές ιατρικές καταστάσεις, δηλαδή τραυµατισµούς, διάφορες λοιµώξεις 

(π.χ. ιός HIV), τη νόσο Parkinson, τη νόσο του Pick, τη νόσο Huntington, καταστάσεις όπως 

η υδροκεφαλία, η επιληψία, οι µεταβολικές διαταραχές αλλά και από τοξικούς και 

φαρµακευτικούς παράγοντες, όπως και στις αµνησίες. Οι αιτίες όµως, µπορεί να είναι 

πολλαπλές ή και άγνωστες (άνοια µη προσδιοριζόµενη αλλιώς) (Kaplan & Sadock’s, 2007). 
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2.3.Εξασθένηση µνήµης λόγω ηλικίας 

 

Εξασθένηση στις µνηµονικές λειτουργίες παρατηρείται πολύ συχνά και σε ηλικιωµένα άτοµα 

που δεν εµφανίζουν κάποια παθολογική κατάσταση µε την οποία µπορεί να συνδέεται αυτή η 

εξασθένηση και συνήθως γίνεται αντιληπτή µέσω των παραπόνων που εκφράζουν αυτά τα 

άτοµα για το γεγονός ότι ξεχνούν εύκολα. Η συγκεκριµένη κατάσταση αναφέρεται ως 

«φυσιολογική» ή «επιτυχής γήρανση» και χαρακτηρίζεται από την απουσία παθήσεων που 

είναι δυνατόν να συνδέονται µε άνοια και από τη διατήρηση των σωµατικών και νοητικών 

λειτουργιών, ενώ καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η διαφορική διάγνωση ανάµεσα σε αυτή και 

τα πρώιµα στάδια κάποιας µορφής άνοιας ή της ήπιας γνωστικής έκπτωσης (Παπανικολάου 

et al, 2007). Η διαφορική διάγνωση σε αυτές τις περιπτώσεις βασίζεται σε φυσιολογικές 

επιδόσεις σε δοκιµασίες εξέτασης των γνωστικών λειτουργιών ανάλογα µε την ηλικία και τη 

µόρφωση του εξεταζόµενου. Επίσης, δίνεται µεγάλη σηµασία στην εξέταση των λειτουργιών 

αυτών ανά τακτά χρονικά διαστήµατα για την εκτίµηση της πορείας τους, καθώς ταχύτερη 

µείωση στις επιδόσεις του εξεταζόµενου σε αντίστοιχες δοκιµασίες είναι περισσότερο πιθανό 

να συνδέεται µε κάποια παθολογική κατάσταση (Παπανικολάου et al, 2007). 

Τα προβλήµατα που εντοπίζονται σε άτοµα µε φυσιολογική γήρανση αναφέρονται σε 

δυσκολίες στην αναδροµική και την προοπτική µνήµη και πιο συγκεκριµένα τα ελλείµµατα 

εντοπίζονται περισσότερο στην έκδηλη µνήµη παρά στην άδηλη και περισσότερο στις 

βιωµατικές αναµνήσεις (Παπανικολάου et al, 2007). Έχει βρεθεί ότι από τις µνηµονικές 

διεργασίες η κωδίκευση δεδοµένων είναι αυτή που δέχεται κάποια εξασθένηση κατά τη 

γήρανση αλλά η παγίωση και η συγκράτηση των δεδοµένων παραµένουν σε γενικές γραµµές 

πιο σταθερές, ενώ στην περίπτωση της πρώιµης άνοιας εµφανίζονται σηµαντικά ελλείµµατα 

και στην κωδίκευση και στη συγκράτηση των δεδοµένων (Παπανικολάου et al, 2007). 

Επίσης, οι αλλαγές που παρατηρούνται στον εγκέφαλο µε το πέρασµα της ηλικίας (ατροφία 

του εγκεφάλου και απώλεια νευρώνων) δεν φαίνεται να συµβάλλουν ιδιαίτερα στα νοητικά 

προβλήµατα που προκύπτουν ως συνέπεια της γήρανσης (Παπανικολάου et al, 2007). 
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ΗΠΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 

 

 

3.1.Τι είναι η ήπια γνωστική έκπτωση 

 

Η ήπια γνωστική έκπτωση θεωρείται µια ενδιάµεση κατάσταση ανάµεσα στην εξασθένιση 

των γνωστικών ικανοτήτων λόγω γήρανσης και στην άνοια (Petersen & Negash, 2008). 

Χαρακτηρίζεται από ελλείµµατα στις γνωστικές λειτουργίες και συνεπώς, και στη µνήµη, τα 

οποία όµως δεν είναι τόσο έντονα όσο στην άνοια. Καθώς µοιάζει να είναι µια ήπια µορφή 

άνοιας, έχει µελετηθεί αρκετά η πιθανότητα να µετατρέπεται αργότερα σε άνοια τύπου 

Alzheimer, η οποία να µπορεί να προληφθεί µε πρώιµη αναγνώριση της ήπιας γνωστικής 

έκπτωσης και µε τη χρήση κατάλληλης θεραπείας (Jak, Bangen, Wierenga, Delano-Wood, 

Corey-Bloom, & Bondi, 2009). Έχουν διακριθεί τέσσερις κατηγορίες γνωστικής έκπτωσης 

ανάλογα µε το αν περιλαµβάνει ελλείµµατα στη µνήµη ή όχι και αν τα ελλείµµατα 

περιορίζονται σε ένα γνωστικό παράγοντα ή σε πολλαπλούς. Έτσι, υπάρχει η αµνησιακή ήπια 

γνωστική έκπτωση ενός παράγοντα, η αµνησιακή έκπτωση πολλαπλών παραγόντων, η µη-

αµνησιακή γνωστική έκπτωση ενός παράγοντα και η µη-αµνησιακή γνωστική έκπτωση 

πολλαπλών παραγόντων (Jak et al, 2009).  

Όσον αφορά στην επικράτηση των διαφορετικών ειδών γνωστικής έκπτωσης στον πληθυσµό, 

τα είδη των πολλαπλών παραγόντων φαίνεται να εµφανίζονται πιο συχνά σε σχέση µε το 

είδος που χαρακτηρίζεται από ελλείµµατα µόνο στη µνήµη και πιο συγκεκριµένα, η 

συχνότητα αυτού του είδους έχει βρεθεί να κυµαίνεται από 0,5 ως 8% ενώ, η γνωστική 

έκπτωση πολλαπλών παραγόντων κυµαίνεται από 0,5 ως 16% και η µη-αµνησιακή έκπτωση 

ενός παράγοντα από 3 ως 15%. Για τη µη-αµνησιακή πολλαπλών παραγόντων δεν υπάρχουν 

επαρκή στοιχεία (Jak et al, 2009).     

Η ήπια γνωστική έκπτωση µελετάται ήδη από το 1962, όταν της δόθηκε από τον Kral η 

ονοµασία «καλοήθης γεροντική λησµοσύνη» (benign senescent forgetfulness) και περιέγραφε 

ήπια προβλήµατα µνήµης που επέρχονταν µε το γήρας. Η έννοια αυτή εξελίχθηκε σηµαντικά 

µέχρι που υιοθετήθηκε η σηµερινή έννοια, «ήπια γνωστική έκπτωση» (mild cognitive 



14 

 

impairment) στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από τους Reisberg et al (όπως αναφέρεται στο 

Petersen & Negash, 2008). Τα κριτήρια που τέθηκαν αργότερα για τη διάγνωση της 

κατάστασης αυτής, ήταν περισσότερο επικεντρωµένα στη µνήµη και ήταν τα εξής: (1) 

παράπονα σχετικά µε τη µνήµη του ατόµου, (2) διαταραχή µνήµης λόγω ηλικίας, (3) γενική 

γνωστική λειτουργία σε καλή κατάσταση, (4) άθικτες ικανότητες για δραστηριότητες της 

καθηµερινότητας και (5) µη ύπαρξη άνοιας. Τα κριτήρια όµως αυτά, αργότερα 

επικεντρώθηκαν και σε άλλους γνωστικούς παράγοντες, πέραν της µνήµης οδηγώντας έτσι 

στα τέσσερα διαφορετικά είδη γνωστικής έκπτωσης που περιγράφηκαν παραπάνω (Petersen 

& Negash, 2008).   

 

 

3.2.Λειτουργικότητα ασθενών µε ήπια γνωστική έκπτωση 

 

Κατά την ήπια γνωστική έκπτωση παρατηρούνται ελλείµµατα στις γνωστικές ικανότητες των 

ατόµων όχι όµως, τόσο έντονα όσο παρατηρούνται κατά την άνοια. Αυτά τα ελλείµµατα 

εµφανίζονται κυρίως σε πιο σύνθετες ικανότητες παρά σε βασικές δραστηριότητες, όπως 

είναι αυτές της αυτοσυντήρησης (Farias, Mungas, Reed , Harvey, Cahn-Weiner, & DeCarli, 

2006). Σε µελέτη των Farias et al (2006) εξετάστηκαν οι αλλαγές που εµφανίζονται στη 

λειτουργικότητα ατόµων µε ήπια γνωστική έκπτωση. Χορηγήθηκε σε συγγενείς και φίλους 

των ασθενών ένα ερωτηµατολόγιο που µετρούσε ακριβώς αυτές τις αλλαγές και αναφερόταν 

στους τοµείς της µνήµης, της γλώσσας, της οπτικοχωρικής ικανότητας και των εκτελεστικών 

λειτουργιών, ενώ η οµάδα των ασθενών συγκρίθηκε µε µια οµάδα υγιών ατόµων και µια 

οµάδα ασθενών µε άνοια. Τα αποτελέσµατα, όπως φαίνεται στην εικόνα 1, έδειξαν ότι τα 

άτοµα µε έκπτωση διέφεραν σηµαντικά στις µνηµονικές ικανότητες από την οµάδα των υγιών 

ατόµων, γεγονός που ίσχυε και στους ασθενείς µε ήπια γνωστική έκπτωση πολλαπλών 

παραγόντων (Farias et al, 2006). Επίσης, σηµαντικά ελλείµµατα βρέθηκαν και στις 

εκτελεστικές λειτουργίες και πιο ειδικά στις ικανότητες σχεδιασµού και οργάνωσης και 

λιγότερο σηµαντικά ελλείµµατα στους τοµείς της γλώσσας και της οπτικοχωρικής 

ικανότητας. Αυτά, όµως, τα ελλείµµατα είναι σηµαντικά µικρότερα σε σχέση µε αυτά που 

παρουσίασαν τα άτοµα µε άνοια (Farias et al, 2006).  
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Εικόνα 1. ∆ιαφορές στα επίπεδα λειτουργικότητας των συµµετεχόντων µε βάση τα µεγέθη 

αποτελέσµατος. MCI=mild cognitive impairment (Farias et al, 2006). 

  

Σε άλλη έρευνα, οι Lopez, Becker, Jagust, Fitzpatrick, Carlson, DeKosky et al (2006) 

µελέτησαν τις επιδόσεις ατόµων µε έκπτωση πολλαπλών παραγόντων αµνησιακού ή µη-

αµνησιακού τύπου σε νευροψυχολογικές δοκιµασίες. Εξετάστηκε η απόδοσή τους στη 

µνήµη, τη γλώσσα, τις οπτικοχωρικές ικανότητες, την ψυχοκινητική ταχύτητα, τις 

εκτελεστικές λειτουργίες και τον κινητικό έλεγχο. Τα άτοµα µε έκπτωση αµνησιακού τύπου 

είχαν χειρότερη επίδοση όσον αφορά στη µνήµη σε σχέση µε τους υγιείς και τους ασθενείς µε 

έκπτωση πολλαπλών παραγόντων χωρίς, όµως, σηµαντική διαφορά από τους υγιείς σε όλους 

τους άλλους τοµείς (εικόνα 2) (Lopez et al, 2006). Αντίθετα, η οµάδα µε έκπτωση πολλαπλών 

παραγόντων είχε σηµαντικά µειωµένη επίδοση σε όλους τους άλλους τοµείς, πέραν της 

µνήµης σε σχέση µε τους ασθενείς µε έκπτωση αµνησιακού τύπου (εικόνα 2) (Lopez et al, 

2006). 
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Εικόνα 2.Επιδόσεις των υπο-οµάδων ήπιας γνωστικής έκπτωσης ανά τοµέα. MCDT= 

multiple cognitive deficits type of mild cognitive impairment, MCI=mild cognitive 

impairment, MCI-AT=amnestic type of mild cognitive impairment (Lopez et al, 2006). 

 

Από άλλες έρευνες, των οποίων τα αποτελέσµατα αναφέρονται σε άρθρο των Jak et al (2009) 

οι ασθενείς µε ήπια γνωστική έκπτωση φαίνεται να διατηρούν τη λειτουργικότητά τους όσον 

αφορά βασικές δραστηριότητες της καθηµερινότητας και τα γνωστικά ελλείµµατα να 

αφορούν περισσότερο σύνθετες λειτουργίες. Μελέτη των Boeve et al (όπως αναφέρεται στο 

Jak et al, 2009) αναφέρει ότι οι ασθενείς αυτοί δεν διέφεραν από την οµάδα των υγιών 

ατόµων ως προς τις γνωστικές τους ικανότητες. 
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3.3.Μετατροπή της ήπιας γνωστικής έκπτωσης σε άνοια 

 

Αφού η ήπια γνωστική έκπτωση είναι µια µορφή πρώιµης άνοιας, έχει ερευνηθεί αρκετά η 

µετατροπή της σε άνοια. Ένα ποσοστό, όµως, ασθενών έχει φανεί σε διάφορες µελέτες να 

βελτιώνεται µε τον χρόνο και σε µεταγενέστερες εξετάσεις να µπορούν να θεωρηθούν υγιείς 

(Jak et al, 2009). Στις περιπτώσεις µετατροπής σε άνοια σηµαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει 

το είδος της γνωστικής έκπτωσης που έχουν οι ασθενείς. Όπως αναφέρουν οι Jak et al (2009), 

άλλες έρευνες δείχνουν ότι η αµνησιακή έκπτωση πολλαπλών παραγόντων είναι περισσότερο 

πιθανό να οδηγήσει σε άνοια, ενώ άλλες ότι αυτό ισχύει για την αµνησιακή έκπτωση ενός 

παράγοντα. Επίσης, η έκπτωση αµνησιακού τύπου έχει συνδεθεί µε την εξέλιξη σε άνοια 

τύπου Alzheimer, ενώ η έκπτωση πολλαπλών παραγόντων µε την εξέλιξη σε αγγειακή άνοια 

(Jak et al, 2009). Συγκεκριµένα, από έρευνα των Yaffe et al (όπως αναφέρεται στο Jak et al, 

2009) βρέθηκε ότι το 76% ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer είχαν αρχικά αµνησιακή 

έκπτωση, το 11% και 13% είχαν µη-αµνησιακή έκπτωση ενός παράγοντα και έκπτωση 

πολλαπλών παραγόντων αντίστοιχα, ενώ από τους ασθενείς µε αγγειακή άνοια, οι µισοί είχαν 

αρχικά αµνησιακή έκπτωση και ένα ποσοστό 8% και 42% είχαν αµνησιακή έκπτωση ενός 

παράγοντα και πολλαπλών παραγόντων αντίστοιχα.     

Σε σχετική µελέτη οι Rasquin, Lodder, Visser, Lousberg και Verhey (2005) µελέτησαν κατά 

πόσο τα διάφορα είδη ήπιας γνωστικής έκπτωσης προβλέπουν την εξέλιξη σε Alzheimer και 

αγγειακή άνοια. Οι συµµετέχοντες διέθεταν κάποιο είδος γνωστικής έκπτωσης, κυρίως 

πολλαπλών παραγόντων, και χωρίζονταν σε δυο οµάδες, η µια αποτελούνταν από άτοµα που 

είχαν εισέλθει σε κλινική λόγω προβληµάτων µνήµης και η άλλη από άτοµα που είχαν 

γνωστικά προβλήµατα µετά από εγκεφαλικό επεισόδιο. Η πρώτη οµάδα εξετάστηκε και 

ακολούθησε επανεξέταση µετά από 24 µήνες µε το 22% αυτών να διαγνωστούν ως πάσχοντες 

από άνοια τύπου Alzheimer. Η δεύτερη οµάδα εξετάστηκε 1, 6, 12 και 24 µήνες µετά το 

εγκεφαλικό επεισόδιο µε το 6,3% αυτών να διαγνωστούν µε αγγειακή άνοια (Rasquin et al, 

2005). Οι δυο οµάδες εξετάστηκαν µε νευροψυχολογικές δοκιµασίες ειδικές στους τοµείς της 

µνήµης, των εκτελεστικών λειτουργιών, του υπολογισµού, της οπτικοχωρικής ικανότητας, 

του προσανατολισµού, της προσοχής, της πρακτικής ικανότητας, της γλώσσας και της 

ψυχοκινητικής ταχύτητας (Rasquin et al, 2005). Βρέθηκε ότι ασθενείς µε ελλείµµατα στη 

µνήµη είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια τύπου Alzheimer απ’ ότι αυτοί 

που δεν είχαν ελλείµµατα στη συγκεκριµένη γνωστική λειτουργία (πίνακας 1) και ασθενείς 
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µε ελλείµµατα στην ψυχοκινητική ταχύτητα και τις εκτελεστικές λειτουργίες ήταν πιο πιθανό 

να αναπτύξουν αγγειακή άνοια. Επίσης, η ήπια γνωστική έκπτωση πολλαπλών παραγόντων 

είχε την υψηλότερη προβλεπτική ικανότητα για άνοια (Alzheimer και αγγειακή) σε σχέση µε 

τα άλλα είδη γνωστικής έκπτωσης (πίνακας 1) (Rasquin et al, 2005). 

 

 Ευαισθησία       

(95% CI) 

Ειδικότητα     

(95% CI) 

PPV              

(95% CI) 

NPV              

(95% CI) 

Οµάδα ασθενών 

µε προβλήµατα 

µνήµης 

    

Αµνησιακή ΗΓΕ    15,4%        

(0,02-0,29) 

85,9%          

(0,79-0,93) 

23,5%          

(0,03-0,44) 

78,2%            

(0,7-0,86) 

Πολλαπλών 

παραγόντων  

80,8%          

(0,66-0,96) 

41,3%          

(0,31-0,51) 

28,0%          

(0,18-0,38) 

88,4%          

(0,79-0,98) 

Αµνησιακή ΗΓΕ 

πολλαπλών 

παραγόντων 

65,4%          

(0,47-0,84) 

61,9%          

(0,52-0,72) 

32,7%          

(0,20-0,45) 

86,4%          

(0,78-0,95) 

Μη-αµνησιακή 

πολλαπλών 

παραγόντων 

15,4%          

(0,02-0,29) 

79,3%          

(0,71-0,88) 

17,3%          

(0,02-0,33) 

76,8%          

(0,68-0,85) 

Μη-αµνησιακή 

ενός παράγοντα 

3,8%              

(0,0-0,11) 

72,8%          

(0,64-0,82) 

3,8%              

(0,0-0,11) 

72,8%          

(0,64-0,82) 

Οµάδα ασθενών 

µε έµφρακτα 

    

Αµνησιακή ΗΓΕ 0,0%              

(0,0-0,0) 

100%             

(1,0-1,0) 

0,0%              

(0,0-0,0) 

93,8%          

(0,88-0,99) 

Πολλαπλών 

παραγόντων 

100%             

(1,0-1,0) 

28,0%          

(0,18-0,38) 

8,5%            

(0,01-0,16) 

100%             

(1,0-1,0) 

Αµνησιακή ΗΓΕ 

πολλαπλών 

παραγόντων 

40,0%            

(0,0-0,83) 

85,3%          

(0,77-0,93) 

15,4%            

(0,0-0,35) 

95,5%          

(0,91-1,0) 

Μη-αµνησιακή 

πολλαπλών 

παραγόντων 

60,0%          

(0,17-1,03) 

42,7%           

(0,31-0,54) 

6,5%              

(0,0-0,14) 

94,1%          

(0,86-1,02) 
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Μη-αµνησιακή 

ενός παράγοντα 

0,0%              

(0,0-0,0) 

73,8%          

(0,62-0,82) 

0,0%              

(0,0-0,0) 

92,1%          

(0,84-0,99) 

Πίνακας1.Ευαισθησία και ειδικότητα των υπο-οµάδων ήπιας γνωστικής έκπτωσης για την 

ανάπτυξη είτε Alzheimer, είτε αγγειακής άνοιας. ΗΓΕ= ήπια γνωστική έκπτωση, CI= 

Confidence Interval, PPV= Positive predictive value, NPV= Negative predictive value. 

Μετάφραση από Rasquin et al (2005). 

 

Αρκετά έχει µελετηθεί και η ύπαρξη παραγόντων που οδηγούν σε ήπια γνωστική έκπτωση 

και παραγόντων που καθορίζουν ή συµβάλλουν στη µετατροπή της ήπιας γνωστικής 

έκπτωσης σε άνοια. Από σχετικές έρευνες φαίνεται ότι τα άτοµα που βρίσκονται σε 

µεγαλύτερη ηλικία και διαθέτουν χαµηλό επίπεδο εκπαίδευσης είναι πιο πιθανό να 

αναπτύξουν κάποιο είδος έκπτωσης (Jak et al, 2009). Σύµφωνα µε τους Manly et al (όπως 

αναφέρεται στο Jak et al, 2009), σε περίπτωση που ένα άτοµο έχει έτη εκπαίδευσης λιγότερα 

από εννιά, τότε είναι περισσότερο πιθανό να εµφανίσει ελλείµµατα στη γλωσσική και στις 

οπτικοχωρικές ικανότητες και ειδικά, αµνησιακή γνωστική έκπτωση πολλαπλών 

παραγόντων. Σε ανθρώπους µε περισσότερα έτη εκπαίδευσης αυξάνεται η πιθανότητα για 

ελλείµµατα στη µνήµη και στις εκτελεστικές λειτουργίες. Όσον αφορά στη µετατροπή της 

έκπτωσης σε άνοια, η απολιποπρωτεΐνη Ε (ApoE4) έχει σχετιστεί µε τη δυνατότητα 

πρόβλεψης µετατροπής σε άνοια τύπου Alzheimer καθώς, επίσης, και το πόσο έντονα είναι 

τα ελλείµµατα που  εµφανίζει ο ασθενής. Πιο έντονα ελλείµµατα / συµπτώµατα µπορούν να 

οδηγήσουν πιο γρήγορα σε άνοια τύπου Alzheimer (Petersen & Negash, 2008). Ακόµη, η 

αµνησιακή έκπτωση πολλαπλών παραγόντων έχει βρεθεί να σχετίζεται µε πιο γρήγορη 

µετατροπή σε άνοια από ότι η αµνησιακή έκπτωση ενός παράγοντα και τέλος, οι Jack et al 

(όπως αναφέρεται στο Petersen & Negash, 2008) έχουν βρει ότι ο βαθµός ατροφίας του 

ιπποκάµπου παίζει σηµαντικό ρόλο στην πρόβλεψη µετατροπής σε άνοια τύπου Alzheimer. 
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ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER 

 

 

Η άνοια τύπου Alzheimer είναι η πιο συνηθισµένη µορφή άνοιας που πλήττει τα άτοµα 

µεγαλύτερης ηλικίας και έχει µελετηθεί σε µεγάλο βαθµό χωρίς όµως να έχει βρεθεί µια 

συγκεκριµένη αιτία που να αφορά το σύνολο των περιπτώσεων. Ωστόσο, ιδιαίτερη έµφαση 

έχει δοθεί στη µελέτη γενετικών παραγόντων. Η θεραπεία της νόσου στηρίζεται περισσότερο 

στη πρώιµη διάγνωση µε στόχο την καθυστέρηση της επιδείνωσης της κατάστασης, η οποία 

δυστυχώς είναι αναπόφευκτη. 

Το όνοµά της προέρχεται από το Γερµανό γιατρό Alois Alzheimer που το 1906 διέκρινε ένα 

είδος άνοιας που χαρακτηριζόταν από βλάβες στον εγκεφαλικό φλοιό. Αυτές οι βλάβες είχαν 

εντοπιστεί κατά την αυτοψία των ασθενών χωρίς, όµως, να έχουν προσδιοριστεί οι περιοχές 

που πλήττονταν (Rubinstein, 2000). Πριν το 1970, χρησιµοποιούνταν στην Ευρώπη ο όρος 

«προγεροντικές άνοιες» στις οποίες περιλαµβανόταν και η νόσος Alzheimer ως µια µορφή 

άνοιας που εµφανιζόταν σε άτοµα ηλικίας περίπου 50 ετών. Αυτές οι άνοιες 

διαφοροποιούνταν από τις «γεροντικές» που αναφέρονταν σε ασθενείς µεγαλύτερους των 70 

ετών (Rubinstein, 2000). Αργότερα, εντοπίστηκαν κοινά στοιχεία στις βλάβες που 

προκαλούσαν διάφορα είδη άνοιας ξεχωρίζοντας έτσι, την άνοια τύπου Alzheimer, η οποία 

χρησιµοποιείται πλέον ως «νόσος Alzheimer» ενώ δεν υφίσταται πια η διάκριση 

«γεροντικών» και «προγεροντικών ανοιών» (Rubinstein, 2000). 

 

 

4.1.Επιδηµιολογία, διάγνωση και πορεία της νόσου 

 

Ο αριθµός των ατόµων που εµφανίζουν κάποια µορφή άνοιας αυξάνεται συνεχώς µε την 

άνοια τύπου Alzheimer να έχει τη µεγαλύτερη συχνότητα και να θεωρείται η πιο κοινή µορφή 

άνοιας. Σηµαντικός είναι ο ρόλος του σύγχρονου τρόπου ζωής ( π.χ. κάπνισµα, κακή 

διατροφή) που οδηγεί σε αγγειακά προβλήµατα, τα οποία συνδέονται µε την άνοια αγγειακής 
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αιτιολογίας αλλά και µε τη νόσο Alzheimer. Συγκεκριµένα, ένα ποσοστό περίπου 10% 

ηλικιωµένων ατόµων (µεγαλύτεροι των 65 χρόνων) εµφανίζει κάποιο είδος άνοιας και οι 

περισσότεροι από αυτούς (περίπου το 90%) έχουν άνοια τύπου Alzheimer (Παπανικολάου et 

al, 2007). Η άνοια τύπου Alzheimer παρουσιάζει µεγάλη συχνότητα τόσο στην Αµερική, όσο 

και στην Ευρώπη, µε την Αµερική να διαθέτει 4 εκατοµµύρια ασθενείς (Bird, 2008). Ένα 

ποσοστό περίπου 25% µε 45% ατόµων που είναι µεγαλύτεροι των 85 χρόνων έχουν άνοια 

(Bird, 2008). Επίσης, οι γυναίκες φαίνεται να είναι πιο ευάλωτες στη νόσο, καθώς την 

εµφανίζουν 1,5 φορά συχνότερα σε σχέση µε τους άνδρες (Παπανικολάου et al, 2007).  

Η διάγνωσή της στηρίζεται στην ύπαρξη µιας αργά εξελισσόµενης άνοιας, δηλαδή στην 

έκπτωση των γνωστικών ικανοτήτων και ιδιαίτερα της µνήµης. Η έκπτωση αυτή ακολουθεί 

µια αργή πορεία αρχικά και στη συνέχεια εξελίσσεται µε πιο γρήγορους ρυθµούς, ενώ µπορεί 

αρχικά να αποκαλυφθεί µετά από µια περίοδο έντονου στρες ή µετά από κάποιο τραυµατικό 

γεγονός και να συνδεθεί λανθασµένα µε αυτό (Bradshaw & Mattingley, 1995). Επίσης, για τη 

διάγνωση θα πρέπει να εκτιµηθεί τυχόν ύπαρξη ατροφίας του εγκεφαλικού φλοιού ή και η 

ύπαρξη χαρακτηριστικών όπως οι γεροντικές πλάκες, οι νευροι�νιδιακοί κόµβοι και η 

αµυλοειδής αγγειοπάθεια, τα οποία θα περιγραφούν αργότερα (Bird, 2008). Καθώς η 

διάγνωση µπορεί να είναι απόλυτα ακριβής µόνο µετά από αυτοψία, η πιο συνηθισµένη 

µέθοδος είναι να αποκλειστούν άλλοι παράγοντες ιατρικοί ή ψυχιατρικοί που προκαλούν 

έκπτωση των γνωστικών ικανοτήτων, όπως είναι η κατάθλιψη και οι ανεπάρκεια 

συγκεκριµένων βιταµινών καθώς, επίσης, θα πρέπει να αποκλειστούν άλλες διαταραχές που 

σχετίζονται µε άνοια, όπως η µετωποκροταφική άνοια, η νόσος του Pick, η νόσος Πάρκινσον 

και άλλες (Bird, 2008˙ Bradshaw & Mattingley,1995). 

Όσον αφορά στην πορεία της νόσου, η επιδείνωση των συµπτωµάτων είναι βραδύτερη στην 

αρχή και στο τελευταίο στάδιό της και ταχύτερη στο µέσο στάδιο. Σε ασθενείς οι οποίοι 

βρίσκονται σε ένα αρχικό στάδιο της νόσου έχει υπολογιστεί ως µέσος χρόνος επιβίωσης τα 8 

µε 10 χρόνια, ο οποίος όµως µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερος (Παπανικολάου et al, 2007). 

Με τη συνύπαρξη άλλης πάθησης (π.χ. καρδιοπάθεια), την ύπαρξη εξωπυραµιδικών σηµείων, 

τα προβλήµατα βάδισης ή την εµφάνιση της νόσου σε µικρότερη ηλικία ο προβλεπόµενος 

µέσος χρόνος ζωής µειώνεται σηµαντικά (Παπανικολάου et al, 2007). 
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4.2.Υπότυποι άνοιας τύπου Alzheimer  

 

Με αφορµή την παρατήρηση διαφορετικών χαρακτηριστικών στη νευροψυχολογική εικόνα 

ασθενών µε Alzheimer, έχουν διαµορφωθεί κάποιοι πιθανοί ξεχωριστοί τύποι της νόσου. Η 

διαµόρφωση αυτών των τύπων µπορεί να αποδειχθεί χρήσιµη στο να προβλεφθεί η πορεία 

της νόσου κάποιων ασθενών λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που µπορεί να 

εµφανίζουν σε σύγκριση µε άλλες περιπτώσεις ασθενών καθώς επίσης, και στο να ανευρεθεί 

µια πιο κατάλληλη θεραπεία για κάποιους από αυτούς, η οποία θα στηρίζεται σε αυτά τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (Green, 2000).  

Ο πρώτος διαχωρισµός αφορά στα νευροψυχολογικά ελλείµµατα και έτσι οι ασθενείς µπορεί 

να έχουν κυρίως λεκτικά, κυρίως οπτικοχωρικά ή γενικά (λεκτικά και οπτικοχωρικά) 

ελλείµµατα. Πιο συνηθισµένος είναι ο τύπος των γενικών ελλειµµάτων (Green, 2000). Ένας 

δεύτερος διαχωρισµός γίνεται ανάµεσα στον τύπο του κροταφικού λοβού, που περιλαµβάνει 

πιο έντονη διαταραχή στην πρόσφατη µνήµη και τη γλώσσα, και στον τύπο δυσλειτουργίας 

προσοχής και εκτελεστικών λειτουργιών που αφορά σε µεγαλύτερη διαταραχή στη 

λειτουργία του µετωπιαίου λοβού (Green, 2000). Ο τρίτος διαχωρισµός σχετίζεται µε την 

ηλικία εµφάνισης της νόσου Alzheimer. Οι ασθενείς που εµφανίζουν νωρίς τη νόσο, δηλαδή 

πριν την ηλικία των 65 χρόνων, φαίνεται να παρουσιάζουν πιο έντονα ελλείµµατα στην 

προσοχή και τις εκτελεστικές λειτουργίες αλλά και πιο γρήγορη επιδείνωση της κατάστασής 

τους σε σχέση µε αυτούς που εµφανίζουν τη νόσο σε µεγαλύτερη ηλικία. Επίσης, ένας 

τελευταίος διαχωρισµός γίνεται ανάµεσα σε ασθενείς µε εξωπυραµιδικά κινητικά 

συµπτώµατα (συµπτώµατα που χαρακτηρίζουν τη νόσο του Πάρκινσον, όπως µυϊκή ακαµψία 

και τρόµος) και σε ασθενείς χωρίς αυτά. Οι πρώτοι συνήθως εµφανίζουν εντονότερες 

νευροψυχολογικές δυσλειτουργίες, ταχύτερη εξασθένηση των γνωστικών ικανοτήτων και 

είναι πιο πιθανό να παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όπως παραισθήσεις, κατάθλιψη ή 

προβλήµατα συµπεριφοράς (Green, 2000). 
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4.3.Αίτια άνοιας τύπου Alzheimer 

 

Τα αίτια της νόσου δεν έχουν προσδιοριστεί πλήρως, καθώς άλλες περιπτώσεις φαίνεται να 

σχετίζονται ξεκάθαρα µε συγκεκριµένους παράγοντες, όπως η κληρονοµικότητα, ενώ άλλες 

όχι. Ο συνδυασµός διαφόρων παραγόντων που θέτουν το άτοµο σε κίνδυνο φαίνεται να είναι 

το πιο κοινό αίτιο (Green, 2000).   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει δοθεί στη µελέτη γενετικών παραγόντων. Η ύπαρξη και ο αριθµός 

συγγενών ατόµων που εµφάνισαν τη νόσο είναι σηµαντικός, καθώς από σχετικές µελέτες έχει 

διαπιστωθεί ότι από τα άτοµα µε οικογενειακό ιστορικό άνοιας τύπου Alzheimer είναι πιθανό 

να νοσήσουν περίπου οι µισοί, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τον υπόλοιπο πληθυσµό είναι 

10% (Green, 2000). Συγκεκριµένα, έχουν προσδιοριστεί τρεις γενετικοί παράγοντες που 

σχετίζονται µε την άνοια τύπου Alzheimer. Το πιο συχνά αναφερόµενο είναι το χρωµόσωµα 

21, το οποίο είναι γνωστό από τη σύνδεσή του µε το σύνδροµο Down και συνδέεται µε την 

εκδήλωση της νόσου σε πιο νεαρή ηλικία, όπως και το χρωµόσωµα 14  (Bradshaw & 

Mattingley, 1995). Ένας τρίτος παράγοντας είναι το χρωµόσωµα 19, το οποίο συνδέθηκε µε 

την άνοια τύπου Alzheimer λόγω ενός αλληλόµορφου γονιδίου που φέρει και που έχει 

ενοχοποιηθεί για την εκδήλωση της νόσου. Το γονίδιο κωδικοποιεί την απολιποπρωτεΐνη Ε4 

(apo E4), η οποία βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις στους ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer (Bradshaw & Mattingley, 1995). Χαρακτηριστικά, έχει βρεθεί ότι άτοµα χωρίς το 

γονίδιο είναι πιθανό να ασθενήσουν σε ποσοστό 20%, ενώ αυτοί που απέκτησαν το γονίδιο 

και από τους δυο γονείς είναι πιθανό να ασθενήσουν σε ποσοστό 90% . Ωστόσο, η ύπαρξη 

του γονιδίου αυτού δεν είναι καθοριστική για τη διάγνωση της νόσου (Bradshaw & 

Mattingley, 1995).  

Ακόµη, µε την εκδήλωση της νόσου έχουν συνδεθεί και παράγοντες του ανοσοποιητικού 

συστήµατος, καθώς έχει παρατηρηθεί στους ασθενείς έκπτωση των λεµφοκυττάρων της 

κυκλοφορίας και αύξηση των παραγόµενων αυτό-αντισωµάτων. Αυτά όµως, παρατηρούνται 

και σε άτοµα χωρίς άνοια (Rubinstein, 2000).  

Όσον αφορά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, δεν έχει βρεθεί κάποιος που να συνδέεται 

άµεσα µε την εκδήλωση της νόσου. Μελέτες για την επίδραση κάποιου σοβαρού χτυπήµατος 

στο κεφάλι έχουν οδηγήσει σε αντικρουόµενα ευρήµατα και κάποιες από αυτές υποδεικνύουν 

ότι γεγονότα αυτού του είδους σε συνδυασµό µε την ύπαρξη της απολιποπρωτεΐνης Ε4 
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αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα εµφάνισης της ασθένειας (Green, 2000). Επίσης, 

χαµηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης και ειδικά χαµηλότερο από 12 χρόνια, έχει συνδεθεί µε 

αυξηµένη πιθανότητα εµφάνισης Alzheimer, ενώ ένα πιο αυξηµένο επίπεδο εκπαίδευσης 

φαίνεται να λειτουργεί ως προστατευτικός παράγοντας. Αυτό µπορεί να οφείλεται και στο 

γεγονός ότι καλύτερη εκπαίδευση συνεπάγεται καλύτερη ενηµέρωση και χρήση πιο 

αποτελεσµατικών µεθόδων πρόληψης τόσο ιατρικών όσο και διατροφικών (Green, 2000). 

Άλλες, όµως, µελέτες έχουν δείξει ότι άτοµα µε περισσότερα χρόνια εκπαίδευσης 

παρουσιάζουν πιο έντονες εγκεφαλικές δυσλειτουργίες, συχνά ασθενούν σε µεγαλύτερη 

ηλικία και από τη στιγµή που θα εµφανίσουν τα συµπτώµατα έχουν λιγότερα χρόνια 

επιβίωσης σε σχέση µε τα άτοµα µε λιγότερα χρόνια εκπαίδευσης (Green, 2000). 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, προκύπτει ότι δεν υπάρχει µια δεδοµένη αιτιολογία που να ισχύει 

σε όλες τις περιπτώσεις αλλά µάλλον πρόκειται για συνδυασµό παραγόντων που βασίζεται 

κυρίως σε γενετικούς-κληρονοµικούς παράγοντες µε την επίδραση περιβαλλοντικών, όπως 

ιοί, τοξίνες, σοβαρά εγκεφαλικά τραύµατα. 

 

 

 

4.4.Συµπτώµατα 

 

Από τα συµπτώµατα που εκδηλώνονται κατά τη νόσο Alzheimer αρχικά κάνουν την 

εµφάνισή τους τα προβλήµατα µνήµης µε δυσκολία στην ανάκληση γεγονότων, κυρίως της 

πρόσφατης µνήµης. ∆υσκολίες εµφανίζονται επίσης, στη γενικότερη γνωστική 

λειτουργικότητα και στη µνήµη εργασίας, καθώς και στην κριτική ικανότητα (Bradshaw & 

Mattingley, 1995). Ένα µε δυο χρόνια µετά την εµφάνιση της νόσου εκδηλώνονται 

προβλήµατα σε πτυχές της γλωσσικής ικανότητας, όπως είναι η εύρεση της κατάλληλης 

λέξης, ενώ αργότερα προκύπτουν θέµατα αδυναµίας και αδιαφορίας για τη φροντίδα του 

εαυτού, συµπεριλαµβανοµένης και της προσωπικής καθαριότητας (Bradshaw & Mattingley, 

1995). Επίσης, η συµπεριφορά του ασθενούς αλλάζει µε το να γίνονται κάποια 

χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του πιο έντονα και ο ίδιος να αντιδρά µε περισσότερο 

επιθετικό τρόπο, να γίνεται αρκετά ανυπόµονος και εριστικός. Στα συµπτώµατα µπορεί, 

ακόµη, να συµπεριληφθούν κατά την πορεία της ασθένειας οι εκδηλώσεις ανάρµοστης 

συµπεριφοράς, κατάθλιψη και απάθεια και τελικά, µετά από 5 µε 10 χρόνια από την 
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εµφάνιση των συµπτωµάτων ο ασθενής πεθαίνει συνήθως από πνευµονία λόγω µη επαρκούς 

λειτουργίας του αναπνευστικού συστήµατος και του φάρυγγα, ενώ συνήθως δεν υπάρχει 

επίγνωση της ύπαρξης της νόσου (Bradshaw & Mattingley, 1995).  

 

 

4.4.1.Μνήµη 

 

Οι διαταραχές µνήµης στην άνοια τύπου Alzheimer αφορούν περισσότερο τη µνήµη 

επεισοδίων και λιγότερο τη σηµασιολογική, τις πιο πρόσφατες µνήµες και πιο πολύ την 

έκδηλη µνήµη παρά την άδηλη και συνεπώς, οι διαταραχές εντοπίζονται κυρίως σε 

διεργασίες που απαιτούν έλεγχο και προσπάθεια και όχι τόσο σε διεργασίες που εκτελούνται 

µε περισσότερο αυτόµατο τρόπο (Bradshaw & Mattingley, 1995).  Στα τελικά στάδια της 

νόσου, όµως, προκύπτουν προβλήµατα και µε τη συγκράτηση αυτοβιογραφικών 

πληροφοριών, όπως το όνοµα του ίδιου του ασθενούς και των ονοµάτων των πιο κοντινών 

του ανθρώπων (Bradshaw & Mattingley, 1995). Η συγκράτηση νέων πληροφοριών 

µετατρέπεται σε µια δύσκολη διαδικασία µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται άµεσα η 

καθηµερινότητά τους, καθώς ξεχνούν ονόµατα, αριθµούς τηλεφώνων, συναντήσεις που έχουν 

κανονίσει ή συζητήσεις. Αντίθετα µε τη µνήµη εργασίας, η βραχύχρονη µνήµη φαίνεται να 

διατηρείται σε καλύτερα επίπεδα όταν πρόκειται για µια απλή συγκράτηση και επανάληψη 

πληροφοριών αλλά όταν οι δοκιµασίες γίνονται περισσότερο πολύπλοκες, δηλαδή όταν 

απαιτείται η ταυτόχρονη παρακολούθηση και συµµετοχή σε δυο διαφορετικές 

δραστηριότητες, µειώνεται σηµαντικά η ικανότητα του ασθενούς να ανταποκριθεί µε επαρκή 

τρόπο (Παπανικολάου et al, 2007). Κατά τη διάρκεια συζητήσεων γίνονται συχνά 

επαναλήψεις και δυσκολεύονται να δηµιουργήσουν συνδέσεις ανάµεσα στο παρελθόν και το 

παρόν. Επίσης, ενώ οι µη ανοι�κοί άνθρωποι τοποθετούν µαζί αντικείµενα ή λέξεις, που 

βρίσκονται µπροστά τους σε τυχαία σειρά, µε βάση κάποια κατηγορία, οι ασθενείς µε 

Alzheimer δεν το κάνουν αλλά και όταν τους παρέχεται η κατηγορία δυσκολεύονται αρκετά 

στην ανάκληση λέξεων που ανήκουν σε αυτή (Bradshaw & Mattingley, 1995). 
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4.4.2.Γλώσσα 

 

Αρχικά, πλήττεται η σηµασιολογική ικανότητα και στη συνέχεια η φωνολογική και 

συντακτική ικανότητα, ενώ χαρακτηριστική είναι η δυσκολία ανεύρεσης της κατάλληλης 

λέξης αν και τις περισσότερες φορές ο ασθενής γνωρίζει ακριβώς τι θέλει να πει (Bradshaw 

& Mattingley, 1995). Ο λόγος του ασθενούς περιγράφεται ως αόριστος, περιφραστικός, µε 

απροσδιόριστους όρους και φτωχό λεξιλόγιο, ενώ η ικανότητα επανάληψης διατηρείται 

τουλάχιστον στα αρχικά στάδια άθικτη (Bradshaw & Mattingley, 1995 ˙ Παπανικολάου et al, 

2007). Προβλήµατα παρουσιάζονται και στην ανεύρεση πιο συνηθισµένων λέξεων, ακόµα 

και όταν τους δίνονται οι ορισµοί αυτών, στην ανάκληση χαρακτηριστικών παραδειγµάτων 

που ανήκουν σε συγκεκριµένη κατηγορία, καθώς και στο να ονοµάσουν αντικείµενα  

(Παπανικολάου et al, 2007). Σε πιο προχωρηµένα στάδια της νόσου η ικανότητα επανάληψης 

σταδιακά διαταράσσεται και διαµορφώνεται ένα είδος αφασίας που µοιάζει µε την αφασία 

Wernicke (αδυναµία κατανόησης του λόγου), ενώ αργότερα καθώς εξελίσσεται µοιάζει 

περισσότερο µε αφασία Broca, καθώς αυξάνονται σε σηµαντικό βαθµό τα προβλήµατα 

οµιλίας και τελικά ο ασθενής οδηγείται σε µια κατάσταση αλαλίας (Bradshaw & Mattingley, 

1995). Πέραν της γλώσσας και της µνήµης, κατά την πορεία της νόσου παρουσιάζονται 

προβλήµατα στην προσοχή και τις εκτελεστικές λειτουργίες, τα οποία γίνονται εµφανή µέσω 

νευροψυχολογικών δοκιµασιών (Green, 2000). 

 

 

 

4.4.3.Νευροψυχιατρικά συµπτώµατα 

 

Πέρα από τα συµπτώµατα που αφορούν στις γνωστικές πτυχές των ασθενών, εξίσου 

σηµαντικά είναι και αυτά που αφορούν στη συµπεριφορά και την προσωπικότητα. Από τα 

πρώτα κιόλας στάδια της άνοιας τύπου Alzheimer οι ασθενείς µπορεί να παρουσιάζουν 

έλλειψη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες που στο παρελθόν τους άρεσαν, µπορεί να 

εµφανίζονται απαθείς, ενώ πολλές φορές µπορεί να έχουν παραισθήσεις ή να εκφράζουν 

παραληρητικές ιδέες (Green, 2000). Οι τελευταίες έχει βρεθεί ότι εµφανίζονται σε έναν στους 
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τέσσερις ή έναν στους τρεις ασθενείς και αρκετές έρευνες έχουν ασχοληθεί µε την σχέση 

τόσο των παραισθήσεων όσο και των παραληρητικών ιδεών µε τη γνωστική και την 

λειτουργική έκπτωση των ασθενών και µε τη θνησιµότητα, χωρίς όµως να συµφωνούν 

απόλυτα στα συµπεράσµατά τους (Scarmeas, Brandt, Albert, Hadjigeorgiou, Papadimitriou, 

Dubois et al, 2005). Από την έρευνα των Scarmeas et al (2005) βρέθηκε ότι τα συγκεκριµένα 

συµπτώµατα σχετίζονται µε την εµφάνιση πιο έντονης γνωστικής και λειτουργικής 

εξασθένησης στους ασθενείς, καθώς και µε µεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου. 

 Από τις συµπεριφορικές αλλαγές που παρατηρούνται στην άνοια τύπου Alzheimer συνήθως 

πρώτα εµφανίζονται χαρακτηριστικά όπως η συναισθηµατική αποδέσµευση και η απάθεια 

και ειδικά η απάθεια φαίνεται να είναι πιο συχνή όταν η άνοια εµφανίζεται σε µεγαλύτερη 

ηλικία και όταν υπάρχουν εξωπυραµιδικά σηµεία (Mega,  Cummings, Fiorello, & Gornbein, 

1996). Συγκεκριµένα, από την έρευνα των Mega et al (1996) βρέθηκε µεγάλη συχνότητα 

συµπεριφορών όπως η απάθεια και η ανησυχία (σε ποσοστό 47% των ασθενών µε ήπια άνοια 

τύπου Alzheimer) και συµπεριφορών όπως η οξυθυµία και η άρση των αναστολών (σε 

ποσοστό 35%). Τα συµπτώµατα όµως αυτά δεν παρουσιάζονταν σταθερά αλλά 

διαφοροποιούνταν κατά τη διάρκεια της νόσου. Η απάθεια πολλές φορές συγχέεται µε την 

κατάθλιψη, η οποία επίσης εµφανίζεται συχνά σε ασθενείς µε τη συγκεκριµένη µορφή άνοιας 

(σε ποσοστό κάτω του 50%), καθώς και οι δυο χαρακτηρίζονται από έλλειψη ενδιαφέροντος 

για δραστηριότητες που πριν τη νόσο ήταν αγαπητές στον ασθενή και γενικότερη 

επιβράδυνση. Για να θεωρηθούν όµως αυτές οι συµπεριφορές ως κατάθλιψη θα πρέπει να 

συνοδεύονται και από άλλα χαρακτηριστικά, όπως είναι οι διαταραχές στον ύπνο και τη 

διατροφή (Green, 2000). Η κατάθλιψη δεν εµφανίζεται στους ασθενείς  σαν µια συνεχής 

κατάσταση αλλά περιστασιακά, ειδικά µετά από µια αποτυχία επιτέλεσης κάποιου έργου, ενώ 

η πιθανότητα εµφάνισής της αυξάνεται σε περίπτωση ιστορικού κατάθλιψης του ατόµου ή 

της οικογένειάς του (Green, 2000). Από έρευνες που έχουν διεξαχθεί στο παρελθόν δε 

φαίνεται να συνδέεται η κατάθλιψη µε εντονότερη γνωστική δυσλειτουργία και ως 

αποτέλεσµα η θεραπεία της δεν έχει σηµαντικά αποτελέσµατα στη βελτίωση των γνωστικών 

ικανοτήτων αλλά µπορεί να βοηθήσει όσον αφορά στη διάθεση του ασθενούς  και να κάνει 

έτσι πιο εύκολη και τη δουλειά των φροντιστών του (Green, 2000). Ωστόσο, οι Lyketsos, 

Steele, Baker, Galik, Kopunek, Steinberg et al (1997) βρήκαν ότι η κατάθλιψη σχετίζεται µε 

σηµαντική έκπτωση των ικανοτήτων που αφορούν στις καθηµερινές δραστηριότητες, καθώς 

και µε πιο έντονες αρνητικές συµπεριφορές, όπως η επιθετικότητα, υποδεικνύοντας έτσι ότι 

τα αποτελέσµατα πάνω σε αυτό το θέµα είναι αντικρουόµενα. 
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4.5.Παθοφυσιολογία της άνοιας τύπου Alzheimer 

 

 

Το νευροβιολογικό υπόστρωµα της άνοιας τύπου Alzheimer αφορά κατά κύριο λόγο σε 

απώλεια νευρικών κυττάρων στον διάµεσο κροταφικό λοβό (εικόνα 3) και κυρίως σε δοµές 

όπως ο ιππόκαµπος και ο ενδορρινικός φλοιός, που σχετίζονται άµεσα µε τη λειτουργία της 

µνήµης (Green, 2000). Παρατηρείται διεύρυνση των αυλάκων, διόγκωση των κοιλιών (εικόνα 

2) ενώ µειώνεται και το βάρος του εγκεφάλου του ασθενούς (Παπανικολάου et al, 2007). Η 

απώλεια νευρώνων εξαπλώνεται σταδιακά και στον βρεγµατικό, κροταφικό και µετωπιαίο 

φλοιό (εικόνα 2), ενώ παρατηρείται επίσης, απώλεια υποφλοιωδών νευρώνων στον βασικό 

πυρήνα του Meynert, που σχετίζεται µε το νευροδιαβιβαστικό σύστηµα της ακετυλοχολίνης 

και στον υποµέλανα τόπο, που σχετίζεται µε το νευροδιαβιβαστικό σύστηµα της 

νορεπινεφρίνης (Green, 2000). Συγκεκριµένα, όσο προχωράει η νόσος, η δραστηριότητα της 

ακετυλοχολίνης στον ιππόκαµπο και άλλες περιοχές είναι δυνατόν να µειωθεί µέχρι και 80 µε 

90%, ενώ µειώνονται σε σηµαντικό βαθµό τα επίπεδα και άλλων νευροδιαβιβαστών λόγω 

των βλαβών στις διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Έτσι, η αλλαγή στη δραστηριότητα της 

σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης είναι δυνατόν να σχετίζεται µε τα συµπτώµατα 

κατάθλιψης και τις διάφορες συµπεριφορικές αλλαγές που παρατηρούνται σε ασθενείς µε 

άνοια τύπου Alzheimer και η µείωση της ντοπαµίνης είναι δυνατόν να σχετίζεται µε τα 

εξωπυραµιδικά συµπτώµατα (Παπανικολάου et al, 2007).  

Χαρακτηριστικά στοιχεία στην παθοφυσιολογία αυτού του είδους άνοιας είναι οι 

νευροι�νιδιακοί κόµβοι και οι γεροντικές πλάκες (εικόνα 1). Τα πρώτα αποτελούνται από µη 

φυσιολογικά ζευγάρια ινιδίων, βρίσκονται σε περιοχές του µεταιχµιακού συστήµατος, στον 

βασικό πυρήνα του Meynert, στον φλοιό των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων, στον υποµέλανα 

τόπο και άλλες περιοχές και σχετίζονται µε αυξηµένα επίπεδα γνωστικής έκπτωσης, αλλά 

εµφανίζονται, σε µικρότερη πυκνότητα, και σε υγιή ηλικιωµένα άτοµα (Bradshaw & 

Mattingley, 1995˙ Παπανικολάου et al, 2007). Οι γεροντικές πλάκες, από την άλλη, 

σχηµατίζονται στο εξωτερικό των νευρώνων και περιβάλλονται από νευρωνικές αποφυάδες, 

οι οποίες όταν εκφυλίζονται προκαλούν τα συµπτώµατα της νόσου. Αυτές οι πλάκες 
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εντοπίζονται στον ιππόκαµπο, την αµυγδαλή και στον εγκεφαλικό φλοιό (Παπανικολάου et 

al, 2007).  

 

Εικόνα 1. Μικροσκοπική απεικόνιση της νευροπαθολογίας της νόσου Alzheimer που δείχνει 

µια γεροντική πλάκα (κάτω αριστερά) και νευροι�νιδιακά συµπλέγµατα (πάνω δεξιά), (Bird, 

2008) 
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Εικόνα 2. Φυσιολογικός εγκέφαλος ενηλίκου (πάνω) σε σύγκριση µε εγκέφαλο ασθενούς µε 

Alzheimer (κάτω) µε σηµαντική φλοιική ατροφία και διεύρυνση των κοιλιών, (Bird, 2008). 

 

 

 

Εικόνα 3. Απεικόνιση του µέσου κροταφικού λοβού σε λειτουργική µαγνητική τοµογραφία 

(fMRI) που δείχνει φυσιολογική ενεργοποίηση σε υγιή άτοµα, υπερενεργοποίηση και ήπια 

ατροφία σε άτοµα µε ήπια γνωστική έκπτωση (MCI) και υποενεργοποίηση και έντονη 

ατροφία σε ασθενείς µε ήπια άνοια τύπου Alzheimer, (Dickerson & Sperling, 2008). 
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4.6.Θεραπεία της νόσου Alzheimer 

 

Ο σηµαντικότερος παράγοντας για τη θεραπεία της νόσου είναι η πρώιµη διάγνωση, καθώς 

όταν η νόσος βρίσκεται σε αρχικά στάδια και δεν έχουν συµβεί σηµαντικές βλάβες η 

αποτελεσµατικότητα των θεραπευτικών µεθόδων φαίνεται να είναι καλύτερη. Η κύρια 

θεραπευτική µέθοδος που εφαρµόζεται αφορά στο βασικότερο έλλειµµα που παρατηρείται 

στην άνοια τύπου Alzheimer, δηλαδή στα επίπεδα της ακετυλοχολίνης. Με τη χορήγηση 

ουσιών που αυξάνουν τα επίπεδα της ακετυλοχολίνης στον οργανισµό των ασθενών 

επιδιώκεται η µείωση του ρυθµού της επιδείνωσης των συµπτωµάτων, καθώς και η βελτίωση 

των γνωστικών ικανοτήτων (Rubinstein, 2000). Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι αυτή η 

θεραπευτική αντιµετώπιση έχει θετική επίδραση σε ποσοστό περίπου 50% των ασθενών όταν 

αυτοί δεν πάσχουν από κάποια σοβαρή µορφή της νόσου ή δεν βρίσκονται σε προχωρηµένο 

στάδιο (Rubinstein, 2000).  

Μια άλλη µορφή θεραπευτικής παρέµβασης είναι τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα 

των οποίων η χρήση βασίζεται στην άποψη ότι κατά τη νόσο Alzheimer δηµιουργείται 

κάποια φλεγµονή που επηρεάζει τα νευρικά κύτταρα και είναι υπεύθυνη ως ένα βαθµό για τα 

συµπτώµατα της νόσου. Αυτό φαίνεται από σχετικές έρευνες κατά τις οποίες βρέθηκε ότι  

άτοµα που λάµβαναν αντιφλεγµονώδη φάρµακα είχαν λιγότερες πιθανότητες να 

προσβληθούν από τη νόσο σε σχέση µε αυτούς που δεν λάµβαναν τέτοια φάρµακα 

(Rubinstein, 2000). 

Επίσης, δεδοµένου ότι η άνοια τύπου Alzheimer είναι πιο συχνή στις γυναίκες, γεγονός που 

οφείλεται στις αλλαγές που λαµβάνουν χώρα µετά την εµµηνόπαυση σε επίπεδο ορµονών, η 

θεραπεία υποκατάστασης µε οιστρογόνα θα µπορούσε να επιφέρει σηµαντικά αποτελέσµατα 

και να δράσει προστατευτικά σε σχέση µε τις γνωστικές και µνηµονικές ικανότητες των 

γυναικών. ∆εν θα πρέπει όµως, να παραβλέπονται οι πιθανότητες να εµφανιστούν 

µακροπρόθεσµα κίνδυνοι, όπως ο καρκίνος του µαστού (Rubinstein, 2000). 

Άλλες µορφές θεραπείας είναι ο διακρανιακός µαγνητικός ερεθισµός που περιλαµβάνει τη 

χορήγηση ανώδυνων ηλεκτρικών ερεθισµάτων σε διάφορα σηµεία του εγκεφάλου και έχει ως 

αποτέλεσµα την αύξηση της παραγωγής των νευροδιαβιβαστών, µέθοδος που 

χρησιµοποιείται και σε διαταραχές της διάθεσης (Rubinstein, 2000). Επίσης, για τον 
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περιορισµό των συµπεριφορικών και ψυχολογικών συµπτωµάτων που εµφανίζουν ασθενείς 

µε άνοια τύπου Alzheimer έχει µελετηθεί η χορήγηση άτυπων αντιψυχωσικών φαρµάκων για 

τα οποία, όµως, έχει τεθεί το ζήτηµα αυξηµένου κινδύνου για αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια 

και αυξηµένη πιθανότητα θανάτου (Herrmann & Gauthier, 2008). Φάρµακα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν αποτελεσµατικά και για τη θεραπεία της κατάθλιψης που συνοδεύει συχνά 

την άνοια τύπου Alzheimer. Αυτά είναι οι εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης της 

σεροτονίνης, τα οποία ενισχύουν τα επίπεδα σεροτονίνης στον οργανισµό και 

χρησιµοποιούνται κυρίως σε ασθενείς µε ήπια και µέτρια µορφή της νόσου (Herrmann & 

Gauthier, 2008).  

Πέρα από τις φαρµακολογικές θεραπείες, είναι πολύ σηµαντική η στάση που θα κρατήσει το 

περιβάλλον του ασθενούς απέναντι στην κατάσταση αυτή. Για το λόγο αυτό καθίσταται 

απαραίτητη η κατάλληλη ενηµέρωση των συγγενών και η εκπαίδευσή τους σε τεχνικές για 

την καλύτερη αντιµετώπιση των επεισοδίων κατάθλιψης και των αλλαγών στη συµπεριφορά 

του ασθενούς (Herrmann & Gauthier, 2008). Παράλληλα µε τη φροντίδα και την προσοχή η 

οικογένεια του ασθενούς θα πρέπει να δείξει κατανόηση και να τον ενθαρρύνει ώστε να 

προσπαθεί και ο ίδιος να µείνει όσο το δυνατόν πιο λειτουργικός για µεγαλύτερο χρονικό 

διάστηµα (Rubinstein, 2000), ενώ η άσκηση, σωµατική και γνωστική φαίνεται να ασκεί 

σηµαντική επίδραση στη βελτίωση των συµπτωµάτων κατάθλιψης, καθώς και στην 

επιβράδυνση της έκπτωσης των γνωστικών ικανοτήτων (Herrmann & Gauthier, 2008). 

 

 

 

4.7.Παράγοντες πρόληψης 

 

Οι κύριοι παράγοντες που έχουν σχετιστεί µε την προστασία από την άνοια τύπου Alzheimer 

είναι το υψηλό µορφωτικό επίπεδο, η νοητική εξάσκηση, καθώς και η σωµατική άσκηση 

(Παπανικολάου et al, 2007). Αναφορικά µε τη σωµατική άσκηση, οι Scarmeas, Luchsinger, 

Schupf, Brickman, Cosentino, Tang et al (2009) βρήκαν σε έρευνά τους ότι άτοµα που 

αθλούνταν είχαν 29% µε 41% λιγότερες πιθανότητες να εµφανίσουν άνοια τύπου Alzheimer 

σε σχέση µε αυτούς που δεν αθλούνταν καθόλου, ενώ αυτοί που αθλούνταν ακόµη 
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περισσότερο είχαν ακόµα λιγότερες πιθανότητες. Επίσης, η έρευνα ασχολήθηκε και µε το 

θέµα της διατροφής. Βρέθηκε ότι η προσκόλληση σε µια δίαιτα µπορεί να µειώσει µέχρι και 

40% την πιθανότητα εµφάνισης της νόσου και ειδικά η µεσογειακή διατροφή φαίνεται να δρα 

σαν προστατευτικός παράγοντας (Scarmeas et al, 2009). Στοιχεία υπέρ της προστασίας από 

την άνοια έχουν, επίσης, βρεθεί για τα λιπαρά οξέα ω-3 που βρίσκονται στο ιχθυέλαιο, καθώς 

και για τη χρήση µη στεροειδών αντιφλεγµονωδών φαρµάκων (Παπανικολάου et al, 2007). 

Πάνω από όλα, είναι σηµαντικό να υπάρχει η κατάλληλη ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση 

και φυσικά ο συνδυασµός µιας µέτριας νοητικής και σωµατικής άσκησης µαζί µε την τήρηση 

µιας υγιεινής διατροφής µπορεί να ωφελήσει το άτοµο σε σηµαντικό βαθµό. 
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                                                   ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ 

 

 

Η αγγειακή άνοια αναφέρεται ως η δεύτερη πιο συχνή µορφή άνοιας σε άτοµα µεγάλης 

ηλικίας µετά την άνοια τύπου Alzheimer και σχετίζεται µε την αγγειακή εγκεφαλική νόσο, 

καθώς και µε άλλα προβλήµατα αγγειακής αιτιολογίας (Kalaria & Erkinjuntti, 2006 ˙ 

Κοσµίδου, 2008). Ο όρος «αγγειακή άνοια» περιλαµβάνει διάφορους τύπους άνοιας που 

εντοπίζονται και διακρίνονται µε βάση, κυρίως, το µέγεθος των αιµοφόρων αγγείων που 

εµπλέκονται, την πηγή πρόκλησης του αγγειακού εµφράκτου και πιθανούς γενετικούς 

παράγοντες, ενώ ως πιο σηµαντικός τύπος αναφέρεται η υποφλοιική ισχαιµική αγγειακή 

άνοια. Άλλοι τύποι είναι η άνοια πολλαπλών εµφράκτων και η νόσος Biswanger (Kalaria & 

Erkinjuntti, 2006). 

Αρχικά, η αγγειακή άνοια µέχρι και τη δεκαετία του 1960 αποδιδόταν στην 

αρτηριοσκλήρυνση των εγκεφαλικών αγγείων, ενώ αργότερα εισήχθη ο όρος «άνοια 

πολλαπλών εµφράκτων» ως αποτέλεσµα της διαπίστωσης ότι για την πρόκληση γνωστικής 

έκπτωσης χρειάζεται η ύπαρξη εµφράκτων των εγκεφαλικών αγγείων καθώς και εµπλοκή του 

φλοιού του εγκεφάλου (Battistin & Cagnin, 2010). Στη συνέχεια, προσδιορίστηκε το είδος 

της υποφλοιικής αγγειακής άνοιας και πλέον έχει προταθεί ο όρος «αγγειακή γνωστική 

διαταραχή» (vascular cognitive disorder) που περιλαµβάνει όλες τις µορφές άνοιας και 

γνωστικής εξασθένισης που έχουν σαν αιτία αγγειακά εγκεφαλικά προβλήµατα. Σε αυτήν την 

κατηγορία ανήκει και η «αγγειακή γνωστική εξασθένιση» (vascular cognitive impairment) 

που χαρακτηρίζεται από ήπια γνωστική έκπτωση χωρίς προβλήµατα µνήµης (Battistin & 

Cagnin, 2010). 

 

 

 

5.1.Επιδηµιολογία, διάγνωση και πορεία της νόσου 

 

Η αγγειακή άνοια κατέχει τη δεύτερη θέση, αµέσως µετά την άνοια τύπου Alzheimer, όσον 

αφορά στη συχνότητα εµφάνισής της στον πληθυσµό ηλικίας άνω των 65 χρόνων. 
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Συγκεκριµένα, από τις περιπτώσεις άνοιας σε αυτές τις ηλικίες ένα ποσοστό περίπου 13% µε 

19% είναι αγγειακής αιτιολογίας, ενώ ένα ποσοστό 11% µε 43% είναι πιθανό να αφορά σε 

µεικτή άνοια (άνοια τύπου Alzheimer µαζί µε αγγειακή άνοια) (Bowler, 2005). Συγκριτικά µε 

την άνοια τύπου Alzheimer, στις ηλικίες 75-84 χρόνων οι περιπτώσεις αγγειακής άνοιας, 

αγγειακής γνωστικής εξασθένισης, αλλά και µεικτής άνοιας που περιλαµβάνει αγγειακά 

στοιχεία, συνολικά είναι πολύ περισσότερες (Bowler, 2005), γεγονός που δείχνει ότι τα 

αγγειακά προβλήµατα απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, από σχετικές έρευνες έχει βρεθεί 

ότι, ειδικά στους πληθυσµούς της Κίνας και της Ιαπωνίας, η αγγειακή άνοια αφορά σχεδόν 

τις µισές περιπτώσεις άνοιας, σε αντίθεση µε την Ευρώπη και την Αµερική όπου η άνοια 

τύπου Alzheimer είναι πιο συχνή (Battistin & Cagnin, 2010). Το φύλο φαίνεται να παίζει και 

αυτό κάποιο ρόλο, καθώς οι άνδρες νοσούν σε µεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση µε τις γυναίκες 

(Bowler, 2005), δηλαδή ισχύει το αντίθετο από ότι στην άνοια τύπου Alzheimer. 

Για την αγγειακή άνοια έχουν διαµορφωθεί διάφορα διαγνωστικά κριτήρια κανένα από τα 

οποία, όµως, δεν έχει αναγνωριστεί επίσηµα, καθώς φέρουν σηµαντικές αποκλίσεις στα 

αποτελέσµατά τους. Ωστόσο, συµφωνούν σε βασικά χαρακτηριστικά. Αυτά είναι η ύπαρξη 

άνοιας ή γνωστικής εξασθένισης, η ύπαρξη κάποιου αγγειακού εγκεφαλικού προβλήµατος 

και η συσχέτιση ανάµεσα σε αυτά τα δυο στοιχεία (Battistin & Cagnin, 2010). Τα 

διαγνωστικά κριτήρια NINDS-AIREN (National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke – Association Internationale pour la Recherche et L’Enseignement en Neurosciences) 

αναφέρονται ως τα επικρατέστερα και περισσότερο χρησιµοποιούµενα από ερευνητές. Για τη 

διάγνωση της αγγειακής άνοιας περιγράφουν ως αναγκαία την ύπαρξη σηµαντικής έκπτωσης 

στη µνήµη και σε δυο ακόµα ή περισσότερες γνωστικές ικανότητες, καθώς και την παρουσία 

στοιχείων αγγειακής εγκεφαλικής νόσου και σύνδεσής της µε τη γνωστική έκπτωση (Battistin 

& Cagnin, 2010˙ Bowler, 2005). Τα αγγειακά προβλήµατα µπορούν να εντοπιστούν µέσω 

κλινικής εξέτασης και νευροαπεικόνισης (Battistin & Cagnin, 2010˙ Bowler, 2005).  Για τη 

διάγνωση της αγγειακής άνοιας πρέπει να αποκλείονται οποιεσδήποτε άλλες αιτίες γνωστικής 

έκπτωσης και ψυχικές καταστάσεις που συνδέονται άµεσα µε τέτοιου είδους έκπτωση (π.χ. 

ψύχωση, αφασία), καθώς και η άνοια τύπου Alzheimer (Bowler, 2005). Ένα πολύ σηµαντικό 

µειονέκτηµα των διαγνωστικών κριτηρίων είναι ότι τις περισσότερες φορές δεν καταφέρνουν 

να εντοπίσουν τις περιπτώσεις µεικτής άνοιας. Από έρευνες έχει βρεθεί ότι ένα ποσοστό 30-

50% περιπτώσεων µεικτής άνοιας (Alzheimer µαζί µε αγγειακή άνοια) θεωρήθηκε ως καθαρή 

αγγειακή άνοια (Kalaria & Erkinjuntti, 2006). 
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Αναφορικά µε την πορεία της νόσου, η έκπτωση των γνωστικών ικανοτήτων προχωρά µε πιο 

αργούς ρυθµούς σε σχέση µε την έκπτωση που παρατηρείται στην άνοια τύπου Alzheimer και 

πολύ σηµαντική για τη µη χειροτέρευση των νοητικών ικανοτήτων είναι η όσο το δυνατόν 

καλύτερη πρόληψη των επερχόµενων αγγειακών επεισοδίων και άλλων προβληµάτων 

(Παπανικολάου et al, 2007). Η αγγειακή εγκεφαλική νόσος χαρακτηρίζεται από µεγαλύτερη 

θνησιµότητα στην περίπτωση που συνοδεύεται και από άνοια και χαρακτηριστικά, ο µισός 

πληθυσµός από αυτούς τους ασθενείς έχουν ένα προσδόκιµο όριο ζωής γύρω στα 6,7 έτη 

µετά την εµφάνιση των συµπτωµάτων. Όσο για την αγγειακή νοητική εξασθένιση, αυτή είναι 

πολύ πιθανό να εξελιχθεί αργότερα σε αγγειακή άνοια, χωρίς όµως να υπάρχουν επαρκή 

στοιχεία για να υποστηριχθεί κάτι τέτοιο µε βεβαιότητα (Παπανικολάου et al, 2007). 

 

 

5.2.Τύποι αγγειακής άνοιας 

 

Η αγγειακή άνοια κατηγοριοποιείται σε διάφορους τύπους άνοιας µε τον καθένα να εµφανίζει 

διαφορετικά χαρακτηριστικά ανάλογα µε την παθολογία και το είδος των αγγείων που 

πλήττονται (πίνακας 1). Ο πιο σηµαντικός τύπος είναι η υποφλοιική ισχαιµική αγγειακή 

άνοια και ακολουθούν η άνοια πολλαπλών εµφράκτων ή φλοιική αγγειακή άνοια, η άνοια 

που προκαλείται από µονήρη έµφρακτα σε καθοριστικές θέσεις (strategic infarct dementia), 

οι τύποι που σχετίζονται µε αγγειοπάθειες (π.χ. υπέρταση), αυτοί που οφείλονται σε 

υποαιµάτωση, αυτοί που οφείλονται σε αιµορραγίες και τέλος οι κληρονοµικές µορφές 

αγγειακής άνοιας µε πιο γνωστή την CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy 

with subcortical infarcts and leukoencephalopathy) (Kalaria & Erkinjuntti, 2006). 
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Πίνακας 1.Κλινικοπαθολογική κατηγοριοποίηση της αγγειακής άνοιας. Μετάφραση από 

Román, Erkinjuntti, Wallin, Pantoni, & Chui (2002). 

 

Αρχικά, η υποφλοιική ισχαιµική αγγειακή άνοια αναφέρεται σε βλάβες σε µικρά αγγεία. 

Πρόκειται για κενοτοπιώδη έµφρακτα και ισχαιµικές βλάβες στη λευκή ουσία (Wallin et al, 

2003). Οι ασθενείς αυτοί έχοντας στο ιστορικό τους αρκετά αγγειακά προβλήµατα (π.χ. 

υπέρταση, διαβήτης) παρουσιάζουν από νωρίς ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες, 

καθώς και κινητικά προβλήµατα (π.χ. ακαµψία, υποκινησία, µικρά βήµατα), δυσκολία στην 

ισορροπία, δυσαρθρία, δυσφαγία και άλλα, ενώ τη νοητική έκπτωση συνοδεύουν επίσης, 

Αγγειακή άνοια οφειλόµενη σε βλάβη σε µεγάλα αγγεία 
Άνοια πολλαπλών εµφράκτων—πολλαπλά µεγάλα και πλήρη έµφρακτα, 
φλοιώδη ή υποφλοιώδη, συνήθως µε περιεστιακά ατελή έµφρακτα που 
περιλαµβάνουν τη λευκή ουσία 
Άνοια µε έµφρακτα σε καθοριστικές θέσεις—ένα µονήρες έµφρακτο σε  
λειτουργικά καθοριστικές θέσεις του εγκεφάλου 
(γωνιώδης έλικα, θάλαµος, βασικός πρόσθιος εγκέφαλος, ή περιοχή της  
οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας ή της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας) 
Αγγειακή άνοια οφειλόµενη σε βλάβη σε µικρά αγγεία 
Υποφλοιώδης ισχαιµική αγγειακη άνοια 
Νόσος Binswanger 
Κενοτοπιώδης άνοια  
Πολλαπλά κενοτόπια µε εκτενή περιεστιακά ατελή έµφρακτα 
Εγκεφαλική δεσπόζουσα αυτοσωµατική αρτηριοπάθεια µε  
υποφλοιώδη έµφρακτα και λευκοεγκεφαλοπάθεια (CADASIL) 
Φλοιώδης – υποφλοιώδης 
Υπερτασική και αρτηριοσκληρωτική αγγειοπάθεια  
Εγκεφαλικές αµυλοειδείς αγγειοπάθειες (συµπεριλαµβανοµένης της 
οικογενούς αγγλικής άνοιας)                                                                                                         
Άλλες κληρονοµικές µορφές 
Αγγειακή ασθένεια κολλαγόνου µε άνοια 
Φλεβικά έµφρακτα 
Ισχαιµική - υποαιµατική αγγειακή άνοια 
∆ιάχυτη ανοξική-ισχαιµική εγκεφαλοπάθεια 
Περιορισµένη βλάβη λόγω επιλεκτικής ευπάθειας 
Ατελή έµφρακτα της λευκής ουσίας  
Οριακά έµφρακτα 
Αιµορραγική αγγειακή άνοια 
Τραυµατικό υποσκληρίδιο αιµάτωµα 
Υπαραχνοειδής αιµορραγία 
Εγκεφαλική αιµορραγία 

Modified with permission from the Taylor and Francis Group. 
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χαρακτηριστική αλλαγή στη συµπεριφορά και προβλήµατα όπως η κατάθλιψη και η 

συναισθηµατική αστάθεια (Wallin, Milos, Sjo�gren, Pantoni, & Erkinjuntti, 2003). Σε 

αντίθεση µε την υποφλοιική µορφή, οι τύποι άνοιας που προκύπτουν από έµφρακτα που 

αφορούν σε µεγάλα αγγεία προκαλούν κυρίως γνωστικά και άλλου είδους ελλείµµατα που 

είναι ανάλογα µε τις περιοχές στις οποίες εντοπίζονται τα έµφρακτα  (Kalaria & Erkinjuntti, 

2006). Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και η άνοια πολλαπλών εµφράκτων που όπως δηλώνει 

και το όνοµά της αφορά σε πλήθος εµφράκτων που εντοπίζονται σε µεγάλα αγγεία σε 

τοποθεσίες είτε φλοιικές, είτε υποφλοιικές (Kalaria & Erkinjuntti, 2006). Οι ασθενείς στην 

συγκεκριµένη περίπτωση έχουν ένα οξύ ξεκίνηµα των συµπτωµάτων και µια σταδιακή 

επιδείνωση που σχετίζεται µε αγγειακή εγκεφαλική νόσο (Rockwood, Bowler, Erkinjuntti, 

Hachinski, & Wallin, 1999). Αντίθετα, η άνοια που προκαλείται από µονήρη έµφρακτα σε 

καθοριστικές θέσεις οφείλεται σε ένα έµφρακτο που είναι δυνατόν να επηρεάσει φλοιικές και 

υποφλοιικές περιοχές και έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση έκπτωσης στη µνήµη, την 

προσοχή και αλλαγές στην προσωπικότητα (Παπανικολάου et al, 2007). 

Από τις κληρονοµικές µορφές της αγγειακής άνοιας η πιο κοινή είναι η CADASIL η οποία 

αποτελεί είδος της υποφλοιικής ισχαιµικής αγγειακής άνοιας και συνεπώς αφορά σε µικρά 

αγγεία. Η CADASIL προκαλείται από µεταλλάξεις στο γονίδιο Notch 3 και ξεκινάει συνήθως 

µε ηµικρανίες, ενώ στη συνέχεια εµφανίζονται επαναλαµβανόµενα εγκεφαλικά επεισόδια, 

κατάθλιψη, κινητικά συµπτώµατα και άλλα (Kalaria & Erkinjuntti, 2006).  

Ανάµεσα στα είδη της αγγειακής άνοιας θα πρέπει να αναφερθεί και η µεικτή άνοια που 

φαίνεται να αφορά ένα µεγάλο ποσοστό περιπτώσεων άνοιας, καθώς από έρευνες που έγιναν 

µετά από νεκροψία ανοι�κών ασθενών βρέθηκε ότι ένα ποσοστό περίπου 44% αυτών των 

περιπτώσεων ήταν µεικτή άνοια (Bowler, 2005). Ο µεικτός τύπος άνοιας αναφέρεται στην 

ύπαρξη άνοια τύπου Alzheimer  που συνοδεύεται από αγγειακές εγκεφαλικές βλάβες ή στη 

συνύπαρξη κλινικών συµπτωµάτων τόσο της άνοια τύπου Alzheimer , όσο και της αγγειακής 

άνοιας (Rockwood et al, 1999), καθιστώντας έτσι δύσκολη τη διάγνωση, όπως αναφέρθηκε 

και παραπάνω. Οι δυο ασθένειες φαίνεται να συνδέονται µε διάφορους τρόπους. 

Συγκεκριµένα, παρουσιάζουν κοινούς παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τις πιθανότητες 

εµφάνισής τους, κάποιες µορφές θεραπείας είναι εξίσου αποτελεσµατικές και µε τις δυο και η 

ύπαρξη αγγειακών εγκεφαλικών βλαβών έχει βρεθεί ότι αυξάνει τις πιθανότητες για 

εµφάνιση άνοια τύπου Alzheimer  (Rockwood et al, 1999). 
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5.3.Αίτια αγγειακής άνοιας 

 

Η αγγειακή άνοια έχει σαν κύρια αιτία την αγγειακή εγκεφαλική νόσο, η οποία αποτελεί 

αρκετά συχνή αιτία θανάτου σε ηλικίες άνω των 75 χρόνων. Κατά τη συγκεκριµένη νόσο 

παρουσιάζεται µια µείωση στην παροχή αίµατος στο αγγειακό εγκεφαλικό σύστηµα που 

οδηγεί σε έµφρακτα, δηλαδή θάνατο ιστού και σε βλάβες στις περιοχές που επιτελούνται τα 

έµφρακτα (Green, 2000). Η µείωση στην παροχή αίµατος προκαλείται ως αποτέλεσµα 

ισχαιµικών ή αιµορραγικών επεισοδίων σε κάποια περιοχή του εγκεφάλου (εικόνα 2). Κατά 

τα ισχαιµικά επεισόδια επιτελείται µείωση ή µπλοκάρισµα της παροχής αίµατος µε 

αποτέλεσµα να µειώνεται το οξυγόνο που φτάνει στην περιοχή, ενώ όταν το µπλοκάρισµα 

αυτό είναι παροδικό αλλά σηµαντικό ώστε να επηρεάσει τη λειτουργία του εγκεφάλου τα 

επεισόδια ονοµάζονται «παροδικά ισχαιµικά» και έχουν ως αποτέλεσµα την εµφάνιση 

παροδικών συµπτωµάτων (Green, 2000). Κατά παρόµοιο τρόπο, στα αιµορραγικά επεισόδια 

κάποια αγγεία υφίστανται ρήξη µε αποτέλεσµα την πρόκληση συµπτωµάτων όπως 

διαταραγµένη εγρήγορση και σοβαρούς πονοκεφάλους (Green, 2000). Τέτοιου είδους 

προβλήµατα µπορεί να οδηγήσουν µεταξύ άλλων και σε άνοια, ανάλογα µε το είδος των 

αγγείων που πλήττονται και τις περιοχές του εγκεφάλου όπου βρίσκονται τα αγγεία. Επίσης, 

παράγοντες όπως η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπερλιπιδαιµία, οι καρδιακές 

παθήσεις, η αθηροσκλήρωση, το κάπνισµα και η υπερβολική  κατανάλωση αλκοόλ, η ύπαρξη 

ιστορικού εγκεφαλικών επεισοδίων στο άτοµο ή στην οικογένεια σε συνδυασµό µε 

προχωρηµένη ηλικία αυξάνουν τις πιθανότητες για εµφάνιση τόσο αγγειακής εγκεφαλικής 

νόσου, όσο και αγγειακής άνοιας (Green, 2000). 

 

 

5.4.Συµπτώµατα  

 

Τα συµπτώµατα της αγγειακής άνοιας διαφέρουν ανάλογα µε το είδος των βλαβών και τις 

περιοχές του εγκεφάλου που πλήττονται, καθώς και ανάλογα µε το είδος της αγγειακής 

άνοιας. Αυτές οι διαφορές στα συµπτώµατα φαίνονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα 
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(πίνακας 2), όπου λαµβάνονται υπόψη οι διάφορες περιοχές του εγκεφάλου σε συνδυασµό µε 

τα αγγεία που εµπλέκονται. Κατά γενική βάση, τα συµπτώµατα ξεκινούν απότοµα και 

σταδιακά επιδεινώνονται και συνήθως περιλαµβάνουν προβλήµατα στην κίνηση και ιδιαίτερα 

στη βάδιση, αισθητηριακές διαταραχές και ακράτεια ούρων (Mc Veigh &  Passmore, 2006). 

Πιο συγκεκριµένα, στις φλοιικές µορφές αγγειακής άνοιας εµφανίζονται επίσης, αφασία, 

απραξία και αγνωσία καθώς και σηµαντική δυσλειτουργία στις εκτελεστικές ικανότητες µε 

αποτέλεσµα τη δυσκολία στο σχεδιασµό και την οργάνωση καθηµερινών δραστηριοτήτων 

(Mc Veigh &  Passmore, 2006). Οι εκτελεστικές ικανότητες διαταράσσονται και στην άνοια 

που οφείλεται σε έµφρακτα σε στρατηγικές θέσεις, ενώ η θέση που λαµβάνει χώρα το 

έµφρακτο διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο όσον αφορά στη συµπτωµατολογία. Επίσης, 

διαταράσσεται η µνηµονική ικανότητα και η προσοχή, παρατηρείται µείωση κινήτρων και 

σύγχυση και επέρχονται χαρακτηριστικές αλλαγές στην προσωπικότητα, οι οποίες µπορεί να 

περιλαµβάνουν απάθεια, απώλεια αυθορµητισµού και εµµονές στη συµπεριφορά (Mc Veigh 

&  Passmore, 2006˙ Παπανικολάου et al, 2007). Παρόµοια συµπτώµατα εµφανίζονται και 

στην υποφλοιική ισχαιµική αγγειακή άνοια µε χαρακτηριστικά τα ελλείµµατα στις 

εκτελεστικές  λειτουργίες, την ψυχοκινητική επιβράδυνση και τις διαταραχές στο συναίσθηµα 

(συναισθηµατική αστάθεια) και τη διάθεση. Επίσης, παρατηρούνται συµπτώµατα παρόµοια 

µε της νόσου Πάρκινσον, προβλήµατα στην παραγωγή λόγου, έλλειψη ισορροπίας και 

συντονισµού κατά την κίνηση, ενώ τα ελλείµµατα στη µνήµη είναι πιο ήπια σε σύγκριση µε 

τα αντίστοιχα στην άνοια τύπου Alzheimer (Kalaria & Erkinjuntti, 2006˙ Román et al, 2002). 

Τα ελλείµµατα εστιάζονται κυρίως στην διεργασία της ανάκλησης, η οποία µπορεί να 

βοηθηθεί ως ένα βαθµό µε προσαρµογή του περιβάλλοντος του ατόµου (π.χ. χρήση 

σηµειωµάτων για υπενθύµιση), ενώ στην άνοια τύπου Alzheimer το πρόβληµα εστιάζεται 

στην αποθήκευση νέων πληροφοριών καθιστώντας την κατάσταση του ασθενούς πιο σοβαρή 

(Kalaria & Erkinjuntti, 2006). 

 

 
Θέση βλάβης Εµπλεκόµενα 

αγγεία 

Νευροψυχολογικά επακόλουθα 

 
Μετωπιαίος λοβός:  

µέσος 

 

ACA, MCA 

 

 

απάθεια, φτωχή κινητοποίηση,  µειωµένος 
συµπεριφορικός αυθορµητισµός 
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πλάγιος ραχιαίος 

 

κογχοµετωπιαίος 

 

περιορισµένη λεκτική ευχέρεια, γνωστική 
ακαµψία, ετερόπλευρα κινητικά ελλείµµατα 

 

δυσκολία στην ικανότητα αναστολής, 
ελλειµµατική κοινωνική κρίση, συναισθηµατική 
αστάθεια, παιδαριώδης συµπεριφορά 

Κροταφικός λοβός MCA, PCA Αµνησία, αφασία, απραξία 

Αριστερή γωνιώδης 
έλικα (οπίσθια) 

MCA διακλάδωση δυσαριθµησία, αποπροσανατολισµός όσον αφορά 
στη δεξιά-αριστερή κατεύθυνση, δυσγραφία, 
αγνωσία δαχτύλων 

Βρεγµατικός λοβός 

 

ACA, MCA Οπτικοχωρικά και οπτικοκατασκευαστικά 
ελλείµµατα, ανοσογνωσία, ηµι-χωρική 
παραµέληση, ειδικά µετά από βλάβη του δεξιού 
ηµισφαιρίου 

Ινιακός λοβός 

 

PCA Οπτικά ελλείµµατα (οπτικές αγνωσίες, ανοψίες) 

Πρόσθιο µεσολόβιο ACA Αποσυνδετικά σύνδροµα 

Κερκοφόρος πυρήνας ACA or MCA 
διακλάδωση 

Έλλειµµα στη µνηµονική ανάκληση, στην 
ευχέρεια λόγου, την προσοχή, στη γνωστική 
ευελιξία, στον προγραµµατισµό της κίνησης 

Ωχρά σφαίρα MCA διακλάδωση Έλλειµµα στη µνηµονική ανάκληση και στη 
γνωστική ευελιξία 

Θάλαµος  PCA διακλάδωση αµνησία, ελλείµµατα στην ευχέρεια λόγου, την 
προσοχή, τη γνωστική ευελιξία, τον 
προγραµµατισµό της κίνησης 

Πίνακας 2. Βασικά νευροψυχολογικά συµπτώµατα ανάλογα µε τις περιοχές του εγκεφάλου 

στις οποίες λαµβάνουν χώρα τα έµφρακτα. ACA(anterior cerebral artery)= πρόσθια 

εγκεφαλική αρτηρία, MCA(middle cerebral artery)= µέση εγκεφαλική αρτηρία, 

PCA(posterior cerebral artery)= οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία. Μετάφραση από Green (2000). 

 

  

5.5.Παθοφυσιολογία της νόσου 

 

Οι αγγειακές παθήσεις συνοδεύονται από µια σειρά παθοφυσιολογικών αλλαγών που 

περιλαµβάνουν πολλαπλά εκτεταµένα έµφρακτα, κενοτοπιώδη έµφρακτα, µονήρη έµφρακτα, 
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αραιώσεις της λευκής ουσίας (εκόνα 1) και αιµορραγίες (Παπανικολάου et al, 2007). Οι 

βλάβες αυτές και η συχνότητα εµφάνισής τους σε ασθενείς µε αγγειακή άνοια 

παρουσιάζονται στον πίνακα 3. Όταν τα έµφρακτα συµβούν σε συγκεκριµένα σηµεία του 

εγκεφάλου, όπως ο θάλαµος, ο µετωπιαίος λοβός και ο κροταφικός λοβός µπορεί να 

οδηγήσουν σε γνωστικά ελλείµµατα και να συµβάλλουν στην εµφάνιση άνοιας (Iemolo, 

Duro, Rizzo, Castiglia, Hachinski, & Caruso, 2009). Οι βλάβες της λευκής ουσίας 

(λευκοαραίωση) συνδέονται ειδικά µε την υπέρταση, αναφέρονται κυρίως σε απώλεια 

µυελίνης και εµφανίζονται διάχυτες προκαλώντας αγγειακή άνοια (Bowler, 2005). Τα 

κενοτοπιώδη έµφρακτα εντοπίζονται στη λευκή ουσία και σε υποφλοιώδεις δοµές όπως ο 

θάλαµος, τα βασικά γάγγλια και το εγκεφαλικό στέλεχος και είναι χαρακτηριστικό ότι  

εντοπίζονται περίπου στο 50% των περιπτώσεων αγγειακής άνοιας, όπως φαίνεται από τον 

πίνακα παρακάτω(Kalaria & Erkinjuntti, 2006). Με την αγγειακή άνοια συνδέονται και τα 

µικροέµφρακτα και ειδικά στην περίπτωση που εµφανίζονται σε υποφλοιικές δοµές του 

εγκεφάλου καθώς, επίσης, και µε την άνοια τύπου Alzheimer αλλά και µε τη γνωστική 

εξασθένιση που επέρχεται µε το γήρας (Kalaria & Erkinjuntti, 2006). Επίσης, ισχαιµικές 

βλάβες σε περιοχές όπως ο ιππόκαµπος και ο φλοιός συνδέονται µε τα ελλείµµατα στη 

µνήµη, ενώ οι ισχαιµικές βλάβες σε µετωπιαίο λοβό, υποφλοιικές περιοχές και βασικά 

γάγγλια συνδέονται µε ελλείµµατα στις επιτελικές λειτουργίες, στην ενεργό µνήµη και στην 

ανάκληση πληροφοριών (Παπανικολάου et al, 2007). Τέλος οι αλλαγές που παρατηρούνται 

στην προσωπικότητα του ασθενούς φαίνεται να οφείλονται κυρίως σε βλάβες της σύνδεσης 

του κογχοµετωπιαίου φλοιού µε υποφλοιικές περιοχές (Παπανικολάου et al, 2007). 

 
Παθολογικές καταστάσεις % περιπτώσεις 

Πλήρη έµφρακτα (φλοιώδη και υποφλοιώδη) 75% 

Κενοτοπιώδη έµφρακτα (κυρίως σε βασικά 

γάγγλια και λευκή ουσία)  

50% 

Μικροέµφρακτα  50% 

Κυστικά έµφρακτα 25% 

Εγκεφαλική αµυλοειδής αγγειοπάθεια 10% 

Ενδοεγκεφαλική αιµορραγία 2% 

Ατροφία του ιπποκάµπου και σκλήρυνση 55% 

Πίνακας 3. Τύποι και συχνότητα εµφάνισης αγγειακών και βλαβών του ιπποκάµπου 

αναφερόµενοι στην αγγειακή άνοια. Μετάφραση από Kalaria & Erkinjuntti (2006). 
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Εικόνα 1. Λευκοαραίωση: (Α) Μετωπιαία τοµή που απεικονίζει το µετωπιαίο λοβό ασθενούς 

µε λευκοαραίωση σε µαγνητική τοµογραφία (MRI), (Β) εικόνα της λευκής ουσίας στην 

περιοχή της ωχράς σφαίρας, η οποία δείχνει αραίωση του ιστού, διατήρηση των 

ολιγοδενδροκυττάρων και παρουσία αστροκυττάρων, (C) εικόνα των σκοτεινών περιοχών 

λευκής ουσίας µε φυσιολογική ιστολογία. Μετάφραση από Bowler (2005). 

 

 

Εικόνα 2. Παράγοντες που οδηγούν σε εγκεφαλική ισχαιµία και υποαιµάτωση σε ηλικιωµένα 

άτοµα. Σηµαντικές µορφολογικές αλλαγές σε αγγεία του εγκεφάλου, που σχετίζονται µε την 

ηλικία και περιλαµβάνουν στρεβλότητα µε διαµόρφωση νηµατοδεµατίων σε φλοιώδη 

αρτηρίδια (εικόνα 1η από αριστερά) και προέκταση αυτών, που καταλήγει σε βρόχους και 

εµβολές (εικόνα 2η ). Επίσης, παρατηρείται ασβεστοποίηση των αγγείων (εικόνα 3η πάνω 

δεξιά) και αρτηριοσκλήρυνση (εικόνα 4η ). Μετάφραση από Román et al (2002). 
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5.6.Θεραπεία της νόσου 

 

Όπως και για την άνοια τύπου Alzheimer, έτσι και για την αγγειακή άνοια η πρόληψη 

αποτελεί καταλυτικό παράγοντα. Οι µορφές θεραπείας που έχουν µελετηθεί και 

εφαρµόζονται αφορούν στη χορήγηση φαρµάκων και στοχεύουν στη µείωση των 

συµπτωµάτων, γνωστικών και ψυχιατρικών, και στην καθυστέρηση εξέλιξης της νόσου. 

Τέτοια φάρµακα είναι τα αγγειοδιασταλτικά, τα αντιοξειδωτικά, οι αναστολείς 

χολινεστεράσης και άλλα. Αρχικά, η µεµαντίνη, ένας αναστολέας των NMDA υποδοχέων 

που χρησιµοποιείται στη νόσο Alzheimer, έχει βρεθεί ότι επιφέρει βελτίωση και στην 

αγγειακή άνοια και ειδικά σε ασθενείς µε πιο ήπιες µορφές της παρατηρήθηκε 

σταθεροποίηση της λειτουργικότητάς τους και βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων (Román 

et al, 2002). Μια άλλη οµάδα φαρµάκων που έχουν µελετηθεί σε σηµαντικό βαθµό και 

χρησιµοποιούνται και για την άνοια τύπου Alzheimer είναι οι αναστολείς της 

χολινεστεράσης. Η χρήση των φαρµάκων αυτών βασίζεται στην υπόθεση ότι κατά την 

αγγειακή άνοια προκαλούνται βλάβες στο χολινεργικό νευροδιαβιβαστικό σύστηµα 

οδηγώντας σε απώλεια χολινεργικών νευρώνων, ειδικά στον ιππόκαµπο και το νεόφλοιο µε 

αποτέλεσµα να επηρεάζονται οι γνωστικές ικανότητες (Mc Veigh & Passmore, 2006). Έτσι, 

λοιπόν, χρησιµοποιούνται φάρµακα, όπως η δονεζεπίλη, η ριβαστιγµίνη και η γαλανταµίνη 

για την αύξηση των επιπέδων της ακετυλοχολίνης. Η χρήση τους σε διάφορες έρευνες έχει 

δείξει θετικά αποτελέσµατα, καθώς φαίνεται να αποφέρουν κάποια βελτίωση στις 

εκτελεστικές λειτουργίες και γενικά στις γνωστικές ικανότητες και σε παραµέτρους της 

συµπεριφοράς (Mc Veigh & Passmore, 2006). Ωστόσο, η χρήση των συγκεκριµένων 

φαρµάκων επηρεάζει θετικά τις γνωστικές ικανότητες και σε υγιή άτοµα και εποµένως, δρα 

ανεξάρτητα από την ύπαρξη ελλειµµάτων στο σύστηµα της ακετυλοχολίνης (Bowler, 2005).  

Η αγγειακή άνοια µπορεί επίσης, να συνοδεύεται από κατάθλιψη και έντονο άγχος και σε 

αυτήν την περίπτωση η χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων, όπως οι εκλεκτικοί 

αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης, µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά στην κλινική 

εικόνα του ασθενούς (Román et al, 2002). Τα άτυπα αντιψυχωσικά βοηθούν σε περιπτώσεις 

σύγχυσης και αποδιοργανωµένης συµπεριφοράς του ασθενούς, ενώ τα τρικυκλικά 

αντικαταθλιπτικά µάλλον επιδεινώνουν την κατάσταση καθώς παρουσιάζουν αντιχολινεργικά 

αποτελέσµατα (Román et al, 2002). 
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5.7.Παράγοντες πρόληψης 

 

Η πρόληψη στην αγγειακή άνοια καθορίζει σηµαντικά τη µετέπειτα πορεία της νόσου και  

αναφέρεται σε δυο επίπεδα, ως πρωτογενής και δευτερογενής. Η πρωτογενής πρόληψη 

περιλαµβάνει τον εντοπισµό παραγόντων που αυξάνουν τον κίνδυνο για τη συγκεκριµένη 

νόσο και τη λήψη µέτρων για τη µείωση του κινδύνου. Τέτοιοι παράγοντες είναι η 

προχωρηµένη ηλικία, η υπέρταση, ο σακχαρώδης διαβήτης, η αθηροσκλήρωση, το κάπνισµα, 

τα εγκεφαλικά επεισόδια και άλλα (Mc Veigh & Passmore, 2006). Η βελτίωση του τρόπου 

ζωής και πιο πολύ ο χειρισµός καταστάσεων όπως ο διαβήτης και η υπέρταση φάνηκε από 

έρευνες ότι µειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης αγγειακής άνοιας. Συγκεκριµένα, βρέθηκε από 

έρευνα ότι η χρήση αντιυ�περτασικών φαρµάκων µείωσε την πιθανότητα για έκφραση της 

νόσου κατά ένα τρίτο, όπως φάνηκε από επανεξέταση που έγινε σε διάστηµα πάνω από 2,2 

χρόνια (Mc Veigh & Passmore, 2006). 

Από την άλλη, η δευτερογενής πρόβλεψη περιλαµβάνει τον χειρισµό εγκεφαλικών 

επεισοδίων και στοχεύει στην αποτροπή νέων επεισοδίων. Έρευνα έδειξε ότι η χρήση 

φαρµάκων για τη µείωση της πίεσης του αίµατος ελάττωσε την πιθανότητα ανάπτυξης της 

νόσου σε ποσοστό 34% ασθενών µε υποτροπιάζον εγκεφαλικό επεισόδιο, ενώ το αποτέλεσµα 

δεν ήταν σηµαντικό σε ασθενείς µε µη υποτροπιάζον επεισόδιο (12%) (Mc Veigh & 

Passmore, 2006). Επίσης, η χρήση στατινών έχει αναφερθεί ως παράγοντας µείωσης κινδύνου 

αγγειακής άνοιας και γνωστικής έκπτωσης χωρίς, ωστόσο, να υπάρχει συµφωνία ανάµεσα 

στις έρευνες  (Mc Veigh & Passmore, 2006). Οι πρώιµες µορφές παρέµβασης, καθώς και η 

πρώιµη διάγνωση είναι δυνατόν όπως και στη νόσο Alzheimer να βοηθήσουν σε σηµαντικό 

βαθµό στην καθυστέρηση της εξέλιξης της ασθένειας και ειδικά στην περίπτωση της 

αγγειακής άνοιας θα πρέπει πάντα να λαµβάνονται υπόψη συµπεριφορές επιβαρυντικές για 

την υγεία.  
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ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ∆ΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ  

 

 

Για την αξιολόγηση της µνηµονικής ικανότητας έχει κατασκευαστεί και χρησιµοποιείται ένας 

µεγάλος αριθµός νευροψυχολογικών δοκιµασιών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις 

διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους. Η νευροψυχολογική αξιολόγηση εφαρµόζεται στη 

διάγνωση διαφόρων διαταραχών, καθώς και στην πρόγνωση της πορείας τους και ειδικά στην 

περίπτωση της άνοιας είναι δυνατόν να συντελέσει στο διαχωρισµό των διαφορετικών 

µορφών της (Κοσµίδου, 2008). Οι δοκιµασίες, λαµβάνοντας υπόψιν διαφορετικές πλευρές 

της µνηµονικής ικανότητας και άλλων γνωστικών ικανοτήτων, βοηθούν στον εντοπισµό των 

ελλειµµάτων που εµφανίζουν οι ασθενείς, καθιστώντας ευκολότερη την εύρεση της 

κατάλληλης θεραπείας ή προγράµµατος αποκατάστασης (Κοσµίδου, 2008). Στο παρόν 

κεφάλαιο θα περιγραφούν κάποιες από τις δοκιµασίες αξιολόγησης της µνήµης, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται σε µεγαλύτερο βαθµό, ειδικά στην περίπτωση της άνοιας τύπου Alzheimer 

και της αγγειακής άνοιας.  

 

Οι δοκιµασίες είναι οι εξής: 

 

(1) Κλίµακα µνήµης του Wechsler (Wechsler Memory Scale): Η τελευταία εκδοχή της, η 

κλίµακα µνήµης του Wechsler-IV (WMS-IV), περιλαµβάνει ένα µεγάλο αριθµό υπο-

δοκιµασιών που αφορούν στη λεκτική, στη µη λεκτική µνήµη, στη µνήµη εργασίας, 

στην άµεση και καθυστερηµένη ανάκληση και στην αναγνώριση ερεθισµάτων 

(Holdnack, Zhou, Larrabee, Millis & Salthouse, 2011). Στις υπο-δοκιµασίες 

περιλαµβάνονται η δοκιµασία λογικής µνήµης που αφορά στην ανάκληση ενός 

κειµένου, τα λεκτικά συνειρµικά ζεύγη, η δοκιµασία σχεδίων που αφορά στην 

ανάκληση οπτικο-χωρικών πληροφοριών, η δοκιµασία οπτικής αναπαραγωγής κατά 

την οποία ζητείται από τους εξεταζόµενους να ανακαλέσουν γεωµετρικά σχέδια, η 

δοκιµασία χωρικής προσθήκης και το ανάπτυγµα συµβόλων (symbol span), τα οποία 



47 

 

εµπλέκουν τη µνήµη εργασίας και τον χειρισµό οπτικο-χωρικών πληροφοριών σε 

αυτήν (Holdnack et al, 2011). 

 

(2) Ανάπτυγµα αριθµών (Digit Span): Πρόκειται για δοκιµασία που χρησιµοποιείται για 

την εξέταση της ενεργού µνήµης και σε αρκετές περιπτώσεις αποτελεί τµήµα άλλων  

νευροψυχολογικών δοκιµασιών, όπως η κλίµακα µνήµης του Wechsler 

(Παπανικολάου et al, 2007). Αφού παρουσιαστεί στους εξεταζοµένους µια σειρά 

αριθµών, τους ζητείται να επαναλάβουν τους αριθµούς τόσο µε την αρχική σειρά, όσο 

και µε την αντίστροφη σειρά  (Παπανικολάου et al, 2007).  

 

(3) ∆οκιµασία λεκτικής µάθησης της Καλιφόρνιας (California Verbal Learning Test): 

Πρόκειται για δοκιµασία εξέτασης της λεκτικής µνήµης, η οποία βασίζεται στην 

εκµάθηση και ανάκληση καταλόγου λέξεων (Παπανικολάου et al, 2007). Οι λέξεις 

ανήκουν σε διαφορετικές εννοιολογικές κατηγορίες παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα 

µελέτης της ικανότητας εκµάθησης και ανάκλησης µε βάση την οµαδοποίηση 

(Παπανικολάου et al, 2007). Η δοκιµασία περιλαµβάνει τις µετρήσεις της άµεσης 

ανάκλησης, της ελεύθερης ανάκλησης µετά από καθυστέρηση 20 λεπτών, της 

ανάκλησης µε παροχή νύξεων µετά την καθυστέρηση και της αναγνώρισης µετά την 

καθυστέρηση (Παπανικολάου et al, 2007). 

 

 

(4) ∆οκιµασία λεκτικής ευχέρειας (Verbal Fluency): Σε αυτή τη δοκιµασία ζητείται από 

τον εξεταζόµενο να ονοµάσει όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις που να ξεκινούν 

από συγκεκριµένα γράµµατα και στη συνέχεια να ονοµάσει λέξεις που να ανήκουν σε 

συγκεκριµένες εννοιολογικές κατηγορίες (σηµασιολογική ευχέρεια), έχοντας ένα 

ορισµένο χρονικό περιθώριο (Παπανικολάου et al, 2007). Μια δοκιµασία τέτοιου 

τύπου είναι αυτή του ελεγχόµενου προφορικού λεκτικού συνειρµού (Controlled Oral 

Word Association Test) (Παπανικολάου et al, 2007). 
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(5) ∆οκιµασία µνήµης αναγνώρισης (Recognition Memory Test): Η δοκιµασία αυτή 

µετράει τη λεκτική και µη λεκτική µνήµη, καθώς περιλαµβάνει λεκτικά και µη 

λεκτικά ερεθίσµατα (πρόσωπα ανθρώπων) (Παπανικολάου et al, 2007). Αφού 

παρουσιαστούν τα ερεθίσµατα αυτά στους συµµετέχοντες, θα πρέπει στη συνέχεια να 

τα αναγνωρίσουν σε µια δοκιµασία συνδυασµού αυτών µε άλλα παρόµοια ερεθίσµατα 

(Παπανικολάου et al, 2007). 

 

(6) Συµπεριφορική δοκιµασία µνήµης του Rivermead (Rivermead Behavioral Memory 

Test): Πρόκειται για µια δοκιµασία που εξετάζει τη µνήµη όσον αφορά σε 

καθηµερινές δραστηριότητες, όπως για παράδειγµα η ικανότητα να θυµόµαστε κάποια 

συνάντηση ή η ανάκληση του µέρους όπου βρίσκεται κάποιο αντικείµενο στο σπίτι 

(Παπανικολάου et al, 2007). 

 

(7) ∆οκιµασία «πόρτες και άνθρωποι» (Doors and People Test): Η δοκιµασία 

περιλαµβάνει τέσσερα µέρη, τις πόρτες, τους ανθρώπους, τα σχήµατα και τα ονόµατα 

(Manns & Squire, 1999). Στη δοκιµασία µε τους ανθρώπους εξετάζεται η λεκτική 

ανάκληση και ζητείται από τους εξεταζόµενους να ανακαλέσουν τα ονόµατα 

τεσσάρων ατόµων που είδαν σε φωτογραφίες τόσο άµεσα, όσο και µετά από κάποια 

καθυστέρηση, ενώ στη δοκιµασία µε τις πόρτες, τους παρουσιάζονται εικόνες από 

διαφορετικές πόρτες, τις οποίες στη συνέχεια πρέπει να αναγνωρίσουν ανάµεσα σε 

άλλες (Manns & Squire, 1999). Επιπλέον, τους ζητείται να ανακαλέσουν άµεσα και µε 

καθυστέρηση έναν αριθµό σχηµάτων τα οποία αρχικά αντιγράφουν, εξετάζοντας έτσι 

την οπτική ανάκληση και στην τελευταία δοκιµασία εξετάζεται η λεκτική αναγνώριση 

καθώς, αφού διαβάσουν µια λίστα µε ονόµατα ανθρώπων, πρέπει στη συνέχεια να 

αναγνωρίσουν καθένα από αυτά ανάµεσα σε άλλα παρόµοια (Manns & Squire, 1999). 

 

  



49 

 

            ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER 

     

 

Η άνοια τύπου Alzheimer από τα πρώτα κιόλας στάδιά της χαρακτηρίζεται από έντονα 

ελλείµµατα στις µνηµονικές διεργασίες, τα οποία κυριαρχούν και κατά τη διάρκεια της νόσου 

και εντοπίζονται κυρίως µε τη χρήση ειδικών νευροψυχολογικών δοκιµασιών (Salmon, 

Butters & Chan, 1999). Οι έρευνες έχουν επικεντρωθεί περισσότερο στη µνήµη επεισοδίων, 

καθώς εκεί φαίνεται να εντοπίζεται σηµαντικότερη έκπτωση. Αρκετά όµως έχει µελετηθεί και 

η σηµασιολογική µνήµη αλλά και τα υπόλοιπα είδη µνήµης για τα οποία κάποιες φορές τα 

αποτελέσµατα είναι αντικρουόµενα (Salmon et al, 1999). Σε αυτό το κεφάλαιο της εργασίας 

θα περιγραφούν αποτελέσµατα ερευνών σχετικά µε τα ελλείµµατα στις µνηµονικές 

διεργασίες. 

  

 

7.1.Μνήµη επεισοδίων 

 

Η βλάβη στη µνήµη επεισοδίων αναφέρεται σε δυσκολία εκµάθησης νέων πληροφοριών και 

συγκράτησής τους στη µνήµη (Salmon et al, 1999) και σε πολλές έρευνες έχει φανεί να 

πλήττεται σηµαντικά στην άνοια τύπου Alzheimer. Σε µια από αυτές τις έρευνες οι Baudic, 

Barba, Thibaudet, Smagghe, Remy και Traykov (2006) αξιολόγησαν τη µνήµη επεισοδίων 17 

υγιών ατόµων (οµάδα ελέγχου), 18 ατόµων µε ήπια µορφή της άνοιας τύπου Alzheimer και 

18 ατόµων µε πολύ ήπια µορφή της άνοιας τύπου Alzheimer. Για την εξέταση χορήγησαν 

στους συµµετέχοντες τη δοκιµασία µνήµης ιστορίας από την κλίµακα µνήµης του Wechsler 

(Wechsler memory scale) και τη δοκιµασία  επιλεκτικής ανάκλησης του Buschke (Buschke’s 

Free and Cued Selective Reminding Test), η οποία εξετάζει την ελεύθερη ανάκληση 

στοιχείων, την ανάκληση στοιχείων µετά από παροχή νύξεων µαζί µε την ελεύθερη 

ανάκληση (συνολική ανάκληση), την αναγνώριση και την καθυστερηµένη ανάκληση 

(ανάκληση µετά από παρεµβολή 20 λεπτών) (Baudic et al, 2006). Βρέθηκαν σηµαντικά 

µειωµένες επιδόσεις των δυο οµάδων ασθενών σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, ειδικά στη 
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δοκιµασία µνήµης ιστορίας, στην ελεύθερη ανάκληση και στη συνολική ανάκληση (πίνακας 

1), υποδεικνύοντας ότι η µνήµη επεισοδίων παρουσιάζει έκπτωση από τα πρώιµα στάδια της 

άνοιας (Baudic et al, 2006). Όσο για την αναγνώριση και την καθυστερηµένη ανάκληση, οι 

επιδόσεις ήταν περισσότερο µειωµένες στην περίπτωση των ατόµων µε ήπια µορφή της 

άνοιας τύπου Alzheimer (13,4 και 8,3 αντίστοιχα) σε σχέση µε τα άτοµα µε πολύ ήπια µορφή 

άνοιας (14,4 και 12,4), ενώ στην οµάδα ελέγχου οι επιδόσεις ήταν 15,7 και 16 αντίστοιχα 

(Baudic et al, 2006). 

 

 Οµάδα 

ελέγχου 

Πολύ ήπια 

DAT 

Ήπια DAT F p 

∆οκιµασία 

Corsi 

5,1  4,2 4,1 9,2 <0,0004 

Ανάκληση 

ιστορίας 

11,4 4,8 4,3 27,1 <0,0001 

FCSRT 

ελεύθερη 

ανάκληση 

31,7  10,2 8,7 61,2 <0,0001 

FCSRT 

συνολική 

ανάκληση 

47,2 33,5 24,4 26,2 <0,0001 

FCSRT 

αναγνώριση 

15,7 14,4 13,4 5,0 <0,0103 

FCSRT 

καθυστερηµένη 

ανάκληση 

16,0 12,4 8,3 20,4 <0,0001 

Πίνακας 1.Οι τιµές είναι µέσοι όροι των επιδόσεων ˙ DAT (Dementia Alzheimer’s Type)= 

άνοια τύπου Alzheimer, FCSRT: Free and Cued Selective Reminding Test. Μετάφραση από 

Baudic et al (2006). 

  

Σε µια άλλη µελέτη οι Gallo, Sullivan, Daffner, Schacter και Budson (2004) προσπάθησαν να 

εξετάσουν το κατά πόσο ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
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την διεργασία της ανάκλησης ώστε να αποτρέψουν πιθανά λάθη στην αναγνώριση στοιχείων, 

τα οποία οφείλονται στην εξοικείωση των ασθενών µε τα στοιχεία αυτά πριν τη χορήγηση της 

δοκιµασίας. Στην έρευνα συµµετείχαν 12 άτοµα µε διάγνωση άνοιας τύπου Alzheimer και 12 

υγιή άτοµα. Αφού τους ζητήθηκε να διαβάσουν µια σειρά από ζεύγη λέξεων, έπρεπε σε 

επόµενο στάδιο της δοκιµασίας να αποφασίσουν από τα νέα ζεύγη λέξεων που τους 

εµφανίζονταν ποια ήταν όπως πριν (ανέπαφα) και ποια ζεύγη είχαν αλλάξει 

(αναδιατεταγµένα) ή περιλάµβαναν λέξη η οποία δεν είχε µελετηθεί προηγουµένως (Gallo et 

al, 2004). Από τα ζεύγη λέξεων που έπρεπε να µελετηθούν κάποια εµφανίζονταν 

περισσότερες από µια φορές (µέχρι τρεις φορές), γεγονός που διευκόλυνε την ανάκληση των 

ανέπαφων ζευγαριών αλλά αύξανε τα λάθη στην περίπτωση των αναδιατεταγµένων 

ζευγαριών, καθώς δηµιουργούνταν µεγαλύτερη εξοικείωση µε τις λέξεις (Gallo et al, 2004). 

Συγκεκριµένα, από τα αποτελέσµατα (πίνακας 2) φάνηκε ότι οι ανοι�κοί ασθενείς 

αναγνώρισαν µε επιτυχία λιγότερα ανέπαφα ζεύγη λέξεων και έκαναν περισσότερα λάθη στα 

ζεύγη που είχαν αλλάξει, σε σχέση µε τους υγιείς συµµετέχοντες, ενώ η επανάληψη 

εµφάνισης των ζευγαριών προς εκµάθηση αύξησε τα λάθη που έκαναν οι ανοι�κοί ασθενείς 

στα αναδιατεταγµένα ζεύγη σε αντίθεση µε την οµάδα ελέγχου στην οποία δεν υπήρχε καµία 

επίδραση (Gallo et al, 2004). 

 

Ζευγάρια λέξεων Οµάδα ελέγχου Οµάδα µε άνοια τύπου 

Alzheimer 

ανέπαφα -1x 0,77 0,57 

ανέπαφα -3x 0,94 0,83 

αναδιατεταγµένα -1x 0,19 0,47 

αναδιατεταγµένα -3x 0,16 0,61 

µη διαβασµένες λέξεις 0,01 0,25 

Πίνακας 2. Ποσοστά που δείχνουν τους µέσους όρους επίδοσης των δυο οµάδων ανάλογα µε 

τις επαναλήψεις των ζευγαριών λέξεων. Μετάφραση από Gallo et al (2004). 

Τα αποτελέσµατα αυτά δείχνουν ότι οι συµµετέχοντες της οµάδας ελέγχου ήταν σε θέση να 

χρησιµοποιήσουν πιο αποτελεσµατικά σε σχέση µε τους ασθενείς συµµετέχοντες τη 

διεργασία της ανάκλησης, ώστε να εµποδίσουν την εξοικείωση µε τις λέξεις να τους οδηγήσει 

σε λάθη ως προς τη διάταξη των λέξεων σε ζευγάρια. Αυτό υποδεικνύει, όπως έχει βρεθεί και 
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από άλλες µελέτες, την ύπαρξη ελλείµµατος στην διεργασία της ανάκλησης στους ασθενείς 

που πάσχουν από άνοια τύπου Alzheimer και το οποίο έχει σαν αποτέλεσµα να πλήττεται και 

η διεργασία της αναγνώρισης (Gallo et al, 2004). 

Σηµαντική έκπτωση στη µνήµη επεισοδίων εντόπισαν και οι Calderon, Perry, Erzinclioglu, 

Berrios, Dening και Hodges (2001), οι οποίοι συνέκριναν τις επιδόσεις υγιών ατόµων, 

ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer και ασθενών µε άνοια µε σωµάτια Lewy σε διάφορες 

γνωστικές λειτουργίες. Για την αξιολόγηση του συγκεκριµένου είδους µνήµης χορήγησαν 

στους συµµετέχοντες τη δοκιµασία µνήµης ιστορίας της κλίµακας µνήµης του Wechsler, που 

απαιτεί την άµεση ανάκληση ενός σύντοµου κειµένου αλλά και την ανάκλησή του µε 

καθυστέρηση 30 λεπτών. Επίσης, χορηγήθηκε η δοκιµασία µνήµης αναγνώρισης (RMT) που 

χρησιµοποιεί λέξεις και πρόσωπα (Calderon et al, 2001). Τα αποτελέσµατα έδειξαν 

σηµαντικά χειρότερες επιδόσεις των ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer σε σύγκριση µε τους 

υγιείς στη δοκιµασία µνήµης αναγνώρισης τόσο στην κατηγορία των λέξεων, όσο και στην 

κατηγορία των προσώπων αλλά και στην κλίµακα του Wechsler υπήρξαν σηµαντικές 

διαφορές. Πιο συγκεκριµένα, στη καθυστερηµένη ανάκληση η οµάδα ελέγχου είχε ποσοστό 

επιτυχίας 78,2% σε αντίθεση µε την οµάδα των ασθενών που είχε ποσοστό επιτυχίας 3,7% 

(Calderon et al, 2001). 

 

Επίσης, ο Becker (1988) µελετώντας τα ελλείµµατα µνήµης κατά την άνοια τύπου Alzheimer 

χορήγησε σε µια οµάδα ασθενών και µια οµάδα υγιών ατόµων τη δοκιµασία µνήµης ιστορίας 

της κλίµακας µνήµης του Wechsler, µια εκδοχή της δοκιµασίας του σύνθετου σχεδίου των 

Rey και Osterreith (Rey-Osterreith Complex Figure), που περιλαµβάνει την αντιγραφή ενός 

σύνθετου σχεδίου και την ανάκληση αυτού, και µια δοκιµασία µε ζευγάρια λέξεων και 

αντιστοιχίες προσώπων µε ονόµατα. Στην τελευταία δοκιµασία οι συµµετέχοντες έπρεπε να 

ανακαλέσουν ποια λέξη αντιστοιχεί µε ποια (ανάλογα µε το ζευγάρι) και ποιο πρόσωπο µε 

ποιο όνοµα. Εντόπισε σηµαντική διαφορά στις επιδόσεις των ανοι�κών συµµετεχόντων σε 

σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου στην δοκιµασία της ανάκλησης της ιστορίας και στη 

δοκιµασία ανάκλησης του σχεδίου µε την οµάδα των ασθενών να έχει χαµηλότερες επιδόσεις 

(Becker, 1988). Αλλά και στην τρίτη δοκιµασία οι ασθενείς συµµετέχοντες έκαναν πολλά 

λάθη σηµειώνοντας και εδώ µεγάλες διαφορές από την άλλη οµάδα τόσο στις αντιστοιχίες 

των λέξεων, όσο και στις αντιστοιχίες προσώπων µε ονόµατα (Becker, 1988).  
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Παρόµοια αποτελέσµατα αναφέρονται σε άρθρο των Spaan, Raaijmakers και Jonker (2003), 

όπου περιγράφονται διάφορες σχετικές έρευνες. Πιο αναλυτικά οι Greene et al (όπως 

αναφέρεται στο Spaan et al, 2003) χρησιµοποιώντας  τη δοκιµασία «πόρτες και άνθρωποι» 

(Doors and People Test) εντόπισαν ελλείµµατα στις επιδόσεις ασθενών µε άνοια τύπου 

Alzheimer τόσο στο τµήµα της λεκτικής ανάκλησης της δοκιµασίας, όσο και στο τµήµα της 

οπτικής ανάκλησης. Οι ασθενείς που πάσχουν από τη συγκεκριµένη µορφή άνοιας φαίνεται 

από ένα µεγάλο αριθµό µελετών ότι δυσκολεύονται στην κωδικοποίηση δεδοµένων και 

συνεπώς στην εκµάθηση νέων πληροφοριών, που έχει σαν αποτέλεσµα να εµφανίζουν 

µειωµένες επιδόσεις σε δοκιµασίες µνήµης όταν απαιτείται η ανάκληση αυτών των 

πληροφοριών (Spaan et al , 2003). 

 

 
 
 
 
 
7.2.Σηµασιολογική µνήµη 

 
 
 
Η σηµασιολογική µνήµη αναφέρεται στη γνώση γενικών πληροφοριών, γεγονότων και 

εννοιών (Vogel, Gade, Stokholm, & Waldermar, 2005). Σε µελέτη των Vogel et al (2005) 

χορηγήθηκε σε ασθενείς µε ήπια µορφή της άνοιας τύπου Alzheimer, σε άτοµα που 

βρίσκονταν σε προ-ανοι�κό στάδιο και σε υγιή άτοµα µια σειρά νευροψυχολογικών 

δοκιµασιών για την εξέταση γνωστικών λειτουργιών. Για τη σηµασιολογική µνήµη 

χορηγήθηκε µια δοκιµασία εννοιολογικής ευχέρειας που αφορούσε σε κατηγορίες ζώων, µια 

δοκιµασία ονοµασίας σχεδίων κοινών αντικειµένων, µια δοκιµασία µε πρόσωπα γνωστών 

ατόµων που περιλάµβανε ονοµασία των ατόµων αυτών και στη συνέχεια παροχή σηµαντικών 

πληροφοριών σχετικά µε τα πρόσωπα στην περίπτωση που ο εξεταζόµενος δεν µπορούσε να 

θυµηθεί τα ονόµατα αυτών, και τέλος µια δοκιµασία πληροφοριών κατά την οποία οι 

συµµετέχοντες απαντούσαν σε 7 απλές ερωτήσεις γενικών γνώσεων (Vogel et al, 2005). Η 

οµάδα των ασθενών είχε σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις στην πλειονότητα των παραπάνω 

δοκιµασιών σε σχέση µε τους υγιείς συµµετέχοντες αλλά και τους ασθενείς που βρίσκονταν 

σε προ-ανοι�κό στάδιο (Vogel et al, 2005). Στον πίνακα 3 φαίνεται ο µέσος όρος των 

επιδόσεων και των τριών οµάδων σε κάθε µια από τις δοκιµασίες που αφορούν στη 
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σηµασιολογική µνήµη µε χαρακτηριστικότερες τις δυσκολίες των ασθενών συµµετεχόντων 

στη δοκιµασία εννοιολογικής ευχέρειας και στη δοκιµασία ονοµασίας των προσώπων. 

  

   

 Ήπια άνοια τύπου 

Alzheimer (n=102) 

Προ-ανοι�κό στάδιο 

(n=22) 

Οµάδα 

ελέγχου(n=58) 

Εννοιολογική 

ευχέρεια 

10 (4-22) 13 (9-22) 21,5 (13-32) 

Προσδιορισµός 

διάσηµων ατόµων 

16 (3-20) 18 (12-20) 20 (13-20) 

Ονοµασία διάσηµων 

ατόµων 

10 (1-20) 15 (12-20) 19 (11-20) 

Πληροφορίες 5 (0-7) 5 (1-7) 7 (4-7) 

Ονοµασία σχεδίων 29 (15-30) 30 (29-30) 30 (20-30) 

 

Πίνακας 3. Επιδόσεις των τριών οµάδων στις πέντε δοκιµασίες σηµασιολογικής µνήµης˙ 

στατιστική σηµαντικότητα p<0,05. Μετάφραση από Vogel et al (2005). 

 

  

Επίσης, οι Kraut, Cherry, Pitcock, Vestal, Henderson και Hart  (2006) σχεδίασαν µια 

δοκιµασία µέτρησης της σηµασιολογικής µνήµης, τη σηµασιολογική δοκιµασία ανάκλησης 

αντικειµένων (Semantic Object Retrieval Test), την οποία χορήγησαν σε ασθενείς µε άνοια 

τύπου Alzheimer και σε υγιή άτοµα. Η δοκιµασία περιλάµβανε ζευγάρια λέξεων για τα οποία 

οι συµµετέχοντες έπρεπε να δηλώσουν εάν οι λέξεις που τα αποτελούν συνδέονται µεταξύ 

τους παραπέµποντας σε κάποιο αντικείµενο και αν ναι έπρεπε στη συνέχεια να δηλώσουν 

ποιο είναι αυτό το αντικείµενο (Kraut et al, 2006). Τα αποτελέσµατα προέκυψαν από τη 

µέτρηση των σωστών απαντήσεων συνολικά, ενώ υπολογίστηκε και ο αριθµός των 

λανθασµένα θετικών απαντήσεων (δηλαδή, απάντησαν θετικά στην ύπαρξη σύνδεσης 

ανάµεσα σε λέξεις που στην πραγµατικότητα δεν συνδέονταν), των λανθασµένα αρνητικών 

απαντήσεων (δηλαδή, απάντησαν αρνητικά στην ύπαρξη σύνδεσης ενώ στην πραγµατικότητα 

συνδέονταν) και των ονοµάτων των αντικειµένων που έδωσαν σωστά οι συµµετέχοντες 

(Kraut et al, 2006). Εντοπίστηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις επιδόσεις των δυο 
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οµάδων συµµετεχόντων σε όλες τις µετρήσεις τις δοκιµασίας, όπως φαίνεται και από τον 

πίνακα 4.  

 

Μεταβλητή  AD (n=38) Υγιείς (n=38) t P 

Μνήµη 

συνολικά (max. 

32) 

23,92 (4,47) 29,32 (2,11) 6,74 <0,001 

Λανθασµένα 

θετικές 

απαντήσεις 

(max. 16) 

5,79 (4,46) 1,89 (1,91) -4,95 <0,001 

Λανθασµένα 

αρνητικές 

απαντήσεις 

(max. 16) 

2,29 (2,49) 0,79 (0,99) -3,45 <0,001 

Σωστές 

απαντήσεις 

ονοµάτων (max. 

16) 

11,21 (3,51) 14,58 (1,29) 5,55 <0,001 

Πίνακας 4. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τους παράγοντες της σηµασιολογικής 

δοκιµασίας ανάκλησης αντικειµένων για ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer και υγιή άτοµα˙ 

AD= Alzheimer disease. Μετάφραση από Kraut et al (2006). 

Σε παρόµοια αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Greene και Hodges (1996), οι οποίοι µελέτησαν 

µεταξύ άλλων τη σηµασιολογική µνήµη ατόµων µε άνοια τύπου Alzheimer και υγιών 

ατόµων. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν µια δοκιµασία εννοιολογικής ευχέρειας που 

περιλάµβανε διάφορες κατηγορίες, µια δοκιµασία ονοµασίας 48 σχεδίων, ονοµασία διαφόρων 

αντικειµένων ή ζώων µετά από περιγραφή που γινόταν από τον εξεταστή, µια δοκιµασία κατά 

την οποία έπρεπε να ταιριάξουν λέξεις µε εικόνες, καθώς και τη δοκιµασία εννοιολογικής 

κατηγοριοποίησης «Πυραµίδες και Φοινικόδεντρα», κατά την οποία πρέπει ο εξεταζόµενος 

να διαλέξει από δυο εικόνες ποια ταιριάζει εννοιολογικά µε µια τρίτη (βασική εικόνα) 

(Greene & Hodges, 1996). Η οµάδα ελέγχου αποκρίθηκε µε επιτυχία σε σχεδόν όλες τις 

προσπάθειες των δοκιµασιών αυτών. Αντίθετα, η οµάδα των ασθενών µε άνοια σηµείωσε 
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χαµηλότερες επιδόσεις και ειδικά στην ονοµασία των σχεδίων είχαν επίδοση 41,0 όταν το 

µέγιστο δυνατό αποτέλεσµα ήταν 48 βαθµοί και στην ονοµασία αντικειµένων µετά από 

περιγραφή σηµείωσαν 19,0 όταν το µέγιστο αποτέλεσµα ήταν 24 βαθµοί, αλλά και στη 

δοκιµασία εννοιολογικής ευχέρειας είχαν επίδοση 73,9 , ενώ η οµάδα ελέγχου είχε επίδοση 

114,0 (Greene & Hodges, 1996). 

Κάποιοι ερευνητές αποδίδουν τις µειωµένες επιδόσεις των ασθενών µε άνοια τύπου 

Alzheimer, που εντοπίζονται σε τέτοιου είδους δοκιµασίες, σε δυσκολίες στην διεργασία της 

ανάκλησης ή της πρόσβασης στις αντίστοιχες γνώσεις, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το πρόβληµα 

εντοπίζεται στην οργάνωση της σηµασιολογικής µνήµης και συνεπώς στη γνώση που αφορά 

σε κατηγοριοποιήσεις, σε έννοιες και σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά αυτών (Salmon et al, 

1999). Σχετικές έρευνες που χρησιµοποίησαν τις δοκιµασίες λεκτικής και σηµασιολογικής 

ευχέρειας έχουν δείξει ότι τα άτοµα που πάσχουν από άνοια τύπου Alzheimer αποδίδουν 

καλύτερα στη δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας, κατά την οποία ζητείται από τους 

εξεταζόµενους να ανακαλέσουν λέξεις που αρχίζουν από ένα συγκεκριµένο γράµµα σε 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, από ότι στη δεύτερη δοκιµασία, κατά την οποία τους 

ζητείται να ανακαλέσουν λέξεις που ανήκουν σε συγκεκριµένη κατηγορία (Spaan et al, 

2003). Αντίθετα, τα υγιή άτοµα ίδιας ηλικίας αποδίδουν καλύτερα στη δοκιµασία 

σηµασιολογικής παρά στην δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας (Spaan et al, 2003). Σε αυτά τα 

αποτελέσµατα κατέληξαν και οι Rosser και Hodges (1994), οι οποίοι χορήγησαν τις 

δοκιµασίες λεκτικής και σηµασιολογικής ευχέρειας σε υγιή άτοµα, ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer, ασθενείς µε χορεία Huntington και ασθενείς µε προοδευτική υπερπυρηνική 

παράλυση. Στην περίπτωση της λεκτικής ευχέρειας η οµάδα ελέγχου σηµείωσε µέσο όρο 44,5 

σωστών απαντήσεων και για τα τρία αρχικά γραµµάτων που χρησιµοποιήθηκαν, ενώ οι 

ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer σηµείωσαν 34,8 και στην περίπτωση της σηµασιολογικής 

ευχέρειας οι πρώτοι σηµείωσαν 57,4 για τις κατηγορίες των ζώων και 55,1 για τις κατηγορίες 

των αντικειµένων, ενώ οι δεύτεροι σηµείωσαν 31,1 και 32,5 αντίστοιχα (Rosser & Hodges, 

1994). Τα παραπάνω ευρήµατα φαίνεται να υποστηρίζουν περισσότερο την άποψη ότι τα 

µνηµονικά ελλείµµατα των ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer όσον αφορά στο 

συγκεκριµένο είδος µνήµης σχετίζονται περισσότερο µε βλάβη στην οργάνωση της 

σηµασιολογικής µνήµης παρά στην ικανότητα ανάκλησης ή πρόσβασης σε πληροφορίες.  
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7.3.Βραχύχρονη µνήµη / µνήµη εργασίας  

 

Ελλείµµατα έχουν εντοπιστεί και στη βραχύχρονη µνήµη και µνήµη εργασίας. Σε σχετική 

έρευνα, η οποία είχε σαν κύριο στόχο να µελετήσει το κατά πόσο οι ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer µπορούν να συγκρατήσουν στη λεκτική βραχύχρονη µνήµη πληροφορίες 

συνδεδεµένες µεταξύ τους (π.χ. ένα χρώµα µε ένα αντικείµενο), συµµετείχε µια οµάδα 

ασθενών και µια οµάδα υγιών ατόµων (Parra, Abrahams, Fabi, Logie, Luzzi, & Della Sala, 

2009). Στις δυο οµάδες  παρουσιάζονταν, ανάλογα µε τη συνθήκη, χρώµατα µε λεκτική 

µορφή, αντικείµενα, χρώµατα και αντικείµενα (µπερδεµένα) και τέλος, χρώµατα 

συνδυασµένα µε τα αντικείµενα και για κάθε συνθήκη έπρεπε να ανακαλέσουν όσα 

περισσότερα ερεθίσµατα µπορούσαν  (Parra et al, 2009). Οι ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer σηµείωσαν σηµαντικά χαµηλότερες επιδόσεις σε σχέση µε την οµάδα των υγιών 

ατόµων στις περιπτώσεις ανάκλησης των αντικειµένων, των χρωµάτων και αντικειµένων που 

δεν συνδυάζονται µεταξύ τους και κυρίως στην τελευταία συνθήκη, όπου τα ερεθίσµατα 

συνδυάζονται (διάγραµµα 1) (Parra et al, 2009).  

                  

∆ιάγραµµα 1.Ποσοστά επιτυχηµένης ανάκλησης στις δυο οµάδες ανάλογα µε τη συνθήκη  

(Parra et al, 2009). 

Για να βεβαιωθούν ότι η δυσκολία που παρατηρήθηκε στη σύνδεση των ερεθισµάτων στην 

τελευταία συνθήκη της δοκιµασίας οφείλεται πραγµατικά στην άνοια αυτή και δεν σχετίζεται 

µε µια γενική εξασθένιση της µνήµης λόγω ηλικίας, χορηγήθηκε και δεύτερη φορά η 
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δοκιµασία αυξάνοντας όµως τον αριθµό των ερεθισµάτων που εµφανίζονταν κάθε φορά στην 

οµάδα ελέγχου (Parra et al, 2009). Σύµφωνα µε αυτό το σκεπτικό, έπρεπε η διαφορά ανάµεσα 

στις επιδόσεις των οµάδων στην συνθήκη σύνδεσης ερεθισµάτων να παραµείνει σταθερή. 

Πράγµατι, και αυτή τη φορά οι ασθενείς σηµείωσαν πολύ χαµηλότερα αποτελέσµατα στην 

τελευταία συνθήκη, ενώ οι διαφορές των δυο οµάδων στις άλλες συνθήκες της δοκιµασίας 

ελαχιστοποιήθηκαν επιβεβαιώνοντας την αρχική υπόθεση των ερευνητών (διάγραµµα 2) 

(Parra et al, 2009). 

 

∆ιάγραµµα 2.Ποσοστά επιτυχηµένης ανάκλησης στη δεύτερη χορήγηση της δοκιµασίας 

(Parra et al, 2009). 

Επίσης, σε έρευνα των Baudic et al (2006), που περιγράφηκε και παραπάνω, εκτός από τη 

µνήµη επεισοδίων εξετάστηκε και η βραχύχρονη µνήµη. Χρησιµοποιήθηκε η δοκιµασία 

µνήµης κύβων του Corsi (Corsi block tapping test), κατά την οποία σε µια οθόνη φωτίζονται 

κύβοι κάθε φορά σε διαφορετική αλληλουχία, την οποία στη συνέχεια πρέπει να ακολουθήσει 

ο εξεταζόµενος πατώντας τους αντίστοιχους κύβους. Οι ασθενείς µε ήπια µορφή της άνοιας 

τύπου Alzheimer παρουσίασαν έλλειµµα στην επίδοση στη συγκεκριµένη δοκιµασία  σε 

σύγκριση µε τους υγιείς συµµετέχοντες (Baudic et al, 2006).  

Κατά παρόµοιο τρόπο ο Becker (1988) εξέτασε τη µνήµη εργασίας ατόµων µε άνοια τύπου 

Alzheimer και υγιών ατόµων µε τη χρήση της δοκιµασίας «ανάπτυγµα αριθµών» (digit span), 

που περιλαµβάνει την επανάληψη σειράς προοδευτικά αυξανόµενων αριθµών τόσο κανονικά, 

όσο και µε αντίστροφη σειρά. Χρησιµοποιήθηκε, ακόµη, µια δοκιµασία παραγωγής λέξεων, 

που ξεκινούν από συγκεκριµένο γράµµα και µια δοκιµασία «go/ no-go», κατά την οποία ο 

εξεταζόµενος πρέπει να πατάει ένα συγκεκριµένο πλήκτρο στον υπολογιστή ως απόκριση σε 
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ένα συγκεκριµένο ερέθισµα και να αναστέλλει αυτή τη συµπεριφορά όταν εµφανίζεται 

οποιοδήποτε άλλο ερέθισµα (Becker, 1988). Εντοπίστηκαν χαµηλότερες επιδόσεις των 

ασθενών µε άνοια σε σχέση µε την άλλη οµάδα και στις τρεις δοκιµασίες (Becker, 1988). 

Φαίνεται, συνεπώς, ότι και η βραχύχρονη µνήµη και η µνήµη εργασίας παρουσιάζουν 

αξιοσηµείωτα ελλείµµατα όσον αφορά στη συγκεκριµένη µορφή άνοιας. 

 

 

7.4.Άδηλη µνήµη 

 

Όσον αφορά στην άδηλη µνήµη, έχει βρεθεί ότι οι ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer 

παρουσιάζουν σηµαντικά µειωµένες επιδόσεις σε δοκιµασίες µνηµονικής ευόδωσης 

(priming) που εµπλέκουν την εννοιολογική επεξεργασία, δηλαδή δοκιµασίες που απαιτούν τη 

συµπλήρωση λέξεων µετά από παροχή νύξεων, σε σχέση µε υγιή άτοµα (Keane, Gabrieli, 

Fennema, Growdon & Corkin, 1991˙ Spaan et al, 2003). Αντίθετα, η απόδοσή τους σε 

αντίστοιχες δοκιµασίες που εµπλέκουν την αντιληπτική επεξεργασία φαίνεται να διατηρείται 

σε καλύτερα επίπεδα χωρίς, όµως, να υπάρχει απόλυτη συµφωνία πάνω στην υπόθεση αυτή 

(Keane et al, 1991˙ Spaan et al, 2003). Πιο αναλυτικά, σε έρευνα των Keane et al (1991) 12 

συµµετέχοντες µε άνοια τύπου Alzheimer και 12 υγιή άτοµα, αφού µελέτησαν µια λίστα µε 

λέξεις, διεκπεραίωσαν µια αντιληπτική δοκιµασία λέξεων προσδιορίζοντας ποιες είχαν 

διαβαστεί πριν και ποιες όχι, στη συνέχεια διάβασαν µια δεύτερη λίστα και ακολούθησε µια 

δοκιµασία αναγνώρισης λέξεων. Από τα αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι ασθενείς 

συµµετέχοντες χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να προσδιορίσουν τις λέξεις σε σύγκριση 

µε του υγιείς, ενώ και στη δοκιµασία της αναγνώρισης είχαν σηµαντικά χειρότερες επιδόσεις 

από εκείνους (Keane et al, 1991). Όµως, η µελέτη των λέξεων µείωσε τον απαιτούµενο 

χρόνο, για τον προσδιορισµό των λέξεων που ακολούθησαν, σε παρόµοιο βαθµό και στις δυο 

οµάδες υποδεικνύοντας ότι η επίδραση της µνηµονικής ευόδωσης που σχετίζεται µε 

αντιληπτική επεξεργασία διατηρείται σε φυσιολογικά πλαίσια στους ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer (Keane et al, 1991). Σε δεύτερη πειραµατική διαδικασία που επιτέλεσαν οι Keane 

et al (1991) εκτός από τις παραπάνω δοκιµασίες χορηγήθηκε και µια δοκιµασία 

συµπλήρωσης λέξεων για τις οποίες παρέχονταν τα τρία πρώτα γράµµατα. Η επίδοση των 
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ασθενών για αυτή τη δοκιµασία ήταν σηµαντικά χειρότερη από ότι των υγιών ατόµων 

επιβεβαιώνοντας τις υποθέσεις περί µειωµένης ικανότητας σε δοκιµασίες µνηµονικής 

ευόδωσης που βασίζονται σε εννοιολογική επεξεργασία, ενώ οι επιδόσεις στις υπόλοιπες 

δοκιµασίες ήταν παρόµοιες µε τις επιδόσεις στην προηγούµενη πειραµατική διαδικασία 

(Keane et al, 1991).  

Ακόµη, οι Heindel, Salmon, Fennema-Notestine και Chan (1998) µελέτησαν την ικανότητα 

της αντιληπτικής µνηµονικής ευόδωσης ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer µε τη χρήση µη 

λεκτικών ερεθισµάτων. Τα ερεθίσµατα ήταν σχέδια των οποίων η περίµετρος ήταν είτε 

κλειστή, είτε ανοιχτή (ανολοκλήρωτη) και οι συµµετέχοντες έπρεπε να πατούν ένα κουµπί 

για τα κλειστά σχέδια και ένα άλλο για τα ανοιχτά (Heindel et al, 1998). Τα σχέδια 

εµφανίζονταν δυο φορές το καθένα, άλλα αµέσως µετά την πρώτη εµφάνισή τους (άµεση 

επανάληψη) και άλλα µε παρεµβολή τριών άλλων σχεδίων (καθυστερηµένη επανάληψη) και 

στη συνέχεια χορηγούνταν µια δοκιµασία αναγνώρισης των σχεδίων (Heindel et al, 1998). Οι 

ασθενείς συµµετέχοντες αποδείχθηκαν πιο αργοί στις αποκρίσεις τους σε σχέση µε τους 

υγιείς συµµετέχοντες, όµως και οι δυο οµάδες σηµείωσαν στη δοκιµασία ένα ποσοστό 

ακρίβειας µεγαλύτερο του 90% αλλά και το µέγεθος της επίδρασης της µνηµονικής ευόδωσης 

ήταν παρόµοιο στις δυο οµάδες (Heindel et al, 1998). Αυτές οι µελέτες δείχνουν ότι οι 

ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer είναι δυνατόν κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες να 

έχουν σχετικά φυσιολογικά επίπεδα άδηλης µνήµης που αναφέρεται στην αντιληπτική 

ικανότητα για ερεθίσµατα που εµφανίζονται για πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα.   

Συµπερασµατικά, από την πλειονότητα των ερευνών φαίνεται ότι κατά την άνοια τύπου 

Alzheimer εµφανίζεται ισχυρότερο έλλειµµα στη µνήµη επεισοδίων και τη σηµασιολογική, 

το οποίο παρατηρείται από τα αρχικά στάδια της νόσου. Το πρόβληµα µάλλον εστιάζεται στη 

διαδικασία κωδικοποίησης και ανάκλησης πληροφοριών αλλά και στην οργάνωση της 

σηµασιολογικής µνήµης, όπως φαίνεται από έρευνες µε δοκιµασίες λεκτικής και 

εννοιολογικής ευχέρειας. ∆υσκολίες εντοπίζονται και στη µνήµη εργασίας αλλά φαίνεται να 

είναι λιγότερο έντονες, ενώ σχετικά µε την άδηλη µνήµη τα ερευνητικά δεδοµένα δείχνουν 

καλύτερα επίπεδα στην απόδοση των ασθενών όταν εµπλέκεται η αντιληπτική επεξεργασία 

και χειρότερα όταν εµπλέκεται η εννοιολογική επεξεργασία. 
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                           ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ 

 

 

Σηµαντικά νευροψυχολογικά ελλείµµατα, που περιλαµβάνουν και τις µνηµονικές διεργασίες,  

εντοπίζονται και στην αγγειακή άνοια. Επειδή, όµως, ο όρος «αγγειακή άνοια» περικλείει ένα 

σύνολο καταστάσεων, όπως τα πολλαπλά έµφρακτα, την ισχαιµία, την υποαιµάτωση και 

άλλα, η νευροψυχολογική εικόνα των ασθενών φαίνεται να είναι κάπως πιο ετερογενής σε 

σχέση µε την άνοια τύπου Alzheimer (Sachdev, Brodaty, Valenzuela, Lorentz, Looi, Wen et 

al, 2004). Επίσης, στις περισσότερες περιπτώσεις ασθενών µε αγγειακή άνοια συνυπάρχουν 

διάφορες παθολογίες και πολύ συχνά παρατηρείται η συνύπαρξη αγγειακής και άνοιας τύπου 

Alzheimer, γεγονός που κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την κατηγοριοποίηση των ασθενών αυτών 

και τη διάγνωση (Sachdev et al, 2004).  

Αναφορικά µε τα ελλείµµατα στις µνηµονικές διεργασίες έχουν διεξαχθεί διάφορες έρευνες, 

µε συµµετέχοντες ασθενείς µε αγγειακή άνοια, εξετάζοντας τις επιδόσεις τους σε αντίστοιχες 

νευροψυχολογικές δοκιµασίες. Πιο αναλυτικά, σε έρευνα των Garrett, Browndyke, Whelihan, 

Paul, DiCarlo, Moser et al (2003) συµµετείχαν υγιή άτοµα, ασθενείς µε αγγειακή άνοια, 

ασθενείς µε αγγειακή γνωστική εξασθένιση (χωρίς άνοια) και άτοµα µε υψηλές πιθανότητες 

εµφάνισης χρόνιας αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Για την αξιολόγηση των µνηµονικών 

λειτουργιών χορηγήθηκε η δοκιµασία λεκτικής και εννοιολογικής ευχέρειας µε κατηγορίες 

που αφορούσαν σε ζώα  (Controlled Oral Word Association Test) και η δοκιµασία λεκτικής 

µάθησης της Καλιφόρνιας (California Verbal Learning Test), η οποία περιλαµβάνει λίστες 

λέξεων και µετράει τη συνολική ανάκληση, την καθυστερηµένη ελεύθερη ανάκληση και την 

αναγνώριση των λέξεων (Garrett et al, 2003). Οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια είχαν σηµαντικά 

χαµηλότερες επιδόσεις σε σχέση µε τους υγιείς (Garrett et al, 2003). Το διάγραµµα 1 

συγκρίνει τις επιδόσεις των οµάδων που συµµετείχαν στην έρευνα εκτός από τους υγιείς και 

πρέπει να σηµειωθεί ότι τα άτοµα µε πιθανότητες εµφάνισης χρόνιας αγγειακής εγκεφαλικής 

νόσου απέδωσαν εξίσου καλά µε τους υγιείς στις περισσότερες δοκιµασίες (Garrett et al, 

2003).  
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∆ιάγραµµα 1.Μέσοι όροι των επιδόσεων των ατόµων µε κίνδυνο εµφάνισης χρόνιας 

αγγειακής εγκεφαλικής νόσου (R-CVD), των ασθενών µε αγγειακή γνωστική εξασθένιση 

(χωρίς άνοια) (VaCIND) και των ασθενών µε αγγειακή άνοια στις νευροψυχολογικές 

δοκιµασίες (VaD) (Garrett et al, 2003). 

Από το διάγραµµα φαίνεται ότι ειδικά στις µετρήσεις που αφορούν στο συγκεκριµένο 

κεφάλαιο οι επιδόσεις των ασθενών µε αγγειακή άνοια απέχουν κατά πολύ από τις επιδόσεις 

των  άλλων δυο οµάδων.  

Σε άλλη έρευνα οι Jokinen, Kalsa, Ma�ntyla�, Pohjasvaara, Ylikoski, Hietanen et al (2006) 

θέλησαν να εξετάσουν τις νευροψυχολογικές ικανότητες ασθενών µε υποφλοιώδη ισχαιµική 

αγγειακή άνοια και τους συνέκριναν µε υγιή άτοµα και µε ασθενείς που είχαν υποστεί κάποιο 

άλλου είδους εγκεφαλικό επεισόδιο. Για την αξιολόγηση της µνήµης χρησιµοποιήθηκε η 

δοκιµασία λεκτικής και εννοιολογικής ευχέρειας, για τη µνήµη εργασίας χορηγήθηκε τo 

ανάπτυγµα αριθµών (digit span) της κλίµακας µνήµης του Wechsler µε την επανάληψη 

αριθµών τόσο µε τη σειρά παρουσίασής τους, όσο και µε την αντίστροφη σειρά, για την 

άµεση µνήµη χορηγήθηκε η δοκιµασία Fuld Object Memory Evaluation (FOME) και οι 

δοκιµασίες µνήµη ιστορίας και οπτική αναπαραγωγή που ανήκουν στην κλίµακα µνήµης του 

Wechsler (Jokinen et al, 2006). Ακόµη, η καθυστερηµένη  µνήµη αξιολογήθηκε µε την 

καθυστερηµένη ελεύθερη ανάκληση του FOME και τις δοκιµασίες µνήµη ιστορίας και 

οπτική αναπαραγωγή της κλίµακας του Wechsler (Jokinen et al, 2006). Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν ότι οι ασθενείς µε υποφλοιώδη ισχαιµική αγγειακή άνοια είχαν σηµαντικά χειρότερες 

επιδόσεις από τους υγιείς σε όλες τις µετρήσεις που αφορούσαν στη µνήµη, ενώ σε σχέση µε 



 

την άλλη οµάδα ασθενών είχαν αρκετά χαµηλότερη επίδοση στην καθυστερηµένη ανάκληση

και λιγότερο χαµηλή στην άµεση ανάκληση και τη µνή

al, 2006). 

∆ιάγραµµα 2.Μέσοι όροι z 

αγγειακή άνοια (SIVD) και των ασθενών µε άλλα εγκεφαλικά επεισόδια

νευροψυχολογικές δοκιµασίες

Παροµοίως, οι Campos de Andrade

διαφορές ανάµεσα σε ασθενείς µε αγγειακή άνοια και υγιή άτοµα σε όλες τις µετρήσεις των

µνηµονικών ικανοτήτων που συµπεριέλαβαν στην έρευνά τους Στο σύνθετο

και Osterreith οι ασθενείς συµµετέχοντες

ανάκληση του σχεδίου, όσο και

ελέγχου (Campos de Andrade 

εννοιολογικής ευχέρειας οι ασθενείς είχαν επίσης χαµηλότερη επίδοση

χρησιµοποιήθηκε και το ανάπτυγµα αριθµών

ελλείµµατος στις µνηµονικές διεργασίες τω

και στην αντίστροφη ανάκληση

Μια ακόµη έρευνα, των Sachdev

µνηµονικές διεργασίες ασθενών µε αγγειακή άνοια Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν για τη

την άλλη οµάδα ασθενών είχαν αρκετά χαµηλότερη επίδοση στην καθυστερηµένη ανάκληση

και λιγότερο χαµηλή στην άµεση ανάκληση και τη µνήµη εργασίας (διάγραµµα

 τιµών των επιδόσεων των ασθενών µε υποφλοιώδη ισχαιµική

και των ασθενών µε άλλα εγκεφαλικά επεισόδια (

νευροψυχολογικές δοκιµασίες (Jokinen et al, 2006). 

Andrade, Brucki, Bueno και Neto (2012) εντόπισαν

διαφορές ανάµεσα σε ασθενείς µε αγγειακή άνοια και υγιή άτοµα σε όλες τις µετρήσεις των

µνηµονικών ικανοτήτων που συµπεριέλαβαν στην έρευνά τους. Στο σύνθετο

συµµετέχοντες είχαν χαµηλότερες επιδόσεις τόσο στην

όσο και στην καθυστερηµένη ανάκληση συγκριτικά µε την οµάδα

 et al, 2012). Στις δοκιµασίες λογικής µνήµης

ασθενείς είχαν επίσης χαµηλότερη επίδοση. Στην έρευνα

χρησιµοποιήθηκε και το ανάπτυγµα αριθµών (digit span) που επίσης έδειξε την ύπαρξη

στις µνηµονικές διεργασίες των ασθενών µε άνοια τόσο στην ορθόδροµη

και στην αντίστροφη ανάκληση (Campos de Andrade et al, 2012).  

Sachdev et al (2004) υποδεικνύει την ύπαρξη ελλειµµάτων στις

µνηµονικές διεργασίες ασθενών µε αγγειακή άνοια. Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν για τη
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την άλλη οµάδα ασθενών είχαν αρκετά χαµηλότερη επίδοση στην καθυστερηµένη ανάκληση 

µη εργασίας διάγραµµα 2) (Jokinen et 

 

τιµών των επιδόσεων των ασθενών µε υποφλοιώδη ισχαιµική 

και των ασθενών µε άλλα εγκεφαλικά επεισόδια (other stroke) στις 

εντόπισαν σηµαντικές 

διαφορές ανάµεσα σε ασθενείς µε αγγειακή άνοια και υγιή άτοµα σε όλες τις µετρήσεις των 

µνηµονικών ικανοτήτων που συµπεριέλαβαν στην έρευνά τους Στο σύνθετο σχέδιο των Rey 

είχαν χαµηλότερες επιδόσεις τόσο στην άµεση 

κριτικά µε την οµάδα 

λογικής µνήµης, λεκτικής και 

Στην έρευνα 

που επίσης έδειξε την ύπαρξη 

τόσο στην ορθόδροµη, όσο 

υποδεικνύει την ύπαρξη ελλειµµάτων στις 

µνηµονικές διεργασίες ασθενών µε αγγειακή άνοια Οι ερευνητές χρησιµοποίησαν για τη 



64 

 

λεκτική µνήµη τη δοκιµασία λογικής µνήµης της κλίµακας Wechsler, για την οπτική µνήµη 

τη δοκιµασία οπτικής αναπαραγωγής της κλίµακας Wechsler και για τη µνήµη εργασίας το 

ανάπτυγµα αριθµών από την κλίµακα νοηµοσύνης για ενηλίκους του Wechsler (Sachdev et 

al, 2004). Από τα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων νευροψυχολογικών δοκιµασιών 

προέκυψε ότι η λεκτική µνήµη είναι ελλειµµατική σε ένα ποσοστό 22,2% των ασθενών µε 

αγγειακή άνοια που συµµετείχαν στην έρευνα, η οπτική µνήµη σε ποσοστό 63,9% και η 

µνήµη εργασίας σε ποσοστό 38,9% των ασθενών αυτών, ενώ όσον αφορά στις µνηµονικές 

ικανότητες συνολικά, καταγράφηκε έλλειµµα στο 33,3% των συµµετεχόντων ασθενών µε 

αγγειακή άνοια (Sachdev et al, 2004).  

Ακόµη, οι Laukka, Jones, Fratiglioni & Ba�ckman (2004) µελέτησαν την πορεία των 

γνωστικών ικανοτήτων ατόµων που βρίσκονταν σε κίνδυνο εµφάνισης αγγειακής άνοιας και 

υγιών ατόµων εξετάζοντάς τους τρεις φορές σε χρονικό διάστηµα 6 χρόνων. Για την εξέταση 

χρησιµοποιήθηκε η σύντοµη εξέταση νοητικής κατάστασης (Mini-Mental State 

Examination), η οποία µετράει, µεταξύ άλλων, την άµεση και καθυστερηµένη λεκτική 

ανάκληση (Laukka et al, 2004). Κατά την πρώτη µέτρηση τα άτοµα που τελικά εµφάνισαν 

αγγειακή άνοια είχαν παρόµοιες επιδόσεις µε τους υγιείς σε όλες τις υπο-κλίµακες της 

δοκιµασίας και στη συνέχεια παρατηρήθηκε στους πρώτους σηµαντική έκπτωση των 

περισσότερων γνωστικών παραγόντων (Laukka et al, 2004). Αντίθετα, στην άµεση ανάκληση 

δεν υπήρχε σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις µετρήσεις και ειδικά στη δεύτερη µέτρηση οι 

επιδόσεις των ασθενών ήταν ίδιες µε τις επιδόσεις τους στην πρώτη µέτρηση (Laukka et al, 

2004). 

Από τα παραπάνω ευρήµατα φαίνεται ότι οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια εµφανίζουν 

ελλείµµατα στις µνηµονικές διεργασίες και ειδικά σε µετρήσεις που αφορούν στην 

καθυστερηµένη ανάκληση, καθώς και σε µετρήσεις που αφορούν σε οπτική µνήµη και 

λεκτική και εννοιολογική ευχέρεια. Όµως, τα µνηµονικά ελλείµµατα των ασθενών αυτών 

είναι µικρότερου βαθµού σε σχέση µε τα µνηµονικά ελλείµµατα ασθενών µε άνοια τύπου 

Alzheimer, καθώς στους τελευταίους αποτελούν το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της κλινικής 

τους εικόνας (Desmond, 2004). Αντίθετα, στην αγγειακή άνοια φαίνεται να υπάρχει 

µεγαλύτερο πρόβληµα στις εκτελεστικές λειτουργίες των ασθενών, ενώ πρέπει να σηµειωθεί 

ότι οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια είναι δυνατόν να εµφανίσουν σηµαντική ετερογένεια στην 

κλινική τους εικόνα ανάλογα µε το είδος της αγγειακής άνοιας και την εγκεφαλική περιοχή 

όπου παρατηρείται η βλάβη (Desmond, 2004). 
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ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΝΟΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΟΙΑΣ  ΩΣ ΠΡΟΣ 
ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ 

 

 

Οι περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν την ύπαρξη πιο έντονων ελλειµµάτων στις διεργασίες 

της µνήµης στους ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer σε σχέση µε τους ασθενείς µε αγγειακή 

άνοια, ενώ άλλες βρίσκουν µικρές διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες ασθενών (Graham, 

Emery & Hodges, 2004). Όπως φάνηκε και από τις παραπάνω µελέτες, οι ασθενείς µε άνοια 

τύπου Alzheimer παρουσιάζουν δυσκολίες σε σχεδόν όλες τις πλευρές της µνηµονικής 

λειτουργίας µε χαρακτηριστικότερες τις δυσκολίες στη σηµασιολογική και τη µνήµη 

επεισοδίων. Αντίθετα, οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια φαίνεται να παρουσιάζουν δυσκολίες 

που επικεντρώνονται περισσότερο στην ικανότητα καθυστερηµένης ανάκλησης, στη λεκτική 

και εννοιολογική ευχέρεια και την οπτική µνήµη. Στο σηµείο αυτό της εργασίας θα 

περιγραφούν τα αποτελέσµατα ερευνών που συνέκριναν τις επιδόσεις των δυο οµάδων 

ασθενών σε δοκιµασίες σχετικές µε τη µνηµονική λειτουργία.  

Οι Graham et al (2004) προσπάθησαν να ξεχωρίσουν τα γνωστικά ελλείµµατα ασθενών µε 

ισχαιµική αγγειακή άνοια και ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer εξετάζοντάς τους σε µια 

σειρά δοκιµασιών που αφορούσαν µεταξύ άλλων τη µνήµη επεισοδίων και τη σηµασιολογική 

µνήµη. Για την πρώτη χρησιµοποίησαν τη δοκιµασία λογικής µνήµης της κλίµακας Wechsler, 

τη δοκιµασία σύνθετου σχεδίου του  Rey, τη σύντοµη δοκιµασία αναγνώρισης για λέξεις και 

για πρόσωπα (Recognition Memory Test) και τη δοκιµασία «πόρτες και άνθρωποι» (Graham 

et al, 2004). Αντίστοιχα, για τη σηµασιολογική µνήµη χρησιµοποίησαν µια δοκιµασία 

εννοιολογικής ευχέρειας, µια δοκιµασία ονοµασίας αντικειµένων και σύνδεσης λέξεων και 

εικόνων, καθώς και µια δοκιµασία σύνδεσης µιας βασικής εικόνας µε µια από τέσσερις άλλες 

(Camel and cactus test), µια δοκιµασία σύνδεσης µιας βασικής λέξης µε µια από δυο άλλες 

και άλλη µια δοκιµασία ονοµασίας αντικειµένων πιο δύσκολη από την παραπάνω. Επίσης, 

χρησιµοποιήθηκε το ανάπτυγµα αριθµών (digit span) που µετράει τη µνήµη εργασίας  

(Graham et al, 2004). Όσον αφορά στη µνήµη επεισοδίων και οι δυο οµάδες συµµετεχόντων 

έδειξαν σηµαντικά ελλείµµατα αλλά οι ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer είχαν σηµαντικά 

χειρότερες επιδόσεις στις περισσότερες µετρήσεις, ενώ στις υπόλοιπες οι επιδόσεις των δυο 

οµάδων βρίσκονταν σε παρόµοια επίπεδα (Graham et al, 2004). Πιο αναλυτικά, οι ασθενείς 

µε άνοια τύπου Alzheimer σηµείωσαν χαµηλότερες επιδόσεις στην καθυστερηµένη 
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ανάκληση της δοκιµασίας λογικής µνήµης, της δοκιµασίας σχεδίου του Rey, της δοκιµασίας 

«πόρτες και άνθρωποι» σε σχέση µε την επίδοση των ασθενών µε αγγειακή άνοια (Graham et 

al, 2004). Ακόµη, στη δοκιµασία «πόρτες και άνθρωποι» οι ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer είχαν χαµηλότερη επίδοση σε σχέση µε τους ασθενείς µε αγγειακή άνοια. Στις 

µετρήσεις της δοκιµασίας αναγνώρισης για λέξεις και για πρόσωπα είχαν παρόµοιες 

επιδόσεις, καθώς και στην άµεση ανάκληση της δοκιµασίας λογικής µνήµης και στην οπτική 

αναγνώριση και λεκτική καθυστερηµένη ανάκληση της δοκιµασίας «πόρτες και άνθρωποι»  

(Graham et al, 2004). Από την άλλη, όσον αφορά στη σηµασιολογική µνήµη οι ασθενείς µε 

αγγειακή άνοια βρέθηκε να έχουν σε γενικές γραµµές χαµηλότερες επιδόσεις, οι οποίες όµως 

δεν διέφεραν σε σηµαντικό βαθµό από τις επιδόσεις των ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer, 

ενώ στη δοκιµασία της εννοιολογικής ευχέρειας εντοπίστηκε αρκετά µεγάλο έλλειµµα και 

στις δυο οµάδες ασθενών. Παροµοίως, στο ανάπτυγµα αριθµών σηµειώθηκε χαµηλότερη 

επίδοση των ασθενών µε αγγειακή άνοια χωρίς όµως µεγάλη διαφορά από την άλλη οµάδα 

ασθενών (Graham et al, 2004). Από την έρευνα αυτή φαίνεται να υπάρχει στους ασθενείς µε 

άνοια τύπου Alzheimer ένα έντονο έλλειµµα στη µνήµη επεισοδίων και ειδικά σε µετρήσεις 

καθυστερηµένης ανάκλησης, σε αντίθεση µε τους ασθενείς µε αγγειακή άνοια στους οποίους 

εντοπίστηκε µεγαλύτερο έλλειµµα στη σηµασιολογική µνήµη. Επίσης, και οι δυο οµάδες 

είχαν σηµαντική δυσκολία στην εννοιολογική ευχέρεια (Graham et al, 2004).  

Σε άλλη έρευνα οι Matsuda, Saito και Sugishita (1998) χρησιµοποίησαν από την κλίµακα του 

Wechsler τη δοκιµασία της λογικής µνήµης, τα λεκτικά συνειρµικά ζεύγη, τη µνήµη µορφών, 

τα οπτικά συνειρµικά ζεύγη και την οπτική αναπαραγωγή, ώστε να εξετάσουν τη µνηµονική 

ικανότητα ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer και ασθενών µε αγγειακή άνοια. Επιπλέον, 

διέκριναν τους τελευταίους σε ασθενείς µε υποφλοιώδη κενοτοπιώδη έµφρακτα και σε 

ασθενείς µε εκτενείς βλάβες της λευκής ουσίας (Matsuda et al, 1998). Όπως παρατηρήθηκε, 

οι ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer είχαν χαµηλότερες επιδόσεις στις περισσότερες 

µετρήσεις και ειδικά στα λεκτικά συνειρµικά ζεύγη και τα οπτικά συνειρµικά ζεύγη, ενώ οι 

δυο οµάδες αγγειακής άνοιας δεν είχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ τους εκτός από τη 

δοκιµασία οπτικής αναπαραγωγής στην οποία σηµειώθηκε σηµαντική δυσκολία από τους 

ασθενείς µε υποφλοιώδη κενοτοπιώδη έµφρακτα (πίνακας 1) (Matsuda et al, 1998). 

  

∆οκιµασίες  NC 

(n=23) 

DAT (n=11) VDS (n=5) VDW 

(n=7) 

Kruskal-Wallis 

test ��(3�� 
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Λογική µνήµη 19,2(6,4) 4,2(4,5) 6,4(4,0) 4,3(3,4) 30,58 

Λεκτικά 

συνειρµικά ζεύγη 

16,5 (4,3) 3,0(3,8) 6,2(3,6) 7,0(3,7) 32,67 

Μνήµη µορφών 6,1 (1,3) 3,4(1,7) 2,8(1,1) 3,1(0,7) 26,63 

Οπτικά 

συνειρµικά ζεύγη 

10,7(5,0) 0,8(2,1) 1,2(2,7) 3,3(2,8) 29,87 

Οπτική 

αναπαραγωγή 

29,2(7,1) 12,1(11,4) 2,2(3,2) 10,7(5,8) 28,47 

Πίνακας 1.Επιδόσεις των οµάδων στις δοκιµασίες µνήµης. NC= οµάδα ελέγχου, DAT= 

ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer, VDS= ασθενείς µε υποφλοιώδη κενοτοπιώδη έµφρακτα,  

VDW= ασθενείς µε εκτενείς βλάβες της λευκής ουσίας. Μετάφραση από Matsuda et al 

(1998). 

Επιπλέον, οι Lafosse, Reed, Mungas, Sterling, Wahbeh και Jagust (1997) χορήγησαν σε 

ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer και ασθενείς µε ισχαιµική αγγειακή άνοια τη δοκιµασία 

λεκτικής ευχέρειας (COWAT) και τη δοκιµασία εκµάθησης λίστας λέξεων και ανάκλησης 

από την κλίµακα εκτίµησης µνήµης (Memory Assessment Scale). Οι ασθενείς µε αγγειακή 

άνοια εµφάνισαν ιδιαίτερη δυσκολία στη λεκτική ευχέρεια, καθώς έδωσαν σηµαντικά 

λιγότερες απαντήσεις µε µέγεθος αποτελέσµατος d=0,31 αλλά είχαν καλύτερη επίδοση στην 

καθυστερηµένη ανάκληση (d=0,22) και στην αναγνώριση (d=0,29) της κλίµακας εκτίµησης 

µνήµης, ενώ δεν υπήρχε σηµαντική διαφορά των δυο οµάδων στην καθυστερηµένη ανάκληση 

µε παροχή νύξεων (Lafosse et al, 1997).  

Αναφορικά µε τη δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας, οι Fahlander, Wahlin, Almkvist και 

Ba�ckman (2002) εντόπισαν διαφορετικά ευρήµατα. Παρόλο που οι δυο οµάδες ανοι�κών 

ασθενών είχαν σηµαντικά χαµηλότερη επίδοση σε σύγκριση µε τους υγιείς συµµετέχοντες 

τόσο στην εννοιολογική ευχέρεια όσο και στη λεκτική ευχέρεια, δεν διέφεραν σηµαντικά 

µεταξύ τους σε καµία από τις µετρήσεις (διάγραµµα 1) (Fahlander et al, 2002).  



 

∆ιάγραµµα 1.Μέσος όρος επίδοσης των ασθενών µε άνοια τύπου

ασθενών µε αγγειακή άνοια

φωνηµικής και εννοιολογικής ευχέρειας

Ωστόσο, έχει υποστηριχθεί η άποψη ότ

αποδίδουν χειρότερα στη δοκιµασία λεκτ

λειτουργίας εµπλέκει και άλλους παράγοντες όπως οι εκτελεστικές λειτουργίες στις οποίες οι

συγκεκριµένοι ασθενείς φαίνεται

Στη δοκιµασία εννοιολογικής ευχέρειας όµως οι δυο οµάδες ασθενών παρουσιάζουν

συνήθως παρόµοιου βαθµού ελλείµµατα

παραπάνω έρευνα. 

Επιπλέον, σηµαντικά είναι τα ευρήµατα της µετα

(2009) και οι οποίοι επεξεργάστηκαν δεδοµένα από ένα µεγάλο αριθµό ερευνών που

συνέκριναν την απόδοση ασθενών µε άνοια τύπου

σε νευροψυχολογικές δοκιµασίες

διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες ασθενών σε όλες τις µετρήσεις που χρησιµοποίησαν οι

διάφορες έρευνες, µε τους ασθενείς µε άνοια τύπου

(Mathias & Burke, 2009). Από τις µετρήσεις στις οποίες έγινε επεξεργασία

διαφορά υπήρχε µόνο στην καθυστερηµένη ανάκληση ιστορίας µε µέγεθος αποτελέσµ

0,9 αλλά και στη συνολική ανάκληση λίστας λέξεων και καθυστερηµένη

µνήµης µε µεγέθη αποτελέσµατος

Πρέπει να σηµειωθεί ότι λόγω της δυσκολίας στο διαχωρισµό αυτών των δυο µορφών άνοιας

και λόγω της επίδρασης και άλλων παραγόντων όπως το είδος των νευροψυχολογικών

δοκιµασιών που χρησιµοποιούνται κάθε φορά
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∆ιάγραµµα Μέσος όρος επίδοσης των ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer

ασθενών µε αγγειακή άνοια (VaD) και των υγιών ατόµων (Controls) στη δοκιµασία

φωνηµικής και εννοιολογικής ευχέρειας (Fahlander et al, 2002).

Ωστόσο έχει υποστηριχθεί η άποψη ότι οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια συνηθίζουν να

υν χειρότερα στη δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας, καθώς αυτή πέραν της µνηµονικής

λειτουργίας εµπλέκει και άλλους παράγοντες όπως οι εκτελεστικές λειτουργίες στις οποίες οι

συγκεκριµένοι ασθενείς φαίνεται να παρουσιάζουν έντονα ελλείµµατα (Lafosse

Στη δοκιµασία εννοιολογικής ευχέρειας όµως, οι δυο οµάδες ασθενών παρουσιάζουν

συνήθως παρόµοιου βαθµού ελλείµµατα (Lafosse et al, 1997) , όπως φάνηκε και στην

ναι τα ευρήµατα της µετα-ανάλυσης που έκαναν οι 

και οι οποίοι επεξεργάστηκαν δεδοµένα από ένα µεγάλο αριθµό ερευνών που

συνέκριναν την απόδοση ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer και ασθενών µε αγγειακή άνοια

σε νευροψυχολογικές δοκιµασίες. Όσον αφορά στη µνήµη, εντοπίστηκαν πολύ µικρές

διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες ασθενών σε όλες τις µετρήσεις που χρησιµοποίησαν οι

µε τους ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer να αποδίδουν χειρότερα

Από τις 18 µετρήσεις στις οποίες έγινε επεξεργασία

διαφορά υπήρχε µόνο στην καθυστερηµένη ανάκληση ιστορίας µε µέγεθος αποτελέσµ

αλλά και στη συνολική ανάκληση λίστας λέξεων και καθυστερηµένη ανάκληση οπτικής

νήµης µε µεγέθη αποτελέσµατος 0,7 και στα δυο (Mathias & Burke, 2009).

όγω της δυσκολίας στο διαχωρισµό αυτών των δυο µορφών άνοιας

και λόγω της επίδρασης και άλλων παραγόντων, όπως το είδος των νευροψυχολογικών

δοκιµασιών που χρησιµοποιούνται κάθε φορά, θεωρείται από πολλούς ερευνητές πολύ µικρή

Controls
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68 

Alzheimer (AD), των 

στη δοκιµασία 

, 2002). 

ι οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια συνηθίζουν να 

ικής ευχέρειας καθώς αυτή πέραν της µνηµονικής 
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Lafosse et al, 1997). 

Στη δοκιµασία εννοιολογικής ευχέρειας όµως οι δυο οµάδες ασθενών παρουσιάζουν 

όπως φάνηκε και στην 

ανάλυσης που έκαναν οι Mathias και Burke 

και οι οποίοι επεξεργάστηκαν δεδοµένα από ένα µεγάλο αριθµό ερευνών που 

και ασθενών µε αγγειακή άνοια 

Όσον αφορά στη µνήµη εντοπίστηκαν πολύ µικρές 

διαφορές ανάµεσα στις δυο οµάδες ασθενών σε όλες τις µετρήσεις που χρησιµοποίησαν οι 

αποδίδουν χειρότερα 

Από τις µετρήσεις στις οποίες έγινε επεξεργασία σηµαντική 

διαφορά υπήρχε µόνο στην καθυστερηµένη ανάκληση ιστορίας µε µέγεθος αποτελέσµατος 

ανάκληση οπτικής 

, 2009).  

όγω της δυσκολίας στο διαχωρισµό αυτών των δυο µορφών άνοιας 

και λόγω της επίδρασης και άλλων παραγόντων όπως το είδος των νευροψυχολογικών 

θεωρείται από πολλούς ερευνητές πολύ µικρή 
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η πιθανότητα να βρεθούν αποτελέσµατα που να συµφωνούν απόλυτα µεταξύ τους (Lafosse et 

al, 1997). Όµως, συνοψίζοντας, φαίνεται να παρουσιάζονται έντονα ελλείµµατα και στις δυο 

οµάδες ασθενών και στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαφορές στις επιδόσεις τους δεν είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές. Αξιοσηµείωτη διαφορά έχει βρεθεί στις δοκιµασίες που αφορούν στη 

µνήµη επεισοδίων και στις οποίες οι ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer αποδίδουν 

χειρότερα.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΑ ΤΥΠΟΥ 

ALZHEIMER ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΑΝΟΙΑ 

 

 

Η δυσκολία να βρεθούν αποτελέσµατα, αναφορικά µε τη νευροψυχολογική εικόνα των δυο 

τύπων άνοιας, που να συµφωνούν απόλυτα µεταξύ τους ισχύει και στη περίπτωση των 

υπόλοιπων γνωστικών παραγόντων, πέραν της µνήµης, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις 

προκύπτουν ασάφειες στα ευρήµατα των µελετών (Graham et al, 2004). Σύµφωνα µε ένα 

µεγάλο αριθµό ερευνών οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια φαίνεται να εµφανίζουν από τα πρώτα 

κιόλας στάδια της νόσου πιο έντονα ελλείµµατα στις εκτελεστικές λειτουργίες, περισσότερες 

διακυµάνσεις στις γνωστικές ικανότητες και χαµηλότερες επιδόσεις σε δοκιµασίες λεκτικής 

ευχέρειας σε σύγκριση µε τους ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer (Desmond, 2004).  

Πιο αναλυτικά, οι Graham et al (2004) εξέτασαν τις εκτελεστικές λειτουργίες και την 

ικανότητα προσοχής ασθενών µε αγγειακή και άνοια τύπου Alzheimer χορηγώντας τους τη 

δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας, τη διπλή δοκιµασία των Della Sala et al, που περιλαµβάνει 

δυο δοκιµασίες που αρχικά εκτελούνται ξεχωριστά και στη συνέχεια ταυτόχρονα, τη 

δοκιµασία Stroop, τη δοκιµασία ταξινόµησης καρτών του Wisconsin (WCST) και µια 

δοκιµασία προσοχής (Test of Everyday Attention). Επίσης, για την εξέταση της οπτικο-

χωρικής ικανότητας χορηγήθηκε η δοκιµασία αντιγραφής σύνθετου σχεδίου του Rey και µια 

συστοιχία δοκιµασιών για την οπτική και χωρική αντίληψη (Visual object and space 

perception battery), η οποία περιλαµβάνει έξι υπο-δοκιµασίες (Graham et al, 2004). Από τα 

αποτελέσµατα φάνηκε ότι οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια είχαν σηµαντικά ελλείµµατα στις 

εκτελεστικές λειτουργίες και την ικανότητα προσοχής (Graham et al, 2004). Σηµαντικά 

ελλείµµατα εντοπίστηκαν και στις οπτικο-χωρικές δοκιµασίες, τα οποία αφορούσαν κυρίως 

στη δοκιµασία σύνθετου σχεδίου του Rey και σε τρεις από τις υπο-δοκιµασίες της συστοιχίας 

(Graham et al, 2004). Σε περαιτέρω ανάλυση φάνηκε ότι 73,7% των ασθενών µε αγγειακή 

άνοια που συµµετείχαν στη µελέτη εµφάνισε διαταραγµένες εκτελεστικές λειτουργίες και 

προσοχή και ένα ίδιο ποσοστό εµφάνισε διαταραγµένη οπτικο-χωρική ικανότητα σε αντίθεση 

µε τους ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer από τους οποίους ένα ποσοστό 57,9% 

παρουσίασε ελλειµµατικές εκτελεστικές λειτουργίες και προσοχή και ένα ποσοστό 42,1% 

εµφάνισε ελλειµµατική οπτικο-χωρική ικανότητα (Graham et al, 2004). Όπως φαίνεται από 
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τα παραπάνω η αγγειακή άνοια συνδέεται µε µεγαλύτερο έλλειµµα στις εκτελεστικές 

λειτουργίες, την προσοχή και την οπτικο-χωρική ικανότητα σε σχέση µε την άνοια τύπου 

Alzheimer (Graham et al, 2004). 

Όσον αφορά στην οπτικο-χωρική και κατασκευαστική ικανότητα, οι Fahlander et al (2002) 

κατέληξαν σε κάπως διαφορετικά αποτελέσµατα. Η χορήγηση µιας δοκιµασίας δηµιουργίας 

σχεδίων (Block design) έδειξε σηµαντικό έλλειµµα των ασθενών σε σχέση µε την οµάδα 

ελέγχου αλλά υπήρχε αρκετά µικρή διαφορά στις επιδόσεις των δυο οµάδων ασθενών είτε 

υπήρχε συγκεκριµένο χρονικό περιθώριο για την εκτέλεση των σχεδίων, είτε όχι (διάγραµµα 

1) (Fahlander et al, 2002).  

 

∆ιάγραµµα 1.Μέσοι όροι επίδοσης των ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer (AD), των 

ασθενών µε αγγειακή άνοια (VaD) και της οµάδας ελέγχου (controls) στη δοκιµασία 

δηµιουργίας σχεδίων  (Fahlander et al, 2002).  

Στην ίδια µελέτη η χορήγηση µιας δοκιµασίας σχεδιασµού ρολογιού (Clock Test) που 

απαιτούσε την τοποθέτηση των δεικτών ενός ρολογιού ώστε να δείχνουν συγκεκριµένη ώρα 

και στη συνέχεια την ανεύρεση της ώρας που δήλωναν κάποια άλλα ρολόγια, έδειξε και σε 

αυτή την περίπτωση µεγάλη διαφορά των επιδόσεων των δυο οµάδων ασθενών από την 

επίδοση της οµάδας ελέγχου (Fahlander et al, 2002). Οι δυο οµάδες ασθενών δε διέφεραν 

σηµαντικά µεταξύ τους παρά µόνο στο στάδιο της εύρεσης της ώρας που έδειχναν τα 

ρολόγια, κατά το οποίο οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια σηµείωσαν χαµηλότερες επιδόσεις 

(διάγραµµα 2), γεγονός που ίσως υποδεικνύει µια ελλειµµατική αντιληπτική ικανότητα 

(Fahlander et al, 2002). 
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∆ιάγραµµα 2. Μέσοι όροι επίδοσης των ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer (AD), των 

ασθενών µε αγγειακή άνοια (VaD) και της οµάδας ελέγχου (controls) στη δοκιµασία 

ρολογιού (Fahlander et al, 2002). 

Σε άλλη µελέτη, των Ballard, Patel, Oyebode και Wilcock (1996) χρησιµοποιήθηκε για την 

εξέταση των γνωστικών ικανοτήτων ασθενών µε αγγειακή άνοια και ασθενών µε άνοια τύπου 

Alzheimer, η συστοιχία CAMCOG, η οποία περιλαµβάνει µετρήσεις για τον 

προσανατολισµό, την κατανόηση, την έκφραση, την πρακτική ικανότητα, την προσοχή, την 

υπολογιστική ικανότητα, την αντίληψη, τη λεκτική ευχέρεια και την αφηρηµένη σκέψη, 

καθώς και µετρήσεις που αφορούν στη µνήµη. Η συστοιχία έδειξε για το σύνολο των 

µετρήσεων ένα µέσο όρο επίδοσης 42,68 για τους ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer και 

44,50 για τους ασθενείς µε αγγειακή άνοια, γεγονός που υποδεικνύει ότι δεν υπήρχε 

σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις επιδόσεις των δυο οµάδων, αλλά και οι επιδόσεις τους στις 

επιµέρους µετρήσεις, πέραν των µετρήσεων της µνήµης, κυµαίνονταν σε παρόµοια επίπεδα 

(Ballard et al, 1996). Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαδικασία της εξέτασης πραγµατοποιήθηκε 

ξανά στους ασθενείς αυτούς ένα χρόνο αργότερα και παρατηρήθηκε επιδείνωση των 

γνωστικών ικανοτήτων και των δυο οµάδων ασθενών, ενώ και πάλι δεν υπήρχε σηµαντική 

διαφορά µεταξύ τους ούτε στη συνολική επίδοση στην κλίµακα, ούτε στις επιµέρους 

µετρήσεις (Ballard et al, 1996).  

Κατά παρόµοιο τρόπο, οι Golden, Bouvier, Selden, Mattis, Todd και Golden (2005) 

χορήγησαν µια σειρά νευροψυχολογικών δοκιµασιών σε ασθενείς µε άνοια τύπου Alzheimer 

και ασθενείς µε αγγειακή άνοια. Οι δοκιµασίες που χρησιµοποιήθηκαν ήταν οι εξής: από την 

κλίµακα νοηµοσύνης για ενηλίκους του Wechsler (Wais-R) η δοκιµασία συµπλήρωσης 

εικόνων, η δοκιµασία απάντησης σε ερωτήσεις γενικού περιεχοµένου, η εύρεση οµοιοτήτων 
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ανάµεσα σε αντικείµενα ή έννοιες, η δοκιµασία τοποθέτησης εικόνων σε σωστή σειρά ώστε 

να προκύπτει µια ιστορία µε νόηµα, η επίλυση αριθµητικών προβληµάτων, η δοκιµασία 

δηµιουργίας ενός καθορισµένου σχεδίου µέσα σε συγκεκριµένο χρονικό περιθώριο (Block 

Design), η δοκιµασία εντοπισµού µιας συγκεκριµένης εικόνας ανάµεσα σε άλλες (Symbol 

Search), η ερµηνεία λέξεων και το ανάπτυγµα αριθµών (Digit Span) (Golden et al, 2005). 

Επίσης, χορηγήθηκε η δοκιµασία λεκτικής ευχέρειας, η δηµιουργία σύνθετου σχεδίου του 

Rey και η δοκιµασία ονοµασίας εικόνων της Βοστώνης (Boston Naming Test) (Golden et al, 

2005). Τα αποτελέσµατα από τις παραπάνω δοκιµασίες χωρίστηκαν σε δυο πίνακες ανάλογα 

µε τον µέσο όρο επίδοσης στην κάθε δοκιµασία. Στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα 

εντοπίστηκαν στη δοκιµασία µε τις ερωτήσεις, στην εύρεση οµοιοτήτων, στη συµπλήρωση 

εικόνων, στην επίλυση αριθµητικών προβληµάτων και στη δοκιµασία της Βοστώνης µε τους 

ασθενείς µε αγγειακή άνοια να παρουσιάζουν υψηλότερες επιδόσεις (Golden et al, 2005). 

Αντίθετα, στις υπόλοιπες µετρήσεις οι επιδόσεις των δυο οµάδων ασθενών βρίσκονταν σε 

παρόµοια επίπεδα (πίνακες 1 & 2) (Golden et al, 2005). 

 

∆οκιµασία   Άνοια τύπου 

Alzheimer 

Αγγειακή άνοια t-test p 

Ανάγνωση  105,0 (11,1) 104,6 (12,2) 0,3  Μη σηµαντικό 

Μαθηµατικά  90,0 (11,0) 94,5 (9,0) -3,3 0,001 

Σχέδιο Rey 74,8 (17,5) 79,3 (1,7) -1,9 Μη σηµαντικό 

∆οκιµασία 

Βοστώνης 

61,3 (17,2) 82,3 (22,7) -7,8 0,001 

Λεκτική 

ευχέρεια 

93,8 (17,6) 91,8 (17,7) 0,8 Μη σηµαντικό 

Πίνακας 1. Μέσοι όροι (κοντά στο 100) των επιδόσεων των δυο οµάδων ασθενών µε τις 

τυπικές αποκλίσεις στις παρενθέσεις. Μετάφραση από Golden et al (2005). 

  

∆οκιµασία  Άνοια τύπου 

Alzheimer 

Αγγειακή άνοια t-test p 

Ερωτήσεις  8,7 (2,5) 10,9 (2,5) -6,6 0,001 

Ανάπτυγµα 10,6 (2,7) 10,3 (2,7) 0,9 Μη σηµαντικό 
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αριθµών 

Λεξιλόγιο  10,6 (2,3) 11,0 (2,7) -1,3 Μη σηµαντικό 

Οµοιότητες  8,6 (2,9) 10,6 (9,0) -2,3 0,024 

Συµπλήρωση 

εικόνων 

8,1 (2,6) 9,4 (2,9) -3,6 0,001 

∆ηµιουργία 

σχεδίου 

8,0 (2,6) 8,6 (2,6) -1,7 Μη σηµαντικό 

Εντοπισµός 

εικόνας 

8,5 (3,2) 9,4 (2,6) -2,3 Μη σηµαντικό 

Πίνακας 2. Μέσοι όροι (κοντά στο 10) των επιδόσεων των δυο οµάδων ασθενών µε τις 

τυπικές αποκλίσεις στις παρενθέσεις. Μετάφραση από Golden et al (2005). 

Τα παραπάνω αποτελέσµατα δείχνουν καλύτερη επίδοση των ασθενών µε αγγειακή άνοια σε 

µετρήσεις που αφορούν κυρίως σε λεκτικές δεξιότητες και σε προσοχή, καθώς και σε 

µετρήσεις που αφορούν τη δια βίου µάθηση (δοκιµασία απάντησης σε ερωτήσεις γενικών 

πληροφοριών) (Golden et al, 2005). Και οι δυο οµάδες απέδωσαν σε χαµηλό βαθµό στις πιο  

σύνθετες δοκιµασίες, όπως τη δοκιµασία σχεδίου του Rey, τη λεκτική ευχέρεια, τη δοκιµασία 

εντοπισµού εικόνας ανάµεσα σε άλλες (Symbol Search) και τη δοκιµασία δηµιουργίας 

σχεδίου σε καθορισµένο χρόνο (Block Design), η οποία αφορά σε χωρικές δεξιότητες, χωρίς 

ωστόσο να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα τους (Golden et al, 2005).  

Επιπλέον, οι Giovannetti, Schmidt, Gallo, Sestito και Libon (2006) ερεύνησαν την απόδοση 

ασθενών µε άνοια τύπου Alzheimer και ασθενών µε αγγειακή άνοια σε καθηµερινές 

δραστηριότητες χορηγώντας τη νατουραλιστική δοκιµασία δράσης (Naturalistic Action Test) 

και ενώ και οι δυο οµάδες είχαν σηµαντικά ελλείµµατα, δεν υπήρχαν σηµαντικές διαφορές 

ανάµεσα στις επιδόσεις τους στη συνολική µέτρηση της δοκιµασίας. Σηµειώθηκαν, όµως, 

περισσότερα λάθη από τους ασθενείς µε αγγειακή άνοια σε σχέση µε την άλλη οµάδα 

ασθενών (Giovannetti et al, 2006). Στη συνέχεια εξετάστηκαν σε νευροψυχολογικές 

δοκιµασίες για την αξιολόγηση των εκτελεστικών λειτουργιών (δοκιµασία νοητικού ελέγχου 

της αναθεωρηµένης έκδοσης της Βοστώνης της κλίµακας του Wechsler, λεκτική ευχέρεια και 

δοκιµασία γραφικής ακολουθίας – Graphical Sequence Test) και για την αξιολόγηση της 

γλωσσικής ικανότητας (δοκιµασία ονοµασία της Βοστώνης και δοκιµασία παραγωγής λίστας 

λέξεων σχετικές µε ζώα), καθώς και της µνήµης επεισοδίων (Giovannetti et al, 2006). 
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Σηµαντικές διαφορές βρέθηκαν στην περίπτωση των εκτελεστικών λειτουργιών ενώ στην 

περίπτωση της γλωσσικής ικανότητας δεν βρέθηκαν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις 

επιδόσεις των δυο οµάδων, ενώ όπως έχει αναφερθεί και σε παραπάνω κεφάλαιο οι ασθενείς 

µε άνοια τύπου Alzheimer είχαν σηµαντικότερο έλλειµµα στη µνήµη επεισοδίων σε σχέση µε 

την άλλη οµάδα ασθενών (Giovannetti et al, 2006).  

Φαίνεται από τα παραπάνω ότι οι ασθενείς µε αγγειακή άνοια παρουσιάζουν µεγαλύτερο 

έλλειµµα στις εκτελεστικές λειτουργίες σε σχέση µε τους ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer, ενώ σε άλλους γνωστικούς παράγοντες, όπως είναι η προσοχή και οι οπτικο-

χωρικές και κατασκευαστικές δεξιότητες, οι περισσότερες έρευνες εντοπίζουν ελλείµµατα και 

στις δυο οµάδες ασθενών χωρίς όµως να υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στις 

επιδόσεις τους. Επίσης, από την έρευνα των Giovannetti et al (2006) φαίνεται ότι και οι δυο 

οµάδες αντιµετωπίζουν προβλήµατα στην καθηµερινή λειτουργικότητά τους, ενώ αναφορικά 

µε τη γλωσσική ικανότητα δεν φαίνεται να εντοπίζεται σηµαντική διαφορά ανάµεσα τους. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η άνοια τύπου Alzheimer και η αγγειακή άνοια ως οι δυο πιο συχνές µορφές άνοιας στον 

πληθυσµό µεγαλύτερης ηλικίας, έχουν µελετηθεί σε µεγαλύτερο βαθµό όσον αφορά τα αίτια 

εκδήλωσής τους, τη συµπτωµατολογία, τις πιθανές µορφές θεραπείας τους, καθώς και τα 

προβλήµατα που δηµιουργούν στους ασθενείς σε γνωστικό επίπεδο. Και οι δυο εµφανίζονται 

µε τη δική τους χαρακτηριστική παθοφυσιολογία. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές 

συνδέονται στενά, καθώς είναι αρκετές οι περιπτώσεις µεικτής άνοιας (αγγειακή µαζί µε 

άνοια τύπου Alzheimer), οι οποίες δεν εντοπίζονται πάντα από τα διαγνωστικά κριτήρια που 

εφαρµόζονται. Επιπλέον, οι δυο µορφές άνοιας είναι δυνατόν να µοιράζονται κοινούς 

παράγοντες κινδύνου, καθώς στην άνοια τύπου Alzheimer µπορούν να εµφανιστούν αγγειακά 

προβλήµατα, τα οποία µε τη σειρά τους να οδηγήσουν σε αγγειακή άνοια (Fahlander et al, 

2002).  

Από τη µελέτη των ερευνών σχετικά µε τις δυο νόσους, εντοπίστηκαν µικρές διαφορές στα 

επίπεδα των γνωστικών τους ικανοτήτων. Αναφορικά µε τις µνηµονικές ικανότητες, 

εντοπίζονται ελλείµµατα και στις δυο κατηγορίες ασθενών αλλά οι ασθενείς µε άνοια τύπου 

Alzheimer παρουσιάζουν σηµαντικά µεγαλύτερο έλλειµµα στη µνήµη επεισοδίων, γεγονός 

που εξηγεί την τάση των ασθενών αυτών να ξεχνούν συµπεριφορές τις οποίες εκδήλωσαν 

πρόσφατα ή άλλα γεγονότα στα οποία ήταν παρόντες. Αντίθετα, οι ασθενείς µε αγγειακή 

άνοια παρουσιάζουν µεγαλύτερο έλλειµµα στις εκτελεστικές λειτουργίες, επιδεινώνοντας 

ακόµα περισσότερο την καθηµερινή λειτουργικότητά τους, ενώ και οι δυο οµάδες ασθενών 

εµφανίζουν παρόµοιου βαθµού δυσκολίες σε άλλους γνωστικούς παράγοντες, όπως η 

προσοχή και οι οπτικο-χωρικές και κατασκευαστικές δεξιότητες.  

Ένα χαρακτηριστικό πρόβληµα που αναφέρουν οι περισσότερες έρευνες σχετικά µε τη 

σύγκριση ανάµεσα στις δυο µορφές άνοιας είναι η δυσκολία ύπαρξης απόλυτης συµφωνίας 

στα ευρήµατά τους, καθώς εµπλέκονται διάφοροι παράγοντες, όπως η επιλογή των 

νευροψυχολογικών δοκιµασιών, οι οποίες δεν είναι πάντα απόλυτα αντιπροσωπευτικές του 

παράγοντα που θέλουν να µετρήσουν οι ερευνητές. Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντικό είναι το 

γεγονός ότι η αγγειακή άνοια χαρακτηρίζεται από µια ετερογένεια στην κλινική εικόνα των 

ασθενών, καθώς περιλαµβάνει διάφορους τύπους άνοιας, οι οποίοι είναι δυνατόν να 

διαφέρουν αρκετά µεταξύ τους, δίνοντας διαφορετικά αποτελέσµατα στη σύγκρισή τους µε 
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την άνοια τύπου Alzheimer. Για το λόγο αυτό θα µπορούσε να ερευνηθεί περισσότερο το 

θέµα της παρούσας εργασίας µε το να δοθεί έµφαση στα γνωστικά ελλείµµατα όχι µόνο της 

αγγειακής άνοιας γενικά, αλλά και των διάφορων τύπων της.  
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