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     Απφ ηελ επίπνλε έξεπλά κνπ, κε ηηο πνιιέο ζθνηεηλέο αηξαπνχο ηεο, γλσξίδσ 

πφζν δχζθνιν είλαη λα γίλεη έλα ζσζηφ βήκα, έζησ θαη πνιχ κηθξφ, ζην δξφκν 

πνπ νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηη είλαη πξαγκαηηθά ζεκαληηθφ. 

                                                                  

                                                                                                    “Albert Einstein” 
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ΔΠΣΑΜΔΛΗ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 Μπίηζηνο Παλαγηώηεο (Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο) 

Καζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Σνκέα Φπρηαηξηθήο θαη Δπηζηεκψλ 

πκπεξηθνξάο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο (Ιαηξηθή ρνιή) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

 

 Γηαθνπκάθε Γ. ηέιια  

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κιηληθήο Νεπξνςπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Φπρνινγίαο ηεο ρνιήο Κνηλσληθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. 

 

 Υαηδή Β. Λήδα  

Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Δπηδεκηνινγίαο - Γηαηξνθήο ηνπ Σνκέα 

Κνηλσληθήο Ιαηξηθήο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο (Ιαηξηθή ρνιή) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

  

 Καξαγσγέσο Γόκλα  

Καζεγήηξηα Μνξηαθήο Βηνινγίαο - Αλαπηπμηαθήο Νεπξνβηνινγίαο ηνπ 

Σνκέα Βαζηθψλ Ιαηξηθψλ Δπηζηεκψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο (Ιαηξηθή 

ρνιή) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

  

 ίκνο Παλαγηώηεο 

Καζεγεηήο Δμειηγθηηθήο Νεπξνςπρνινγίαο ηνπ Σνκέα Φπρηαηξηθήο θαη 

Δπηζηεκψλ πκπεξηθνξάο ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο (Ιαηξηθή ρνιή) ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

 

 Γνπιηέικνο Γεώξγηνο 

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Γελεηηθήο (Μνξηαθή Γελεηηθή ηνπ Αλζξψπνπ 

κε έκθαζε ζηελ Παζνινγία) ηνπ Σνκέα Παζνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο 

Ιαηξηθήο (Ιαηξηθή ρνιή) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

 

 Γαιέδηνο Ισάλλεο  

Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο ηνπ Σνκέα Βαζηθψλ Ιαηξηθψλ 

Δπηζηεκψλ ηνπ Σκήκαηνο Ιαηξηθήο (Ιαηξηθή ρνιή) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο.  
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ΣΡΙΜΔΛΗ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

  Μπίηζηνο Παλαγηψηεο (Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο) 

 Γηαθνπκάθε Γ. ηέιια (Πξψηε πλεπηβιέπνπζα) 

Υαηδή Β. Λήδα (Γεχηεξε πλεπηβιέπνπζα) 

 

 

 

Βαζκόο Αμηνιόγεζεο 

κε νκφθσλε απφθαζε ηεο Δπηακεινχο Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο 

 

ΑΡΙΣΑ 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

     Ο εξεπλεηηθφο ζηφρνο, ν νπνίνο έιαβε ππφζηαζε κέζα απφ ηηο  πεηξακαηηθέο 

κειέηεο ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ Γηαηξηβήο, απνηειεί ζπλέρεηα ηεο παξάδνζεο ζε 

έξεπλεο εηψλ ηνπ εξγαζηεξίνπ πεηξακαηηθήο ςπρνπαζνινγίαο θαη Γελεηηθήο 

Φπρηαηξηθήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε επηθεθαιήο ηνλ 

Καζεγεηή Φπρηαηξηθήο θαη Δπηβιέπνληα ζηε Γηδαθηνξηθή κνπ Γηαηξηβή, θ. 

Παλαγηψηε Μπίηζην. Με ηελ ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ, ην νπνίν 

επηζηεγάδεη ηελ εξεπλεηηθή πνξεία επηά εηψλ, ζα ήζεια πξσηίζησο λα 

επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή Φπρηαηξηθήο, Δπηθεθαιήο ηνπ εξγαζηεξίνπ 

Πεηξακαηηθήο Φπρνπαζνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο 

θαη Δπηβιέπνληα Καζεγεηή κνπ θ. Μπίηζην Παλαγηψηε, ν νπνίνο κε ηίκεζε κε 

ηελ επηινγή ηνπ λα απνηειέζσ κέινο ηεο εξεπλεηηθήο ηνπ νκάδαο, σο Τπνςήθηα 

Γηδάθησξ, θαη ππνζηήξημε ελεξγά θαη κε ακείσην ελδηαθέξνλ θάζε 

πξσηνβνπιία, αιιά θαη θάζε βήκα πξνφδνπ θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηαηξηβήο 

κνπ, έσο ηελ εκέξα ππνζηήξημήο ηεο.  

     Θα ήζεια, επίζεο, λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη ζπλάκα ηελ 

αλαγλψξηζή κνπ ζηελ θ. Γηαθνπκάθε ηέιια, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα Κιηληθήο 

Νεπξνςπρνινγίαο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη 

πλεπηβιέπνπζα εθ ησλ Σξηψλ Μειψλ ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο ηεο 

Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κνπ, γηα ηελ ελεξγή θαη άνθλε παξνπζία ηεο ζην 

εξγαζηήξην Πεηξακαηηθήο Φπρνπαζνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ηνπ νπνίνπ απνηειεί ζεκειησηή θαη ππιψλα 

ππνζηήξημεο θάζε εξεπλεηηθήο πξνζπάζεηαο. 
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     Δπραξηζηίεο, αθνινχζσο, ζα ήζεια λα απνδψζσ ζηνλ θ. Παλαγηψηε Ρνχζζν, 

Assistant Professor in Psychiatry - Genetics and Genomic Sciences at the Mount 

Sinai Hospital in New York θαη Πξνθάηνρν κνπ Γηδάθηνξα ηνπ Σνκέα Γελεηηθήο 

Φπρηαηξηθήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, γηα ηελ αξκνληθή 

ζπλεξγαζία πνπ θαιιηεξγήζεθε απηά ηα ρξφληα θαη νπσζδήπνηε γηα  ηνλ 

ζεβαζκφ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ ζε πξνηάζεηο, νη νπνίεο ηέζεθαλ εθ κέξνπο κνπ 

γηα ζπγθεθξηκέλεο γελεηηθέο πεηξακαηηθέο κειέηεο.  

     Με ηδηαίηεξε, επίζεο, εθηίκεζε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. Γαιέδην 

Ισάλλε, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Φπζηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θαη Καζεγεηή κνπ θαηά ηηο Μεηαπηπρηαθέο κνπ 

πνπδέο, ν νπνίνο κε εηιηθξηλέο θαη ακέξηζην πάληα ελδηαθέξνλ πξνζέθεξε ηηο 

γλψζεηο ηνπ φια απηά ηα ρξφληα θαη ήηαλ ζηαζεξά δηαζέζηκνο γηα θάζε 

παξαγσγηθή ζπδήηεζε. 

     Θεξκά επραξηζηψ, επηπξνζζέησο, ην ζχλνιν ησλ κειψλ ηεο Δπηακεινχο 

Δμεηαζηηθήο Δπηηξνπήο θ.θ. Καξαγσγέσο Γφκλα, Καζεγήηξηα Μνξηαθήο 

Βηνινγίαο - Αλαπηπμηαθήο Νεπξνβηνινγίαο, ίκν Παλαγηψηε, Καζεγεηή 

Δμειηγθηηθήο Νεπξνςπρνινγίαο, Γνπιηέικν Γεψξγην, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή  

Γελεηηθήο (Σνκέαο Παζνινγίαο) θαη Υαηδή Β. Λήδα, Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Δπηδεκηνινγίαο – Γηαηξνθήο πνπ δέρηεθαλ λα κνηξαζηνχλ καδί κνπ θαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηηο κειέηεο κνπ. 

     Γελ ζα κπνξνχζα λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ηνπο θ.θ. αββάθε Διέλε, 

Καζεγήηξηα Φπζηνινγίαο, Μνζρνβάθε Αληψλε, Καζεγεηή Φπζηνινγίαο, 

Υξηζηάθν Κσλζηαληίλν, Καζεγεηή Φπζηνινγίαο, Νηθνιαθάθε Γεψξγην, 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Κνηλσληθήο Αλζξσπνινγίαο, Γξαβάλε Αρηιιέα, 



 
xi 

Καζεγεηή Φαξκαθνινγίαο, Ληαπάθε Γεψξγην, Αλαπιεξσηή Καζεγεηή 

Φαξκαθνινγίαο, Μαξγησξή Αλδξέα, Οκφηηκν Καζεγεηή Ιαηξηθήο ρνιήο 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Κνπγηνπκνπηδάθε Ισάλλε, Καζεγεηή Αλαπηπμηαθήο 

Φπρνινγίαο θαη Δπηζηεκνινγίαο ηεο Φπρνινγίαο, Βεληέξε Μαξία, 

Αλαπιεξψηξηα Καζεγήηξηα Φηινζνθίαο θαη Βαζίιε Ράν, Δπίθνπξν Καζεγεηή 

Φπζηνινγίαο, νη νπνίνη απνηεινχλ θσηεηλά παξαδείγκαηα Καζεγεηψλ θαη 

Δπηζηεκφλσλ πνπ ζπλνδεχνπλ κε ηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο ηελ 

αθαδεκαηθή κνπ πνξεία απφ ηελ πεξίνδν ησλ Μεηαπηπρηαθψλ κνπ πνπδψλ, 

απνηειψληαο ην εθαιηήξην φιεο απηή ηεο δηαδξνκήο ζην πεδίν ηεο έξεπλαο.    

     Οθείισ, επίζεο, έλα κεγάιν επραξηζηψ ζηνλ θ. Βάθε Αληψλην, Δπίθνπξν 

Καζεγεηή Νεπξνρεηξνπξγηθήο, ν νπνίνο ζχζηεζε θαη ζηήξημε κε ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ ηελ πξνο εκέ αλάζεζε ηεο παξνχζαο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο.  

     Χο θαηαθιέηδα, ζα ήζεια, νπσζδήπνηε, λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπλαδειθφ κνπ 

θ. Μαλψιε Παζπαξάθε, κε ηνλ νπνίν κνηξαζηήθακε θνηλνχο εξεπλεηηθνχο 

ζηφρνπο θαη γφληκνπο πξνβιεκαηηζκνχο, κέζσ νπζηαζηηθψλ ζπδεηήζεσλ 

αμηνιφγεζεο, εθηίκεζεο θαη ξεαιηζηηθήο πξνζέγγηζεο θάζε επηηεχγκαηνο  πνπ 

ζα απνηεινχζε ζεκέιην ιίζν πξνο ηελ πξφνδν.     
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

 

27 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2017 

 

 

Όλνκα:                                     Δξαζκία 

Δπώλπκν:                                Κνίιηαξε 

Όλνκα παηξόο:                       Ηιίαο 

Όλνκα κεηξόο:                       Αζελά 

Σόπνο γέλλεζεο:                    Αζήλα  

Τπεθνόηεηα:                         Διιεληθή  

 

 

     Η επίζεκε έλαξμε εθπφλεζεο ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ Γηαηξηβήο έιαβε ρψξα 

ζηηο 3 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2010 ζηνλ Σνκέα Γελεηηθήο Φπρηαηξηθήο ηεο Ιαηξηθήο 

ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο κε Δπηβιέπνληα ηνλ Καζεγεηή Φπρηαηξηθήο 

θαη επηθεθαιήο ηνπ εξγαζηεξίνπ Πεηξακαηηθήο Φπρνπαζνινγίαο θαη Γελεηηθήο 

Φπρηαηξηθήο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. Παλαγηψηε 

Μπίηζην. Η ππνζηήξημε ηεο Γηδαθηνξηθήο κνπ Γηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ ηνπ 2017 θαη  αμηνινγήζεθε κε ΑΡΙΣΑ νκφθσλα απφ ηελ 

Δπηακειή Δμεηαζηηθή Δπηηξνπή. Σνλ Απξίιην ηνπ 2011 κνπ απνλεκήζεθε 

Τπνηξνθία Αξηζηείαο Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ ηνπ Κιεξνδνηήκαηνο «Μαξία 

Μηραήι Μαλαζάθε» ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο.  

     Σνλ Απξίιην ηνπ 2009 απέθηεζα ην Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο ζηηο 

Νεπξνεπηζηήκεο ηνπ Γηαπαλεπηζηεκηαθνχ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 
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πνπδψλ «Δγθέθαινο θαη Ννχο» ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Κξήηεο θαη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ κε ΑΡΙΣΑ (κε γεληθφ Βαζκφ 8.99). 

Γηεπζπληέο πνπδψλ θαηά ηα έηε θνίηεζήο κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ δηαηεινχζαλ 

νη Καζεγεηέο Φπζηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. 

αββάθε Διέλε  (πξψηε πεξίνδνο ζπνπδψλ) θαη θ. Μνζρνβάθεο Αληψλεο 

(δεχηεξε πεξίνδνο ζπνπδψλ). Σν 2008, θαηά ην δεχηεξν έηνο ζπνπδψλ κνπ ζην 

Μεηαπηπρηαθφ έιαβα Μεηαπηπρηαθή Τπνηξνθία Αξηζηείαο απφ ηελ Ιαηξηθή 

ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (Δ.Λ.Κ.Δ.), ζπκκεηέρνληαο ζην εξεπλεηηθφ 

πξφγξακκα  κε Κ.Α. 1744  θαη επηζηεκνληθή ππεχζπλε ηελ Καζεγήηξηα 

Φπζηνινγίαο ηεο Ιαηξηθήο ρνιήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο θ. αββάθε 

Διέλε.  

     Σν Φεβξνπάξην ηνπ 2006 έιαβα ην Πηπρίν κνπ απφ ην Σκήκα Φπρνινγίαο 

ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ κε ΑΡΙΣΑ (γεληθφ βαζκφ 8,80) θαη ζέζε ηειηθήο θαηάηαμεο πξψηε. 

ήκεξα ζπλερίδσ ηηο ζπνπδέο κνπ θνηηψληαο σο πξνπηπρηαθή θνηηήηξηα ζηελ 

Ιαηξηθή ρνιή ηνπ ΔΚΠΑ, θαηφπηλ εηζαγσγήο κνπ κέζσ ησλ πςειφηαηνπ 

βαζκνχ δπζθνιίαο θαη απαηηήζεσλ Παλειιελίσλ Καηαηαθηεξίσλ Δμεηάζεσλ.  

 

 

 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 

 

 

     Πεξηιακβάλεη 10εηή Δξεπλεηηθή εκπεηξία, Γηαιέμεηο θαη Πξνθνξηθέο 

Αλαθνηλψζεηο ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα, Πξσηφηππεο Γεκνζηεχζεηο ζε έγθπξα 

Ξελφγισζζα θαη Διιεληθά Δπηζηεκνληθά Πεξηνδηθά κεηά απφ θξίζε, 

Αλαξηεκέλεο Αλαθνηλψζεηο ζε Δπηζηεκνληθά πλέδξηα, Γηαθξίζεηο θαη 
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Τπνηξνθίεο, Παξνπζηάζεηο/Γηδαθηηθή Δκπεηξία ζην Παλεπηζηήκην θαη ζην 

Ίδξπκα Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο (ΙΣΔ, Ηξάθιεην Κξήηεο). 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

     Έλαλ αηψλα πεξίπνπ πξηλ, είρακε δεκφζηα άζπια γηα αζζελείο κε θπκαηίσζε, 

ιέπξα θαη ςπρηθέο παζήζεηο. Δμ‟ απηψλ  ζήκεξα κφλν ε ςπρηθή λφζνο, θαη ηδίσο 

ε ζρηδνθξέλεηα παξακέλεη ακεηάβιεηε ζηε ζπρλφηεηα θαη ηελ πξνθαινχκελε 

αλαπεξία. Οη ςπρηθέο παζήζεηο, ε θπκαηίσζε θαη ε επηιεςία ζπλνδεχνληαλ απφ 

θνηλσληθφ ζηηγκαηηζκφ θαη ην αίζζεκα ηεο ληξνπήο. Χζηφζν, κε ηελ πξφνδν ησλ 

ηαηξηθψλ ζεξαπεηψλ, ε θπκαηίσζε θαη ε επηιεςία έρνπλ απνζηηγκαηηζζεί ζηηο 

κέξεο καο, κε εμαίξεζε ηελ ςπρηθή λφζν θαη ηδίσο ηε ζρηδνθξέλεηα.         

     Οκνίσο, ινηκψδε λνζήκαηα, φπσο  ην ζχλδξνκν ηεο επίθηεηεο 

αλνζναλεπάξθεηαο, θνηλψο σο  AIDS,  πνπ κφιηο 30 ρξφληα πξηλ φπνηνο 

δηαγηγλψζθεην κε AIDS θαηακεηξνχζε ιίγνπο κήλεο δσήο, αληηζέησο ζήκεξα 

AIDS ζηα 20 ζεκαίλεη πξνζδφθηκν επηβίσζεο γηα δεθαεηίεο. Καηά ηνλ ίδην 

ηξφπν, ζνβαξά θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα, φπσο ε ζηεθαληαία λφζνο, ε νπνία ζην 

παξειζφλ είρε πςειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο, ζήκεξα πξνιακβάλεηαη κε ηηο 

ζηαηίλεο. ηνλ αληίπνδα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο βξίζθεηαη ε 

ζρηδνθξέλεηα, θαζψο, αθφκα, κφλν ην 14% ησλ αζζελψλ νδεγνχληαη ζε πιήξε 

αλάξξσζε ζηα πέληε ρξφληα κεηά απφ έλα ςπρσηηθφ επεηζφδην.  

     Γλσξίδνπκε φηη ε λφζνο ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη θαηά 80% θιεξνλνκήζηκε 

θαη φηη θνηλνί θαη ζπάληνη γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηε 

λφζν. Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο γελεηηθνχο πνιπκνξθηζκνχο εκπιέθνληαη ζηε 

λεπξναλάπηπμε, ηε  κπειίλσζε, ηε ζπλαπηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε κεηάδνζε ηνπ 

ζήκαηνο. Αληηιακβαλφκαζηε, επίζεο φηη ν βαζκφο θηλδχλνπ πνηθίιιεη ζηνλ 

θαζέλα καο. Τπάξρεη δειαδή, κηα θαηεγνξία αλζξψπσλ κε ειάρηζην γελεηηθφ 
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θνξηίν, κηα δεχηεξε  κε κεγαιχηεξν, ελψ ζε κηα ηξίηε θαηεγνξία ε επηβάξπλζε 

είλαη ζεκαληηθή. ηε πεξίπησζε απηή, ελψ ηα άηνκα δελ εκθαλίδνπλ θιηληθά 

ζεκεία έρνπλ κεηξήζηκεο απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο, αιιά ζρεηηθά απνδεθηέο. 

Τπάξρεη, σζηφζν, θαη κηα ηέηαξηε θαηεγνξία αηφκσλ κε πνιχ κεγάιν γελεηηθφ 

θνξηίν θαη φζνη αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή έρνπλ ζρηδνηππία ή θαη αλνηρηή 

λφζν.   

     ηελ κεηά-GWAS επνρή, ην εξψηεκα, πνπ πιένλ επηθξαηεί, είλαη πνηά 

γνλίδηα πξνθαινχλ ηί θαη θάησ απφ πνηέο ζπλζήθεο, θαζψο ν ζηφρνο είλαη λα 

θαηαλνήζνπκε ην ζχλδξνκν ηεο ζρηδνθξέλεηαο, λα βειηηψζνπκε ηε δηάγλσζε πην 

πέξα απφ ηελ αδξή θαηλνκελνινγηθή θαηεγνξία ηνπ DSM-V θαη λα ζρεδηάζνπκε 

πην αηηηνινγηθέο θαη εμαηνκηθεπκέλεο ζεξαπείεο. Γελ πξφθεηηαη, βέβαηα, γηα κηα 

εχθνιε ππφζεζε, δηφηη ηα γνλίδηα δελ παξάγνπλ ζπκπηψκαηα. πλδένληαη κε 

ζπκπηψκαηα κέζσ κηαο πνιχ καθξάο θαη πεξίπινθεο δηαδξνκήο. Σα γνλίδηα 

επεξεάδνπλ ηε δνκή, θαη σο εθ ηνχηνπ ηε ιεηηνπξγηα ησλ πξσηεηλψλ ή ηελ 

πνζφηεηα πξσηετλψλ. Δπίζεο, κεηαβάιινπλ ηε ιεηηνπξγία άιισλ γνληδίσλ πνπ 

κπνξεί λα κεηαθξάδνληαη ζε ηξνπνπνηεκέλεο πξσηεΐλεο. Σν γεγνλφο απηφ, έρεη 

σο απνηέιεζκα λα αιιάδνπλ ιεηηνπξγίεο-θιεηδηά ησλ θπηηάξσλ ζηα νπνία 

εθθξάδεηαη έλα επηθίλδπλν γνλίδην. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα αιιάδεη ε 

δηεγεξζηκφηεηα ηνπ θπηηάξνπ, ε ηθαλφηεηά ηνπ λα αλαπηχζζεη ζπλάςεηο. Απηφ 

κε ηε ζεηξά ηνπ αιιάδεη ην output κηάο νιφθιεξεο νκάδαο θπηηάξσλ κε ηα νπνία 

ζπλδένληαη ηα δπζιεηηνπξγηθά θχηηαξα πνπ εθθξάδεηαη ην επηθίλδπλν γνλίδην 

θαη κε ηα νπνία ζπκκεηέρεη ζε έλα, φπσο ην νλνκάδνπκε, λεπξσληθφ δίθηπν 

(φπσο γηα παξάδεηγκα fronto-striatal loops). Η δηαηαξαρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

δηθηχνπ κπνξεί λα θαίλεηαη ζαλ αιιαγή κηαο ππνθιηληθήο, αιιά κεηξήζηκεο 

εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο, φπσο είλαη ε  κλήκε εξγαζίαο ή ε επηιεθηηθή πξνζνρή, 
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ηα νπνία αλήθνπλ ζηε ζθαίξα ηνπ cognηtion ή θαη κηάο κεηξήζηκεο ππνθιηληθήο 

ιεηηνπξγίαο απν ηελ ζθαίξα ηνπ social cognition, φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ηθαλφηεηα αλαγλψξηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ζηα πξφζσπα ησλ άιισλ 

αλζξψπσλ. ια απηά, νλνκάδνληαη ελδνθαηλφηππνη (δει. ε αιιαγή ηεο 

θπηηαξηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ ηελ δηαπηζηψλνπκε κε κνξηαθέο ηερληθέο, ηνπ 

λεπξσληθνχ δηθηχνπ, κε λεπξναπεηθνλεηζηηθέο ηερληθέο ηεο εγθεθαιηθήο 

ιεηηνπξγίαο, κε ςπρνθπζηνινγηθέο θαη λεπξνςπρνινγηθέο ηερληθέο). Σν ζπλνιηθφ 

κνηίβν ησλ ελδνθαηλνηχπσλ ελφο αηφκνπ γελλά κηα ζπγθαιπκκέλε δηάζηαζε 

ζηε ζπκπεξηθνξά, έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζρηδνεηδία, παξνξκεηηθφηεηα, λεπξσηηζκφ, εμσζηξέθεηα, ηα νπνία 

ζπληζηνχλ κηα κεηξήζηκε κε εξσηεκαηνιφγηα ή/θαη ζπλεληεχμεηο θαη ζπλερή, σο 

πξνο ηελ βαξχηεηά ηεο, κεηαβιεηή. ιεο καδί νη κεηαβιεηέο ζπληζηνχλ ηελ 

πξνζσπηθφηεηά καο, ην ζηίγκα καο, θαη φζνη απφ καο βξίζθνληαη ζην άθξν ηνπ 

ζπλερνχο, πνπ πιεζηάδεη ηε κεγαιχηεξε βαξχηεηα, κπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα 

πεξάζνπλ ζε άιιε θαηεγνξία, ζε απηή ησλ αζζελψλ θαηά DSM. 

     Η ζρέζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ελφο θαινχ ελδνθαηλνηχπνπ θαη ρηδνθξέλεηαο 

(SCZ) κπνξεί λα αληηπαξαηεζεί κε ηε ζρέζε πνπ ζπλδέεη ηελ πςειή 

ρνιεζηεξφιε κε ηελ αγγεηαθή λφζν θαη ηε θαξδηαθή πξνζβνιή. ζεο 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο απνθηάκε γηα ηε γελεηηθή θαη ηε θπζηνινγία ηεο 

ρνιεζηεξφιεο, ηφζν πεξηζζφηεξν θαηαλννχκε ηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

αγγεηαθήο λφζνπ θαη ηεο θαξδηαθήο πξνζβνιήο. Οη Δλδνθαηλφηππνη είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηελ γελεηηθή έξεπλα, επεηδή βξίζθνληαη πην θνληά ζηηο 

επηδξάζεηο ησλ γνληδίσλ ζε ζρέζε κε ηα εκθαλή ζπκπηψκαηα θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά. Αλ έλαο ελδνθαηλφηππνο είλαη θεληξηθφο ζηε SCZ (δειαδή 

δηακνηξάδεηαη ζε εθείλνπο πνπ λνζνχλ θαη ζε εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε γελεηηθή 
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πξνδηάζεζε γηα ηε λφζν), ηφηε νπνηαδήπνηε γλψζε απνθηάκε ζρεηηθά κε ηνλ 

ελδνθαηλφηππν, φπσο ε γελεηηθή θαη ε παζνθπζηνινγία, ζεσξνχκε φηη καο 

ελεκεξψλεη αλαθνξηθά κε ηε γελεηηθή θαη ηελ παζνθπζηνινγία ηεο ίδηαο ηεο 

λφζνπ. Η Δλδνθαηλνηππηθή έξεπλα καο βνεζά λα θαηαλννχκε ηνπο κεραληζκνχο 

κέζσ ησλ νπνίσλ ηα επηθίλδπλα γνλίδηα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα ηε SCZ 

(επεξεάδνληαο έλαλ ή ην ζχλνιν ησλ ελδνθαηλνηχπσλ ζηνλ εγθέθαιν).  

     Με πξψην ηνλ Gottesman έρνπλ πξνηαζεί ηα θξηηήξηα γηα ηαπηνπνίεζε ησλ 

ελδνθαηλνηχπσλ, νη νπνίνη είλαη θαηάιιεινη γηα θιηληθν-γελεηηθέο κειέηεο ζηελ 

ςπρηαηξηθή, ηθαλέο λα καο δψζνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. χκθσλα κε ηα 

θξηηήξηα απηά, ν «ππνςήθηνο» Δλδνθαηλφηππνο πξέπεη λα βξίζθεηαη ζην 

κνλνπάηη κεηαμχ γνληδίνπ θαη ζπκπησκάησλ, πξέπεη λα είλαη θιεξνλνκήζηκνο, 

πξέπεη λα αλεπξίζθεηαη δηαηαξαγκέλνο ζηνπο αζζελείο, λα είλαη αλεμάξηεηνο 

απφ ηελ παξνπζία θαη ηε θάζε ηεο λφζνπ, λα βξίζθεηαη πην ζπρλά ζε κε 

λνζνχληεο ζπγγελείο αζζελψλ ζε ζρέζε κε ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, λα 

δηακνηξάδεηαη ζηνπο ζπγγελείο αλάινγα κε ηελ λφζν, λα επεξεάδεηαη απφ 

επηθίλδπλνπο γελεηηθνχο πνιπκνξθηζκνχο θαη λα είλαη ρξήζηκνο ζε κειέηεο 

αλεχξεζεο λέσλ γνληδίσλ, θαηαδεηθλχνληαο, έηζη, ηνπο κεραληζκνχο κέζσ ησλ 

νπνίσλ ηα γνλίδηα απμάλνπλ ηελ επαισηφηεηα γηα ηε λφζν. 
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ABSTRACT 

 

     Σhe subject of my thesis is the influence of genetic polymorphisms of three 

different genes, hazardous non emotional disorders, mainly for the schizophrenia 

syndrome, on specific endophenotypes, such as the Gating function and 

cognitive function in the general population and in healthy high-risk individuals.  

     Following an appropriate and modern research strategy, Candidate gene 

approach, the question was raised in our studies, is whether established 

schizophrenia risk gene variants affect PPI levels in the general population. This 

approach would further our understanding of these genes‟ functional mechanisms 

within the human brain. Association of these gene variants with reduced PPI 

would validate their role as schizophrenia candidate genes and would inform our 

understanding of the mechanisms through which genes increase the risk for 

schizophrenia. 

     In the present study, we examined three single nucleotide polymorphisms 

(SNPs): Polymorphism Rs10503253 of CSMD1 gene is implicated in 

neurodevelopmental disorders. The risk A allele is associated with schizophrenia 

and low IQ. The aim of this study was to see effects of polymorphism on PPI / 

Gating function, intellectual quotient (IQ), working memory (WM), and also,  

memory and executive functions.  

     The second gene studied is FOXP2. Is implicated in speech and language 

development. Also, studies conducted in recent years, support the association 

with autism, ADHD and schizophrenia. The risk G allele of polymorphism 
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Rs1229761 of FOXP2 gene has been shown to correlate with ADHD. The aim of 

this study was to see effects on Gating function, IQ, cognitive function and traits 

of personality.  

     The third genetic polymorphism studied is rs4680 of COMT gene, which has 

been implicated in the disease of schizophrenia. The aim of this study was to 

verify, in a larger sample of individuals, already proven impact of risk Val allele 

of this polymorphism on the functioning of the prefrontal cortex. 

Gene CSMD1: rs10503253A/C 

     In the first study for the CDMD1 gene, took part 829 young males, who were 

recruited from the first wave of cohort LOGOS participants.  779 participants 

had reliable PPI. Participants were grouped according to their genotype at three 

categories: CC: 772, CA: 291, AA: 36. The frequency of the C allele 

corresponded to 1835 individuals and the A allele to 363 individuals with minor 

allele frequency of 16.5%. The genotypic distribution was in accordance with the 

equation in Hardy- Weinberg (p=0.19). To reduce data in classified variables, 

submitted cognitive outcome variables of neuropsychological tests on principal 

component analysis (PCA). In total, they were included in the analysis 22 key 

cognitive outcome variables and exported nine dimensions that explain the 

77.64% of the total variance. For quantified genotype-phenotype correlations 

used in QTPHASE program of package UNPHASED 3.1.7. In order to lessen the 

likelihood of Type I error due to multiple tests, the p-values were corrected by 

Bonferroni post hoc test (0.05/10=0,005). Thus, the effects of genotype groups 

on 9 PCA dimensions and IQ with p-values <0.005 are considered statistically 

significant, and with p values <0.05 referred to only as "proposed significance" 
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for future studies. We also calculated, the power (based on an additive model of 

inheritance). A sample of 829 subjects and 16.5% frequency of minor allele, we 

have 80% of the power required for the detection of very small effects on the 

order of 0.1 (effect size r = 0.1).  

     The risk A allele was associated with poorer performance on measures of 

general cognitive ability, strategy formation, spatial and visual working memory, 

set shifting, target detection and planning for problem solving but not for 

emotional decision making. Most of these effects were dependent on risk A allele 

dose, with AA and CC homozygotes being the worse and the best respectively, 

while CA individuals were intermediate. Potential genotype effects in Stroop and 

verbal memory performance were also suggested by our dataset. These results 

underline the relevance of the risk A allele to neurocognitive functioning and 

suggest that its detrimental effects on cognition, may be part of the mechanism 

by which the CSMD1 mediates risk for schizophrenia. 

Gene FOXP2: rs1229761G/C 

     In the second study, which was conducted for the FOXP2 gene, also took part 

829 young males with full cognitive data. 680 participants had reliable PPI. 

Participants were grouped according to their genotype at three categories: GG: 

276, GC: 404, CC: 149. The frequency of G allele corresponded to 956 

individuals and allele C to 702 individuals with minor allele frequency of 42.3%. 

The genotypic distribution, and in this study, was in accordance with the 

equation in Hardy-Weinberg (p=0.5). We analyzed five phenotypes: PPI/gating 

function, working memory/strategy from the field of cognition and three 

personality traits, such as schizotypy, alexithymia and impulsivity. Realized 
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Bonferroni correction, as in the previous study, for controlling Type I error (0.05 

/5=0.01). Thus, the effects of genotype groups on the 5 phenotypes with p values 

<0.01 are considered statistically significant, with p values <0.05 referred to only 

as "proposed significance."  

     The G allele carriers performed worse (p<0.05) in Spatial Working Memory 

[Strategy, Total-, Within- and Between- Errors in the difficult 8-box condition]. 

They also scored higher (p<0.05) in measures of Schizotypy [STQ_Magical 

Thinking and STQ_Unusual Experiences (p<0.01)] and Impulsivity [BAS_Fun 

seeking, TCI_Novelty seeking, low scores in EPQ_lie scale]. Finally, they 

demonstrated a Gating deficit as evidenced by a significant (p<0.01) 3-way 

interaction in the ANOVA [reduced PPI at the short (30ms) interval with the 

85dB prepulse].  The rs1229761 G allele, which has been associated with 

ADHD, impacts on important intermediate phenotypes such as short interval 

gating, working memory, strategic thinking, schizotypy and impulsivity in 

healthy males. These results elucidate the function of the FOXP2 gene in the 

human brain and suggest that it may be a “hub” for pathological features (gating, 

cognition, language/thought, impulsivity) common to ADHD, schizophrenia and 

autism.      

Gene COMT: rs4680Val/Met 

     In the third study for the COMT gene participated 829 young males from the 

cohort LOGOS with full cognitive data.  779 participants had reliable PPI. 

Participants were grouped according to their genotype at three categories: Val / 

Val: 235, Val/Met: 424, Met/Met: 170. The frequency of allele Val corresponded 

to 894 individuals and the Met allele to 764 individuals with minor allele 

frequency of 46.1%. The genotypic distribution was in line with expectations at 
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Hardy - Weinberg (p=0.1). To reduce data in classified variables, we submitted 

the measurements of all the cognitive tests in PCA. Done Bonferroni correction, 

for the control of Type I error, resulting in p-values <0.005 are considered 

statistically significant, and <0.05 referred to only as "proposed significance" for 

future studies. 

     The risk Val allele carriers had significantly lower IQ, worse performance on 

planning for problem solving without emotional involvement [more time for  

planning] and increased inattention, before or after the covariance parameters 

age, education and smoking habits. However, the results did not show dose-

dependent effect of the risk Val allele. Regarding PPI, the Val carriers 

demonstrated lower level of prepulse inhibition only at the intermediate (60ms) 

interval, in both cases administered prepulses of 75 and 85dB. Remarked repeat 

of previous findings in PPI/Gating and new findings in IQ, Inattention and 

Planning of problem solving. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

ΠΡΧΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ  

  

Ο ΑΙΘΗΣΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΗΘΜΟ ΚΑΙ 

 Η ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ  

ΣΟΤ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΤ ΑΙΦΝΙΓΙΟΤ 

ΔΓΚΛΔΙΜΟΤ ΣΧΝ ΒΛΔΦΑΡΧΝ 

  

   

     Ο αηζζεηηθνθηλεηηθφο εζκφο ή δηήζεζε (sensorimotor gating) είλαη κηα 

ζεκειηψδεο ιεηηνπξγία (θεληξηθφο κεραληζκφο) ηνπ εγθεθάινπ, ε νπνία 

δηαζθαιίδεη ηελ πξνζηαζία ηνπ νξγαληζκνχ απφ αηζζεηεξηαθή «ππεξθφξησζε». 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ ελεξγνπνίεζε αλαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ πνπ 

κεηψλνπλ ηελ δηαζπαζηηθή επίδξαζε επεξρφκελσλ εξεζηζκάησλ κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, νπνία καο ελδηαθέξεη ή πξέπεη λα 

καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν.  

     Ο αηζζεηηθνθηλεηηθφο εζκφο κπνξεί λα κεηξεζεί αληηθεηκεληθά κε ην κνληέιν 

ηεο Πξνπαικηθήο Αλαζηνιήο (ΠΠΑ) ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ (ΑΑ). 

Πξφθεηηαη γηα έλα θιεξνλνκήζηκν κνληέιν, ην νπνίν κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηνλ 
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άλζξσπν θαη ηα δψα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ζηαζεξφηεηα, επαλαιεςηκφηεηα 

θαη αμηνπηζηία. Σν ΠΠΑ είλαη κηα ζηαζεξή θαη επαλαιήςηκε λεπξνβηνινγηθή 

κέηξεζε, ε νπνία ζπκβαίλεη ζε φια ηα ζειαζηηθά, δελ εκθαλίδεη εζηζκφ ή 

απφζβεζε κεηά απφ πνιιέο επαλαιήςεηο θαη σο εθ ηνχηνπ παξακέλεη ζηαζεξφ 

ζε θάζε ζπλεδξία θαη δελ απαηηεί ζπλείδεζε. Μπνξεί λα ζπκβεί ζε δψα, ηα 

νπνία θνηκνχληαη ή αθφκα θαη ζε δψα ζηα νπνία έρεη εμαηξεζεί ν θινηφο. Δπίζεο, 

δελ ζπζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε, δειαδή δελ απνηειεί απφξξνηα ζηαδηαθήο 

ζχλδεζεο εξεζίζκαηνο-αληηδξαζεο, δηφηη ζπκβαίλεη απφ ηελ πξψηε θνξά ζηελ 

πξψηε δνθηκαζία.   

     ηε ζρηδνθξέλεηα (Braff et al. 1978, 1992, 1999, 2001
 
b, Bolino et al. 1994, 

Kumari et al. 1999, 2000, Weike et al. 2000) θαη ζε ζπλαθείο δηαηαξαρέο, νη 

νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ αηζζεηεξηαθέο, γλσζηηθέο θαη θηλεηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ε ζρηδφηππε δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

(Cadenhead et al. 1993), ε ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή 

(Swerdlow et al. 1993 b), ε δηπνιηθή δηαηαξαρή (Perry et al. 2001), ε κείδσλ 

θαηάζιηςε (Perry et al. 2004), ε δηαηαξαρή παληθνχ (Ludewig et al. 2002) θ.α., ε 

Πξνπαικηθή Αλαζηνιή (ΠΠΑ) έρεη απνδεηρζεί, κέζσ ηεθκεξησκέλσλ κειεηψλ, 

ειιεηκκαηηθή, ελψ έρνπλ ππάξμεη επξήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ρξεζηκφηεηά ηεο 

σο κνληέινπ κειέηεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ.  
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ΜΔΡΟ Α 

 

ΒΑΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΟΤ 

ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΤ ΑΙΦΝΙΓΙΑΜΟΤ 

  

                  Α.1  ΙΣΟΡΙΚΗ  ΑΝΑΓΡΟΜΗ  ΣΟΤ  

             ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΤ ΑΙΦΝΙΓΙΑΜΟΤ 

  

 

        

     Ο φξνο «αληαλαθιαζηηθφ αηθληδηαζκνχ», ν νπνίνο είλαη γλσζηφο ζηελ 

βηβιηνγξαθία  θαη σο «startle reflex» ή «startle», δελ ζπκπεξηιακβαλφηαλ γηα 

αξθεηά ρξφληα ζηα ζπγγξάκκαηα ηεο πεηξακαηηθήο ςπρνινγίαο. Χζηφζν, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 θαηείρε έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηα πιαίζηα ησλ 

επηζηεκνληθψλ ελδηαθεξφλησλ ηεο επνρήο. Οη επηζηήκνλεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηφδνπ ην πεξηέγξαθαλ σο έλα απφ ηα ζρήκαηα ζπκπεξηθνξάο πνπ εθιχνληαη 

εχθνια θαη κε ηξφπν ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν, ελψ επεζήκαλαλ θαη ην γεγνλφο 

ηεο δπλαηφηεηαο πνπ παξέρεη λα αλαπαξαγάγεηαη κε επθνιία ζε ζπλζήθεο 

εξγαζηεξίνπ. ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, ε κεζνδνινγία πνπ είρε 

πηνζεηεζεί, κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ ζε έλα 

ππφ εμέηαζε άηνκν, βαζηδφηαλ ζηελ πξφθιεζε θξφηνπ κέζσ φπινπ. Σα 
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ππνθείκελα ηεο εθάζηνηε έξεπλαο ζπκκεηείραλ, παξάιιεια, ζε κία δηαδηθαζία 

θηλεκαηνγξάθεζεο κε ηαρχηεηα πεξίπνπ 100 θσηνγξακκάησλ αλά 

δεπηεξφιεπην. (Marco Costa, Pio Enrico Ricci Bitti 1998). 

     Η ψζεζε γηα ηελ ελαζρφιεζε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο κε ην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα εδφζε κε αθνξκή ην επηζηεκνληθφ ζχγγξακκα ησλ Landis 

θαη Hunt, ην νπνίν δεκνζηεχηεθε θαηά ην έηνο 1939. Σν ελ ιφγσ ζχγγξακκα 

ήηαλ ην πξψην, ην νπνίν αζρνιείην θαζ‟ νινθιεξίαλ κε ην αληαλαθιαζηηθφ 

αηθληδηαζκνχ θαη απνηειεί κέρξη ζήκεξα έλα πνιχ γλσζηφ βηβιίν ζην πεδίν ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζεκαηνινγίαο. ην βηβιίν απηφ πεξηγξάθνληαη, γηα πξψηε θνξά, 

νη ραξαθηεξηζηηθέο κεηαβνιέο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ, ζε επίπεδν θπζηνινγίαο. 

Πξφθεηηαη γηα ηηο θιαζζηθέο πνζνηηθνπνηήζηκεο κεηαβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ην επίπεδν εγξήγνξζεο, φπσο είλαη ε αχμεζε ηνπ θαξδηαθνχ παικνχ, ηεο 

ζπρλφηεηαο ηεο αλαπλνήο θαη ηεο αγσγηκφηεηαο ηνπ δέξκαηνο. Οη 

πξναλαθεξζείζεο κεηαβνιέο δηαξθνχλ γηα έλα βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηέηνην 

πνπ ε επαλαθνξά ηνπο ζηα βαζηθά επίπεδα πξαγκαηνπνηείηαη πεξίπνπ εληφο ηνπ 

δηαζηήκαηνο ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ. Αλαθνξηθά κε ην επίπεδν ησλ ζθειεηηθψλ 

κπψλ, θαηαγξάθεηαη κηα ηαρεία θάκςε ηνπ θνξκνχ, φπσο παξαζηαηηθά 

δηαθξίλεηαη ζην ζρήκα 1.  
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ρήκα 1. Σν ζρήκα ζπκπεξηθνξάο (pattern) ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ  έπεηηα  απφ  

ηνλ  θξφην  φπινπ  (Landis & Hunt 1939). 

  

   

 

     Η πξψηε θαηαγξαθή ησλ δπλακηθψλ ζε επίπεδν κπψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηνπο Jones θαη Kennedy ην 1951. Οη δχν εξεπλεηέο, ηνπνζεηψληαο 

ειεθηξφδηα ζην ιαηκφ, ην κέησπν, ηε ξάρε, ηελ θνηιία θαη ηα άθξα ησλ ππφ 

εμέηαζε ππνθεηκέλσλ, θαηέγξαςαλ 60 πεξηπηψζεηο startle. Αλαθνξηθά κε ηελ 

ρξνληθή ζεηξά ζχζπαζεο ησλ κπψλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ απφθξηζε ηνπ startle, 

παξαηήξεζαλ ηελ ίδηα αιιεινπρία εθδειψζεσλ κε εθείλε ησλ Landis θαη Hunt 

ην 1939. Χζηφζν, δηαπίζησζαλ κηθξφηεξνπο ρξφλνπο αληίδξαζεο κεηαμχ ηνπ 
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εθιπηηθνχ εξεζίζκαηνο θαη ηεο ζπζπαζηηθήο απάληεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ 

κπψλ, θαζψο ηα δπλακηθά ελεξγείαο ησλ αλσηέξσ  ππφ εμέηαζε κπψλ είραλ σο 

απαξρή ην ρξνληθφ ζεκείν έλαξμεο ηεο κπτθήο ζχζπαζεο. Οη Jones θαη Kennedy 

εζηίαζαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία αληηδξνχζαλ νη κχεο 

ηνπ ιαηκνχ, ππνγξακκίδνληαο ηελ ζεκαζία ηεο ζπγθεθξηκέλεο κπτθήο κάδαο. 

     Η επφκελε επηζηεκνληθή εξγαζία ήηαλ εθείλε ηνπ Davis, ελ έηεη 1948. ηελ 

ελ ιφγσ εξγαζία δηαθξίλνληαη δχν ζηνηρεία ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ: 

Α) Σν ζηνηρείν εθείλν πνπ εθδειψλεηαη κε ηελ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα θαη Β) ην 

ζηνηρείν, ην νπνίν εκθαλίδεηαη κε θαζπζηέξεζε, έρνληαο ηελ ίδηα ιαλζάλνπζα 

πεξίνδν εθδήισζεο κε ην ζηνηρείν πνπ απνθαιείην σο «ςπρνγαιβαληθφ 

αληαλαθιαζηηθφ», ή, φπσο δηαθνξεηηθά έρεη  νλνκαζηεί,  «απάληεζε ηεο 

αγσγηκφηεηαο ηνπ δέξκαηνο». Η αλσηέξσ δηάθξηζε ππέδεημε φηη ην ζηνηρείν πνπ 

εθδειψλεηαη κε ρξνληθή θαζπζηέξεζε, ελδερνκέλσο λα έρεη σο πεξηνρή έλαξμεο 

ηνλ ππνζάιακν. Σν γεγνλφο απηφ ππνδείθλπε φηη, κεηά ηελ ηέιεζε κηαο 

γεληθεπκέλεο ελεξγνπνίεζεο θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ νξγαληζκνχ πξνθεηκέλνπ 

λα δξάζεη, αθνινπζνχζε κηα ηειηθή απάληεζε, ε νπνία ήηαλ ειεγρφκελε απφ ηνλ 

θινηφ θαη απνηεινχζε ηελ θαηάιιειε απφθξηζε σο πξνο ηελ δεδνκέλε κε ηελ 

πεξίζηαζε ζπλζήθε.  
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Α.2  ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΠΑΝΣΗΗ ΣΟΤ STARTLE 

 

     Σν startle απνηειεί κία εγγελή αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία είλαη 

ηππηθή ηνπ ακπληηθνχ ζπζηήκαηνο (Lang 1995,  Yeomans, Li, Scott & Frankland 

2002), θνηλή ζε φια ηα ζειαζηηθά (Landis & Hunt 1939, Yeomans et al. 2002) 

θαη ππεχζπλε γηα ηελ άκεζε αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ, έπεηηα απφ έλα αηθλίδην 

εξέζηζκα, πςειήο έληαζεο θαη βξαρείαο δηάξθεηαο, ην νπνίν δχλαηαη λα 

πξνθαιέζεη θζνξά ζηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ.   

     Η απάληεζε ηνπ startle παξνπζηάδεηαη, πξάγκαηη, σο κία ζχλζεηε θηλεηηθή 

δξάζε σο πξνο αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, νπηηθά εξεζίζκαηα ή εξεζίζκαηα αθήο. 

Σα ελ ιφγσ εξεζίζκαηα, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη βξαρέα, αηθλίδηα θαη 

κεγάιεο έληαζεο. Η πξαγκάησζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηνλ αηθλίδην εγθιεηζκφ ησλ νθζαικψλ (σο ζπλέπεηα ηνπ 

αληαλαθιαζηηθνχ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ), ηελ ζχζπαζε ησλ κπψλ ηνπ 

πξνζψπνπ, ηελ θίλεζε ηεο θεθαιήο πξνο ηα εκπξφο, ηελ αλχςσζε θαη ηελ πξνο 

ηα εκπξφο κεηαηφπηζε ηεο σκνπιάηεο, ηελ πξνζαγσγή ησλ ρεξηψλ, ηελ θίλεζε 

ηνπ θνξκνχ πξνο ηα εκπξφο, ηελ ζχζπαζε ηεο θνηιίαο θαη ηελ θιήζε ηεο 

άξζξσζεο ηνπ γφλαηνο (Δηθφλα 1)  (Costa & Ricci Bitti 1998,  Hunt & Landis 
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1936, Landis & Hunt 1936, 1939,  Yeomans & Frankland 1996,  Yeomans et al. 

2002).  

     Σν ζηνηρείν ηεο ζπκπεξηθνξάο, σζηφζν, πνπ εκθαλίδεηαη, θαηά ηξφπν 

ζηαζεξφ, πξψην ζε κία ηεξαξρηθή εθδήισζε πνιιψλ άιισλ ζηνηρείσλ, είλαη ν 

απφηνκνο εγθιεηζκφο ησλ βιεθάξσλ. Σν αληαλαθιαζηηθφ ηνπ αηθλίδηνπ 

εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ, ην νπνίν ζηελ αγγιηθή γιψζζα νξίδεηαη σο eyeblink 

ή πην απιά σο blink, ζεσξείηαη πσο είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθφ σο πξνο ηελ 

εμνηθείσζε θαη πσο θαηέρεη ηελ κεγαιχηεξε ηαρχηεηα εκθάληζεο, ζε 

αληηπαξαβνιή κε ηα αληαλαθιαζηηθά πνπ έπνληαη απηνχ. 

 

 

  

 

  

 Δηθόλα 1. Έλα παξάδεηγκα ηεο έθιπζεο ηνπ startle ζε έλα βξέθνο ειηθίαο 5 κελψλ. Σν πξψην 

θσηφγξακκα (Α), απεηθνλίδεη ηε ζηηγκή ηεο ρνξήγεζεο ηνπ παικνχ. Σν βξέθνο είλαη αθίλεην 

θαη δελ παξνπζηάδεη αθφκε θάπνην ζηνηρείν ηεο απάληεζεο. Σν δεχηεξν θσηφγξακκα (Β) 
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εηθνλίδεη ηελ έλαξμε (onset) ηεο απάληεζεο. Δκθαλίδνληαη ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο απάληεζεο, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ ην eyeblink. Σν ηξίην θσηφγξακκα (C) παξνπζηάδεη ην κέγηζην ηεο 

απάληεζεο. Δίλαη εκθαλή ηα θαηλφκελα ηεο πξνζαγσγήο ησλ βξαρηφλσλ θαη ε θιίζε πνπ 

ιακβάλνπλ ηα γφλαηα. 

 

 

 

 

     Η θαηαγξαθή ηνπ ελ ιφγσ αληαλαθιαζηηθνχ έρεη σο απαξρή ην ρξνληθφ 

ζεκείν, ην νπνίν απέρεη θαηά 40ms σο πξνο ην εξέζηζκα πνπ ην εθιχεη. Σα ινηπά 

ζηνηρεία- αληαλαθιαζηηθά ηεο γεληθφηεξεο αληαλαθιαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο 

(startle) παξνπζηάδνπλ ηελ αθφινπζε ζεηξά εθδήισζεο σο πξνο ηνλ ρξφλν:  

δηάλνημε ηνπ ζηφκαηνο (69ms), θίλεζε ηεο θεθαιήο πξνο ηα εκπξφο (83ms), 

ελεξγνπνίεζε ησλ κπψλ ηνπ ιαηκνχ (88 ms). Δλ ζπλερεία, ελεξγνπνηνχληαη νη 

κχεο ηεο σκνπιάηεο θαη ηεο θνηιίαο, ελψ ε άξζξσζε ησλ γνλάησλ  εκθαλίδεηαη 

ηειεπηαία κε ρξνληθή απφζηαζε 200ms (ρήκα 2). Σν ζχλνιν ησλ κπψλ ηνπ 

ζψκαηνο επαλέξρεηαη ζηε βαζηθή ζπλζήθε (baseline),έπεηηα απφ 0.3 sec. ηνπο 

επίκπεο, ε ρξνληθή απφζηαζε πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ηνπ 

εξεζίζκαηνο θαη ζηελ αληίδξαζε ηνπ νξγαληζκνχ, αληηζηνηρεί ζηνλ ρξφλν ησλ 

10ms, ελψ ζην λενγέλλεηα πηελά αληηζηνηρεί ζηνλ ρξφλν ησλ 20ms    (Marco 

Costa, Pio Enrico Ricci Bitti 1998). 
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Σξαπεδνεηδήο κπο (Λαηκφο)  

Σξαπεδνεηδήο κπο (Χκνπιάηε) 

Πιάγηνο Ραρηαίνο κπο 

 Οξζφο θνηιηαθφο κπο 

Σεηξαθέθαινο κεξηαίνο κπο   

Γαζηξνθλήκηνο κπο  

 

 

 

ρήκα 2. Η απάληεζε ηνπ startle, έηζη φπσο θαηαγξάθεηαη κέζσ ειεθηξνκπνγξαθήκαηνο ζε 

έμη δηαθνξεηηθνχο κχεο. Δθ δεμηψλ δηαθαίλνληαη ηα γξαθήκαηα ζηα 100mV θαη ζηα 300mV, 

αληίζηνηρα. Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξεζεί πσο ζηελ θαηαγξαθή, κέζσ ηνπ ειεθηξνδίνπ, 

ζηνλ νξζφ θνηιηαθφ κπ, ππάξρεη επηθάιπςε ηεο ειεθηξνκπνγξαθηθήο θαηαγξαθήο επί ηνπ 

θαξδηαθνχ παικνχ, ν νπνίνο, εμαηηίαο ηνπ φηη είλαη πςειήο ειεθηξηθήο έληαζεο εληνπίδεηαη 

εχθνια ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ζψκαηνο (Jones & Kennedy, 1951). 
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     Σν startle ηθαλνπνηεί πιήξσο ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ 

λα ζεσξείηαη εθηθηή θαη ρξήζηκε ε εθαξκνγή ηνπ σο εξγαιείν έξεπλαο. 

Πξσηίζησο, πξφθεηηαη γηα έλα εξγαιείν κεηαβαιιφκελν ζε ζπλάξηεζε κε ηελ 

εκπεηξία, ηνπ νπνίνπ ε ρξήζε είλαη εχθνιε θαη θαζνιηθή.  Απηφ ζεκαίλεη πσο 

δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη, αλεμαξηήησο ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ πξνθαινχλ ηα 

αηνκηθά θαη θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνθεηκέλνπ (Landis & Hunt 1939). 

Καηά δεχηεξν ιφγν, ηα θπζηθά  ζηνηρεία ηνπ startle, αιιά θαη νη παξάκεηξνη ηνπ 

σο πξνο ηνλ ρξφλν, είλαη γλσζηά θαη ειεγρφκελα (Costa & Ricci Bitti 1998,  

Davis, Hitchcock & Rosen 1987). 

 

Α.3  ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ STARTLE 

 

     Η έθιπζε ηνπ startle εκθαλίδεηαη ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ απφ ηελ ειηθία 

ησλ 26-28 εβδνκάδσλ κεηά ηε ζχιιεςε ηνπ εκβξχνπ θαη παξακέλεη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο (Agnoli, Dondi, Franchin & Stoppa 2009, Bellieni, Severi, 

Bocchi, Caparelli, Bagnoli, Buonocore et al. 2005, Groome, Gotlieb, Neely & 

Waters 1993, Kuhlman, Burns, Depp. & Sabbagha 1988). Οη ηνκείο ηεο 

έξεπλαο,πνπ ηελ πηνζεηνχλ, είλαη πνιινί θαη αλήθνπλ ζ‟ έλα επξχ θάζκα 
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επηζηεκνληθψλ θιάδσλ,  φπσο είλαη ε λεπξνινγία, ε λεπξνςπρνινγία  θαη ε 

λεπξνθπζηνινγία (Agnoli et al. 2007). Σν θνηλφ ζηνηρείν, ζε φινπο ηνπο 

αλσηέξσ ηνκείο, εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ην startle απνηειεί έλαλ βηνινγηθφ 

δείθηε: Η ελ ιφγσ απφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη 

αθξηβείο πιεξνθνξίεο σο πξνο ηνλ βαζκφ απαληεηηθφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ, φηαλ ν ηειεπηαίνο έξρεηαη αληηκέησπνο κε έλα εξέζηζκα, ην νπνίν 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο αηθλίδην θαη ελ δπλάκεη επηβιαβέο. Η ζπγθεθξηκέλε 

ιεηηνπξγία θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζην θιηληθφ έξγν ησλ λεπξνεπηζηεκφλσλ, 

θαζψο κέζσ απηήο, είλαη δπλαηφλ λα ηεζεί ππφ εμέηαζε ε απαληεηηθφηεηα ηνπ 

ΚΝ, αθφκα θαη θαηά ηελ πνιχ κηθξή ειηθία. Βάζεη ηνπ απνηειέζκαηνο, 

δειαδή, ηεο εμέηαζεο κπνξεί λα νδεγεζνχκε ζε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ 

εθάζηνηε πεξηζηαηηθνχ θαη σο εθ ηνχηνπ  ζε πηζαλέο δηαγλψζεηο λεπξνινγηθψλ ή 

λεπξνςπρνινγηθψλ παζήζεσλ (Brazelton 1973, 1984, Prechtl & Beintema 1964). 

Δπηπξνζζέησο, ε εμέηαζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίαο είλαη βαζηθή γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πξνζνρήο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Anthony & Graham 1983, 1985, 

Davis 2006,  Graham 1997,  Lang 1995). Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε 

αλάιπζε ηεο απφθξηζεο ηνπ startle  καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηάζνπκε ηα 

ζηάδηα ή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζνρή. Η ηθαλφηεηα ηνπ 

νξγαληζκνχ, βάζεη ηεο νπνίαο είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηα εμσηεξηθά 
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εξεζίζκαηα θαη λα αληηδξά σο πξνο απηά, εμαξηάηαη ηφζν απφ ηα ζηάδηα, φζν 

θαη απφ ηηο δηεξγαζίεο ηεο πξνζνρήο. ζνλ αθνξά δε ζηελ πεξίπησζε κειέηεο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, είλαη δπλαηφλ λα εμεηάζνπκε ηελ απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ 

σο πξνο ηελ έθζεζή ηνπ ζε εξεζίζκαηα δηαθνξεηηθήο θχζεσο, ηα νπνία δχλαληαη 

λα θνξηίζνπλ ζπλαηζζεκαηηθά.  

     Τπάξρνπλ αληηθξνπφκελεο απφςεηο αλαθνξηθά κε ηηο ιεηηνπξγίεο 

πξνζαξκνγήο ηνπ startle, νη νπνίεο έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ (Yeomans et al. 2002). Πιελ ηεο απηνλφεηεο πξνζηαηεπηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ, κέζσ ηεο νπνίαο 

ιακβάλνπλ πξνζηαζία ηα κάηηα (Koch & Schnitzler 1997,  Yeomans et al. 2002), 

κία επηπιένλ ιεηηνπξγία ηνπ startle, είλαη εθείλε ηνπ παξεκπνδηζκνχ ηεο 

θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθδήισζήο 

ηνπ.  Σν ελ ιφγσ γεγνλφο επηηξέπεη ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηνπ αηθλίδηνπ 

εξεζίζκαηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηελ αλάινγα πξνζαξκνζκέλε 

αληίδξαζε ηνπ σο πξνο απηφ (Landis & Hunt 1939,  Lang 1995,  Yeomans et al. 

2002). Η ζχζπαζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ κπψλ ηνπ ζψκαηνο, απφξξνηα ηεο 

απάληεζεο ηνπ startle, ελδερνκέλσο λα παξεκπνδίδεη ηελ θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ. Παξάιιεια, φκσο, ηνπ επηηξέπεη λα 
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πξνεηνηκαζηεί γηα λα αληηδξάζεη σο πξνο ην αηθλίδην εξέζηζκα, ην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ηδηαίηεξα απεηιεηηθφ γηα ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

     Μία πξψηε ζεψξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνζαξκνζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο απφθξηζεο ηνπ startle, ζρεηίδεηαη κε γεγνλφηα ηεο ζνξπβψδνπο 

θαζεκεξηλφηεηαο ησλ αλζξσπίλσλ φλησλ, θαηά ηελ εθηχιημε ησλ νπνίσλ 

ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ πξνθχςνπλ νη πιένλ θαηάιιειεο απαληήζεηο 

(Yeomans et al. 2002). πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ζε κηα ππνηηζέκελε 

θαηάζηαζε, φπνπ ην startle πξνθαιείηαη θαηά ηελ δηάξθεηα κηαο ζπληνληζκέλεο 

θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, απνηέιεζκα απηνχ είλαη λα παξεκβαίλεη ζηελ εμέιημε 

ηεο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηαο. Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε, θαηά ηελ νπνία έλα 

άηνκν βξίζθεηαη ζε έλα πεξηβάιινλ ζνξπβψδεο, ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ σο πξνο 

ηα εξεζίζκαηα, πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ έθιπζε ηνπ startle, απμάλεηαη 

ζεκαληηθά. Δθηφο, φκσο, ησλ πξναλαθεξζεηζψλ ιεηηνπξγηψλ, ην startle έρεη 

απνδεηρζεί πσο παξεκπνδίδεη θαη ηελ ππφ εμέιημε αηζζεηεξηαθή θαη γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία, γεγνλφο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κία επηηάρπλζε ηνπ θαξδηαθνχ 

παικνχ, θαζψο θαη απφ αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

(Yeomans et al. 2002).  

     Παξά ηαχηα, ε απάληεζε ηνπ startle παξακέλεη κία απφδεημε ηεο θνηλήο 

θιεξνλνκηάο ηνπ αλζξψπηλνπ είδνπο θαη ησλ ινηπψλ ζειαζηηθψλ. Αλαιχνληαο 
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ηελ ζχλζεηε απφθξηζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ ζε επίπεδν θηλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ θαη ζπγθξίλνληαο ηελ κε ηελ αληίζηνηρε 

απάληεζε, έηζη φπσο απηή εθδειψλεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν ζειαζηηθφ (γηα 

παξάδεηγκα ζηνπο επίκπεο), νη νκνηφηεηεο είλαη ζεκαληηθέο (Δηθφλα 2). 

  

 

  

Δηθόλα 2. Αλαπαξάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο άκπλαο/πξνζηαζίαο ηνπ startle ζηνλ άλζξσπν (Α) 

θαη ζηνπο επίκπεο (Β). ηνλ άλζξσπν, γηα λα απνδνζεί πξνζηαζία ζηα φξγαλα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ζσξαθηθή θνηιφηεηα, παξαηεξείηαη κηα ζεηξά θαηλνκέλσλ:  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, εκθαλίδεηαη θιίζε ηνπ ιαηκνχ πξνο ηα εκπξφο, πξνθαιείηαη ζχζπαζε ησλ κπψλ 

ηνπ πξφζζηνπ ηκήκαηνο ηνπ ιαηκνχ, αλχςσζε ηεο σκνπιάηεο, θίλεζε ηεο ξάρεο πξνο ηα πίζσ 

θαη κεηαθίλεζε ησλ ρεξηψλ πξνο ηνλ ζψξαθα. ηνπο επίκπεο, παξαηεξείηαη κία κείσζε ηεο 
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ζσκαηηθήο επηθάλεηαο, κέζσ κηαο αλάινγεο ζεηξάο κπτθψλ ζπζπάζεσλ, κε ζθνπφ λα κεησζεί, 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ε επηθάλεηα ζηελ νπνία ζα κπνξνχζε λα επηηεζεί έλαο πηζαλφο ζχηεο  

(ζρήκα πξνζαξκνζκέλν απφ Yeomans JS, Li L, Scott BW, & Frankland P. W., Neuroscience 

and Biobehavioral Reviews, 2002, 26, 1-11). 

 

 

     Η πξννδεπηηθή εκθάληζε φισλ ησλ αλσηέξσ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ απαξηίδνπλ 

ην startle, θαηέρεη ηελ ηδηφηεηα λα πξνζθέξεη πξνζηαζία ζηνλ νξγαληζκφ ελάληηα 

ζε έλαλ ελδερφκελν θίλδπλν, ν νπνίνο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε κία πεξηνρή, ηελ 

νπνία ην άηνκν δελ κπνξεί λα ειέγμεη θαηάιιεια. Η ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη ε 

ξάρε. πσο απέδεημαλ ν Yeomans θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002), ε πην 

απνδνηηθή κέζνδνο πξφθιεζεο ηνπ startle είλαη εθείλε ηεο αηθλίδηαο θξνχζεο 

ζηε ξάρε ή ζηνλ απρέλα ελφο αηφκνπ. Σα ζειαζηηθά έρνπλ άξηζηε άπνςε φισλ 

φζσλ πεξηθιείνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ νπηηθνχ ηνπο πεδίνπ, ζε κηα αθηίλα ηεο 

ηάμεσο ησλ 180 κνηξψλ. ε νξηζκέλα είδε ε δπλαηφηεηα αληίιεςεο επεθηείλεηαη 

θαη πιεπξηθά. Χζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζάξσζεο, 

απ ‟ηελ πιεπξά ηνπ νπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ιακβάλνπλ 

ρψξα ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο.  
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     Σα ζπζηήκαηα άκπλαο κε ηελ κεγαιχηεξε απφδνζε ππάγνληαη ζην πξφζζην 

ηκήκα ηνπ ζψκαηνο. Σα βαζηθφηεξα απηψλ, είλαη ηα δφληηα θαη ηα λχρηα θαη 

απνηεινχλ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη ζχηεο αηθληδηάδνπλ ην ππνςήθην 

ζχκα ηνπο απφ ην νπίζζην ηκήκα ηνπ ζψκαηνο, κε ζπρλφηεξε ηελ επηινγή 

επίζεζεο πξνο ην ηκήκα ηνπ ιαηκνχ. Καηά ηελ έλαξμε ηνπ startle, ινηπφλ, ν 

ιαηκφο ιακβάλεη θιίζε πξνο ηα εκπξφο, κε παξάιιειε ζχζπαζε ησλ κπψλ πνπ 

βξίζθνληαη ζην πξφζζην ηκήκα ηνπ, κε αλχςσζε ηεο σκνπιάηεο θαη κεηαθίλεζε 

ηεο ξάρεο πξνο ηα επάλσ θαη πίζσ. Η ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία θηλήζεσλ, 

«απνκαθξχλεη» ην εξέζηζκα/ζχηε απφ ηε δψλε ηνπ ιαηκνχ θαη πξνθαιεί 

ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ κπψλ, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ 

κήθνπο ηεο κπτθήο ίλαο (ζχζπαζε), ψζηε λα αληηκεησπηζηεί κία πηζαλή 

παξαβίαζή ηνπ απφ ηνλ ζχηε. πγρξφλσο, νη ζσξαθηθνί θαη νη θνηιηαθνί κχεο, 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κία παξφκνηα κείσζε ηνπ κήθνπο ηεο κπτθήο ίλαο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο ηνπο, ελψ νη βξαρίνλεο θαη ηα ρέξηα 

ζπγθιίλνπλ πξνο ηνλ ζψξαθα γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηα εζσηεξηθά φξγαλα. ηνπο 

επίκπεο παξαηεξνχληαη νη ίδηεο κπτθέο ζπζπάζεηο, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

κείσζε ηεο επηθάλεηα ηνπ ζψκαηνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ σο εθ ηνχηνπ, ησλ 

δηαθφξσλ ζεκείσλ έθζεζεο ζηνλ ερζξφ. Η βξαρεία δηαθνπή ηνπ ζπληνληζκνχ 

ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο 
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αηζζεηεξηαθήο αληίιεςεο, ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα κηθξφ αληίηηκν, ην νπνίν 

πξέπεη ν νξγαληζκφο λα απνδψζεη, ψζηε λα δερζεί ην φθεινο ηνπ ππφ ζπδήηεζε 

κεραληζκνχ πξνζηαζίαο. Δπηπιένλ, ε παξαηεξνχκελε δηαθνπή ησλ αλσηέξσ 

ιεηηνπξγηψλ,  πνπ βξίζθνληαη ζε θαζεζηψο δξάζεο κηα δεδνκέλε ζηηγκή, ζα 

κπνξνχζε, κέζσ ηεο αχμεζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, λα δηεπθνιχλεη ηηο απαξαίηεηεο επηινγέο ηνπ νξγαληζκνχ γηα θπγή 

ή γηα άκπλα (Yeomans et al. 2002). 

 

  

Α.4  Η ΥΡΗΗ ΣΟΤ STARTLE ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗ 

ΝΔΤΡΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ 

 

     Έρνληαο, ήδε, γίλεη αλαθνξά ζηηο ιεηηνπξγίεο πξνζαξκνγήο ηνπ startle, 

κπνξνχκε λα δερζνχκε φηη γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο 

πξνζηαζίαο ηνπ νξγαληζκνχ έλαληη ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ θηλδχλσλ, ε 

ζπγθεθξηκέλε αληίδξαζε ηνπ θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ελεξγνπνηείηαη απφ έλα 

επξχ θάζκα εξεζηζκάησλ. Πξάγκαηη, ην startle πξνθαιείηαη απφ εμσηεξηθά 

εξεζίζκαηα δηαθνξεηηθήο θχζεσο, φπσο είλαη ηα εξεζίζκαηα αθήο (κεραληθήο 
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θχζεσο), ηα νπηηθά θαη ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα. Δξεπλεηέο ηνπ ηνκέα ηεο  

λεπξνθπζηνινγίαο  έρνπλ εκβαζχλεη ζηε κειέηε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ φισλ ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ην startle θαη έρνπλ κειεηήζεη 

νξηζκέλεο κεζφδνπο, πνπ ζεσξνχληαη αξθεηά απνδνηηθέο αλαθνξηθά κε ηελ 

πξφθιεζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ.  

     Χο έλα πξψην παξάδεηγκα εξεζηζκάησλ πνπ δχλαληαη λα πξνθαιέζνπλ ην 

startle, είλαη εθείλν ησλ εξεζηζκάησλ πνπ ελεξγνπνηνχλ ηελ αθή. Ο 

ζπγθεθξηκέλνο ηξφπνο αηζζεηεξηαθήο ελεξγνπνίεζεο ζεσξείηαη απφ πνιινχο 

εξεπλεηέο φηη είλαη ν πην απνδνηηθφο γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ startle (Lissek Baas 

Pine Orme, Dvir Nugent, et al. 2005, Yeomans et al. 2002). Γεδνκέλεο ηεο 

ιεηηνπξγία πξνζαξκνγήο ηνπ startle, δελ πξνθαιεί έθπιεμε ε απνδνηηθφηεηα ησλ 

εξεζηζκάησλ αθήο γηα ηελ έθιπζε ηεο απάληεζεο:  ε αηθλίδηα επαθή κε ηνλ 

ζχηε απνηειεί βαζηθή πεγή αίζζεζεο θηλδχλνπ γηα ην ππνςήθην ζχκα. Με ζηφρν 

ηελ πξφθιεζε ηνπ startle, κέζσ αθήο, εθαξκφδνληαη ηξεηο δηαθνξεηηθέο κέζνδνη. 

Η πξψηε απφ απηέο πξνβιέπεη ηε ρξήζε κηαο αηθλίδηαο, βξαρείαο θαη έληνλεο 

απψζεζεο αέξα πξνο ηνλ νθζαικφ. Η δεχηεξε κεζνδνινγία αθνξά  ζηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, κέζσ ηεο ρξήζεο ειεθηξηθήο εθθφξηηζεο θαη 

κάιηζηα ζηελ πεξηνρή πνπ αληηζηνηρεί ζην ηκήκα πέξημ ηεο νθζαικηθήο κνίξαο 

ηνπ ηξηδχκνπ, άλσζελ ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ. Μία ηξίηε κέζνδνο ζπλίζηαηαη 
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ζηελ εθαξκνγή αηθλίδηαο θαη έληνλεο πίεζεο ζην πξφζσπν θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζην ζεκείν πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηα θξχδηα (Berg & Balaban 1999, 

Balaban 1996, Yeomans et al. 2002). 

     ζνλ αθνξά ζηα νπηηθά εξεζίζκαηα, ε πην εκθαλήο αληίδξαζε πνπ 

πξνθχπηεη είλαη ν ηαρχο εγθιεηζκφο ηνπ νθζαικνχ. Η αληίδξαζε απηή 

θαζνξίδεηαη απφ ην αληαλαθιαζηηθφ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ πνπ απνηειεί ην 

πξψην ζηνηρείν κηαο ζχλζεηεο απάληεζεο ζε επίπεδν θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Η 

ελ ιφγσ απάληεζε ραξαθηεξίδεη ην startle. Η ρξήζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ 

πξφθιεζεο δχζθνια ζπλδέεηαη κε κηα πιήξε απάληεζε ηνπ θηλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο (Yeomans et al. 2002).  Πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί ην 

αληαλαθιαζηηθφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχληνκα flash θσηφο πνπ έρνπλ θαηεχζπλζε 

πξνο ηνπο νθζαικνχο ηνπ ππνθεηκέλνπ. Η αλαθεξφκελε ηερληθή είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε ζηελ θιηληθή πξάμε ηεο παηδνλεπξνινγίαο θαη παηδνςπρνινγίαο, 

θαζψο ε νκαιή δηεμαγσγή ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ απνηειεί δείθηε αθεξαηφηεηαο 

ηνπ ΚΝ ηνπ παηδηνχ (Prechtl & Beintema 1964). 

     Η ηερληθή ηεο ρξήζεο αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ, απνηειεί ηελ πεξηζζφηεξε 

δηαδεδνκέλε ζην ρψξν ηεο έξεπλαο. χκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο, ε αθνπζηηθή αηζζεηεξηαθή νδφο έρεη ηεζεί ζε εθαξκνγή πεξηζζφηεξν 

απ ‟φιεο γηα ηελ κειέηε ηνπ startle, θαζψο δηεπθνιχλεη ηελ δηαδηθαζία 
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δηεμαγσγήο (Balaban 1996, Berg & Balaban 1999, Yeomans & Frankland 1996, 

Dawson, Schell & Böhmelt 1999). Η απάληεζε πξνθαιείηαη κέζσ βξαρέσλ, 

αηθλίδησλ θαη έληνλσλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ. Καηά ηα πξψηα πεηξάκαηα, ηα 

νπνία δηεμήρζεζαλ απφ ηνπο Landis θαη Hunt (Hunt, Clarke & Hunt 1936, Hunt 

& Landis 1936, Landis & Hunt 1939), ην startle πξνθαιείην κέζσ ηνπ θξφηνπ 

ελφο φπινπ. Με ην πέξαζκα ησλ εηψλ, φκσο, θαη κε ηελ απφθηεζε γλψζεσλ 

ζρεηηθψλ κε ην αληαλαθιαζηηθφ αηθληδηαζκνχ, πηνζεηήζεθαλ ηερληθέο, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθέο, γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ. ηηο κέξεο καο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ρξήζε 

εξεζηζκάησλ ιεπθνχ ζνξχβνπ, δηάξθεηαο απφ 50 έσο 100ms θαη εληάζεσο απφ 

95 έσο 130dB (SPL) (ρήκα 3), (Berg & Balaban 1999, Balaban 1996, Filion, 

Dawson & Schell 1993, 1998, Yeomans et al. 2002). Η αθνπζηηθή νδφο 

πξφθιεζεο ηνπ startle ζεσξείηαη πσο είλαη πην απιή, ζε  αληηπαξαβνιή κε ηελ 

απηηθή θαη ηελ νπηηθή. Δπηπιένλ, ηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη, δχζθνια δηαηαξάζζνπλ ηηο ππφινηπεο δξάζεηο ησλ 

ππνθεηκέλσλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο, φπσο είλαη ε παξαθνινχζεζε 

πξνβνιήο εηθφλσλ. 

     Αλ θαη ην startle κπνξεί λα πξνθιεζεί κέζσ ηεο ρξήζεο εξεζηζκάησλ 

δηαθνξεηηθήο θχζεσο, είλαη δεδνκέλν ην φηη φια ηα εξεζίζκαηα ζα πξέπεη λα 

θαηέρνπλ νξηζκέλεο βαζηθέο θπζηθέο ηδηφηεηεο γηα λα πξνθαιέζνπλ ηελ 
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απάληεζε. Οη δχν ηδηφηεηεο πνπ ζεσξνχληαη θεληξηθέο ζηελ βηβιηνγξαθία       

(Blumenthal & Goode 1991) είλαη νη εμήο: Ο αηθλίδηνο ραξαθηήξαο ηνπ 

εξεζίζκαηνο θαη ε έληαζε απηνχ. Οη ζπγθεθξηκέλεο παξάκεηξνη είλαη πξάγκαηη 

ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ηελ έληαζε, ηελ πηζαλφηεηα θαη ηελ ηαρχηεηα εκθάληζεο 

ηεο απάληεζεο. Ιδηαίηεξα ζε φ,ηη αθνξά ζηα αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, απηά πξέπεη 

λα ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ ρξφλν αλχςσζεο ζρεδφλ άκεζν (ν ρξφλνο πνπ 

απαηηείηαη  απφ ηελ έλαξμε ηνπ εξεζίζκαηνο κέρξη ην κέγηζην ζεκείν ηεο 

έληαζήο ηνπ) θαη απφ κία έληαζε, ε νπνία πξέπεη λα μεπεξλά ηα 80dB (Berg & 

Balaban 1999).  
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ρήκα 3. Παξάδεηγκα ειεθηξνκπνγξαθηθήο θαηαγξαθήο ελφο αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ 

βιεθάξσλ, ν νπνίνο νθείιεηαη ζε κηα αληαλαθιαζηηθή αληίδξαζε startle. Η απάληεζε εθιχεηαη 

αθνπζηηθψο  κέζσ  ιεπθνχ  ζνξχβνπ εληάζεσο 100dB θαη ρξνληθήο δηάξθεηαο 50ms θαη ε 

νπνία εκθαλίδεηαη θαηά 0.5 s κεηά ηελ εκθάληζε κηαο εηθφλαο.   

 

 

     Σν αληαλαθιαζηηθφ αηθληδηαζκνχ (startle) είλαη επαίζζεην ζην θαηλφκελν ηεο 

ζπζζψξεπζεο ησλ εξεζηζκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο, θαηά ηελ ηαπηφρξνλε 

ρνξήγεζε δχν ή πεξηζζφηεξσλ εξεζηζκάησλ- παικψλ, ην startle είλαη 

κεγαιχηεξεο εληάζεσο ζε ζρέζε κε ηελ εθδήισζε ηνπ, ππφ ηελ επηξξνή ελφο 

κφλν εξεζίζκαηνο. Η έληαζε, κάιηζηα, ηεο απαληήζεσο  είλαη αλάινγε ηνπ 

αζξνίζκαηνο ησλ εληάζεσλ πνπ θαηέρνπλ ηα εξεζίζκαηα-παικνί                

(Yeomans et al. 2002). Σν ελ ιφγσ απνηέιεζκα, σζηφζν, είλαη πην έληνλν, φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη εξεζίζκαηα δηαθνξεηηθήο θχζεσο (γηα παξάδεηγκα 

αθνπζηηθήο θαη κεραληθήο ηαπηφρξνλα). Σν γεγνλφο απηφ ζπκβαίλεη, 

πηζαλφηαηα, θαζψο νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

αηζζεηεξηαθέο νδνχο ζπγθιίλνπλ ζε έλα κνλαδηθφ, θνηλφ θέληξν, ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ απάληεζε. 
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Α.5  ΣΟ ΝΔΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΠΟΣΡΧΜΑ ΣΟΤ STARTLE 

 

     πσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ αληαλαθιαζηηθψλ 

άκπλαο, ε πξνζηαηεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπ startle εμαζθαιίδεηαη, πξσηίζησο, απφ 

ην βξαρχ ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ηνπ 

εξεζίζκαηνο θαη ζηελ εθδήισζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ, θαζψο θαη απφ ηελ 

κεγάιε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία απηφ πξαγκαηνπνηείηαη. Οη δχν απηέο ηδηφηεηεο 

ηνπ startle βαζίδνληαη ζηελ απιφηεηα θαη ζηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

λεπξσληθψλ θπθισκάησλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ απάληεζε.  

     Μεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ αθνπζηηθνχ εξεζίζκαηνο είλαη δπλαηφλ λα 

παξαηεξήζνπκε ζρεδφλ άκεζα (20-50 ms) ηα πξψηα ζηνηρεία ηεο απάληεζεο 

(ηδηαίηεξα ην eyeblink). Γηα λα είλαη δπλαηή κηα απάληεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ζε 

επίπεδν θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή φινπ 

ηνπ ζψκαηνο ζε ηφζν ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζεκαίλεη φηη ηα λεπξσληθά 

θπθιψκαηα ηνπ startle ραξαθηεξίδνληαη απφ δνκέο πνπ είλαη ζε ζέζε λα 

κεηαθέξνπλ ηαρχηαηα: Α) Σα input, κέζσ ηεο νπνηαζδήπνηε αηζζεηεξηαθήο 

νδνχ, θαη Β) ηα output ζηηο δηαθνξεηηθέο κπτθέο νκάδεο ηνπ ζψκαηνο (Yeomans 
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et al. 2002). Η βαζηθή δνκή γηα ηελ απάληεζε ηνπ startle βξίζθεηαη ζηνλ 

δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ ηεο θνηιηαθήο - νπξαίαο γέθπξαο  

     (PnC): Η ζπγθεθξηκέλε δνκή είλαη γλσζηή ζηελ βηβιηνγξαθία σο ρατηαίος 

δηθησφηός πσρήλας ηες γέθσρας. Μία βιάβε ζην επίπεδν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ππξήλα παξεκπνδίδεη νξηζηηθά θαη ακεηάθιεηα ηελ πξφθιεζε ηεο αληίδξαζεο 

(Davis 2006, Lang 1995, Lang, Davis & Ohman 2000). Τπεχζπλε γηα ηελ 

απάληεζε  είλαη  κία νκάδα γηγαληηαίσλ λεπξψλσλ ηνπ PnC. Πξφθεηηαη γηα 

λεπξψλεο, νη νπνίνη ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο σο πξνο 

νιφθιεξε ηελ δνκή ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ. (Lingeholf & Friauf 1994, 

Yeomans & Frankland 1996).  

     Τπνζηεξίδεηαη, σζηφζν, φηη ηα δεδνκέλα, ηα νπνία  πξνέξρνληαη απφ ηα 

εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, κεηαδίδνληαη ζηνλ PnC απφ αηζζεηεξηαθνχο 

λεπξψλεο, επίζεο, κεγάιεο δηακέηξνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ λεπξψλεο, 

κέζσ αμφλσλ  κε πςειή ζπγθέληξσζε κπειίλεο, κεηαβηβάδνπλ ηελ πιεξνθνξία 

ζηνλ PnC απφ  δηαθνξεηηθνχο αηζζεηεξηαθνχο ππξήλεο ηνπ ζηειέρνπο, φπσο 

είλαη ν νπίζζηνο-θνηιηαθφο θνριηαθφο ππξήλαο ηνπ βνιβνχ ζην θάησ ηκήκα ηνπ 

ζηειέρνπο θαη νη ξαρηαίνη θαη θνηιηαθνί ππξήλεο ηνπ πιεπξηθνχ ιεκλίζθνπ ηνπ 

ζηειέρνπο. Πξσηίζησο δε αξκφδηα γηα ην αθνπζηηθφ startle (acoustic startle) 

ζεσξείηαη κία νκάδα λεπξψλσλ κε κεγάιε δηάκεηξν- αλάινγε ησλ 
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πξναλαθεξζέλησλ-  ηεο αηζζεηεξηαθήο κνίξαο ηνπ θνριία. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

λεπξψλεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ κεηάδνζε ηνπ εξεζίζκαηνο απφ ηνλ θνριία 

(φξγαλν ππνδνρήο ηεο πιεξνθνξίαο) πξνο ηνπο ελδηάκεζνπο αηζζεηεξηαθνχο 

ππξήλεο (ππξήλεο πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ ηνπ θνριία θαη ηνπ PnC).  

     Καηφπηλ ηεο αθίμεσο ηεο αηζζεηεξηαθήο πιεξνθνξίαο ζηνλ ξαρηαίν δηθηπσηφ 

ππξήλα ηεο γέθπξαο, νη γηγαληηαίνη λεπξψλεο κεηαθέξνπλ ηελ πιεξνθνξία 

άκεζα θαη έκκεζα ζηνπο θηλεηηθνχο λεπξψλεο ηνπ ζηειέρνπο θαη ηνπ λσηηαίνπ 

κπεινχ (ρήκα 4). Κάζε γηγαληηαίνο λεπξψλαο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ 

λεπξάμνλα κεγάισλ δηαζηάζεσλ, ν νπνίνο δηαθιαδίδεηαη, εμαζθαιίδνληαο 

ρηιηάδεο ηειηθέο απνιήμεηο ζε εθαηνληάδεο θηλεηηθνχο θαη ελδηάκεζνπο 

λεπξψλεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλσηέξσ δνκψλ ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

είλαη ηέηνηα, πνπ νδεγνχλ ζηελ ζχλζεηε απάληεζε ηνπ startle, ζε θηλεηηθφ 

επίπεδν. Η ελ ιφγσ απάληεζε νξγαλψλεηαη βάζεη ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

λεπξηθψλ ζπλάςεσλ, ηθαλψλ λα κεηαδψζνπλ ηαρχηαηα input δηαθνξεηηθήο 

θχζεσο, θαζψο θαη output ζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ κπψλ ηνπ ζψκαηνο.  

     Αληηθξνπφκελα, σζηφζν, δηαθαίλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, αλαθνξηθά κε ην 

εάλ παξεκβαίλνπλ θινητθέο δνκέο ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ. 
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ρήκα 4. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ λεπξσληθψλ δνκψλ, νη  νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα ην 

αθνπζηηθφ startle θαη ηεο ιεηηνπξγηθήο δηαδνρήο ηνπο. 

 

 

     Αζζελείο, γηα παξάδεηγκα,  κε εθηελείο βιάβεο ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, 

εθδειψλνπλ κηα ππεξβνιηθή εθδήισζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθλίδηνπ 

εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ, θαζψο θαη απμεκέλν ρξφλν εμνηθείσζεο. Αληηζέησο, 

ακθνηεξφπιεπξεο βιάβεο ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ, ζηνλ νπνίν 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ν αθνπζηηθφο θινηφο, παξεκπνδίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν 

αληαλαθιαζηηθφ. ε κία λεπξνςπρνινγηθή κειέηε ησλ Liegeois-Chauvel, Morin, 

Musolino, Bancaud θαη Chauvel (1989), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αζζελείο κε 

θαιά πξνζδηνξηζκέλεο βιάβεο ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, θαηέιεμαλ ζην πφξηζκα 

φηη ε απάληεζε ηνπ startle εμαξηάηαη, σο έλα βαζκφ, απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ 

αθνπζηηθνχ θινηνχ, θαζψο θαη απφ ηηο πξν-θηλεηηθέο θαη θηλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

κεησπηαίνπ ινβνχ. Μηα αλάινγε κειέηε ήηαλ εθείλε ησλ Andersen, Knight θαη 

Merzenich (1980), ε νπνία εμήγαγε ην ζπκπέξαζκα φηη ν έιεγρνο ηνπ 

αληαλαθιαζηηθνχ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ ειέγρεηαη απεπζείαο απφ ηνλ 

αθνπζηηθφ θινηφ κε επηξξνή επί ηνπ θάησ δηδπκίνπ ηνπ ηεηξαδχκνπ. Χζηφζν, 
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επξήκαηα κεηαγελέζηεξσλ κειεηψλ νδήγεζαλ ζηελ απινπνίεζε ηνπ ελ ιφγσ 

θπθιψκαηνο, γηα ηελ νπνία έγηλε εθηελήο αλαθνξά αλσηέξσ. Γεδνκέλσλ απηψλ, 

ην θχξην λεπξσληθφ ππφζηξσκα ηνπ αθνπζηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ αηθλίδηνπ 

εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ ζπλνςίδεηαη αδξά ζηελ αηζζεηεξηαθή κνίξα ηνπ 

θνριία, ζηνλ θνριηαθφ ππξήλα, ηνλ ξαρηαίν δηθηπσηφ ππξήλα ηεο γέθπξαο θαη ζε 

θηλεηηθνχο λεπξψλεο ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ (ρήκα 3) (Lee et al. 1996, Koch 

1999).  

     Γεληθφηεξα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ην αληαλαθιαζηηθφ αηθληδηαζκνχ 

(eyeblink) απνηειεί  έλα θαηλφκελν πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ δνκέο ηνπ 

πξφζζηνπ εγθεθάινπ. Η πιαζηηθφηεηα ηνπ, ην θαζηζηά ζε έλα ελδηαθέξνλ 

ζπκπεξηθνξηζηηθφ κνληέιν κειέηεο πνιχπινθσλ γλσζηηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο επεμεξγαζίαο 

εμσηεξηθψλ γεγνλφησλ κε ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα ηνλ νξγαληζκφ (Davis 1998) 

θαη ηεο «δηήζεζεο» ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζνξχβνπ απφ αδηάθνξα αηζζεηεξηαθά 

εξεζίζκαηα (Swerdlow et al. 1992b).    
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Α.6  ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΔ ΜΔΣΡΗΗ ΣΗ ΑΠΑΝΣΗΗ: 

 ΑΠΟ ΣΟ STARTLE ΣΟ EYEBLINK 

  

     Η πεηξακαηηθή  ρξήζε ελφο δείθηε,   ζε επίπεδν  θπζηνινγίαο, εμαξηάηαη,  ζε 

κεγάιν βαζκφ, απφ ηελ δπλαηφηεηα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ ηνπ 

ραξαθηεξηζηηθψλ, πηνζεηψληαο κεζνδνινγίεο ππνινγηζκνχ ησλ νπνίσλ ε 

εθαξκνγή απνδεηθλχεηαη αμηφπηζηε κέζα ζηνλ ρξφλν. Η βηβιηνγξαθία έρεη 

επηθεληξσζεί ζηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο απάληεζεο ηνπ startle, αλαπηχζζνληαο, 

κέζα ζηνλ ρξφλν, πνιπάξηζκεο κεζνδνινγίεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ βαζηθψλ ηεο 

ραξαθηεξηζηηθψλ.  

     Βάζεη ησλ ελ ιφγσ αλαγθψλ πνζνηηθνπνίεζεο ηεο πεηξακαηηθήο έξεπλαο, ε 

ζχλζεηε απάληεζε ζε επίπεδν θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, δηαζπάηαη ζηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία, ηα νπνία ηελ ζπλζέηνπλ θαη εμηζψλεηαη κφλν κε έλα απφ απηά. Σν 

ζηνηρείν απηφ είλαη ν αηθλίδηνο εγθιεηζκφο ησλ βιεθάξσλ (blink ή eyeblink) 

(Agnoli et al. 2007) θαη απνηειεί ην ζηνηρείν, ην νπνίν κπνξεί λα 

πνζνηηθνπνηεζεί.  Ο αηθλίδηνο εγθιεηζκφο ησλ βιεθάξσλ ζπλίζηαηαη ζην φηη ν 

πεξηνθζαικηθφο κπο (orbicularis oculi) ζπζπάηαη, κε ακθίδξνκν παξεκπνδηζκφ 

ηνπ κπφο (levator palpebrae)  πνπ νδεγεί ζηελ αλχςσζε ηνπ βιεθάξνπ (Berg & 

Balaban 1999, Ekman & Friesen 1978). Σν eyeblink απνηειεί έλα απφ ηα πξψηα 
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ζηνηρεία ηνπ startle, ζε επίπεδν θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, θαη ελεξγνπνηείηαη εηο 

απάληεζε ελφο αηθλίδηνπ θαη έληνλνπ εξεζίζκαηνο. Η αλσηέξσ αληίδξαζε, 

μεθηλάεη λα εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ησλ 30 έσο 70 ms 

απν ηελ παξνπζία ηνπ εξεζίζκαηνο πξφθιεζεο (ζηνπο επίκπεο ν ρξφλνο απηφο 

αληηζηνηρεί ζηα 12ms) (Berg & Balaban 1999, Davis 2006). ζν πην κεγάιε, 

σζηφζν, είλαη ε έληαζε ηνπ εξεζίζκαηνο πξφθιεζεο, ηφζν πην άκεζα 

εθδειψλεηαη ε αληίδξαζε, ε νπνία είλαη δπλαηφ λα παξνπζηαζηεί θαη εληφο ηνπ 

ζχληνκνπ δηαζηήκαηνο ησλ 20-25 ms.  Ο φξνο startle, ζηελ βηβιηνγξαθία, 

ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά γηα λα πξνζδηνξίζεη θαη λα ηαπηηζηεί κε ηνλ φξν startle 

blink. 

    „Έρεη αλαπηπρζεί έλαο επαξθήο αξηζκφο κεζφδσλ, κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ηνπ 

εληνπηζκνχ ησλ  θηλήζεσλ  ηνπ  βιεθάξνπ  πνπ   ζρεηίδνληαη    κε  ην  eyeblink 

(Anders, Weiskopf, Lule & Birbaumer 2004, Balaban 1996, Lovelace, Elmore & 

Filion 2006). Χζηφζν, ε κέζνδνο εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν απ‟ 

φιεο ζηνλ άλζξσπν είλαη ην ειεθηξνκπνγξάθεκα (ΔΜΓ), ελψ, αληηζέησο ηα δψα 

ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε εηδηθά θαηαζθεπαζκέλνπο θισβνχο, φπνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη θαηαγξαθή ηεο ζχζπαζεο ησλ κπψλ νιφθιεξνπ ηνπ ζψκαηνο. 

Σν ειεθηξνκπνγξάθεκα (ρήκαηα 5 & 6), κέζσ ηεο εθαξκνγήο δχν 

ειεθηξνδίσλ πέξημ ηνπ νθζαικηθνχ θφγρνπ (θάησζελ ηνπ θάησ βιεθάξνπ), 
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θαηαγξάθεη ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ δπλακηθψλ ηνπ πεξηνθζαικηθνχ κπφο 

(Blumenthal, Cuthbert, Filion, Hackley, Lioo & Van Boxtel 2005). Η αλάιπζε 

ηεο θαηαγξαθήο απηήο επηηξέπεη λα δηαθξίλνπκε πνιπάξηζκεο πνζνηηθέο 

κεηαβιεηέο ζε ζρέζε κε ηελ έληαζε θαη ηελ ηατύηεηα ηες απάληεζες. Οη 

παξάκεηξνη, νη νπνίνη  ρξεζηκνπνηνχληαη αλαθνξηθά κε ηελ κέηξεζε ηεο 

έληαζεο ηνπ startle, είλαη ην πιάηνο θαη ην magnitude ηεο απάληεζεο. ζνλ 

αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πιάηνπο ζε mill volt, εθηηκάηαη κφλν ην χςηζην 

ζεκείν ηνπ δπλακηθνχ, ην νπνίν θαηαγξάθεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ  

εθδήισζεο ηεο απάληεζεο ή ην πξψην κέγηζην δπλακηθφ (pick), ην νπνίν 

θαηαγξάθεηαη κεηά ηελ έλαξμε (onset)   ηεο απάληεζεο (Berg & Balaban 1999). 

Ο φξνο magnitude αλαθέξεηαη ζε έλαλ ππνινγηζκφ ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο έληαζεο  

φισλ ησλ απαληήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, εθηφο εθείλσλ ζηηο νπνίεο 

εληνπίζηεθε κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή πιάηνπο θαη φζσλ εθ ησλ νπνίσλ δελ 

ππήξμε απφθξηζε ηνπ νξγαληζκνχ (Berg & Balaban 1999, Meincke, Light, Geyer 

& Braff 2005). ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ εληνπίδεηαη κία απάληεζε 

ηνπ startle, ε ηηκή ηνπ magnitude είλαη ίζε κε 0, ελψ, αληηζέησο, ζην πιάηνο δελ 

απνδίδεηαη θακία ηηκή.  

     Χο πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ eyeblink, ε θαηακέηξεζε ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε 

ηνλ ππνινγηζκφ δχν δηαθνξεηηθψλ παξακέηξσλ: Α) Σνπ ρξφλνπ πνπ 
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παξεκβάιιεηαη κεηαμχ ηεο παξνπζίαζεο ηνπ εξεζίζκαηνο πξφθιεζεο θαη ηεο 

έλαξμεο ηεο ειεθηξνκπνγξαθηθήο θαηαγξαθήο (onset latency) θαη Β) ηνπ ρξφλνπ 

πνπ κεζνιαβεί αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ηνπ εξεζίζκαηνο πξφθιεζεο θαη ηνπ 

κέγηζηνπ δπλακηθνχ θαηαγξαθήο, θαηά ηελ εθδήισζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ. 

Δθηφο ησλ αλσηέξσ κεγεζψλ, ππάξρεη κηα, επηπιένλ, παξάκεηξνο εθηίκεζεο ηνπ 

eyeblink θαη αθνξά ζηελ πηζαλόηεηα ηες απάληεζες. Η ελ ιφγσ παξάκεηξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη κε κηθξφηεξε ζπρλφηεηα, ζπγθξηλφκελε κε ηελ έληαζε θαη ηελ 

ηαρχηεηα.   

     Γηα ην ζθνπφ ηεο κέηξεζεο ηνπ blink κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη  

νξηζκέλεο ηερληθέο κηθξναλάιπζεο, νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ θηλεκαηνγξάθεζε 

ηνπ πξνζψπνπ. Κάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη νη κεζνδνινγίεο γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνζψπνπ (FACS ηνπ Ekman) (Ekman & 

Friesen 1978, Ekman, Friesen & Hager 2002), θαζψο θαη ε θιίκαθα 

αμηνιφγεζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Essex (Essex, Goldsmith, Smider, Dolsky, 

Sutton & Davison 2003). Παξφια απηά, ν αξηζκφο ησλ ζρεηηθψλ δεκνζηεχζεσλ 

είλαη κηθξφο (Ekman, Friesen & Simons 1985, Essex et al. 2003). Αθφκα θαη 

ζήκεξα, ην ειεθηξνκπνθξάθεκα απνηειεί ηελ κέζνδν επηινγήο ησλ εξεπλεηψλ 

(Agnoli et al. 2007). 
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     Παξά ην φηη μεθηλάκε απφ έλαλ γεληθφ νξηζκφ ηεο απάληεζεο ηνπ startle, ε 

νπνία ζπλδέεηαη κε ηελ ιεηηνπξγία άκπλαο ηνπ νξγαληζκνχ, ε έξεπλα           

(εηδηθά ζηελ Φπρνινγία) εζηηάδεη ζε έλα κφλν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν. Σν ζηνηρείν 

απηφ, είλαη ην αληαλαθιαζηηθφ αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ (blink). 

 

 

 

                                                                                                                           Δπηζπαζηηθφο κπο 

                                         

 

                                                                                                                    Πεξηνθζαικηθφο κπο 

 

  

ρήκα 5 (Αξηζηεξά). Παξαηεξείηαη ε ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ θάησ απφ ηνλ νθζαικηθφ 

θφγρν επί ηνπ πεξηνθζαικηθνχ κπφο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ eyeblink ηνπ δεμηνχ εκίζεσο ηνπ 
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πξνζψπνπ (Lang, Bradley & Cuthbert 1997).  Έλα επηπιένλ ειεθηξφδην ηνπνζεηείηαη ζην 

κέησπν θαη απνηειεί ηε γείσζε (ζρήκα πξνζαξκνζκέλν απφ:  Blumenthal TD, Cuthbert BN, 

Filion DL, Hackley S, Lipp OV & Van Boxtel A, Psychophysiology, 2005, 42, 1-15). 

 ρήκα 6 (Γεμηά). ην ζρήκα απεηθνλίδεηαη ν πεξηνθζαικηθφο κπο θαη ν επηζπαζηηθφο κπο ηνπ 

αξηζηεξνχ εκίζεσο ηνπ πξνζψπνπ. Παξαηεξείηαη, επηπιένλ, ε ηνπνζέηεζε ησλ ειεθηξνδίσλ 

θάησ απφ ηνλ νθζαικηθφ θφγρν επί ηνπ πεξηνθζαικηθνχ κπφο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ eyeblink 

ηνπ δεμηνχ εκίζεσο ηνπ πξνζψπνπ (Lang, Bradley & Cuthbert 1998).  

 

  

 

         

     Η επηινγή, ηνπ πξσηφγνλνπ απηνχ αληαλαθιαζηηθνχ, ην νπνίν είλαη θνηλφ ζε 

δψα θαη αλζξψπνπο (Davis et al. 1982), θαίλεηαη αξθεηά απινπζηεπκέλε 

δεδνκέλεο ηεο ζχλζεηεο απάληεζεο ηνπ startle ζε επίπεδν θηλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δληνχηνηο, ππνζηεξίδεηαη απφ ηζρπξά επηρεηξήκαηα, ηα νπνία 

ζρεηίδνληαη κε ηελ κεζνδνινγία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αληαλαθιαζηηθφ 

αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ θαηαγξάθεηαη  εχθνια  ζηνλ ελήιηθα θαη 

απνηειεί έλα απφ ηα ζηνηρεία ηεο απάληεζεο ηνπ startle, ηα νπνία αλζίζηαληαη 

σο πξνο ηελ εμνηθείσζε. Δπηπιένλ, έρεη απνδεηρζεί σο έλα ζηαζεξφο δείθηεο γηα 

ηελ κέηξεζε ηνπ startle (Blumenthal et al. 2005, Lang 1995), κε απνηέιεζκα λα 
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απνηειεί ην  βαζηθφ ζηνηρείν επηινγήο ησλ εξεπλεηψλ, ζε πεξηπηψζεηο 

θαηακέηξεζεο. Δπηπξνζζέησο, ε ελ ιφγσ κεζνδνινγία έρεη θξηζεί αμηφπηζηε γηα 

ηελ κειέηε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Cuthbert, Bradley & Lang 1996, Filion, Dawson 

& Shell 1998, Gard, Germans Gard, Kring & Patrick 2007, Grillon 2008, Lang 

1995, Lissek, Orme, Mcdowell, Johnson, Luckenbaugh, Baas et al. 2007, 

McManis, Bradley, Berg, Cuthbert & Lang 2001, Springer, Rosas, McGetrick & 

Bowers 2007) θαη ηεο πξνζνρήο (Ashare, Hawk & Mazzullo 2007, Balaban 

1996, Filion, Dawson & Shell 1993, Lang, Simons & Balaban 1997, Ornitz 

1999), θαζψο θαη γηα κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γεληθφηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρνθπζηνινγίαο (Davis 1984, Davis, Hichcock & Rosen 1987, Dawson, Schell 

& Böhmelt 1999, Kettle, Andrewes & Allen 2006, Lang et al. 2000, Ornitz, 

Russell, Yuan & Liu 1996, McDowell, Brown, Lazar, Camchong, Sharo, Krebs-

Thomson et al. 2006).  

     ηελ παξνχζα εξεπλεηηθή εξγαζία, ζα εζηηάζνπκε ζην αληαλαθιαζηηθφ 

αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ (eyeblink), ην νπνίν εθιχεηαη κέζσ ηεο 

αθνπζηηθήο αηζζεηεξηαθήο νδνχ, απφ ηελ παξαγσγή ηαρέσλ, έληνλσλ ιεπθψλ 

ξηπψλ, ηνπο νπνίνπο νλνκάδνπκε παικνχο. 
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ΜΔΡΟ Β 

  

Ο ΑΙΘΗΣΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΗΘΜΟ ΚΑΙ 

Η ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ 

  

  

                 Β.1  Η ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ     

            ΣΟΤΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΤ ΑΙΦΝΙΓΙΟΤ 

                             ΔΓΚΛΔΙΜΟΤ ΣΧΝ ΒΛΔΦΑΡΧΝ 

 

 

  

     Μεηά ηελ αλάιπζε ησλ δνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 

startle, θαζψο θαη ησλ κεζφδσλ πξφθιεζεο θαη κέηξεζεο ηνπ, είλαη ζεκαληηθφ 

λα δηαζαθελίζνπκε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε έξεπλα ησλ 

Νεπξνεπηζηεκψλ επέδσζε ζεκαζία ζηε κειέηε ελφο “απινχ αληαλαθιαζηηθνχ”  

(startle). Δλφο αληαλαθιαζηηθνχ, ην νπνίν απνθαινχκε «Αληαλαθιαζηηθφ 

αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ». 

     Σν startle, είλαη δπλαηφλ λα κεηαβιεζεί απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Χζηφζν, 

ε έξεπλα έρεη εζηηάζεη, θπξίσο, ζηηο κεηαβνιέο ηεο απάληεζεο ηνπ 

αληαλαθιαζηηθνχ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηελ ελίζρπζε ή ηνλ παξεκπνδηζκφ ηνπ 

θαη εμεγνχληαη βάζεη κεραληζκψλ ηεο πξνζνρήο ή/θαη ηεο ελεξγνπνίεζεο, 

θαζψο θαη ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, νη νπνίνη δελ ζρεηίδνληαη κε ην αληαλαθιαζηηθφ 
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(Ornitz 1999). ηελ Φπρνινγία, εηδηθφηεξα, ε απάληεζε ηνπ startle 

ρξεζηκνπνηείηαη σο δείθηεο εθηίκεζεο ησλ κεηαβνιψλ απηψλ, πνπ 

παξαηεξνχληαη ζε επίπεδν Φπρνθπζηνινγίαο θαη ςπρνινγηθψλ δηεξγαζηψλ.  

     Ήδε, ην 1863 ν Sechenov (Sechenov, 1863-1965) πεξηέγξαθε έλα θαηλφκελν, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα αληαλαθιαζηηθά κπνξνχζαλ λα ηξνπνπνηεζνχλ ζεκαληηθά 

εμαηηίαο κεηαβνιψλ ζην αηζζεηεξηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ ππνθεηκέλνπ. ε 

αληίζεζε κε ηελ άπνςε πνπ επηθξαηνχζε εθείλε ηελ επνρή, απνδείρηεθε, πσο ηα 

αληαλαθιαζηηθά  δελ είλαη ζηεξεφηππεο θαη ακεηάβιεηεο αληηδξάζεηο, αιιά 

κεηαβάιινληαη απφ έλα ζχλνιν πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, 

ςπρνθπζηθψλ ζπλζεθψλ, πνπ πξνεγνχληαη ή πνπ επαιεζεχνληαη ηαπηφρξνλα κε 

ηελ εθδήισζή ηνπο (Ison & Hoffman 1983).  

     Αξρήο γελνκέλεο ησλ κειεηψλ ησλ Graham θαη Davis (Davis & Astrachan 

1978, Graham 1975), απφ ηα ρξφληα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 θαη έπεηηα, ε έξεπλα 

ηεο κεηαβνιήο ηεο απάληεζεο ηνπ startle παξνπζηάδεη εθζεζηαθή αχμεζε, εάλ 

ιεθζεί ππφςε ν αξηζκφο ησλ δεκνζηεχζεσλ (Filion et al. 1998). Ο Graham, 

εηδηθφηεξα, ππνζηήξηδε φηη ε κεηαβνιή ηνπ startle είλαη δπλαηφλ λα ζεσξεζεί σο 

έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο (Graham 1975). Η ζπγθεθξηκέλε 
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άπνςε βξήθε εθαξκνγή ζηελ έξεπλα ησλ δηεξγαζηψλ ηεο πξνζνρήο θαη ηνπ 

ζπλαηζζήκαηνο ησλ δψσλ θαη ησλ ελήιηθσλ αλζξψπσλ. 

     Πην ζπγθεθξηκέλα, σο κεηαβνιή ηνπ startle κπνξεί λα νξηζζεί ε κεηαβνιή ηνπ 

πιάηνπο ή/θαη ηνπ ρξφλνπ πνπ παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηελ εκθάληζε ηνπ 

εξεζίζκαηνο πξφθιεζεο θαη ηεο απάληεζεο, φηαλ ην εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί ην 

αληαλαθιαζηηθφ έπεηαη ή ζπλνδεχεηαη απφ έλα άιιν εξέζηζκα, ηνλ πξνπαικφ, ην 

νπνίν ρνξεγείηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο (απηηθά, νπηηθά, αθνπζηηθά) (Dawson et 

al. 1999). ήκεξα μέξνπκε (Dawson et al. 1999) φηη ε αχμεζε ή ν αλαζηνιή ηνπ 

startle εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα (lead interval) πνπ 

παξεκβάιιεηαη αλάκεζα ζηελ έλαξμε (onset) ηνπ πξνπαικνχ (lead stimulus) θαη 

ζηελ έλαξμε ηνπ εθιπηηθνχ εξεζίζκαηνο (startle stimulus). Δηδηθφηεξα, φζν πην 

βξαρχ είλαη ην ζπγθεθξηκέλν δηάζηεκα (short lead interval), δειαδή ηεο ηάμεσο 

ησλ 30 ms κε 240ms, ηφζν πην έληνλνο ζα είλαη ε αλαζηνιή ηνπ 

αληαλαθιαζηηθνχ. Αληηζέησο, ε ζπλερήο θαη επί καθξφλ ρνξήγεζε ελφο 

πξνπαικνχ ηνπ νπνίνπ ε έλαξμε εληνπίδεηαη κεηαμχ ησλ 500ms κε 2 sec (long 

lead interval) απφ ην startle stimulus, θαζνξίδεη κηα αχμεζε ηεο απάληεζεο 

(αχμεζε ηνπ εχξνπο ηνπ ΑΑ) (Filion et al. 1993, 1998, Hoffman & Wible 1969, 

Graham 1975, Graham et al. 1975, Braff et al. 1978, Harbin & Berg 1983). Σν 

θαηλφκελν, ην νπνίν  ραξαθηεξίδεη ηνλ παξεκπνδηζκφ ηνπ startle, εμαηηίαο ηεο 
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ρνξήγεζεο ελφο πξνπαικνχ, είλαη γλσζηφ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία σο prepulse 

inhibition (PPI) θαη ζεκαίλεη Πξνπαικηθή Αλαζηνιή (ΠΠΑ). Δλψ, ε αχμεζε ηεο 

απάληεζεο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ, πνπ νθείιεηαη ζηνλ πξνπαικφ, είλαη γλσζηή 

σο prepulse facilitation θαη ζεκαίλεη Πξνπαικηθή Γηεπθφιπλζε (ΠΠΓ) 

(Hoffman 1997). 

     Χο εθ ηνχηνπ, ν φξνο Πξνπαικηθή Αλαζηνιή (ΠΠΑ) ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ 

αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ αλαθέξεηαη ζε κηα κείσζε ηνπ εχξνπο ηνπ 

ελ ιφγσ αληαλαθιαζηηθνχ, φηαλ έλα ζρεηηθά αζζελέο εξέζηζκα (πξνπαικφο) 

πξνεγείηαη θαηά 30 - 500ms ηνπ έληνλνπ εθιπηηθνχ εξεζίζκαηνο (παικφο) 

(Hoffman & Wible 1969, Graham 1975, Hoffman & Ison 1980, Ison & Hoffman 

1983) (βιέπε ην αθφινπζν ρήκα 5).  
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A 

   B                                 

                                          30 – 500 ms 

 

 

  

ρήκα 5. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ ησλ 

βιεθάξσλ  (Α) θαη  ηεο  πξνπαικηθήο αλαζηνιήο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ 

ησλ βιεθάξσλ  (Β). Ο πξνπαικφο πξέπεη λα πξνεγείηαη θαηά 30 – 500 ms ηνπ παικνχ (short 

lead interval) γηα λα ππάξρεη αλαζηαιηηθφ απνηέιεζκα. ε κεζνδηαζηήκαηα άλσ ησλ 500 ms 

(long lead interval), ην απνηέιεζκα επί ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ είλαη εληζρπηηθφ θαη φρη 

αλαζηαιηηθφ (Filion et al. 1993, 1998, Hoffman & Wible 1969, Graham 1975, Graham et al. 

1975, Braff et al. 1978, Harbin & Berg 1983). Ο πξνπαικφο, επίζεο, πξέπεη λα απνηειεί έλα 

εξέζηζκα βξαρείαο ρξνληθήο δηάξθεηαο θαη κηθξφηεξεο έληαζεο ζε ζρέζε κε ηνλ παικφ. 

  

  

 

  

     Σα κεζνδηαζηήκαηα κεηαμχ δχν εθιπηηθψλ εξεζηζκάησλ (παικψλ), 

θπκαίλνληαη, ζπλήζσο, κεηαμχ 15 έσο 20 sec (Braff et al. 1978). Ο 

πξνγξακκαηηζκφο ρνξήγεζεο δηαθνξεηηθψλ δηαζηεκάησλ ζε κηα ζπλεδξία 

θαηαγξαθήο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ έρεη σο 
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απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο εμνηθείσζεο (habituation) ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ 

ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ έξεπλα, θαζψο επηηξέπεη ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

ΠΠΑ ππφ ζπλζήθεο, θαηά ηηο νπνίεο ην εχξνο  ηνπ  αληαλαθιαζηηθνχ αηθλίδηνπ 

εγθιεηζκνχ ησλ βιεθάξσλ είλαη πην ζηαζεξφ.  

     ε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ, έλαο αθνπζηηθφο πξνπαικφο ρνξεγείηαη επί 

εδάθνπο ελφο ζπλερνχο βαζηθνχ ζνξχβνπ (background noise). Χο εθ ηνχηνπ, ε 

έληαζε ηνπ πξνπαικνχ θαζνξίδεηαη, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, απφ ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζηελ έληαζε ηνπ βαζηθνχ ζνξχβνπ θαη ζηελ πξαγκαηηθή έληαζε ηνπ 

πξνπαικνχ (Mansbach et al. 1988, Davis et al. 1990, Swerdlow et al. 1993b 

Braff et al. 1999, 2001a). Καηά θχξην ιφγν, έρεη δηαπηζησζεί πσο φζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηνπ πξνπαικνχ, ηφζν πεξηζζφηεξν 

απμάλεηαη θαη ην πνζφ ηεο ΠΠΑ (Hoffman & Wible 1970, Reiter & Ison 1977, 

Sanes & Ison 1979, Grillon et al. 1992, Swerdlow et al. 1993b, Reijmers & 

Peeters 1994, Blumenthal 1995, 1996, Dahmen & Corr 2004). 

     Σνπο αθνπζηηθνχο πξνπαικνχο κπνξνχκε λα ηνπο δηαρσξίζνπκε ζε δχν 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: α) ηνπο Γηαθξηηνχο θαη β) ζηνπο πλερείο. Χο Γηαθξηηφο 

νξίδεηαη έλαο πξνπαικφο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλε έλαξμε θαη ιήμε, 

ελψ κεηαμχ απηνχ θαη ηνπ παικνχ κεζνιαβεί «θελφ», θαηά ην νπνίν ελππάξρεη 

κφλν ν βαζηθφο ζφξπβνο. Αληηζέησο, πλερή νλνκάδνπκε ηνλ πξνπαικφ, φηαλ ε 
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έληαζε ηνπ βαζηθνχ ζνξχβνπ απμάλεηαη πξννδεπηηθά κέρξη λα ρνξεγεζεί ν 

παικφο, ρσξίο λα κεζνιαβεί «θελφ» δηάζηεκα κεηαμχ πξνπαικνχ θαη παικνχ.  

Οη πξνπαικνί, επίζεο, είλαη δπλαηφλ λα ρνξεγνχληαη κε δχν εηδψλ δηαθνξεηηθέο 

κνξθέο: α) Χο ξηπέο ιεπθνχ ζνξχβνπ, θαη β) Χο ηφλνη ζπγθεθξηκέλεο 

ζπρλφηεηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ πξψηε κνξθή, έρεη απνδεηρζεί, κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ δηαθφξσλ κειεηψλ, φηη νη ξηπέο ιεπθνχ ζνξχβνπ είλαη πην 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ έθιπζε ηεο ΠΠΑ, ηφζν ζε πγηείο πιεζπζκνχο (Wynn et 

al. 2000), φζν θαη ζε αζζελείο κε ηελ λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο (Braff et al. 

2001a). Γηα ην ιφγν απηφ, απνηεινχλ ην είδνο ησλ πξνπαικψλ εθινγήο ζε πνιιά 

εξεπλεηηθά πξσηφθνιια.    

     Η ΠΠΑ είλαη έλα ζαθέο θαη εχξσζην πεηξακαηηθφ θαηλφκελν, ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ (Silverstein, Graham & 

Calloway 1980). Παξαηεξείηαη ζε φια ηα ζειαζηηθά, είηε ν πξνπαικφο θαη ν 

παικφο πξνέξρνληαη απφ ηελ ίδηα αηζζεηεξηαθή νδφ, είηε απφ δηαθνξεηηθή     

(Graham 1980, Hoffman & Ison 1980, Blumenthal & Gescheider 1987).  

     Χζηφζν, ππάξρνπλ αξθεηά θαη αμηφπηζηα δεδνκέλα φηη νη ελήιηθεο άλδξεο 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα ΠΠΑ ζε ζχγθξηζε κε ηηο ελήιηθεο γπλαίθεο 

(Blumenthal & Gescheider 1987, Swerdlow et al. 1993a, Abel et al. 1998, Della 

Casa et al. 1998). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί πσο ζην γπλαηθείν θχιν ηα 
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επίπεδα ηεο ΠΠΑ πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ θάζε ηνπ εκκελνξπζηαθνχ θχθινπ. 

Πξφθεηηαη, κάιηζηα, γηα έλα γεγνλφο πνπ ζέηεη πνιιέο θνξέο ηηο γπλαίθεο έλαληη 

ησλ αλδξψλ εθηφο έξεπλαο, θαζψο δελ απνηεινχλ ην αμηφπηζην εθείλν δείγκα, 

βάζεη ηνπ νπνίνπ κπνξνχλ λα ζηαζκηζηνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο ΠΠΑ. ε κηα 

κειέηε ησλ Swerdlow et al. (1997a), δηαπηζηψζεθε φηη νη γπλαίθεο έρνπλ ηα 

αλψηεξα επίπεδα ΠΠΑ, φηαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εκκελνξπζηαθνχ θχθινπ, ηα 

πνζνζηά ησλ νηζηξνγφλσλ θαη ηεο πξνγεζηεξφλεο παξνπζηάδνληαη απμεκέλα. 

Βαζηδφκελνη ζηελ ελ ιφγσ παξαηήξεζε, ζα ήηαλ δπλαηφλ λα δηακνξθψζνπκε 

ηελ ππφζεζε, φηη ηα ρακειά επίπεδα ΠΠΑ ζρεηίδνληαη ελδερνκέλσο κε άιιεο 

θχζεσο ςπρνθπζηνινγηθέο θαη γλσζηαθέο αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο 

γπλαίθεο ζε δηάθνξεο θάζεηο ηνπ εκκελνξπζηαθνχ θχθινπ (Kimura & Hampson 

1993). Αλάινγα επξήκαηα ππάξρνπλ απφ κειέηεο ζε δψα, νη νπνίεο 

απνδεηθλχνπλ πσο νη αξζεληθνί αξνπξαίνη  παξνπζηάδνπλ πςειφηεξα επίπεδα 

ΠΠΑ ζε αληηπαξαβνιή κε ηνπο ζειπθνχο (Koch 1998, Lehmann et al. 1999). 

     Παξάκεηξνη, φπσο, ε έληαζε, ε δηάξθεηα θαη ην είδνο ηνπ πξνπαικνχ, ην 

δηάζηεκα κεηαμχ πξνπαικνχ θαη παικνχ, αιιά θαη ην δηάζηεκα κεηαμχ δχν 

εθιπηηθψλ εξεζηζκάησλ, θαζψο θαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν θχισλ σο πξνο 

ηα επίπεδα ηεο ΠΠΑ, δχλαηαη λα επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηελ ΠΠΑ, 
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απνηειψληαο, σο εθ ηνχηνπ, θξίζηκνπο παξάγνληεο ζε φ,ηη αθνξά ζηνλ 

ζρεδηαζκφ κειεηψλ θαη ηελ εξκελεία επξεκάησλ.   

     Αμίδεη, εθηφο ησλ αλσηέξσ, λα ηνληζηεί πσο ην θαηλφκελν ηεο ΠΠΑ δελ 

απνηειεί απνηέιεζκα κάζεζεο, θαζψο ζπκβαίλεη, ήδε, απφ ηελ πξψηε έθζεζε ζε 

έλα ζχκπινθν πξνπαικνχ – παικνχ (Blumenthal 1996) θαη δελ ππφθεηηαη ζε 

απφζβεζε κεηά απφ έθζεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζε επαλαιακβαλφκελα ζχκπινθα 

εξεζηζκάησλ. Η ΠΠΑ κπνξεί λα κειεηεζεί ζε ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ θαη 

ραξαθηεξίδεηαη απφ αμηνπηζηία, ζηαζεξφηεηα θαη επαλαιεςηκφηεηα. Η 

αμηνπηζηία δπλεηηθψλ θαηλνηππηθψλ δεηθηψλ, φπσο ε ΠΠΑ (Cadenhead et al. 

1993) ζε πγηείο πιεζπζκνχο είλαη ζεκαληηθή, ηφζν γηα ηε ζχγθξηζε κε 

παζνινγηθνχο πιεζπζκνχο, ζηνπο νπνίνπο ηέηνηνπ είδνπο ραξαθηεξνινγηθνί 

(trait) δείθηεο επεξεάδνληαη απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε, φζν θαη γηα ηηο κειέηεο 

νηθνγελεηψλ, θαζψο έλαο λεπξνβηνινγηθφο δείθηεο, φπσο ε ΠΠΑ, κπνξεί λα 

πξνζδψζεη ηζρχ ζε γελεηηθέο αλαιχζεηο (Young et al. 1996). Έξεπλεο, επίζεο, νη 

νπνίεο δηεμήρζεζαλ ζηνλ ηνκέα ηεο αλαπηπμηαθήο ςπρνινγίαο θαηά ηελ δεθαεηία 

ηνπ ‟80, απέδεημαλ φηη νη δηαδηθαζίεο ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο θαη ηεο 

πξνπαικηθήο ελίζρπζεο σξηκάδνπλ πεξί ηελ ειηθία ησλ 8 εηψλ (Anday, Cohen, 

Kelley & Hoffman 1989, Graham,Strock & Zeigler 1981, Hoffman, Cohen & 

Anday 1987, Ornitz, Guthrie, Kaplan, Lane & Norman 1986). 
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Β.2  ΦΤΥΟΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ:  

Ο ΑΙΘΗΣΙΚΟΚΙΝΗΣΙΚΟ ΗΘΜΟ 

  

  

 

     Η ςπρνθπζηνινγία ηεο ΠΠΑ αθνξά ζηελ αθφινπζε δηεξγαζία: Ο πξνπαικφο 

ελεξγνπνηεί απηφκαηα αλαζηαιηηθνχο κεραληζκνχο πνπ κεηψλνπλ ηελ 

δηαζπαζηηθή επίδξαζε πνπ έρεη ε άθημε επεξρφκελσλ εξεζηζκάησλ κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε επεμεξγαζία ηνπ πξνπαικνχ (Graham 1975). Οη κεραληζκνί 

απηνί εμαζθαιίδνπλ κία πιήξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ πιεπξά ηεο 

αληίιεςεο, απνθιείνληαο ηελ παξεκβνιή ελφο νπνηνπδήπνηε άιινπ εξεζίζκαηνο 

πνπ εκθαλίδεηαη, ρξνληθά, πνιχ θνληά ζηνλ πξνπαικφ (Graham 1975, Graham 

1992, Graham & Hackley 1991). Με ηνλ ηξφπν απηφ, δηαζθαιίδεηαη ε 

επεμεξγαζία ηνπ πξνπαικνχ (ηεο πιεξνθνξίαο) θαη ν νξγαληζκφο πξνζηαηεχεηαη 

απφ αηζζεηεξηαθή «ππεξθφξησζε» (sensory overload). 

     Ο θεληξηθφο απηφο αλαζηαιηηθφο κεραληζκφο, νλνκάδεηαη 

Αηζζεηηθνθηλεηηθφο Ηζκφο (Sensorymotor Gating) θαη βξίζθεηαη ζηε βάζε ησλ 

αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηνλ άλζξσπν. Ο αηζζεηηθνθηλεηηθφο εζκφο 

θάλεη νξαηή ηελ παξνπζία ηνπ, φπσο ηνλ κεηξάκε αληηθεηκεληθά ζε ζπλζήθεο 

εξγαζηεξίνπ, κε ηελ κέζνδν ηεο Πξνπαικηθήο Αλαζηνιήο (ΠΠΑ) ηνπ 

αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ (ΑΑ). Γίλεηαη, ήδε,  θαλεξφο εληφο 30ms απφ 
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ηελ παξνπζία ελφο αηζζεηηθνχ εξεζίζκαηνο (ηνπ πξνπαικνχ), κε απνηέιεζκα λα 

πξνεγείηαη ηεο έλαξμεο ησλ κεραληζκψλ πξνζνρήο. Ο εζκφο ιεηηνπξγεί, 

επνκέλσο, απφ ηα πξψηκα ζηάδηα εηζφδνπ-επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. Ο 

ξφινο ηνπ είλαη δηηηφο, θαζψο, αθελφο πξνζηαηεχεη ην ΚΝ απφ ηελ ελδερφκελε 

επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα ππνζηεί, ιφγσ ηεο έιεπζεο αδηάθνξσλ εξεζηζκάησλ 

(εξεζίζκαηα πνπ δελ απέρνπλ ρξνληθά πνιχ απφ ηνλ πξνπαικφ) θαη αθεηέξνπ, 

βνεζά ηελ πξνζνρή λα επηθεληξψλεηαη επηιεθηηθά ζηηο πην ζεκαληηθέο γηα ηνλ 

νξγαληζκφ πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο-εξεζίζκαηα (Swerdlow 1996, Braff 

1999, Granholm et al. 1999). ζν απμάλεηαη ην κεζνδηάζηεκα κεηαμχ 

πξνπαικνχ-παικνχ, ηφζν απμάλεηαη θαη ην πνζφ ηεο ΠΠΑ (κεγαιχηεξνο 

αλαζηνιή ηεο εθδήισζεο ηνπ eyeblink ιφγσ πξνπαικνχ), κε ζχλεζεο κέγηζην 

πνζφ ΠΠΑ λα επηηπγράλεηαη εληφο ησλ δηαζηεκάησλ 120-150ms. ε 

κεζνδηαζηήκαηα  πξνπαικνχ-παικνχ θάησ ησλ 50-60ms, πξνθαιείηαη ΠΠΑ 

(αλαζηνιή ηεο εθδήισζεο ηνπ eyeblink ιφγσ πξνπαικνχ), αιιά ζεσξείηαη φηη 

δελ εκπιέθνληαη κεραληζκνί ηεο πξνζνρήο. Αληηζέησο, ζε κεζνδηαζηήκαηα άλσ 

ησλ 60ms, δηαθαίλεηαη πσο ην θαηλφκελν ηεο ΠΠΑ ππφθεηηαη θαη ζηελ επίδξαζε 

κεραληζκψλ ηεο πξνζνρήο (Thorne, Dawson & Schell 2005).   Κάησ απφ πνιχ 

εηδηθέο ζπλζήθεο, ζεσξείηαη πσο νη κεραληζκνί ηεο πξνζνρήο θάλνπλ νξαηή ηελ 

παξνπζία ηνπο θαη ζε κεζνδηαζηήκαηα ησλ 50ms (Bitsios & Giakoumaki 2005). 
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     εκαληηθέο ςπρνθπζηνινγηθέο κειέηεο, αλαθνξηθά κε ηελ ΠΠΑ, 

επηθεληξψλνληαη ζην δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ «αθνχζηα» ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

«εθνχζηα» ή «ειεγρφκελε» ΠΠΑ (Callaway & Naghdi 1982). Τπφ 

ζπγθεθξηκέλεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, έρεη δηαπηζησζεί πσο ην πνζφ ηεο ΠΠΑ 

απμάλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν εθάζηνηε εμεηαδφκελνο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζηνπο πξνπαικνχο (Dawson et al. 1993, Elden & Flaten 2002, Filion, 

Dawson & Schell 1993, Filion & Poje 2003). ε πγηείο πιεζπζκνχο, ε ελ ιφγσ 

αχμεζε απφ ηελ ελεξγνπνίεζε κεραληζκψλ ηεο πξνζνρήο παξαηεξείηαη κφλν 

φηαλ κεζνιαβνχλ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (>120 ms) κεηαμχ ησλ 

εξεζηζκάησλ πξνπαικνχ-παικνχ (Dawson et al. 1993, Filion, Dawson & Schell 

1993). Θεσξείηαη, σζηφζν, αξθεηά πηζαλφ, νη εγθεθαιηθνί κεραληζκνί πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ «εθνχζηα»  αλαθνξηθά κε ηελ  «αθνχζηα»  ΠΠΑ λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά. Νεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο ζε πγηείο ζπκκεηέρνληεο θαηέδεημαλ 

απμεκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ (Hazlett et al. 1998, Hazlett et 

al. 2001a, b) θαη ηνπ ζαιάκνπ (Hazlett et al. 2001b) ππφ ζπλζήθεο «εθνχζηαο» 

ΠΠΑ.  Καηά ηελ δηεμαγσγή ησλ ίδησλ κειεηψλ, αληηπαξέβαιιαλ ηνπο πγηείο 

ζπκκεηέρνληεο κε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα θαη παξαηήξεζαλ κεησκέλε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ. 
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     Σα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ αηζζεηηθνθηλεηηθνχ εζκνχ θάζε αηφκνπ 

ζεσξνχληαη φηη δηαζέηνπλ θάπνηνπ βαζκνχ πιαζηηθφηεηα θαη θαζνξίδνληαη απφ 

έλα ζπλδπαζκφ πεξηβαιινληηθψλ θαη γελεηηθψλ παξαγφλησλ. Πξάγκαηη, ε ΠΠΑ, 

πνπ ζα ιέγακε πσο απνηειεί ηελ έθθξαζε ηνπ αηζζεηηθνθηλεηηθνχ εζκνχ, 

ζρεηίδεηαη κε ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα (Cadenhead  1993), θαη είλαη επαίζζεηε 

ζε αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο, φπσο νη εγθεθαιηθέο βιάβεο (Lipska et al. 1995), 

ε θνηλσληθή απνκφλσζε (Geyer et al. 1993)  θαηά ηελ πξψηκε ειηθία, θαη ε 

δηαηαξαρή ηεο βηνρεκηθήο ηζνξξνπίαο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

(ΚΝ) (Swerdlow et al. 2000b).  

     Έξεπλεο ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ έρνπλ απνδείμεη φηη ηα ελ ιφγσ θαηλφκελα 

ραξαθηεξίδνληαη απφ κία ζπλζεηφηεηα, ε νπνία δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κφλν 

βάζεη ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, αλαθνξηθά κε ηνλ 

ρξφλν, ηνπ lead stimulus. Μειέηεο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πξνπαικηθή 

αλαζηνιή έρνπλ απνδείμεη, γηα παξάδεηγκα, πσο ε αλαζηνιή δελ αληαλαθιά 

κφλν ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ κεραληζκψλ πνπ πξνεγνχληαη ηεο πξνζνρήο, αιιά, 

επηπιένλ, κπνξεί λα αληηπξνζσπεχεη θαη έλαλ δείθηε κηαο πξψηκεο δηαδηθαζίαο 

εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο ζηνλ πξνπαικφ (Filion et al. 1993, 1998).   

     Δλψ, ζεσξνχκε πσο ε πξνπαικηθή αλαζηνιή απνηειεί ην απνηέιεζκα 

αλαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ, νη νπνίνη πξνεγνχληαη ηεο πξνζνρήο θαη 
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ελεξγνπνηνχληαη απφ ηνλ πξνπαικφ· αληηζέησο, άιια θαηλφκελα, φπσο είλαη ε 

εμνηθείσζε ή ε απνπζία ελεξγνπνίεζεο σο πξνο εξεζίζκαηα πνπ εκθαλίδνληαη 

ζε κηθξή ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο, εμεγνχληαη κέζσ ελδνγελψλ 

αηζζεηεξηαθψλ κεραληζκψλ ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ (Ornitz 1999).      

     Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνπζία ελφο πξνπαικνχ ζηελ 

απάληεζε ηνπ startle βξίζθνπλ εθαξκνγή θαηά ηελ κειέηε ηεο πξνζνρήο ζηνπο 

ελήιηθεο αλζξψπνπο θαη ζηα δψα (Balaban 1996, Filion et al. 1993, Filion et al. 

1998, Winslow et al. 2002).  

 

 

Β.3  ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ ΚΑΙ ΝΔΤΡΟΦΤΥΙΚΔ 

ΝΟΟΙ  

 

 

 

     Σν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηελ πξνπαικηθή αλαζηνιή, ην νπνίν πξνθχπηεη 

απφ ηελ ηαχηηζε ηεο κε έλαλ αμηφπηζην δείθηε πνπ κεηξά ηνλ αηζζεηηθνθηλεηηθφ 

εζκφ, έρεη δηεγεξζεί απφ επξήκαηα πνπ πηζηνπνηνχλ πσο δηαηαξαρέο κε γλσζηή 

δπζιεηηνπξγία ζε δνκέο ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο ελέρνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο 
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ΠΠΑ,  ζπλνδεχνληαη απφ ελδείμεηο κεησκέλεο γλσζηηθήο, θηλεηηθήο ή 

αηζζεηηθνθηλεηηθήο αλαζηνιήο.  

     Η Πξνπαικηθή Αλαζηνιή (ΠΠΑ) έρεη απνδεηρζεί, κέζσ ηεθκεξησκέλσλ 

κειεηψλ, ειιεηκκαηηθή, ζε αζζελείο κε ςχρσζε, φπσο είλαη ε ζρηδνθξέλεηα 

(Braff et al. 1978, 1992, 1999, 2001
 
b, Bolino et al. 1994, Kumari et al. 1999, 

2000, Weike et al. 2000) θαη ζε αζζελείο κε ζπλαθείο δηαηαξαρέο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δπζιεηηνπξγίεο ζηελ θίλεζε θαη ζε επηηειηθέο δηεξγαζίεο, 

φπσο είλαη ε κλήκε εξγαζίαο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ αζζελείο κε 

παζήζεηο, φπσο ε ζρηδφηππε δηαηαξαρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Cadenhead et al. 

1993), ε ςπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (Swerdlow et al. 1993 b), 

ε δηπνιηθή δηαηαξαρή (Perry et al. 2001), ε κείδσλ θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή 

(Perry et al. 2004), ε δηαηαξαρή παληθνχ (Ludewig et al. 2002), ε λφζνο ηνπ 

Huntington (HD) (Swerdlow et al. 1995c), ε λπθηεξηλή ελνχξεζε θαη δηαηαξαρή 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο (Ornitz et al. 1992), ην ζχλδξνκν Tourette (Castellanos 

et al. 1996, Swerdlow et al. 2001b), ν βιεθαξφζπαζκνο (Gomez-Wong et al. 

1998), νη κε-επηιεπηηθέο θξίζεηο (Pouretemad et al. 1998) θαη, πηζαλφλ, ε 

δηαηαξαρή κεηα-ηξαπκαηηθνχ ζηξεο (PTSD) (Grillon et al. 1996).  

        Οη αλσηέξσ δηαηαξαρέο ραξαθηεξίδνληαη, ζπκπησκαηηθά, απφ αλεπάξθεηα 

ησλ γλσζηηθψλ ηθαλνηήησλ, θαζψο θαη απφ δπζιεηηνπξγία ηνπ 
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αηζζεηηθνθηλεηηθνχ εζκνχ, ε νπνία ζπλδέεηαη κε ηηο παξαηεξνχκελεο αλσκαιίεο 

ηνπ θπθιψκαηνο πνπ εκπεξηέρεη ηηο δνκέο ηνπ θινηνχ, ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο, 

ηεο σρξάο ζθαίξαο θαη ηεο γέθπξαο 

(CSPP). Πξφθεηηαη γηα ην θχθισκα, ην νπνίν δηακεζνιαβεί ηελ ΠΠΑ (Swerdlow 

et al. 1992). 

 

Β.3.1  ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ  ΚΑΙ  ΦΤΥΧΗ 

 

 

 

     Η εθηίκεζε ηεο ΠΠΑ έρεη απνδεηρζεί πνιχηηκν εξγαιείν ζηε κειέηε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, αθελφο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπλάθεηαο ηνπ λεπξσληθνχ 

ππνζηξψκαηνο ηνπο θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε δηαηαξαγκέλε 

επεμεξγαζία γλσζηηθψλ θαη θηλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απνηειεί θπξίαξρν θιηληθφ 

γλψξηζκα ηεο λφζνπ. Παξφηη δελ είλαη ζαθέο αλ νη ζρηδνθξελείο αζζελείο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ δηαηαξαρέο ζηελ παξαηεηακέλε (sustained)  πξνζνρή 

(Callaway & Naghdi 1982), φπσο δηαθαίλεηαη θιηληθά θαη ππφ θαζεζηψο 

πεηξακαηηθψλ ζπλζεθψλ, εκθαλίδνπλ κεησκέλε ηθαλφηεηα λα θηιηξάξνπλ ή λα 

«απσζνχλ» εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα, θαζψο θαη δεπηεξεχνπζεο 

ζθέςεηο, ψζηε λα κελ εηζέξρνληαη ζηε ζπλείδεζε (Venables 1960, McGhie & 

Chapman 1961, Braff et al. 1978). 
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     Οη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα παξνπζηάδνπλ αλσκαιίεο ζηελ 

πξνπαικηθή αλαζηνιή, ππφ ηελ παξνπζία ελφο πξνπαικνχ (prepulse inhibition), 

ηφζν ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ε δηαδηθαζία επηηειείηαη απηφκαηα, φζν θαη 

ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ην ππνθείκελν θαιείηαη λα εζηηάζεη ηελ πξνζνρή 

ηνπ ζε εξέζηζκα κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά. Μεησκέλα επίπεδα ΠΠΑ, 

έρνπλ, επίζεο, δηαπηζησζεί ζε ζρηδνθξελείο, είηε ηα εξεζίζκαηα είλαη αθνπζηηθά, 

είηε είλαη απηηθά, είηε ειεθηξνδεξκαηηθά (Braff et al. 1978, 1992, 2001a, Grillon 

et al. 1992, Bolino et al. 1994, Kumari et al. 1999, 2000, Weike et al. 2000) ή 

αθφκα θαη φηαλ ηφζν ν παικφο, φζν θαη ν πξνπαικφο αθνξνχλ ζηελ ίδηα (intra-

modal) ή δηαθνξεηηθή (cross-modal) αηζζεηεξηαθή νδφ (Braff et al. 1992). 

Γηαηαξαρέο ζηελ ΠΠΑ αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα έρνπλ, επηπξνζζέησο, 

απνδεηρζεί ηφζν ζε ζπλζήθεο ρνξήγεζεο ζπλερψλ, φζν θαη δηαθξηηψλ 

πξνπαικψλ (Braff et al. 1978, 2001a).  

     Φπρνθπζηνινγηθέο κειέηεο, σζηφζν, εζηηαζκέλεο ζην ξφιν ηεο πξνζνρήο σο 

πξνο ηε ξχζκηζε ηεο ΠΠΑ ζηε λφζν, επηβεβαίσζαλ έλα εκθαλψο δηαθνξεηηθφ 

κνηίβν, απφ εθείλν πνπ, ζπγθξηηηθά, παξαηεξείηαη ζηνπο  πγηείο πιεζπζκνχο. 

Έηζη, ν Dawson θαη νη ζπλ. (1993) δηαπίζησζαλ απμεκέλα επίπεδα ηεο ΠΠΑ ζε 

πγηείο αλζξψπνπο, φηαλ νη δεχηεξνη ιάκβαλαλ ηελ πεξηνξηζηηθή νδεγία λα έρνπλ 

ζηξακκέλε ηελ πξνζνρή ηνπο ζηνπο πξνπαικνχο. Δπξφθεηην γηα έλα εχξεκα, ην 

νπνίν δελ επαιεζεχηεθε ζηελ νκάδα ησλ αζζελψλ κε δηεγλσζκέλε 

ζρηδνθξέλεηα. Σν ελ ιφγσ απνηέιεζκα ειέγρζεθε θαη ζε κηα επφκελε κειέηε ηεο 

ίδηαο νκάδαο αζζελψλ (Dawson et al. 2000). ηελ αλαθεξφκελε κειέηε, 

εληνπίζηεθε κηα ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλεπαξθνχο αχμεζεο ηεο ΠΠΑ, ζηελ 
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πεξίπησζε πνπ ε πξνζνρή ήηαλ ζηξακκέλε ζηνπο πξνπαικνχο, θαη ζηελ 

ζνβαξφηεηα ησλ παξαιεξεηηθψλ ηδεψλ, ηεο απνδηνξγαλσκέλεο ζθέςεο θαη ηεο 

θαρππνςίαο ησλ ζρηδνθξελψλ, φπσο απηά  εθηηκήζεθαλ κε ηελ Βξαρεία 

Κιίκαθα Δθηίκεζεο Φπρηαηξηθψλ πκπησκάησλ (Brief Psychiatric Rating  Scale 

– BPRS). Η αλεπαξθήο αχμεζε ηεο ΠΠΑ κε ηελ ειιηπή ελεξγνπνίεζε ησλ 

κεραληζκψλ πξνζνρήο ζηε λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ζπλνδεχεηαη απφ κεησκέλε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ, ε νπνία έρεη δηαπηζησζεί απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο Σνκνγξαθίαο Δθπνκπήο Πνδηηξνλίσλ (Positron 

Emission Tomography – PET) (Hazlett & Buchsbaum 2001).  

     Σξείο, επίζεο,  έξεπλεο (Braff, Stone, Callaway, Geyer, Glick & Bali 1978, 

Braff, Grillon & Geyer 1992, Grillon, Ameli, Charney, Krystal & Braff 1992) 

εληφπηζαλ κεησκέλε πξνπαικηθή αλαζηνιή ζε λνζειεπφκελνπο αζζελείο κε 

ςχρσζε, ππφ ζπλζήθεο παζεηηθήο πξνζνρήο, θαηά ηηο νπνίεο ρνξεγνχληαλ 

εξεζίζκαηα, δίρσο λα ππάξρεη ε ππνρξέσζε, απφ ηελ πιεπξά ησλ αζζελψλ, λα 

εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλν εξέζηζκα. ην ίδην ζπκπέξαζκα 

θαηέιεμε θαη κηα κεηαγελέζηεξε κειέηε (Dawson, Hazlett, Filion, Nuechterlein 

& Schell 1993), ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, νη νπνίνη 

είραλ ιάβεη εμηηήξην απφ ην λνζνθνκείν. Σν ελ ιφγσ γεγνλφο απνδεηθλχεη πσο, 

ην ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελν απνηειεί κηα απφδεημε επαισηφηεηαο πξνο ηελ 

ςχρσζε, εθφζνλ ε κεησκέλε πξνπαικηθή αλαζηνιή ζπζρεηίδεηαη κε  ειιηπή 

επεμεξγαζία ησλ δηαθφξσλ πιεξνθνξηψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ςπρσηηθψλ 

επεηζνδίσλ. 
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     Διιείκκαηα ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ startle παξνπζηάδνληαη, επίζεο, ζε άηνκα 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα ηε λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ζηα νπνία, φκσο δελ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί δηάγλσζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο λφζνπ. Οη κειέηεο, ζηηο νπνίεο ηα 

ππνθείκελα πνπ ζπκκεηέρνπλ αλήθνπλ ζε νκάδεο πςεινχ ξίζθνπ γηα ηε λφζν, 

απμάλνληαη ζπλερψο ζε αξηζκφ, δηφηη παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα. 

Έλα εμ απηψλ, είλαη ην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ ππνθείκελα δελ έρνπλ ππνζηεί ηηο 

ζπλέπεηεο κηαο ρξφληαο ζεξαπείαο κέζσ ηεο ρνξήγεζεο αληηςπρσηηθψλ 

θαξκάθσλ. Έλα δεχηεξν πιενλέθηεκα αθνξά ζηελ απνπζία καθξνρξφληαο 

λνζειείαο ησλ πξναλαθεξζέλησλ ππνθεηκέλσλ ζε ςπρηαηξηθέο θιηληθέο. Χο  

ραξαθηεξηζηηθά - πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηινγή ησλ αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ 

πνπ εληάρζεθαλ ζηηο αλσηέξσ έξεπλεο, ζεσξήζεθαλ ηα εμήο: Α) Σν αλεδνληθφ 

ζπλαίζζεκα, Β) ε απφζπαζε ηεο αληηιεπηηθήο ηθαλφηεηαο θαη Γ) ε καγηθή 

ζθέςε. Χο θιίκαθα αμηνιφγεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε εθείλε ηνπ Chapman 

(Chapman & Chapman 1987, Chapman, Chapman, Kwapil, Eckblad & Zinser 

1994). Οη Simons θαη Giardina (1992) δηαπίζησζαλ φηη ζε ππνθείκελα κε 

ειιείκκαηα ζηελ αληηιεπηηθή ηθαλφηεηα, αιιά ρσξίο αλεδνληθφ ζπλαίζζεκα, ηα 

νπνία βξίζθνληαλ ππφ ζπλζήθεο παζεηηθήο πξνζνρήο,  ε χπαξμε ελφο 

πξνπαικνχ πξνθαινχζε αλαζηνιή ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθλίδηνπ εγθιεηζκνχ 

ησλ βιεθάξσλ (ε απφζηαζε πξνπαικνχ - παικνχ ήηαλ 120ms), αιιά φρη ζην 

βαζκφ πνπ παξαηεξείηαη ζην κέζν φξν αηφκσλ ελφο πγηνχο δείγκαηνο.  

     Οη Cadenhead, Geyer θαη Braff (1993), παξαηήξεζαλ παξφκνηα ειιείκκαηα 

ζηελ πξνπαικηθή αλαζηνιή, ζε άηνκα κε ζρηδνηππηθή δηαηαξαρή ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ηα νπνία βξίζθνληαλ, επίζεο, ππφ ζπλζήθεο παζεηηθήο 
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πξνζνρήο. Οη Schell, Dawson, Hazlett θαη Filion (1995), δηεμήγαγαλ κειέηε ζηελ 

νπνία ζπκκεηείραλ λένη κε κέζν φξν ειηθίαο 19 εηψλ θαη θαηέιεμαλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε καγηθή ζθέςε απνηειεί έλα ηζρπξφ ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ ηάζε (επαισηφηεηα) πξνο δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο (ζρηδνηαμία).   

     πλαθή, σζηφζν, επξήκαηα, αλαθνξηθά κε ζεκαληηθά κεησκέλα επίπεδα ηεο 

ΠΠΑ, ππήξμαλ ζε κε ςπρσζηθνχο πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο ζρηδνθξελψλ 

αζζελψλ (Cadenhead et al. 2000),  γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ ΠΠΑ έλα 

ζεκαληηθφ θαη έγθπξν ελδνθαηλνηππηθφ δείθηε  γηα γελεηηθέο κειέηεο (Braff & 

Freedman 2001).     

 

 

 

Γεκνζηεύζεηο Αλαζηνιή ηνπ startle Αύμεζε εύξνπο ηνπ startle 

Bohlin θαη 

Graham(1977) 

Hackley θαη 

Graham(1984) 

 

 Με εληνιή πξνο ηα 

ππνθείκελα, βάζεη ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα εζηηάδνπλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζην 

εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί ην 

startle (παικφο). 

 

Anthony (1985) Κάζε θνξά πνπ πξνεγείηαη ηνπ 

αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ, 

έλα εξέζηζκα, θαηά 50-800ms, 

ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη σο 

αζζελέο (πξνπαικφο). Σν 

ηειεπηαίν δελ δχλαηαη λα 

πξνθαιέζεη ην αληαλαθιαζηηθφ. 

 

 

Anthony θαη Graham 

(1985) 

ηαλ ε αηζζεηεξηαθή νδφο ηνπ 

πξνπαικνχ είλαη δηαθνξεηηθή 
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απφ ηελ αηζζεηεξηαθή νδφ ηνπ 

εξεζίζκαηνο πνπ πξνθαιεί ην 

αληαλαθιαζηηθφ (παικφο). 

 

 

Anthony θαη Graham 

(1985) 

Αλζξψπηλα πξφζσπα θαη 

κνπζηθά θνκκάηηα πνπ έρνπλ 

ζεκαζία (πξνθαινχλ ην 

ελδηαθέξνλ), ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πξνπαικνί. 

 

 

Δηθφλεο νκνγελνχο 

ρξψκαηνο θαη θαζαξψλ 

ηφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

σο πξνπαικνί. 

 

Simons θαη Zelson 

(1985) 

Αλζξψπηλα ζψκαηα δίρσο 

ελδχκαηα, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πξνπαικνί. 

 

 

Δηθφλεο κε θαιάζηα θαη 

άιια νπδέηεξα αληηθείκελα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

πξνπαικνί. 

Filion, Dawson θαη 

Schell (1993, 1994) 

 

Ηρεηηθνί ηφλνη ζηνπο νπνίνπο ην 

άηνκν πξέπεη λα απνδίδεη 

πξνζνρή. 

 

 

Σφλνη ηνπο νπνίνπο ην άηνκν 

ζα έπξεπε λα αγλνήζεη. 

 

 

Ross (1961) 

Spence θαη Runquist 

(1958) 

Berg θαη Davis 

(1984) 

 

 Δξέζηζκα απερζέο. Άγρνο ην 

νπνίν έρεη πξνθιεζεί βάζεη 

απερζνχο εξεζίζκαηνο 

 

Lang, Bradley θαη 

Cuthbert (1990) 

Vrana, Spence θαη 

Lang (1988) 

Δηθφλεο ησλ νπνίσλ ην 

πεξηερφκελν έρεη ζεηηθφ ζζέλνο 

(Σν απνηέιεζκα είλαη εκθαλέο 

γηα ρξνληθά δηαζηήκαηα 

αλάκεζα ζην S1 θαη ζην S2 > 

1s) 

 

Δηθφλεο ησλ νπνίσλ ην 

πεξηερφκελν έρεη αξλεηηθφ 

ζζέλνο (Σν απνηέιεζκα 

είλαη εκθαλέο γηα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα αλάκεζα ζην S1 

θαη ζην S2 > 1s) 

 

 

Ehrlichman θαη 

Bastone (1992) 

 

 Γπζάξεζηεο νζκέο 
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Davis, Hitchcock θαη 

Rosen (1989) 

Vrana θαη Lang 

(1990) 

 

 Αγρψδεηο δηαηαξαρέο θαη 

θνβίεο 

 

Ornitz θαη Pynoos 

(1989) 

 Μεηαηξαπκαηηθή αγρψδεο 

δηαηαξαρή 

 

Patrick, Bradley θαη 

Lang (1994) 

Απνπζία ελίζρπζεο ηεο 

απαληεηηθφηεηαο ηνπ startle ζε 

άηνκα πνπ έρνπλ δηαπξάμεη 

εγθιήκαηα 

 

 

 

Simons θαη Giardina 

(1992) 

Cadenhead, Geyer 

θαη Braff (1993) 

Schell, Dawson, 

Hazlett θαη Filion 

(1995) 

 Διιεηκκαηηθή ηθαλφηεηα 

παξεκπνδηζκνχ απφ πξνπαικφ 

θαηά ηελ δηάξθεηα 

δηαδηθαζηψλ παζεηηθήο 

πξνζνρήο ζε άηνκα κε 

δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο 

 

  

Πίλαθαο 1. χλνςε ησλ ζπλζεθψλ αχμεζεο θαη κείσζεο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ startle. 

  

 

 

  

     Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δηελεξγεζεί κε ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο ΠΠΑ θαη ησλ γλσζηηθψλ δηαηαξαρψλ ζηε ζρηδνθξέλεηα. Μέζσ ησλ 

ελ ιφγσ εξεπλψλ, έρεη δηαπηζησζεί πσο νη δηαηαξαρέο ζηελ ΠΠΑ ζπζρεηίδνληαη 

ζεκαληηθά κε ηηο δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο (Perry & Braff 1994, Perry et al. 1999) 

θαη ηε δηαζπαζηηθφηεηα (Karper et al. 1996) ζε ζρηδνθξελείο αζζελείο. 

Μεησκέλα επίπεδα ηεο ΠΠΑ έρνπλ, επίζεο, παξαηεξεζεί ζε αζζελείο κε 

ζπγθεθξηκέλεο λεπξνςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, φπσο εθηηκήζεθαλ κε ην 
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Πνιπδηάζηαην Δξσηεκαηνιφγην ηεο Πξνζσπηθφηεηαο ηεο Μηλλεζφηα 

(Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI), (Swerdlow et al. 

1995a). 

     Δλ παξαιιήισ, δηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο ηα 

κεησκέλα επίπεδα ηεο ΠΠΑ ζηε ζρηδνθξέλεηα ζπλδένληαη κε ζπγθεθξηκέλνπο 

δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο θαη ζπκπηψκαηα, φπσο είλαη ε έλαξμε ηεο λφζνπ ζε 

λεαξή ειηθία (Kumari et al. 2000) θαη ε απμεκέλε παξνπζία ζεηηθψλ θαη 

αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ (Braff et al. 1999). ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία (Perry & 

Braff 1994, Braff et al. 1999, Kumari et al. 1999), ελ ηνχηνηο, ηα αλσηέξσ 

απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη δηηηά, θαζψο θάπνηεο απφ ηηο παξαηεξνχκελεο 

ζπζρεηίζεηο απνδίδνληαη ζε ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ πεξί νπ ν ιφγνο 

δείγκαηνο αζζελψλ (π.ρ. πεξηνξηζκέλν εχξνο ειηθίαο ή ζπκπησκάησλ, ζηάδην 

ηεο λφζνπ θαη ηζηνξηθφ ζεξαπείαο) ή ζε ζπγθεθξηκέλεο πεηξακαηηθέο 

παξεκβάζεηο. ηνλ αληίπνδα, σζηφζν, βξίζθνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θάπνησλ 

κειεηψλ, ζχκθσλα κε ηα νπνία, ππάξρνπλ αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, νη νπνίνη 

δελ επηβεβαηψλνπλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ΠΠΑ. Δίλαη 

απαξαίηεην, βέβαηα, λα αλαθεξζεί πσο ζηηο ελ ιφγσ έξεπλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

πνιχπινθνη πεηξακαηηθνί ζρεδηαζκνί θαη ε ιήςε ηνπ δείγκαηνο δελ 
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πξαγκαηνπνηήζεθε κε απζηεξά ηεξνχκελα θξηηήξηα (Dawson et al. 1993, Ford et 

al. 1999). 

     Βάζεη δηαθφξσλ κειεηψλ, εζηηαζκέλσλ ζε δψα, δηαηππψζεθε ε ππφζεζε φηη 

ηα αληηςπρσζηθά θάξκαθα αλαζηξέθνπλ ηε δηαηαξαρή ηεο ΠΠΑ ζηνπο αζζελείο 

πνπ λνζνχλ απφ ζρηδνθξέλεηα.  ηηο έξεπλεο απηέο, ρξεζηκνπνηήζεθαλ δψα, ζηα 

νπνία πξνθιήζεθε δηαηαξαρή ηεο ΠΠΑ κέζσ κηαο πνηθηιίαο θαξκαθνινγηθψλ 

παξεκβάζεσλ ζηα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία, φπσο έρεη 

δηαπηζησζεί, δπζιεηηνπξγνχλ ζηε ζρηδνθξέλεηα. Καηά πξψην ιφγν, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζπζηεκηθή ρνξήγεζε άκεζσλ θαη έκκεζσλ ληνπακηλεξγηθψλ 

αγσληζηψλ (απνκνξθίλε θαη ακθεηακίλε), θαζψο θαη ζεξνηνληλεξγηθψλ 

αγσληζηψλ ή κε-ζπλαγσληζηηθψλ αληαγσληζηψλ ησλ NMDA ππνδνρέσλ 

(δηδνζηιπίλε), θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, πξνθιήζεθαλ θαηαζηξνθέο κε ζηφρν ηελ 

επίηεπμε κηαο δηαηαξαγκέλεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζην ληνπακηλεξγηθφ θαη 

ην γινπηακηλεξγηθφ ζχζηεκα. Οη δχν πξναλαθεξζείζεο ζπλζήθεο είραλ σο 

απφξξνηα  κηα ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο ΠΠΑ (Swerdlow & Geyer 

1998), ε νπνία, φπσο παξαηεξήζεθε, ήηαλ δπλαηφλ λα αληηζηξαθεί κε ηε 

ρνξήγεζε αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ. 

     Η αλσηέξσ ππφζεζε νδήγεζε ηνλ  Weike θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2000) λα 

ζπγθξίλνπλ ηα επίπεδα ηεο ΠΠΑ πέληε ςπρσζηθψλ αζζελψλ κε νμεία 
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επηδείλσζε, άλεπ θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, κε ηα επίπεδα ηεο ΠΠΑ είθνζη 

αζζελψλ κε ζρηδνθξέλεηα ππφ θαζεζηψο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Απφ ηελ 

αλαθεξφκελε έξεπλα πξνέθπςαλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: Α) Οη ππφ αγσγή 

αζζελείο εθδήισζαλ ΠΠΑ ηεο ηάμεσο ηνπ 50% ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ ησλ πγηψλ, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη πσο ηα επίπεδα ηεο ΠΠΑ ησλ ελ ιφγσ 

αζζελψλ εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη ρακειφηεξα απφ απηά ηεο νκάδαο ειέγρνπ, 

ρσξίο, σζηφζν, λα παξαηεξείηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά,  Β) Οη άλεπ 

αγσγήο αζζελείο εθδήισζαλ πιήξε έιιεηςε ΠΠΑ, κε απνηειέζκαηα πνπ 

ραξαθηεξίζηεθαλ ζην ζχλνιν ηνπο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά σο πξνο ηα αληίζηνηρα 

ηεο νκάδαο ησλ πγηψλ, Γ) Γηαθάλεθε ζεκαληηθή ζεηηθή  ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηα 

επίπεδα ηεο ΠΠΑ θαη ηε ζνβαξφηεηα ησλ ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ. 

Απηφ ζήκαηλε πσο νη αζζελείο κε έληνλα ζεηηθά ζπκπηψκαηα παξνπζίαδαλ, 

ηαπηφρξνλα, κεησκέλα επίπεδα ΠΠΑ, παξά ην γεγνλφο φηη βξίζθνληαλ ππφ ηελ 

επίδξαζε ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, Γ) Γελ δηαπηζηψζεθε αλάινγε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ επηπέδσλ ηεο ΠΠΑ θαη ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο ςπρνπαζνινγίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηε 

ζπγθεθξηκέλε λφζν. χκθσλα κε ηα αλσηέξσ απνηειέζκαηα, ζα κπνξνχζακε λα 

θαηαιήμνπκε ζε κηα αξρηθή ππφζεζε πσο ε απαινηθή ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ΠΠΑ 
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ζηε λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζπζρεηίδεηαη κε ηηο θιηληθέο δπλαηφηεηεο ησλ 

αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ. 

     Δπ‟ αθνξκήο απηνχ, δηελεξγήζεθαλ έξεπλεο ζε δψα, κέζσ ησλ νπνίσλ 

δηαπηζηψζεθε πσο νη δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ, φπσο 

είλαη ηα θιαζηθά θαη ηα άηππα αληηςπρσζηθά, δξνπλ κέζσ δηαθνξεηηθψλ 

λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ. Λφγσ απηνχ, είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ 

δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ΠΠΑ. Έρεη 

απνδεηρζεί, γηα παξάδεηγκα, πσο ηα θιαζηθά αληηςπρσζηθά, φπσο ε 

αινπεξηδφιε, βειηηψλνπλ ηα ρακειά επίπεδα ηεο ΠΠΑ, ηα νπνία πξνθαινχληαη 

απφ ηε ρνξήγεζε ληνπακηλεξγηθψλ αγσληζηψλ (Mansbach et al. 1988, Swerdlow 

et al. 1994a), αιιά παξνπζηάδνληαη αλαπνηειεζκαηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

κεησκέλεο ΠΠΑ, ε νπνία  πξνθαιείηαη απφ ηε ρνξήγεζε θαηλθπθιηδίλεο (non-

competitive NMDA antagonist) (Keith et al. 1991).  ηνλ αληίπνδα βξίζθνληαη 

ηα άηππα αληηςπρσζηθά, φπσο ε θινδαπίλε, ηα νπνία, ιφγσ ηνπ επξχηεξνπ  

θαξκαθνινγηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, δηαθαίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο δηαηαξαρήο ηεο ΠΠΑ, πνπ νθείιεηαη ζηελ ρνξήγεζε  

θαηλθπθιηδίλεο (non-competitive NMDA antagonist) ή ακθεηακίλεο (DA 

releaser) ζηα δψα (Swerdlow et al. 1991, Bakshi et al. 1994). ε αθφινπζεο 

ζπγθξηηηθέο κειέηεο (Kumari et al. 1999, 2000, 2002,  Oranje et al. 2002,   
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Leumann et al. 2002)  κεηαμχ θιαζηθψλ θαη άηππσλ αληηςπρσζηθψλ, νη νπνίεο 

βαζίζηεθαλ ζηελ ππφζεζε φηη ηα άηππα αληηςπρσζηθά ζα κπνξνχζαλ ελ δπλάκεη 

λα είλαη πην απνηειεζκαηηθά απφ ηα θιαζηθά σο πξνο ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δηαηαξαρψλ ηεο ΠΠΑ ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα,  δελ δηαπηζηψζεθε νπδεκία 

δηαθνξά. Σφζν ηα άηππα, φζν θαη ηα θιαζηθά αληηςπρσζηθά θάξκαθα 

απνθαηέζηεζαλ ηελ ΠΠΑ ησλ αζζελψλ ζε επίπεδα ζπγθξίζηκα κε εθείλα ησλ 

πγηψλ πιεζπζκψλ. Δλ ηνχηνηο, ππάξρνπλ θαη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο, ζηηο 

νπνίεο έρνπλ θαηαγξαθεί θάπνηα αξλεηηθά επξήκαηα, ιηγνζηά ζε αξηζκφ. 

χκθσλα κε ηηο ελ ιφγσ αλαθνξέο, ε ρνξήγεζε αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ δελ 

επηθέξεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ζηα ειιείκκαηα ηεο ΠΠΑ 

(Mackeprang et al. 2002,  Duncan et al. 2003). Χζηφζν, πξφθεηηαη γηα 

πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο νπνίεο, ν πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο ζα κπνξνχζε λα ηεζεί 

ππφ ακθηζβήηεζε.  

 

Β.3.2  ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ  ΚΑΙ   

ΦΤΥΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ- ΚΑΣΑΝΑΓΚΑΣΙΚΗ ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ   

   

 

     Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δηελεξγεζεί θαηά ην παξειζφλ αλαθνξηθά κε ηελ 

ππφζεζε   ζπζρέηηζεο  ηεο   ΠΠΑ κε   ηελ  Φπραλαγθαζηηθή  -  Καηαλαγθαζηηθή  



 

 
65 

Γηαηαξαρή. 

     Πξψηνη, ν Swerdlow θαη νη ζπλ., πξαγκαηνπνηψληαο δχν αλεμάξηεηεο 

ρξνληθά κειέηεο (1993b, 1997b), ζπλέθξηλαλ ηελ ΠΠΑ πγηψλ καξηχξσλ κε ηελ 

ΠΠΑ αζζελψλ κε Φπραλαγθαζηηθή - Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή. πσο 

δηαπίζησζαλ ζε θαζεκία απφ ηηο κειέηεο ηνπο, νη αζζελείο παξνπζίαδαλ 

κεησκέλα επίπεδα ΠΠΑ ζε αληηπαξαβνιή κε ην δείγκα πγηψλ. ε αλάινγα 

απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη νη έξεπλεο ηνπ Schall et al. (1996), νη νπνίνη 

έθαλαλ ιφγν γηα κηα κηθξή, αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ 

ηεο ΠΠΑ ζε αζζελείο κε Φπραλαγθαζηηθή - Καηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή, ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα πγηψλ.      

 

  

Β.3.3  ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ  ΚΑΙ   

ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ ΔΛΛΔΙΜΜΑΣΙΚΗ 

ΠΡΟΟΥΗ/ΤΠΔΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

 

  

     Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο εξεπλψλ έρεη ιάβεη ρψξα θαηά ην παξειζφλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο ΠΠΑ θαη ηεο 

Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/Τπεξθηλεηηθφηεηαο (attention deficit 
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hyperactivity disorder-ADHD). Η Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο 

πξνζνρήο/Τπεξθηλεηηθφηεηαο εκθαλίδεη ζπρλά ζπλλνζεξφηεηα κε έλαλ 

ζεκαληηθφ αξηζκφ λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο είλαη ην  πλδξφκνπ 

Tourette θαη ε Νπρηεξηλή Δλνχξεζε.  Γηάθνξεο κειέηεο, θαηά ην παξειζφλ, 

έρνπλ εζηηαζζεί ζηελ ζπλχπαξμε ησλ αλσηέξσ δηαηαξαρψλ κε ηε Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/Τπεξθηλεηηθφηεηαο ζε δείγκαηα αζζελψλ, νη νπνίνη 

πιεξνχλ δηαγλσζηηθά ηηο ελ ιφγσ ζπλζήθεο. 

     ε κηα απφ ηηο ελ ιφγσ κειέηεο, ν Castellanos et al. (1996) ζπλέθξηλαλ ηξεηο 

εξεπλεηηθέο νκάδεο αξξέλσλ. ηελ πξψηε νκάδα αλήθαλ αζζελείο κε Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/Τπεξθηλεηηθφηεηαο θαη ζπλλνζεξφηεηα γηα χλδξνκν 

Tourette. Η δεχηεξε νκάδα πεξηειάκβαλε αζζελείο πνπ είραλ δηαγλσζηεί κφλν 

γηα Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/Τπεξθηλεηηθφηεηαο θαη ε ηξίηε ήηαλ ε 

νκάδα ειέγρνπ πνπ απαξηηδφηαλ απφ πγηείο άξξελεο. Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο απνδείρζεθε πσο ε πξψηε θαηά αληηζηνηρία νκάδα, είρε  ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά κεησκέλα επίπεδα ΠΠΑ, ζπζρεηηδφκελε κε ηελ δεχηεξε νκάδα, 

θαζψο θαη ηελ ηξίηε νκάδα ησλ πγηψλ. 

     Μηα πξνγελέζηεξε κειέηε ηνπ Swerdlow et al. (1994b) θαηέδεημε πσο ηα 

επίπεδα ηεο ΠΠΑ ζε κηα νκάδα ελειίθσλ παζρφλησλ απφ χλδξνκν Tourette 

ήηαλ θπζηνινγηθά, ελψ αληηζέησο ζε δείγκα αλήιηθσλ παηδηψλ πνπ λνζνχζαλ 
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απφ ην ίδην ζχλδξνκν ηα πνζνζηά ηεο ΠΠΑ δηαπηζηψζεθαλ κεησκέλα, είηε είραλ 

δερζεί αθνπζηηθά εξεζίζκαηα, είηε είραλ ππνβιεζεί κεηαγελέζηεξα  (Swerdlow 

et al. 2001a) ζηελ ίδηα δηαδηθαζία, ιακβάλνληαο εξεζίζκαηα απηηθνχ  ηχπνπ.   

     Ο Ornitz et al. (1992) κειέηεζαλ ηελ ΠΠΑ ζε 43 άξξελεο, δηαγλσζκέλνπο κε 

ADHD, εθ ησλ νπνίσλ νη 13 παξνπζίαδαλ ζπλλνζεξφηεηα γηα λπρηεξηλή 

ελνχξεζε.  Σν ελ ιφγσ δείγκα ην ζπλέθξηλαλ κε κηα νκάδα 17 αξξέλσλ, νη 

νπνίνη είραλ δηαγλσζζεί κφλν γηα λπρηεξηλή ελνχξεζε, θαζψο θαη κε κηα νκάδα 

πγηψλ καξηχξσλ, ε νπνία απνηειείην απφ 42 άξξελεο.  χκθσλα κε ηα 

ζπκπεξάζκαηα απηήο ηεο έξεπλαο, νη αζζελείο, νη νπνίνη είραλ δηαγλσζζεί κε ηε 

Γηαηαξαρή ηεο λπρηεξηλήο ελνχξεζεο, παξνπζίαδαλ κεησκέλα επίπεδα ηεο ΠΠΑ, 

αλεμαξηήησο ζπλλνζεξφηεηαο γηα ADHD. Αληηζέησο, ε Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/Τπεξθηλεηηθφηεηαο δελ δηαπηζηψζεθε λα ελέρεη θάπνην 

ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο ΠΠΑ. Δλ ζπλερεία, ν Ornitz et al. (1999) κειέηεζαλ 

πεξαηηέξσ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηηο κε θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο ηεο ΠΠΑ θαη ηε 

Γηαηαξαρή ηεο λπρηεξηλήο ελνχξεζεο κε ζπλλνζεξφηεηα γηα Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο πξνζνρήο/Τπεξθηλεηηθφηεηαο. ηελ ελ ιφγσ κειέηε ην 31% ησλ 

ελνπξεηηθψλ θαη ην 36% ησλ κε ελνπξεηηθψλ αξξέλσλ είραλ δηαγλσζζεί θαη γηα 

ADHD. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο έξεπλαο, 

δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο λπρηεξηλήο ελνχξεζεο θαη ηεο 
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δηαηαξαρήο ηεο ΠΠΑ. Οη άξξελεο, κάιηζηα, νη νπνίνη είραλ δηαγλσζζεί θαη κε ηηο 

δχν δηαηαξαρέο,  εκθάληδαλ ρακειφηεξα επίπεδα ΠΠΑ ζε ζχγθξηζε κε ην δείγκα 

αξξέλσλ πνπ παξνπζίαδαλ ζην ηζηνξηθφ ηνπο κφλν ηελ Γηαηαξαρή ηεο 

λπρηεξηλήο ελνχξεζεο.  

     Σν πξναλαθεξζέλ εχξεκα ζπλάδεη κε ηα εξεπλεηηθά πνξίζκαηα ηνπ 

Castellanos et al. (1996), θαζψο θαη ηνπ Adler et al. (1999). Αλαθνξηθά κε ην 

πξψην πφξηζκα, ε ΠΠΑ δελ παξαηεξήζεθε δηαηαξαγκέλε ζε άξξελεο 

δηαγλσζκέλνπο κε ADHD, φηαλ δελ είραλ ζπλλνζεξφηεηα γηα θάπνηα άιιε 

λεπξναλαπηπμηαθή δηαηαξαρή. ζνλ αθνξά ζην δεχηεξν ρξνληθά πφξηζκα, ηα 

επίπεδα ηεο ΠΠΑ απνδείρζεθαλ απμεκέλα ζε ελήιηθεο δηαγλσζκέλνπο κε 

ADHD, ζε αληηπαξαβνιή κε εθείλνπο πνπ απνηεινχζαλ ηελ πγηή νκάδα 

ειέγρνπ.  

 

  

Β.3.4  ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ  ΚΑΙ   

ΜΔΣΑ-ΣΡΑΤΜΑΣΙΚΗ ΑΓΥΧΓΗ ΓΙΑΣΑΡΑΥΗ 

 

  

  

     Η απμεκέλε επαηζζεζία ηνπ Αληαλαθιαζηηθνχ Αηθληδηαζκνχ (APA 2000) 

ζεσξείηαη απνδεδεηγκέλα έλα εθ ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ κηαο απφ ηηο πην 
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γλσζηέο λεπξσηηθέο δηαηαξαρέο· ηεο απνθαινχκελεο «Μεηα-ηξαπκαηηθήο 

αγρψδνπο δηαηαξαρήο» (post-traumatic stress disorder – PTSD). Καηά ην 

παξειζφλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί πνιιέο κειέηεο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ ήηαλ ε 

δηεξεχλεζε ηνπ εχξνπο ηνπ ΑΑ ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αηφκσλ πνπ είραλ 

δηαγλσζζεί κε PTSD, φπσο ήηαλ γπλαίθεο κεηά απφ ζεμνπαιηθή επίζεζε 

(Morgan et al. 1997), παηδηά  (Ornitz & Pynoos 1989), θαζψο θαη βεηεξάλνη 

καρψλ (Butler et al. 1990,  Grillon et al. 1996, 1998,  Morgan et al. 1996). Σα 

απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ εξεπλψλ δελ είλαη ζαθή. ε έλα πνζνζηφ εμ απηψλ 

δηαπηζηψζεθε πσο ην εχξνο ηνπ ΑΑ ήηαλ κεησκέλν (Ornitz & Pynoos 1989), ελψ 

ζε θάπνηεο άιιεο εθηηκήζεθε σο θπζηνινγηθφ  (Grillon et al. 1996) ή αθφκα θαη 

απμεκέλν (Butler et al. 1990, Morgan et al. 1996). Δπηπξνζζέησο, ηα επίπεδα ηεο 

ΠΠΑ είραλ αμηνινγεζεί ζε θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ έξεπλεο σο θπζηνινγηθά  

(Butler et al. 1990, Grillon et al. 1998), ελψ, αληηζέησο, ζε έλα άιιν πνζνζηφ, 

απνδείρζεθαλ κεησκέλα (Ornitz & Pynoos 1989,  Grillon et al. 1996). 

     ε έλα πξψην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα ησλ Ornitz & Pynoos  (1989), νη νπνίνη 

ζχγθξηλαλ έμη παηδηά κε δηάγλσζε PTSD κε έμη πγηή παηδηά, δηαπηζηψζεθαλ 

δηαηαξαρέο ηεο ΠΠΑ ζηελ πξψηε θαηεγνξία παηδηψλ ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε 

θαηεγνξία. Δλ ζπλερεία, ν Butler et al. (1990), ρξεζηκνπνηψληαο αθνπζηηθά θαη 

απηηθά εξεζίζκαηα, αληηπαξέβαιιαλ ηα επίπεδα ηεο ΠΠΑ αλάκεζα ζε 20 
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βεηεξάλνπο ηνπ Βηεηλάκ κε δηάγλσζε PTSD θαη ζε 18 βεηεξάλνπο ρσξίο ηε 

δηάγλσζε ηεο ελ ιφγσ δηαηαξαρήο, αιιά κε αλάινγε εκπεηξία ζε πεδία καρψλ. Η 

ππφζεζε, ε νπνία είρε ηεζεί πξνο δηεξεχλεζε, ήηαλ φηη νη βεηεξάλνη κε δηάγλσζε 

PTSD, ζα εκθάληδαλ κεγαιχηεξν εχξνο ή/θαη κεησκέλν νπδφ ηνπ ΑΑ, ζε ζρέζε 

κε ηελ πγηή νκάδα ειέγρνπ. Δπηβεβαηψλνληαο ηκήκα ηνπ δεχηεξνπ ζθέινπο ηεο 

ππφζεζεο, ηα άηνκα κε δηάγλσζε PTSD παξνπζίαδαλ ζεκαληηθά κεησκέλν νπδφ 

γηα ηελ έθιπζε ηνπ αθνπζηηθνχ ΑΑ, αιιά δελ εκθάληδαλ δηαθνξέο ζην εχξνο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληαλαθιαζηηθνχ, είηε επξφθεηην γηα ηε ζπλζήθε θαηά ηελ 

νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ αθνπζηηθά, είηε γηα ηε πεξίπησζε ρξήζεο απηηθψλ 

εξεζηζκάησλ. Δπηπιένλ, δηαπηζηψζεθε πσο νη δχν νκάδεο δελ παξνπζίαδαλ 

δηαθνξά ζηα επίπεδα ηεο ΠΠΑ κε αθνπζηηθνχο παικνχο θαη πξνπαικνχο ή κε 

αθνπζηηθνχο παικνχο θαη απηηθνχο πξνπαικνχο. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξνεγνχκελεο κειέηεο, ν Grillon et al. (1996) ζπλέρηζαλ 

ηηο έξεπλεο ησλ πξνθαηφρσλ ηνπο, ζπγθξίλνληαο κεηαμχ ηνπο ηξεηο λέεο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ: α) Η πξψηε θαηεγνξία πεξηειάκβαλε  21 βεηεξάλνπο ηνπ 

Βηεηλάκ κε ηε δηάγλσζε ηεο PTSD, νη νπνίνη δελ ειάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή 

αγσγή, β) ε δεχηεξε θαηεγνξία απνηειείην απφ κηα νκάδα βεηεξάλσλ ηνπ 

Βηεηλάκ, νη νπνίνη δελ είραλ δηαγλσζζεί γηα PTSD θαη γ) ε θαηεγνξία καξηχξσλ 

απαξηηδφηαλ απφ κηα νκάδα απιψλ πνιηηψλ.  ιεο νη νκάδεο είραλ ζπγθξίζηκν 



 

 
71 

εχξνο ηνπ ΑΑ. χκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξναλαθεξζείζαο κειέηεο, ε 

δηαγλσζκέλε κε ηε δηαηαξαρή νκάδα εκθάληδε κεησκέλε ΠΠΑ ζε ζρέζε κε ηελ 

νκάδα ειέγρνπ ησλ απιψλ πνιηηψλ, γεγνλφο ην νπνίν  δελ ίζρπε θαηά ηελ 

ζχγθξηζε ηεο κε ηελ ηξίηε νκάδα ησλ κε δηαγλσζκέλσλ κε ηε δηαηαξαρή 

βεηεξάλσλ. ηα πιαίζηα κηαο δεχηεξεο κειέηεο ηνπο, ν Grillon et al. (1998) 

εξεχλεζαλ ηελ επίδξαζε ηνπ ζθφηνπο ζην εχξνο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ 

αηθληδηαζκνχ θαη ζηελ ΠΠΑ ζηηο ίδηεο θαηεγνξίεο αηφκσλ. ε αληίζεζε κε ηελ 

πξψηε ηνπο κειέηε, δηαπίζησζαλ πσο ην εχξνο ηνπ ΑΑ ήηαλ πςειφηεξν ζηελ 

νκάδα κε ηε δηάγλσζε ηεο αγρψδνπο δηαηαξαρήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο δχν νκάδεο 

πνπ δελ είραλ ηελ ελ ιφγσ δηάγλσζε. Χζηφζν, ε %ΠΠΑ δε δηέθεξε ζεκαληηθά 

κεηαμχ ησλ ηξηψλ νκάδσλ. Δπηπιένλ, ην ζθνηάδη αχμεζε ην εχξνο ηνπ ΑΑ θαη 

ζηηο ηξεηο νκάδεο, απνδεηθλχνληαο ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ νκάδα κε ηε 

δηαγλσζκέλε κεηα-ηξαπκαηηθή αγρψδε δηαηαξαρή. κσο, ε παξάκεηξνο ηνπ 

ζθφηνπο δελ θάλεθε λα  επεξεάδεη ηελ ΠΠΑ. 

     Σα πνηθίια απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ κειεηψλ, αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα 

ηεο ΠΠΑ ζηελ PTSD, δηθαηνινγνχληαη πηζαλφλ απφ ηηο δηαθνξεηηθέο 

πεηξακαηηθέο παξακέηξνπο, νη νπνίεο πηνζεηήζεθαλ ζε θάζε κειέηε. Γηα 

παξάδεηγκα, ελψ ν Butler et al. (1990) έθαλαλ κνλίκσο ρξήζε ελφο ζπλερνχο 

βαζηθνχ ζνξχβνπ έληαζεο 70 dB, ζηηο δχν κειέηεο ηνπ Grillon et al. (1996), 
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(1998) δελ αλαθέξεηαη ε χπαξμε αλάινγνπ βαζηθνχ ζνξχβνπ. Δπηπξνζζέησο, 

ζηε κειέηε ηνπ Butler et al. (1990) ρξεζηκνπνηήζεθαλ πςειφηεξεο έληαζεο 

παικνί θαη πξνπαικνί ζε αληηπαξαβνιή κε φιεο ηηο ππφινηπεο κειέηεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ. ηε κειέηε, κάιηζηα, ησλ Ornitz & Pynoos  (1989), νη πξνπαικνί 

ήηαλ ηφλνη 1000 Hz, ελψ ζηε κειέηε ηνπ Butler et al. (1990), νη πξνπαικνί ήηαλ 

ξηπέο ιεπθνχ ζνξχβνπ. Δλ θαηαθιείδη, πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο, φηαλ νη νκάδεο, 

αλάκεζα ζηηο νπνίεο γίλεηαη ε ζχγθξηζε, δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ 

εχξνπο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ ζηα εξεζίζκαηα - παικνχο, 

ζεσξείηαη ζεκαληηθφ ε ζπγθεθξηκέλε παξάκεηξνο λα ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο ΠΠΑ. πσο πξναλαθέξζεθε, ην εχξνο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ 

αηθληδηαζκνχ κεηψζεθε, απμήζεθε ή έκεηλε ακεηάβιεην ζηηο δηάθνξεο κειέηεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, ε ελ ιφγσ δηαθνξνπνίεζε ζπλέβαιιε ελ δπλάκεη θαζνξηζηηθά ζην 

απνηέιεζκα ηεο ΠΠΑ, φπσο παξαηεξήζεθε.                                                                                            

   

Β.4  Η ΠΡΟΠΑΛΜΙΚΗ ΑΝΑΣΟΛΗ Χ ΔΝΓΟΦΑΙΝΟΣΤΠΟ 

ΓΙΑ ΦΤΥΧΗ 

 

  

  

     Καηά ηα ηειεπηαία έηε απνθαιχπηνληαη ζηαδηαθά κνξηαθνί κεραληζκνί 

θαηλνκέλσλ, βαξχλνπζαο ζεκαζίαο, ηελ χπαξμε ησλ νπνίσλ γλσξίδακε 
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παιαηφζελ, ρσξίο λα είκαζηε ζε ζέζε λα εθηηκνχκε ην πνζνζηφ θαη ηελ πνηφηεηα 

ηεο ζπκβνιή ηνπο ζηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Σέηνηνπ είδνπο κνξηαθνί 

κεραληζκνί ζεσξνχληαη νη θξίζηκεο (critical) πεξίνδνη ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ, 

ζηηο φπνηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εκβξπτθή, ε παηδηθή, θαζψο θαη ε εθεβηθή 

ειηθία. Οη ελ ιφγσ πεξίνδνη ραξαθηεξίδνληαη σο θξίζηκνη, δηφηη νη πνηθίιεο 

παξνδηθέο επηδξάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο 

ελδέρεηαη λα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηά ησλ ρξνληθψλ απηψλ δηαζηεκάησλ, 

απνδεηθλχεηαη πσο έρνπλ καθξνρξφληα ή κφληκε δξάζε ζηνλ νξγαληζκφ. Οη 

κνξηαθνί κεζνιαβεηέο ησλ αλσηέξσ επηδξάζεσλ είλαη νξκφλεο ή άιια 

ζεκαηνθφξα κφξηα, ηα νπνία δελ αλαιακβάλνπλ κφλν ξπζκηζηηθέο, αιιά θαη 

“νξγαλσηηθέο” δξάζεηο. Οη δξάζεηο απηέο, αζθνχληαη ζηνλ εγθέθαιν, αιιά θαη 

ζε φινπο ηνπο ηζηνχο. Οξηζκέλεο, κάιηζηα, εμ απηψλ επηδξνχλ ζην ίδην ην 

γελεηηθφ πιηθφ, ην DNA, θαη γηα ην ιφγν απηφ, ηνπο έρεη απνδνζεί ν φξνο 

«επηγελεηηθέο». πλεπψο, δελ θέξνπκε κφλν ην γνληδίσκα καο, αιιά θαη ην 

«επηγνληδίσκά» καο, ην νπνίν εμαξηάηαη απφ ηηο νξκφλεο θαη ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν εθηίζεηαη ν νξγαληζκφο καο θαηά ηηο θξίζηκεο πεξηφδνπο ηεο δσήο. Σν 

γνληδίσκα ζε ζπλδπαζκφ κε ην επηγνληδίσκα, πξνζδίδνπλ ην θαηλφηππφ ηνπ 

εθάζηνηε αηφκνπ. Ο θαηλφηππνο, ν νπνίνο αθνξά ζην «θαίλεζζαη», δειαδή ζηα 

δηαθξηηά κε γπκλφ νθζαικφ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ελφο αηφκνπ, 

απνθαιείηαη «εμσθαηλφηππνο», ελψ ν θαηλφηππνο, ν νπνίνο αθνξά ζε  

εζσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά, νλνκάδεηαη «ελδνθαηλφηππνο».  

     Έλα πξφζθαην παξάδεηγκα επηγνληδηαθήο αιιαγήο είλαη απηφ, ην νπνίν 

δηαπηζηψζεθε κεηά απφ ρξφληα ζε αζζελείο, νη νπνίνη είραλ ππνζηεί ζεμνπαιηθή 
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θαθνπνίεζε σο παηδηά. ηα ελ ιφγσ άηνκα, ε ξπζκηζηηθή πεξηνρή ηνπ γνληδίνπ 

ηνπ ππνδνρέα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ, είλαη κεζπιησκέλε, κε απνηέιεζκα ε 

παιίλδξνκε αξλεηηθή ξχζκηζε ηνπ άμνλα ησλ επηλεθξηδίσλ λα παξνπζηάδεηαη 

ειαηησκαηηθή θαη ν άμνλαο λα ππεξιεηηνπξγεί, φηαλ ν νξγαληζκφο εθηίζεηαη ζε 

ζπλζήθεο ζηξέο, κε φ,ηη ην γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη. Αλαθεθαιαηψλνληαο, ζα 

κπνξνχζακε λα νξίζνπκε σο νιηθφ θαηλφηππν ελφο νξγαληζκνχ ην απνηέιεζκα 

ηεο γελεηηθήο θαη επηγελεηηθήο πνηθηιίαο ηνπ κε ηηο ξπζκηζηηθέο επηδξάζεηο ησλ 

νξκνλψλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

     Ο θαηλφηππνο ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλα ζχλνιν 

εηδηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζπκπησκάησλ. Μηα λέα επηζηεκνληθή δηάζηαζε 

ηαμηλνκεί ζηνηρεία ηνπ θαηλνηχπνπ απηνχ ζε ζρέζε κε κνξην-γνληδηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Σα πξναλαθεξζέληα επηκέξνπο ηαμηλνκεκέλα ζηνηρεία 

ραξαθηεξίδνληαη σο ελδνθαηλφηππα. Η ηαμηλφκεζε ησλ ελδνθαηλνηχπσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ ςπρηαηξηθή γελεηηθή θαη ηελ θαηάηαμε ησλ ςπρηθψλ 

αζζελεηψλ απνηειεί έλα λέν επηζηεκνληθφ επίηεπγκα κε ηεξάζηηα ζεκαζία γηα ηε 

δηάγλσζε θαη ηε ζεξαπεία ησλ λνζεκάησλ απηψλ. Ιδηαίηεξε δε ζεκαζία έρεη ην 

πψο επεξεάδνληαη νη ελδνθαηλνηχπνη απφ ηε γελεηηθή ςπρηαηξηθή θαη πσο 

«ρξσκαηίδνπλ» ηα ζπκπηψκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ελ ιφγσ αιιαγέο. Οη 

πεξηζζφηεξνη ελδνθαηλνηχπνη  θαηαγξάθνληαη, θπξίσο, κεηά απφ κειέηε δσηθψλ 

κνληέισλ θαη κεηαθέξνληαη ζηελ κειέηε ηεο αλζξψπηλεο βίσζεο θαη 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη ζηε ζχγρξνλε έξεπλα γηα ηε λφζν ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο. ηελ ελ ιφγσ αζζέλεηα δίλεηαη πνιχ κεγάιε έκθαζε ζηνπο 

ελδνθαηλνηχπνπο κηθξνθιηληθψλ δηαθνξψλ ηεο ζπκπησκαηνινγίαο, δηφηη 
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κειεηψληαο ηνπο, νδεγνχκαζηε ζηε «ξίδα» ηεο λφζνπ, ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζηελ νπζηψδε ζεξαπεία.  

     Σν θαηλφκελν ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο (ΠΠΑ), ην νπνίν, φπσο ήδε 

αλαθέξακε, αθνξά ζηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ αθνπζηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ 

αηθληδηαζκνχ (acoustic startle), φηαλ, πξηλ απφ ην εθιπηηθφ εξέζηζκα (παικφο), 

πξνεγείηαη έλα αζζελέο εξέζηζκα (πξνπαικφο) θαηά 30-500 ms (ν πξνπαικφο 

απφ κφλνο ηνπ δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα ζην αληαλαθιαζηηθφ αηθληδηαζκνχ), 

απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα παξαδείγκαηα ελδνθαηλνηχπνπ γηα ηελ 

ςχρσζε.  Σν θαηλφκελν ηεο ΠΠΑ ππνδειψλεη ηελ πξνζηαζία ηεο επεμεξγαζίαο 

ηνπ πξνπαικνχ απν ηα πξψηκα, ήδε, ζηάδηα ηεο εηζφδνπ ηνπ ζην ΚΝ (30-500 

ms), απνθιείνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ δηάθνξα  άιια αλεπηζχκεηα εηζεξρφκελα 

εξεζίζκαηα, φπσο είλαη ζηελ ελ ιφγσ πεξίπησζή ην δπλαηφ εθιπηηθφ εξέζηζκα 

(θξφηνο 115 dB), ην νπνίν θπζηνινγηθά εθιχεη ην αλαθιαζηηθφ αηθληδηαζκνχ. 

Σν θαηλφκελν ηεο ΠΠΑ αληαλαθιά ηελ ιεηηνπξγία ελφο «εζκνχ» (gate), ηνπ 

απνθαινχκελνπ «Αηζζεηηθνθηλεηηθνχ Ηζκνχ». Ο «Αηζζεηηθνθηλεηηθφο Ηζκφο», 

φπσο έρεη αλαθεξζεί αλαιπηηθφηεξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, δηεζεί ηηο 

εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εγθέθαιν, παξεκβαίλνληαο ζε πνιχ πξψηκα 

ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο (30 ms), κε απνηέιεζκα λα θαηεπζχλεη 
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ηελ πξνζνρή λα εζηηάδεη θπζηνινγηθά ζηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε πιεξνθνξηαθή ππεξθφξησζε.  

     ε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, έρεη παξαηεξεζεί πσο  ηα επίπεδα ηεο ΠΠΑ 

παξνπζηάδνληαη δηαηαξαγκέλα. Γηα ην ιφγν απηφ, ζεσξείηαη πσο ε ΠΠΑ 

απνηειεί ην θχξην παξάδεηγκα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ ζηελ ζρηδνθξέλεηα κε 

πςειή κεηαθξαζηηθή αμία θαη δνκηθή εγθπξφηεηα, θαηαηάζζνληαο ηελ σο έλαλ 

απφ ηνπο πην αμηφπηζηνπο ελδνθαηλνηχπνπο γηα ηελ ςχρσζε.  Απηφ ζπκβαίλεη, 

θαζψο ε δηαηαξαρή ηνπ εζκνχ έρεη πνιιαπιψο ζπζρεηηζηεί κε ηελ δηάζπαζε ησλ 

αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ραξαθηεξίδεη φζνπο πάζρνπλ απφ ηε 

λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηα, ελψ ζηνλ αληίπνδα,  ζε δείγκα θπζηνινγηθψλ αηφκσλ, 

έρεη παξαηεξεζεί θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ εζκνχ, ε νπνία ζπλάδεη κε ηελ 

αλψηεξε γλσζηηθή ιεηηνπξγία. Έλαο επηπιένλ ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ΠΠΑ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο ελδνθαηλφηππνο γηα ηε ζρηδνθξέλεηα θαη γηα ζπλαθείο 

ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο, είλαη ε πςειή θιεξνλνκεζηκφηεηα (heritability), ε νπνία 

ηελ δηέπεη, θαζψο έρεη απνδεηρζεί ειιεηκκαηηθή ζε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ 

φζσλ πάζρνπλ απφ ηε λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο, αιιά θαη ζε άιιεο νκάδεο 

πςεινχ θηλδχλνπ γηα ςχρσζε. Χο εθ ηνχηνπ ε κειέηε ηεο γελεηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ηεο, αλακέλεηαη λα πξνζθέξεη πνιιά ζηελ θαηαλφεζε ηεο 
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γελεηηθήο θαη ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

θαξκαθεπηηθή θαη κή αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ.  
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ΓΔΤΣΔΡΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

ΑΝΧΣΔΡΔ ΓΝΧΣΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

  

ΜΔΡΟ Α 

  

ΔΠΙΣΔΛΙΚΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ 

 

  

     Πξφθεηηαη γηα ζχλνιν εηεξνγελψλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, πνπ 

“επηζηξαηεχνπλ” θαη ζπληνλίδνπλ άιιεο λνεηηθέο δηεξγαζίεο. Ο Funasashi 

(2001) αλαθέξεη πσο είλαη “ηο προχόλ ηες ζσληοληζκέλες ιεηηοσργίας ποηθίιφλ 

δηεργαζηώλ, προθεηκέλοσ λα επηηεστζεί έλας ορηζκέλος ζηότος κε εσέιηθηο ηρόπο”. 

Γηα ην ιφγν απηφ, ν αγγιηθφο φξνο  executive functions ζεσξείηαη πην πξφζθνξν 

λα απνδίδεηαη σο επηηειηθές, αληί ηνπ επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελνπ 

“εθηειεζηηθέο”, πνπ δελ αλαδεηθλχεη ηελ επνπηηθή ηνπο θχζε επί ησλ άιισλ 

λνεηηθψλ ππν-δηαδηθαζηψλ.  

     Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο αλαγλσξίδνπλ σο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, ηηο 

αθφινπζεο δηεξγαζίεο: ηελ κλήκε εξγαζίαο, ηελ πξνζνρή, ηελ αλαζηνιή, ηελ 

επίιπζε λέσλ πξνβιεκάησλ, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ λνεηηθή επειημία, ηελ 
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ηξνπνπνίεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο άκα ηε εκθαλίζεη λέσλ δεδνκέλσλ, ηελ 

απηνξξχζκηζε, ηελ απηφβνπιε εθθίλεζε θαη ηελ κεηαγλσζηηθή ηθαλφηεηα. 

χκθσλα κε ηελ Diamond (2006), νη πην “βαζηθέο” επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, είλαη 

ε ηθαλφηεηα αλαζηαιηηθνχ ειέγρνπ, ε πξνζνρή, ε κλήκε εξγαζίαο θαη ε 

επειημία, θαζψο έρεη δηαπηζησζεί πσο δηαδξακαηίδνπλ θεληξηθφ ξφιν ζηελ 

αξκνληθή απαξηίσζε ησλ αλψηεξσλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ.  

     Οη Cohen & Servan-Schreiber (1992), αλαθέξνπλ πσο ε κλήκε εξγαζίαο θαη 

ε αλαζηνιή είλαη πην απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ζεψξεζε κηαο 

ιεηηνπξγίαο σο επηηειηθήο. Μέζσ εξεπλψλ απνδεηθλχεηαη, πσο νη ελ ιφγσ 

ηθαλφηεηεο έρνπλ ζπζρεηηζζεί ζεηηθά κε ηελ ζρνιηθή εηνηκφηεηα θαη πην εηδηθά 

κε ηελ εηνηκφηεηα αλαγλσζηηθψλ θαη καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Αξλεηηθή, 

σζηφζν, έρεη δηαπηζησζεί ε  ζπζρέηηζή ηνπο κε πνηθίιεο παζνινγίεο ζε 

γλσζηηθφ, θαζψο θαη ζε ζπκπεξηθνξηζηηθφ επίπεδν. 

     ζνλ αθνξά ζην λεπξναλαηνκηθφ ππφζηξσκα ηνπο, νη επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο 

έρνπλ ζπλδεζεί κε ηηο κεησπηαίεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ θαη θπξίσο κε ηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ. Δληνχηνηο, ζπρλά αλεπξίζθνληαη άηνκα κε επηηειηθά 

ειιείκκαηα ρσξίο ζαθείο κεησπηαίεο βιάβεο. Σν γεγνλφο  απηφ, έρεη επαιεζεπζεί 

θαη κέζσ ηνπ αληίζηξνθνπ κνηίβνπ, θαηά ην νπνίν, ππάξρνπλ άηνκα κε 

κεησπηαίεο βιάβεο ρσξίο ηελ έλδεημε επηηειηθψλ ειιεηκάησλ (Baddeley, 1998). 
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Χο εθ ηνχηνπ, ε ελαιιάμηκε ρξήζε ησλ φξσλ κεησπηαίεο θαη επηηειηθέο 

ιεηηνπξγίεο σο ηαπηφζεκεο δελ είλαη νξζή. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

ν Baddeley εηζήγαγε ηνλ φξν “Δσζεπηηειηθό ζύλδροκο”, πξνθεηκέλνπ λα 

αλαραηηίζεη ηελ ηαχηηζε ηεο θαηάξξεπζεο ηνπ επηηειηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην 

κεησπηαίν ζχλδξνκν. 

     Δπηπιένλ, νη επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο ιακβάλνπλ ρψξα ζε θαζεζηψο ζπλδέζεσλ 

κε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, εθηφο ησλ κεησπηαίσλ ινβψλ, φπσο γηα 

παξάδεηγκα κε ηνπο βξεγκαηηθνχο ινβνχο, ηα βαζηθά γάγγιηα θαη άιιεο 

ππνθινηψδεηο δνκέο. Έλα άηνκν κε δπζεπηηειηθά ειιείκκαηα εκθαλίδεη 

κεησκέλε θξίζε, δπζθνιία ζηνλ ζρεδηαζκφ, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ δηαρείξηζε 

θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ, επεξεαζκέλε πξνζνρή, αβνπιία, επθνξία, 

δπζθνιία ειέγρνπ ησλ παξνξκήζεσλ, εκκνλέο, ερνπξαμία, ερνιαιία θ.α. Σν 

δπζεπηηειηθφ ζχλδξνκν απαληάηαη θιηληθά κε δηαθνξεηηθή βαξχηεηα θάζε θνξά 

ζε έλα επξχ θάζκα δηαηαξαρψλ, φπσο: ΓΔΠ-Τ, απηηζκφο, ελαληησκαηηθή 

πξνθιεηηθή δηαηαξαρή, εηδηθή γισζζηθή δηαηαξαρή, δηαηαξαρέο ηνπ ιφγνπ, 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο, θξαληνεγθεθαιηθέο θαθψζεηο, ζχλδξνκν Tourette, 

ςπραλαγθαζηηθή δηαηαξαρή, ζρηδνθξέλεηα, δηπνιηθή δηαηαξαρή, κείδνλα 

θαηάζιηςε, νξηαθή δηαηαξαρή πξνζσπηθφηεηαο, λεπξνεθθπιηζηηθέο αζζέλεηεο, 
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θαζψο επίζεο θαη ζε δηάθνξεο άιιεο ςπρηθέο θαη λεπξνινγηθέο λνζνινγηθέο 

νληφηεηεο.  

        ην παξφλ θεθάιαην, ζα εζηηάζνπκε ζηελ αλάιπζε θαη ηελ θαηαλφεζε δχν, 

θπξίσο, επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ: Σεο κλήκεο εξγαζίαο θαη ηεο πξνζνρήο, 
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ΜΔΡΟ Β 

 

 

 

Β.1.  ΜΝΗΜΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

 

 

  

     Η κλήκε εξγαζίαο απνηειεί έλα κηθξφ ππνζχζηεκα ηνπ δπλακηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο πνπ ζπλδπάδεη ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

θαη ηνλ ρεηξηζκφ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

εθηέιεζε ζχλζεησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, φπσο είλαη ε θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο, ε ινγηθή θαη νξηζκέλνη ηχπνη κάζεζεο. Σν ππνζχζηεκα απηφ πνπ 

δνκεί ηελ κλήκε εξγαζίαο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν εμειηγκέλν ζε αληηπαξαβνιή 

κε ην ππνζχζηεκα ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο. Σν ελ ιφγσ γεγνλφο ζεκαίλεη πσο, 

ζε αληίζεζε κε ηελ βξαρχρξνλε κλήκε πνπ αθνξά ζηε ζχληνκε κφλν 

απνζήθεπζε κηαο πιεξνθνξίαο, ε ελεξγφο κλήκε ή κλήκε εξγαζίαο απαηηεί ηελ 

ηαπηφρξνλε απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ.  Πξφθεηηαη γηα ην 

ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ, ην νπνίν έρεη νξηζζεί σο ππεχζπλν γηα λα ζπγθξαηεί 

θαη λα επεμεξγάδεηαη κε κεγάιε αθξίβεηα κηθξέο πνζφηεηεο πιεξνθνξίαο, φπσο 

ζπκβαίλεη κε ην ζεκεησκαηάξην ηνπ γξαθείνπ καο, ζην νπνίν ζεκεηψλνπκε, 

θαηά πξφρεηξν ηξφπν, νλφκαηα ή ηειεθσληθνχο αξηζκνχο, πνπ ρξεηάδεηαη λα 

ζπκφκαζηε γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=k3YAUd2jLonLtAbHgoDwDQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.scholarpedia.org/article/Memory&usg=ALkJrhiK2B0AxHP0f5TPs2x_hh27XCE1Gg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=k3YAUd2jLonLtAbHgoDwDQ&hl=el&langpair=en%7Cel&rurl=translate.google.gr&twu=1&u=http://www.scholarpedia.org/article/Learning&usg=ALkJrhi9CvUDpAqNVeD7Tr11tex9nOe6Iw
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     Η  κλήκε  εξγαζίαο  εληνπίδεηαη   ζε   κεγάιν   βαζκφ   ζην   κεησπηαίν   θαη 

ην βξεγκαηηθφ ινβφ.  Νεπξναπεηθνληζηηθέο  κειέηεο κε  ηελ εθαξκνγή ησλ 

ηερληθψλ PET θαη   FMRI  απνδεηθλχνπλ   φηη  νη αθνπζηηθέο ζπληζηψζεο  ηεο  

κλήκεο  εξγαζίαο εληνπίδνληαη  ζηνλ  αξηζηεξφ  κεησπηαίν   θαη   βξεγκαηηθφ   

ινβφ. Δθεί   αιιειεπηδξνχλ    κε   λεπξσληθά   δίθηπα,   ηα   νπνία   εκπιέθνληαη   

ζηελ   νκηιία,   ζην    ζρεδηαζκφ     θαη    ζηε   ιήςε  απνθάζεσλ. Πξφθεηηαη γηα 

δξαζηεξηφηεηεο   πνπ    απαηηνχλ  κία   θαιή   κλήκε  εξγαζίαο.  Σν   νπηηθφ 

ζεκεησκαηάξην δε βξίζθεηαη   ζην  δεμηφ   εκηζθαίξην. 

  

 

Β.1.1  ΣΟ ΒΑΙΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΜΝΗΜΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 ΣΧΝ BADDELEY ΚΑΙ HITCH 
  

 
  

 

  

     Οη Baddeley θαη Hitch (1974), πξφηεηλαλ φηη ε ζεσξία ηεο βξαρχρξνλεο 

κλήκεο ζα κπνξνχζε λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηε κλήκε εξγαζίαο, ε νπνία 

απνηειείηαη απφ ηξία ππνζπζηήκαηα: ηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή (central 

executive), ην αξζξσηηθφ ή θσλνινγηθφ θχθισκα (articulatory or phonological 

loop) θαη ην νπηηθν-ρσξηθφ ζεκεησκαηάξην (visuo-spatial scratch pad) (Baddeley 

& Lieberman 1980). Σα δχν ζπζηήκαηα, ην θσλνινγηθφ θχθισκα θαη ην νπηηθν-

ρσξηθφ ζεκεησκαηάξην ζεσξνχληαη βνεζεηηθά (slaves systems) (Adams & 

Cathercole 2000). Ο Baddeley (2000) πξφηεηλε θαη έλα ηέηαξην ππνζχζηεκα, ηνλ 
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δηαρεηξηζηή επεηζνδίσλ (episodic buffer). Θεκειηψδεο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη ε ηαπηφρξνλε ζπγθξάηεζε θαη επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Σν πεξί νπ ν ιφγνο ραξαθηεξηζηηθφ ηε δηαρσξίδεη απφ ηε 

καθξφρξνλε κλήκε ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κφλν ε απνζήθεπζε ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη φρη ε επεμεξγαζία ηεο. Σνλ θπξηφηεξν ξφιν ζηε κλήκε 

εξγαζίαο θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο.  

 

 

Α) Ο θεληξηθόο επεμεξγαζηήο  

 

  

  

     Ο θεληξηθφο επεμεξγαζηήο κνηάδεη κε πεξηνξηζκέλεο ηθαλφηεηαο ζχζηεκα 

ειέγρνπ ηεο πξνζνρήο (Bandelley 1990, Norman 1980, Norman & Shallice 

1986), είλαη ην ζεκαληηθφηεξν, ην πεξηζζφηεξν εππξνζάξκνζην ζχζηεκα ηεο 

κλήκε εξγαζίαο θαη ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηξηψλ άιισλ 

ππνζπζηεκάησλ ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, θαζψο επίζεο θαη γηα ην ζπληνληζκφ 

ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ φισλ ησλ γλσζηηθψλ έξγσλ, φπσο είλαη ε αλάγλσζε 

θαη ε γξαθή (Swanson 2000, De Jong 1998), ν ζπιινγηζκφο, ε ζχλζεηε κάζεζε 

(Kyllonen & Cristal 1990) θαη ε αξηζκεηηθή (Mc Lean & Hitch 1999). Δίλαη ην 

ιηγφηεξν κειεηεκέλν θαη ην πην ζχλζεην ζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 

(Baddeley 2003). Κχξηνο ξφινο ηνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ 

κέζα ζην ζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, ε εζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζε 

ζχλζεηα γλσζηηθά έξγα, ε αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ απφ άιια γλσζηηθά 

ζπζηήκαηα θαη ιηγφηεξν ε απνζήθεπζε θαη ε επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ 

(Baddeley 2000). Οπζηαζηηθά ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο κνηάδεη κε έλα 
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εθηειεζηηθφ ζπκβνχιην, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνζνρήο, ηεο 

επηινγήο ζηξαηεγηθψλ θαη ηεο ζπιινγήο πιεξνθνξηψλ απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο. 

Θεσξείηαη, δειαδή, θπξίσο, ππεχζπλνο γηα ηηο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη 

νπνίεο απνηεινχλ ηνλ θχξην παξάγνληα ησλ αηνκηθψλ δηαθνξψλ ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Daneman & Carpenter 1980). 

Πνιινί εξεπλεηέο ζπκθσλνχλ φηη ν θεληξηθφο επεμεξγαζηήο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

πεξηνρή ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ (D‟ Esposito et al. 1995). Έξεπλεο ζε αζζελείο κε 

λφζν Alzheimer έδεημαλ φηη ε επίδνζή ηνπο κεησλφηαλ πνιχ φηαλ είραλ λα 

εθηειέζνπλ έλα δηπιφ έξγν πνπ απνηεινχληαλ απφ έλα ιεθηηθφ θαη έλα νπηηθφ 

έξγν ηαπηφρξνλα, αληίζεηα φηαλ εθηεινχζαλ ην θάζε έξγν ρσξηζηά ε επίδνζε 

ηνπο ήηαλ πνιχ θαιχηεξε (Baddeley 1996). Σελ εκπινθή ηεο κεησπηαίαο 

πεξηνρήο ηνπ εγθεθάινπ ζηελ αλαζηνιή ηεο πξνζνρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θεληξηθνχ επεμεξγαζηή απέδεημαλ κε ην θαηλφκελν Stroop, νη Smith θαη Jonides 

(1999), ζε πγηή ππνθείκελα. Αληίζεηα έξεπλεο ζε αζζελείο κε βιάβε ζηε 

κεησπηαία πεξηνρή απέδεημαλ φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ επεμεξγαζηή δελ 

ππνζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο κεησπηαίεο πεξηνρέο, αιιά απαζρνινχληαη 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ έξγν ζε έξγν 

(Ahola, Vilkki, Servo 1996, Andres & Van der Linden 2002, Collette & Van der 

Linden 2002, Miyake et al. 2000). Οη Shah & Miyake (1996), ακθηζβεηψληαο 

ηελ άπνςε φηη ππάξρεη κφλν έλαο θεληξηθφο επεμεξγαζηήο, πξφηεηλαλ ηελ άπνςε 

φηη ππάξρνπλ ρσξηζηά ζπζηήκαηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο γηα ην ιεθηηθφ 

(verbal) θαη ην ρσξηθφ (spatial) κέξνο ηεο. ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ 

εξεπλεηψλ, ε ζπζρέηηζε ιεθηηθήο-ρσξηθήο εξγαδφκελεο κλήκεο δελ ήηαλ πςειή, 
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ζπκπέξαζκα πνπ απνδφζεθε ζην γεγνλφο πσο φινη νη ζπκκεηέρνληεο ήηαλ άηνκα 

κε πςειφ δείθηε λνεκνζχλεο. ε φκνηα κειέηε νη Mackintosh θαη Bennett 

(2003), δηεπξχλνληαο ηα φξηα ζηελ θιίκαθα λνεκνζχλεο θαηέιεμαλ ζε παξφκνηα 

απνηειέζκαηα.  

 

 Β) Σν θσλνινγηθό θύθισκα  

 

     Σν θσλνινγηθφ θχθισκα ή αξζξσηηθή επαλάιεςε (phonological loop ή 

articulatory loop), είλαη ην πην κειεηεκέλν ππνζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο 

κλήκεο,  αθελφο γηαηί είλαη απφ ηα πην απιά ζπζηήκαηα, αθεηέξνπ γηαηί 

ζρεηίδεηαη κε κηα πεξηνρή, ζηελ νπνία νη επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο, ήδε, 

ππάξρνπλ θαη επηπξφζζεηα γηαηί ζεσξείηαη ν κλεκνληθφο ρψξνο ηεο ιεθηηθήο 

πιεξνθνξίαο.  

     Σν θσλνινγηθφ θχθισκα πεξηιακβάλεη δχν, θπξίσο, ιεηηνπξγίεο: α) Σε 

θσλνινγηθή απνζήθεπζε, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπγθξάηεζε ηεο 

ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο, ηελ αλαλέσζή ηεο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θσλνινγηθνχ 

απνηππψκαηνο γηα ελάκηζε κε δχν δεπηεξφιεπηα (Montgomery 1995, Baddeley 

2000, Baddeley 2003, Baddeley & Wilson 2002, Gathercole & Alloway 2006) 

θαη β) ηελ αξζξσηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ 

ιφγν, θαη ηελ ππνθσλεηηθή επαλάιεςε (Baddeley 1997, Gathercole & Baddeley 

1993). Η αξζξσηηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ είλαη νπζηαζηηθά κηα ιεηηνπξγία 

επαλάιεςεο κε ζηφρν ηεο ηε δηαηήξεζε ηεο πιεξνθνξίαο. Δπηπιένλ, κεηαηξέπεη 

ην νπηηθφ πιηθφ ζε θσλνινγηθφ θψδηθα (ηα θσλήκαηα θαη ηηο ιέμεηο), 



 

 
87 

πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεζεί ζηε θσλνινγηθή απνζήθεπζε θαη λα ζπλδεζεί κε 

ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε. Σν νπηηθφ πιηθφ, ζε αληίζεζε κε ην ιεθηηθφ πιηθφ 

(Baddeley 1997, Gathercole & Baddeley 1993), δελ έρεη άκεζε πξφζβαζε ζηε 

θσλνινγηθή απνζήθεπζε, αιιά εμαξηάηαη απφ ηελ αξζξσηηθή επαλάιεςε. ε 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε αζζελείο, νη νπνίνη είραλ κεησκέλε 

θσλνινγηθή κλήκε, αιιά παξνπζίαδαλ αλέπαθε ηελ αξζξσηηθή δηαδηθαζία 

ειέγρνπ, δηαπηζηψζεθε πσο παξνπζίαδαλ κεησκέλε ηελ βξαρχρξνλε κλήκε σο 

πξνο ην αθνπζηηθφ θαη ιεθηηθφ πιηθφ, αιιά εκθάληδαλ θαλνληθή παξαγσγή 

ιφγνπ (Shallice & Butterworth 1977, Vallar & Baddeley 1984). Παξάιιεια 

αζζελείο πνπ είραλ αλέπαθε ηε θσλνινγηθή κλήκε, αιιά κεησκέλε ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ αξζξσηηθνχ ειέγρνπ, παξνπζίαδαλ δπζθνιία ζηελ επαλάιεςε 

(Vallar, Di Betta, & Silvery 1997). Η ιεηηνπξγία ηεο θσλνινγηθήο επαλάιεςεο 

δελ βνεζάεη ζηελ αλάθιεζε νηθείσλ ιέμεσλ, αιιά ζπληειεί ζηε κάζεζε 

θαηλνχξησλ ιέμεσλ (Baddeley, Gathercole, & Papagno 1998). Σα παξαπάλσ 

απνηειέζκαηα ζπκθσλνχλ κε έξεπλα πνπ έγηλε ζε Ιηαινχο απφ ηνπο νπνίνπο 

δεηήζεθε λα απνζηεζίζνπλ δεπγάξηα ιέμεσλ κε Ιηαιηθέο ιέμεηο θαη δεπγάξηα κε 

Ιηαιηθέο-Ρσζηθέο ιέμεηο. Η αξζξσηηθή θαηαζηνιή, ε νπνία κεηψλεη ηελ 

θσλνινγηθή επαλάιεςε κείσζε ηελ εθκάζεζε ηνπ μέλνπ ιεμηινγίνπ, αιιά είρε 

κηθξή επίδξαζε ζηελ εθκάζεζε ηνπ δεχγνπο ησλ Ιηαιηθψλ ιέμεσλ (Papagno, 

Valentine & Baddeley 1991).  

     Η κέζνδνο ηεο ιεθηηθήο θσδηθνπνίεζεο ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ εκθαλίδεηαη κεηά 

ην πέκπην έηνο ηεο ειηθίαο θαη εμειίζζεηαη αλαπηπμηαθά (Hitch, Halliday, 

Schaafstal & Schaagen 1988, Gathercole & Baddeley 1993).  
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     Σν θσλνινγηθφ θχθισκα είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκν ζηε γξακκηθή ζπγθξάηεζε 

θαη αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ (Baddeley 2002). Η γξακκηθή ζπγθξάηεζε 

επηηξέπεη ζηνλ αθξναηή ηελ ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία ηεο πιεξνθνξίαο, θπξίσο 

φηαλ ε αθνινπζία είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλφεζε (Montgomery 2004). Σν 

θσλνινγηθφ θχθισκα ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

γισζζηθψλ πιεξνθνξηψλ, θπξίσο λέσλ θσλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, ελψ 

παξάιιεια εθηεινχληαη άιια γλσζηηθά έξγα, φπσο είλαη ε αθνπζηηθή 

θαηαλφεζε, ν ζπιινγηζκφο θαη ε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ηα νπνία ειέγρνληαη 

θπξίσο απφ ηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή. Η ρξνληθή απνζήθεπζε λένπ πιηθνχ δίλεη 

ηε δπλαηφηεηα ζηνλ αθξναηή λα δεκηνπξγήζεη θσλνινγηθέο αλαπαξαζηάζεηο 

ηνπ πιηθνχ απηνχ ζηε καθξφρξνλε κλήκε (Montgomery 2004). Με ην 

θσλνινγηθφ θχθισκα κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ δηάθνξα θαηλφκελα φπσο, ην 

θαηλφκελν ηεο αξζξσηηθήο θαηαζηνιήο, ε θσλνινγηθή νκνηφηεηα, ε επίδξαζε 

ηνπ κήθνπο ησλ ιέμεσλ θαη ν άζρεηνο ιφγνο.  

     χκθσλα κε ην θαηλφκελν ηεο θσλνινγηθήο νκνηφηεηαο, ε άκεζε γξακκηθή 

αλάθιεζε ιεθηηθνχ πιηθνχ πνπ κνηάδεη θσλνινγηθά, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

γξάκκαηα (π.ρ.B, C, T) ή ιέμεηο ή ςεπδνιέμεηο (π.ρ., fee, he, knee, lee, me, she) ή 

πξνηάζεηο, είλαη ρεηξφηεξε θαη ιηγφηεξν αθξηβήο απφ ηελ αλάθιεζε ιεθηηθνχ 

πιηθνχ πνπ πεξηέρεη θσλνινγηθά αλφκνηα ζηνηρεία, φπσο π.ρ. ηα γξάκκαηα (R, 

W, H) ή αλφκνηεο ιέμεηο φπσο (bay, hoe, it, odd, shy, up) (Condad, & Hull 1964, 

Larsen & Baddeley 2003, Andrade 2001). Απφ ηα πεηξάκαηα απηψλ ησλ 

εξεπλεηψλ θαίλεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζχκθσλα κε ηα 

θσλνινγηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, επνκέλσο ε θσλνινγηθή απνζήθεπζε 
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εμαξηάηαη απφ ηελ θσλνινγηθή θσδηθνπνίεζε, ελψ ηαπηφρξνλα ε 

ζεκαζηνινγηθή νκνηφηεηα έρεη πνιχ κηθξή επηξξνή ζηελ άκεζε ζεηξηαθή 

αλάθιεζε. χκθσλα κε ηνλ Baddeley (1986) νη θσλνινγηθά φκνηεο ιέμεηο πνπ 

κπνξνχλ λα αλαθιεζνχλ αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 9.6%, ελψ νη θσλνινγηθά 

αλφκνηεο ιέμεηο αλέξρνληαη ζε πνζνζηφ 82.1%. Η απνζήθεπζε ζηε βξαρχρξνλε 

κλήκε ηεο ιεθηηθήο πιεξνθνξίαο επηηπγράλεηαη κε θσλνινγηθή θσδηθνπνίεζε 

(Logie 1996), ελψ ε απνζήθεπζε ζηε καθξφρξνλε κλήκε γίλεηαη θπξίσο 

ζεκαζηνινγηθά (McErlee 1998). Η θσλνινγηθή νκνηφηεηα κπνξεί λα 

εμαθαληζηεί κεηά απφ αξζξσηηθή θαηαζηνιή, φηαλ ε παξνπζίαζε ηνπ πιηθνχ 

πνπ δεηείηαη λα αλαθιεζεί είλαη νπηηθή (Baddeley et al. 1984, Levy 1971, 

Peterson & Johnson 1971).  

     Αλαθνξηθά κε ην θαηλφκελν ηεο επίδξαζεο ηνπ κήθνπο ηεο ιέμεο, έρεη 

εθηηκεζεί πσο νη ιέμεηο ή νη ςεπδνιέμεηο κε ιηγφηεξεο ζπιιαβέο αλαθαινχληαη 

πην εχθνια απφ ηηο ιέμεηο κε πεξηζζφηεξεο ζπιιαβέο (Baddeley et al. 1975, 

Gathercole & Martin 1996). Η επαλάιεςε, φκσο, κεηψλεη ην ρξφλν αλάθιεζεο 

ζηηο κεγαιχηεξεο ιέμεηο. ηελ νκηιία, σζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί πσο θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ιέμεο θαη φρη ν αξηζκφο ησλ 

ζπιιαβψλ (Baddeley 1990). Σν κλεκνληθφ εχξνο αλαπαξηζηά ηνλ αξηζκφ ησλ 

ιέμεσλ πνπ κπνξεί λα αξζξψζεη θάπνηνο κέζα ζε δχν δεπηεξφιεπηα. χκθσλα 

κε έξεπλα ζε παηδηά πνπ κηινχζαλ Οπαιηθά, ε κλεκνληθή αλάθιεζε ήηαλ 

αηζζεηά ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηα παηδηά πνπ κηινχζαλ Αγγιηθά, επεηδή ην 

Οπαιηθφ ιεθηηθφ κλεκνληθφ εχξνο είλαη κεγαιχηεξν ζε ζρέζε κε ην Αγγιηθφ 

(Ellis & Henneley 1980). 
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     Με ηνλ φξν αξζξσηηθή θαηαζηνιή αλαθεξφκαζηε ζην θαηλφκελν θαηά ην 

νπνίν, φηαλ έλα ππνθείκελν επαλαιακβάλεη ζπλέρεηα κηα ιέμε ρσξίο λφεκα ζηε 

δηάξθεηα εθκάζεζεο ελφο θαηαιφγνπ ιέμεσλ, ηφηε εκθαλίδεη ηελ επίδξαζε ηνπ 

άζρεηνπ ιφγνπ, ε νπνία εκπνδίδεη ηε θσλνινγηθή απνζήθεπζε (Baddeley 1997). 

ηελ αξζξσηηθή θαηαζηνιή παξαηεξείηαη κείσζε ηεο απνκλεκφλεπζεο, επεηδή 

εκπνδίδεηαη ε ππνθσλεηηθή επαλάιεςε ηνπ ιεθηηθνχ πιηθνχ θαη αληίζηνηρα ε 

κεηαηξνπή ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ ζε θσλνινγηθφ θψδηθα.  

 

Γ) Σν νπηηθνρσξηθό ζεκεησκαηάξην  

  

     Σν νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην είλαη ην δεχηεξν ππνζχζηεκα ηεο 

εξγαδφκελεο κλήκεο ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θεληξηθνχ 

επεμεξγαζηή. Πξφθεηηαη γηα έλα ρψξν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, θαζψο 

εμεηδηθεχεηαη ζηελ πξφζθαηξε ζπγθξάηεζε θαη επεμεξγαζία νπηηθνρσξηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα θσδηθνπνηνχληαη νπηηθά. Η απνζήθεπζε 

ζην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην κπνξεί λα είλαη ρσξνηαμηθή (Baddeley & 

Lieberman 1980), νπηηθή (Logie 1996) ή θηλαηζζεηηθή (Smyth & Pendelton 

1989).  

     Σν νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην είρε, αξρηθά, ζρεδηαζηεί γηα ηνλ έιεγρν ησλ 

ρσξηθψλ θηλεηηθψλ εξεζηζκάησλ (Logie 1996). Αξγφηεξα απνδείρηεθε φηη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο αλάγλσζεο βνεζάεη ζηελ νπηηθή θσδηθνπνίεζε ησλ γξακκάησλ 

θαη ησλ ιέμεσλ θαη επηηξέπεη θαηά ηελ αλάθιεζε ηνλ εληνπηζκφ ηεο ζέζεο ηνπο 

κέζα ζην θείκελν (Baddeley 1986). Σν νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην είλαη ην 
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πην αλεμάξηεην ππνζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Παξφιν πνπ ε 

θσλνινγηθή ελεκεξφηεηα αθνινπζεί ζεηξηαθή επεμεξγαζία θαη ην νπηηθνρσξηθφ 

ζεκεησκαηάξην νιηζηηθή, ζηα πεξηζζφηεξα άηνκα ε νπηηθή αλαγλψξηζε ησλ 

ιέμεσλ γίλεηαη κέζσ ηνπ νπηηθνρσξηθνχ εηζηφληνο. Πξφζθαηεο έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε νπηηθνρσξηθή κλήκε είλαη πεξηζζφηεξν αλεμάξηεηε απφ ηελ 

θσλνινγηθή ζε ζρέζε κε ηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή (Gathercole & Pickering 

2000). Σν νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην απνηειείηαη απφ δχν, ηνπιάρηζηνλ, 

ππνζπζηήκαηα. Σν πξψην εμεηδηθεχεηαη ζηελ επεμεξγαζία θαη ηελ απνζήθεπζε 

ησλ ζηαηηθψλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ φπσο είλαη νη εηθφλεο, ηα ζρήκαηα θαη ηα 

ρξψκαηα, ελψ ην δεχηεξν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ 

απνζήθεπζε ησλ δπλακηθψλ ρσξηθψλ πιεξνθνξηψλ, φπσο είλαη νη 

ζπληεηαγκέλεο, ε ζέζε ζην ρψξν, θαη ε δηαδνρή ησλ θηλήζεσλ (Baddeley 2007, 

Pickering et al. 2001, Van Der Sluis, Van Der Leij & De Jong 2005).  

        ε έξεπλεο πνπ έγηλαλ δηαπηζηψζεθε φηη ε απνζήθεπζε ζην νπηηθνρσξηθφ 

ζεκεησκαηάξην γίλεηαη κε ηε κνξθή νινθιεξσκέλσλ εηθφλσλ ή αληηθεηκέλσλ 

(Vogel, Woodman & Luck 2001). Σν γεγνλφο απηφ ζεκαίλεη πσο, φηαλ ηα 

νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά είλαη νξγαλσκέλα ζε κηα εηθφλα θαη δελ  ππάξρνπλ 

κεκνλσκέλα, επηηπγράλεηαη κεγαιχηεξε ζπγθξάηεζε (Kemps 1999). 

 

 Γ) Γηαρεηξηζηήο επεηζνδίσλ  

 

     Γηα λα εμεγήζεη ηε ξνή ηεο πιεξνθνξίαο απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε ζηα 
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ππνζπζηήκαηα  ηεο  κλήκεο  εξγαζίαο  ν  Baddeley  (2000,  2007), πξφζζεζε έλα 

ηέηαξην ππνζχζηεκα ζην κνληέιν ηνπ, ηνλ δηαρεηξηζηή επεηζνδίσλ.  

     Πξφθεηηαη γηα έλα πεξηνξηζκέλεο ρσξεηηθφηεηαο ππνζχζηεκα, ην νπνίν 

αιιειεπηδξά κε ηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

θαηλνχξησλ νινθιεξσκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ. Δπηπιένλ, εμαζθαιίδεη ηελ 

απεπζείαο θσδηθνπνίεζε θαη αλάθιεζε απφ ηε καθξφρξνλε επεηζνδηαθή κλήκε 

(Pickering & Gathercole 2004). Σν γεγνλφο απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ αχμεζε φισλ 

ησλ ηχπσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ απνζήθεπζε ηνπο ζηε κλήκε εξγαζίαο. 

Απνηειεί, δειαδή, ην ππνζχζηεκα εθείλν, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

ζπλέλσζε ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ην νπνίν επηηξέπεη ηε δεκηνπξγία ππνζεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ (Baddeley et al. 2002), κε απνηέιεζκα λα απνηειεί έλα 

ζπνπδαίν ζπληειεζηή ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  

     ην δηαρεηξηζηή επεηζνδίσλ κπνξνχλ λα εηζέιζνπλ πιεξνθνξίεο απφ ην 

θσλνινγηθφ θχθισκα θαη ην νπηηθνρσξηθφ ζεκεησκαηάξην ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο 

καθξφρξνλεο κλήκεο (Baddeley 2003). Ο Baddeley (2007) απνξξίπηεη ηελ 

άπνςε φηη ν δηαρεηξηζηήο επεηζνδίσλ απνηειεί απιά ην θάηνπηξν ησλ 

ελεξγνπνηεκέλσλ αλαπαξαζηάζεσλ απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε. Η ρξεζηκφηεηα 

ηνπ ηέηαξηνπ ππνζπζηήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη βνεζάεη ζηελ νινθιεξσκέλε 

πιεξνθνξία θαη φρη ζην δηαρσξηζκφ ησλ ππνζπζηεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο 

πξνζαλαηνιίδεη ζηελ ελλνηνινγηθή κάζεζε, ε νπνία απνηειεί ζχλζεζε 

πεξηζζφηεξσλ ζπζηεκάησλ, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη κφλν ζην θσλνινγηθφ θαη ην 

νπηηθνρσξηθφ, φπσο ππνζηεξίδεηαη ζην κνληέιν ησλ δχν βξαρχρξνλσλ 

δηαρεηξηζηψλ (Cowan, Saults & Morey 2006). 



 

 
93 

Β.1.2 ΜΝΗΜΗ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ 

 

 

  

  
     Πνιιέο έξεπλεο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα ππνζηήξημαλ ηελ ππφζεζε φηη ε 

κλήκε εξγαζίαο είλαη ππεχζπλε γηα ηηο αηνκηθέο δηαθνξέο ησλ ηθαλνηήησλ 

κάζεζεο (Gathercole, Lamont, & Alloway 2006, Swanson, Cochran, & Ewers 

1990).  

     Η κλήκε εξγαζίαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ρξήδεη 

κάζεζεο, θαζψο ρεηξίδεηαη ηα εξεζίζκαηα, αιιειεπηδξά κε ηε καθξφρξνλε 

κλήκε θαη ηαπηφρξνλα, επεμεξγάδεηαη θαη απνζεθεχεη ηηο πιεξνθνξίεο. Η 

καθξφρξνλε κλήκε, ν απέξαληνο απνζεθεπηηθφο ρψξνο ηεο γλψζεο θαη ηεο 

εκπεηξίαο, είλαη εμίζνπ απαξαίηεηε ζηε κάζεζε, αιιά παξνπζηάδεη  

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο σο πξνο ηελ απφθηεζε ηεο γλψζεο θαη ησλ 

δεμηνηήησλ, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε ηεο βξαρχρξνλεο θαη ηεο εξγαδφκελεο 

κλήκεο. Η κλήκε εξγαζίαο απνηειεί εθείλν ην ππνζχζηεκα κλήκεο, ζην νπνίν 

ζπληίζεηαη, ηξνπνπνηείηαη θαη θσδηθνπνηείηαη ε γλψζε. ρεδφλ φια φζα 

καζαίλνπκε θαη ζπκφκαζηε δηέξρνληαη απφ ηε κλήκε εξγαζίαο. Γηα ην ιφγν 

απηφ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο ε δπλακηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο θαζνξίδεη ην βαζκφ ηεο κάζεζεο. Η απφδνζε, γηα παξάδεηγκα, ζηελ ζρνιηθή 

ηάμε, θαη ε αλάπηπμε ησλ ιεθηηθψλ θαη αθαδεκατθψλ δεμηνηήησλ, φπσο είλαη ε 

αλάγλσζε, ηα καζεκαηηθά θαη ε θαηαλφεζε θεηκέλνπ, εμαξηψληαη απφ ηελ 

ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο εξγαζίαο.  
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     Η ζρέζε κεηαμχ ηεο ελεξγνχο κλήκεο, ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο θαη ηεο 

κάζεζεο είλαη ζηελή θαη εδξαησκέλε (Berniger & Richards 2002, Swanson 2000, 

Swanson & Berlinger 1996). Μέζσ εξεπλεηηθψλ επξεκάησλ έρεη δηαπηζησζεί, 

φηη ηα παηδηά κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθή αλεπάξθεηα 

ζηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο (Swanson et al. 1990). 

Έρνπλ δηεμαρζεί θαηά θαηξνχο δηάθνξεο έξεπλεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ εθηηκεζεί 

δχν νκάδεο παηδηψλ σο πξνο ηελ επίδνζή ηνπο ζε κεγάια γλσζηηθά έξγα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηε κλήκε εξγαζίαο (Henry 2001). Ο δηαρσξηζκφο ζηηο ελ 

ιφγσ έξεπλεο είρε ιάβεη ρψξα κεηαμχ ησλ παηδηψλ πνπ παξνπζίαδαλ καζεζηαθά 

πξνβιήκαηα θαη απνηεινχζαλ ηελ πξψηε εξεπλεηηθή νκάδα, κε εθείλα πνπ είραλ 

εθηηκεζεί σο πγηή θαη ζπγθξνηνχζαλ ηε δεχηεξε νκάδα έξεπλαο. ε κηα ζπλζήθε 

ησλ πξναλαθεξζεηζψλ εξεπλψλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε κεηαμχ παηδηψλ 

ησλ δχν νκάδσλ, ηα νπνία, φκσο, είραλ αληίζηνηρα IQ. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο 

νη καζεηέο πνπ είραλ καζεζηαθέο πξνβιήκαηα, παξνπζίαδαλ ζεκαληηθέο 

δπζθνιίεο ζηηο κλεκνληθέο αζθήζεηο (Pickering & Gathercole 2004) ζε 

αληηπαξαβνιή κε εθείλνπο πνπ δελ είραλ. ε φκνηα απνηειέζκαηα θαηέιεμαλ θαη 

νη Van der Molen et al. (2007), κε έξεπλα πνπ έθαλαλ ζε παηδηά κε IQ: 55-85. 

Απεθάλζεζαλ, κάιηζηα, πσο ην ππνζχζηεκα ηεο θσλνινγηθήο ελεκεξφηεηαο, ην 

νπνίν ζεσξείηαη ππεχζπλν γηα ηα γλσζηηθά πξνβιήκαηα είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο, 

θαζψο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ δηνξζσηηθή (ζεξαπεπηηθή) εθπαίδεπζε ησλ 

παηδηψλ κε καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Οη Kyllonen, & Christal (1990), ππνζηήξημαλ 

φηη ππάξρεη ζεκαληηθή ζεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ θαηαλφεζεο θαη κλήκεο 

εξγαζίαο. Με έξεπλεο ζε ελειίθνπο δηαπηζηψζεθε ζπζρέηηζε πνπ θπκαίλνληαλ 
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απφ 0.80 κέρξη 0.90. Χζηφζν, επεηδή ηα ζηνηρεία ηνπο δελ ήηαλ αξθεηά φκνηα, 

ππέζεζαλ πσο ε θαηαλφεζε ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο γεληθέο γλψζεηο παξά 

κε ηε κλήκε εξγαζίαο.  

 

 

 

Λεηηνπξγία Φσλνινγηθό θύθισκα 
Κεληξηθό ύζηεκα 

Διέγρνπ 

Απφθηεζε 

ιεμηινγίνπ  

Καζνξηζηηθή γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε εθκάζεζε ηεο 

θσλνινγηθήο κνξθήο ησλ λέσλ 

ιέμεσλ  

Πηζαλή ζπκβνιή ζηελ 

εχξεζε ηεο ζεκαζηνινγίαο 

λέσλ ιέμεσλ  

Αλάγλσζε  

πκβνιή ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ζηξαηεγηθήο θσλνινγηθήο 

(απφ)θσδηθνπνίεζεο  

Άγλσζηε  

Καηαλφεζε 

Κεηκέλνπ  

πκβνιή ζηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε κηαο θσλνινγηθήο 

αλαπαξάζηαζεο γηα ππνβνήζεζε 

ηεο θαηαλφεζεο εθηεηακέλνπ ή 

ζχλζεηνπ κελχκαηνο  

πκβνιή ζηε ζπληαθηηθή 

θαη ζεκαζηνινγηθή 

επεμεξγαζία ηεο 

πιεξνθνξίαο θαη ζηε 

ζπγθξάηεζε ησλ πξντφλησλ 

ηεο επεμεξγαζίαο  

Αλαγλψξηζε 

Λέμεσλ  

Κακία ζπκβνιή, εθηφο απφ ηελ 

πεξίπησζε πνιχπινθσλ θξίζεσλ 

ζρεηηθά κε ηε θσλνινγηθή δνκή 

ησλ ιέμεσλ  

Άγλσζηε  

  

 

  

Πίλαθαο 2. πκβνιή ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο ζηελ κάζεζε- απφθηεζε γισζζηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ (Σξνπνπνηεκέλνο απφ ηνπο Gathercole & Baddeley 1993).  
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Β.1.3  ΓΙΑΦΟΡΑ ΘΔΧΡΗΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ  

ΜΝΗΜΗ ΔΡΓΑΙΑ 

 

  

  

     Έρεη αλαπηπρζεί κέρξη ζήκεξα έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο αμηφινγσλ 

ζεσξεηηθψλ κνληέισλ αλάιπζεο ηεο κλήκεο εξγαζίαο, ηα νπνία  έρνπλ 

θαηαγξάςεη ηελ ελ ιφγσ κλεκνληθή δηεξγαζία αλαθνξηθά κε ηνλ ξφιν θαη ηε 

ζεκαζίαο ηεο ζηελ επηηέιεζε ησλ αλψηεξσλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ, θαζψο θαη 

σο πξνο ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο, φπσο είλαη ν ρξφλνο 

δηάξθεηαο ηεο θαη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο. 

 

 

 

 

Β.1.3.1  ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΧΝ ΔΝΧΜΑΣΧΜΔΝΧΝ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ 

 

  

  

 

     Σν κνληέιν ησλ ελζσκαησκέλσλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Cowan (Cowan‟s 

Embedded-process Model), παξνπζηάδεη ηελ εξγαδφκελε κλήκε ζαλ ην ζχζηεκα 

ζην νπνίν δηαηεξνχληαη γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, ηεο ηάμεσο ησλ 10 

έσο 20 δεπηεξνιέπησλ, φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα έλα γλσζηηθφ 

έξγν.  
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     χκθσλα κε ηνλ Cowan ε εξγαδφκελε κλήκε είλαη έλα ππνζχζηεκα ηεο 

καθξφρξνλεο κλήκεο θαη ε πξνζνρή είλαη έλα ππνζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο 

κλήκεο. Πξνηείλνληαο, σο εθ ηνχηνπ έλα ζπλνιηθφ ζχζηεκα κλήκεο ζην νπνίν ε 

εξγαδφκελε κλήκε απνηειεί ην ζχλνιν ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δχλαληαη λα  

ελεξγνπνηεζνχλ ηελ νπνηαδήπνηε ζηηγκή, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαηψζνπλ κηα 

δηαδηθαζία. Σα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα απνηεινχλ λέεο πιεξνθνξίεο πνπ 

εηζάγνληαη ζηελ εξγαδφκελε κλήκε κέζσ ηεο πξνζνρήο ή, ήδε, ππάξρνληα 

δεδνκέλα ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο, ηα νπνία είλαη ζρεηηθά κε ην εξέζηζκα απφ 

ην νπνίν ελεξγνπνηνχληαη γηα λα θέξνπλ εηο πέξαο.  

     Η κλήκε εξγαζίαο είλαη ε ζχλζεζε ηεο πξνζνρήο θαη ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ 

ζηνηρείσλ. χκθσλα κε ηνλ Cowan, ην ζχζηεκα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 

απνηειεί θαη‟ νπζίαλ έλα κείγκα θηλήηξσλ, πξνζνρήο θαη ζηνηρείσλ ηεο 

καθξφρξνλεο κλήκεο, ηα νπνία ειέγρνληαη απφ ηνλ θεληξηθφ επεμεξγαζηή. Θα 

κπνξνχζακε, δειαδή, λα πνχκε πσο ε εξγαδφκελε κλήκε αλαθέξεη ηηο 

πιεξνθνξίεο ζηε καθξφρξνλε κλήκε, ε νπνία ελεξγνπνηείηαη πάλσ απφ έλαλ 

ζπγθεθξηκέλν νπδφ. ην ελ ιφγσ κνληέιν, ε πξνζνρή αληηθαζηζηά ηα ρσξηζηά 

ππνζπζηήκαηα ηνπ θεληξηθνχ επεμεξγαζηή θαη ηνπ δηαρεηξηζηή επεηζνδίσλ ηνπ 

κνληέινπ ηνπ Baddeley, θαη είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηεί ηξία κε πέληε ζηνηρεία 

ηεο ελεξγνπνηεκέλεο πιεξνθνξίαο θάζε θνξά. Η ζπλεηδεηή επεμεξγαζία ηεο 
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πιεξνθνξίαο ππνζηεξίδεη ηε ζηαζεξή κεηαθίλεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

πξνζνρήο ζηελ πιεξνθνξία πνπ ζεσξείηαη απαξαίηεηε. χκθσλα κε ην ππφ 

αλαθνξά κνληέιν, νη λέεο πιεξνθνξίεο θαηαρσξίδνληαη κε ηηο, ήδε, ππάξρνπζεο, 

ζην ίδην ελλνηνινγηθφ πιαίζην, θαη ζπλεπψο αλαζχξνληαη επθνιφηεξα ηελ 

απαηηνχκελε ζηηγκή.  

     χκθσλα κε ηνλ Cowan, ζηελ πεξίπησζε ηεο εηθνληθήο βξαρχρξνλεο κλήκεο 

ή ηεο καθξφρξνλεο εξγαδφκελεο κλήκεο, νη πιεξνθνξίεο δελ θζείξνληαη κε ην 

ρξφλν. Δληνχηνηο, ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα κελ αλαζπξζνχλ, είηε γηαηί ην 

ελλνηνινγηθφ πιαίζην ηεο απνζήθεπζεο άιιαμε, είηε γηαηί αλεμάξηεηεο 

πιεξνθνξίεο, παξεκπνδίδνπλ εθείλεο πνπ αλαδεηνχληαη. Χζηφζν, είλαη 

ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί πσο ε κλήκε ζπληζηά κηα εληαία δνκή, ζηελ νπνία νη 

θαλφλεο ζπγθξάηεζεο θαη απνζήθεπζεο είλαη φκνηνη θαη ηζρχνπλ γηα θάζε έξγν 

(Cowan 2005). 

  

  

Β.1.3.2  ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΠΡΟΟΥΗ 

 

  

 

     Οη Kane θαη Engle, πξνηείλνπλ ηε ζεσξία ηεο εθηειεζηηθήο πξνζνρήο 

(executive attention model), (Engle 1996, 2002, Kane et al. 2001) θαη 
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απεηθνλίδνπλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε σο έλα κνληέιν εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ηεο πξνζνρήο, ην νπνίν είλαη επδηάθξηην απφ ηε βξαρχρξνλε κλήκε. Τπνζέηνπλ 

φηη ε ρσξεηηθφηεηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο δελ αθνξά ζην κλεκνληθφ εχξνο 

ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο, αιιά ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ειέγρνπ ηεο πξνζνρήο 

αλαθνξηθά κε ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηελ ηαρεία αλάθηεζε ηεο. 

Ο φξνο « έιεγρνο ηεο πξνζνρήο» άπηεηαη ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαηήξεζεο ηνπ 

εξεζίζκαηνο, ηνπ ηειηθνχ ζηφρνπ ή ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ ζπλαθψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ηεο εχθνιεο παξέκβαζεο ζηελ επηηπρή αλαζηνιή κε ζρεηηθψλ 

εξεζηζκάησλ. 

  

  

Β.1.3.3  ΣΟ ΜΟΝΣΔΛΟ OBERAUER’S FACET 

  

 

 

     Ο Oberauer (2000, 2003) δηαθξίλεη ηε κλήκε εξγαζίαο ζε δχν γεληθέο 

δηαζηάζεηο: α) ηελ φςε ηνπ πεξηερνκέλνπ, ε νπνία πεξηέρεη δχν παξάγνληεο, 

ηνλ ιεθηηθφ θαη ηνλ αξηζκεηηθφ, θαη β) ζηνλ ζρεκαηηθφ θαη ρσξηθφ. Η δεχηεξε 

δηάζηαζε απνηειείηαη απφ ηξείο γεληθέο δηαδηθαζίεο, ηελ εθηειεζηηθή, ηνπ 

ζπληνληζκνχ θαη ηεο επίβιεςεο. Θεσξεί φηη ε κλήκε πεξηερνκέλνπ, ηελ νπνία 

αλαθέξεη ζαλ ηαπηφρξνλε απνζήθεπζε θαη επεμεξγαζία (simultaneous storage 

and processing) είλαη ε θχξηα ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο. Ο 

ζπληνληζκφο (coordination) είλαη ε ηθαλφηεηα λα δεκηνπξγεί θαηλνχξηεο ζρέζεηο 
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κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ θαη λα παξάγεη θαηλνχξηεο πιεξνθνξίεο θαη ε επίβιεςε 

(supervision) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο επηιεθηηθήο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ θαηάιιεισλ αλαπαξαζηάζεσλ θαη ηελ θαηαζηνιή ησλ κε 

ζρεηηθψλ.  

     ε κηα πξνζπάζεηα θαιχηεξνπ δηαρσξηζκνχ ηεο βξαρχρξνλεο απφ ηελ 

εξγαδφκελε κλήκε, ν Oberauer et al. (2003) νξίδνπλ ηελ εξγαδφκελε κλήκε σο 

κηα δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηεο πιεξνθνξίαο ή παξαγσγήο λέαο πιεξνθνξίαο. Η 

ελ ιφγσ ζεψξεζε, ζπζηήλεη ηελ εξγαδφκελε κλήκε σο κηα ιεηηνπξγία 

επαλάιεςεο ή νκαδνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ.  

 

Β.1.3.4  ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

  

Α.  Μνληέιν ACT-R (Adaptive Control of Thought-Rational) 

 

 

  

     Σν κνληέιν ησλ Lovett, Reder θαη Lebiere (1999) αλήθεη ζην ρψξν ησλ 

πβξηδηθψλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ (ACT-R Model), θαη θαζνξίδεηαη απφ κία 

ζηαζεξή ππνινγηζηηθή αξρηηεθηνληθή, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζε φια ηα γλσζηηθά 

έξγα. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε πσο νκνηάδεη κε ηα κνληέια ησλ Baddeley θαη 

Logie, επεηδή δίλεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζηελή ζχλδεζε ηεο πξνζνρήο κε ηε 

κλήκε εξγαζίαο. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε εξγαδφκελε κλήκε απνηειεί ην 

πην ελεξγνπνηεκέλν ππνζχζηεκα ηεο δεισηηθήο κλήκεο, κε απνηέιεζκα νη 
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αλαπαξαζηάζεηο ηεο λα είλαη φκνηεο κε εθείλεο ηεο δεισηηθήο γλψζεο. Η 

δεισηηθή γλψζε αλαπαξηζηάλεηαη ζαλ θφκβνη ζε έλα δίθηπν ζην νπνίν νη 

δηάθνξεο εηζεξρφκελεο πιεξνθνξίεο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθνχο 

ζπλδπαζκνχο ζπλδέζεσλ. Οη ζεκειηψδεηο κεραληζκνί πνπ επεξεάδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο είλαη νη αθφινπζνη: α) Η ελεξγνπνηεκέλε 

πξνζνρή, ε νπνία απνηειεί έλα είδνο έληαζεο ηεο πξνζνρήο (attentional energy) 

απφ ηνλ ηξέρνληα ζηφρν πξνο ηνπο ζρεηηθνχο θφκβνπο ηεο δεισηηθήο κλήκεο θαη 

β) ε ελεκεξφηεηα ησλ θφκβσλ πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί ζηε βάζε, ή ε 

θαηαζηξνθή ηνπο. Σα δχν απηά είδε ηεο ελεξγνπνίεζεο ζπλδένληαη θαη 

θαζνξίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ θφκβσλ, κε απνηέιεζκα 

νη θφκβνη, νη νπνίνη εληζρχνληαη, λα ηείλνπλ λα έρνπλ κηθξφηεξε θαζπζηέξεζε. 

Οη ελ ιφγσ κεραληζκνί βξίζθνληαη δηαξθψο ζε ιεηηνπξγία, επεξεάδνληαο ηελ 

πξφζβαζε ζηε δεισηηθή γλψζε θαη επηηξέπνληαο ηε κάζεζε ή ηε ιήζε ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηφρσλ. Δπνκέλσο, νη αλαπαξαζηάζεηο ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 

είλαη φκνηεο κε εθείλεο ησλ ελεξγνπνηεκέλσλ θφκβσλ. Οη ζπλδέζεηο ησλ θφκβσλ 

κπνξεί λα γίλνπλ κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, φπσο,αθξηβψο, δηαθνξεηηθνί 

άλζξσπνη θσδηθνπνηνχλ θαηά ηξφπν δηαθνξεηηθφ έλα φκνην αληηθείκελν, βάζεη 

ησλ δηαθνξεηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ζε έλα δεχγνο θφκβσλ 

πνπ παξνπζηάδεη δχν ζηνηρεία, ηα ζηνηρεία απηά κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξν ή 
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ιηγφηεξν φκνηα κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ αηφκσλ. Η νκνηφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ζε 

δηπιά έξγα εθαξκφζηεθε ζε πνιιέο κειέηεο (Baddeley & Lieberman 1980, 

Logie 1996, Shah & Miyake 1996).  

     Η εξγαδφκελε κλήκε είλαη έλα ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη απφ δηάθνξα ππν-

ζηνηρεία, ηα νπνία ζπλδπαδφκελα, θαζνξίδνπλ ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε θάζε έλα 

θφκβν. Οη πεξηζζφηεξν ελεξγνπνηεκέλνη θφκβνη είλαη πην πηζαλφ λα αλαθιεζνχλ 

ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζε αληίζεζε κε εθείλνπο πνπ ππνιείπνληαη 

ελεξγνπνίεζεο. χκθσλα κε ην παξφλ κνληέιν, θάζε εηζεξρφκελν εξέζηζκα 

θέξεη κηα πνζφηεηα ελέξγεηαο, ε νπνία, θαηά πξψην ιφγν, πξέπεη λα κνηξαζηεί 

ζηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ζηφρν θαη θαηά δεχηεξν ιφγν, λα δηαρσξηζηεί 

ζηνπο γεηηνληθνχο θφκβνπο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο δεισηηθήο γλψζεο. κνηνη 

θφκβνη, θαζψο θαη φκνηεο δηαδηθαζίεο δηάρπζεο ηεο ελεξγνπνίεζεο εκπιέθνληαη 

ζε φιεο ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ε εξγαδφκελε κλήκε. 

Δπνκέλσο, ηα πην ζχλζεηα γλσζηηθά έξγα έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα πεξηνξηζκέλε 

επίδξαζε ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο, εθφζνλ απαηηνχλ ελεξγνπνίεζε 

πεξηζζφηεξσλ θαη πην απνκαθξπζκέλσλ θφκβσλ. Αλαθνξηθά κε ηα πνιχπινθα 

γλσζηηθά έξγα, ην κνληέιν ACT-R παξνπζηάδεη αμηφινγεο πνηνηηθέο θαη 

πνζνηηθέο κεηξήζεηο, αλακελφκελεο θαζπζηεξήζεηο θαη πηζαλφηεηεο αλάθιεζεο.  
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     Η εξγαδφκελε κλήκε ραξαθηεξίδεηαη σο ην πην ελεξγνπνηεκέλν ππνζχζηεκα 

ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο. Σα ζηνηρεία ηεο κλήκεο εξγαζίαο ηείλνπλ λα είλαη νη 

θφκβνη εθείλνη ηεο δεισηηθήο κλήκεο, νη νπνίνη είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ 

πξφζθαην ζηφρν (δειαδή εθείλνλ πνπ ιακβάλεη ηε κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε). 

Σαπηφρξνλα, ζεσξείηαη δπλαηφ λα είλαη ελεξγνπνηεκέλνη θαη άιιν θφκβνη, νη 

νπνίνη δελ είλαη ζπλδεδεκέλνη κε ηνλ πξφζθαην ζηφρν, αιιά δηεγείξνληαη ιφγσ 

ηεο κεγάιεο ελεξγνπνίεζεο ηε βάζεο. 

 

 

Β.  Μνληέιν EPIC (Executive-Process/Interactive-Control Model) 

 

 

  

     Σν κνληέιν ησλ Krieras, Meyer, Mueller, Seymour (1999) αλήθεη, επίζεο, 

ζην ρψξν ησλ ππνινγηζηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ εξγαδφκελε κλήκε θαη απνηειεί 

ηε ζχλζεζε θάπνησλ άιισλ κνληέισλ. Σν EPIC είλαη ην κνλαδηθφ κνληέιν σο 

πξνο ηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αληίιεςεο θαη θίλεζεο, θαζψο 

θαη ην κφλν πνπ δίλεη έκθαζε ζηνλ έιεγρν ηεο ζπκπεξηθνξάο. χκθσλα κε ην 

παξφλ κνληέιν, ε ελεξγφο κλήκε απνηειείηαη απφ πνιιαπιά δηαθνξεηηθά 

ππνζπζηήκαηα, ησλ νπνίσλ, ν ζπληνληζκφο δελ απνδίδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ελφο 

θεληξηθνχ επεμεξγαζηή. Θεσξείηαη, αληηζέησο, πσο ε εξγαδφκελε κλήκε 
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ειέγρεηαη απφ κία εμεηδηθεπκέλε εθηειεζηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία δηαηεξεί, 

αλαλεψλεη θαη ρεηξίδεηαη ηα δεδνκέλα ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θέξεη εηο πέξαο ηηο 

δηεξγαζίεο ζπληνληζκνχ. Η ζπλεξγαζία ησλ ελ ιφγσ ππνζπζηεκάησλ νδεγεί 

ζηελ παξαγσγή ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ο πεξηνξηζκφο πνπ εκθαλίδεηαη ζηε κλήκε 

εξγαζίαο ηνπ EPIC είλαη ε πεπεξαζκέλε ηαρχηεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε 

θαηάξξεπζε ηνπ ζπκβνιηθνχ θψδηθα θαηά ην δηαρσξηζκφ ηεο αηζζεηεξηαθήο 

κλήκεο. Σα ππνζπζηήκαηα ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο παίδνπλ πνιιαπιφ 

ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή ηεο πιεξνθνξίαο. Μηα ιεθηηθή πιεξνθνξία 

απαηηεί παξέκβαζε απφ ηελ αθνπζηηθή εξγαδφκελε κλήκε, απφ ηε κλήκε πνπ 

ζπζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή θσλήο, θαζψο θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηνπ ηειηθνχ 

ειέγρνπ. Οκνίσο, ε νπηηθή κλήκε, ε θηλεηηθή κλήκε θαη ε δηαδηθαζία ειέγρνπ 

ζπλεξγάδνληαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο νπηηθνρσξηθήο πιεξνθνξίαο. Καηά ην 

κνληέιν EPIC, ε εξγαδφκελε θαη ε καθξφρξνλε κλήκε είλαη δχν εληειψο 

δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία, φκσο, ζπλεξγάδνληαη. 

 

Γ.   Μνληέιν Young θαη Lewis 

 

  

     Οη Young θαη Lewis (1999), πξνηείλνπλ έλα γεληθφηεξν γλσζηηθφ κεραληζκφ, 

ν νπνίνο ιεηηνπξγεί θαηά ηξφπν ζεηξηαθφ θαη απνηειείηαη απφ έλα δηθαζηθφ 
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θχθιν απφθαζεο, δειαδή δχν κλήκεο. Μηα καθξφρξνλε ή κλήκε παξαγσγήο, 

απεξηφξηζηνπ κεγέζνπο πνπ απνζεθεχεη κφληκα ηε γλψζε, θαη κηα δπλακηθή 

κλήκε, ε νπνία ζπγθξαηεί ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα έλα 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, έηζη ψζηε λα εμαθαλίδεηαη κφιηο ηθαλνπνηείηαη ην έξγν απηφ. 

Η κλήκε εξγαζίαο ιεηηνπξγεί σο έλαο ζπληνληζηήο κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο 

θαη ηνπ γλσζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δκθαλίδεηαη δε ζαλ κηα δηαθξηηή κλήκε, ε 

νπνία έρεη βξαρχρξνλν ραξαθηήξα. Σν ηειεπηαίν απηφ ζηνηρείν δηαθαίλεηαη απφ 

ην γεγνλφο ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ζηφρνπο θαη πξνβιήκαηα, ηα νπνία φηαλ 

ηθαλνπνηνχληαη ή επηιχνληαη αληίζηνηρα, ε κλήκε εξγαζίαο εμαθαλίδεηαη.  

     χκθσλα κε ην παξφλ κνληέιν, νη κεραληζκνί ηεο εξγαδφκελεο κλήκεο 

βξίζθνληαη δηαζθνξπηζκέλνη θαη ζηηο δχν κλήκεο. Η καθξφρξνλε κλήκε γίλεηαη 

αληηιεπηή σο έλα ζπζηαηηθφ ηεο ελεξγνχο κλήκεο, θαζψο θσδηθνπνηεί κέζσ ηεο 

κάζεζεο, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαρείξηζε έξγσλ. 

Καηά ηελ ελ ιφγσ ζεψξεζε, ε εξγαδφκελε κλήκε δελ απνηειεί μερσξηζηφ 

ζχζηεκα απφ ηε καθξφρξνλε κλήκε, εθφζνλ παξεκβάιινληαη ζπλζήθεο 

κάζεζεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο ελεξγνχο κλήκεο. 
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ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ 

 

ΠΡΧΣΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

 

ΓΔΝΙΚΟ ΣΟΥΟ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΓΙΑΣΡΙΒΗ 

 

 

     ηελ ζεκεξηλή κεηα-GWAS (κεηα-γνληδησκαηηθή) επνρή είλαη ζεκαληηθφ λα 

αλαθαιχςνπκε ηνλ ηξφπν επίδξαζεο ησλ θνηλψλ γνληδίσλ-θηλδχλνπ, ηα νπνία 

αλεπξέζεζαλ κε ηηο κεγάιεο GWAS κειέηεο επί ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ 

ζε δηάθνξα επίπεδα απαξηίσζεο: Απφ ην κνξηαθφ θαη λεπξσληθφ, ζην επίπεδν 

νινθιεξσκέλσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ (π.ρ. κε δνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή 

λεπξναπεηθφληζε ή κε εθηίκεζε ιεηηνπξγηψλ πνπ εθθξάδνληαη απφ θαιά 

πξνζδηνξηζκέλα λεπξσληθά δίθηπα, φπσο ε πξνπαικηθή αλαζηνιή), ζην επίπεδν 

νινθιήξσζεο πνιιψλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ καδί (π.ρ. κε ηελ εθηίκεζε ησλ 

αλψηεξσλ γλσζηηθψλ/επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ), ζην ηειηθφ επίπεδν ζπλνιηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά (π.ρ. κε ηελ 

εθηίκεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ηεο νξγάλσζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο). Η 

δηαζαθήληζε ηεο επίδξαζεο ησλ θνηλψλ γνληδίσλ θηλδχλνπ ζε φια ηα αλσηέξσ 



 

 
109 

επίπεδα νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ, απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη 

δηαζαθήληζε ηνπ κεραληζκνχ κε ηνλ νπνίν ηα γνλίδηα απηά απμάλνπλ ηνλ 

θίλδπλν γηα ςπρηθή λφζν. Απηφ ζα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

παζνθπζηνινγίαο ησλ ςπρηθψλ λφζσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα βειηηψζεη ηε 

δηάγλσζή ηνπο θαη ηε ζεξαπεία ηνπο πνπ κέρξη ζήκεξα γηλφηαλ εκπεηξηθά θαη κε 

βάζε κφλν ηα νξαηά θαηλνκελνινγηθά ζπκπηψκαηα ρσξίο αληηζηνηρία κε ην 

βηνινγηθφ θαη γελεηηθφ ππφβαζξν. 

     Σν ελαξθηήξην βήκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη ε κειέηε ηεο 

επίδξαζεο ησλ πνιπκνξθηζκψλ ησλ γνληδίσλ θηλδχλνπ επί 

ιεηηνπξγηψλ/ζπκπεξηθνξψλ πγηψλ αηφκσλ απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ ή απφ κε 

λνζνχληεο ζπγγελείο ςπρηαηξηθψλ αζζελψλ. Δηδηθά νη κειέηεο ηεο επίδξαζεο 

θνηλψλ γνληδίσλ θηλδχλνπ επί ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ πγηψλ αηφκσλ απφ 

ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ απνθεχγνπλ δηάθνξα κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

ζπγρένπλ έληνλα θαη πνηθηινηξφπσο ηα επξήκαηα απφ αληίζηνηρεο κειέηεο ζε 

αζζελείο φπσο: ε βαξχηαηε ζπγρπηηθή επίδξαζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ 

επί ησλ κεηξνπκέλσλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζπκπεξηθνξψλ, ε βαξχηαηε 

ζπγρπηηθή επίδξαζε ηεο ζεξαπείαο πνπ ιακβάλνπλ νη αζζελείο επί ησλ 

κεηξνπκέλσλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ζπκπεξηθνξψλ θαη ην ζνβαξφ 

ζπγρπηηθφ απνηέιεζκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ αιιαγκέλε δνκή θαη ιεηηνπξγία 
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ηνπ εγθεθάινπ  ζηνπο αζζελείο σο επαθφινπζν ηεο ρξφληαο παξνπζίαο ηεο 

λφζνπ ηνπο.  

     Έηζη, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή εμεηάζακε ηνλ ξφιν ησλ γελεηηθψλ 

πνιπκνξθηζκψλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ γνληδίσλ, ηα νπνία ζπζρεηίδνληαη  κε 

ζνβαξή ςπρηθή λφζν ζε πγηή άηνκα απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ. Γηα ηηο γελεηηθέο 

κειέηεο καο επηιέμακε: Α) Σνλ πνιπκνξθηζκφ rs10503253 C/A ηνπ γνληδίνπ 

CSMD1 πνπ έρεη ραξαθηεξηζζεί σο παξάγνληαο θηλδχλνπ γηα ζρηδνθξέλεηα. Β) 

Σνλ πνιπκνξθηζκφ rs1229761 G/C ηνπ γνληδίνπ FOXp2, ην νπνίν είλαη θεληξηθφ 

ζηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο. Η εμέιημε ηεο γισζζηθήο 

έθθξαζεο είλαη νπζηαζηηθή ζηελ παζνθπζηνινγία ζνβαξψλ ςπρηθψλ λφζσλ, 

φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, ν απηηζκφο θαη ε ΓΔΠΤ, ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ ελδείμεηο 

φηη εκπιέθεηαη ν ππφ κειέηε πνιπκνξθηζκφο θαη Γ) ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs4680 

Val158Met ηνπ γνληδίνπ COMT, ηνπ νπνίνπ ν ξφινο ζηελ θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ έρεη κειεηεζεί δηεμνδηθά. Οη θαηλφηππνη 

επη ησλ νπνίσλ κειεηήζακε ηελ επίδξαζε ησλ αλσηέξσ γνληδίσλ ήηαλ ε 

πξνπαικηθή αλαζηνιή, ε γεληθή γλσζηηθή ηθαλφηεηα, νη επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο 

θαη ηα  ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 
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ΜΔΘΟΓΟΙ 

 

πκκεηέρνληεο ζηε κειέηε 

 

     Σα ππνθείκελα ηεο έξεπλαο πξνήιζαλ απφ ην πξψην θχκα ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηεο θνφξηεο LOGOS (Learning On Genetics Of Schizophrenia 

Spectrum). ηελ θνφξηε LOGOS εμεηάζζεθαλ 1149 λένη άλδξεο (κέζε ειηθία 

21.95 ± 3.5, Δχξνο:  18-29), θιεξσηνί απφ  ηνλ Διιεληθφ ηξαηφ, νη νπνίνη 

επειέγεζαλ κε ηπραίν ηξφπν θαηά ην ρξνληθή πεξίνδν απφ ηνλ Ινχλην ηνπ 2008 

έσο ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2010  θαη νη νπνίνη πιεξνχζαλ ηα θξηηήξηα έληαμεο / 

απνθιεηζκνχ (βι. παξαθάησ). Η κειέηε ιάκβαλε ρψξα θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο, 

κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο απφ 9:00 έσο 15:00, ζηηο ηαηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

ηξαηησηηθνχ ζηξαηνπέδνπ εθπαίδεπζεο ησλ ππνςεθίσλ ηεο ρνιήο Δθέδξσλ 

Αμησκαηηθψλ Πεδηθνχ (ΔΑΠ) ηνπ Ηξαθιείνπ Κξήηεο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε 

πξαγκαηνπνίεζεο ηεο έξεπλαο, παξαρσξήζεθαλ δχν ρψξνη, παξαθείκελνη ησλ 

ηαηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίνη κεηαηξάπεθαλ, θαηαιιήισο, ζε εξεπλεηηθέο 

αίζνπζεο δηεμαγσγήο δνθηκαζηψλ. Μεηά απφ θάζε δεκφζηα παξνπζίαζε ησλ 

κεζφδσλ θαη ησλ ζηφρσλ ηεο κειέηεο ζηελ εθάζηνηε δηαδνρηθή ζεηξά ησλ λέσλ 

θιεξσηψλ, φινη νη ζπκκεηέρνληεο, νη νπνίνη πξνζπκνπνηνχληαλ λα εξγαζηνχλ 
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εζεινληηθά, ιάκβαλαλ έλα ιεπηνκεξέο ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη ππνρξενχληαλ λα 

ζπγθαηαηεζνχλ γξαπηψο θαη ελππνγξάθσο πξηλ απφ ηελ εμέηαζε. Κάζε 

ππνθείκελν ππνβιήζεθε ζε κία θαη κνλαδηθή εμέηαζε κηα ηπραία ρξνληθή ζηηγκή 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο  δίκελεο ζηξαηησηηθήο ηνπ εθπαίδεπζεο ζηελ ελ ιφγσ 

εγθαηάζηαζε. Η κειέηε εγθξίζεθε απφ ηελ Δπηηξνπή Ηζηθήο θαη Γενληνινγίαο 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, ην Αλψηαην Δπηηειείν ηνπ ηξαηνχ θαη ην Γξαθείν 

γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Πξνζσπηθψλ θαη Δπαίζζεησλ Γεδνκέλσλ ηνπ 

Διιεληθνχ Κξάηνπο, θαη δηεμήρζε ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Διζίλθη. ινη 

νη ζπκκεηέρνληεο είραλ πξφζθαηα ειεγρζεί γηα ηελ ηξέρνπζα ζσκαηηθή θαη 

ςπρηθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο απφ ηηο ηαηξηθέο αξρέο ηνπ ζηξαηνχ θαη ήηαλ 

ζσκαηηθά πγηείο θαη απειιαγκέλνη απφ ζνβαξέο ςπρηθέο αζζέλεηεο. Χζηφζν, 

φια ηα ππνθείκελα ππνβιήζεθαλ  ζε ζχληνκε δνκεκέλε Νεπξνςπρηαηξηθή 

ζπλέληεπμε θαηά SCID-I κε ην Mini International Neuropsychiatric Interview 

(M.I.N.I, Sheehan et al. 1998) γηα ηε ιήςε ηνπ ηαηξηθνχ ηζηνξηθνχ ηνπο, ζε 

ηνμηθνινγηθή αλάιπζε νχξσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο θπζηθήο ηνπο θαηάζηαζεο, 

θαζψο  θαη ζε αμηνιφγεζε ηνπ Γείθηε Δπθπΐαο (IQ) κε ην Raven‟s Progressive 

Matrices. Σα θξηηήξηα έληαμεο ήηαλ: (i) Τγηείο άλδξεο, πξνζθάησο, θιεξσηνί, 

(ii) δεμηφρεηξεο, (iii) ζπγθαηαηηζέκελνη ελππνγξάθσο θαηφπηλ ελεκέξσζεο 

(πιεξνχληαλ απφ 1254 άηνκα). Σα θξηηήξηα απνθιεηζκνχ ήηαλ: (i) Πξνζσπηθφ 
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ηζηνξηθφ ηξαπκαηηζκνχ ηεο θεθαιήο θαη ζνβαξψλ ελεξγψλ ζσκαηηθψλ ή 

λεπξνινγηθψλ λφζσλ, (ii) ηξέρνπζα ρξήζε  ζπληαγνγξαθνχκελσλ θαξκάθσλ ή 

εζηζηηθψλ νπζηψλ, (iii) πξνζσπηθφ ή νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ςπρηαηξηθήο 

δηαηαξαρήο ζηνλ Άμνλα Ι, φπσο νξίδεηαη απφ ην DSM - IV. ινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ Καπθάζηνη, βάζεη απηναλαθνξάο θαη βάζεη αλάιπζεο 

STRUCTURE (Pritchard et al. 2000), κε ηε ρξήζε ελφο πάλει γνληδηαθψλ 

δεηθηψλ  θαηαγσγήο (ancestry markers) (Roussos et al. 2009b). 

 

 

Απηναμηνιόγεζε πλαηζζεκαηηθήο Καηαζηάζεσο κέζσ ησλ θιηκάθσλ VAS, 

πξηλ θαη κεηά ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπ Αλαθιαζηηθνύ Startle. 

 

 

     Σα ππνθείκελα, θαηά ηελ άθημή ηνπο ζην εξγαζηήξην (ζην ρψξν εμέηαζεο), 

αμηνινγνχληαλ γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε (εγξήγνξζε, άγρνο θαη 

δπζθνξία) κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 10-cm ηεο νπηηθήο αλαινγηθήο 

θιίκαθαο VAS (visual analogue scales) (Bond & Lader 1974). Η δηαδηθαζία 

μεθηλνχζε κε κία πεξίνδν πξνζαξκνγήο 4 ιεπηψλ, ε νπνία αθνινπζείην απφ ηελ 

πεξίνδν πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 
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αληαλαθιαζηηθήο ζχζπαζεο ηνπ πεξηνθζαικηθνχ κπφο (startle testing), θαηά ηελ 

νπνία αλαθνηλψλνληαλ νη νδεγίεο γηα ην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

 

Δθηίκεζε ηνπ Αηζζεηηθνθηλεηηθνύ Ηζκνύ κέζσ κεηξήζεσο ηεο 

Πξνπαικηθήο Αλαζηνιήο (PPI) ηνπ αθνπζηηθνύ Αληαλαθιαζηηθνύ 

Αηθληδηαζκνύ. 

 

 

 

     Ο αηζζεηηθνθηλεηηθφο εζκφο απνηειεί θεληξηθφ αλαζηαιηηθφ κεραληζκφ, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζηε βάζε ησλ αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηνλ 

άλζξσπν θαη θάλεη νξαηή ηελ παξνπζία ηνπ, φπσο ηνλ κεηξάκε αληηθεηκεληθά ζε 

ζπλζήθεο εξγαζηεξίνπ (δεο παξαθάησ) κε ηελ κέζνδν ηεο Πξνπαικηθήο 

Αλαζηνιήο (ΠΠΑ) ηνπ αθνπζηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ (Acoustic Startle) 

αηθληδηαζκνχ (ΑΑ) (Swerdlow 1996, Braff 1999, Granholm et al. 1999). Ο 

εζκφο ιεηηνπξγεί απφ ηα πξψηκα ζηάδηα εηζφδνπ-επεμεξγαζίαο ηεο πιεξνθνξίαο. 

Ο ξφινο ηνπ είλαη δηηηφο, θαζψο, αθελφο πξνζηαηεχεη ην ΚΝ απφ ηελ 

ελδερφκελε επηβάξπλζε πνπ κπνξεί λα ππνζηεί, ιφγσ ηεο έιεπζεο αδηάθνξσλ 

εξεζηζκάησλ θαη αθεηέξνπ, βνεζά ηελ πξνζνρή λα επηθεληξψλεηαη επηιεθηηθά 

ζηηο πην ζεκαληηθέο γηα ηνλ νξγαληζκφ πεξηβαιινληηθέο πιεξνθνξίεο-



 

 
116 

εξεζίζκαηα (Swerdlow 1996, Braff 1999, Granholm et al. 1999) (βι. Δηζαγσγή). 

Ο φξνο Πξνπαικηθή Αλαζηνιή (ΠΠΑ) ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ 

(ΑΑ) αλαθέξεηαη  ζηελ κείσζε ηνπ εχξνπο ηνπ ελ ιφγσ αληαλαθιαζηηθνχ (βι. 

Δηζαγσγή), φηαλ έλα ζρεηηθά αζζελέο εξέζηζκα (πξνπαικφο) πξνεγείηαη θαηά 30 

- 500ms ηνπ έληνλνπ εθιπηηθνχ εξεζίζκαηνο (παικφο) (Hoffman & Wible 1969, 

Graham 1975, Hoffman & Ison 1980, Ison & Hoffman 1983).             

     Γηα ηελ έξεπλά καο, ρξεζηκνπνηήζακε κία ζπζθεπή ειεθηξνκπνγξαθηθήο 

θαηαγξαθήο  ηνπ αθνπζηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ (EMG SR-LAB, 

San Diego Instruments, San Diego, California) κέζσ ηεο ζχζπαζεο ηνπ δεμηνχ 

πεξηνθζαικηθνχ κπφο. Σα εθιπηηθά εξεζίζκαηα (παικνί) ζπλίζηαλην ζε 

αηθλίδηεο εθπνκπέο ιεπθνχ ζνξχβνπ, ρξνληθήο δηάξθεηαο 40-ms θαη εληάζεσο 

115-dB, ελψ νη πξνπαικνί ζπλίζηαλην ζε αηθλίδηεο εθπνκπέο ιεπθνχ ζνξχβνπ 

ρξνληθήο δηάξθεηαο 20-ms, εληάζεσο 75-dB θαη 85-dB (5 θαη 15-dB αληηζηνίρσο 

πάλσ απν ηνλ 70-dB ζφξπβν ππνβάζξνπ). Οη θαηαγξαθέο μεθηλνχζαλ 3 ιεπηά 

κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ήρνπ ππνβάζξνπ, ρξνληθφ δηάζηεκα απαξαίηεην γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η πεξίνδνο θαηαγξαθήο πεξηειάκβαλε 12 

εθπνκπέο κεκνλσκέλσλ παικψλ θαη 36 εθπνκπέο ζπλδπαζκνχ πξνπαικνχ- 

παικνχ. Πξαγκαηνπνηήζεθε ρξήζε ηξηψλ θχξησλ ρξνληθψλ δηαζηεκάησλ (απφ 

ηελ έλαξμε ηνπ πξνπαικνχ έσο ηελ έλαξμε ηνπ παικνχ) (30, 60, θαη 120 ms). 
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Γηα θάζε ρξνληθφ δηάζηεκα, ππήξμαλ έμη πξνζπάζεηεο κε πξνπαικφ εληάζεσο 75 

dB θαη έμη πξνζπάζεηεο κε πξνπαικφ  εληάζεσο 85 dB. ιεο νη πξνζπάζεηεο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε κία ςεπδνηπραία ζεηξά, κε ηνλ πεξηνξηζκφ νηη δχν 

φκνηεο πξνζπάζεηεο δελ κπνξνχζαλ λα ζπκβνχλ δηαδνρηθά. Σν ρξνληθφ δηάζηεκα 

κεηαμχ δχν πξνζπαζεηψλ θπκάλζεθε  απφ 9 έσο 23 δεπηεξφιεπηα (κέζνο φξνο 

15s). Σν ζπλνιηθφ δηάζηεκα δηεμαγσγήο ηεο εμέηαζεο ήηαλ 15 ιεπηά. Καηά ηε 

κειέηε καο, εμεηάζηεθαλ 936 ππνθείκελα, ηφζν γηα ην βαζηθφ αλαθιαζηηθφ 

αηθληδηαζκνχ,  φζν θαη γηα ηελ  πξνπαικηθή ηνπ αλαζηνιή. 

 

 

Νεπξνγλσζηηθή Δθηίκεζε (Neurocognitive Assessment) 

 

     Γηα ηελ θαηλνηππηθή εθηίκεζε ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

ε Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB),  ε νπνία 

πεξηιακβάλεη κηα ζπζηνηρία κε ιεθηηθψλ λεπξνςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ 

(Stockings of Cambridge, Spatial Working Memory, Rapid Visual Information 

Processing), ρνξεγνχκελσλ κε ηε βνήζεηα κηαο νζφλεο αθήο πςειήο αλάιπζεο 

(Advantech) θαη/ή κίαο θαίξηαο απάληεζεο (απάληεζε-θιεηδί). Δπίζεο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε κία ζεηξά επηπξφζζεησλ λεπξνγλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ, νη 
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νπνίεο ρνξεγνχληαλ απφ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή (n-Back Sequential Letter 

task, Wisconsin Card Sorting Test, Iowa Gambling Task), ελψ νη ιεθηηθέο 

δνθηκαζίεο Stroop Color/Word Interference Test θαη Word Lists subtest of the 

Wechsler Memory Scale-Revised ρνξεγήζεθαλ κε θιαζζηθφ «pencil and paper» 

ηξφπν. „Oινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε θάζε κηα απφ ηηο δνθηκαζίεο, 

γηα ηηο νπνίεο αθνινπζεί ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή, κε ηελ ίδηα ζεηξά. 

 

Ι. Stockings of Cambridge (SOC-CANTAB) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ηθαλφηεηαο     ζρεδηαζκνχ επίιπζεο (αθεξεκέλσλ) πξνβιεκάησλ κε 

ζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα (Owen et al. 1990). 

 

 

     Σα ππνθείκελα θαινχληαη λα αλαδηαηάμνπλ κε ηνλ ειάρηζην δπλαηφ αξηζκφ 

θηλήζεσλ,  «κπάιεο» πνπ παξνπζηάδνληαλ ζε εηδηθά δηακνξθσκέλεο ζήθεο ζην 

θάησ κηζφ ηεο νζφλεο, έηζη ψζηε νη ζέζεηο ηνπο λα ηαηξηάδνπλ κε ηηο «ζέζεηο 

ζηφρνπο» ζηηο νπνίεο βξίζθνληαη νη αληίζηνηρεο ρξσκαηηθά κπάιεο  ζην άλσ 

ήκηζπ ηεο νζφλεο. Η δνθηκαζία μεθηλάεη γηα ην ππνθείκελν  κε 2  θαη  3 δπλαηέο  

θηλήζεηο, φπνπ θαιείηαη λα επηιχζεη επθνιφηεξα πξνβιήκαηα θαη ζπλερίδεηαη  κε 

4  θαη 5 δπλαηέο θηλήζεηο, φπνπ ηα πξνβιήκαηα γίλνληαη δπζθνιφηεξα. Σα 

ππνθείκελα θηλεηνπνηνχληαη λα ζρεδηάζνπλ λνεηηθά ηελ πιήξε αθνινπζία ησλ 
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θηλήζεσλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνηνχ 

πξνβνχλ ζηελ πξψηε ηνπο θίλεζε. Ο αξρηθφο ρξφλνο ζθέςεο (ΙΣΣ) πξηλ απφ ηελ 

εθηέιεζε ηεο πξψηεο θίλεζεο, ν αθφινπζνο ρξφλνο ζθέςεο (STT) γηα ηελ 

εθηέιεζε φισλ ησλ κεηέπεηηα θηλήζεσλ, θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ επηιχνληαη 

ζσζηά κε ηνλ ειάρηζην αξηζκφ θηλήζεσλ θαηαγξάθνληαη. Η ειιηπήο απφδνζε 

ζηε δνθηκαζία απηή κεηαθξάδεηαη ζε βξαρχηεξν ΙΣΣ (ιηγφηεξν ρξνληθφ 

πξνγξακκαηηζκφ), ή/θαη καθξχηεξν STT (πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ θηλήζεσλ πνπ ζα δψζνπλ ηε ιχζε) κε ιηγφηεξεο άξηζηεο ιχζεηο. 

 

  

ΙΙ. Spatial Working Memory (SWM-CANTAB) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ρσξηθήο κλήκεο εξγαζίαο θαη ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο (Owen et al. 1990) 

 

 

     Η Γνθηκαζία SWM ειέγρεη ηε ρσξηθή κλήκε εξγαζίαο θαη ρσξνηαμηθήο 

ζηξαηεγηθήο. Σα ππνθείκελα θαινχληαη λα αλαδεηνχλ κέζα απφ έλαλ 

απμαλφκελν ζηαδηαθά αξηζκφ (δχν, ηξεηο, ηέζζεξηο, έμη θαη νθηψ)  θνπηηψλ-

ηεηξαγψλσλ,  ηα νπνία εκθαλίδνληαη ηπραία ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο νζφλεο, έσο 

φηνπ αλαθαιχςνπλ έλα κφλν ζχκβνιν πνπ, αλά πάζα ζηηγκή, είλαη θξπκκέλν ζε 

έλα απφ ηα πξνβαιιφκελα ηεηξάγσλα. Σν θιεηδί ησλ νδεγηψλ, νη νπνίεο δίλνληαη 
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εμ αξρήο, είλαη φηη ην ζχκβνιν κπνξεί λα βξεζεί εληφο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηεηξαγψλνπ κφλν κηα θνξά, κε απνηέιεζκα ην ελ ιφγσ ηεηξάγσλν λα κελ 

επηηξέπεηαη λα επαλαρξεζηκνπνηεζεί, θαζψο δελ επξφθεηην πνηέ μαλά λα 

πεξηέρεη ην ζχκβνιν. ε θάζε δνθηκαζία, θάζε θνπηί-ηεηξάγσλν ρξεζηκνπνηείηαη 

κηα θνξά σο απνδέθηεο ηνπ ζπκβφινπ, έηζη ψζηε ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ζπκβφισλ πνπ αλακέλεηαη λα αλαθαιπθζνχλ λα αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ησλ 

θνπηηψλ, ηα νπνία εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. Σα ιάζε βαζκνινγνχληαη ζχκθσλα 

κε ηνλ αξηζκφ ησλ πεξηπηψζεσλ θαηά ηηο νπνίεο ην ππνθείκελν επηζηξέθεη γηα λα 

αλνίμεη έλα ηεηξάγσλν - θνπηί ζην νπνίν έρεη, ήδε, βξεζεί ην ζχκβνιν πνπ 

αλαδεηείηαη. Μηα απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη λα αθνινπζνχλ κηα πξνθαζνξηζκέλε ζεηξά 

αλαδήηεζεο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ε απνηειεζκαηηθφηεηα ελέρεηαη ζην εμήο: Η 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη  πάληα απφ έλα 

ζπγθεθξηκέλν θνπηί, ψζηε θάζε θνξά πνπ εληνπίδεηαη ην ζχκβνιν, λα 

επηζηξέθνπλ θαη λα μεθηλνχλ ηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο γηα θάζε λέα ζεηξά κε 

ην ίδην θνπηί. Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν ην ελ ιφγσ επαλαιακβαλφκελν κνηίβν 

αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηξαηεγηθή, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ιχζε ζην 

πξφβιεκα, εθηηκάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζεηξψλ αλαδήηεζεο ζηηο νπνίεο 

μεθηλνχλ κε ην ίδην ηεηξάγσλν, ζην θάζε έλα απφ ηα πην δχζθνια 6- θαη 8-



 

 
121 

θνπηηά-ηεηξάγσλα πξνβιήκαηα. Σν ζχλνιν απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ παξέρεη 

έλα εληαίν κέηξν ζηξαηεγηθήο γηα θάζε ππνθείκελν, κε ηελ πςειή βαζκνινγία 

(έλαξμε πνιιψλ ζεηξψλ κε έλα δηαθνξεηηθφ θνπηί) λα είλαη  αληηπξνζσπεπηηθή 

ηεο ρακειήο ρξήζεο ηεο ζηξαηεγηθήο θαη ην αληίζηξνθν.  

 

 

ΙΙΙ. Rapid visual information processing (RVIP-CANTAB) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο εζηηαζκέλεο/παξαηεηακέλεο πξνζνρήο θαη ηεο επαγξχπλεζεο 

(Park et al. 1994). 

 

 

 

     Σα άηνκα θαινχληαη λα εληνπίζνπλ δηαδνρηθέο αθνινπζίεο «ςεθίσλ 

ζηφρσλ», ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε πνζνζηφ 100 ςεθία αλά ιεπηφ γηα 4 

ιεπηά. Οη απαληήζεηο θαηαγξάθνληαη κέζσ ηεο πίεζεο ελφο θνπκπηνχ. Σα θχξηα 

κέηξα επίδνζεο, ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε είλαη: άζξνηζκα επηηπρηψλ(total 

hits) (ν αξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζσζηά), άζξνηζκα απσιεηψλ 

(total misses) (ν αξηζκφο ησλ ζηφρσλ πνπ δελ εληνπίζηεθαλ), άζξνηζκα ςεπδψλ 

απαληήζεσλ (total false alarms) (ν αξηζκφο ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ελ 

απνπζία ζηφρσλ). Απφ απηά, νη ππνινγηζκνί ηεο επαηζζεζίαο (Α ': ηάζε πξνο 

αλίρλεπζε αθνινπζηψλ ζηφρσλ) θαη ηεο πξνθαηεηιεκκέλεο απάληεζεο (Β': ε 
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ηάζε λα απαληνχλ αλεμάξηεηα απφ ηηο αθνινπζίεο ζηφρνπο) είλαη επηηεχμηκνη 

κέζσ ηεο ζεσξίαο αλίρλεπζεο ζεκάησλ (1, 2), ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηφζν ηελ 

πηζαλφηεηα επηηπρψλ απαληήζεσλ  (hits), φζν θαη ηελ πηζαλφηεηα ςεπδψλ 

απαληήζεσλ  (false alarms). 

  

ΙV. N-back Sequential Letter Task (ειεθηξνληθή έθδνζε) γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο νπηηθήο κλήκεο εξγαζίαο (Braver et al. 1997) 

 

 

     Η δηαδηθαζία n-back είλαη κηα δνθηκαζία κλήκεο εξγαζίαο, ε νπνία επηηξέπεη 

ηνλ άκεζν ρεηξηζκφ ηεο πιεξνθνξίαο. Καηά ηελ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, 

θαίλεηαη λα ζπκκεηάζρεη έλα επξχ δίθηπν πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ κε ηελ 

ξαρηαία ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ λα είλαη ην πην ζηαζεξφ 

εχξεκα. Η δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο ζπλζήθεο (0 -, 1 -, 2 - θαη 3-

back), φπνπ ηα ππνθείκελα θαινχληαη λα απαληήζνπλ κέζσ ηεο πίεζεο ελφο 

θνπκπηνχ, θαηά ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ βιέπνπλ έλα γξάκκα-ζηφρν (π.ρ. ην 

γξάκκα «X» γηα ηελ ζπλζήθε 0- back θαη θάζε γξάκκα ην νπνίν είλαη 

ηαπηφζεκν κε θάζε κηα απφ ηηο αληίζηνηρεο ζπλζήθεο πνπ αθνινπζνχλ 1-back, 

2- back, 3- back). Οη κεηαβιεηέο, ηηο νπνίεο ιακβάλνπκε σο απνηέιεζκα είλαη ν 

αξηζκφο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ θαη ν ρξφλνο αληίδξαζεο.  
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V. Wisconsin Card Sorting Test (WCST-ειεθηξνληθή έθδνζε) γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηαο γλσζηηθήο επειημίαο (πξνζαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο 

εηο απάληεζε ησλ κεηαβνιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο) θαη εθκάζεζεο θαλφλσλ 

(Birkett et al. 2008) 

 

 

     Υξεζηκνπνηήζεθε κηα ειεθηξνληθή έθδνζε ηνπ WCST. Η δηαδηθαζία 

πεξηιακβάλεη ηέζζεξεηο θάξηεο-εξεζίζκαηα, νη νπνίεο πνηθίιινπλ κεηαμχ ηξηψλ 

παξακέηξσλ (ρξψκα, ζρήκα, αξηζκφο). ηνπο ζπκκεηέρνληεο δίλνληαλ 36 

θάξηεο, νη νπνίεο θπκαίλνληαλ κεηαμχ ησλ ίδησλ παξακέηξσλ θαη θαινχληαλ λα 

ζπληαηξηάζνπλ ηα θχιια ηεο ηξάπνπιαο κε κία θάξηα - εξέζηζκα. ηελ νζφλε 

ηνπ ππνινγηζηή εκθαληδφηαλ ε έλδεημε «Right» γηα ηηο ζσζηέο αληηζηνηρίεο θαη ε 

έλδεημε «Wrong» γηα ηηο ιαλζαζκέλεο, ρσξίο, φκσο, λα  απνθαιχπηεηαη ε 

ζηξαηεγηθή δηαινγήο. Μφιηο, θαηεγνξηνπνηνχληαλ ζσζηά 6 ζπλερφκελα θχιια, 

ν θαλφλαο ζηνλ νπνίν βαζηδφηαλ ε δηαινγή ηνπ ππνθεηκέλνπ, άιιαδε. 

Υξεζηκνπνηήζεθε, κάιηζηα,  κηα ηξνπνπνηεκέλε έθδνζε ηεο δνθηκαζίαο, φπσο 

πξνηεηλφηαλ απφ ηνλ Νέιζνλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν εμεηαζηήο είρε  ηελ 

ππνρξέσζε λα  ελεκεξψλεη  ην ππνθείκελν θάζε θνξά πνπ ν θαλφλαο ηεο 

αληηζηνηρίαο έπξεπε λα κεηαβιεζεί. Η επηινγή ηεο ελ ιφγσ εθδνρήο έγηλε, ράξε  

ζηα επηρεηξήκαηα ηνπ Nelson, φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηξνπνπνίεζε θαζηζηά 
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ζαθέζηεξν απηφ πνπ κεηξηέηαη απφ ηελ δηαδηθαζία θαη κεηψλεη ηελ πηζαλφηεηα 

παξαλφεζεο. Μεηαβιεηέο έθβαζεο ήηαλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θαηεγνξηψλ, 

νη νπνίεο επηηπγράλνληαλ, Milner-type  επίκνλα ιάζε [ιάζε πνπ ιάκβαλαλ ρψξα 

ζην ακέζσο πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο δνθηκαζίαο], Nelson-type επίκνλα ιάζε 

[φια ηα άιια επίκνλα ιάζε], θαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ιαζψλ.  

 

 

VI. Iowa Gambling Task (IGT-ειεθηξνληθή έθδνζε) πξνθεηκέλνπ λα 

αμηνινγεζεί ε ιήςε απνθάζεσλ ζε πξνβιήκαηα ππφ ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε/ηθαλφηεηα γηα θαηάιιειε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ηνπ 

εξεζίζκαηνο (Bechara et al. 1994). 

 

 

     Οη ζπκκεηέρνληεο δέρνληαη ηελ εληνιή λα επηιέγνπλ θάζε θνξά κηα θάξηα εθ 

ησλ ηεζζάξσλ ζηνηβψλ απφ θάξηεο (Α, Β, Γ, Γ), νη νπνίεο  εκθαλίδνληαη ζηελ 

νζφλε. Χο ζηφρνο ηνπο, πξνζδηνξίδεηαη ην θέξδνο ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ 

εηθνληθψλ ρξεκάησλ. Σα ππνθείκελα δελ γλσξίδνπλ φηη νη ζηνίβεο A θαη Β 

ζπλδένληαη κε πςειή ρξεκαηηθή ακνηβή, αιιά θαη πςειά πξφζηηκα 

(λνκηζκαηηθέο απψιεηεο), ελψ νη ζηνίβεο Γ θαη Γ πεξηέρνπλ ρακειφηεξεο 

αληακνηβέο, αιιά θαη κηθξφηεξεο πνηλέο. Η λίθε ή ε απψιεηα, πνπ ζπλδέεηαη κε 
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ηελ επηινγή κηαο θάξηαο, εκθαλίδεηαη νπηηθά κε ζπγθεθξηκέλε έλδεημε ζηελ 

νζφλε. Χο πξνο ηηο 100 ζπλνιηθά δπλαηφηεηεο επηινγήο, φηαλ νη πεξηζζφηεξεο 

πξνηηκήζεηο αθνξνχλ ζηελ ζηνίβα Γ θαη Γ νδεγνχλ ζε θαζαξφ θέξδνο, ελψ 

αληηζέησο, νη επηινγέο πνπ αθνξνχλ ζηηο άιιεο δχν ζηνίβεο νδεγνχλ ζε 

κεγαιχηεξε απψιεηα. Η δηαίξεζε ησλ δπλαηψλ επηινγψλ ζε 5 δηαθνξεηηθέο 

νκάδεο θαξηψλ, φπνπ ε θάζε κηα πεξηιακβάλεη 20 θάξηεο, καο επηηξέπεη λα 

θαζνξίδνπκε ην πνζνζηφ ηεο κάζεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έξγνπ. Σα 

απνηειέζκαηα πεξηιακβάλνπλ: (α) ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ θαξηψλ, νη νπνίεο 

επηιέγνληαη απφ ηηο πιενλεθηηθέο ζηνίβεο  Γ θαη Γ, κείνλ ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

ησλ θαξηψλ, νη νπνίεο επηιέγνληαη απφ ηηο "επηθίλδπλεο" ζηνίβεο Α θαη Β. Η 

επίηεπμε πςειφηεξεο βαζκνινγίαο είλαη δεισηηθή θαιχηεξεο επίδνζεο, (β) ην 

ζπλνιηθφ ρξεκαηηθφ πνζφ, ην νπνίν θεξδίδεη ην ππνθείκελν θαη (γ) ηελ ζθαηξηθή 

κάζεζε, ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο νκάδαο 5 θαη ηεο 

νκάδαο 1, ηνπ αξηζκνχ, δειαδή, ησλ θαξηψλ, νη νπνίεο κεηαθξάδνληαη ζε 

πιενλεθηηθέο επηινγέο κείνλ ηνπ αξηζκνχ ησλ θαξηψλ, νη νπνίεο ζπκβνιίδνπλ ηηο 

ιαλζαζκέλεο επηινγέο.  

 

 

VII. Stroop Interference Test (pencil and paper) γηα ηνλ έιεγρν ηεο επηινγήο 

ηεο θαηάιιειεο απάληεζεο θαη ηελ αληίζηαζε ζηε γλσζηηθή παξεκβνιή 

(Golden et al. 1978). 
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     Υξεζηκνπνηήζεθε ε έληππε έθδνζε ηεο δνθηκαζίαο απηήο. Σα ππνθείκελα 

θαινχληαλ λα εμεηαζηνχλ ζε ηξεηο ζπλερφκελεο ελφηεηεο ηεο δνθηκαζίαο, φπνπ ε 

θαζεκία δηαξθνχζε 45sec. Καηά ηελ πξψηε, είραλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαβάζνπλ 

ηα νλφκαηα ησλ ρξσκάησλ, ηα νπνία ήηαλ γξακκέλα κε καχξν κειάλη, θαηά ηελ 

δεχηεξε, θαινχληαλ λα νλνκαηίζνπλ ην ρξψκα ησλ πξνηχπσλ θαη θαηά ηελ ηξίηε 

θαη ηειεπηαία ελφηεηα έπξεπε λα πξνζδηνξίζνπλ ην ρξψκα ηεο κειάλεο κε ην 

νπνίν ήηαλ ηππσκέλε ε ιέμε, αιιά δελ ηαπηηδφηαλ κε απηφ, ην νπνίν αλέγξαθε ε 

ιέμε (π.ρ. ε ιέμε «θφθθηλν», ηππσκέλε κε κπιε κειάλη έπξεπε λα ραξαθηεξηζηεί 

σο κπιε). Οη ελ ιφγσ δηαδηθαζίεο θαηέιεγαλ ζηε ιήςε ηξηψλ βαζκνινγηψλ: α)  

Word (W)/Λέμε, β)  Colour (C) / Υξψκα θαη γ) Colour -Word (CW)/ Υξψκα-

Λέμε score. Η παξεκβνιή ππνινγηδφηαλ κε ηνλ ηχπν CW-CW‟. πνπ CW‟ ήηαλ 

ν "πξνβιεπφκελνο αξηζκφο ησλ ιέμεσλ", ηηο νπνίεο ην ππνθείκελν ζα κπνξνχζε 

λα νλνκαηίζεη ζηελ CW θαηάζηαζε θαη πξνεξρφηαλ απφ ηνλ ηχπν 

(WxC)/(W+C)= CW‟.  

 

 

 

VIII. Word Lists subtest of the Wechsler Memory Scale-Revised (pencil and 

paper) γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηθαλφηεηα γηα ιεθηηθή κάζεζε θαη κλήκε 

(Wechsler et al. 1997). 
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     Μηα ιίζηα 12 ιέμεσλ δηαβάδεηαη, θαη ηα ππνθείκελα θαινχληαη λα ζπκεζνχλ 

φζεο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξνχλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ιίζηα κε νπνηαδήπνηε 

ζεηξά επηζπκνχλ (άκεζε αλάθιεζε). Η ελ ιφγσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη 

ηέζζεξεηο θνξέο. Μεηά ηελ ηέηαξηε θνξά, παξεκβάιιεηαη κηα δνθηκαζία κε κηα 

λέα ιίζηα ιέμεσλ, φπνπ ηα ππνθείκελα θαινχληαη θαη πάιη λα ζπκεζνχλ φζεο 

πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξνχλ απφ ηελ θαηλνχξγηα ιίζηα. Μεηά ην πέξαο  ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δνθηκαζίαο, δεηείηαη απφ ηνπο εθάζηνηε ζπκκεηέρνληεο λα 

επαλαθαιέζνπλ φζεο πεξηζζφηεξεο ιέμεηο κπνξνχλ απφ ηελ πξψηε ιίζηα ιέμεσλ 

(κηθξή θαζπζηέξεζε ζηελ αλάθιεζε). Σξηάληα ιεπηά αξγφηεξα, ηα ππνθείκελα 

θαινχληαη θαη πάιη λα ζπκεζνχλ ηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ αξηζκφ ιέμεσλ απφ ηελ 

πξψηε ιίζηα (κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ αλάθιεζε). Σν ηεζη νινθιεξψλεηαη κε 

κηα δνθηκαζία αλαγλψξηζεο – κλήκεο, πνπ είλαη ε εμήο:  κηα ιίζηα απφ ιέμεηο 

δηαβάδεηαη, θαη ηα ππνθείκελα εξσηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξίζνπλ κέζσ 

ησλ κνλνιεθηηθψλ απαληήζεσλ «ΝΑΙ» θαη «ΟΥΙ»,  εθείλεο ηηο ιέμεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ πξψην θαηάινγν ιέμεσλ (αλαγλψξηζε). Μεηαβιεηέο 

έθβαζεο είλαη ν αξηζκφο ησλ ζσζηψλ απαληήζεσλ αλά ζπλζήθε αλάθιεζεο 

(άκεζε αλάθιεζε - ηέζζεξεηο δνθηκέο, κηθξή θαζπζηέξεζε, κεγάιε 

θαζπζηέξεζε) θαη ηα ιάζε παξείζθξεζεο (ιέμεηο πνπ εληνπίζηεθαλ απφ ηα 

ππνθείκελα, αιιά  δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ ιίζηα). 
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Γλσξίζκαηα Πξνζσπηθόηεηαο (Personality Traits) 

 

     Η Φαηλνηππηθή εθηίκεζε ησλ «πλαηζζεκαηηθψλ θαη κε πλαηζζεκαηηθψλ 

Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πξνζσπηθφηεηαο» έιαβε ρψξα κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ησλ 

αθφινπζσλ εξσηεκαηνινγίσλ:  

 

     α) Το δοκεκέλο ερφηεκαηοιόγηο από ηοσς Carver θαη White γηα ηο ζύζηεκα 

αλαζηοιή ζσκπερηθοράς/ελεργοποίεζε ζσκπερηθοράς, (Carver & White’s 

Behavioral Inhibition/Activation Systems) (BIS/BAS) (Carver C & White T 

1994), είλαη κηα θιίκαθα κέζσ ηεο νπνίαο κεηξψληαη νη πξνδηαζεζηθέο 

επαηζζεζίεο ησλ δχν αλσηέξσ θηλεηηθψλ ζπζηεκάησλ. Αμηνινγείηαη, δειαδή,  ε 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηα ζπκπεξηθνξηθά ζπζηήκαηα αλαζηνιήο θαη 

ελεξγνπνίεζεο. Η θιίκαθα BAS, ζπγθεθξηκέλα, εθηηκά ηελ ηάζε 

παξνξκεηηθφηεηαο ελφο αηφκνπ θαη πεξηιακβάλεη ππνθιίκαθεο, φπσο είλαη ε 

„‟Fun Seeking‟‟ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ηάζεο πξνζέγγηζεο ελφο λένπ γεγνλφηνο κε 

βάζε ηελ πξφζεζε ηεο ζηηγκήο, ε ππνθιίκαθα „‟DRIVE‟‟, ε νπνηά εθηηκά ηε 

ζηαζεξή επηδίσμε επηζπκεηψλ ζηφρσλ θαη ε ππνθιίκαθα „‟Reward 

Responsiveness‟‟ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζεηηθήο απφθξηζεο πξνο έλα γεγνλφο 

ακνηβήο, φηαλ ζπκβαίλεη ή πξφθεηηαη λα ζπκβεί. 
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     β) Σν δοκεκέλο Ερφηεκαηοιόγηο από ηολ Cloninger γηα ηελ εθηίκεζε ηες 

Ιδηοζσγθραζίας θαη ηοσ Χαραθηήρα, (Cloninger’s Temperament & Character 

Inventory) (TCI) (Cloninger et al. 1993). Η ελ ιφγσ θιίκαθα  εμεηάδεη ηέζζεξεηο 

δηαζηάζεηο ηεο ηδηνζπγθξαζίαο, φπσο είλαη ε απνθπγή βιάβεο, ε αλαδήηεζε 

θαηλνηνκίαο, ε εμάξηεζε απφ ηελ επηβξάβεπζε θαη ε εκκνλή, θαζψο θαη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ραξαθηήξα, φπσο απην-θαηεπζπλζεκφηεηα, ε 

ζπλεξγαζηκφηεηα θαη ε απζππέξβαζε.  

 

     γ) Σν δνκεκέλν απφ ηνλ Eysenck Ερφηεκαηοιόγηο ηες Προζφπηθόηεηας, 

(Eysenck Personality Questionnaire) (EPQ-R) (Hans Jυrgen Eysenck & Sybil 

BG Eysenck 1975), ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηξείο (3) θιίκαθεο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ αμηνινγνχληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο  ν 

λεπξσηηζκφο, ν ςπρσηηζκφο θαη ε εμσζηξέθεηα.  

 

     δ)  Σν δνκεκέλν απφ ηνλ Spielberger Δξσηεκαηνιφγην, (Spielberger‟s Trait 

Anxiety Inventory) (STAI-T). Πξφθεηηαη γηα κηα Κιίκαθα ελδνζθφπεζεο 40 

εξσηήζεσλ γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ άγρνπο (ηα 

αγρψδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο απνηεινχλ θαηλνηππηθή εθδήισζε 

ησλ λεπξσζηθψλ δηαηαξαρψλ).  
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     ε) Σν Ερφηεκαηοιόγηο Στηδοησπηθώλ ταραθηερηζηηθώλ, (Schizotypal Traits 

Questionnaire) (STQ) (Kelley M & Coursey R 1992) (Claridge & Broks 1984). 

Παξέρεη ην θαιχηεξν κέηξν ηεο ππνθείκελεο ζρηδνηππηθήο δηάζηαζεο. Δίλαη ην 

κνλαδηθφ εθ ησλ αλσηέξσ, ην νπνίν αμηνινγεί κε ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο, φπσο είλαη ν παξαλντθφο ηδεαζκφο, ε 

καγηθή ζθέςε θαη νη κε ζπλήζεηο εκπεηξίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ζρηδνηππία.   
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ΓΔΤΣΔΡΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

 

ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΜΔΛΔΣΔ 

  

Α. Πξώηε Πεηξακαηηθή Μειέηε 

  

O επηθίλδπλνο γηα ζρηδνθξέλεηα πνιπκνξθηζκόο 

rs10503253A/C ηνπ γνληδίνπ CSMD1 επεξεάδεη ηε γεληθή 

γλσζηηθή ηθαλόηεηα θαη ηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο ζε πγηείο 

άξξελεο. 

 

 
  

1. Eηζαγσγή   

 

     Η γεληθή γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία είλαη έλα ζηαζεξφ ππξεληθφ (core) 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ πλδξφκνπ ηεο  ρηδνθξέλεηαο (SCZ), ην νπνίν αθνινπζεί 

ηα θξηηήξηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ηαπηνπνηεζεί σο έλαο ελδνθαηλφηππνο 

(Gottesman & Gould 2003). Πξφθεηηαη, δειαδή, γηα έλα θιεξνλνκήζηκν 

ραξαθηεξηζηηθφ, ην νπνίν έρεη παξαηεξεζεί ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα (SCZ) 

πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο λφζνπ θαη ην νπνίν είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αλεμάξηεην 

απφ ηελ θιηληθή θαηάζηαζε θαη ηελ πνξεία ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο 

(Keshavan et al. 2010, Lewandowski et al. 2011, Keefe & Harvey 2012). 
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Δθηεηακέλεο έξεπλεο ζε νηθνγέλεηεο θαη δηδχκνπο έρνπλ νδεγήζεη ζε αλαιχζεηο   

δεδνκέλσλ, κέζσ ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη ν ξφινο ησλ θνηλψλ πξφζζεησλ 

γελεηηθψλ παξαγφλησλ, ηνπο νπνίνπο είλαη πνιχ πηζαλφλ λα κνηξάδνληαη ηα κέιε 

ηεο ίδηαο νηθνγέλεηαο θαη ηα δίδπκα αδέιθηα (κνίξαζκα ηνπ ίδηνπ γελεηηθνχ 

πιηθνχ), ζέηνληαο ηα ζεκέιηα ηφζν γηα ην ζχλδξνκν ηεο SCZ, φζν θαη γηα ηελ 

παξνπζία  γλσζηηθψλ ειιεηκκάησλ (e.g., Toulopoulou et al. 2010). Δπηπιένλ, 

έρεη πξφζθαηα απνδεηρζεί φηη, κέζσ αμηνινγνχκελσλ απνηειεζκάησλ (scores) 

απμεκέλνπ πνιπγνληδηαθνχ θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ ηεο SCZ, 

κπνξεί λα πξνβιεθζεί ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ εγθεθάινπ θαη ν φγθνο ηεο ιεπθήο 

νπζίαο (Terwisscha van Scheltinga et al. 2013), θαζψο θαη ε γεληθή γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα ζην γεληθφ πιεζπζκφ (McIntosh et al. 2013).  Σα παξαπάλσ επξήκαηα 

ππνδειψλνπλ φηη ε γεληθή γλσζηηθή ηθαλφηεηα κνηξάδεηαη θνηλφ γελεηηθφ 

θίλδπλν κε ηελ αζζέλεηα θαη απνηειεί, ελδερνκέλσο, ηκήκα ηνπ λεπξσληθνχ 

κεραληζκνχ κέζσ ηνπ νπνίνπ δηακεζνιαβείηαη ν θίλδπλνο γηα ηε λφζν. Γηάθνξεο 

γελεηηθέο παξαιιαγέο (πνιπκνξθηζκνί), νη νπνίεο  ζρεηίδνληαη κε ηε SCZ, έρνπλ 

πξνθχςεη απφ ηελ παγθφζκηα έξεπλα GWAS [Genome-Wide Association 

Studies (κειέηεο ζπζρέηηζεο πνπ θαιχπηνπλ ην πιήξεο γνληδίσκα)] (Ripke et al. 

2011, Smoller et al. 2013). Ο ξφινο ηνπο, σζηφζν, ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

αζζέλεηαο παξακέλεη αζαθήο. Μηα ζεκαληηθή θαηεχζπλζε ηεο εξεπλεηηθήο 

πξνζπάζεηαο θαηά ηελ κεηά – GWAS πεξίνδν, είλαη ν ραξαθηεξηζκφο ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ επηδξάζεσλ ησλ λέσλ θαη ειάρηζηα θαηαλνεηψλ επηθίλδπλσλ 

γελεηηθψλ πνιπκνξθηζκψλ ζηνπο θξίζηκνπο γηα ηε λφζν «ελδηάκεζνπο» 

θαηλνηχπνπο, φπσο είλαη ε γεληθή γλσζηηθή ηθαλφηεηα. Τγηή ππνθείκελα, 
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πξνεξρφκελα απφ ηνλ γεληθφ πιεζπζκφ, απνηεινχλ έλα θαιφ κνληέιν κειέηεο 

ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ νη επηθίλδπλεο γηα ηε SCZ γελεηηθέο παξαιιαγέο ζην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, θαζψο ηα ελ ιφγσ άηνκα ζηεξνχληαη  

ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ (πρ ζπκπηψκαηα, αγσγή), ηα νπνία επηπιέθνπλ 

ηηο κεηξήζεηο. Η εξεπλεηηθή απηή πξνζπάζεηα έρεη, ήδε, απνθέξεη ζεκαληηθέο 

γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο λεπξσληθνχο κεραληζκνχο, κέζσ ησλ  νπνίσλ νη 

επηθίλδπλνη γελεηηθνί πνιπκνξθηζκνί απμάλνπλ ηελ επαισηφηεηα γηα ηε λφζν 

ηεο SCZ  (Meyer-Lindenberg 2010, Roussos et al. 2011a, 2011c, 2012a, 2013a). 

     Απφ ηνπο πέληε πην πξφζθαηνπο γελεηηθνχο πνιπκνξθηζκνχο, νη νπνίνη 

πξνζδηνξίζηεθαλ απφ ηελ κεγαιχηεξε, κέρξη ζήκεξα, GWAS κειέηε γηα ηε SCZ 

(Ripke et al. 2011), δηαθαίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν κνλνλνπθιενηηδηθφο 

πνιπκνξθηζκφο (Single Nucleotide Polymorphism, SNP) rs10503253, ν νπνίνο 

βξίζθεηαη εληφο ησλ CUB θαη Sushi multiple domains-1 ηνπ γνληδίνπ CSMD1 

ζην 8p23.2, δεδνκέλεο πξνγελέζηεξεο απφδεημεο γηα ζπζρέηηζή ηνπ κε ηνλ 

θίλδπλν εθδήισζεο πνιιψλ λεπξναλαπηπμηαθψλ δηαηαξαρψλ (Shimizu et al. 

2003, Glancy et al. 2009, Havik et al. 2011). Δπίζεο, ζε κηα πξφζθαηε 

ζπλδπαζηηθή αλάιπζε, ε νπνία αθνξνχζε ζε πέληε απφ ηηο πην κεγάιεο ςπρηθέο 

αζζέλεηεο, φπσο είλαη ν Απηηζκφο, ε ΓΔΠΤ, ε Μείδσλ Καηαζιηπηηθή Γηαηαξαρή, 

ε Γηπνιηθή Γηαηαξαρή θαη ε ρηδνθξέλεηα, δηαπηζηψζεθε κηα επίδξαζε ηνπ 

πνιπκνξθηζκνχ rs10503253, ε νπνία ήηαλ εηδηθή γηα ηε λφζν ηεο SCZ (Smoller 

et al. 2013), έλαληη ησλ ππνινίπσλ λφζσλ. Σα ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα 

ππνζηεξίδνπλ έλαλ «θεληξηθφ» ξφιν ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs10503253 σο έλα 

παξάγνληα θηλδχλνπ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λφζνπ ηεο SCZ. ε κηα πξφζθαηε 
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κειέηε, ην πξνδηαζεζηθφ γηα ηε SCZ αιιήιην Α ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs10503253 

ηνπ γνληδίνπ CSMD1 ζπζρεηίζηεθε κε ρακειφηεξε επίδνζε ζε 

λεπξνςπρνινγηθέο κεηξήζεηο ηεο γεληθήο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο (IQ) θαη ηεο 

κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο, αιιά φρη θαη ηνπ ειέργνπ πξνζνρήο (Donohoe et al. 

2013) δχν αλεμάξηεησλ case control νκάδσλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 

επηπηψζεηο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Α ήηαλ νξηαθέο θαη δηέθεξαλ κεηαμχ ησλ 

δεηγκάησλ, απμάλνληαο ηελ πηζαλφηεηα ςεπδψλ  ζεηηθψλ  απνηειεζκάησλ ιφγσ 

ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δείγκαηνο. 

     Απηή ε ελδηαθέξνπζα, αιιά αζαθήο πξψηε απφδεημε καο θηλεηνπνίεζε πξνο 

δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs10503253 επί ηεο 

λεπξνςπρνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ζε έλα κεγάιν, δεκνγξαθηθά νκνηνγελέο δείγκα 

λέσλ, πγηψλ Διιήλσλ Καπθάζησλ αξξέλσλ απφ ηε κειέηε  LOGOS (Roussos et 

al. 2011a, 2011b, 2011c, Roussos et al. 2012a, Jutras-Aswad et al. 2012, Roussos 

et al. 2013a, 2013b, Giakoumaki et al. 2013).  Διέγμακε, ινηπφλ, ηελ ππφζεζε 

φηη ην επηθίλδπλν αιιήιην Α ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλν IQ θαη 

θησρφηεξε επίδνζε ζηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηε κλεκνληθή ιεηηνπξγία. 

ηελ ππφζεζή καο ζπκπεξηειήθζε ν έιεγρνο ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο (PPI) 

ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ (startle reflex), ε νπνία είλαη απνδεδεηγκέλα 

ειιεηκκαηηθή ζηνπο αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα (Braff et al. 1978) θαη 

αλαδεηθλχεηαη ζε ζεκαληηθφ ελδνθαηλφηππν γηα ηε λφζν (Roussos et al. 2015). Η 

Πξνπαικηθή Αλαζηνιή είλαη ζεσξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο θαη πξφζθαηεο κειέηεο ζην γεληθφ πιεζπζκφ έδσζαλ εκπεηξηθά 

δεδνκέλα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ απηή ηελ άπνςε. Πξάγκαηη, φζν ηα επίπεδα 
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ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο θζίλνπλ, ηφζν ηα ειιείκκαηα ησλ επηηειηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη πην ζεκαληηθά θαη πην εκθαλή (Bitsios & 

Giakoumaki 2005, Bitsios et al. 2006, Giakoumaki et al. 2006). 

 

2. Μέζνδνη 

 

         2.1  πκκεηέρνληεο ζηε κειέηε  

 

     829 λένη άξξελεο ζηξαηνινγήζεθαλ απφ ην πξψην θχκα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηεο θνφξηεο LOGOS (Learning On Genetics Of Schizophrenia Spectrum).  

 

2.2  Γνλνηππηθή Αλάιπζε  

 

     Η εμαγσγή γελσκηθνχ (genomic) DNA πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε ιήςε 

θιεβηθνχ αίκαηνο ησλ εζεινληψλ ή επηρξίζκαηνο απφ ηνλ βιελλνγφλν ηνπ 

ζηφκαηνο, κε ηελ ρξήζε ηνπ QIAamp DNA Blood Mini Kit (Qiagen, Hilden, 

Germany).  Γηα Ν = 833 ζπκκεηέρνληεο, ν γνλφηππνο rs10503253 ιήθζεθε απφ 

ην δηαζέζηκν genome-wide genotyping SNP profiling with the Illumina 



 

 
137 

HumanOmniExpress BeadChip (San Diego, CA, USA) (Roussos et al. 2013a). Ο 

γνλφηππνο γηα 316 επηπιένλ ππνθείκελα πξνζδηνξίζηεθε κέζσ απεπζείαο 

αιιεινχρηζεο (direct sequencing) ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ απηφκαην αλαιπηή ηεο 

Applied Biosystems (ABI). Οη εθθηλεηέο θαη νη ζπλζήθεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αιπζηδσηήο  αληίδξαζεο πνιπκεξάζεο (PCR) πεξηγξάθνληαη ζην θείκελν κε ηα 

πκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία. Η γνλνηππηθή αλάιπζε έιαβε ρψξα, ρσξίο λα είλαη 

γλσζηέο νη θαηλνηππηθέο κεηξήζεηο. Ο έιεγρνο ηεο πνηφηεηαο ηεο γνλνηππηθήο 

αλάιπζεο δηεμήρζε κε δηπιφ έιεγρν (Duplicate checking) ζε 50 ηπραία 

επηιεγκέλα δείγκαηα [Ν = 40 απν ην genome-wide profiling, Ν = 10 απν ηελ 

άκεζε γνλνηππηθή αλάιπζε (direct genotyping)] κε πνζνζηφ επαλαιεςηκφηεηαο 

κεηαμχ ησλ δχν ειέγρσλ 100 %. Ο ζπληειεζηήο call rate ζε φια ηα δείγκαηα 

ήηαλ 95,7 % (N=1099/1149). Με βάζε ηα δεδνκέλα απην-αλαθνξάο, φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ήηαλ Καπθάζηαο θαηαγσγήο, ε νπνία επηβεβαηψζεθε γηα ην 

ζχλνιν ηνπ δείγκαηφο καο κε ηε κειέηε εηδηθψλ γελεηηθψλ δεηθηψλ θαηαγσγήο 

(genome-wide profiling), βαζηζκέλε ζηελ αλάιπζε EIGENSOFT (Price et al. 

2006, Patterson et al. 2006). Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ δεδνκέλα, ε 

ηαπηνπνίεζε απην-αλαθνξάο ηεο Καπθάζηαο θαηαγσγήο είλαη εμαηξεηηθά 

αμηφπηζηε ζην δείγκα καο, κε απνηέιεζκα λα  θαζίζηαηαη αδχλαηε ε γελεηηθή 

αλνκνηνγέλεηα ηνπ ππφ έιεγρν  πιεζπζκνχ.  
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         2.3  Νεπξνγλσζηηθή Δθηίκεζε 

 

     Σα ππνθείκελα ππνβιήζεθαλ ζε έλα θάζκα γλσζηηθνχ ηχπνπ δνθηκαζηψλ κε 

ηε ρξήζε ηεο Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery 

(CANTAB). Η CANTAB πεξηιακβάλεη κηα ζπζηνηρία κε ιεθηηθψλ 

λεπξνςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ, ζηηο νπνίεο νη ζπκκεηέρνληεο θαινχληαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε κηα νζφλε αθήο πςειήο 

αλάιπζεο (Advantech), δίλνληαο θαίξηεο απαληήζεηο (απαληήζεηο-θιεηδηά). Η 

κλήκε εξγαζίαο θαη ε αλάπηπμε ζηξαηεγηθήο αμηνινγήζεθαλ κε ην Spatial 

Working Memory task (SWM) (Owen et al. 1990), ε ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ γηα 

ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ζπλαηζζεκαηηθήο επεμεξγαζίαο εθηηκήζεθε κε ην 

Stockings of Cambridge (SoC) (Owen et al. 1990) θαη νη ιεηηνπξγίεο ηεο 

εζηηαζκέλεο/παξαηεηακέλεο πξνζνρήο θαη ηεο επαγξχπλεζεο κε ην Rapid Visual 

Information Processing task (RVIP) (Park et al. 1994). Δθηηκήζακε, επίζεο, ηελ 

νπηηθή κλήκε εξγαζίαο κε ην N-Back Sequential Letter Task (Braver et al. 

1997),  ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο απάληεζεο θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο 

γλσζηηθήο παξεκβνιήο κε ην Stroop Color/Word Interference Test (Golden et al. 

1978), θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα  πξνζαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο εηο απάληεζε 

ζηηο κεηαβνιέο ηνπ πεξηβάιινληνο/εθκάζεζε θαλφλσλ κε κηα ειεθηξνληθή 

έθδνζε ηνπ Wisconsin Card Sorting Test (WCST) (Birkett et al. 2008). Η 

ιεθηηθή κλήκε θαη κάζεζε εθηηκήζεθαλ κε ην Word Lists (WL) subtest of the 

Wechsler Memory Scale-Revised (Wechsler et al. 1997).  Σέινο,  ζε φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθε ην Iowa Gambling Task (IGT) (Bechara et al. 1994), 
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πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε επίδνζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ πξνζιακβαλφκελσλ πιεξνθνξηψλ.  

     Γηα κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ δνθηκαζηψλ, 

βιέπε ην Κεθάιαην «ΜΔΘΟΓΟΙ». 

 

           2.4  Σν βαζηθό  Αληαλαθιαζηηθό Αηθληδηαζκνύ θαη ε Πξνπαικηθή   

 Αλαζηνιή (ΠΠΑ) 

 

     ινη νη ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε ςπρνθπζηνινγηθή ζπλεδξία 

πξφθιεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο πξνπαικηθήο ηνπ αλαζηνιήο ηνπ αθνπζηηθνχ 

αλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν, ε νπνία πεξηγξάθζεθε 

ζην θεθάιαην «ΜΔΘΟΓΟΙ». 124 ππνθείκελα ραξαθηεξίζηεθαλ σο                  

non-responders (κε απνθξηλφκελα), θαζψο δελ αληαπνθξίλνληαλ ζην αθνπζηηθφ 

εξέζηζκα  (CC=80, CA=37, AA=7, x
2
=5.9, p>0.2). Σν γεγνλφο απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα, ε θαηαγξαθή ηνπ αλαθιαζηηθνχ θαη ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο 

λα είλαη δπλαηή ζε 778 ζην ζχλνιν ππνθείκελα. Απφ απηνχο νη  18 

ζπκκεηέρνληεο απνθιείζζεθαλ ιφγσ θαηαγξαθψλ, νη νπνίεο δελ πιεξνχζαλ ηα 

θξηηήξηα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. Σειηθά, 766 εζεινληέο (CC=545, CA=197 θαη 

AA=24) κε πςειήο πνηφηεηαο θαηαγξαθέο ππεβιήζεζαλ ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε.  
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       2.5   Απηναμηνιόγεζε πλαηζζεκαηηθήο Καηαζηάζεσο κέζσ ησλ 

θιηκάθσλ VAS, πξηλ θαη κεηά ηε δηαδηθαζία κέηξεζεο ηνπ Αλαθιαζηηθνύ 

Startle. 

 

     Σα ππνθείκελα, θαηά ηελ άθημή ηνπο ζην ρψξν εμέηαζεο ηνπ εξγαζηεξίνπ, 

αμηνινγνχληαλ γηα ηελ ηξέρνπζα ζπλαηζζεκαηηθή ηνπο θαηάζηαζε σο πξνο ην 

αίζζεκα ηνπ άγρνπο, ηελ αλαγλψξηζε εγξήγνξζεο θαη ηελ αίζζεζε δπζθνξίαο 

κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο αμηνιφγεζεο 10-cm ηεο νπηηθήο αλαινγηθήο θιίκαθαο 

VAS (visual analogue scales) (Bond & Lader 1974). Η δηαδηθαζία μεθηλνχζε κε 

κία πεξίνδν πξνζαξκνγήο 4 ιεπηψλ, ε νπνία αθνινπζείην απφ ηελ πεξίνδν 

πξνεηνηκαζίαο ησλ ππνθεηκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ  αληαλαθιαζηηθνχ 

αηθληδηαζκνχ, θαηά ηελ νπνία ηνπο αλαθνηλψλνληαλ νη νδεγίεο γηα ην ζχλνιν 

ηεο  δηαδηθαζίαο.  

 

2.6   ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο γνλνηππηθώλ νκάδσλ 

 

     Γηα ιφγνπο κείσζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο, 

ππνβάιακε ηηο κεηαβιεηέο έθβαζεο απφ ηηο λεπξνςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο ζε 

αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ - Principal Components Analysis (PCA). 
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Υξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο πεξηζηξνθήο Varimax θαη έγηλαλ δεθηέο 

ζπληζηψζεο κε Eigenvalues >1 θαη factor loadings >0.5.                

     Γηα ηηο ζπζρεηίζεηο γνλνηχπνπ - πνζνηηθνπνηεκέλσλ θαηλνηχπσλ (Dudbridge 

et al. 2008) ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα QTPHASE 

(https://sites.google.com/site/fdudbridge/software/) απφ ηελ έθδνζε ηνπ παθέηνπ 

UNPHASED 3.1.7.  

     Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηφξζσζε γηα πνιιαπιέο δνθηκαζίεο (multiple 

testing) θαη λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ηχπνπ Ι, νη p ηηκέο δηνξζψζεθαλ 

θαηά Bonferroni post hoc tests, δηαηξψληαο ην 0,05 κε ην 10 [ν αξηζκφο ησλ 

ζπγθξίζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ: δείθηεο λνεκνζχλεο (IQ) θαη ελλέα (9) 

παξάγνληεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ PCA]. Οη επηδξάζεηο ησλ γνλνηππηθψλ 

νκάδσλ επί ησλ ελλέα PCA δηαζηάζεσλ θαη ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο κε p ηηκέο < 

0.005, δηνξζσκέλεο θαηά Bonferroni (0.05/10 = 0,005), ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο. Δλψ, νη γνλνηππηθέο επηδξάζεηο κε p ηηκέο < 0,05 αλαθέξνληαη κφλν 

σο «πξνηεηλφκελεο ζεκαληηθφηεηαο» γηα κειινληηθέο κειέηεο.        

     Τπνινγίζακε ηελ ηζρχ, ε νπνία βαζίδεηαη ζε έλαλ πξνζζεηηθφ κνληέιν 

θιεξνλνκηθφηεηαο (additive model of inheritance). Η α ηηκή ηνπ επηπέδνπ 

ζεκαληηθφηεηαο νξίζηεθε ζε 0,005 θαη ν έιεγρνο ηεο (κεδεληθήο) ππφζεζεο ήηαλ 

https://sites.google.com/site/fdudbridge/software/
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δίπιεπξνο (2-sided). Γηα δείγκα 829 (n = 829) ππνθεηκέλσλ θαη ζπρλφηεηα ηνπ 

ειάζζνλνο αιιειίνπ (Minor Allele Frequency-MAF)  16,5 %,  έρνπκε 80 % ηεο 

ηζρχνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλίρλεπζε πνιχ κηθξψλ επηδξάζεσλ ηεο ηάμεσο 

ηνπ 0.1  (Cohen‟s d = 0.205, effect size r = 0.1).  

     Σα δεδνκέλα ηεο επί ηνηο εθαηφ πξνπαικηθήο αλαζηνιήο (%), ππνβιήζεθαλ 

ζε επεμεξγαζία κε  κεηθηνχ ηχπνπ  3x2x3  αλάιπζε δηαθχκαλζεο (γνλφηππνο επί 

πξνπαικφ επί κεζνδηάζηεκα πξνπαικνχ-παικνχ).  

 

3.  Απνηειέζκαηα 

 

     Μηα πιήξεο πεξηγξαθή ηεο PCA αλάιπζεο γηα ηηο γλσζηηθέο κεηαβιεηέο 

παξέρεηαη ζηνλ πκπιεξσκαηηθφ πίλαθα. πλνιηθά, ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ 

αλάιπζε 22 βαζηθέο γλσζηηθέο κεηαβιεηέο έθβαζεο θαη εμήρζεζαλ ελλέα 

παξάγνληεο (δηαζηάζεηο), νη νπνίεο εμεγνχλ ην 77.64% ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθχκαλζεο. Οη ελ ιφγσ δηαζηάζεηο νλνκάζζεθαλ σο εμήο: Γεισηηθή Μλήκε, 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, Παξαηεηακέλε πξνζνρή, Έιιεηςε πξνζνρήο, Γλσζηηθή 

επειημία/Δθκάζεζε θαλφλσλ, Λήςε απνθάζεσλ ππφ ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, 

Λεθηηθή Μλήκε Δξγαζίαο, Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο/Υσξηθή Μλήκε Δξγαζίαο, 

Υξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ρεδηαζκφ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

(Σσκπιερφκαηηθός πίλαθαο 1). 
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     Οη γνλνηππηθέο θαηαλνκέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο εμήο: CC: 772,  CA: 291, 

AA: 36. Η ζπρλφηεηα ηνπ αιιειίνπ C αληηζηνηρνχζε ζε 1835 ππνθέηκελα θαη 

ηνπ αιιειίνπ Α ζε 363 ππνθείκελα, κε ζπρλφηεηα ηνπ ειάζζνλνο αιιειίνπ  

(MAF) 16,5 %. Η γνλνηππηθή θαηαλνκή ήηαλ ζχκθσλε κε ηηο πξνζδνθίεο θαηά 

Hardy - Weinberg (p = 0.19).  

     Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (ειηθία θαη εθπαίδεπζε ζε έηε), ηνλ 

αξηζκφ ησλ θαπληζηψλ πξνο ηνπο κε θαπληζηέο, ηηο ζπλήζεηεο θαπλίζκαηνο 

(αξηζκφο ηζηγάξσλ αλά εκέξα), θαζψο επίζεο θαη ηε δηάζεζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ηελ εκέξα ηεο ρνξήγεζεο ησλ δνθηκαζηψλ (Πίλαθαο 1).  

     ηνλ πίλαθα 2 παξαηεξείηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs10503253 

ηνπ γνληδίνπ CSMD1 κε ηνλ δείθηε λνεκνζχλεο θαη ηηο ελλέα PCA δηαζηάζεηο, 

φπσο ηα ζηνηρεία απηά απνθαιχθζεθαλ απφ ην πξφγξακκα QTPHASE. Με 

έληνλε γξαθή ζην επάλσ ηκήκα ηνπ πίλαθα δηαθξίλνληαη νη δηνξζσκέλεο θαηά 

Bonferroni P Σηκέο <0.005, νη νπνίεο ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο. Η 

ζηήιε P‟ ηνπ πίλαθα αλαθέξεηαη ζε ηηκέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζπκβνιή ηεο 

ειηθίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ αξηζκνχ ηζηγάξσλ αλά εκέξα, νη νπνίεο 

ειήθζεζαλ σο  ζπλκεηαβιεηέο. Σν ζχκβνιν κείνλ ζεκαίλεη ρακειφηεξν ζθνξ 

ζην επηθίλδπλν αιιήιην A.  Απνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, φηη ην πξνδηαζεζηθφ αιιήιην 

Α ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs10503253 ζπζρεηίζηεθε κε ρακειφηεξν δείθηε 

λνεκνζχλεο (IQ), κε θησρφηεξε ηθαλφηεηα ζηε Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο  κέζσ 

ηεο δνθηκαζίαο γηα ηε ρσξηθή κλήκε εξγαζίαο, θαζψο θαη κε κηθξφηεξε επίδνζε 

ζηε δνθηκαζία, ε νπνία εθηηκά ηελ ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ ρσξίο ηελ 
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εκπινθή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. ηε ζπγθεθξηκέλε δειαδή, δνθηκαζία, ηα 

ππνθείκελα, ηα νπνία έθεξαλ ην επηθίλδπλν αιιήιην αλάισλαλ ιηγφηεξν ρξφλν 

ζηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, αιιά είραλ κεγαιχηεξνπο 

ρξφλνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο θαη έπξαηηαλ πεξηζζφηεξα ιάζε. Σν 

επηβιαβέο, επηπιένλ, αιιήιην Α ζπζρεηίζηεθε κε  θησρφηεξε Γλσζηηθή 

επειημία/ηθαλφηεηα εθκάζεζεο θαλφλσλ θαη κε κηθξφηεξε επίδνζε ζηε Λεθηηθή 

κλήκε εξγαζίαο θαη ηελ παξαηεηακέλε/εζηηαζκέκε πξνζνρή, πξηλ ή κεηά ηελ 

ζπλδηαθχκαλζε κε ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο θαη ηηο ζπλήζεηεο ηνπ 

θαπλίζκαηνο. Χζηφζν, νη δηαθνξέο, ηηο νπνίεο παξνπζίαζαλ νη ηξεηο γνλνηππηθέο 

νκάδεο ζηελ παξαηεηακέλε πξνζνρή θαη ηε ιεθηηθή κλήκε εξγαζίαο δελ 

επεβίσζαλ, φπσο δηαπηζηψλεηαη ζηνλ πίλαθα, κεηά ηε δηφξζσζε θαηά Bonferroni 

θαη αλαθέξνληαη κνλν σο πξνηεηλφκελεο ζεκαληηθφηεηαο. Δίλαη, επίζεο, 

ελδηαθέξνλ πξνο παξαηήξεζε φηη δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

γνλνηππηθψλ νκάδσλ σο πξνο ηελ ηειεπηαία δηάζηαζε πνπ θαηαγξάθεηαη ζηνλ 

πίλαθα, δειαδή ηε ιήςε απνθάζεσλ κε βάζε ηε ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ-θηλήηξσλ. 

     Σα αλσηέξσ επξήκαηα παξνπζηάδνληαη, επίζεο, θαη ζην ρήκα 1. ηηο 

πεξηζζφηεξεο PCA δηαζηάζεηο, φπσο είλαη ε ηθαλφηεηα επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

ε ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο θαη ε ιεθηηθή κλήκε εξγαζίαο, θαζψο 

θαη ζην δείθηε λνεκνζχλεο, ηα ζρήκαηα δείρλνπλ κηα ζαθή, εμαξηψκελε απφ ην 

επηθίλδπλν αιιήιην Α επίδξαζε, αλάινγε ηεο παξνπζίαο ηνπ ζην γνλφηππν. 

Πξφθεηηαη, δειαδή γηα κηα δνζνεμαξηψκελε επίδξαζε, κε απνηέιεζκα νη 

νκνδπγφηεο σο πξνο ην C αιιήιην (CC) λα εκθαλίδνπλ θαιχηεξε επίδνζε ζε 
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ζχγθξηζε κε ηνπο  εηεξνδπγφηεο (CA) πνπ δηαζέηνπλ κφλν έλα αιιήιην Α, θαη νη 

νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ θαιχηεξε επίδνζε απφ ηνπο θέξνληεο δχν 

επηθίλδπλα  Α αιιήιηα  (AA).  

     Αλαιπηηθφηεξα, γηα ηνπο παξάγνληεο PCA, νη νπνίνη επεβίσζαλ ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ γηα πνιιαπιέο δνθηκαζίεο (ηξαηεγηθή, ρεδηαζκφο, 

Ιθαλφηεηα αληίιεςεο-πξνζαξκνγήο ζηηο πεξηβαιινληηθέο κεηαβνιέο), 

παξέρνπκε  ιεπηνκεξή λεπξνςπρνινγηθή παξνπζίαζε ησλ ηξηψλ γνλνηππηθψλ 

νκάδσλ, βαζηδφκελνη ζε δεδνκέλα, ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ ρνξήγεζε ησλ 

δνθηκαζηψλ SWM, SoC θαη WCST (πκπιεξσκαηηθά ζρήκαηα 1 θαη 2 θαη 

Πίλαθαο 2). Σα απνηειέζκαηα, ηα νπνία ειήθζεζαλ κέζσ ηεο δνθηκαζίαο SWM, 

απέδεημαλ ζεκαληηθέο γνλνηππηθέο επηδξάζεηο θαη ζηνπο δχν ηχπνπο κεηξήζεσλ 

(βαζκνινγίεο ιαζψλ θαη ζηξαηεγηθήο) κε ηα post hoc tests  λα επηβεβαηψλνπλ 

κηα ζαθή δνζνεμαξηψκελε επίδξαζε ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Α 

(πκπιεξσκαηηθφ ζρήκα 1). ηε δνθηκαζία SoC,  νη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ 

αιιειίνπ A έιπζαλ ζσζηά ιηγφηεξα πξνβιήκαηα, κε ηα post hoc tests  λα 

επηβεβαηψλνπλ ηελ επίδξαζε ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Α, ε νπνία 

δηαπηζηψλεηαη θαη πάιη κε δνζνεμαξηψκελν ηξφπν (CC > CA > AA). Σα 

ππνθείκελα κε γνλφηππν CA θαη AA ρξεηάζηεθαλ ιηγφηεξν αξρηθφ ρξφλν, 

πξνθεηκέλνπ λα ζθεθζνχλ θαη λα ζρεδηάζνπλ ηηο θηλήζεηο ηνπο (απαηηνχκελνο 

ρξφλνο αλαδήηεζεο ηεο ιχζεο), πεξηζζφηεξν κεηαγελέζηεξν ρξφλν, πξνθεηκέλνπ 

λα ππνινγίζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ ηηο επφκελεο θηλήζεηο ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο δνθηκαζίαο θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ απαξαίηεησλ 

θηλήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα νδεγεζνχλ ζηελ επηζπκεηή ιχζε. Έλα κνηίβν, 
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δειαδή, ην νπνίν ππνδειψλεη θησρφηεξεο ηθαλφηεηεο ησλ ελ ιφγσ 

ζπκκεηερφλησλ ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (πκπιεξσκαηηθφ 

ζρήκα 2). Δπίζεο, νη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Α παξνπζίαζαλ 

ρακειφηεξε επίδνζε ζην ζχλνιν, ζρεδφλ, ησλ κεηξήζεσλ ηεο δνθηκαζίαο 

WCST, νη νπνίεο αθνξνχζαλ ζε ππνθαηεγνξίεο, φπσο «Δπηηεχμηκα πεδία», 

«Λαλζαζκέλεο επηινγέο θαξηψλ», «χλνιν ιαζψλ», «Με επίκνλα ιάζε ηχπνπ 

Nelson» θαη «Λάζε ηχπνπ Milner», φπσο απνθαιχθζεθε απφ ηηο κε - 

παξακεηξηθέο ζπγθξίζεηο Kruskal - Wallis (πκπιεξσκαηηθφο πίλαθαο 2). 

     Απφ ηελ παξνχζα κειέηε πξνέθπςαλ, επίζεο, ηα ζεκαληηθά, θχξηα 

απνηειέζκαηα γηα ηελ έληαζε ηνπ πξνπαικνχ [F(1,763)=246.9, p<0.001, 

ε2=0.60] θαη ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο [F(2,1526)=233.43, p<0.001, ε2=0.34], 

θαζψο θαη κία άμηα παξαηήξεζεο αιιειεπίδξαζε πξνπαικνχ x 

κεζνδηαζηήκαηνο [F(2,1526)=46.17, p<0.001]. Η ηξηπιή (3-way) 

αιιειεπίδξαζε δελ ζεσξήζεθε ζεκαληηθή  [F(2,763)=3.26, p<0.05]. Δλ ηνχηνηο, 

έλα αμηνινγήζηκν εχξεκα ήηαλ ε επίδξαζε ησλ γνλνηχπσλ επί ησλ επηπέδσλ ηεο 

πξνπαικηθήο αλαζηνιήο [F(2,1526)=46.17, p<0.001], απνηέιεζκα ην νπνίν 

επαιεζεχεηαη κέζσ ηεο εθαξκνγήο post hoc LSD tests. Βάζεη ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηεο αλάιπζεο, παξαηεξνχκε ζην ζρήκα 2 φηη νη νκνδπγψηεο σο 

πξνο ην επηθίλδπλν αιιήιην Α (AA) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν 

επίπεδν πξνπαικηθήο αλαζηνιήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δχν γνλνηππηθέο 
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νκάδεο θαη ζηα ηξία κεζνδηαζηήκαηα  κεηαμχ πξνπαικνχ-παικνχ ησλ 30, 60 θαη 

120ms, κε ρνξεγνχκελνπο πξνπαικνχο έληαζεο γηα ην θαζέλα 75 θαη 85db 

(p<0.05). Σα επξήκαηα απηά δελ κεηαβάιινληαη φηαλ ε ειηθία, ηα έηε 

εθπαίδεπζεο θαη νη έμεηο ηεο ρξήζεο θαπλνχ (αξηζκφο ηζηγάξσλ/εκέξα) 

ππεηζέξρνληαη σο ζπλκεηαβιεηέο ζηελ αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (ANOVA). 

Να ζεκεησζεί φηη ην βαζηθφ  αληαλαθιαζηηθφ αηθληδηαζκνχ (baseline startle) δελ 

δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθά δηαθνξεηηθφ αλάκεζα ζηηο ηξεηο γνλνηππηθέο νκάδεο 

(Kruskal-Wallis x2=2.67, p>0.2). 

 

4.  πδήηεζε 

 

     Πξφθεηηαη γηα ηελ πξψηε αλαθνξά ησλ επηπηψζεσλ ηνπ πνιπκνξθηζκνχ 

CSMD1 rs10503253 ζε κία εθηεηακέλε ζπζηνηρία επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο 

κλήκεο, ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ θαη ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο 

ηνπ ζε κηα κεγάιε νκάδα πγηψλ αξξέλσλ. Οη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ A 

εκθάληζαλ ρακειφηεξν δείθηε λνεκνζχλεο θαη θησρφηεξε ηθαλφηεηα ζηε  

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ κηα δνθηκαζία ηεο CANTAB 

γηα ηε ρσξηθή κλήκε εξγαζίαο (SWM), αιιά θαη πην ειιεηκκαηηθή Γλσζηηθή 

επειημία/ηθαλφηεηα εθκάζεζεο θαλφλσλ, θαζψο θαη ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ 

ζρεδηαζκφ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Σα ίδηα άηνκα παξνπζίαζαλ, επίζεο, 
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κεησκέλε ηθαλφηεηα γηα παξαηεηακέλε πξνζνρή θαη ιεθηηθή κλήκε εξγαζίαο, 

δηαθνξέο, φκσο, νη νπνίεο δελ επηβίσζαλ ηνπ ζηαηηζηηθνχ θξηηεξίνπ γηα 

πνιιαπιέο δνθηκαζίεο (βιέπε αθνινχζσο ζπδήηεζε γηα ζθάικα ηχπνπ ΙΙ). 

     Αλαιπηηθφηεξα, ζηε δνθηκαζία SWM, ε ηθαλφηεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ λα 

δηακνξθψζνπλ ηηο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθέο αλαδήηεζεο, [κηα ακηγψο επηηειηθή 

ιεηηνπξγία (Owen et al. 1996)] θαη λα πξάμνπλ ιηγφηεξα ελδηάκεζα ζθάικαηα 

«between-errors» ζηα δχζθνια πξνβιήκαηα ηεο δνθηκαζίαο SWΜ, 

παξνπζηαδφηαλ πεξηζζφηεξν ειιηπήο, φζν κεγαιχηεξε δηαπηζησλφηαλ ε 

παξνπζία ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Α ζην γνλφηππν [νη AA είραλ 

δπζκελέζηεξε επίδνζε απφ ηνπο CA (ελδηάκεζνη) θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο 

είραλ πην ειιεηκκαηηθή επίδνζε απφ ηνπο CC (ηθαλφηεξνη)]. Οκνίσο, ε δεηλφηεηα 

ησλ ππνθεηκέλσλ λα επηιχζνπλ απνηειεζκαηηθά δηάθνξα πξνβιήκαηα θαηά ηε 

δνθηκαζία SoC ηεο CANTAB, κεησλφηαλ γξακκηθά απφ ην πνζνζηφ ηεο 

παξνπζίαο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Α ζην γνλφηππν (νη CC εθηηκήζεθαλ σο νη 

απνδνηηθφηεξνη φισλ, νη CA σο ιηγφηεξν απνδνηηθνί απφ ηνπο CC θαη 

πεξηζζφηεξν απνδνηηθνί απφ ηνπο ΑΑ θαη νη ΑΑ σο νη ιηγφηεξν επαξθείο φισλ). 

Σν επηθίλδπλν αιιήιην Α ζπζρεηίζηεθε κε βξαρχηεξν ρξνληθά αξρηθφ 

ζρεδηαζκφ, αιιά κεγαιχηεξνπο ρξφλνπο θαηά ηελ εμέιημε ηεο δνθηκαζίαο θαη 

πεξηζζφηεξεο θηλήζεηο ζην ζηάδην ηεο εθηέιεζεο. Σν γεγνλφο απηφ ππνδειψλεη 

φηη νη θνξείο ηνπ επηβιαβνχο αιιειίνπ Α είραλ ηελ αλάγθε λα επαλεθηηκνχλ, 

αθφκα θαη λα ζρεδηάδνπλ λέεο ιχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ιφγσ ησλ ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδηαζκνχ ηνπο. Η ιχζε πεξίπινθσλ πξνβιεκάησλ (δνθηκαζίεο, νη νπνίεο 
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αθνξνχλ ζε ηξεηο θηλήζεηο θαη άλσ) εμαξηάηαη απφ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ 

κεησπηαίσλ ινβψλ (Owen et al. 1990, Newman et al. 2003). Σέινο, νη θνξείο ηνπ 

επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Α παξνπζίαζαλ ρακειφηεξε επίδνζε ζε φιεο, ζρεδφλ, ηηο 

κεηξήζεηο ηεο δνθηκαζίαο  WCST.  

     Λακβάλνληαο ππφςηλ φια ηα αλσηέξσ επξήκαηα, ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 

επηθίλδπλν αιιήιην Α ζπζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξν απνδνηηθή πξνκεησπηαία 

ιεηηνπξγία. πσο έδεημε κηα πξφζθαηε κεηα-αλάιπζε (Snitz et al. 2006), ηα 

ειιείκκαηα ζηε κλήκε εξγαζίαο, ηε γλσζηηθή επειημία/εθκάζεζε θαλφλσλ θαη 

ηελ παξαηεηακέλε/εζηηαζκέλε πξνζνρή έρεη απνδεηρζεί φηη ελέρνληαη κεηαμχ 

ησλ πην αμηφπηζησλ ελδνθαηλνηχπσλ γηα SCZ, νη νπνίνη δίλνπλ ηα κεγαιχηεξα  

effect sizes ζηηο ζπγθξίζεηο κεηαμχ πγηψλ θαη πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελψλ. Σα 

απνηειέζκαηά καο επεθηείλνπλ ηα επξήκαηα ησλ Donohoe et al. (2013),  φζνλ 

αθνξά ηε ζρέζε ηνπ γνληδίνπ CSMD1 κε ηε κεησκέλε γεληθή γλσζηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ζπγρξφλσο, ζπκθσλνχλ κε πνιχ πξφζθαηεο θαηαγξαθέο fMRI, νη 

νπνίεο απεηθνλίδνπλ κεησκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ θινηνχ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

δνθηκαζίαο κλήκεο εξγαζίαο ζε θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ A (Rose et al. 

2013). 

     Απν ηα παξφληα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα πξνθχπηεη, επίζεο, φηη νη 

νκνδπγψηεο σο πξνο ην επηθίλδπλν αιιήιην A, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά 

κεησκέλα επίπεδα πξνπαικηθήο αλαζηνιήο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δχν 

γνλνηππηθέο νκάδεο. Η πξνπαικηθή αλαζηνιή ζεσξείηαη νηη απνηππψλεη ηελ 

επίδνζε ηνπ αηζζεηηθν-θηλεηηθνχ εζκνχ. Μία κνξθή, δειαδή, αλαζηνιήο ηνπ 

θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, θαηά ηελ νπνία ην κε ζεκαληηθφ αηζζεηεξηαθφ 
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εξέζηζκα απνβάιιεηαη ζε πξψηκα ζηάδηα επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ, έηζη 

ψζηε ε πξνζνρή λα εζηηάδεη ζηα πην ζεκαληηθά ζήκαηα, ηα νπνία κεηαθέξνπλ 

πιεξνθνξία (Braff et al. 1978, Braff & Geyer 1990). Η ζρηδνθξέλεηα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιεηκκαηηθή πξνπαικηθή αλαζηνιή θαη σο εθ ηνχηνπ, απφ 

ειιεηκκαηηθφ αηζζεηηθν-θηλεηηθφ εζκφ (Braff et al. 1978). Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

λνζνχληεο απφ ην ζχλδξνκν ηεο ζρηδνθξέλεηαο νδεγνχληαη ζε πιεξνθνξηαθή 

ππεξθφξησζε, κε ζπλέπεηα ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη ηελ ζπλεπαγφκελε 

έθπησζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηα νπνία ππφθεηληαη ησλ ζπκπησκάησλ 

ηεο λφζνπ (Braff et al. 1978). Η πξνπαικηθή αλαζηνιή ζηνπο επίκπεο έρεη 

απνδεηρζεί φηη θαζνξίδεηαη απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ελφο θαιά πξνζδηνξηδφκελνπ 

θπθιψκαηνο θινηφ-ξαβδσηνχ-σρξάο ζθαίξαο-γέθπξαο (Swerdlow 1991, 2001), 

ε παξνπζία θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ επηβεβαηψλεηαη θαη ζηνλ άλζξσπν κέζσ 

λεπξναπεηθνληζηηθψλ κειεηψλ (Hazlett et al. 1998, Kumari et al. 2003, 2007). ε 

ζπκθσλία κε ηα επξήκαηα λεπξναπεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ (Maguire et al. 2000) 

βξίζθνληαη ηα απνηειέζκαηα λεπξνςπρνινγηθψλ κειεηψλ, ηα νπνία 

απνδεηθλχνπλ ηζρπξή ζπζρέηηζε κεηαμχ πςειψλ επηπέδσλ πξνπαικηθήο 

αλαζηνιήο (PPI) θαη βέιηηζηεο απφδνζεο ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Bitsios & 

Giakoumaki 2005, Bitsios et al. 2006, Giakoumaki et al. 2006, Scholes KE & 

Martin-Iverson MT 2009), εδξαηψλνληαο ηνλ αηζζεηηθν-θηλεηηθφ εζκφ σο 

θνκβηθφ δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αλζξψπηλσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγίψλ.  

Δπί εδάθνπο ησλ δεδνκέλσλ απηψλ, ηα θαηαγξαθέληα απφ ηελ παξνχζα έξεπλα 

κεησκέλα επηπέδα πξνπαικηθήο αλαζηνιήο ησλ θνξέσλ ηνπ επηβιαβνχο 

αιιειίνπ Α, ην νπνίν ζπλδέεηαη κε ειιηπείο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, απνηεινχλ 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scholes%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19665492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin-Iverson%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19665492
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ζεκαληηθή έλδεημε επηβεβαίσζεο ηεο ζρέζεο αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηνλ 

αηζζεηηθν-θηλεηηθφ εζκφ θαη ηηο γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ 

πξνκεησπηαίν ινβφ. Η επηβεβαίσζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο πξνπαικηθήο 

αλαζηνιήο σο ηζρπξνχ ελδνθαηλνηχπνπ ηεο ζρηδνθξέλεηαο (Roussos et al. 2016),  

ηελ νπνία επηζθξάγεζε ε κειέηε καο, εληζρχεη ηελ  πεξαηηέξσ αλαδήηεζε 

ζπζρεηηζκνχ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνλνλνπθιενηηδηθνχ πνιπκνξθηζκνχ (SNP) 

θαη ηεο παζνθπζηνινγίαο ηεο λφζνπ.  

     Δλψ, ν πνιπκνξθηζκφο CSMD1 rs10503253A/C επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα [κηα 

δηεξγαζία βαζηζκέλε ζηνλ ξαρηαίν-πιάγην πξνκεησπηαίν θινηφ (DLPFC) (Owen 

et al. 1990, Rowe et al. 2001, Newman et al. 2003)], ελ ηνχηνηο δελ θαίλεηαη λα 

ελέρεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο δνθηκαζίαο IGT, ε 

νπνία αθνξά ζηνλ ζρεδηαζκφ κε βάζε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ-θηλήηξσλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη, ε δνθηκαζία 

IGT εμαξηάηαη, θαηά θχξην ιφγν, απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνηιηαθνχ-

πιάγηνπ/θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ (VLPFC/OFC) (Bechara et al. 1998, Collette 

et al. 2001, Ernst et al. 2002, Horn et al. 2003, Fukui et al. 2005), είλαη πηζαλφ ν 

ζπγθεθξηκέλνο πνιπκνξθηζκφο λα κελ ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ηνπ θνηιηαθνχ-πιάγηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, 

αιιά ζα κπνξνχζε λα επεξεάδεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ ξαρηαίνπ-πιάγηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ηνπιάρηζηνλ ζε πγηείο άξξελεο. 

     Να ζεκεησζεί, επίζεο, φηη  ε παξνχζα έξεπλα  δελ θαηέδεημε ζεκαληηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ γνλνηχπνπ ζηε ιεθηηθή κλήκε, παξά ηελ θαηά θαηξνχο 
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απνδεδεηγκέλε ζεκαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελδνθαηλνηχπνπ ζηε SCZ (Snitz et 

al. 2006) θαη ηηο αλαθνξέο ηεο κειέηεο GWAS, ε νπνία ππνζηεξίδεη φηη ν 

πνιπκνξθηζκφο rs10503253 ηνπ γνληδίνπ CSMD1 απνηειεί παξάγνληα θηλδχλνπ 

γηα ηελ λφζν. Σν γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε λα αηηηνινγεζεί απν ηελ κε 

εκπινθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιπκνξθηζκνχ ζηε ιεηηνπξγία ηεο ιεθηηθήο 

κλήκεο, ηνπιάρηζηνλ ζε πγηείο λένπο άξξελεο, θαηεπζχλνληαο ηηο ππνζέζεηο  

ζπζρέηηζεο ηνπ ελ ιφγσ ελδνθαηλνηχπνπ κε ηελ παξνπζία άιισλ γνληδίσλ 

θηλδχλνπ γηα ηε λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Η ηειεπηαία απηή πηζαλφηεηα ρξήδεη 

δηεξεπλήζεσο ππφ ην θσο ζπγθεθξηκέλσλ ελδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ γηα εηδηθέο 

επηπηψζεηο ηνπ πνιπκνξθηζκνχ CSMD1 rs10503253A/C  ζηε λφζν (Donohoe et 

al. 2013), θαζψο θαη ηελ εμέηαζε άιισλ επηθίλδπλσλ γνληδίσλ, ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα αιιειεπηδξνχλ κε ηελ θαηάζηαζε ηεο λφζνπ (Prata et al. 2009, 

Wirgenes et al. 2010).  Η εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηηο 

επηπηψζεηο ηνπ ππφ κειέηε γνλνηχπνπ ζηε ιεθηηθή κλήκε/κάζεζε, ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ην αληηθείκελν κειέηεο κηαο λέαο, εμίζνπ ελδειερνχο έξεπλαο ζε 

κεγαιχηεξνπο πγηείο πιεζπζκνχο θαη ππνθείκελα πςεινχ θηλδχλνπ. 

     Η ζεκαληηθή νκνηνγέλεηα, ηελ νπνία παξνπζηάδνπλ νη πγηείο λένη άξξελεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ καο δείγκαηνο, σο πξνο ηα γελεηηθά θαη δεκνγξαθηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά,  πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ςεπδψλ ζπζρεηίζεσλ κε ηελ 

πνιπθαηλνηππηθή καο εθηίκεζε.  

     Ο έιεγρνο ηνπ ζθάικαηνο ηχπνπ Ι  πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο απζηεξήο 

δηφξζσζεο θαηά Bonferroni post hoc tests γηα ηε δηφξζσζε πνιιαπιψλ 

δνθηκαζηψλ.  
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     Σα επξήκαηα ησλ πεηξακαηηθψλ καο κειεηψλ δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηηο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ζε έηε ή ζηηο 

ζπλήζεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηελ ηξέρνπζα δηάζεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ 

εκέξα ηεο ρνξήγεζεο ησλ δνθηκαζηψλ (άγρνο, εγξήγνξζε, δπζαξέζθεηα). 

Δπηπιένλ, δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζε επξχηεξν ειηθηαθφ θάζκα ή ζην 

γπλαηθείν θχιν, αθήλνληαο αλνηθηφ ην ελδερφκελν κηαο εξεπλεηηθήο ππφζρεζεο 

πξνο επέθηαζε ησλ ελ ιφγσ απνηειεζκάησλ κέζσ κειινληηθψλ κειεηψλ.  

     πλνςίδνληαο, είλαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ην επηθίλδπλν αιιήιην Α 

ζπλδέζεθε κε επηβιαβείο επηδξάζεηο επί ηεο γεληθήο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο θαη 

ηεο  επηηειηθήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία εθηηκήζεθε κέζσ ελφο επξέσο θάζκαηνο 

λεπξνςπρνινγηθψλ δνθηκαζηψλ. Σα αλσηέξσ επξήκαηα επηζεκαίλνπλ ηνλ 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν ηνπ γνληδίνπ CSMD1 ζηελ δεκηνπξγία  επαισηφηεηαο γηα 

ηελ αλάπηπμε ζρηδνθξέλεηαο κέζσ ελφο κεραληζκνχ, ηκήκα ηνπ νπνίνπ ζα 

κπνξνχζε λα απνηειεί ε δπζιεηνπξγία ηνπ αηζζεηηθν-θηλεηηθνχ εζκνχ θαη ε 

λεπξνγλσζηηθή έθπησζε, σο επηβιαβείο επηπηψζεηο ηεο παξνπζίαο θαη ηεο 

δξάζεο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Α ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs10503253A/C ηνπ 

γνληδίνπ CSMD1.  
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Πίλαθαο 1. Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά  (ειηθία θαη εθπαίδεπζε ζε έηε) θαη άιιεο 

κεηαβιεηέο (αξηζκφο θαπληζηψλ πξνο κε θαπληζηέο, ζπλήζεηεο θαπλίζκαηνο, ηξέρνπζα 

δηάζεζε), ηα νπνία  αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ησλ  ηξηψλ  γνλνηππηθψλ 

νκάδσλ.   

 

 

Οκάδα C/C (n=772) C/A (n=291) A/A (n=36) P 

Ηιηθία (έηε)
1
 22.3±3.7 22.4±3.9 21.7±3.4 >0.6 

Δθπαίδεπζε (έηε)
1 

14.7±2.5 14.6±2.4 14.6±2.5 >0.6 

Καπληζηέο/Με Καπληζηέο
2
 332/440 136/155 16/20 >0.5 

Καπληζηέο: Σζηγ./εκέξα 
1
 16.6±8.1 16.7±10.2 15.9±9.5 >0.7 

VAS Άγρνο
 1
 2.24±1.6 2.23±1.8 2.17±1.4 >0.9 

VAS Δγξήγνξζε
 1
 4.97±1.0 5.07±1.1 5.02±1.2 >0.3 

VAS Γπζαξέζθεηα
 1
 2.00±1.2 2.00±1.3 1.94±1.4 >0.8 

 

 

1
 Με-παξακεηξηθή Kruskal-Wallis αλάιπζε (κε θαλνληθή θαηαλνκή), 

2
 X

2
 ζχγθξηζε
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Πίλαθαο 2. Πξνζαξκνζκέλεο p-ηηκέο απφ ην permutation test γηα ηε ζπζρέηηζε ηεο γεληθήο 

γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο (IQ), θαη ησλ ελλέα παξαγφλησλ απφ ηελ Αλάιπζε Κχξησλ πληζησζψλ 

(PCA) ησλ γλσζηηθψλ κεηαβιεηψλ γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs10503253 CSMD1. Σηκέο P <0.005 

(δηνξζσκέλεο θαηά Bonferroni) είλαη κε έληνλα γξάκκαηα. P‟ αλαθέξεηαη ζε ηηκέο p, 

πξνεξρφκελεο απφ ηε ζπκβνιή ηεο ειηθίαο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ησλ ηζηγάξσλ αλά εκέξα, ηα 

νπνία ειήθζεζαλ σο  ζπλκεηαβιεηέο Σν ζχκβνιν κείνλ ζεκαίλεη ρακειφηεξν ζθνξ ζην 

επηθίλδπλν αιιήιην A. 

 

  

Rs1050325  [CSMD1] P Beta (SE) 95%CI P‟  

IQ  

  0.00025 

 

-

0.03316(.009) 

 

-0.051/-0.015 
 

0.00019 

Γηακφξθσζε ηξαηεγηθήο 

    

0.001333 

 

0.184 (0.058) 

 

0.071/0.297 

0.001654 

ρεδηαζκφο 

9.17E-05 

 

-0.247 (0.063) 

 

-0.371/-0.123 
0.000113 

Γλσζηηθή επειημία /εθκάζεζε 

θαλφλα 
 

0.001849 

 

-0.167 (0.054) 

 

-0.273/-0.061 
 

0.003001 

Δπίιπζε πξνβιεκάησλ 

0.01628 

 

-0.134 (0.056) 

 

-0.244/-0.025 
0.01841 

Λεθηηθή Μλήκε Δξγαζίαο 

0.01639 

 

-0.128 (0.054) 

 

-0.234/-0.023 
0.02044 

Παξαηεηακέλε Πξνζνρή 

0.01965 

 

-0.133 (0.057) 

 

-0.245/-0.021 
0.02924 

Διιεηςε πξνζνρήο 

0.06025 

 

-0.121 (0.065) 

 

-0.247/0.006 
0.0606 

Γεισηηθή Μλήκε 

   0.3207 

 

-0.057 (0.057) 

 

-0.170/0.056 
0.3834 

Λήςε απνθάζεσλ ππφ 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε  

 

0.9286 

 

-0.005 (0.058) 

 

-0.119/0.108 

 

0.9678 
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ρήκα 1. IQ θαη δηαζηάζεηο PCA Παξάγνληα ζηηο ηξεηο γνλνηππηθέο νκάδεο. Οη ξάβδνη 

αληηπξνζσπεχνπλ S.E.M. *** Ρ <0.001, ** ξ <0.01, * ξ <0.05 κεηά απφ post hoc Mann-Whitney 

ηεζη. 
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ρήκα 2. Η επί ηνηο εθαηφ πξνπαικηθή αλαζηνιή ησλ ηξηψλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ. Οη ξάβδνη 

ζπκβνιίδνπλ ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ. Οη νκνδπγψηεο AA παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ ρακειφηεξν επίπεδν πξνπαικηθήο αλαζηνιήο, ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο δχν 

γνλνηππηθέο νκάδεο, δεδνκέλν ην νπνίν επηβεβαηψλεηαη κε ην ζεκαληηθφ θχξην απνηέιεζκα ηεο 

γνλνηππηθήο νκάδνο θαη κε ηα post hoc LSD tests. 
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ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ  

 

 

  

      Γνλνηππηθή Αλάιπζε 

 

 

  

     Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο αιπζηδσηήο αληίδξαζεο ηεο πνιπκεξάζεο (PCR) 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζε έλαλ ηειηθφ φγθν δηαιχκαηνο 25κl, ν νπνίνο πεξηείρε 100ng 

γελνκηθνχ δεφμπξηβνλνπθιετθνχ νμέσο (DNA), 75 mM Tris-HCl, 20 mM 

(NH4)2SO4, 2 mM MgCl2, 200 mM κείγκαηνο ησλ ηξηθσζθνξηθψλ 

δενμπξηβνλνπθιενηηδίσλ (dNTPs) (New England Biosystems, Ipswich, MA, 

USA), 10 pmol απφ θάζε εθθηλεηή (primer) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, 

USA), 1 M N,N,N-ηξηκεζπιγιπθίλε (Betaine) θαη 0.5 U Taq Polymerase 

(Fermentas, Ontario, Canada). Σα ζηάδηα ελφο πιήξνπο θχθινπ ήηαλ ηα εμήο: i) 

αξρηθή απνδηάηαμε ηνπ δεφμπξηβνλνπθιετθνχ νμέσο (DNA) ζηνπο 95 °C γηα 3 

ιεπηά, ii) 35 θχθινη απνδηάηαμεο ηνπ δεφμπξηβνλνπθιετθνχ νμέσο (DNA) ζηνπο 

94 °C γηα 30 δεπηεξφιεπηα, πξνζαξκνγή ησλ εθθηλεηψλ ζην DNA-εθκαγείν 

(annealing) ζηνπο 60 °C γηα 45 δεπηεξφιεπηα θαη επηκήθπλζε ησλ 

λενζπληηζέκελσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ αιπζίδσλ (chain extension) ζηνπο  72 °C γηα 

60 δεπηεξφιεπηα, iii) ηειηθή επηκήθπλζε ησλ αιπζίδσλ (final extension) ζηνπο  72 

°C γηα 10 ιεπηά ηεο ψξαο. Καηά ηε δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ε ρξήζε ησλ 

αθφινπζσλ εθθηλεηψλ (forward θαη reverse): 

 

 

Forward: 5´- TGCAGCAGGAATCTGAGAATAG -3´ 

 

Reverse: 5´- TATTTCACATCCGCTCACTCAA -3´    

 



 

 
159 

Απνηειέζκαηα 

 

 

  

πκπιεξσκαηηθόο  Πίλαθαο  1. Η θφξησζε ησλ γλσζηηθψλ κεηαβιεηψλ ζε παξάγνληεο απν 

ηελ Αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ (Principal component analysis), πνπ αλέδεημε ελλέα 

δηαζηάζεηο: 1: Γεισηηθή Μλήκε, 2: Δπίιπζε πξνβιεκάησλ, 3: Παξαηεηακέλε πξνζνρή, 4: 

Έιιεηςε πξνζνρήο, 5: Γλσζηηθή επειημία/εθκάζεζε θαλφλσλ, 6: Λήςε απνθάζεσλ ππφ 

ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε, 7: Λεθηηθή Μλήκε Δξγαζίαο, 8: Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο/Υσξηθή 

Μλήκε Δξγαζίαο, 9: Υξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Αξηζκνί κε έληνλε γξαθή: Eigen values, νη αξηζκνί ζηελ παξέλζεζε απνηππψλνπλ ηελ επί ηηο 

εθαηφ κεηαβιεηφηεηα. 

 

 

  
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ΓΟΚΙΜΑΙ

Α 

Γλσζηηθή 

κεηαβιεηή 

4.95 

(22.5%) 

2.228 

(10.1%) 

1.722 

(7.8%) 

1.716 

(7.8%) 

1.472 

(6.7%) 

1.414 

(6.4%) 

1.257 

(5.7%) 

1.224 

(5.6%) 

1.092 

(4.9%) 

WL σζηέο 

Απαληήζεηο: 

Άκεζε αλάθιεζε 

0.793                 

  σζηέο 

Απαληήζεηο: 

Βξαρεία 

θαζπζηέξεζε 

0.903                 

  σζηέο 

Απαληήζεηο: 

Μαθξά 

θαζπζηέξεζε 

0.892                 

  Λάζε 

παξείζθξεζεο: 

Άκεζε αλάθιεζε  

      0.732           

  Λάζε 

παξείζθξεζεο: 

Βξαρεία 

θαζπζηέξεζε 

      0.856           

  Λάζε 

παξείζθξεζεο: 

      0.832           
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Μαθξά 

θαζπζηέξεζε 

SOC Πξνβιήκαηα πνπ  

επηιχζεθζλ ζσζηά 

  0.903               

  Μέζνο φξνο 

θηλήζεσλ γηα ηελ 

επίιπζε 

  -0.898               

   Μέζνο ρξφλνο γηα 

ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο 

ιχζεο 

                0.758 

   Μέζνο ρξφλνο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο 

ιχζεο 

                0.732 

RVIP σζηέο επηινγέο 

απφξξηςεο 

    0.931             

  σζηέο απαληήζεηο     0.931             

WCST Καηεγνξίεο νη 

νπνίεο έρνπλ 

ζπκπιεξσζεί 

        0.95         

  πλνιηθά ιάζε         -0.931         

IGT  Δπσθειείο (κηθξνχ 

ξίζθνπ)επηινγέο 

          0.942       

  πλνιηθφ θέξδνο 

ρξεκάησλ 

          0.953       

SWM Δλδηάκεζα Λάζε  

(Between errors) 

              0.769   

  Δζσηεξηθά Λάζε 

(Within errors) 

              0.829   

  Απνηέιεζκα 

ηξαηεγηθήο 

(Strategy score) 

              0.529   

N-back σζηέο επηινγέο 1-

back 

            0.806     

  σζηέο επηινγέο 2-

back 

            0.624     

  σζηέο επηινγέο  

3-back 

            0.639     
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πκπιεξσκαηηθόο Πίλαθαο 2. Μέζνο φξνο (± Σππηθή απφθιηζε) φισλ ησλ εμεηαδφκελσλ 

κεηαβιεηψλ ηνπ WCST (Wisconsin Card Sorting Test), γηα ηηο ηξεηο γνλνηππηθέο νκάδεο. Σα 

ζεκαληηθά επξήκαηα δηαθξίλνληαη κε έληνλε γξαθή, έηζη φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπγθξίζεηο 

κε Kruskal-Wallis κε p<0.005. Η αλάιπζε Post Hoc αλαθέξεηαη ζηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα, 

έπεηηα απφ follow up ζπγθξίζεηο, κε βάζε ην ζηαηηζηηθφ ηεζη Mann-Whitney. 

 

 

       

WCST C/C C/A A/A P Post Hoc 

Categories  5.45±1.1 5.24±1.1 5.03±1.3 0.001 CC>CA,AA 

Total Errors  7.12±6.5 8.5±6.7 10.4±8.5 0.001 CC<CA,AA 

Unrelated Cards  0.93±2.2 1.17±2.3 1.67±2.6 0.002 CC<CA,AA 

Nelson NP Errors  4.2±3.4 5.0±3.6 5.5±3.4 0.001 CC<CA,AA 

Milner-type Errors  2.81±3.1 3.34±3.3 5.08±6.7 0.001 CC<CA<AA 

Milner NP Errors 3.4±3.2 4.0±3.3 3.7±2.3 0.007 CC<CA 

Nelson-type Errors 1.96±2.8 2.25±2.7 3.31±6.3 0.06  
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πκπιεξσκαηηθό ζρήκα 1.  Η ζηξαηεγηθή (strategy score), θαη ηα ιάζε (between-, double 

errors) ζην ηεζη SWM, θαζψο θαη ε αθξίβεηα ζην ηεζη N-back (N-back accuracy) ζε ζρέζε κε ην 

επίπεδν δπζθνιίαο ησλ ηέζη γηα ηηο ηξεηο γνλνηππηθέο νκάδεο. Οη ξάβδνη (bars) αληηζηνηρνχλ ζην 

ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ (S.E.M.). Πξαγκαηνπνηήζεθε ρξήζε two way ANOVAs 

(γνλφηππνο Υ επίπεδν δπζθνιίαο) γηα ηελ αλάιπζε ησλ ιαζψλ (Between-, Double-Errors) θαη 

Kruskal-Wallis ANOVA γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζηξαηεγηθήο (strategy score). 

*** p<0.001, ** p<0.015, *p<0.05. Σηραηεγηθή (strategy): ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ 

απνηειέζκαηνο, ηφζν πεξηζζφηεξν ειιεηκκαηηθή είλαη ε ηθαλφηεηα γηα δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ εμεηαδφκελνπ. Η θχξηα επηξξνή ηνπ γνλνηχπνπ [(genotype main effect) 

(Kruskal-Wallis x
2
= 15.6, df=2, p<0.001)], κε ηηο follow up Mann-Whitney ANOVAs, λα 

θαίλνληαη κε αζηεξίζθνπο. Between errors: Η θχξηα επηξξνή ηνπ γνλνηχπνπ [F(2,1091)=11.2,  

p<0.001], κε Tukeys HSD post hoc tests, λα δείρλνπλ: AA>CA (p<0.05), AA>CC (p<0.001), 

CA>CC (p<0.004). Η αιιειεπίδξαζε γνλνηχπνπ θαη επηπέδνπ δπζθνιίαο (γνλφηππνο Υ 

δπζθνιία) [F(4,2182)=7.5, p<0.001], κε  follow up one way ANOVAs λα δείρλνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηνπ γνλνηχπνπ ζηα 6- θαη 8-box πξνβιήκαηα (p<0.003 θαη p<0.001 αληηζηνίρσο). Η 

εθαξκνγή Tukey HSD post hocs ζηα 6 box πξνβιήκαηα απέδεημε φηη AA>CC. Η εθαξκνγή 

Tukey HSD post hocs ζηα 8 box πξνβιήκαηα απέδεημε φηη AA>CA, AA>CC  θαη CA>CC. Η 

θχξηα επηξξνή ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζην επίπεδν p<0.001. 

Double errors: Η θχξηα επηξξνή ηνπ γνλνηχπνπ [F(2,1091)=4.0,  p<0.02], κε ην Tukey HSD post 

hoc tests λα δείρλεη φηη AA>CC (p=0.07). Η θχξηα επηξξνή ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζην επίπεδν p<0.001.  
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πκπιεξσκαηηθό ρήκα 2. Σα ζσζηά ιπκέλα πξνβιήκαηα θαηά ηε δνθηκαζία Stockings of 

Cambridge (SoC) task, νη ηηκέο ηνπ αξρηθνχ ρξφλνπ ζθέςεο (ζρεδηαζκνχ ηεο ιχζεο), ηνπ 

επαθφινπζνπ ρξφλνπ ζθέςεο (εθηέιεζε ηεο ιχζεο), θαζψο θαη ηνπ κέζνπ φξνπ θηλήζεσλ πνπ 

απαηηήζεθαλ γηα ηελ ιχζε ζε ζρέζε  κε ην επίπεδν δπζθνιίαο ηνπ ηέζη  γηα ηηο ηξεηο γνλνηππηθέο 

νκάδεο. Οη ξάβδνη (bars) αληηζηνηρνχλ ζην ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ (S.E.M.). 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ρξήζε two way ANOVAs (γνλφηππνο Υ επίπεδν δπζθνιίαο) γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ αξρηθνχ θαη ηνπ επαθφινπζνπ ρξφλνπ ζθέςεο, θαζψο θαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ 

κέζνπ φξνπ θηλήζεσλ. Kruskal-Wallis ANOVA γηα ηελ αλάιπζε ησλ Πξνβιεκάησλ ηα νπνία 

επηιχζεθαλ ζσζηά. *** p<0.001, ** p<0.015, *p<0.05. Προβιήκαηα ποσ επηιύζεθαλ ζφζηά: Η 

θχξηα επηξξνή ηνπ γνλνηχπνπ [(genotype main effect) (Kruskal-Wallis x2=16.5, df=2, p<0.001)] 

κε  ηα απνηειέζκαηα ησλ follow up Mann-Whitney ANOVAs, λα θαίλνληαη κε αζηεξίζθνπο. 

Αρτηθός τρόλος ζθέυες (Χρόλος ζτεδηαζκού): Η θχξηα επηξξνή ηνπ γνλνηχπνπ [F(2,1091)=8.9,  

p<0.001], κε Tukeys HSD post hoc tests, λα δείρλνπλ νηη: AA<CC (p<0.07) θαη CA<CC 

(p<0.001). Η αιιειεπίδξαζε γνλνηππηθήο νκάδαο θαη επηπέδνπ δπζθνιίαο (γνλφηππνο Υ 

δπζθνιία) [F(6,3273)=5.6, p<0.001], κε  follow up one way ANOVAs λα δείρλνπλ ζεκαληηθή 

επίδξαζε ηνπ γνλνηχπνπ ζηα πξνβιήκαηα 4- θαη 5- θηλήζεσλ (p<0.001), ελψ ε εθαξκνγή ηνπ 

Tukey HSD post hocs έδεημε φηη CA<CC. Η θχξηα επηξξνή ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζην επίπεδν p<0.001. Μέζος όρος θηλήζεφλ: Η θχξηα επηξξνή ηνπ 

γνλνηχπνπ [F(2,1092)=7.5,  p<0.001], κε ην Tukey HSD post hoc tests λα δείρλεη φηη AA>CC 

(0.015) θαη CA>CC (p<0.008). Η θχξηα επηξξνή ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ήηαλ ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή γηα ην επίπεδν p<0.001. Η αιιειεπίδξαζε γνλνηππηθήο νκάδαο θαη επηπέδνπ 

δπζθνιίαο (γνλφηππνο Υ δπζθνιία) [F(6,3276)=4.0, p<0.003], κε follow up one way ANOVAs 

λα δείρλνπλ ζεκαληηθή επηξξνή ηνπ γνλνηχπνπ ζηα δχζθνια πξνβιήκαηα ησλ 5 θηλήζεσλ 

(p<0.001), ελψ ε εθαξκνγή ηνπ Tukey HSD post hocs έδεημε φηη AA>CC θαη CA>CC. Η θχξηα 

επηξξνή ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ήηαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζην επίπεδν p<0.001. 

Επαθόιοσζος τρόλος ζθέυες: Σάζε γηα ηελ θχξηα επηξξνή ηνπ γνλνηχπνπ [F(2,1091)=2.8, 

p=0.06] κε AA>CC (Tukey post hoc p<0.08). Η θχξηα επηξξνή ηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο ήηαλ 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζην επίπεδν p<0.001.  
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(πσο βιέπεηε αλσηέξσ, ζην πκπιεξσκαηηθό ρήκα 2)  

 

       

 

(πσο βιέπεηε αλσηέξσ, ζην πκπιεξσκαηηθό ρήκα 2)  
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(πσο βιέπεηε αλσηέξσ, ζην πκπιεξσκαηηθό ρήκα 2)  
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Β. Γεύηεξε Πεηξακαηηθή Μειέηε  

 

Η Δπίδξαζε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ rs1229761G/C ηνπ γνληδίνπ 

FOXP2 ζηνλ αηζζεηηθνθηλεηηθό εζκό, ηε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία, ηε γιώζζα/θέςε θαη ην ζπλαίζζεκα ζε πγηείο 

άξξελεο. 

 

1. Eηζαγσγή  

 

     Η ρηδνθξέλεηα (SZ) θαη ε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο- 

Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ) ελδέρεηαη λα κνηξάδνληαη θνηλέο γελεηηθέο 

επηθίλδπλεο παξαιιαγέο.  

     Σν γνλίδην foxp2 έρεη ελνρνπνηεζεί γηα κηα ζνβαξή κνξθή δηαηαξαρήο ηνπ 

ιφγνπ θαη ηεο γιψζζαο, ε νπνία αλαθαιχθζεθε ζε κηα αιιεινπρία γελεψλ κηαο 

κεγάιεο νηθνγέλεηαο θαη ζε κηα αλεμάξηεηε πεξίπησζε κεηαηφπηζεο 

ρξσκνζψκαηνο (Lai et al. 2001). Σν foxp2 είλαη πηζαλφλ λα απνηειεί έλα 

εμεηδηθεπκέλν ζηνλ άλζξσπν γνλίδην, θαζψο ν ιφγνο θαη ε γιψζζα απνηεινχλ 

ιεηηνπξγίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ κφλν ην αλζξψπηλν είδνο (Takahashi et al. 2009).  

Η ζχγθξηζε ησλ γνληδίσλ foxp2 δηαθφξσλ νξγαληζκψλ έρεη απνθαιχςεη φηη ε 

πξσηεΐλε Foxp2 είλαη κάιινλ εμαηξεηηθά δηαηεξεκέλε κεηαμχ ησλ ζειαζηηθψλ 

(Enard et al. 2002). Τπάξρνπλ κφλν δχν ακηλνμέα ζηα νπνία δηαθέξνπλ νη 

άλζξσπνη απφ ηνπο ρηκπαηδήδεο θαη ηξία δηαθνξεηηθά ακηλνμέα κεηαμχ αλζξψπσλ 
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θαη επηκχσλ. Αξθεηέο νκάδεο έρνπλ απνδείμεη ηα πξφηππα έθθξαζεο ηνπ Foxp2 

mRNA ή ηεο πξσηεΐλεο ζηα ηξσθηηθά, ηα κε αλζξψπηλα πξσηεχνληα θαη ηνπο 

αλζξψπηλνπο εγθεθάινπο (Ferland et al. 2003, Lai et al. 2003, Takahashi et al. 

2003, Takahashi et al. 2008a,  Takahashi et al. 2008b,  Teramitsu et al. 2004).  

     Σν γνλίδην foxp2 εθθξάδεηαη ζε δηάθνξεο δνκέο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ 

εγθεθαιηθνχ θινηνχ, ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο, ηνπ ζαιάκνπ, ηεο παξεγθεθαιίδαο 

θαη ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ (Takahashi et al. 2009). Χζηφζν, ν κεηαγξαθηθφο 

παξάγνληαο, ν νπνίνο θσδηθνπνηείηαη απφ ην ελ ιφγσ γνλίδην (Forkhead box P2/ 

Foxp2), έρεη απνδεηρζεί πσο εκπιέθεηαη ζηελ νκηιία, ηε γιψζζα θαη ηα 

θπθιψκαηα θινηνχ-βαζηθψλ γαγγιίσλ (Spiteri et al. 2007).  Μειέηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππνζηεξίδνπλ ηε ζπζρέηηζε ηνπ foxp2 

γελεηηθνχ ηφπνπ κε ηνλ απηηζκφ (Gong et al. 2004, Li et al. 2005), ηε ΓΔΠ-Τ 

(Ribases et al. 2012) θαη ηε ζρηδνθξέλεηα (Tolosa et al. 2010, Sanjuan et al.  2006, 

Spaniel et al. 2011). Η γισζζηθή αλεπάξθεηα, ε έιιεηςε πξνζνρήο, ε 

παξνξκεηηθφηεηα θαη ε δπζιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ θινηνβαζηθνχ γαγγιηαθνχ 

θπθιψκαηνο απνηεινχλ θεληξηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξναλαθεξζεηζψλ 

δηαηαξαρψλ (ΓΔΠ-Τ, απηηζκφο, ζρηδνθξέλεηα). Χζηφζν, ε επίδξαζε ησλ 

επηθίλδπλσλ πνιπκνξθηζκψλ ηνπ foxp2 ζε ζρεηηθνχο ελδηάκεζνπο θαηλφηππνπο 

δελ έρεη κέρξη ηεο παξνχζεο κειεηεζεί.  
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     ηελ ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή κειέηε επηιέμακε ηνλ κε θσδηθνπνηήζηκν 

πνιπκνξθηζκφ rs1229761 G/C ηνπ γνληδίνπ foxp2,  ην αιιήιην  G ηνπ νπνίνπ έρεη 

απνδεηρζεί νηη ζπζρεηίδεηαη κε ηε Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-

Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ).  

     Χο εξεπλεηηθφο ζηφρνο ηέζεθε ε εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο  ηνπ ελ ιφγσ 

πνιπκνξθηζκνχ ζε ελδηάκεζνπο θαηλνηχπνπο, ζηνπο νπνίνπο πεξηιακβάλνληαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηηθνθηλεηηθνχ εζκνχ (ιεηηνπξγία Gating), ε γλσζηηθή 

ιεηηνπξγία (cognition) θαη γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο (personality traits). Η 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε,  επηηξέπεη λα επηζεκαλζνχλ νη κεραληζκνί, 

κέζσ ησλ νπνίσλ ηα γνλίδηα απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν γηα λεπξναλαπηπμηαθή λφζν. 

Η κειέηε ησλ ιεηηνπξγηθψλ κεραληζκψλ ησλ επηβιαβψλ γνληδίσλ ζε πγηή 

ππνθείκελα είλαη ειεχζεξε απν ζπγρπηηθνχο παξάγνληεο, νη νπνίνη επηπιέθνπλ ηελ 

εξκελεία ησλ επξεκάησλ ζε πιεζπζκνχο αζζελψλ, φπσο είλαη ε ειηθία θαη ην 

θχιν, ε θαξκαθεπηηθή αγσγή, ε παξνπζία ζπκπησκάησλ θαη νη επηπηψζεηο ηεο 

ρξφληαο λφζνπ ζηνλ εγθέθαιν ησλ λνζνχλησλ. Έηζη, νη λεαξνί άλδξεο πγηείο 

εζεινληέο απνηεινχλ ηδαληθφ κνληέιν κειέηεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, ζπλεπεηψλ ησλ 

γνληδίσλ, ιφγσ έιιεηςεο πξνβιεκαηηθψλ παξαγφλησλ πνπ δπζθνιεχνπλ ηηο 

κειέηεο ζε αζζελείο.   
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2. Μέζνδνη 

 

2.1   πκκεηέρνληεο ζηε κειέηε 

 

     829 λένη άξξελεο ζηξαηνινγήζεθαλ απφ ην πξψην θχκα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηεο θνφξηεο LOGOS (Learning On Genetics Of Schizophrenia Spectrum).  

 

2.2   Γνλνηππηθή Αλάιπζε  

 

     Δπί ηνπ δείγκαηνο, δηεμήρζε πξννπηηθή γνλνηππηθή αλάιπζε (prospecting 

genotyping) απφ ηελ K-Biosciences, αλεμάξηεηα απφ ηε θαηλνηππηθή αλάιπζε.  

Οη πκκεηέρνληεο νκαδνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην γνλφηππφ ηνπο ζηηο αθφινπζεο 

ηξεηο θαηεγνξίεο: GG (n=276), GC (n=404) θαη CC (n=149). 

 

2.3   Νεπξνγλσζηηθή Δθηίκεζε 

 

 

     Γηελεξγήζεθε πνζνηηθνπνίεζε ελδηάκεζσλ θαηλνηχπσλ κέζσ ηεο ρνξήγεζεο 

Νεπξνςπρνινγηθψλ θαη Νεπξνθπζηνινγηθψλ δνθηκαζηψλ. Οη ελδηάκεζνη 

θαηλφηππνη, νη νπνίνη εθηηκήζεθαλ πνζνηηθά είλαη ν αηζζεηηθνθηλεηηθφο εζκφο 
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(Sensorimotor Gating), ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία (Neurocognition) θαη 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο (Personality traits). 

 

Ι. Αηζζεηηθνθηλεηηθόο εζκόο: Η ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηηθνθηλεηηθνχ εζκνχ ή 

αηζζεηηθνθηλεηηθήο δηήζεζεο ειέγρζεθε κε ηελ πξνπαικηθή αλαζηνιή ηνπ 

αθνπζηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ, φπσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε κειέηε, 

θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην «ΜΔΘΟΓΟΙ». 

 

ΙΙ. Γλσζηηθή Λεηηνπξγία:  Σα ππνθείκελα ππνβιήζεθαλ ζηηο ίδηεο δνθηκαζίεο 

αμηνιφγεζεο ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ, φπσο θαη ζηελ κειέηε πνπ πξνεγήζεθε.  

Γηα κηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή ησλ δνθηκαζηψλ, βιέπε ζην Κεθάιαην 

«ΜΔΘΟΓΟΙ».  

 

 ΙΙΙ. Υαξαθηεξηζηηθα Πξνζσπηθόηεηαο: Η εθηίκεζε ησλ «πλαηζζεκαηηθψλ 

θαη κε πλαηζζεκαηηθψλ Υαξαθηεξηζηηθψλ ηεο Πξνζσπηθφηεηαο» έιαβε ρψξα 

κέζσ ηεο ρνξήγεζεο ησλ αθφινπζσλ εξσηεκαηνινγίσλ:  

 

α) Το ερφηεκαηοιόγηο ηφλ Carver θαη White’s γηα ηο ζύζηεκα αλαζηοιή 

ζσκπερηθοράς/ελεργοποίεζε ζσκπερηθοράς (BIS/BAS) (Carver C & White T 1994). 

β) Σν Ερφηεκαηοιόγηο Απογραθής δηαζηάζεφλ ηες ηδηοζσγθραζίας θαη ηοσ 

ταραθηήρα ηοσ Cloninger (TCI) (Cloninger et al. 1993). γ) Σν Ερφηεκαηοιόγηο 
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Προζφπηθόηεηας ηοσ Eysenck (EPQ) (Hans Jυrgen Eysenck & Sybil BG Eysenck 

1975) θαη δ) Σν Ερφηεκαηοιόγηο Στηδοησπηθώλ ταραθηερηζηηθώλ (STQ) (Kelley M 

& Coursey R 1992) (Claridge & Broks 1984).  

     ιεο νη πξναλαθεξζείζεο δνθηκαζίεο παξαηίζεληαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην 

«ΜΔΘΟΓΟΙ». 

 

2.4   ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο γνλνηππηθώλ νκάδσλ 

 

     Η ζχγθξηζε ησλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ rs1229761G/C 

ηνπ γνληδίνπ Foxp2, σο πξνο φιεο ηηο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, ηηο 

λεπξνςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο θαη ηηο θιίκαθεο πξνζσπηθφηεηαο,  

πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπ κε παξακεηξηθνχ Kruskal-Wallis test ζε 

θάζε πεξίπησζε αλάιπζεο ηνπ ππφ εμέηαζε ραξαθηεξηζηηθνχ θαη, εθφζνλ ηα 

δεδνκέλα καο δελ ήηαλ θαλνληθά θαηαλεκεκέλα. Η εμηζνξξφπεζε θαηά Hardy-

Weinberg, γηα ακθφηεξνπο ηνπ (βην-)δείθηεο, επαιεζεχηεθε κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο 

έθδνζεο 4.0 ηνπ πξνγξάκκαηνο Haploview (Barrett et al. 2005). Γηα ηελ κείσζε 

ηεο πηζαλφηεηαο Type I error, θαζνξίζακε ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο ζηελ ηηκή 

ηνπ α = 0.01. Σα απνηειέζκαηα, ηα νπνία ζεσξήζεθαλ σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

έγηλαλ follow up κε Mann-Whitney ANOVAs. 
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     ηελ πεξίπησζε ηεο αλάιπζεο γλσζηηθψλ δνθηκαζηψλ κε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

δπζθνιίαο, εθαξκφζηεθε two way ANOVAs, κε ηνλ γνλφηππν σο ηνλ between- 

θαη ην επίπεδν δπζθνιίαο σο ηνλ within-subject παξάγνληα. Η θχξηα επηξξνή ηνπ 

επηπέδνπ δπζθνιίαο γηα φιεο ηηο δνθηκαζίεο ήηαλ, ζε θάζε πεξίπησζε, ζεκαληηθή 

ζην επίπεδν p<0.001 θαη δελ αλαθέξεηαη κε πεξαηηέξσ ιεπηνκέξεηεο ζηα 

απνηειέζκαηα. Αμηνινγνχληαη ηα επξήκαηα, ηα νπνία πξνθχπηνπλ απν ηελ θχξηα 

επηξξνή ηνπ γνλνηχπνπ κε ηελ εθαξκνγή LSD post hoc tests, θαζψο θαη φζα 

αθνξνχλ ζηελ αιιειεπίδξαζε γνλνηχπνπ επί ηελ δπζθνιία ηεο δνθηκαζίαο. ηηο 

πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο παξαβηαδφηαλ ε παξαδνρή ηεο ζθαηξηθφηεηαο, 

εθαξκνδφηαλ Greenhouse-Geiser δηφξζσζε ηεο ηηκήο p (p value), θαη παξαηίζελην 

νη βαζκνί ειεπζεξίαο, άλεπ δηφξζσζεο. Σέινο, πξαγκαηνπνηνχληαλ κεηξήζεηο ηνπ 

κεγέζνπο απνηειέζκαηνο (n
2
). 

 

 

3. Απνηειέζκαηα 

 

     Σα ππνθείκελα νκαδνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην γνλφηππφ ηνπο ζηηο αθφινπζεο 

ηξεηο θαηεγνξίεο: GG (n=276), GC (n=404) θαη CC (n=149) 

(MAF/MinorAlleleCount: C= 0.204/446), φπσο αθξηβψο αλαθέξζεθε ζηελ 

παξάζεζε ηεο γνλνηππηθήο αλάιπζεο. 
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     Γελ παξαηεξήζεθε απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία θαηά Hardy-Weinberg 

(ρ
2
=1.6, Βαζκνί ειεπζεξίαο: 3, p=0.5). Δπίζεο, δελ δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ σο πξνο ηηο 

δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο (ειηθία θαη εθπαίδεπζε ζε έηε), ηνλ δείθηε λνεκνζχλεο 

θαη ηηο ζπλήζεηεο θαπλίζκαηνο, κε εμαίξεζε ηελ παξάκεηξν ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θαπληζηψλ πξνο ηνπο κε θαπληζηέο, ε νπνία εκθάληζε νξηαθή δηαθνξά θαη ειήθζε 

ππφςηλ σο ζπλ-κεηαβιεηή ζε φιεο ηηο αλαιχζεηο  (Πίλαθαο 1). 

 

 

Πίλαθαο 1. 1 Kruskal-Wallis, 2 chi square 

 GG GC CC P-

value 

Δημογραυικά στοιχεία     

Ηιηθία (ζε έηε)¹ 22.43.7 22.94.2 22.53.8 >0.57 

Γ.Ν., απνηέιεζκα ζηε δνθηκαζία 

Raven‟s (Raven‟s row score)¹ 

112.610.2 113.110.0 112.911.2 >0.6 

Δθπαηδεπηηθφ επίπεδν  

(εθθξαζκέλν ζε αξηζκφ εηψλ)¹ 

14.72.6 14.82.6 14.72.6 >0.61 

Καπληζηέο/κε θαπληζηέο²  136/140 162/242 62/87 =0.06 

Καπληζηέο: αξηζκφο ηζηγάξσλ/εκέξα¹ 16.68.0 15.78.4 16.18.5 >0.51 
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     Σν ρήκα 1 απνηππψλεη ηελ παξνπζία ειιείκκαηνο ζηνλ αηζζεηηθνθηλεηηθφ 

εζκφ ησλ θνξέσλ ηνπ επηβιαβνχο αιιειίνπ G (n=680), φπσο απνδεηθλχεηαη απφ 

ηελ ζεκαληηθή 3-way αιιειεπίδξαζε ζηελ ANOVA (p<0.01) θαη κέζσ ηεο 

εθαξκνγήο post hoc LSD tests. Αλαιπηηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη νη θνξείο ηνπ 

επηθίλδπλνπ αιιειίνπ G (GG θαη GC) παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν 

επίπεδν πξνπαικηθήο αλαζηνιήο ζε ζχγθξηζε κε ηoπο νκνδπγψηεο σο πξνο ην C 

αιιήιην, κφλν ζην βξαρχ ρξνληθφ κεζνδηάζηεκα ησλ 30 ms (pre-attentive gating) 

κε ρνξεγνχκελν πξνπαικφ έληαζεο 85dB (85_30 trial type).     

 

 

ρήκα 1. Πξνπαικηθή αλαζηνιή γηα πξνπαικνχο 75- θαη 85-dB θαη κεζνδηαζηήκαηα      

πξνπαικνχ-παικνχ 30, 60 θαη 120 ms 
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     Η αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ ζηηο γλσζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο δελ απνδεηθλχεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, κε εμαίξεζε ηελ 

ηθαλφηεηα δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο θαη ηε ρσξηθή κλήκε εξγαζίαο.        

     Πην αλαιπηηθά, νη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ G εκθάληζαλ θησρφηεξε 

ηθαλφηεηα ζηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο. πσο δηαπηζηψλνπκε ζηελ πξψηε 

εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 2, είραλ πςειφηεξε επίδνζε ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

νκνδπγφηεο σο πξνο ην C αιιήιην, δηφηη νδεγνχληαλ ζε πνιιαπιέο ηπραίεο 

επηινγέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο, νη νπνίεο δελ επλννχζαλ ηε ζσζηή 

ζηξαηεγηθή.  

     Δπίζεο, νη G θνξείο έθαλαλ πεξηζζφηεξα ιάζε θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

δνθηκαζίαο γηα ηε ρσξηθή κλήκε εξγαζίαο, γεγνλφο ην νπνίν δηαθαίλεηαη θαη ζηελ 

ηειεπηαία εηθφλα ηνπ ζρήκαηνο 2, ε νπνία απνηππψλεη ηα ζπλνιηθά ιάζε ησλ δχν 

γνλνηππηθψλ νκάδσλ, αιιά θαη ζηηο ππνθαηεγνξίεο  «ελδηάκεζα ιάζε» θαη «δηπιά 

ιάζε» ζηελ πην δχζθνιε ζπλζήθε ησλ 8 εηθνληθψλ θχβσλ επί ηεο νζφλεο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο νκνδπγφηεο σο πξνο ην C αιιήιην.  

     Χζηφζν, επεηδή ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο θαζνξίζηεθε ζε  p ηηκή < 0.05, ηα 

ελ ιφγσ επξήκαηα δελ επεβίσζαλ κεηά ηε δηφξζσζε γηα πνιιαπιέο δνθηκαζίεο. 

Χο εθ ηνχηνπ, θάλνπκε ιφγν γηα πξνηεηλφκελε κφλν ζεκαληηθφηεηα γηα 

κειινληηθέο κειέηεο.  
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ρήκα 2. Υσξηθή κλήκε εξγαζίαο θαη ηθαλφηεηα θαζνξηζκνχ ζηξαηεγηθήο  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Η ζχγθξηζε ησλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο απέδεημε φηη νη πηo ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο αθνξνχλ 

ζηε ζρηδνηππία. πσο, παξαηεξνχκε ζηηο εηθφλεο ηνπ ζρήκαηνο 3,  νη θνξείο ηνπ 

επηβιαβνχο αιιειίνπ G αλαθέξνπλ πεξηζζφηεξε “Μαγηθή θέςε” θαη 

πεξηζζφηεξεο “Με ζπλήζεηο εκπεηξίεο” ζε επίπεδν p<0.01, αιιά δελ 
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παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξν score ζηνλ παξαλνηδή ηδεαζκφ ζε ζρέζε κε 

ηνπο νκνδπγψηεο σο πξνο ην C αιιήιην. Η  ζπλνιηθή, επίζεο, απφδνζή ησλ G  

θνξέσλ ζηελ θιίκαθα (STQ), ε νπνία εθηηκά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρηδνηππίαο 

ήηαλ κεγαιχηεξε ζε επίπεδν p<0.05, αιιά αλαθεξφκελε κφλν σο «πξνηεηλφκελεο 

ζεκαληηθφηεηαο»  γηα κειινληηθέο κειέηεο, θαζψο δελ επεβίσζε ηνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ γηα πνιιαπιέο δνθηκαζίεο. Σα απνηειέζκαηα απηά ππνδεηθλχνπλ 

δπζιεηηνπξγηθή ζθέςε ζηνπο G θνξείο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκνδπγψηεο σο πξνο 

ην C αιιήιην.  

     Δπηπιένλ, φπσο δηαπηζηψλνπκε ζην ζρήκα 4, νη θνξείο ηνπ αιιειίνπ G 

παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν score ζηηο θιίκαθεο _Fun Seeking (εθηίκεζε ηεο ηάζεο 

πξνζέγγηζεο ελφο λένπ γεγνλφηνο κε βάζε ηελ πξφζεζε ηεο ζηηγκήο) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ BAS θαη _Novelty Seeking (αλαδήηεζε θαηλνηνκίαο) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ TCI ζε επίπεδν p<0.05.  

     Σα επξήκαηα, ηα νπνία απνηππψλνληαη ζην ζρήκα 4, δελ επεβίσζαλ κεηά ηε 

δηφξζσζε θαηά Bonferroni θαη ππνδειψλνπλ απμεκέλε παξνξκεηηθφηεηα ησλ G 

θνξέσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκνδπγψηεο σο πξνο ην C αιιήιην.  

     Αληηζέησο, ε θιίκαθα ηεο αιεμηζπκίαο, ζηελ νπνία, επίζεο, εμεηάζηεθαλ ηα 

ππνθείκελα, κε ππνθιίκαθεο ηελ ηθαλφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, 

ηε βησκαηηθή εκπεηξία θαη ηε ιεθηηθή θσδηθνπνίεζε ηνπο, δελ απέδεημαλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ. 
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ρήκα 3. Γνλνηππηθέο νκάδεο θαη ζρηδνηππία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρήκα 4. Γνλνηππηθέο νκάδεο θαη ηάζε πξνο παξφξκεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. πδήηεζε 

STQ_Μαγική ζκέψη 

3 

3.2 

3.4 

3.6 

G- θορείς CC 

STQ_Μη ζσνήθεις  εμπειρίες 

3.2 

3.4 

3.6 

3.8 

G- θορείς CC 

STQ_Παρανοειδής ιδεαζμός 

3.
4 

3.
5 

3.
6 

3.
7 

3.
8 

3.
9 

G- θορείς CC 

STQ_Σσνολική απόδοζη 

9.
7 

10.
1 

10.
5 

10.
9 

G- θορείς CC 

10,8

11

11,2

11,4

11,6

Gcarriers CC

BAS_Fun Seeking 

9,5

10

10,5

Gcarriers CC

TCI_Novelty Seeking 



 

 
179 

4. πδήηεζε 

 

 

     Η παξνχζα κειέηε είλαη ε πξψηε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ειέγρνπ ηεο 

ελδερφκελεο επηξξνήο ηνπ πνιπκνξθηζκνχ Foxp2 rs1229761 επί ησλ 

ελδνθαηλνηχπσλ ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο, ησλ επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη  

ησλ ραξαθξεξηζηηθψλ ηεο πξνζσπηθφηεηαο ζε έλα κεγάιν δείγκα, απνηεινχκελν 

απφ πγηείο άξξελεο. Οη θνξείο ηνπ αιιειίνπ G, ην νπνίν έρεη ηαπηηζηεί κε 

απμεκέλε επαισηφηεηα πξνο ηε λεπξναλαπηπμηαθή Γηαηαξαρή ηεο Διιεηκκαηηθήο 

Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ), παξνπζηάδνπλ, θπξίσο, δπζιεηηνπξγηθή 

ζθέςε θαη παξνξκεηηθφηεηα ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκνδπγψηεο ηνπ αιιειίνπ C,  

ελψ σο πξνο ηε γλσζηηθή ηνπο δεηλφηεηα δηαπηζηψζεθε ε ηάζε λα εκθαλίδνπλ 

κεησκέλα επίπεδα πξνπαικηθήο αλαζηνιήο θαη ειιεηκκαηηθή κλήκε εξγαζίαο, ηα 

νπνία, φκσο, δελ επεβίσζαλ ηεο δηφξζσζεο γηα πνιιαπιέο κεηξήζεηο.  

     Αλαιπηηθφηεξα, ε πξνπαικηθή αλαζηνιή ησλ θνξέσλ ηνπ επηθίλδπλνπ 

αιιειίνπ G παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν επίπεδν πξνπαικηθήο 

αλαζηνιήο ζε ζχγθξηζε κε ηoπο νκνδπγψηεο σο πξνο ην C αιιήιην, κφλν ζηε 

δνθηκαζία ηνπ βξαρένο ρξνληθνχ κεζνδηαζηήκαηνο ησλ 30 ms (pre-attentive 

gating) κε ρνξεγνχκελν πξνπαικφ έληαζεο 85dB (85_30 trial type). Σν ελ ιφγσ 

εχξεκα ζπλδπάδεηαη κε ηα απνηειέζκαηα πξφζθαηεο έξεπλαο ζε επίκπεο, κέζσ 

ηεο νπνίαο απνδείρζεθε φηη Foxp1 knock-out επίκπεο παξνπζηάδνπλ κεησκέλα 
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επίπεδα πξνπαικηθήο αλαζηνιήο ζε ζχγθξηζε κε Wild Type (WT) επίκπεο (Bacon 

et al. 2014). Η δηαηαξαρή ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο κφλνλ ζε pre-attentive 

ζπλζήθεο (δειαδή ηνπ βξαρένο κεζνδηαζηήκαηνο ησλ 30ms κεηαμχ πξνπαικνχ-

παικνχ) είλαη δεισηηθή νηη ε δπζιεηηνπξγία ζην θχθισκα, ην νπνίν δηακεζνιαβεί 

ηελ πξνπαικηθή αλαζηνιή, πξέπεη λα είλαη, θπξίσο ζε επίπεδν κεζεγθεθάινπ-

βαζηθψλ γαγγιίσλ, κε ηνλ πξνκεησπηαίν ινβφ λα θαηέρεη ιηγφηεξν βαξχλνληα 

ξφιν, θαζψο ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ πξνπαικηθή αλαζηνιή αθνξά, θπξίσο, ζε 

κεγαιχηεξα κεζνδηαζηήκαηα (120ms) θαηά ηα νπνία παξεκβαίλνπλ δηαδηθαζίεο 

πξνζνρήο, εθπνξεπφκελεο απφ ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ (Filion et al. 1993). 

Μεηαιιάμεηο ζην γνλίδην Foxp1 είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζνπλ ζε έλα θάζκα 

λεπξναλαπηπμηαθψλ παζήζεσλ, φπσο είλαη ε λνεηηθή πζηέξεζε θαη ν απηηζκφο 

(Bacon et al. 2014), ζηνλ νπνίν, επίζεο, έρεη δηαπηζησζεί κεησκέλε πξνπαικηθή 

αλαζηνιή (Perry et al. 2007). Σν έιιεηκκα ζηελ πξνπαικηθή αλαζηνιή ζηνπο 

Foxp1 knock-out επίκπεο, θαζψο θαη ζε αζζελείο κε απηηζκφ (Perry et al. 2007), 

εμεγείηαη, κεξηθψο, ιφγσ ηεο ειιεηκκαηηθήο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο ηνπ 

ξαβδσηνχ, ε νπνία απνηειεί ηκήκα ηνπ θπθιψκαηνο θινηνχ-κεηαηρκηαθνχ-

ξαβδσηνχ-σρξάο ζθαίξαο, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηε ξχζκηζε ηεο πξνπαικηθήο 

αλαζηνιήο (Koch M. 1999). Άιισζηε, ν Foxp1 κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο, 

ζεσξείηαη φηη ελέρεηαη ζηε λεπξναλάπηπμε ηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνλ 

πνιιαπιαζηαζκφ ησλ θπηηάξσλ ηνπ, ελψ ζε ζπλδπαζκφ κε ην γνλίδην Foxp2, κε 

ην νπνίν ζρεκαηίδεη, ζπλήζσο, εηεξνδηκεξή, αλαθέξεηαη ε εκπινθή ηνπο ζηε 

κνξθνγέλεζε ησλ θπηηάξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο. Σν γνλίδην Foxp1, 
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ινηπφλ, θαίλεηαη λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην αλαπηπζζφκελν ξαβδσηφ θαηά ηελ 

εκβξπηθή δσή, ελψ ην γνλίδην Foxp2 θαίλεηαη λα ελέρεηαη ζηε κνξθνγέλλεζε ηνπ 

ξαβδσηνχ θαηά ηελ ψξηκε ειηθία (Ferland et al. 2003, Teramitsu et al. 2004). ε 

έξεπλεο κε κνληέια επηκχσλ, ηα νπνία ππνβιήζεθαλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ Foxp2 

γνληδίνπ κε ηελ πξνζζήθε ηνπ αληίζηνηρνπ απφ ην αλζξψπηλν γνληδίσκα (Enard et 

al. 2009), απεδείρζε ν ξφινο ηνπ ελ ιφγσ γνληδίνπ ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ επηπέδσλ 

ηεο ληνπακίλεο, ζηε κνξθνινγία ησλ δελδξηηψλ, ηε γνληδηαθή έθθξαζε θαη ηελ 

πιαζηηθφηεηα ησλ ζπλάςεσλ ζηε πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζην 

θχθισκα θινηνχ-βαζηθψλ γαγγιίσλ πνπ  εκπιέθεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

πξνπαικηθήο αλαζηνιήο. πλδπάδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζε επίκπεο 

κε ην εχξεκα ηεο παξνχζαο έξεπλαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ νη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ 

αιιειίνπ G γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ Foxp2 rs1229761 παξνπζηάδνπλ κεησκέλε 

πξνπαικηθή αλαζηνιή ζε pre-attentive ζπλζήθεο κε πξνπαικφ έληαζεο 85dB, 

απνδεηθλχεηαη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πνιπκνξθηζκφο επεξεάδεη, ελδερνκέλσο, ηνλ 

αηζζεηηθν-θηλεηηθφ εζκφ εμαηηίαο ειιεηκκαηηθήο λεπξναλάπηπμεο (κνξθνγέλεζε) 

πεξηνρψλ, φπσο ην ξαβδσηφ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζην επξχηεξν θχθισκα θινηνχ-

βαζηθψλ γαγγιίσλ πνπ αζθεί έιεγρν ζηελ πξνπαικηθή αλαζηνιή. Δπνκέλσο, ην 

επηθίλδπλν γηα ηε ΓΔΠ-Τ αιιήιην G, είλαη δπλαηφλ λα ζπλεηζθέξεη ζηελ έθπησζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηηθν-θηλεηηθνχ εζκνχ, θαηαδεηθλχνληαο, έηζη, έλαλ 

κεραληζκφ κέζσ ηνπ νπνίνπ ην ζπγθεθξηκέλν γνλίδην δηακεζνιαβεί επαισηφηεηα 

γηα ηελ αλάπηπμε λεπξναλαπηπμηαθψλ λνζεκάησλ, φπσο είλαη ν απηηζκφο, ε 

ζρηδνθξέλεηα θαη ε λνεηηθή πζηέξεζε, επεξεάδνληαο θεληξηθνχο 
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ελδνθαηλνηχπνπο ησλ λφζσλ απηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην κνλνπάηη κεηαμχ γνληδίνπ 

θαη ζπκπησκάησλ, φπσο είλαη νη επηβιαβείο ζπλέπεηεο ζηελ εζηίαζε ηεο 

πξνζνρήο.     

     Δπηπιένλ, κε ηελ παξνχζα κειέηε απνδείρηεθε φηη ην επηθίλδπλν αιιήιην G 

ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs1229761 ζπζρεηίδεηαη κε θησρφηεξε επίδνζε ζηελ ρσξηθή 

κλήκε εξγαζίαο. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί, επίζεο, κε ηα απνηειέζκαηα έξεπλαο 

ζε knock-out επίκπεο γηα ην γνλίδην Foxp1, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ ειιεηκκαηηθή 

ρσξηθή θαη κε ρσξηθή κλήκε (Bacon et al. 2014).  Αλ θαη δελ επεβίσζε κεηά ηε 

δηφξζσζε ησλ p ηηκψλ θαηά Bonferroni , πξφθεηηαη γηα έλα εχξεκα βηνινγηθά 

ζεκαληηθφ, θαζψο επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε ζπλεηζθνξάο ηνπ γνληδίνπ Foxp2 

ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ελφο επξχηεξνπ λεπξσληθνχ θπθιψκαηνο, ην νπνίν 

ειέγρεη γλσζηαθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ε κλήκε εξγαζίαο. Πξάγκαηη, φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο βηβιηνγξαθίαο (Aboitiz & Garcia 1997), ην 

ζχζηεκα ησλ λεπξσληθψλ θπθισκάησλ, ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε ηε γιψζζα, 

απνηειεί ηκήκα ελφο επξχηεξνπ λεπξσληθνχ θπθιψκαηνο ην νπνίν ειέγρεη ηηο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη πεξηιακβάλεη ζχλζεηεο ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνλ 

θξνηαθηθφ, ην βξεγκαηηθφ θαη ηνλ κεησπηαίν (εηδηθά ζηνλ πξνκεησπηαίν) ινβφ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν λεπξσληθφ θχθισκα ζπκκεηέρεη ζηελ νξγάλσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο, 

σο πξνο ην ρξφλν θαη σο πξνο ηελ αθνινπζία ησλ θηλήζεσλ, ζε επίπεδν θηλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Δπηπιένλ, ζπκκεηέρεη ζηελ ελεξγφ κλήκε εξγαζίαο. Καηά ηελ 

εμέιημε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, κία ζπλζήθε, ε νπνία απεηέιεζε ην πξνζηάδην γηα 
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ηε γέλεζε ηεο γιψζζαο, ήηαλ, πηζαλφηαηα, ν θαζνξηζκφο ηζρπξψλ θινην-θινητθψλ 

ζπλδέζεσλ ζηνλ postrolandic θινηφ, ν νπνίνο ελίζρπζε πνιχηξνπεο ζπλδέζεηο. Η 

πεξηνρή ηνπ Wernicke, γηα παξάδεηγκα, δνκήζεθε σο ην ζεκείν ζχγθιηζεο, ζην 

νπνίν νη ζπλδέζεηο απηέο απέθηεζαλ ζπγθεθξηκέλεο θσλνινγηθέο 

λνεκαηνδνηήζεηο σο αλαπαξαζηάζεηο θαη σο πξνζδηνξηδφκελεο έλλνηεο. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο αλαπαξαζηάζεηο, θσλνινγηθνχ ηχπνπ, επηθνηλσλνχλ κε ηελ 

πεξηνρή ηνπ Broca κέζσ λεπξσληθψλ ζπλδέζεσλ, νη νπνίεο δηαζρίδνπλ ηα 

θαηψηεξα ηκήκαηα ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ θαη ζρεκαηίδνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ 

έλα θχθισκα ειέγρνπ ηεο κλήκεο εξγαζίαο γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηε κάζεζε 

ζχλζεησλ θσλεκάησλ. Σν ζπγθεθξηκέλν λεπξσληθφ θχθισκα, ην νπνίν πξνέθπςε 

σο απνηέιεζκα ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο θπζηθήο επηινγήο, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

απφθηεζε ηεο ηθαλφηεηαο εθκάζεζεο θαη απνζήθεπζεο κλεκνληθψλ ηρλψλ. 

Αληηζηνηρεί ζε έλα ζχζηεκα ζχλζεηα δνκεκέλν, ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα γελλά 

πξφδξνκα ζηνηρεία ζπληαθηηθήο δνκήο ηνπ ιφγνπ (ζχλζεηεο αξζξψζεηο). πσο 

ππνζηεξίδεηαη (Bosman et al. 2004), ινηπφλ, κία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ γνληδίνπ 

Foxp2 θαηά ηελ εμέιημε ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο, ήηαλ, ελδερνκέλσο, ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε (κεη-εμέιημε) ελφο ζπζηήκαηνο 

θπηηάξσλ-θαζξεπηψλ, ην νπνίν αξρηθά ζπκκεηείρε ζηε δηαδηθαζία κίκεζεο ησλ 

θηλήζεσλ (φπσο ε δηαηήξεζε ελφο αληηθεηκέλνπ ζην ρέξη) ζε επίπεδν θηλεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. χκθσλα κε ηελ αλαθεξφκελε ππφζεζε, ην γνλίδην Foxp2 ζπλέβαιε 

ζηελ απφθηεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ξφινπ ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ιφγνπ, κε απνηέιεζκα ην Foxp2 λα ζπλεηζθέξεη, ελ ηέιεη, 
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ζηελ εκθάληζε ηεο πξνθνξηθήο νκηιίαο. Η πξφηαζε απηή εληζρχεηαη απφ ηελ 

αλαθάιπςε ησλ θπηηάξσλ θαζξεπηψλ ζηελ πεξηνρή F5 ηνπ εγθεθάινπ ησλ 

πηζήθσλ (Rizzolatti et al. 1996), έλα ηκήκα,  πηζαλφηαηα,  νκφινγν ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Broca ζην αλζξψπηλν είδνο (Rizzolatti et al. 1998). Δληνχηνηο, δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί απφιπηα βάζηκε ε δηεξγαζία ηεο απεπζείαο κεηάβαζεο απφ έλα 

ζχζηεκα θπηηάξσλ-θαζξεπηψλ, ζε επίπεδν θηλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε έλα 

ζχζηεκα παξαγσγήο ιφγνπ. Σν αηηηνινγηθφ είλαη ε χπαξμε λεπξψλσλ ζηηο 

πεξηνρέο 12 θαη 45 θαηά Brodmann ηνπ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ ησλ πηζήθσλ, νη νπνίνη 

αληαπνθξίλνληαη κε ηξφπν ηζρπξφ ζηνλ πξνζιακβαλφκελν ιφγν (ιφγνο 

πξφζιεςεο), έλαληη άιισλ αθνπζηηθψλ εξεζηζκάησλ (Romanski et al. 2002). Σα 

θχηηαξα απηά ζεσξείηαη νηη αλήθνπλ (Bosman et al. 2004) ζε έλα ζχζηεκα-

θαζξέπηεο εθθνξάο ιφγνπ, ην νπνίν ζπκκεηέρεη ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο κηκήζεσο ηεο θσλήο (ιφγνο), θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία 

ζπγθξίζεσο ηνπ ιφγνπ πξφζιεςεο θαη ηεο ππνθεηκεληθήο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ. 

Γεδνκέλεο ηεο επηθάιπςεο λεπξσληθψλ θπθισκάησλ, ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ζηε 

γιψζζα θαη ζηε κλήκε εξγαζίαο, ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί φηη νη ππεχζπλεο 

γηα ην ιφγν πεξηνρέο απνηεινχλ ηκήκαηα εμεηδίθεπζεο ελφο ζπζηήκαηνο κλήκεο 

εξγαζίαο, ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηε κίκεζε θαη ηε κάζεζε ζχλζεησλ 

ιεηηνπξγηψλ (Aboitiz & Garcia, 1997). Σφζν ιεηηνπξγηθά, φζν θαη αλαηνκηθά, ην 

ζχζηεκα απηφ ηεο κλήκεο εξγαζίαο δηαζέηεη πνιιέο θνηλέο πεξηνρέο κε ην 

ζχζηεκα-θαζξέπηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ. Σα επξήκαηά ηεο παξνχζαο κειέηεο 

εληζρχνληαη σο πξνο ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο, εάλ ζπλδπαζηνχλ κε δεδνκέλα 
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κεηαθξαζηηθήο έξεπλαο, ε νπνία απνδεηθλχεη νηη knock-out επίκπεο γηα ην γνλίδην 

Foxp1 παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγηθή ρσξηθή θαη κε ρσξηθή κλήκε (Bacon et al. 

2014). Οη ελ ιφγσ δπζιεηηνπξγίεο είλαη δπλαηφλ λα απνδνζνχλ ζε ειιείκκαηα ησλ 

CA1 ππξακπδηθψλ θπηηάξσλ ηνπ ηππνθάκπνπ ζηνπο Foxp1 knock-out επίκπεο, 

θαζψο θαη ζε ειιείκκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπ ξαβδσηνχ, κε αηηηνινγηθφ ην γεγνλφο 

φηη ν ηππφθακπνο ελέρεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ρσξηθή κλήκε θαη ην ξαβδσηφ ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο θαη ηεο κάζεζεο. Θεσξψληαο σο δεδνκέλα: Πξψηνλ, φηη 

ην γνλίδην Foxp1 ζρεκαηίδεη εηεξνδηκεξή κε ην γνλίδην Foxp2, ξπζκίδνληαο ηε 

κεηαγξαθηθή δηαδηθαζία ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ (φπσο είλαη ην 

ξαβδσηφ), ζηηο νπνίεο εθθξάδνληαη ελ παξαιιήισ ηα δχν γνλίδηα θαη θαζνξίδνπλ 

ζε ζπλέξγηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ σξίκαλζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

δεχηεξνλ, ηελ απνδεδεηγκέλε ζπζρέηηζε ησλ ειιεηκκάησλ ηνπ ξαβδσηνχ κε 

παζήζεηο, νη νπνίεο αλήθνπλ ζην επξχηεξν θάζκα ηνπ απηηζκνχ, ηφζν ζηνπο 

επίκπεο, φζν θαη ζην αλζξψπηλν είδνο, είλαη δπλαηφλ λα ππνζηεξίδνπκε φηη ηα 

γνλίδηα Foxp1 θαη Foxp2 νδεγνχλ, δηακέζνπ θνηλψλ κνλνπαηηψλ, ζε γλσζηηθά 

ειιείκκαηα, φπσο είλαη ηα ειιείκκαηα ζηε (ρσξηθή) κλήκε εξγαζίαο βξαρένο 

δηαζηήκαηνο θαη ζηε κάζεζε. Σν γεγνλφο φηη, ζηε κειέηε καο, νη θνξείο ηνπ 

επηθίλδπλνπ αιιειίνπ G ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs1229761G/C παξνπζηάδνπλ 

κεησκέλε επίδνζε ζηε κλήκε εξγαζίαο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκνδπγψηεο σο πξνο 

ην C αιιήιην, ζεκαίλεη φηη ν ζπγθεθξηκέλνο πνιπκνξθηζκφο ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο δφκεζεο θαη ειέγρνπ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ επξχηεξνπ λεπξσληθνχ θπθιψκαηνο κλήκεο εξγαζίαο/ ζπζηήκαηνο- 
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θαζξέπηεο εθθνξάο ηνπ ιφγνπ, θαζψο θαη έλαο ζεκαληηθφο γνληδηαθφο 

παξάγνληαο γηα ηε λεπξναλάπηπμε εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ, φπσο είλαη ην 

ξαβδσηφ.       

     ηελ παξνχζα έξεπλα απνδείρζεθε, επίζεο, φηη νη θνξείο ηνπ επηβιαβνχο 

αιιειίνπ G ηνπ ππφ εμέηαζε πνιπκνξθηζκνχ (Foxp2 rs1229761), εκθαλίδνπλ 

πεξηζζφηεξε ζρηδφηππε ζθέςε. Σν γεγνλφο νηη έλαο πνιπκνξθηζκφο, ν νπνίνο 

εκπιέθεηαη ζηε δηακφξθσζε ηεο γιψζζαο ζηνλ άλζξσπν, απμάλεη ηελ ζρηδνηππία 

ζε πγηείο άξξελεο θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα δεκηνπξγεί επαισηφηεηα γηα 

ζρηδνθξέλεηα, εληζρχεη εκπεηξηθά ηελ ζεσξία ηνπ Crow. Η ζεσξία ηνπ Crow 

ππνζηεξίδεη νηη ε γιψζζα, ην ζχλδξνκν ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη νη ζπλαθείο 

δηαηαξαρέο ζπζρεηίδνληαη κε κία γελεηηθή ηξνπνπνίεζε, ε νπνία δηαρψξηζε ην 

αλζξψπηλν είδνο απφ ηα πξνεγνχκελα είδε, ζηελ αιπζίδα ηεο εμέιημεο θαη είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιεπξηθή δηακεξηζκαηνπνίεζε ησλ εκηζθαηξίσλ 

(lateralization). Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζπζρέηηζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

κειέηεο καο κε ηε ζεσξία ηνπ Crow, ζα πξέπεη λα μεθηλήζνπκε απφ ηελ παξαδνρή 

νηη ε ζρηδνηππία κνηξάδεηαη πνιιά θνηλά ζεκεία ζε επίπεδν ζπκπησκάησλ, 

επηδεκηνινγίαο θαη γελεηηθήο κε ηελ ζρηδνθξέλεηα. Κιαζηθά παξαδείγκαηα 

ζπκπησκάησλ είλαη νη ιεγφκελεο “εθθεληξηθέο” ζπκπεξηθνξέο θαη νη κε ζπλήζεηο 

εκπεηξίεο (Rossi & Daneluzzo 2002, Fisher, Mohanty, Herrington, Koven, Miller, 

& Heller 2004). Απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζην πεδίν ηεο γελεηηθήο ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο ππνδεηθλχνπλ, θαηά ηξφπν ηζρπξφ, φηη ε ελ ιφγσ λφζνο 
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ηνπνζεηείηαη επί ηνπ ζπλερνχο (continuum) ηεο ςπρψζεσο θαη πεξηιακβάλεη ζηε 

ζπκπησκαηνινγία ηεο δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρηδφηππεο δηαηαξαρήο ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο.  

     Πνιινί εξεπλεηέο, σζηφζν, ππνζηεξίδνπλ ηξεηο, θπξίσο, παξάγνληεο, σο 

βαζηθνχο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζην δηαρσξηζκφ ηνπ αλζξσπίλνπ είδνπο απφ ηα 

άιια είδε θαηά ηελ εμέιημε: ηε γιψζζα, ηελ επθπΐα θαη ηελ ηθαλφηεηα δφκεζεο 

ζχλζεησλ θνηλσληθψλ αιιειεπηδξάζεσλ. Δζηηάδνληαο ζην ζεκαληηθφ γηα ηελ 

κειέηε καο, ζα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη, ην 1997 ν Crow θαηέζεζε ηελ άπνςε 

νηη κία γελεηηθή αιιαγή, ε νπνία είρε ζαλ απνηέιεζκα ηελ πιεπξίσζε ηνπ 

εγθεθάινπ (cerebral lateralization), πξνζέδσζε ζηνλ άλζξσπν, αθελφο, ηελ 

ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη ηε γιψζζα θαη αθεηέξνπ ζπλεηζέθεξε ζηελ ηάζε 

εθδήισζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

     Η πιεπξίσζε ηνπ εγθεθάινπ νδεγεί ζηελ παξαγσγή κηαο ζχλζεηεο γιψζζαο, 

κε ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην λα θαηέρεη δεζπφδνπζα ζέζε. Η αζπκκεηξία ησλ δχν 

εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ απνδεηθλχεηαη κέζσ εξεπλψλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αλαηνκίαο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. Σν θξνηαθηθφ planum (planum 

temporale), γηα παξάδεηγκα,  έλα ηκήκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο 

γιψζζαο, έρεη κεγαιχηεξε ρσξηθή πξνέθηαζε ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην 

(Breedlove, Watson, & Rosenzweig 2010). Η αζπκκεηξία ησλ δχν εκηζθαηξίσλ 

δηαθαίλεηαη απφ ην γεγνλφο, φηη ν έιεγρνο δηαζηάζεσλ ηεο γιψζζαο σο πξνο ην 

ρψξν, εδξάδεηαη ζην δεμηφ εκηζθαίξην, ελψ ν έιεγρνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο γιψζζαο 
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σο πξνο ηνλ ρξφλν ηνπνζεηείηαη ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην (Breedlove et al. 2010). 

Η επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ δχν εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ θαη ε επηθξάηεζε ηνπ 

ελφο κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο, απνηεινχλ, επίζεο, δχν θαίξηεο 

παξακέηξνπο ζε ιεηηνπξγίεο, φπσο είλαη ν θηλεηηθφο έιεγρνο. Η επίηαμε, γηα 

παξάδεηγκα, πιεπξίσζεο ησλ εκηζθαηξίσλ δηαθξίλεηαη ζηελ ηάζε ρξήζεο ηνπ 

δεμηνχ ή ηνπ αξηζηεξνχ ρεξηνχ κέζσ ελφο επξέσο θάζκαηνο θηλήζεσλ,  ε νπνία 

ειέγρεηαη γελεηηθά θαη απνηειεί δείθηε πιεπξίσζεο.  

     Ο Crow ππνζέηεη φηη θάπνην αλαπηπμηαθφ έιιεηκκα, ην νπνίν αληαλαθιάηαη 

ζηελ πιεπξίσζε ησλ δχν εκηζθαηξίσλ, ελδέρεηαη λα ζπλεηζθέξεη ζηελ εκθάληζε 

ησλ ζεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο (Crow 2000). Πνιινί πάζρνληεο 

απφ ηε λφζν αλαθέξνπλ παξάδνμεο εκπεηξίεο, νη νπνίεο  ζπζρεηίδνληαη κε ηηο 

ζθέςεηο ηνπο. Μία εθ ησλ εκπεηξηψλ, είλαη ν έιεγρνο ηεο ζθέςεο απφ θάπνηνλ 

εμσγελή παξάγνληα. Η ειιεηκκαηηθή επηθξάηεζε ηνπ αξηζηεξνχ εκηζθαηξίνπ 

έλαληη ηνπ δεμηνχ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζηελ απφ ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην 

πξφζιεςε ησλ ζθέςεσλ, νη νπνίεο γελψληαη ζην δεμηφ εκηζθαίξην. Απφξξνηα ηνπ 

θαηλνκέλνπ απηνχ, απνηειεί ν ζηξεβιφο ηξφπνο αληίιεςεο ησλ ζθέςεσλ, νη 

νπνίεο εθιακβάλνληαη σο πξνεξρφκελεο απφ πξνζδηνξηδφκελνπο ή 

απξνζδηφξηζηνπο εμσγελείο παξάγνληεο. Η ειιεηκκαηηθή, επηπξνζζέησο, 

ηθαλφηεηα δηάθξηζεο ζθέςεο θαη νκηιίαο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αληίιεςε ησλ ζθέςεσλ σο “ερψ” ηεο ίδηαο ηεο ζθέςεο (Crow 2000). 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη αθνπζηηθέο ςεπδαηζζήζεηο, νη νπνίεο 
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θαηαγξάθνληαη σο έλα απφ ηα θχξηα, θαηά DSM-V, δηαγλσζηηθά ζπκπηψκαηα ηεο 

λφζνπ ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη είλαη δπλαηφλ λα πξνθχςνπλ κέζσ ηεο πξφζιεςεο 

λεπξσληθψλ ζεκάησλ απφ ην δεμηφ εκηζθαίξην, ηαπηηδφκελεο κε νκηιία 

πξνεξρφκελε απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, ε εληχπσζε πνπ 

δηακνξθψλεη ν πάζρνληαο είλαη φηη νη ζθέςεηο ηνπ πξνέξρνληαη απφ “θσλέο” 

(Crow 2000). Η επηθξάηεζε ζπκκεηξίαο (θαη φρη αζπκκεηξίαο) κεηαμχ ησλ δχν 

εκηζθαηξίσλ, ε νπνία ζπλεπάγεηαη έιιεηκκα δηάθξηζεο αλάκεζα ζηε ζθέςε θαη 

ηελ παξαγφκελε νκηιία, είλαη δπλαηφλ λα αηηηνινγεί ηελ αλσηέξσ ραξαθηεξηζηηθή 

ζπκπησκαηνινγία ηεο λφζνπ.    

     Η ζεσξία ηνπ Crow  ππνζηεξίδεηαη απφ πνηθίια εξεπλεηηθά δεδνκέλα ζε 

επίπεδν πκπεξηθνξηθφ, ζε επίπεδν Λεηηνπξγηθήο Απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ, 

θαζψο θαη ζε επίπεδν Γελεηηθήο, παξά ηηο πξνζκεηξνχκελεο αδπλακίεο, νη νπνίεο 

εθνξκνχληαη απφ ην γεγνλφο νηη ε γιψζζα δελ πξνέθπςε αηθληδίσο σο 

ραξαθηεξηζηηθφ, αιιά κε ηξφπν βαζκηαίν.  

     ε πκπεξηθνξηθφ επίπεδν, κία έξεπλα ησλ Asai, Sugimori, & Tanno (2009) 

απέδεημε φηη, άηνκα κε ηζρπξή ηάζε ζρηδνηππίαο, εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε 

πιεπξίσζε σο πξνο ηνλ θηλεηηθφ έιεγρν θαη ηελ επεμεξγαζία ελλνηψλ, γεγνλφο 

πνπ εληζρχεη ηε ζεσξία ηνπ Crow γηα ηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηελ εκηζθαηξηθή 

πιεπξίσζε.  

     ε επίπεδν Λεηηνπξγηθήο Απεηθφληζεο, αλάινγε έξεπλα απέδεημε φηη αζζελείο 

κε ζρηδνθξέλεηα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά κηθξφηεξε πιεπξίσζε ζηηο δχν 
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πεξηνρέο ειέγρνπ ηεο γιψζζαο, Broca θαη Wernicke, ζε ζχγθξηζε κε ην δείγκα 

ειέγρνπ, νθεηιφκελε ζε κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ.  

     Η ζεσξία ηνπ Crow επηβεβαηψλεηαη, επηπξνζζέησο, απφ δεδνκέλα ζε επίπεδν 

Γελεηηθήο. Αλαιπηηθφηεξα, κία έξεπλα ησλ Tolosa, Sanjuán, Dagnall, Moltó, 

Herrero, De Frutos, ην έηνο 2010, απέδεημε φηη ην Foxp2 εκθαλίδεη κεγαιχηεξα 

επίπεδα έθθξαζεο ζην δεμηφ εκηζθαίξην ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ην ζχλδξνκν 

ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Η ίδηα έξεπλα απέδεημε, επηπιένλ, ζεκαληηθή ζπζρέηηζε 

αλάκεζα ζε πνιπκνξθηζκνχο ηνπ Foxp2 θαη ζε ειιείκκαηα ηεο γιψζζαο ζε 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα. Παξά ην γεγνλφο,  φηη ην γνλίδην ηνπ Foxp2 δελ είλαη ην 

κφλν ην νπνίν ζπλεηζθέξεη ζηε δφκεζε ηεο γιψζζαο θαη ζηε γέλεζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο, είλαη εληνχηνηο εκθαλέο φηη ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε 

ηεο γισζζηθήο ηθαλφηεηαο θαη παξάιιεια ζηελ επαισηφηεηα γηα ηελ εθδήισζε 

ηεο λφζνπ ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

     Έλα ζχλνιν, ινηπφλ, εξεπλψλ πξνζθέξεη αλακθηζβήηεηα κηα δπλακηθή 

ππνζηήξημε ζηε ζεσξία ηνπ Crow, βάζεη ηεο νπνίαο ε ζρηδνθξέλεηα εμειίρζεθε, 

επηθξάηεζε θαη «ζπληεξείηαη» σο ην απνηέιεζκα ηεο πςειήο πιεπξηθήο 

δηακεξηζκαηνπνίεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, ν νπνίνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

παξάγεη νκηιία (Asai et al. 2009, Bleich-Cohen et al. 2009, Tolosa et al. 2010). 

     Η παξνχζα εξεπλεηηθή κειέηε ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη επεθηαηηθά θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά σο πξνο ηηο πξνεγνχκελεο έξεπλεο, νη νπνίεο, ζε επίπεδν 

γελεηηθήο θαη κάιηζηα κε αληηθείκελν κειέηεο ην γνλίδην Foxp2, απνηεινχλ έλα 
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ππφβαζξν ππνζηήξημεο ηεο ζεσξίαο ηνπ Crow. Γεδνκέλνπ φηη νη θνξείο ηνπ 

αιιειίνπ G ηνπ πνιπκνξθηζκνχ Foxp2 rs1229761 παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

ζρηδνηππία θαη δεδνκέλνπ φηη ε ζρηδνηππία αλήθεη ζην ζπλερέο ηεο ςχρσζεο, ε 

παξνπζία ηνπ επηθίλδπλνπ γηα ΓΔΠ-Τ αιιειίνπ G, ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηίδεηαη 

κε κεησκέλε πιεπξίσζε ησλ εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ (lateralization), κε 

απμεκέλε έθθξαζε ηνπ γνληδίνπ Foxp2 ζην δεμηφ εκηζθαίξην, θαζψο θαη κε 

απμεκέλε ελεξγνπνίεζή ηνπ ειηζθαηξίνπ απηνχ. Αληηζέησο, ε νκνδπγσηία σο 

πξνο ην αιιήιην C (CC) γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ Foxp2 rs1229761, ζα κπνξνχζε 

λα ζπλδέεηαη κε νκαιή πιεπξίσζε ησλ δχν εκηζθαηξίσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, κε 

κεησκέλε ή κεδεληθή εθδήισζε ηάζεο γηα ζρηδνηππία.     

     Σα ζπκπεξάζκαηα απηά αλαδεηθλχνπλ ηελ επηξξνή ηνπ γνληδίνπ FOXP2 επί 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ θαη καο νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε νηη ην 

ελ ιφγσ γνλίδην ζα κπνξνχζε λα έρεη θνκβηθφ ξφιν ζηελ πξφθιεζε ειιεηκκάησλ 

ζε θαίξηνπο ελδνθαηλνηχπνπο, φπσο είλαη ν αηζζεηηθνθηλεηηθφο εζκφο,  ε κλήκε 

εξγαζίαο, θαη ε ζθέςε. Πξφθεηηαη γηα ειιείκκαηα θνηλά  ζε ζπγθεθξηκέλεο 

Νεπξναλαπηπμηαθέο Γηαηαξαρέο, φπσο είλαη ε ΓΔΠ-Τ, ε ρηδνθξέλεηα θαη ν 

Απηηζκφο. 
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Γ.  Σξίηε Πεηξακαηηθή Μειέηε  

 

Η επίδξαζε ηνπ πνιπκνξθηζκνύ rs4680Val/Met ηνπ γνληδίνπ 

COMT ζηε γεληθή θαη επηηειηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 

πξνπαικηθή αλαζηνιή ζε πγηείο άξξελεο. 

 
 

 

1. Eηζαγσγή 
 

     Σν έλδπκν θαηερφι-O-κεζχι-ηξαλζθεξάζε (COMT) απνηειεί ην θχξην 

θαηαβνιηθφ κνλνπάηη κέζσ ηνπ νπνίνπ απνκαθξχλεηαη ε ληνπακίλε απφ ην 

κεζνζπλαπηηθφ ρψξν ζηα λεπξηθά θχηηαξα ηνπ εγθεθαιηθνχ ηζηνχ, ζην 

αλζξψπηλν είδνο (Karoum et al. 1994). Σν COMT έλδπκν βξίζθεηαη ζε πςειέο 

ζπγθεληξψζεηο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ζηνλ ηππφθακπν, απφ φπνπ 

απνπζηάδεη ν ιεηηνπξγηθφο κεηαθνξέαο ηεο ληνπακίλεο (Mazei et al. 2002, 

Matsumoto et al. 2003). Ο Val158Met πνιπκνξθηζκφο ζην γνλίδην ηεο COMT 

νδεγεί ζηελ αιιαγή ελφο ακηλνμένο [βαιίλε, valine (Val) ζε κεζεηνλίλε, 

methionine (Met)] θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα νκφδπγα άηνκα γηα ην Met αιιήιην λα 

έρνπλ θαηά 40% ιηγφηεξε ελδπκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

νκνδπγφηεο σο πξνο ην Val αιιήιην (Val/Val) (Chen et al. 2004). Τπάξρεη ηζρπξή 

πιένλ έλδεημε (αλαζθφπεζε: Harrison & Weinberger 2005, Tunbridge et al. 2006) 

φηη ην Met158 αιιήιην ζπζρεηίδεηαη κε απνηειεζκαηηθφηεξε επίδνζε ζε εηδηθέο 

λεπξνςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο, νη νπνίεο κειεηνχλ επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο 
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(executive functions), θαζψο θαη κε ηε θπζηνινγία ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, 

φπσο απηή δηαπηζηψλεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο λεπξναπεηθφληζεο. Η δξάζε ηεο 

ληνπακίλεο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηεο εμεηδηθεπκέλεο 

κεηάδνζεο ηνπ ζήκαηνο θαη ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

πξνκεησπηαίσλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ θαηά ηελ εθηέιεζε επηηειηθψλ δηεξγαζηψλ. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε κείσζε ηνπ πξνκεησπηαίνπ ζνξχβνπ θαη ελίζρπζε, σο εθ 

ηνχηνπ, ηεο πξνκεησπηαίαο λεπξνθπζηνινγηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Cools et al. 

2002, Mattay et al. 2002, 2003).  

     Δπηπιένλ, ε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελδχκνπ COMT ζηνλ πξνκεησπηαίν 

θινηφ (PFC), φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην Val158 αιιήιην,  θαη θαηά ζπλέπεηα ε 

παξνπζία ρακειφηεξσλ επηπέδσλ ληνπακίλεο (DA) ζηνλ πξνκεησπηαίν, 

ζπζρεηίδεηαη κε απμεκέλε κεζεγθεθαιηθή ζχλζεζε ληνπακίλεο ιφγσ ηεο 

δηαθνξάο ηνληθφηεηαο (θαζηθή δηαθνξά) (Meyer-Lindenberg et al. 2005).  

     χκθσλα κε ηε ζεσξία ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηνπ αηζζεηηθνθηλεηηθνχ εζκνχ 

ζηηο αλζξψπηλεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο (Geyer et al. 1990) θαη βαζηδφκελνη ζε 

λεπξναπεηθνληζηηθά επξήκαηα, ην εξγαζηεξηφ καο έρεη απνδείμεη, θαηά ην 

παξειζφλ, φηη πςειά επίπεδα ΠΠΑ ζπζρεηίδνληαη κε θαιχηεξε επίδνζε ζε 

δνθηκαζίεο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ αθεξαηφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο πξνκεησπηαίαο ιεηηνπξγίαο (Bitsios & Giakoumaki 2005, Bitsios et al. 2006, 

Giakoumaki et al. 2006). 
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     Καηά ηελ ηξίηε εξεπλεηηθή κειέηε ειέγρζεθε ν πνιπκνξθηζκφο rs4680 ηνπ ηνπ 

γνληδίνπ COMT, ν νπνίνο έρεη ελνρνπνηεζεί γηα ηε λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

ηφρνο ήηαλ ε επαιήζεπζε, ζε κεγαιχηεξν δείγκα αηφκσλ, ηεο ήδε 

απνδεδεηγκέλεο απφ ην εξγαζηήξηφ καο, επίδξαζεο  ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πνιπκνξθηζκνχ ζηνπο ελδηάκεζνπο θαηλνηχπνπο πνπ αθνξνχλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αηζζεηηθνθηλεηηθνχ εζκνχ (ιεηηνπξγία Gating) θαη ζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία 

(cognitive) (Giakoumaki et al. 2008). Οη ελ ιφγσ θαηλφηππνη εκθαλίδνληαη σο 

δπζιεηνηπξγηθνί ζε πάζρνληεο απφ ζρηδνθξέλεηα. 

 

 

2. Μέζνδνη 

 

2.1  πκκεηέρνληεο ζηε κειέηε  

 

     829 λένη άξξελεο ζηξαηνινγήζεθαλ απφ ην πξψην θχκα ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ηεο θνφξηεο LOGOS (Learning On Genetics Of Schizophrenia Spectrum).  

 

2.2  Γνλνηππηθή Αλάιπζε  

 

     Δπί ηνπ δείγκαηνο δηεμήρζε πξννπηηθή γνλνηππηθή αλάιπζε (prospecting 

genotyping) απφ ηελ K-Biosciences, αλεμάξηεηα απφ ηε θαηλνηππηθή αλάιπζε.  
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Οη πκκεηέρνληεο νκαδνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ην γνλφηππφ ηνπο ζηηο αθφινπζεο 

ηξεηο θαηεγνξίεο: Val/Val (n=235), Val/Met (n=424), Met/Met (n=170). 

 

2.3  Νεπξνγλσζηηθή Δθηίκεζε 

 

     Γηελεξγήζεθε πνζνηηθνπνίεζε ελδηάκεζσλ θαηλνηχπσλ κέζσ ηεο ρνξήγεζεο 

Νεπξνςπρνινγηθψλ θαη Νεπξνθπζηνινγηθψλ δνθηκαζηψλ. Πξφθεηηαη γηα    

ελδνθαηλνηχπνπο, νη νπνίνη απνηεινχλ θεληξηθνχο δηαγλσζηηθνχο δείθηεο ζε 

λεπξναλαπηπμηαθέο δηαηαξαρέο, φπσο είλαη ε ζρηδνθξέλεηα θαη ε Γηαηαξαρή 

Διιεηκκαηηθήο πξνζνρήο – Τπεξθηλεηηθφηεηαο (ΓΔΠ-Τ). 

     πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηνπ παξνχζαο πεηξακαηηθήο κειέηεο, 

ζηνπο ελδηάκεζνπο απηνχο θαηλνηχπνπο, νη νπνίνη εθηηκήζεθαλ πνζνηηθά, 

ζπγθαηαιέγνληαη ν αηζζεηηθνθηλεηηθφο εζκφο ή δηήζεζε (Sensorimotor Gating) 

θαη ε γλσζηηθή ιεηηνπξγία (Neurocognition). 

 

Ι. Αηζζεηηθνθηλεηηθόο Ηζκόο:  

     Η ιεηηνπξγία ηνπ αηζζεηηθνθηλεηηθνχ εζκνχ ειέγρζεθε κε ηελ πξνπαικηθή 

αλαζηνιή ηνπ αθνπζηηθνχ αληαλαθιαζηηθνχ αηθληδηαζκνχ, φπσο θαη ζηηο 

πξνεγνχκελεο κειέηεο θαη πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Κεθάιαην «ΜΔΘΟΓΟΙ». 
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ΙΙ. Γλσζηηθή Λεηηνπξγία:   

     Σα ππνθείκελα ππνβιήζεθαλ ζηηο ίδηεο δνθηκαζίεο επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο κειέηεο. Η  ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ ελ ιφγσ 

δνθηκαζηψλ παξαηίζεηαη ζην Κεθάιαην «ΜΔΘΟΓΟΙ». 

 

             2.4  ηαηηζηηθέο αλαιύζεηο γνλνηππηθώλ νκάδσλ 

 

     Γηα ιφγνπο κείσζεο ησλ δεδνκέλσλ ζε ηαμηλνκεκέλεο κεηαβιεηέο, ππνβάιακε 

ηηο γλσζηηθέο κεηαβιεηέο έθβαζεο απφ ηηο λεπξνςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο ζε 

αλάιπζε θχξησλ ζπληζησζψλ - Principal Components Analysis θαη ελ ζπληνκία 

PCA. πλνιηθά, ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ αλάιπζε 22 βαζηθέο γλσζηηθέο 

κεηαβιεηέο έθβαζεο θαη εμήρζεζαλ 9 δηαζηάζεηο πνπ εμεγνχλ ην 77.64% ηεο 

ζπλνιηθήο δηαθχκαλζεο. Οη ελ ιφγσ παξάγνληεο είλαη φκνηνη πνηνηηθά θαη 

πνζνηηθά κε εθείλνπο, νη νπνίνη πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηδίαο αλάιπζεο 

θαηά ηελ πξψηε κειέηε.  Αλαθνξηθά κε ηελ PCA, ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο 

πεξηζηξνθήο Varimax θαη έγηλαλ δεθηέο ζπληζηψζεο κε Eigenvalues >1 θαη factor 

loadings >0.5.  

     Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε δηφξζσζε γηα πνιιαπιέο δνθηκαζίεο (testing) θαη 

λα κεησζεί ε πηζαλφηεηα ζθάικαηνο ηχπνπ Ι, νη p ηηκέο δηνξζψζεθαλ θαηά 

Bonferroni post hoc tests, δηαηξψληαο ην 0,05 κε ην 9 [αξηζκφο ησλ ζπγθξίζεσλ 

πνπ εθαξκφζηεθαλ: 9 PCA δηαζηάζεηο έθβαζεο θαη δείθηεο λνεκνζχλεο   (IQ)]. 
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Χο εθ ηνχηνπ, νη επηδξάζεηο ησλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ επί ησλ ελλέα PCA 

δηαζηάζεσλ θαη ηνπ δείθηε λνεκνζχλεο κε p ηηκέο < 0.005 (δηνξζσκέλεο θαηά 

Bonferroni, 0.05/9 = 0,0056) ζεσξνχληαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, ελψ κε p ηηκέο < 

0.05 αλαθέξνληαη κφλν σο «πξνηεηλφκελεο ζεκαληηθφηεηαο» γηα κειινληηθέο 

κειέηεο. 

     Δπηπιένλ, ππνινγίζηεθε ε ηζρχο, βαζηζκέλε ζε έλα πξνζζεηηθφ κνληέιν 

θιεξνλνκηθφηεηαο (additive model of inheritance). Σν επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 

νξίζηεθε ζε α = 0,005 θαη ν έιεγρνο ηεο (κεδεληθήο) ππφζεζεο ήηαλ δίπιεπξνο (2-

sided). Γηα δείγκα 829 ππνθεηκέλσλ (n = 829) θαη ζπρλφηεηα ηνπ ειάζζνλνο 

αιιειίνπ (MAF) 46.1 %, έρνπκε 80% ηεο ηζρχνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε πνιχ κηθξψλ επηδξάζεσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2 (Cohen‟s d = 0.2).  

     Σα δεδνκέλα ηεο επί ηνηο εθαηφ πξνπαικηθήο αλαζηνιήο (%), αλαιχζεθαλ κε  

κεηθηνχ ηχπνπ 3x2x3 αλάιπζε ηεο δηαθχκαλζεο (γνλφηππνο επί πξνπαικφ επί 

κεζνδηάζηεκα πξνπαικνχ-παικνχ).  

 

            3.  Απνηειέζκαηα 

 

 
     πσο, δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ δηακφξθσζε ησλ γνλνηππηθψλ θαηαλνκψλ 

(Val/Val: 235, Val/Met: 424, Met/Met: 170), ε ζπρλφηεηα ηνπ αιιειίνπ Val 
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αληηζηνηρνχζε ζε 894 ππνθείκελα θαη ηνπ αιιειίνπ Met ζε 764 ππνθείκελα, κε 

ζπρλφηεηα ηνπ ειάζζνλνο αιιειίνπ (MAF) 46.1%.  

     Η γνλνηππηθή θαηαλνκή ηθαλνπνηνχζε ηηο πξνζδνθίεο θαηά Hardy - Weinberg 

(p>0.1). Ήηαλ, δειαδή, ζχκθσλε κε ηελ εμίζσζε ησλ Hardy – Weinberg, ρσξίο 

λα παξαηεξείηαη απφθιηζε απφ ηελ ηζνξξνπία, ηελ νπνία θαζνξίδνπλ θαη ην φξην 

ηεο νπνίαο ζέζακε ζε p = 0.5.  

     Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ηξηψλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ 

αλαθνξηθά κε ηηο πεξηζζφηεξεο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο, φπσο ν αξηζκφο ησλ 

θαπληζηψλ πξνο ηνπο κε θαπληζηέο, ε ρξήζε ηζηγάξσλ αλά εκέξα θαη ε  δηάζεζε 

ησλ ππνθεηκέλσλ σο πξνο ην ζπλαίζζεκα ηνπ άγρνπο θαη ηελ θαηάζηαζε 

δπζαξέζθεηαο. Δμαίξεζε, σζηφζν, απεηέιεζαλ νη κεηαβιεηέο ηεο ειηθίαο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο ζε έηε, θαζψο θαη ε θαηάζηαζε εγξήγνξζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ηελ 

εκέξα ηεο ρνξήγεζεο ησλ δνθηκαζηψλ, νη νπνίεο εκθάληζαλ νξηαθή δηαθνξά 

κεηαμχ  ησλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ (Πίλαθαο 1).  

 

Γλσζηηθέο Λεηηνπξγίεο 

 

     Σν ζρήκα 1 παξνπζηάδεη ηε ζπζρέηηζε ησλ ηξηψλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ ηνπ 

πνιπκνξθηζκνχ COMT rs4680 κε ην IQ, θαζψο θαη κε ηνπο ελλέα PCA 

παξάγνληεο (δεχηεξν ηκήκα ηνπ ζρήκαηνο).  Οη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ 
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Val ηνπ πνιπκνξθηζκνχ rs4680 εκθάληζαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξν IQ θαη 

παξνπζίαζαλ θησρφηεξε επίδνζε ζηελ ηθαλφηεηα ζρεδηαζκνχ επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ κε ζπλαηζζεκαηηθνχ ραξαθηήξα (έιπζαλ, δειαδή, ζσζηά ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα, αλαιψλνληαο πεξηζζφηεξν ρξφλν ζθέςεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο) 

θαη κεγαιχηεξε ηάζε δηάζπαζεο ηεο πξνζνρήο (P < 0.005), ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

νκνδπγφηεο σο πξνο ην Met αιιήιην.  

     Σα απνηειέζκαηα απηά δελ ηξνπνπνηήζεθαλ κεηά ηελ ζπλδηαθχκαλζε κε ηηο 

παξακέηξνπο ειηθία, εθπαίδεπζε θαη ζπλήζεηεο θαπλίζκαηνο. Δλψ, πξέπεη λα 

ζεκεησζεί νηη ην κνηίβν ησλ απνηειεζκάησλ δελ δείρλεη κηα ζαθή θαη ζηαζεξή  

δνζνεμαξηψκελε επίδξαζε ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Val ζηηο ηξεηο γνλνηππηθέο 

νκάδεο. 

 

Πξνπαικηθή Αλαζηνιή 

 

     Σα επξήκαηα ηεο Πξνπαικηθήο Αλαζηνιήο ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκαληηθά, 

φπσο απέδεημε ε αλάιπζή ηνπο ζχκθσλα κε ην ππνιεηπφκελν κνληέιν 

θιεξνλνκηθφηεηαο (θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ Val αιιειίνπ έλαληη ησλ Met 

νκνδπγσηψλ).  

     Αλαιπηηθφηεξα, πξνέθπςαλ ηα αλακελφκελα θχξηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηελ 

έληαζε ηνπ πξνπαικνχ [F (1,681)=665.1, p ηηκή <0.001] θαη ηνπ ρξνληθνχ 
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κεζνδηαζηήκαηνο πξνπαικνχ-παικνχ [F (2,1362)=535.7, p ηηκή <0.001], ηα νπνία 

ζεσξνχληαη σο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. εκαληηθή, επίζεο, ήηαλ θαη ε 

αιιειεπίδξαζε πξνπαικνχ x κεζνδηαζηήκαηνο [F (2,1362)=71.8, p ηηκή <0.001]. 

Αληηζέησο, ε θχξηα επίδξαζε ηεο γνλνηππηθήο νκάδνο θαη ε 3-way 

αιιειεπίδξαζε δελ απνδείρζεθαλ άμηεο ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο (F<1). Η 

επίδξαζε, ζπγθεθξηκέλα, ηεο γνλνηππηθήο νκάδνο επί ηνπ πξνπαικνχ δελ θξίζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (p ηηκή >0.3), ελψ ε  αιιειεπίδξαζε  κεζνδηαζηήκαηνο  x 

γνλνηππηθήο νκάδνο αμηνινγήζεθε σο πξνηεηλφκελεο ζεκαληηθφηεηαο [F 

(2.1362)=2.5, p ηηκή <0.05], θαζψο ν βαζκφο ζεκαληηθφηεηαο δελ πιεξνχζε ην 

αληίζηνηρν πξνθαζνξηζκέλν θξηηήξην.  

     πσο δηαθξίλεηαη ζην ζρήκα 3, νη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Val  

παξνπζίαζαλ ρακειφηεξν επίπεδν πξνπαικηθήο αλαζηνιήο κφλν ζην 

κεζνδηάζηεκα κεηαμχ πξνπαικνχ-παικνχ ησλ 60ms θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο 

ρνξεγνχκελσλ πξνπαικψλ έληαζεο ησλ 75 θαη 85 db, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

νκνδπγψηεο σο πξνο ην Met αιιήιην.  

    Σα αλσηέξσ απνηειέζκαηα (ζρήκα 3) δελ κεηαβιήζεθαλ φηαλ ε ειηθία, ηα έηε 

εθπαίδεπζεο θαη νη έμεηο ηεο ρξήζεο θαπλνχ ησλ ζπκκεηερφλησλ (αξηζκφο  

ηζηγάξσλ αλά εκέξα) ζπκπεξηειήθζεζαλ σο ζπλκεηαβιεηέο ζην κνληέιν.  

     Σν βαζηθφ αληαλαθιαζηηθφ αηθληδηαζκνχ (baseline startle) δελ ήηαλ ζεκαληηθά 

δηαθνξεηηθφ κεηαμχ ησλ ηξηψλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ (Kruskal-Wallis x²= 4.3,    p 

ηηκή > 0.1). 
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Πίλαθαο 1.  Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά (ειηθία, εθπαίδεπζε ζε έηε) θαη άιιεο 

κεηαβιεηέο (θαπληζηέο / κε θαπληζηέο, ζπλήζεηεο θαπλίζκαηνο, ηξέρνπζα δηάζεζε), ηα 

νπνία  αμηνινγήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εμέηαζεο ησλ γνλνηππηθψλ νκάδσλ.  

 

 

  

 

Οκάδα Val/Val  

(n= 235) 

Val/Met  

(n= 424) 

Met/Met  

(n= 170) 

P 

Ηιηθία (έηε)
1
 22.7±4.0 22.5±3.7 22.0±3.8 >0.06 

Δθπαίδεπζε (έηε)
1 

14.9±2.6 14.8±2.5 14.5±2.7 >0.06 

Καπληζηέο/Με Καπληζηέο
2
 105/130 186/238 69/101 >0.7 

Καπληζηέο: Σζηγ./εκέξα 
1
 16.2±8.4 16.0±7.9 16.4±9.1 >0.9 

VAS Άγρνο
 1
 2.32±1.8 2.27±1.7 2.41±1.5 >0.3 

VAS Δγξήγνξζε
 1
 4.88±1.0 5.09±1.0 4.94±1.0 >0.06 

VAS Γπζαξέζθεηα
 1
 2.09±1.3 1.97±1.3 2.12±1.2 >0.9 

 

 

1
 Με-παξακεηξηθή Kruskal-Wallis αλάιπζε (κε θαλνληθή θαηαλνκή), 

2
 X

2
 ζχγθξηζε 
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ρήκα 1: IQ θαη PCA παξάγνληεο (δηαζηάζεηο) ζηηο ηξεηο γνλνηππηθέο νκάδεο. Οη ξάβδνη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ (S.E.M.). *p <0.05, **  $p<0.01, κεηά απφ 

post hoc Mann-Whitney ηεζη. 
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Figure 3: Σν επί ηνηο εθαηφ πνζνζηφ ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο (%PPI) σο πξνο ηηο δχν 

γνλνηππηθέο νκάδεο απνηεινχκελεο απφ ηνπο θνξείο Val θαη απφ ηνπο νκνδπγψηεο Met. Οη 

ξάβδνη αλαπαξηζηνχλ ην ηππηθφ ζθάικα ηνπ κέζνπ φξνπ (S.E.M.). νη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ 

αιιειίνπ Val είραλ πςειφηεξα επίπεδα πξνπαικηθήο αλαζηνιήο (PPI) γηα ην κεζνδηάζηεκα ησλ 

60 msec ζε ζχγθξηζε κε ηνπο Met νκνδπγψηεο. Η δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ θχξηα αιιειεπίδξαζε γνλνηππηθήο νκάδνο επί κεζνδηαζηήκαηνο 

(p<0.05), θαζψο θαη απφ ηα post hoc ηεζη,αιιά δελ πιεξεί a priori ην θξηηήξηφ καο γηα 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 
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5. πδήηεζε 

 

     Η ζπγθεθξηκέλε κειέηε απνηειεί ηελ επέθηαζε εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ηνπ 

εξγαζηεξίνπ Πεηξακαηηθήο Φπρνπαζνινγίαο θαη Γελεηηθήο Φπρηαηξηθήο 

αλαθνξηθά κε ηελ επίδξαζε ηνπ πνιπκνξθηζκνχ COMT rs4680 επί ησλ 

γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ 

αηθληδηαζκνχ ζε κηα κεγάιε νκάδα πγηψλ αξξέλσλ.  

     Οη θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Val εκθάληζαλ ρακειφηεξν δείθηε 

λνεκνζχλεο, κε ηνπο εηεξνδπγψηεο Val/Met λα παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε ζχγθξηζε κε ηνπο νκνδπγψηεο σο πξνο ην Met αιιήιην. 

Δπηπξνζζέησο, νη θνξείο ηνπ Val  αιιειίνπ εθδήισζαλ κεησκέλε ηθαλφηεηα ζηελ 

επηηπρή επίιπζε πξνβιεκάησλ κε ζπλαηζζεκαηηθνχ ραηαθηήξα, θαζψο θαη ζηνλ 

ρξφλν πνπ απαηηέηηαη γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο επίιπζήο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο Met 

νκνδπγψηεο, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηε δνθηκαζία Stockings of Cambridge ηεο 

CANTAB. ζνλ αθνξά ηελ ηθαλφηεηά παξαηεηακέλεο εζηίαζεο ηεο πξνζνρήο, 

δηαπηζηψζεθε φηη νη θνξείο ηνπ επηβιαβνχο Val αιιειίνπ εκθάληζαλ, επίζεο, 

κεγαιχηεξε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο. 

     Γεδνκέλνπ φηη νη γλσζηηθνχ ηχπνπ απηέο ιεηηνπξγίεο (ζρεδηαζκφο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ θαη ηθαλφηεηα παξαηεηακέλεο εζηίαζεο πξνζνρήο) εμαξηψληαη απφ 

ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ (Owen et al. 1990, Newman et al. 2003) 
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θαη ζπζρεηίδνληαη κε ιεηηνπξγηθφ έιεγρν απφ ηε ξαρηαία θαη ηελ πιεπξηθή, 

θπξίσο, επηθάλεηα ηνπ (Damasio 1994), θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην 

επηθίλδπλν αιιήιην Val ζπζρεηίδεηαη κε ιηγφηεξν απνδνηηθή πξνκεησπηαία 

ιεηηνπξγία.  

     Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο καο, πξνθχπηεη, επίζεο, φηη νη θνξείο 

ηνπ επηβιαβνχο αιιειίνπ Val, παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά ππνιεηπφκελα επίπεδα 

πξνπαικηθήο αλαζηνιήο κφλν ζην ρξνληθφ κεζνδηάζηεκα ησλ 60msec κεηαμχ 

πξνπαικνχ – παικνχ κε ρνξεγνχκελνπο πξνπαικνχο έληαζεο 75dB θαη 85 dB ζε 

ζχγθξηζε κε ηε γνλνηππηθή νκάδα Met/Met. Η πξνπαικηθή αλαζηνιή απνηππψλεη 

ηελ πνηφηεηα ηνπ αηζζεηηθν-θηλεηηθνχ εζκνχ ή αηζζεηηθνθηλεηηθήο δηήζεζεο. 

Δθθξάδεη, δειαδή, ηε ιεηηνπξγία ελφο θεληξηθνχ κεραληζκνχ “sensorimotor 

gating”, ν νπνίνο εκπνδίδεη ηελ είζνδν δηαζπαζηηθψλ αηζζεηεξηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ (φπσο είλαη ν δπλαηφο παικφο) ζε πνιχ πξψηκα ζηάδηα ηεο 

επεμεξγαζίαο ηνπο απφ ην ΚΝ, έηζη ψζηε ε πξνζνρή λα κπνξεί εζηηαζζεί ζε 

άιια πην ζεκαληηθά ζήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην πεξηβάιινλ (φπσο είλαη ν 

πξνπαικφο)(Braff et al. 1978, Braff & Geyer 1990). Σν gating, ινηπφλ, είλαη κηα 

ζηνηρεηψδεο δηεξγαζία γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ απφ 

αδηάθνξα εξεζίζκαηα, έηζη ψζηε ε πξνζνρή λα κπνξεί λα εζηηαζηεί ζε 

εξεζίζκαηα, ηα νπνία κεηαθέξνπλ πιεξνθνξία.  

     Η ζρηδνθξέλεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ ειιεηκκαηηθή πξνπαικηθή αλαζηνιή θαη 

σο εθ ηνχηνπ απφ ειιεηκκαηηθφ αηζζεηηθν-θηλεηηθφ εζκφ ή ιεηηνπξγία Gating 
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(Kumari 2000). Διιηπέο gating πξνβιέπεη φηη ε πξνζνρή ζα ππεξθνξηψλεηαη απφ 

εξεζίζκαηα θαη ζφξπβν, κε απνηέιεζκα ηε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη ηε 

ζπλεπαθφινπζε έθπησζε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηελ 

αλάδπζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο ζρηδνθξεληθήο δηαηαξαρήο (Braff et al. 1978, 

Braff & Geyer 1990). Δπνκέλσο, ε ζεσξία πξνβιέπεη φηη ειιεηκκαηηθφ gating, 

φπσο ην κεηξάκε κε ην PPI, ζα ζπζρεηίδεηαη κε ειιεηκκαηηθή επεμεξγαζία 

πιεξνθνξηψλ.  Πξάγκαηη, φπσο έδεημε πξψην ην εξγαζηήξην ηνπ θ. Μπίηζηνπ θαη 

επαλέιαβαλ θαη άιια, φζν πην θαιφ είλαη ην PPI, ηφζν πην θαιή είλαη θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, φπσο ηελ κεηξάκε κε εηδηθέο 

λεπξνςπρνινγηθέο δνθηκαζίεο.  

     Μειέηεο ζε επίκπεο δείρλνπλ φηη ην PPI, ελψ δηακεζνιαβείηαη ζην θαηψηεξν 

ηεξαξρηθά επίπεδν ηνπ κεζεγθεθάινπ-γέθπξαο, επεξεάδεηαη απφ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ελφο ηεξαξρηθά αλψηεξνπ κεησπηαηνπ-ξαβδσηνχ-σρξν-ζαιακηθνχ 

θπθιψκαηνο (Swerdlow 1991, 2001), ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε ηελ 

παζνθπζηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. ε ηειηθή, δειαδή, αλάιπζε ε δξαζηεξηφηεηα 

ηνπ ίδηνπ θπθιψκαηνο ζπκβάιιεη ηφζν ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ, φζν θαη 

ζην ειιεηκκαηηθφ PPI. Σν θχθισκα απηφ επηβεβαηψζεθε θαη ζε αλζξψπνπο πνπ 

ππνβάιινληαλ ζε έιεγρν ηνπ PPI κε παξάιιειε θαηαγξαθή fMRI, φπνπ 

παξαηεξήζεθε δξαζηεξηφηεηα ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο (Hazlett et al. 1998, 

Kumari et al. 2003, 2007). Η ζεσξεηηθή ηαχηηζε ηεο άξηηαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

αηζζεηηθν-θηλεηηθνχ εζκνχ  κε βέιηηζηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία, ε νπνία ζπκθσλεί 
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κε ηα απνηειέζκαηα λεπξναπεηθνληζηηθψλ ηερληθψλ (Maguire et al. 2000), 

βξίζθεηαη, επίζεο, ζε απφιπηε ελαξκφληζε κε πξνεγνχκελεο λεπξνςπρνινγηθέο 

κειέηεο, νη νπνίεο έρνπλ απνδείμεη φηη ηα πςειφηεξα επίπεδα πξνπαικηθήο 

αλαζηνιήο (PPI) πξνβιέπνπλ πςειφηεξε επίδνζε ζηηο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο 

(Bitsios & Giakoumaki 2005, Bitsios et al. 2006, Giakoumaki et al. 2006, Scholes 

KE & Martin-Iverson MT 2009).  

     χκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε, ην εχξεκα ησλ κεησκέλσλ επηπέδσλ 

πξνπαικηθήο αλαζηνιήο ζηνπο πγηείο θνξείο ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Val 

ζπλδέζεθε, επίζεο, κε ειιεηκκαηηθή επίδνζε ζε νξηζκέλεο επηηειηθέο ιεηηνπξγίεο, 

φπσο είλαη ν ζρεδηαζκφο ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ κε ζπλαηζζεκαηηθνχ 

ραξαθηήξα θαη ε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο. Σν ελ ιφγσ απνηέιεζκα απνηππψλεη 

θαη επηβεβαηψλεη ηελ ζρέζε αιιειεμάξηεζεο αλάκεζα ζηνλ αηζζεηηθν-θηλεηηθφ 

εζκφ θαη ηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο  ειέγρνληαη απφ ηνλ πξνκεησπηαίν 

ινβφ. Η κειέηε καο, ινηπφλ, ζπλεγνξεί ππέξ ηεο ππφζεζεο νηη ην ΠΠΑ θαη νη 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο εμππεξεηνχληαη απν κεξηθψο αιιεινεπηθαιππηφκελα 

λεπξσληθά θπθιψκαηα κε θνηλφ ξπζκηζηή, ηνπιάρηζηνλ, ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. 

Παξφηη δελ είλαη εθηθηφ λα απνδεηρζεί επί ηεο παξνχζεο κηα αηηηνινγηθή ζχλδεζε 

κεηαμχ ηνπ ΠΠΑ θαη ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, εληνχηνηο ε παξνχζα κειέηε 

πξνζθέξεη εκπεηξηθά δεδνκέλα γηα ηνλ ξφιν ηνπ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ Val θαη 

δηαθσηίδεη ηελ παζνθπζηνινγία κέζσ ηεο νπνίαο εμεγείηαη ε ζπζρέηηζε ηνπ 

επηβιαβνχο αιιειίνπ κε ηελ απμεκέλε επαισηφηεηα γηα ζρηδνθξέλεηα. Γεδνκέλεο 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scholes%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19665492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Scholes%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19665492
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Martin-Iverson%20MT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19665492
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ηεο αλεξρφκελεο ζπνπδαηφηεηαο ηεο πξνπαικηθήο αλαζηνιήο σο ηζρπξνχ 

ελδνθαηλνηχπνπ ηεο ζρηδνθξέλεηαο (Roussos et al. 2016), ε κειέηε καο εληζρχεη 

ηελ θαηεχζπλζε ησλ εξεπλεηηθψλ ζηφρσλ ζηελ αλαδήηεζε πεξαηηέξσ 

ζπζρεηηζκψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνλνλνπθιενηηδηθνχ πνιπκνξθηζκνχ (SNP) κε 

ηελ παζνθπζηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

     Η νκνηνγελήο, σο πξνο ηα γελεηηθά θαη δεκνγξαθηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, 

εξεπλεηηθή νκάδα ησλ πγηψλ λέσλ αξξέλσλ, πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα ςεπδψλ 

ζπζρεηίζεσλ κε ηελ πνηθηιφηξνπν θαηλνηππηθή καο εθηίκεζε.  

     Σν ζθάικα ηχπνπ Ι ειέγρζεθε κέζσ ηεο απζηεξήο δηφξζσζεο θαηά Bonferoni 

post hoc tests, ιφγσ πνιιαπιψλ δνθηκαζηψλ, πξνζδηνξίδνληαο σο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά ηα επξήκαηα πνπ επεβίσλαλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζηαηηζηηθνχ 

θξηηεξίνπ.  

     Tν επηθίλδπλν αιιήιην Val ζπλδέζεθε κε επηβιαβείο επηδξάζεηο επί ησλ 

γλσζηηθψλ-επηηειηθψλ ιεηηνπξγηψλ, θαζψο θαη επί ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηηθν-

θηλεηηθνχ εζκνχ ή δηήζεζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηνπ ελ 

ιφγσ επηθίλδπλνπ αιιειίνπ ζηε λεπξνγλσζηηθή ιεηηνπξγία θαη ηε ιεηηνπξγία 

Gating, απνηεινχλ, πηζαλφηαηα, ηκήκα ελφο κεραληζκνχ, κέζσ ηνπ νπνίνπ ην 

γνλίδην COMT πξνζδίδεη επαισηφηεηα γηα ηε λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο.  

     Δίλαη ζεκαληηθφ, σο θαηαθιείδα, λα ζεκεησζεί φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξεπλεηηθήο κειέηεο δελ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζηελ ειηθία, ηελ 



 

 
209 

εθπαίδεπζε, ηηο ζπλήζεηεο ηνπ θαπλίζκαηνο ή ηελ θαηάζηαζε ηεο ηξέρνπζαο 

δηάζεζεο. Δπηπιένλ, δελ κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ ζε επξχηεξν ειηθηαθφ θάζκα ή 

ζην γπλαηθείν θχιν, κε απνηέιεζκα νη κειινληηθέο κειέηεο λα πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ θαη λα επεθηείλνπλ ηα ελ ιφγσ επξήκαηα. 
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Abstract: Background: Prepulse Inhibition (PPI) is a measure of sensorimotor 
gating και it is modulated by a fronto-striato-pallido-thalamic loop where 
the prefrontal cortex (PFC) και hippocampus are important nodes. 
Theoretical arguments και empirical evidence of deficient PPI in disorders 
characterised by cognitive dysfunction such as schizophrenia suggest that 
gating as measured by PPI is important for human cognition και thought. 
Here we explored directly the relationship between PPI και cognition in a 
large cohort of healthy males. 
Methods: 721 healthy males, screened for the LOGOS study, underwent 
extensive cognitive assessment και PPI testing with 75- και 85-dB 
prepulses at 30-, 60- και 120-ms intervals. 
Results: PPI was collapsed for each one of the three intervals across the 
two prepulses. PPI at 30-, 60- και 120-ms was associated with fewer 
Spatial Working Memory (SWM) 6-box-errors (p<0.05, 0.01 και 0.001 
respectively) και fewer Wechsler Word List (WL) intrusion errors in the 
long-delay recall condition (p<0.01, 0.001 και 0.001 respectively). PPI at 
the long 120 ms interval was also associated with more problems solved 
correctly in the Stockings of Cambridge (SoC) test (p<0.05). PPI was not 
associated with tests of sustained attention, the Stroop test, or a 
gambling task. 
Conclusions: These results confirm in a large general population sample 
that improved PPI is associated with superior performance in 
predominantly prefrontal (SWM and SoC) or hippocampal (WL) tasks. 
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Improved gating predicts better memory, working memory and complex 
problem solving but it is still unclear if these results reflect causal 
relationships or overlapping circuitries.  

 

 
 
 

 


