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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ εμφανίζει  

νευρογνωστικά ελλείμματα. Τα ελλείμματα αυτά και οι συνέπειες τους παρουσιάζουν μεγάλη 

ποικιλομορφία, από ασθενή σε ασθενή, αναφορικά με το βαθμό της σοβαρότητας τους. 

Επιπλέον, εξαιτίας της μη οξείας εμφάνισης τους τα νευρογνωστικά ελλείμματα συχνά 

παραβλέπονται κατά την θεραπεία παρόλο που  ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι τα 

ελλείμματα αυτά μπορούν να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της θεραπείας, μέσω της 

επίδρασής τους στις θεραπευτικές διαδικασίες. Αν και η διακοπή λήψης αλκοόλ μπορεί να 

οδηγήσει σε ανάκαμψη των νευρογνωστικών λειτουργιών, ο βαθμός της ανάκαμψης 

διαφοροποιείται ανάλογα με τη γνωστική περιοχή και τα χαρακτηριστικά των υποκειμένων. Τα 

τελευταία χρόνια αρκετές έρευνες έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των θεραπευτικών 

διαδικασιών και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων της θεραπείας στις διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ μέσω της άμεσης ενίσχυσης της γνωστικής αποκατάστασης. Στην παρούσα εργασία 

επιχειρείται μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σχετικά με τις εγκεφαλικές 

βλάβες και τα νευρογνωστικά ελλείμματα των ασθενών με διαταραχές χρήσης αλκοόλ. 

Επιπλέον, εξετάζεται ο τρόπος επίδρασης των ελλειμμάτων αυτών στη θεραπεία της 

απεξάρτησης από το αλκοόλ και παρουσιάζονται στρατηγικές γνωστικής αποκατάστασης, οι 

οποίες θα μπορούσαν να προστεθούν σε διάφορα θεραπευτικά πλαίσια. Ερευνητικά δεδομένα 

υποδεικνύουν ότι τέτοιες παρεμβάσεις μπορεί να είναι αποτελεσματικές στην ευόδωση της 

γνωστικής αποκατάστασης σε άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ και ενδεχομένως να 

οδηγούν στην αύξηση της αποτελεσματικότητα των θεραπειών για τις διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ.     
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η αιθυλική αλκοόλη είναι η πιο κοινή και πλέον διαδεδομένη κατασταλτική ουσία του 

κεντρικού νευρικού συστήματος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο οργανισμό υγείας  περίπου 2 

δισεκατομμύρια άνθρωποι καταναλώνουν αλκοόλ (World Health Organization, 2014). 

Έρευνες δείχνουν ότι η περιορισμένη χρήση της ουσίας μπορεί να έχει θετικές συνέπειες 

στο ανθρώπινο οργανισμό, όπως τη μείωση του κινδύνου καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικών 

επεισοδίων και άλλων αγγειακών παθήσεων (Garbutt, 2008). Για παράδειγμα μια συστηματική 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ (περίπου 30 gr για 

τους άνδρες και σημαντικά λιγότερο για τις γυναίκες) έχει προστατευτική δράση στην 

ισχαιμική καρδιοπάθεια σε σύγκριση με την πλήρη απόχη από την ουσία. Οι θετικές επιδράσεις 

της κατανάλωσης αλκοόλ στο καρδιοαγγειακό σύστημα πιθανόν οφείλονται στην αύξηση της 

HDL χοληστερίνης (Roerecke & Rehm, 2012). Ωστόσο, σε μία πρόσφατη επιδημιολογική 

μελέτη, βρέθηκε ότι ο κίνδυνος θανάτου εξαιτίας καρδιακού επεισοδίου  είναι αναξάρτητος 

από τα επίπεδα της HDL χοληστερίνης (Magnus et al., 2011). Επιπρόσθετα μια άλλη έρευνα 

έδειξε ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος εμφάνισης καρδιακού επεισοδίου 24 ώρες μετά από 

μέτρια κατανάλωση αλκοόλ ενώ η μέτρια κατανάλωση της ουσίας έχει προστατευτική δράση 

μετά από 24 ώρες  (Mostofsky et al., 2016).  

Παρόλο που οι θετικές συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ αμφισβητούνται δεν υπάρχει 

αμφισβήτηση για τις αρνητικές συνέπειες εξαιτίας της κατάχρησης της ουσίας. Η υπερβολική 

κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες. Τα  προβλήματα από το 

αλκοόλ αφορούν τόσο στην χρόνια κατάχρηση όσο και στην βαρεία επεισοδιακή κατανάλωση 

(Garbutt, 2008). 

Οι διαταραχές που σχετίζονται με το αλκοόλ αποτελούν ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

πρόβλημα δημόσιας υγείας με αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής και υψηλό 

κοινωνικό κόστος. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ουσία κατατάσσεται 

στους πέντε πρώτους παράγοντες κινδύνου ασθενειών και πρόωρου θανάτου ενώ 60 περίπου 

παθήσεις/διαταραχές σχετίζονται με την κατανάλωση αλκοόλ (World Health Organization, 

2014). Υπολογίζεται, ότι το αλκοόλ είναι υπεύθυνο για περίπου 90 επιπλέον θανάτους για κάθε 

100.000 Ευρωπαίους άντρες και περίπου 60 επιπλέον θανάτους για κάθε 100.000 Ευρωπαίες 

γυναίκες (Hibell et al., 2012). Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι έμμεσες τραγικές συνέπειες της 

χρήσης ή/και κατάχρησης αιθυλικής αλκοόλης, όπως π.χ. στα ατυχήματα, στην αυξημένη 
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αυτοκτονικότητα, στην εγκληματική συμπεριφορά, στη διατάραξη οικογενειακών ή 

εργασιακών σχέσεων. 

Ο επιπολασμός της εξάρτησης από το αλκοόλ υπολογίζεται στο 2-3% στις Η.Π.Α. και στο 

4% στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, περίπου 80 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες, προχωρούν σε 

βαριά επεισοδιακή κατανάλωση τουλάχιστον μια φορά το μήνα (Wittchen et al., 2011). Η 

εξάρτηση από το αλκοόλ σχετίζεται με κοινωνικούς, ατομικούς αλλά και γενετικούς 

παράγοντες, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα κοινωνικοί παράγοντες, 

όπως η περιοχή κατοικίας καθώς και κοινωνικό-οικονομικοί παράγοντες όπως το χαμηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης και η ανεργία μπορούν να αυξήσουν τις πιθανότητες για κατάχρηση 

αλκοόλ (Bryden et al., 2013). Ατομικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά όπως οι 

συνυπάρχουσες ψυχιατρικές διαταραχές, η έκθεση στο στρες σε μικρή ηλικία  αλλά και η 

παρορμητικότητα αποτελούν επίσης παράγοντες κινδύνου για τη χρόνια κατανάλωση αλκοόλ 

(Bernardin et al., 2014). Επιπρόσθετα μελέτες σε οικογένειες και ιδιαίτερα σε δίδυμους 

τονίζουν το ρόλο των γενετικών παραγόντων στην παθογένεια της εξάρτησης από το αλκοόλ. 

Η κληρονομικότητα της εξάρτησης αυτής εκτιμάται μεταξύ 50 και 80% και θεωρείται ως ένας 

σύνθετος πολυγενετικός φαινότυπος (Wetherill et al., 2014). Πρόσφατες μελέτες που 

εξετάζουν τα γνωστικά ενδοφαινοτυπικά χαρακτηριστικά στον αλκοολισμό έδειξαν ότι οι μη 

εξαρτημένοι συγγενείς των ατόμων με εξάρτηση στο αλκοόλ παρουσίασαν χαμηλότερες 

επιδόσεις στις γνωστικές δοκιμασίες και ειδικότερα στις εκτελεστικές λειτουργίες και έδειξαν 

μεγαλύτερη παρορμητικότητα σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (Gierski et al., 2013). 

Από νευροβιολογική σκοπία η εξάρτηση στο αλκοόλ χαρακτηρίζεται ως χρόνια 

υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου, η οποία επηρεάζει τη λειτουργία του ντοπαμινεργικού 

σύστηματος. Όπως και σε περιπτώσεις κατάχρησης άλλων ουσιών, η κατανάλωση αλκοόλ 

επιδρά άμεσα στην απελευθέρωση ντοπαμίνης (DA) από τη μείζονα τερματική περιοχή του 

μεσομεταιχμιακού ντοπαμινεργικού συστήματος, του επικλινούς πυρήνα. Η αυξημένη 

νευροδιαβίβαση στον επικλινή πυρήνα παίζει σημαντικό ρόλο στην ανταμοιβή, στην 

κατάχρηση ουσιών και στην έναρξη της διεργασίας της εξάρτησης. Η χρόνια κατανάλωση 

αλκοόλ σχετίζεται με λειτουργικές μεταβολές στο σύστημα ανταμοιβής στον εγκέφαλο. 

Επομένως η απορύθμιση του ντομαμινεργικού συστήματος εξαιτίας της χρόνιας κατανάλωσης 

αλκοόλ πιθανότατα συνδέεται με την ανάπτυξη της ουσιοεξάρτησης (Söderpalm & Ericson, 

2013). 

Αναφορικά με τα κριτήρια διάγνωσης ενός ατόμου ως πάσχοντος από κατάχρηση αλκοόλ 

ή νεότερη έκδοση του διαγνωστικού και στατιστικού εγχειριδίου ψυχικών διαταραχών 

(DSMV) εισήγαγε τον όρο διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ (alcohol use disorders). Η 
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διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ (alcohol use disorders) αξιολογούνται ως ένα συνεχές, από 

ήπιες και μέτριες ως σοβαρές με βάση τον αριθμό των κριτήριων  που πληρούνται από τα 11 

που ορίζονται (American Psychiatric Association, 2013). 

Το 50% με 80% των υποκειμένων με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ  παρουσιάζουν 

γνωστικά ελλείμματα (Bates et al., 2006). Τα ελλείμματα αυτά και οι φυσικές, κοινωνικές, 

ψυχολογικές και επαγγελματικές τους συνέπειές μπορεί να διαφέρουν σε σοβαρότητα από 

άτομο σε άτομο σε σημαντικό βαθμό. Επιπλέον, εξαιτίας της όχι και τόσο οξείας εμφάνισης 

τους, τα γνωστικά ελλείμματα στα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ συχνά 

παραβλέπονται κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων θεραπείας. Έρευνες δείχνουν ότι τα 

γνωστικά ελλείμματα μπορούν  να εμποδίσουν την επίτευξη των στόχων της θεραπείας μέσω 

της επίδρασης τους στις θεραπευτικές διεργασίες. Βέβαια, η παύση της κατανάλωσης 

επηρεάζει θετικά την γνωστική αποκατάσταση. Ωστόσο τόσο ο ρυθμός όσο και ο βαθμός της 

αποκατάστασης διαφοροποιείται τόσο ανάμεσα στις διάφορες γνωστικές περιοχές όσο και 

μεταξύ των υποκειμένων (Bates et al., 2013). 

Τα τελευταία χρόνια αρκετές έρευνές προσπαθούν να διευκολύνουν την θεραπευτική 

διαδικασία και να ενισχύσουν τα θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα, στις διαταραχές από τη 

χρήση αλκοόλ, με την άμεση προώθηση της γνωστικής αποκατάστασης. Στο πλαίσιο αυτό, η 

παρούσα εργασία έχει ως στόχο την διερεύνηση του ρόλου των γνωστικών ελλειμμάτων στη 

θεραπεία της απεξάρτησης από τον αλκοόλ και την παρουσίαση καινοτόμων θεραπευτικών 

παρεμβάσεων οι οποίες περιλαμβάνουν και  τεχνικές γνωστικής αποκατάστασης. Πριν όμως, 

θα επιχειρηθεί μια ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας σε σχέση με τα γνωστικά 

ελλείμματα των υποκειμένων με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ ενώ θα δοθεί μεγαλύτερη 

βαρύτητα στη μνήμη και στις εκτελεστικές λειτουργίες. Ειδικότερα κατά την περιγραφή των 

ελλειμμάτων στους δύο αυτούς κύριους γνωστικούς τομείς θα γίνει αναφορά και σε μια 

ιδιαίτερη υποκατηγορία του πληθυσμού των ατόμων με διαταραχές χρήσης αλκοόλ, στα 

υποκείμενα με σύνδρομο Korsakoff. Το σύνδρομο αυτό, που εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα του 

συνδυασμού της χρόνιας κατάχρησης αλκοόλ και της έλλειψης θειαμίνης, αποτελεί μια συχνή 

αιτία γνωστικών ελλείψεων στον πληθυσμό των ατόμων με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ 

(American Psychiatric Association,  2013).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΩΣ ΕΘΙΣΤΙΚΉ ΟΥΣΙΑ 

 

1.1.  Το αλκοόλ ως ουσία 

 

To αλκοόλ, είναι ένα διαφανές άχρωμο υγρό, το οποίο παράγεται µέσω της αναερόβιας 

ζύμωσης των σακχάρων που προέρχονται από φρούτα, λαχανικά και σιτηρά. Είναι μία 

ψυχοτρόπος ουσία που παρουσιάζει σημαντικές ομοιότητες με τα κατασταλτικά-υπνωτικά 

φάρμακα. Ο όρος αλκοόλ προέρχεται από την αραβική λέξη "al kohl". Με τον όρο αυτόν 

αναφερόμαστε σε μία ομάδα οργανικών ενώσεων οι οποίες έχουν μία υδροξυλική ομάδα (-OH) 

συνδεδεμένη με ένα κεκορεσμένο άτομο άνθρακα. Η αιθανόλη είναι ο πιο κοινός τύπος 

αλκοόλ. Συγκεκριμένα, η χημική σύσταση του αλκοόλ, αποτελείται από άνθρακα, υδρογόνο 

και οξυγόνο, με χημικό τύπο C2H6O (Atkinson et al., 2003).  

Το αλκοόλ είναι υδατοδιαλυτή αλλά και λιποδιαλυτή ουσία και διαχέεται εύκολα  

διαμέσου όλων των βιολογικών μεμβρανών. Συγκεκριμένα μετά από κατάποση, το αλκοόλ 

απορροφάται κυρίως από τον βλεννογόνο του στομάχου και από το λεπτό έντερο, καθώς σ' 

αυτά τα μέρη παρουσιάζεται μεγάλη συγκέντρωση μικρών αιμοφόρων αγγείων τα οποία 

διευκολύνουν την πρόσβαση του αλκοόλ στην αιματική κυκλοφορία. Το 10% περίπου του 

αλκοόλ απορροφάται από το στομάχι και το υπόλοιπο 90% περίπου απορροφάται από το λεπτό 

έντερο. Μέγιστη συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα έχουμε μετά από 45-60 λεπτά από την 

κατανάλωση. Ο χρόνος αυτός μπορεί να επιμηκυνθεί ή και να επιβραδυνθεί με την επίδραση 

διαφόρων παραγόντων. Ένας παράγοντας μπορεί να είναι οι τροφές που κατανάλωσε το άτομο 

πριν από την λήψη της ουσίας. Επίσης φαίνεται να επηρεάζει και το χρονικό διάστημα μέσα 

στο οποίο το άτομο κατανάλωσε αλκοόλ. Τα δεδομένα δείχνουν ότι όσο πιο γρήγορα 

καταναλώνεται το αλκοόλ τόσο η μέγιστη συγκέντρωση της ουσίας στο αίμα επιταχύνεται 

(Atkinson et al., 2003. Julien, 2003). 

Μετά την απορρόφηση, το αλκοόλ παρουσιάζει ομοιόμορφη κατανομή σε όλο τον  

ανθρώπινο οργανισμό. Επιπλέον, ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός είναι διαπερατός στο αλκοόλ. 

Όταν στο αίμα υπάρχει αιθανόλη και το αίμα φτάσει στον εγκέφαλο, τότε η αιθανόλη θα 

διαπεράσει σχεδόν αμέσως τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (Atkinson et al., 2003. Julien, 2003). 

Περίπου το 90% του αλκοόλ που απορροφάται μεταβολίζεται με οξείδωση μέσω του 

ήπατος. Το υπόλοιπο 10% αποβάλλεται αναλλοίωτο από τους νεφρούς, τους πνεύμονες είτε 

μέσω του ιδρώτα. Υπάρχουν δύο βασικά ένζυμα που συμβάλουν στον μεταβολισμό του 

αλκοόλ. Το ένα είναι η αλκοολική διυδρογενάση (ADH) και το δεύτερο η αλδεϋδική 
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αφυδρογονάση (AldDH). Το ένζυμο αλκοολική αφυδρογονάση (ADH) μεταβολίζει το αλκοόλ 

σε  ακεταλδεΰδη. Στην συνέχεια το ένζυμο αλδεϋδική αφυδρογονάση (AldDH) μεταβολίζει 

την ακεταλδεΰδη σε οξικό οξύ. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η ακεταλδεΰδη αποτελεί τοξική 

ένωση ενώ το οξικό οξύ δεν αποτελεί. Μάλιστα, το οξικό οξύ ενδέχεται να ευθύνεται για 

μερικές από τις ωφέλιμες επιδράσεις της μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ στην υγεία, σύμφωνα 

με τους ειδικούς. Ένα μικρό τμήμα της προσλαμβανόμενης ποσότητας αλκοόλ, μεταβολίζεται  

και από άλλα ένζυμα, όπως το κυτόχρωμα Ρ450 ή από τη σχετική καταλάση (Spanagel et al., 

2013). 

 

1.2. Φαρμακοδυναμική του αλκοόλ-ενισχυτικές δράσεις 

 

Το αλκοόλ αποτελεί ψυχοτρόπο ουσία, καθώς τροποποιεί τη συναπτική νευροδιαβίβαση, 

μέσω της αλληλεπίδρασης του με ιοντικούς και  μεταβολοτροπικούς υποδοχείς του εγκεφάλου. 

Ειδικότερα, το αλκοόλ φαίνεται να τροποποιεί τη δραστηριότητα των NMDA υποδοχέων του 

γλουταμινικού οξέος, των υποδοχέων του GABA, των υποδοχέων της σεροτονίνης, των 

υποδοχέων της ντοπαμίνης, του συστήματος της αδενοσίνης καθώς και το σύστημα των 

οπιοειδών πεπτιδίων (Costardi et al., 2015). 

Αρχικά, το αλκοόλ αναστέλλει τις δράσεις των NMDA υποδοχέων του γλουταμινικού 

οξέος. Συγκεκριμένα το αλκοόλ διαταράσσει τη νευροδιαβίβαση του γλουταμινικού οξέος 

μέσω της μείωσης της απόκρισης των NMDA υποδοχέων μετά από απελευθέρωση 

γλουταμινικού. Αυτή η μείωση της απόκρισης των NMDA υποδοχέων φαίνεται να 

επιδεινώνεται μέσω της ενισχυτικής δράσης που έχει το αλκοόλ στην νευροδιαβίβαση του 

GABAεργικού συστήματος. Επιπλέον, το αλκοόλ ενεργοποιεί την επαγόμενη από το GABA 

αύξηση της εισροής ιόντων χλωρίου στον νευρώνα. Αυτή η δράση έχει ως αποτέλεσμα την 

αναστολή των νευρώνων και συνδέεται με συμπεριφορικά συμπτώματα όπως η καταστολή, η 

μυϊκή χαλάρωση, και η αναστολή των κινητικών και γνωστικών ικανοτήτων (Costardi et al., 

2015). 

Κάποιες μελέτες υποστηρίζουν ότι το αλκοόλ σε ποσότητες που προκαλεί μέθη επιδρά στα 

συστήματα ανταμοιβής του εγκεφάλου και έχει οξείες ενισχυτικές επιδράσεις. Οι μελέτες αυτές 

υποστηρίζουν ότι στις οξείες ενισχυτικές επιδράσεις εμπλέκονται πολλαπλά 

νευροδιαβιβαστικά συστήματα όπως το σύστημα του GABA, το σύστημα των οπιοειδών 

πεπτιδίων, το σύστημα των κανναβιδοειδών, το ντοπαμινεργικό σύστημα, το σεροτονινεργικό 

σύστημα και το σύστημα του γλουταμινικού οξέος (Matosic et al., 2016).  
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Υπάρχουν σημαντικές μελέτες που παρουσιάζουν το ρόλο του νευροδιαβιβαστικού 

συστήματος GABA στις κατασταλτικές και παράλληλα στις ενισχυτικές επιδράσεις του 

αλκοόλ. Ειδικότερα, κάποιες έρευνες έδειξαν ότι η χορήγηση ανταγωνιστών του GABA-Α 

υποδοχέα ή αντίστροφων αγωνιστών του GABA-Α υποδοχέα αποτρέπουν τα κινητικά 

ελλείμματα και τις αγχολυτικές επιδράσεις του αλκοόλ (Hellevuo et al., 1989. Liljequist & 

Engel, 1984) και μειώνουν τις ενισχυτικές επιδράσεις καθώς και την αυτοχορήγηση αλκοόλ 

(Samson & Chappell,  2001). Επιπλέον, μία έρευνα έδειξε ότι η έγχυση της ουσίας SR 95531, 

η οποία αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστή του GABA-Α υποδοχέα, στο βασικό πρόσθιο εγκέφαλο, 

προκαλεί σημαντική μείωση της απόκρισης στο αλκοόλ (Hyytia & Koob, 1995).  

Το αλκοόλ φαίνεται να επηρεάζει το σύστημα GABA και μέσω των GABA-Β υποδοχέων. 

Οι υποδοχείς αυτοί εντοπίζονται κυρίως προσυναπτικά και μπορούν να επηρεάσουν τους 

διαύλους ιόντων Ca και K+ μέσω μίας πρωτείνης G. Κάποιες έρευνες έδειξαν ότι η βακλοφαίνη, 

η οποία είναι εκλεκτικός αγωνιστής του GABA-Β υποδοχέα, προκαλεί μείωση της 

αυτοχορήγησης αλκοόλ σε μη εξαρτημένους επίμυες  (Janak & Gill, 2003) και μειώνει τα 

συμπτώματα στέρησης σε εξαρτημένους επίμυες (Colombo et al., 2003-a. Colombo et al., 

2003-b). Επιπρόσθετα, κάποιες άλλες μελέτες έχουν δείξει τη θετική επίδραση της 

βακλοφαίνης στην μείωση της ακαταμάχητης επιθυμίας για λήψη της ουσίας (craving) και του 

συνδρόμου στέρησης (Addolorato et al., 2002-a. Addolorato et al., 2002-b).  

Επιπλέον, τόσο το ενδογενές σύστημα οπιοειδών πεπτιδίων όσο και το  νευροδιαβιβαστικό 

σύστημα των κανναβινοειδών φαίνεται να παίζουν ρόλο στις ενισχυτικές επιδράσεις του 

αλκοόλ (Reid & Hunter, 1984). Συγκεκριμένα, η ναλτρεξόνη (naltrexone), ένας ειδικός 

ανταγωνιστής του συστήματος των οπιοειδών  πεπτιδίων, φαίνεται να  μειώνει  την 

αυτοχορήγηση αλκοόλ (Hyytia & Sinclair, 1993. Volpicelli et al., 1992). Επιπλέον, η έγχυση 

ενός ανταγωνιστή των οπιοειδών εντός του κεντρικού πυρήνα της αμυγδαλής μειώνει 

σημαντικά την κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με εγχύσεις στον επικλινή πυρήνα ή την πλάγια 

κοιλία, προτείνοντας τον ρόλο των οπιοειδών πεπτιδίων της αμυγδαλής, στις οξείες ενισχυτικές 

επιδράσεις του αλκοόλ (Heyser et al., 1999). Επίσης, μία έρευνα έδειξε ότι οι ανταγωνιστές 

του CB1 υποδοχέα των κανναβινοειδών μειώνουν την επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ 

(Wang et al., 2003). 

Το αλκοόλ ασκεί επιδράσεις και στο σεροτονινεργικό νευροδιαβιστικό σύστημα. Ουσίες 

που αυξάνουν τα επίπεδα της σεροτονίνης στην σύναψη είτε αυξάνοντας την απελευθέρωση 

είτε εμποδίζοντας την επαναπρόσληψή της, μπορούν να προκαλέσουν μείωση της 

κατανάλωσης αλκοόλ (Sellers et al., 1992). Επίσης ανταγωνιστές κάποιων υποτύπων των 

υποδοχέων  της σεροτονίνης μπορούν να προκαλέσουν μείωση της αυτοχορήγησης αλκοόλ. 
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Ειδικότερα, ουσίες που ανταγωνίζονται τον 5-HT3 υποδοχέα της σεροτονίνης μειώνουν την 

αυτοχορήγηση αλκοόλ  (McKinzie et al., 1998) και έχουν ευεργετικά αποτελέσματα σχετικά 

με την  πρόληψη της υποτροπής (Johnson et al., 2000). Μικροεγχύσεις ανταγωνιστών των 5-

HT3 υποδοχεών στην αμυγδαλή  σε μη εξαρτημένους επιμύες μειώνουν επίσης την 

κατανάλωση αλκοόλ σε πειράματα περιορισμένης πρόσβασης (2 ώρες καθημερινά) (Dyr & 

Kostowski, 1995). Τέλος, οι ουσίες που ανταγωνίζονται τον 5-HT2 υποδοχέα της σεροτονίνης 

φαίνεται να μειώνουν τις οξείες ενισχυτικές επιδράσεις του αλκοόλ (Roberts et al., 1998). 

Άλλες μελέτες  επέδειξαν το ρόλο του μεσοφλοιϊκού-μεταιχμιακού ντοπαμινεργικού  

συστήματος στις ενισχυτικές επιδράσεις του αλκοόλ. Το μεσοφλοιϊκό-μεταιχμιακό 

ντοπαμινεργικό σύστημα αποτελεί την πιο σημαντική οδό ανταμοιβής. Μία βασική περιοχή 

αυτού του συστήματος είναι το κοιλιακό καλυπτικό πεδίο, μια περιοχή  κοντά στη μοίρα της 

μέλαινας ουσίας, που στέλνει ντοπαμινεργικές προβολές κυρίως στον προμετωπιαίο φλοιό, 

στον επικλινή πυρήνα, σε τμήματα της αμυγδαλής και στον ιππόκαμπο. Ο επικλινής πυρήνας 

είναι μία σημαντική περιοχή αυτού του συστήματος· βρίσκεται στο κοιλιακό και έσω τμήμα 

του εγκεφάλου και αποτελεί βασικό στόχο των ντοπαμινεργικών νευρώνων του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου. (Kringelbach et  al., 2003. Matosic et al.,2016) 

Κάποιες έρευνες μέσω ζωικών μοντέλων έδειξαν ότι ουσίες που ανταγωνίζονται  τους 

ντοπαμινεργικούς υποδοχείς αυτού του συστήματος, μειώνουν την αυτοχορήγηση αλκοόλ 

(Pfeffer & Samson, 1986. Rassnick et al., 1992). Επίσης μία άλλη έρευνα έδειξε ότι η 

αυτοχορήγηση αλκοόλ αυξάνει τα εξωκυτταρικά επίπεδα ντοπαμίνης στον επικλινή πυρήνα σε 

μη εξαρτημένους επιμύες.  Αυτές οι αυξήσεις των επιπέδων ντοπαμίνης δεν παρατηρήθηκαν 

μόνο κατά την αυτοχορήγηση αλκοόλ αλλά και πριν και αυτό ίσως αντανακλά τις 

συναισθηματικές καταστάσεις που υποκινούν κάποιον να καταναλώσει αλκοόλ (Weiss et al., 

1993). Άλλες έρευνες έδειξαν ότι εγχύσεις φθοριοφαιναζίνης, ενός ντοπαμινεργικού 

ανταγωνιστή, σε χαμηλές δόσεις στον επικλινή πυρήνα εμποδίζουν την αυτοχορήγηση αλκοόλ 

(Rassnick et al., 1992. Samson et al., 1993). 

 

1.3. Νευροπροσαρμογές από χρόνια κατανάλωση-εξάρτηση από το αλκοόλ 

 

Η εξάρτηση από το αλκοόλ και  γενικότερα η εξάρτηση από ουσίες ορίζεται ως  χρόνια 

και υποτροπιάζουσα νόσος του εγκεφάλου και χαρακτηρίζεται από καταναγκαστική 

αναζήτηση και λήψη της ουσίας καθώς και από την εμφάνιση αρνητικών καταστάσεων όπως 

δυσφορία, άγχος και ευερεθιστότητα  όταν η λήψη της ουσίας σταματάει (Koob & Le Moal, 

1997).  Υποστηρίζεται  ότι  η εξάρτηση από το αλκοόλ σχετίζεται με έναν κύκλο τριών 
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σταδίων: τη μέθη, το σύνδρομο στέρησης και την ακαταμάχητη επιθυμία για λήψη της ουσίας 

(craving). Αυτά τα τρία στάδια θεωρείται ότι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και τελικά οδηγούν 

σε μία παθολογική κατάσταση γνωστή ως «εξάρτηση» (Costardi et al., 2015. Koob & Le Moal, 

1997). 

Με την πάροδο του χρόνου, καθώς η κατανάλωση αλκοόλ αποκτά χρονιότητα, 

παρατηρείται ανάπτυξη αντοχής. Συγκεκριμένα ως αντοχή ορίζεται η ανάγκη για αύξηση της 

ποσότητας αλκοόλ για την πρόκληση των αρχικών επιθυμητών επιδράσεων που προκύπτανε 

από μικρότερες ποσότητες. Η αντοχή αναπτύσσεται καθώς η χρόνια και βαριά κατανάλωση 

αλκοόλ προκαλεί νευροπροσαρμογές στα συστήματα των υποδοχέων του εγκεφάλου. Οι 

νευροπροσαρμογές αυτές, μετά από την απομάκρυνση της ουσίας, φαίνεται να οδηγούν σε 

συμπτώματα στέρησης. Συγκεκριμένα, το σύνδρομο στέρησης από το αλκοόλ εκδηλώνεται 4 

με 12 ώρες μετά από τη μείωση της προσλαμβανόμενης ποσότητας αλκοόλ, αφού έχει 

προηγηθεί μία παρατεταμένη περίοδος κατανάλωσης, μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ. Σύμφωνα 

με το DSM-V, ως Σύνδρομο Στέρησης από το αλκοόλ ορίζεται η διακοπή ή μείωση της χρήσης 

αλκοόλ, έπειτα από μία περίοδο βαριάς κατανάλωσης και παρατεταμένης χρήσης. Για να 

υπάρχει βέβαιη διάγνωση του συνδρόμου στέρησης θα πρέπει να είναι παρόντα δύο ή 

περισσότερα από τα συμπτώματα που το χαρακτηρίζουν. Τα συμπτώματα ορίζονται ως εξής: 

υπερδραστηριότητα του Αυτόνομου Νευρικού Συστήματος (π.χ. εφίδρωση, αυξημένος 

καρδιακός παλμός), αυξημένος τρόμος στα χέρια, αϋπνία, ναυτία ή εμετός, παροδικές οπτικές, 

απτικές ή ακουστικές παραισθήσεις ή ψευδαισθήσεις, ψυχοκινητική διέγερση, άγχος, 

γενικευμένες τονικοκλονικές κρίσεις επιληψίας (American Psychiatric Association, 2013). 

Σε ότι αφορά τις νευροπροσαρμογές, μετά από χρόνια και βαριά κατανάλωση αλκοόλ, 

παρατηρείται μία προς τα πάνω ρύθμιση των NMDA υποδοχέων.  Λόγω αυτού του μηχανισμού 

αντιστάθμισης, κατά την απομάκρυνση του αλκοόλ, ο αυξημένος αριθμός των διεγερτικών 

NMDA υποδοχέων θα οδηγήσει σε υπερδιέγερση και συμπτώματα  στέρησης (Qatari et al., 

1998). 

Επιπλέον, τα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι μετά από χρόνια κατανάλωση αλκοόλ 

μειώνεται η λειτουργία του Α1 GABAεργικού υποδοχέα καθώς επίσης φαίνεται να μειώνεται  

και η οξεία αναστολή επαναπρόσληψης της αδενοσίνης  (Devaud et al., 1997. Mhatre et al., 

1993. Sapru et al., 1994).  

Μετά από χρόνια κατανάλωση αλκοόλ εμφανίζονται μεταβολές και στο ενδοκυτταρικό 

mRNA. Το γεγονός αυτό, υποδηλώνει ότι η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ ενδέχεται να 

επηρεάζει την γονιδιακή έκφραση (Montpied et al., 1991). 
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Επιπρόσθετα, μελέτες που χρησιμοποίησαν ζωικά μοντέλα  έδειξαν ότι τα εξαρτημένα στο 

αλκοόλ πειραματόζωα, παρουσίαζαν μειωμένη δραστηριότητα του μεσοφλοιικού-

μεταιχμιακού ντοπαμινεργικού συστήματος καθώς και μειωμένη  σεροτονινεργική λειτουργία 

(Rossetti et al., 1992. Weiss et al., 1992-a, 1996). 

Κάποιοι άλλοι ερευνητές που εξέτασαν υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ 

ανέφεραν ότι τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ είχαν μειωμένο αριθμό D2  

ντοπαμινεργικών υποδοχέων καθώς  επίσης και μειωμένη ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (Volkow et al., 2002).  Η μείωση στον αριθμό των 

ντοπαμινεργικών υποδοχέων, σε συνδυασμό με την μειωμένη ντοπαμινεργική δραστηριότητα 

σε άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ,  φαίνεται να  οδηγεί σε μειωμένη  ευαισθησία  

των νευρωνικών κυκλωμάτων ανταμοιβής στους φυσικούς ενισχυτές (Martin-Solch et al., 

2001.  Volkow & Fowler, 2000).  

Παράλληλα με τη μειωμένη λειτουργία των συστημάτων ανταμοιβής, μετά από χρόνια και 

βαριά κατανάλωση αλκοόλ, φαίνεται να προκαλείται ευαισθητοποίηση του άξονα 

υποθάλαμος-υπόφυση- επινεφρίδια καθώς και των νευροδιαβιβαστικών συστημάτων για το 

στρες (Costardi et al., 2015).   

Ειδικότερα, το  σύνδρομο στέρησης που προκαλείται  μετά τη στέρηση του αλκοόλ  

φαίνεται να αυξάνει την εκλυτική ορμόνη της κορτικοτροπίνης (CRF) στον κεντρικό πυρήνα 

της αμυγδαλής κάτι που προκαλεί συμπτώματα άγχους, οδηγεί σε αυξημένη κινητοποίηση για 

λήψη της ουσίας  και αυξάνει την κατανάλωση αλκοόλ. Πειράματα με  την χρήση  ζωικών 

μοντέλων  έδειξαν ότι, η χορήγηση ανταγωνιστών των υποδοχέων της κορτικοτροπίνης 

CRF1/2 μειώνει το έντονο στρες που παράγεται από το σύνδρομο στέρησης (Koob, 2008. 

Roberto et al., 2010). Επιπρόσθετα,  μία άλλη έρευνα έδειξε  ότι η έγχυση ανταγωνιστών των 

CRF1/2 υποδοχέων  απευθείας εντός του κεντρικού πυρήνα της αμυγδαλής εμπόδισε την 

αυτοχορήγηση αλκοόλ σε εξαρτημένους από το αλκοόλ επιμύες (Funk et al., 2006).  

Πρόσφατα, κάποιοι ερευνητές ανέφεραν ότι οι επιδράσεις του εκλυτικού παράγοντα της 

κορτικοτροπίνης (CRF) στην παραγωγή αρνητικών συναισθηματικών  καταστάσεων 

ρυθμίζεται από την δράση του συστήματος των κ οπιοειδών υποδοχέων (Land et al., 2008).   

Επίσης, άλλα ερευνητικά  δεδομένα δείχνουν ότι κατά το σύνδρομο στέρησης από το 

αλκοόλ  αυξάνεται  η απελευθέρωση της νορεπινεφρίνης στον βασικό πυρήνα της τελικής 

ταινίας καθώς και η απελευθέρωση της δυνορφίνης  στον επικλινή πυρήνα. Αυτές οι δύο 

δράσεις φαίνεται να συμβάλουν επίσης  στην αρνητική συναισθηματική κατάσταση που 

συνοδεύει το σύνδρομο στέρησης. Έρευνες έδειξαν ότι  η χορήγηση ουσιών που 

ανταγωνίζονται τους α1 υποδοχείς καθώς και η επιλεκτική εκλεκτική παρεμπόδιση  την 
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σύνθεσης  της νορεπινεφρίνης μειώνουν τα συμπτώματα στέρησης (Trzaskowska & 

Kostowski, 1982. Walker et al., 2008).   

Επιπλέον, η χρόνια και βαριά κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να  προκαλεί  μείωση στην 

ενεργοποίηση της κυκλικής μονοφωσφορικής αδενοσίνης (cAMP) κάτι που συνδέεται με τη 

μειωμένη λειτουργία του νευροπεπτιδίου Y  και συμπτώματα άγχους (Pandey, 2004). Το 

νευροπεπτίδιο Y είναι ένα νευροπεπτίδιο  με έντονες αγχολυτικές ιδιότητες. Ερευνητικά 

δεδομένα υποδεικνύουν ότι η δράση αυτού του πεπτιδίου  στον κεντρικό πυρήνα της 

αμυγδαλής  μπορεί να εμποδίσει  την  έντονη κινητοποίηση για αλκοόλ (Heilig & Koob, 2007). 

Άλλες μελέτες έδειξαν ότι η έγχυση του νευροπεπτιδίου Υ  είτε εντός των κοιλιών του 

εγκεφάλου είτε εντός του κεντρικού πυρήνα της αμυγδαλής  προκαλεί  μείωση στην 

κατανάλωση  της ουσίας (Gilpin et al., 2008. Thorsell et al., 2005-a. Thorsell et al., 2005-b. 

Thorsell et al., 2007).  Σε κυτταρικό επίπεδο, το νευροπεπτίδιο Υ  όπως και οι ανταγωνιστές  

του υποδοχέα CRF1, όταν χορηγούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα σε άτομα που κάνουν 

χρήση αλκοόλ αλλά που δεν έχουν αναπτύξει εξάρτηση,  αναστέλλουν την αυξημένη  

απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή  GABA στον κεντρικό πυρήνα της αμυγδαλής και 

φαίνεται να καθυστερούν την εξάρτηση (Gilpin et al., 2011). 

 Η ενεργοποίηση του συστήματος στρες στον εγκέφαλο (CRF, νορεπινεφρίνη, δυνοφρίνη, 

νευροπεπτίδιο Υ)  προκαλεί μη φυσιολογική λειτουργία της αμυγδαλής, κάτι που φαίνεται να 

οδηγεί στη διατήρηση της εξάρτησης  (Costardi et al., 2015. Gilpin et al., 2011. Olive et al., 

2002. Koob, 2008). Εκτός των παραπάνω, τα σωματικά συμπτώματα στέρησης έχουν σχετιστεί 

με αύξηση της νορεπινεφρίνης στον υπομέλανα τόπo (Muzyk et al., 2011).  

Τέλος, η χρόνια κατανάλωση αλκοόλ  φαίνεται  να προκαλεί γνωστικά ελλείμματα  τα 

οποία παραμένουν και μετά το πέρας του συνδρόμου στέρησης. Τα γνωστικά ελλείμματα σε 

συνδυασμό με  τις νευροπροσαρμογές  στα συστήματα ανταμοιβής και στο σύστημα του στρες 

οδηγούν σε έντονη παρορμητικότητα  κατά την διάρκεια της αποχής και ενισχύουν τις 

πιθανότητες υποτροπής  (Costardi et al., 2015. Olive et al., 2002. Koob, 2008).  

 

1.4. Υποτροπή στη χρήση αλκοολ 

 

Ως υποτροπή στη χρήση αλκοόλ, ορίζεται η επανέναρξη της κατανάλωσης της ουσίας μετά 

από παρατεταμένη περίοδο αποχής. Η υποτροπή συνδέεται συχνά με την ακαταμάχητη 

επιθυμία για κατανάλωση της ουσίας (craving) και φαίνεται να αποτελεί το σημαντικότερο 

εμπόδιο στην προσπάθεια για απεξάρτηση από το αλκοόλ (Becker & Happel, 2012. Sinha, 

2012). Αλλαγές στα νευρωνικά κυκλώματα του εγκεφάλου, που σχετίζονται κυρίως με τη 
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ρύθμιση του συναισθήματος και  τη λήψη αποφάσεων, εξαιτίας της μακροχρόνιας και βαριάς 

χρήσης αλκοόλ, παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση υποτροπής (Bechara et al., 2001). 

Ειδικότερα, οι αλλαγές σε εγκεφαλικό επίπεδο (νευροπροσαρμογές) , σε περιοχές που 

συνδέονται με την ρύθμιση του συναισθήματος και τη λήψη αποφάσεων, αλληλεπιδρούν με 

περιβαλλοντικούς παράγοντες, οδηγώντας σε συμπεριφορές αναζήτησης και κατανάλωσης 

αλκοόλ. Οι παράγοντες κινδύνου που αυξάνουν τις πιθανότητες   υποτροπής είναι τρεις: η λήψη 

έστω και μιας μικρής ποσότητας της ουσίας, η έκθεση σε συνεξαρτημένα με τη λήψη και τις 

δράσεις της ουσίας ερεθίσματα  και η έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες.  

Η κατανάλωση μικρής ποσότητας αλκοόλ (alcohol-induced priming) από υποκείμενα που 

ήταν εξαρτημένα στο αλκοόλ, είναι ικανή να προκαλέσει υποτροπή. Η έκθεση στο αλκοόλ, 

ακόμη και μετά από ένα μεγάλο διάστημα αποχής, μπορεί να προκαλέσει απώλεια ελέγχου, 

ακαταμάχητη επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ (craving) και τελικά επανεγκατάσταση της 

κατάχρησης και συστηματικής χρήσης αλκοόλ (Parker & Mcdonald, 2000). Οι ντοπαμινεργικοί 

νευρώνες  του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου, οι οποίοι νευρώνουν μεταιχμιακές περιοχές, 

όπως ο επικλινής πυρήνας καθώς και τον έσω πρoμετωπιαίο φλοιό, φαίνεται να εμπλέκονται 

στον μηχανισμό της ουσιοεπαγόμενης υποτροπής (Schmidt et al., 2005).  Συγκεκριμένα, η 

κατανάλωση μικρής ποσότητας αλκοόλ ενεργοποπιεί το κοιλιακό καλυπτικό πεδίο, μια περιοχή 

που σχετίζεται με τις ενισχυτικές ιδιότητες του αλκοόλ. Η ενεργοποίηση αυτή  προκαλεί  

απελευθέρωση ντοπαμίνης στον έσω προμετωπιαίο φλοιό, η οποία με την σειρά της 

ενεργοποιεί τα γλουταμινεργικά νευροδιαβιβαστικά συστήματα του επικλινούς πυρήνα μέσω 

δύο ρευμάτων: του κοιλιακού και του ραχιαίου. Το κοιλιακό ρεύμα προβάλει στον κορμό του 

επικλινούς πυρήνα ενώ το ραχιαίο στο κέλυφος. Τα δύο αυτά ρεύματα φαίνεται να 

διαδραματίζουν διαφορετικό ρόλο στην πρόκληση υποτροπής. Η ενεργοποίηση κοιλιακού 

ρεύματος φαίνεται να σχετίζεται με το κίνητρο για λήψη αλκοόλ ενώ η ενεργοποίηση του 

ραχιαίου ρεύματος φαίνεται να σχετίζεται με την εκδήλωση της συμπεριφοράς (Breese et al., 

2011). 

Επιπρόσθετα, τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ συνδέουν  τη διαδικασία 

λήψης αλκοόλ αλλά και την εμπειρία της δράσης του με ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, 

ανθρώπους και συναισθήματα. Η έκθεση στα παραπάνω ερεθίσματα, φαίνεται, ότι μπορεί να 

πυροδοτήσει την υποτροπή ακόμα και μετά από μία σχετικά μακρά περίοδο αποχής από το 

αλκοόλ καθώς τα εξαρτημένα υποκείμενα έχουν σχηματίσει μνήμες  και έχουν αναπτύξει 

εξαρτημένη μάθηση. Μελέτες νευροαπεικόνισης έδειξαν ότι η έκθεση, υποκειμένων με 

διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ, σε  συνεξαρτημένα με το αλκοόλ ερεθίσματα προκαλεί την 

ενεργοποίηση περιοχών του μετωπιαίου λοβού καθώς και του μεταιχμιακού συστήματος (έσω 
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προμετωπιαίος φλοιός, κογχομετωπιαίος φλοιός, πρόσθια έλικα του προσαγωγίου, ραβδωτό 

σώμα, αμυγδαλή). Η ενεργοποίηση αυτή δεν παρατηρήθηκε μετά την έκθεση των υποκειμένων 

σε ουδέτερα ερεθίσματα  (Buhler & Mann, 2011). 

  Επιπρόσθετα, η αμυγδαλή φαίνεται να παίζει σπουδαίο ρόλο  στην προκαλούμενη από 

συνεξαρτημένα ερεθίσματα υποτροπή στη χρήση αλκοόλ, καθώς αποτελεί  τη δομή στην οποία 

ολοκληρώνονται οι πληροφορίες τόσο για τα ερεθίσματα όσο και για την ίδια την ουσία. 

Επιπλέον, η περιοχή αυτή φαίνεται να διαδραματίζει  σπουδαίο ρόλο  στην ανάπτυξη της 

παβλοβιανής εξαρτημένης μάθησης, κατά την οποία τα διάφορα ερεθίσματα που εμφανίζονται 

κατά τη λήψη αλκοόλ αλλά και κατά τη διάρκεια της δράσης  συνδέονται με την ίδια την ουσία 

και τη χρήση της (Hamlin et al., 2007). 

Το στρες, αποτελεί επίσης παράγοντα κινδύνου που αυξάνει τις πιθανότητες υποτροπής 

στη χρήση αλκοόλ (Breese et al., 2011). Νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν βρει σημαντικές 

συσχετίσεις ανάμεσα στις αλλαγές σε κυκλώματα του εγκεφάλου που εμπλέκονται στο στρες  

και στην αύξηση τόσο της ακαταμάχητης επιθυμίας για κατανάλωση αλκοόλ (craving) όσο και 

της πιθανότητας υποτροπής (Sinha et al., 2009). Συγκεκριμένα, φαίνεται  ότι τα υποκείμενα με 

διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ, εμφανίζουν αυξημένη ευαλωτότητα στην πρόκληση στρες, 

αλλά και αυξημένες αντιδράσεις στο στρες σε σύγκριση με υποκείμενα ελέγχου (Breese et al., 

2011). Η χρόνια και βαριά κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να οδηγεί σε ρύθμιση προς τα πάνω 

των CRF1 υποδοχέων και ρύθμιση προς τα κάτω των CRF2, ενώ παράλληλα η περίοδος 

απεξάρτησης από το αλκοόλ χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλά επίπεδα εκλυτικού παράγοντα 

της κορτικοτροπίνης (CRF), τα οποία χρειάζεται αρκετός χρόνος αποχής για να επιστρέψουν 

σε φυσιολογικό επίπεδο, χρόνος που συνδέεται και με την επιστροφή του αριθμού των 

υποδοχέων CRF1 στο φυσιολογικό (Roberto et al., 2010). 

Τέλος,  άλλα ερευνητικά δεδομένα προτείνουν ότι η υποτροπή στο αλκοόλ λόγω έκθεσης 

σε στρεσογόνους παράγοντες προϋποθέτει μια αλληλεπίδραση μεταξύ του νοραδρενεργικού 

συστήματος και του εκλυτικού παράγοντα της κορτικοτροπίνης (CRF) στον βασικό πυρήνα 

της τελικής ταινίας (Brown et al., 2009). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ 

 

Ο αλκοολισμός συνδέεται με μη φυσιολογικές γνωστικές, συμπεριφορικές και 

συναισθηματικές λειτουργίες. Δεδομένα από ποικίλες δοκιμασίες νευροψυχολογικής 

αξιολόγησης αλλά και από νευροαπεικονιστικές μελέτες δείχνουν ότι η επίδραση του αλκοόλ 
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στις λειτουργίες αυτές δεν είναι ενιαία. Ερευνητικά δεδομένα υποδεικνύουν, ότι κάποιες 

λειτουργίες βλάπτονται σε μικρό βαθμό, άλλες σε μεγαλύτερο ενώ κάποιες παραμένουν 

ακέραιες. Επιπρόσθετα ορισμένες λειτουργίες μπορούν να ανακάμψουν μετά από κάποιο 

διάστημα αποχής ωστόσο σε άλλες η βλάβη φαίνεται να είναι ανεπανόρθωτη. 

 

2.1. Μνήμη και αλκοόλ  

 

Η μνήμη σχετίζεται με την αποθήκευση πληροφοριών με σκοπό τη μελλοντική  τους 

χρήση. Ο χρόνος διατήρησης των πληροφοριών αυτών στον ανθρώπινο εγκέφαλο κυμαίνεται 

από κλάσματα δευτερολέπτου μέχρι και ολόκληρη τη ζωή. Η λειτουργία της μνήμης δεν είναι 

ενιαία, αλλά  αποτελείται από διάφορα επιμέρους στοιχεία, τα οποία διέπονται από 

διαφορετικές αρχές και βασίζονται σε διαφορετικά νευρωνικά δίκτυα (Tulving & Craik, 2000). 

Στη παρούσα ενότητα θα περιγράψουμε τις επιδράσεις της κατάχρησης αλκοόλ στη λειτουργία 

της μνήμης. Ειδικότερα θα εστιάσουμε τόσο στα συστήματα πρόδηλης μνήμης (επεισοδιακή 

και σημασιολογική), όσο και στα συστήματα άδηλης μνήμης (αντιληπτική και διαδικαστική). 

Στη μνήμη εργασίας, με την οποία συγκρατούμε πληροφορίες για περιορισμένο χρόνο σε μία 

κατάσταση ενεργούς συνείδησης, θα αναφερθούμε κατά την περιγραφή των επιδράσεων του 

αλκοόλ στις εκτελεστικές λειτουργίες, καθώς αυτή αποτελεί βασικό κομμάτι των εκτελεστικών 

λειτουργιών. 

 

2.2. Επεισοδιακή μνήμη  

 

Η επεισοδιακή μνήμη, ορίζεται ως η μνήμη των βιωματικών γεγονότων που τοποθετούνται 

με σαφήνεια στο τοπικό και χρονικό πλαίσιο απόκτησής τους (Tulving, 2002). Οι περισσότερες 

μελέτες που ερευνούν την επίδραση της χρόνιας κατάχρησης αλκοόλ στη μνήμη αυτή, 

εξετάζουν μέσω κλασσικών ψυχομετρικών δοκιμασιών, τις ικανότητες μάθησης. Τα 

ελλείμματα στη μάθηση φαίνεται να αφορούν τόσο τις λεκτικές (Sherer et al., 1992)  όσο και 

τις μη λεκτικές πληροφορίες (Beatty et al., 1995. Tivis et al., 1995) αλλά και σύνθετα σχήματα, 

σύμβολα, οπτική τοποθεσία (visual location) και οπτικό μοτίβο (visual pattern) (Kopera et al., 

2012).  

Στις δοκιμασίες που εξετάζουν την επεισοδιακή μνήμη, τα άτομα με διαταραχές από τη 

χρήση αλκοόλ εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα μη διαταραγμένα άτομα. 

Φαίνεται όμως, ότι τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ μπορούν να μάθουν 

(υπάρχουν αποδείξεις μάθησης) μέσω των επαναλαμβανόμενων δοκιμών (Noel et al., 2012). 
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Οι δυσκολίες μάθησης, που παρουσιάζουν οι αλκοολικοί ασθενείς, αποδίδονται από μερικούς 

μελετητές σε μια ξεπερασμένη γενιά στρατηγικών μάθησης (Noel et al., 2012). Επιπλέον, τα 

υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ, φαίνεται να παρουσιάζουν ελλείμματα στην 

ανάκληση των πληροφοριών τόσο μετά από αυθόρμητη κωδίκευση όσο και μετά από 

επεξεργασία, κωδίκευση (Pitel et al., 2007-a).  

Τόσο το χωρικό όσο και το χρονικό πλαίσιο της κωδίκευσης φαίνεται να είναι  

ελλειμματικά στα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ. Μελέτες δείχνουν ότι 

επηρεάζονται τόσο η αναγνώριση της χρονικής σειράς όσο και του χωρικού πλαισίου. Οι 

ασθενείς με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ τείνουν να μην ανακαλούν ολοκληρωμένα 

επεισόδια (λάθη στην ανάκληση του χωρικού ή χρονικού πλαισίου) παρουσιάζοντας μη 

ολοκληρωμένη επεισοδιακή μνήμη (Pitel et al., 2007-b). Η μνήμη των πηγών, δηλαδή η 

ικανότητα διάκρισης της προέλευσης μιας πληροφορίας εμφανίζεται επίσης ελλειμματική στον 

αλκοολισμό (Schwartz et al., 2002). 

H προοπτική μνήμη φαίνεται επίσης ελλειμματική στα υποκείμενα με διαταραχές από τη 

χρήση αλκοόλ (Heffernan, 2008). Αυτό το είδος μνήμης αφορά στην ενθύμηση εκτέλεσης μιας 

σκόπιμης (προγραμματισμένης) πράξης στο μέλλον χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε ρητής 

οδηγίας ενθύμησης. Επιπρόσθετα οι αλκοολικοί ασθενείς δεν φαίνεται να χρησιμοποιούν σε 

ικανοποιητικό βαθμό εναλλακτικές εσωτερικές και εξωτερικές στρατηγικές  μνήμης  

προκειμένου να αναπληρώσουν τα ελλείμματα στην προοπτική τους μνήμη (Heffernan et al., 

2002).  Η χρόνια κατάχρηση αλκοόλ οδηγεί σε ελλείμματα και στην αυτονοητική συνείδηση 

(autonoetic consciousness), τα οποία αντικατοπτρίζονται στις δυσκολίες που έχουν τα άτομα 

με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ να αναβιώσουν (reliving-rexperiencing) το παρελθόν 

(Pitel et al., 2007-b). 

Τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ εμφανίζουν ελλείμματα και στην 

αυτοβιογραφική μνήμη. Το σύστημα αυτό, αφορά στη μνήμη που έχουμε για τη ζωή μας, η 

οποία σχηματίζεται  τόσο από ειδικότερα προσωπικά γεγονότα (επεισοδιακά στοιχεία) όσο και 

από γενικότερη γνώση για τον εαυτό (σημασιολογικά στοιχεία). Τα υποκείμενα με διαταραχές 

από τη χρήση αλκοόλ φαίνεται να ανακαλούν με μικρότερη συχνότητα ειδικότερες μνήμες ενώ 

παρουσιάζουν φυσιολογικά επίπεδα ανάκλησης στις γενικές μνήμες συγκριτικά με την ομάδα 

ελέγχου (D’Argembeau et al., 2006). 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι τα περισσότερα συστατικά στοιχεία της επεισοδιακής μνήμης 

είναι ελλειμματικά σε υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει το γεγονός, ότι οι αλκοολικοί ασθενείς φαίνεται να έχουν μειωμένη συνείδηση σε 

σχέση με τα ελλείμματα που παρουσιάζουν στην επεισοδιακή τους μνήμη. Συγκεκριμένα, τα 
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υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ έχουν την τάση να υπερεκτιμούν την απόδοση 

της επεισοδιακής τους μνήμης σε δοκιμασίες μετα-μνήμης (συνείδηση λειτουργίας της μνήμης) 

και να θεωρούν ότι έχουν τις ίδιες επιδόσεις με το φυσιολογικό πληθυσμό  (Le Berre et al., 

2010).  

Ο συνδυασμός των ελλειμμάτων στην επεισοδιακή μνήμη και της μειωμένης συνείδησής 

τους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα χαμηλή λειτουργικότητα στην καθημερινή ζωή όπως έδειξε 

μια μελέτη που χρησιμοποίησε δοκιμασίες με οικολογική εγκυρότητα. Συγκεκριμένα οι 

ερευνητές υπέβαλαν μια ομάδα 20 ασθενών με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ και μια ομάδα 

ελέγχου, σε μια δοκιμασία εικονικών αγορών (shopping task), μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 

και σε άλλες νευροψυχολογικές δοκιμασίες. Η μελέτη έδειξε ότι οι αλκοολικοί ασθενείς είχαν 

χαμηλότερες επιδόσεις στη δοκιμασία εικονικών αγορών, (shopping task) συγκριτικά με την 

ομάδα ελέγχου. Οι επιδόσεις αυτές συσχετίστηκαν, από τους ερευνητές  με την φτωχή απόδοση 

των υποκειμένων αυτών στη λεκτική επεισοδιακή μνήμη, στην ταχύτητα επεξεργασίας 

πληροφοριών και σε άλλες εκτελεστικές λειτουργίες (Laloyaux et al., 2012). 

Η επεισοδιακή μνήμη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ένα κύκλωμα του εγκεφάλου που 

ονομάζεται κύκλωμα  Papez. Το κύκλωμα αυτό βρίσκεται στην έσω πλευρά του εγκεφάλου και 

ενώνει τον φλοιό με τον υποθάλαμο. Σημαντικό ρόλο φαίνεται να παίζει ο ιππόκαμπος, ο 

πρόσθιος θάλαμος και οι περιοχές γύρω από το στέλεχος. Τα ελλείμματα στην επεισοδιακή 

μνήμη μπορεί να συνδέονται με βλάβες στα δεμάτια ινών της λευκής ουσίας, στο δεμάτιο του 

προσαγωγίου και στην ψαλίδα,  τα  οποία  διασύνδεουν τον ιππόκαμπο, τον θάλαμο και τον 

σκελετό του μαστίου στο κύκλωμα Papez, επηρεάζοντας με τον τρόπο αυτό το παραπάνω 

εγκεφαλικό δίκτυο (Schulte et al., 2010).    

Μεταθανάτιες μελέτες, σε ασθενείς με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ έδειξαν ατροφία 

στους σκελετούς του μαστίου  και στον ραχιαίο έσω πύρηνα του θαλάμου (Harding et al., 2000. 

Harper et al., 2003).  Επιπρόσθετα έρευνες in vivo απεικόνισης του εγκεφάλου έδειξαν απώλεια 

όγκου στον σκελετό του μαστίου, στον ιππόκαμπο και στον θάλαμο (Cardenas et al., 2007. 

Chanraud et al., 2007) αλλά δεν έδειξαν κάποια συσχέτιση ανάμεσα στις ανωμαλίες της  

μακροδομής της φαιάς ουσίας  και στα ελλείμματα της επεισοδιακής μνήμης. Η έλλειψη 

συσχέτισης μεταξύ των επιδόσεων στην επεισοδιακή μνήμη και του μεγέθους των περιοχών 

του εγκεφάλου επιβεβαιώθηκε και από μια άλλη μελέτη η οποία χρησιμοποίησε 

νευροαπεικόνιση τανυστή διάχυσης (Chanraud et al., 2009). Η έρευνα αυτή έδειξε ότι η 

χαμηλές επιδόσεις στη λεκτική επεισοδιακή μνήμη  συσχετίζονται περισσότερο με αλλαγές στη 

μικροδομή της φαιάς ουσίας στις παραιπποκάμπειες  περιοχές, του μετωπιαίου φλοιού και του 

αριστερού κροταφικού φλοιού. Επομένως, οι βλάβες στη μικροδομή της φαιάς ουσίας μπορούν 
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να αποτελέσουν  καλύτερο προβλεπτικό παράγοντα για τα ελλείμματα της επεισοδιακής 

μνήμης στον αλκοολισμό σε σύγκριση τις βλάβες στη μακροδομή.  

Η επεισοδιακή μνήμη συνδέεται στενά με την μνήμη εργασίας. Έτσι κάποιες μελέτες 

διερεύνησαν τις σχέσεις ανάμεσα στις εκτελεστικές δυσλειτουργίες και στα ελλείμματα της 

επεισοδιακής μνήμης προκειμένου να διαπιστώσουν αν τα ελλείμματα στις εκτελεστικές 

λειτουργίες μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνα  για την αποδιοργάνωση της επεισοδιακής 

μνήμης. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι τα ελλείμματα στην επεισοδιακή μνήμη που 

παρουσιάζονται στον αλκοολισμό δεν μπορούν να θεωρηθούν αποτέλεσμα της δυσλειτουργίας 

των κυκλωμάτων που σχετίζονται με τις εκτελεστικές λειτουργίες, αλλά ως ελλείμματα που 

οφείλονται σε βλάβες του κροταφικού λοβού  (Pitel et al., 2007-b. Noel et al., 2012). 

Επιπλέον, έχει αναφερθεί μειωμένος όγκος του ιπποκάμπου και σε αλκοολικούς ασθενείς 

που δεν παρουσίαζαν ελλείμματα στην επεισοδιακή μνήμη. Το εύρημα αυτό δείχνει ότι η 

συρρίκνωση του ιπποκάμπου δεν μπορεί να εξηγήσει από μόνη της τα ελλείμματα στην 

επεισοδιακή μνήμη που παρατηρούνται σε αλκοολικούς ασθενείς (Sullivan  et al., 1995). 

 

Η Επεισοδιακή μνήμη στο σύνδρομο Korsakoff 

 

Τα υποκείμενα με σύνδρομο Korsakoff παρουσιάζουν αρκετά πιο σοβαρά ελλείμματα 

στην επεισοδιακή μνήμη σε σύγκριση με τους αλκοολικούς ασθενείς που δεν εμφανίζουν το 

σύνδρομο (Fama et al., 2012. Krabbendam et al., 2000). Επιπλέον φαίνεται ότι τα υποκείμενα 

με Korsakoff  παρουσιάζουν  δυσανάλογα  ελλείμματα στις ικανότητες κωδίκευσης σε 

σύγκριση με τα ελλείμματα στις ικανότητες  ανάκλησης (Asselen et al., 2005).  

H Pitel και συνεργάτες της (2009) εξέτασαν τα επιμέρους στοιχεία της επεισοδιακής 

μνήμης σε υποκείμενα με σύνδρομο Korsakoff, σε αλκοολικούς ασθενείς που δεν εμφάνιζαν 

το σύνδρομο αυτό και σε υποκείμενα ελέγχου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι υπήρχαν 

ομοιότητες στο προφίλ των ελλειμμάτων, στα επιμέρους στοιχεία της επεισοδιακής μνήμη στις 

δύο πειραματικές ομάδες. Ωστόσο, τα υποκείμενα που εμφάνιζαν το σύνδρομο Korsakoff 

παρουσίαζαν συστηματικά χαμηλότερες επιδόσεις, συγκριτικά με τα υποκείμενα με διαταραχές 

από τη χρήση αλκοόλ που δεν εμφάνιζαν το σύνδρομο αυτό.  

Περεταίρω ανάλυση των ατομικών επιδόσεων στην επεισοδιακή μνήμη έδειξε μία 

απροσδόκητη αλληλοεπικάλυψη, καθώς  οι χειρότερες επιδόσεις  των αλκοολικών ασθενών 

χωρίς σύνδρομο Korsakoff παρουσίαζαν ταύτιση με τις καλύτερες επιδόσεις των ασθενών με 

Korsakoff.  Έτσι, οι ερευνητές υποστήριξαν την ιδέα ότι οι αλκοολικοί ασθενείς χωρίς  

σύνδρομο Korsakoff  που είχαν παρόμοιες επιδόσεις σε δοκιμασίες  επεισοδιακής μνήμης με 
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τα υποκείμενα που εκδήλωσαν το σύνδρομο Korsakoff, μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδα 

κινδύνου για την ανάπτυξη  του συνδρόμου. 

Μια πρόσφατη μελέτη αξιολόγησε μια ομάδα 56 αλκοολικών υποκειμένων με βάση τα 

διαγνωστικά κριτήρια για την εγκεφαλοπάθεια Wernicke που έχουν προτείνει ο Caine και οι 

συνεργάτες του (1997).  Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αυτοί πρότειναν την πλήρωση  δύο  

τουλάχιστον, από τα παρακάτω κριτήρια σε υποκείμενα με ιστορικό χρόνιου αλκοολισμού για 

τη διάγνωση της εγκεφαλοπάθειας Wernicke: α) διατροφικά ελλείμματα, β) οφθαλμοκινητικές 

δυσλειτουργίες κάθε μορφής, γ)  δυσλειτουργία της παρεγκεφαλίδας και δ) μεταβολή 

ψυχολογικής κατάστασης ή ήπια ελλείμματα στη μνήμη. Η εξέταση των 56 υποκειμένων με 

διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ με βάση τα παραπάνω κριτήρια, τα οποία επεκτάθηκαν,  ώστε 

με την πλήρωση ακόμη και ενός κριτηρίου τα υποκείμενα να εντάσσονται σε ομάδα κινδύνου 

για εγκεφαλοπάθεια Wernicke, έδειξε ότι το 27% δεν πληρούσε κανένα κριτήριο, το 57% 

βρισκόταν σε κίνδυνο για την ανάπτυξη εγκεφαλοπάθειας και το 16% παρουσίαζε σημάδια 

εγκεφαλοπάθειας Wernicke. Στη συνέχεια, οι ερευνητές αξιολόγησαν τις γνωστικές επιδόσεις 

των 56 αλκοολικών ασθενών καθώς και 38 υποκειμένων ελέγχου, μέσω νευροψυχολογικών 

δοκιμασιών.  Η αξιολόγηση αυτή έδειξε ότι  τα αλκοολικά υποκείμενα που δεν πληρούσαν 

κανένα κριτήριο για εγκεφαλοπάθεια Wernicke παρουσίασαν παρόμοιες επιδόσεις στις 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες με την ομάδα έλεγχου, αυτοί που πληρούσαν μόνο ένα κριτήριο 

παρουσίαζαν ήπια έως μετρίου βαθμού ελλείμματα σε κάποιες γνωστικές λειτουργίες ενώ η 

ομάδα που πληρούσε δύο ή περισσότερα κριτήρια παρουσίαζε σοβαρότερα ελλείμματα σε όλες 

τις γνωστικές λειτουργίες που εξετάστηκαν. Έτσι, οι ερευνητές υποστήριξαν ότι η παρουσία 

των ενδείξεων για εγκεφαλοπάθεια Wernicke μπορεί να συνδεθεί τουλάχιστον σε κάποιο 

βαθμό, με το βαθμό σοβαρότητας των σχετιζόμενων με το αλκοόλ  γνωστικών  ελλειμμάτων. 

Επιπλέον  πρότειναν ότι οι ασθενείς με Korsakoff μπορούν να θεωρηθούν “απλοί” αλκοολικοί 

ασθενείς, των οποίων τα υπάρχοντα ελλείμματα, πιθανόν εξαιτίας  των νευροτοξικών 

επιδράσεων της αιθανόλης στο κύκλωμα Papez, επιδεινώθηκαν από την έλλειψη θειαμίνης 

οδηγώντας σε αμνησιακό σύνδρομο (Pitel et al., 2011). 

Νευροαπεικονιστικές μελέτες ενισχύουν την παραπάνω υπόθεση καθώς δείχνουν μια 

διαβάθμιση της συρρίκνωσης του μεγέθους του εγκεφάλου από τους  αλκοολικούς ασθενείς 

χωρίς επιπρόσθετες νευρολογικές διαταραχές σε αυτούς με Korsakoff, κυρίως στις περιοχές 

που σχετίζονται με την επεισοδιακή μνήμη όπως ο ιππόκαμπος, ο σκελετοί του μαστίου και ο 

θάλαμος  (Sullivan & Pfefferbaum, 2009). Ενώ η σύγκριση του όγκου της λευκής και της φαιάς 

ουσίας σε αλκοολικούς ασθενείς  με ή χωρίς  Korsakoff έδειξε σημαντικές ομοιότητες στη 

μορφή της βλάβης τόσο στη λευκή όσο και στη φαιά ουσία, στις δύο ομάδες, μόνο κάποιες 



22 
 

περιοχές κλειδιά της παρεγκέφαλιδας , ο έσω θάλαμος, οι σκελετοί του μαστίου και το 

μεσολόβιο βρέθηκαν να έχουν υποστεί μεγαλύτερες βλάβες στα υποκείμενα με σύνδρομο 

Korsakoff  (Pitel et al., 2012). 

 

2.3. Σημασιολογική μνήμη  

 

Η σημασιολογική μνήμη έχει αρκετά στενή σχέση με την επεισοδιακή μνήμη. Η μνήμη 

αυτή αναφέρεται στη γενική επίγνωση της ύπαρξης του κόσμου και των αντικείμενων, των 

γεγονότων και της τάξης μέσα σε αυτά ανεξάρτητα από τον εαυτό και συγκεκριμένα 

προσωπικά βιώματα (Tulving, 1985. Tulving, 2001). 

Οι επιδράσεις της χρόνιας κατάχρησης αλκοόλ στα προϋπάρχοντα δίκτυα σημασιολογικής 

μνήμης δεν έχουν διερευνηθεί διεξοδικά. Μία μελέτη εξέτασε τη χρονικά απομακρυσμένη 

σημασιολογική μνήμη και έδειξε ότι τα υποκείμενα με εξάρτηση στο αλκοόλ  είχαν παρόμοιες 

αποδόσεις με την ομάδα ελέγχου. Μειωμένες επιδόσεις παρατηρήθηκαν μόνο στα υποκείμενα 

εκείνα που επιπρόσθετα είχαν προσβληθεί από τον ιό επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας 

(HIV) (Fama et al., 2011). Ωστόσο, την πρώτη περίοδο της νηφαλιότητας, οι αλκοολικοί 

ασθενείς φαίνεται να παρουσιάζουν ελλείμματα στην κωδίκευση νέας σημασιολογικής μνήμης 

(Pitel et al., 2007-b). 

 

Σημασιολογική μνήμη στο σύνδρομο Korsakoff 

 

Oι ασθενείς με Korsakoff φαίνεται να παρουσιάζουν ελλείμματα στη σημασιολογική τους 

μνήμη. Ειδικότερα, μια ανασκόπηση βιβλιογραφίας εξέτασε τη μνήμη, χρονικά 

απομακρυσμένων, δημοσίων πληροφοριών (σημαντικά πρόσωπα και γεγονότα) γενικών 

σημασιολογικών πληροφοριών (λεξιλόγιο) και αυτοβιογραφικών στοιχείων (γεγονότα 

προσωπικής ζωής). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι  οι ασθενείς με Korsakoff παρουσίασαν 

σοβαρά ελλείμματα σε όλα τα επιμέρους συστήματα της μνήμης που εξετάστηκαν. Επιπλέον 

διαπιστώθηκε καλύτερη διατήρηση της μνήμης των προσωπικών βιωμάτων που έλαβαν κατά 

την παιδική ηλικία και την πρώτη περίοδο της εφηβείας (Race & Verfaellie, 2012). 

Επιπρόσθετα, μια άλλη μελέτη έδειξε ότι τα υποκείμενα με Korsakoff παρουσιάζουν 

σοβαρότερα ελλείμματα και στην πρόσληψη καινούργιας σημασιολογικής γνώσης σε 

σύγκριση με τους αλκοολικούς ασθενείς  που δεν εμφανίζουν το σύνδρομο (Pitel et al., 2009). 
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2.4. Αντιληπτική μνήμη  

 

Η αντιληπτική μνήμη, αποτελεί ένα σύστημα άδηλης μνήμης και αφορά ερεθίσματα που 

δεν έγιναν αντικείμενο προσοχής, δημιούργησαν όμως κάποιας μορφής αναπαραστάσεις οι 

οποίες επιδρούν στην εκτέλεση μεταγενέστερων δοκιμασιών-δραστηριοτήτων (Tulving & 

Schacter, 1990). 

 

Σιωπηρή αντιληπτική μάθηση 

 

Η λειτουργία αυτή σχετίζεται με το φαινόμενο ευόδωσης (priming) δηλαδή την ικανότητα 

να αντιλαμβανόμαστε ένα ερέθισμα (πχ. μια λέξη ή ένα αντικείμενο), σε σχέση με την 

προηγούμενη –πρόσφατη έκθεση στο ερέθισμα αυτό (Tulving & Schacter, 1990). Οι ασθενείς 

με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ φαίνεται παρουσιάζουν φυσιολογικά επίπεδα σιωπηρής 

αντιληπτικής μάθησης (Fama et al., 2004; 2006) παρόλο που εμφανίζουν ελλείμματα στην 

οπτική τους αντίληψη. Ωστόσο τα υποκείμενα αυτά φαίνεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές 

γνωστικές στρατηγικές προκειμένου να αντεπεξέλθουν σε  δοκιμασίες σιωπηρής αντιληπτικής 

μάθησης. Ενώ τα υγιή υποκείμενα χρησιμοποιούν τις βασικές οπτικοκινητικές διεργασίες, οι 

αλκοολικοί ασθενείς βασίζονται στις ανώτερες εκτελεστικές διεργασίες. Η  διαφορετική αυτή 

γνωστική στρατηγική δείχνει ότι οι αλκοολικοί επιστρατεύουν σε μεγαλύτερο βαθμό 

γνωστικούς πόρους και λιγότερο αποτελεσματικά νευρικά συστήματα πιθανόν επειδή ο 

αλκοολισμός συνδέεται  με δυσλειτουργία στα άρτια νευρικά συστήματα (optimal neural 

systems) (Pitel et al., 2014). 

 

Σιωπηρή Αντιληπτική μάθηση στο Σύνδρομο Korsakoff 

 

Η αντιληπτική μνήμη των υποκειμένων με σύνδρομο Korsakoff εμφανίζεται ελλειμματική. 

Παρόλα αυτά οι ασθενείς αυτοί φαίνεται να παρουσιάζουν αντιληπτική  μάθηση. Επιπρόσθετα  

φαίνεται ότι τα υποκείμενα αυτά μπορούν να διατηρήσουν μια άδηλη αντιληπτική πληροφορία 

για μεγάλες περιόδους (Fahle & Daum, 2002). Ο Verfaellie και οι συνεργάτες του (1996) 

έδειξαν ότι οι ασθενείς αυτοί μπορούν  να ταυτοποιήσουν κομμάτια εικόνων (fragement 

pictures)  που είδαν στο παρελθόν πιο γρήγορα σε σχέση με καινούργιες εικόνες όμως  οι 

επιδράσεις ευόδωσης (priming effect) που παρατηρούνται στους ασθενείς με Korsakoff είναι 

συγκριτικά μικρότερες, σε σύγκριση με τους αλκοολικούς ασθενείς που δεν εμφανίζουν το 
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σύνδρομο.  Επιπλέον μια άλλη μελέτη έδειξε ότι τα υποκείμενα με Korsakoff εμφανίζουν 

αντιληπτική μάθηση, μετά από συνεχόμενη έκθεση στο ερέθισμα, ανεξάρτητα  από  τα 

ελλείμματα στις οπτικοκινητικές ικανότητες και στην πρόδηλη μνήμη. Οι ερευνητές 

υποστήριξαν ότι η σχετικά φυσιολογική λειτουργία της αντιληπτικής μνήμης πιθανόν 

οφείλεται στα νευρωνικά δίκτυα του οπίσθιου φλοιού, τα οποία φαίνεται να είναι σχετικά 

ανεπηρέαστα στους ασθενείς με Korssakoff και είναι ανεξάρτητα από  τα διεγκεφαλικά και 

ιπποκάμπια νευρωνικά κυκλώματα στα οποία βασίζεται η πρόδηλη μνήμη  (Fama et al., 2006). 

 

2.5. Διαδικαστική μνήμη 

 

Η διαδικαστική μνήμη αφορά στην κωδίκευση αποθήκευση και ανάκληση διαδικασιών 

σχετικών με κινητικές, οπτικοχωρικές και γνωστικές ικανότητες. Το σύστημα αυτό αποτελεί 

μια δυναμική διεργασία που περιλαμβάνει διάφορες φάσεις (γνωστική, συνειρμική, αυτόνομη) 

και έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση μιας διαδικασίας όπως για παράδειγμα η 

εκμάθηση οδήγησης ποδηλάτου (Beaunieux et al., 2006). 

Στα πρώτα στάδια της περιόδου νηφαλιότητας τα υποκείμενα με εξάρτηση στο αλκοόλ 

φαίνεται να επιλύουν τα γνωστικά διαδικαστικά προβλήματα βραδύτερα και να 

πραγματοποιούν περισσότερες κινήσεις προκείμενου να πραγματοποιήσουν μία νέα γνωστική 

διαδικασία (Pitel et al., 2007-b). Επιπλέον οι αλκοολικοί είναι βραδύτεροι από την ομάδα 

ελέγχου θυσιάζοντας την ταχύτητα προκειμένου να επιτύχουν ακρίβεια. Μετά από πολλαπλές 

επαναλήψεις όμως κατορθώνουν να καλύψουν τη διαφορά και να επιτύχουν παρόμοιες 

επιδόσεις με την ομάδα ελέγχου. Παρόλο που οι αλκοολικοί ασθενείς δεν παρουσιάζουν  τις  

επιδόσεις της ομάδας ελέγχου μπορούν ακόμη να λύσουν προβλήματα στο τέλος της φάσης 

εκμάθησης εφαρμόζοντας υψηλότερης τάξης γνωστικές διαδικασίες προκειμένου να επιτύχουν 

φυσιολογικά επίπεδα μάθησης. Τα ελλείμματα στην επεισοδιακή μνήμη και στη μνήμη 

εργασίας δεν επιτρέπουν την αυτοματοποίηση της γνωστικής διαδικασίας εμποδίζοντας την 

ολοκλήρωση του γνωστικού και συνειρμικού σταδίου. Δηλαδή τα υποκείμενα με διαταραχές 

από τη χρήση αλκοόλ την πρώτη περίοδο της νηφαλιότητας  είναι ικανά να αποκτήσουν μία 

καινούργια γνωστική διαδικασία αλλά δυσκολότερα και σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε 

σχέση με τα μη εξαρτημένα υποκείμενα (Pitel et al., 2007-b. Pitel et al., 2014).  

Επιπρόσθετα, μια μελέτη που χρησιμοποίησε τη δοκιμασία rotary pursuit task  έδειξε ότι 

οι ασθενείς  με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ, παρά τα ελλείμματα  στη νοητική ταχύτητα 

και στα συστήματα πρόδηλης μνήμης, παρουσιάζουν σχετικά φυσιολογικές επιδόσεις στην 

κινητική διαδικαστική μάθηση (Fama et al., 2012). 
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Διαδικαστική  μνήμη στο σύνδρομο Korsakoff 

 

Τα υποκείμενα με σύνδρομο Korsakoff φαίνεται να διατηρούν τις ικανότητες  που 

αποκτήθηκαν, μέσω διαδικαστικής μάθησης, πριν την εμφάνιση του συνδρόμου. Ωστόσο, 

τίθενται ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα των ασθενών αυτών να αποκτήσουν νέες 

ικανότητες μέσω της διαδικαστικής μάθησης. Μερικές μελέτες έδειξαν ότι οι ικανότητες  

διαδικαστικής μάθησης είναι ελλειμματικές στους ασθενείς με σύνδρομο Korsakoff  

(Schmidtke et al., 1996) ενώ άλλες, ότι οι ικανότητες αυτές διατηρούνται (Kessels et al., 2007. 

Swinnen et al., 2005). Ειδικότερα όσον αφορά τη γνωστική διαδικαστική μάθηση, οι  Xu και 

Corkin, (2001) αναφέρουν ελλείμματα στην απόκτηση καινούργιων ικανοτήτων μάθησης, τα 

οποία αποδίδουν στα ελλείμματα της μνήμης εργασίας και της επεισοδιακής μνήμης των 

ασθενών με Korsakoff.   

Μία πρόσφατη μελέτη εξέτασε τις ικανότητες γνωστικής διαδικαστικής μάθησης σε 

υποκείμενα με Korsakoff, σε αλκοολικούς ασθενείς χωρίς σύνδρομο Korsakoff και συνέκρινε 

τα αποτελέσματα με ομάδα ελέγχου. Η μελέτη έδειξε ότι τα υποκείμενα με Korsakoff 

παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις, συγκριτικά με τα υποκείμενα με διαταραχές από τη 

χρήση αλκοόλ που δεν εμφάνιζαν σύνδρομο Korsakoff και την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον 

διαπιστώθηκε ότι αλκοολικοί χωρίς σύνδρομο Korsakoff παρουσίαζαν μία επιβράδυνση στη 

γνωστική διαδικαστική μάθηση αλλά στο τέλος της διαδικασίας μάθησης πέτυχαν παρόμοιες 

επιδόσεις με την ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι τα υποκείμενα με Korsakoff  

είχαν  χαμηλότερη απόδοση συγκριτικά με τις άλλες δύο ομάδες καθώς λόγω των σοβαρών 

ελλειμμάτων στην επεισοδιακή τους μνήμη δεν ήταν ικανά να χρησιμοποιήσουν 

αντισταθμιστικές στρατηγικές (Beaunieux et al., 2013). 

 

2.6. Εκτελεστικές λειτουργίες  

 

Οι εκτελεστικές λειτουργίες μπορούν  να οριστούν ως ένα σύνολο γνωστικών ικανοτήτων 

οι οποίες απαιτούνται για την επίλυση προβλημάτων και την στοχοκατευθηνόμενη 

συμπεριφορά. Μέσω των λειτουργιών αυτών οι άνθρωποι ελέγχουν και ρυθμίζουν τις 

συμπεριφορές και τις ικανότητές τους ώστε να μπορούν να συνδέσουν τις εμπειρίες του 

παρελθόντος με τις δράσεις του παρόντος, να δρουν για να πετύχουν μακροπρόθεσμα οφέλη, 

να οργανώνονται, να αξιολογούν, να προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους ανάλογα με τις 

συνθήκες, να θυμούνται σημαντικές πληροφορίες και να παίρνουν αποφάσεις. Στις λειτουργίες 
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αυτές περιλαμβάνονται η παρατεταμένη και η επιλεκτική προσοχή, η μνήμη εργασίας, ο 

καθορισμός στόχων, η οργάνωση, η επίλυση προβλημάτων, η αφαιρετική σκέψη και ο 

ανασταλτικός έλεγχος (Day et al., 2015).  

Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη σαφήνειας για τις διεργασίες που περιλαμβάνονται στις 

εκτελεστικές λειτουργίες και δεν υπάρχει κοινά αποδεκτός ορισμός. Επιπρόσθετα κάποιοι 

ερευνητές εξετάζουν συγκεκριμένες διεργασίες ενώ άλλοι εστιάζουν στην εξέταση ενός 

συνόλου διεργασιών με αποτέλεσμα να παρατηρείται ασυνέπεια στη χρήση του όρου και 

αλληλοεπικάλυψη.  Όμως παρά τα μεθοδολογικά προβλήματα, η ύπαρξη ελλειμμάτων στις 

εκτελεστικές λειτουργίες, των υποκειμένων με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ είναι, σε 

γενικές γραμμές, εμφανής (Day et al., 2015). 

Για παράδειγμα, μία μελέτη χρησιμοποίησε νευροψυχολογικές δοκιμασίες, οι οποίες 

αντλούν τη προέλευση τους από ζωικά μοντέλα (συγκριτική νευροψυχολογία), για να εξετάσει 

τις εκτελεστικές λειτουργίες σε υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσίαζαν ελλείμματα στη μνήμη εργασίας, στην 

επίλυση προβλημάτων καθώς και υψηλά επίπεδα ευαισθησίας-επιδεκτικότητας στις 

παρεμβολές (susceptibility to interference) (Oscar-Berman & Bardenhagen, 1998). Σε κάποια 

άλλη μελέτη, χορηγήθηκαν διάφορες νευροψυχολογικές δοκιμασίες τόσο σε υποκείμενα που 

παρουσίαζαν  διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ όσο και σε υποκείμενα που παρουσίαζαν 

διαταραχές από την χρήση  άλλων ουσιών. Οι ερευνητές, μέσω των δοκιμασιών αυτών, 

αξιολόγησαν την γλωσσική ικανότητα, τη συλλογιστική ικανότητα, τη γνωστική ευελιξία, την 

ικανότητα λήψης αποφάσεων, την αυτορρύθμιση και τη μνήμη εργασίας. Η μελέτη αυτή έδειξε 

ότι οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσίαζαν ελλείμματα στην ευχέρεια του λόγου καθώς και στη 

λήψη αποφάσεων (Fernandez-Serrano et al., 2010).  

Μερικές μελέτες χρησιμοποίησαν τη δοκιμασία Trail Making Test. Η δοκιμασία αυτή 

μετρά την γνωστική ευελιξία, την οπτική προσοχή και την κινητική ταχύτητα και έχει δύο 

εκδοχές. Στην πρώτη (TMT-A),  οι συμμετέχοντες καλούνται να ζωγραφίσουν μία γραμμή, η 

οποία συνδέει σειρές αριθμών σε ακολουθία ενώ στη δεύτερη εκδοχή (TMT-B) απαιτείται από 

τους συμμετέχοντες να σχεδιάσουν μία γραμμή η οποία συνδέει τόσο αριθμούς όσο και 

γράμματα που βρίσκονται σε λογική ακολουθία. Οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσίασαν 

σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις στη δοκιμασία αυτή σε σχέση με τα υποκείμενα ελέγχου 

(Berman et al., 2009. Loeber et al., 2010).   

Άλλες μελέτες αξιολόγησαν τις επιδόσεις υποκειμένων με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ σε σύγκριση με υποκείμενα ελέγχου μέσω της δοκιμασίας Ταξινόμησης καρτών του 

Wisconsin (Wisconsin Card Sorting Test). Μέσω της δοκιμασίας αυτής αξιολογείται η 
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αφαιρετική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και η ικανότητα μεταβολής νοητικής 

κατεύθυνσης (set shifting). Στη δοκιμασία ζητείται από τα πειραματικά υποκείμενα  να 

ομαδοποιήσουν  κάρτες με γεωμετρικά σχήματα, οι οποίες διαφέρουν ως προς το χρώμα, τον 

αριθμό και το σχήμα. Μετά από την τοποθέτηση της κάθε κάρτας ο εξεταστής αναφέρει αν 

είναι σωστή ή λάθος η τοποθέτηση αυτή, ενώ προβλέπεται αλλαγή κατηγορίας μετά από δέκα 

συνεχείς σωστές τοποθετήσεις, (π.χ. από το χρώμα στο σχήμα). Οι επιδόσεις αξιολογούνται με 

βάση τον αριθμό των κατηγοριών που συμπληρώθηκαν (WCST-κατηγορίες) και τον αριθμό 

των λαθών εμμονής (perseverative errors), δηλαδή την επίμονη τοποθέτηση καρτών σε λάθος 

κατηγορία ή με βάση το κριτήριο της προηγούμενης κατηγορίας, παρόλο που το κριτήριο αυτό 

έχει αλλάξει (WCST-λάθη εμμονής) (Heaton et al., 1993). Οι αλκοολικοί ασθενείς φαίνεται να 

έχουν χαμηλότερες επιδόσεις στη δοκιμασία αυτή σε σύγκριση με τα υποκείμενα ελέγχου 

(Oscar-Berman et al., 2009. Ratti et al., 2002). 

Επιπρόσθετα τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ φαίνεται ότι έχουν 

χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τα υποκείμενα ελέγχου στη δοκιμασία  χρώμα-λέξη του 

Stroop  (Stroop Color-Word Association test) (Ratti et al., 2002). Στη δοκιμασία αυτή οι 

εξεταζόμενοι διαβάζουν, όσο πιο γρήγορα μπορούν (45 δευτερόλεπτα), κάθετες στήλες σε τρία 

διαφορετικά φύλλα. Στο πρώτο φύλλο περιλαμβάνονται πέντε στήλες των είκοσι λέξεων-

χρωμάτων οι οποίες είναι γραμμένες με μαύρο μελάνι. Στο δεύτερο φύλλο απεικονίζονται οι 

ίδιες στήλες με σύμβολα (xxx) σε διάφορα από τα τρία χρώματα αντί για λέξεις, ενώ στο τρίτο 

φύλλο απεικονίζονται στις στήλες λέξεις-χρώματα χρωματισμένες με διαφορετικό χρώμα 

μελανιού από αυτό το οποίο αφορούν οι γραμμένες λέξεις. Τα πειραματικά υποκείμενα 

καλούνται να αναγνωρίσουν το χρώμα του μελανιού με το οποίο είναι γραμμένες οι λέξεις ή 

τα σύμβολα. Η ταχύτητα ανάγνωσης των ονομάτων των χρωμάτων στο πρώτο φύλλο (Stroop-

Λέξη) χρησιμοποιείται συνήθως ως δείκτης της διατηρούμενης προσοχής και της ταχύτητας 

νοητικής επεξεργασίας (processing speed). Η βαθμολογία που προκύπτει από τις σωστές 

απαντήσεις στο δεύτερο και το τρίτο φύλλο (Stroop-Παρεμβολή), αξιολογεί την ικανότητα 

αναστολής της αυθόρμητης αντίδρασης (response inhibition) (Golden & Freshwater, 2002. 

Stroop, 1935). 

Άλλες μελέτες χρησιμοποίησαν δοκιμασίες  Go/No-Go προκειμένου να αξιολογήσουν την 

παρορμητικότητα σε αλκοολικούς ασθενείς σε σύγκριση με υποκείμενα ελέγχου. Αυτές οι 

δοκιμασίες απαιτούν από τους συμμετέχοντες να ανταποκριθούν γρήγορα (50 -350 ms)  προς 

ένα ερέθισμα όταν εμφανίζεται το σήμα Go αλλά και αναστείλουν την απόκριση όταν 

εμφανιστεί το σήμα Stop. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα υποκείμενα με διαταραχές από τη 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4101901/#R15
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χρήση αλκοόλ παρουσίαζαν αρκετά χαμηλότερες επιδόσεις στη δοκιμασία αυτή σε σύγκριση 

με τις ομάδες ελέγχου (Pandey et al., 2012).  

Επιπρόσθετα οι φτωχές εκτελεστικές λειτουργίες στα υποκείμενα με διαταραχές από τη 

χρήση αλκοόλ φαίνονται  και μέσω της δοκιμασίας Letter-Number Sequencing test. Η 

δοκιμασία αυτή αποτελεί μια σύντομη μέθοδο εξέτασης της μνήμης εργασίας. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται στα υποκείμενα αριθμοί και γράμματα, σε δύο δοκιμές. Στην πρώτη δοκιμή, 

οι συμμετέχοντες καλούνται να θυμηθούν πρώτα τους αριθμούς με αυξανόμενη σειρά και στη 

συνέχεια τα γράμματα, ενώ στη δεύτερη, οι συμμετέχοντες απλά καλούνται να επαναλάβουν 

τη σειρά των γραμμάτων και των αριθμών όπως τους παρουσιάστηκε (Chanraud et al., 2007).  

Τα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ εμφανίζουν επιπλέον υψηλά επίπεδα 

εκπτωτικής επίδρασης της καθυστέρησης (delay discounting). Μελέτες δείχνουν ότι οι 

αλκοολικοί ασθενείς παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις στην δοκιμασία delay discounting 

decision-making test. Στην δοκιμασία αυτή, τα υποκείμενα καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα 

σε μεγαλύτερα αλλά καθυστερημένα οφέλη και σε μικρότερα αλλά αμεσότερα (Mitchell et al., 

2005). Οι αλκοολικοί ασθενείς φαίνεται να αποδίδουν χαμηλότερα και στη δοκιμασία Iowa 

Gambling Test,  κατά την οποία τέσσερεις στοίβες από τραπουλόχαρτα εμφανίζονται στην 

οθόνη ενός υπολογιστή (2 υψηλού ρίσκου και ανταμοιβής, 2 χαμηλού ρίσκου και ανταμοιβής). 

Τα πειραματικά υποκείμενα καλούνταν να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο αριθμό καρτών με 

στόχο το μεγαλύτερο δυνατό κέρδος. Οι αλκοολικοί ασθενείς φαίνεται να επιλέγουν πολύ 

περισσότερο τις στoίβες με τις μεγάλες άμεσες αμοιβές, αλλά και τις μεγάλες τιμωρίες 

(Fernandez-Serrano  et al., 2010). 

Ο Ihara και οι συνεργάτες του (2000) εξέτασαν τις εκτελεστικές λειτουργίες των 

υποκειμένων με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ χρησιμοποιώντας την συστοιχία δοκιμασιών 

Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome (BADS). Η συγκεκριμένη συστοιχία 

δοκιμασιών σχεδιάστηκε προκειμένου να έχει υψηλή οικολογική εγκυρότητα. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν  ότι  τα υποκείμενα με ιστορικό χρόνιου αλκοολισμού παρουσίασαν χαμηλότερη 

επίδοση σε σύγκριση με τα υποκείμενα ελέγχου τόσο στη συνολική βαθμολογία όσο και 

ειδικότερα στις δοκιμασίες temporal judgment και modified six elements tests, οι  οποίες είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητες στα ελλείμματα των εκτελεστικών λειτουργιών. Τα ευρήματα αυτά 

δείχνουν  ότι τα ελλείμματα στις  εκτελεστικές λειτουργίες των  υποκείμενων με διαταραχές 

από τη χρήση αλκοόλ  επηρεάζουν σημαντικά την λειτουργικότητα τους στο επίπεδο της 

καθημερινής ζωής.  

Οι περισσότερες μελέτες αξιολογούν τα ελλείμματα στις εκτελεστικές λειτουργίες σε 

αλκοολικούς ασθενείς που εμπλέκονται σε κάποιο πρόγραμμα εξωτερικής ή εσωτερικής-
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νοσοκομειακής θεραπείας. Σε μία ενδιαφέρουσα μελέτη αξιολογήθηκαν οι εκτελεστικές 

λειτουργίες σε σχέση με τα επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ σε ένα τυχαίο δείγμα 560 ατόμων. 

Στα υποκείμενα χορηγήθηκε μία συστοιχία νευροψυχολογικών δοκιμασιών (Stroop Color-

Word Task, WAIS-III Digit Span, Trail Making Test, Wisconsin Card Sorting Test, Go/Stop 

Task) που εξέταζε τον έλεγχο της προσοχής  (attentional control), τη γνωστική ευελιξία, τη 

μνήμη εργασίας και τον ανασταλτικό έλεγχο. Παράλληλα τα υποκείμενα κλήθηκαν να 

απαντήσουν σε ερωτηματολόγια σχετικά με τη συχνότητα και τη ποσότητα κατανάλωσης 

αλκοόλ το προηγούμενο έτος. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι τα υποκείμενα (ανεξαρτήτως φύλου)  

που κατανάλωναν μεγαλύτερες ποσότητες αλκοόλ παρουσίαζαν σοβαρότερα ελλείμματα σε 

συγκεκριμένες πτυχές των εκτελεστικών λειτουργιών όπως στη γνωστική ευελιξία και  στον 

ανασταλτικό έλεγχο (Houston  et al., 2014). 

Τα ελλείμματα στις εκτελεστικές λειτουργίες σε υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ συνδέονται  κυρίως  με  αλλαγές στη δομή ή τη λειτουργία του μετωπιαίου λοβού. Η 

περιοχή αυτή φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις νευροτοξικές επιδράσεις του αλκοόλ. 

Συγκεκριμένα, ο κογχομετωπιαίος φλοιός, ο κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός, ο ραχιαίος-έξω 

προμετωπιαίος φλοιός και ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 

ευαισθησία (Lezak et al., 2012).  

Έρευνες δείχνουν σημαντική μείωση του όγκου του προμετωπιαίου φλοιού καθώς επίσης 

και μειωμένα επίπεδα της φαιάς ουσίας στο ραχιαίο έξω προμετωπιαίο φλοιό και στον πρόσθιο 

φλοιό του προσαγωγίου (Chanraud et al., 2007). Ο Fortier και οι συνεργάτες του (2011) 

εξετάζοντας την πυκνότητα του φλοιού σε αλκοολικούς ασθενείς έδειξαν ότι οι μετωπιαίοι 

λοβοί παρουσιάζουν μειωμένη πυκνότητα.  Επιπρόσθετο νευρωνικό υπόστρωμα συνιστά η 

δυσλειτουργία του μετωπο-παρεγκεφαλιδικού συστήματος (Oscar-Berman & Marinkovic, 

2007. Oscar-Berman et al., 2009). Το σύστημα αυτό συνδέει τον προμετωπιαίο φλοιό με την 

παρεγκεφαλίδα, δύο χωρικά ανομοιογενείς περιοχές, μέσω της γέφυρας και του θαλάμου 

(Middleton and Strick, 2000). Ο Chanraud και οι συνεργάτες του (2010) έδειξαν ότι τόσο οι 

αλκοολικοί όσο και οι ομάδες έλεγχου βασίζονται στην ακεραιότητα του μετωπο-

παρεγκεφαλιδικού συστήματος προκειμένου να ανταποκριθούν σε λεκτικές και χωρικές 

δοκιμασίες μνήμης εργασίας. Βέβαια όταν σε μία δοκιμασία χωρικής μνήμης εργασίας 

αυξήθηκε το επίπεδο δυσκολίας (παρεμβολές κατά την εκτέλεση της δοκιμασίας) οι επιδόσεις 

των ασθενών με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ επηρεάστηκαν δυσανάλογα σε σύγκριση με 

την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον μέσω λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (FMRI) φάνηκαν 

διαφορετικά πρότυπα-μοτίβα σχέσεων εγκεφάλου-συμπεριφοράς στους αλκοολικούς ασθενείς 

σε σύγκριση με την ομάδα έλεγχου.  
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Σε μία μελέτη, μία ομάδα αλκοολικών ασθενών καθώς και υποκείμενα ελέγχου 

υποβλήθηκαν σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες ενώ αξιολογήθηκαν οι εγκεφαλικές  δομές 

μέσω νευροαπεικόνισης τανυστή διάχυσης. Τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ  παρουσίασαν μειωμένη πυκνότητα λευκής ουσίας  ανάμεσα στον μέσο εγκέφαλο και 

στη γέφυρα καθώς και μικρότερο μέγεθος της γέφυρας σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Ο 

μειωμένος όγκος της λευκής ουσίας του μέσου εγκέφαλου στους εξαρτημένους από το αλκοόλ 

ασθενείς συσχετίστηκε με ελλειμματικές επιδόσεις σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες που 

εξέταζαν την γνωστική ευελιξία (Chanraud et al., 2007).   

Ο Harris και οι συνεργάτες του (2008) χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική 

νευροαπεικόνισης έδειξαν την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ των επιδόσεων στην μνήμη εργασίας 

και της ακεραιότητας της άνω επιμήκους δεσμίδας σε ομάδα μη αλκοολικών ασθενών. Τέτοιες 

συσχετίσεις δεν παρατηρήθηκαν σε υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ στα οποία 

είχε τροποποιηθεί η μικροδομή αυτού του δεματίου λευκής ουσίας. Μία μελέτη έδειξε την 

ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στις λειτουργίες της προσοχής και της αναστολής (επιμέρους 

τομείς της εκτελεστικής λειτουργίας)  και τη δομή της λευκής ουσίας στο μεσολόβιο 

(Rosenbloom et al., 2003).Ο Desmond και οι συνεργάτες του (2003) υπέβαλαν μία ομάδα 

υποκειμένων με διαταραχή από την χρήση αλκοόλ καθώς και υποκείμενα ελέγχου σε μία 

δοκιμασία μνήμης εργασίας (Sternberg verbal working memory) ενώ παράλληλα αξιολόγησαν 

την λειτουργία του εγκεφάλου τους με τη μέθοδο της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας 

(FMRI). Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ενώ τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ 

παρουσίασαν παρόμοιες επιδόσεις με την ομάδα ελέγχου στη δοκιμασία μνήμης εργασίας, 

είχαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση του αριστερού μετωπιαίου λοβού καθώς και της δεξιάς 

παρεγκεφαλίδας σε σύγκριση με  τα υποκείμενα ελέγχου. Η αυξημένη ενεργοποίηση στις 

περιοχές αυτές πιθανόν δείχνει έναν αντισταθμιστικό μηχανισμό προκειμένου να διατηρηθεί 

το ίδιο επίπεδο επιδόσεων.  

Μία άλλη έρευνα έδειξε ότι οι επιδόσεις των υποκειμένων με διαταραχές από την χρήση 

αλκοόλ ήταν παρόμοιες με τις επιδόσεις της ομάδας ελέγχου κατά την εκτέλεση δοκιμασιών 

οπτικοχωρικής μνήμης εργασίας. Ωστόσο οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσίασαν ενεργοποίηση 

της κοιλιακής οδού, η οποία συχνά χρησιμοποιείται για την κωδίκευση λεκτικών πληροφοριών. 

Αντίθετα, στην ομάδα ελέγχου υπήρξε ενεργοποίηση της ραχιαίας οδού η οποία είναι 

καταλληλότερη για την κωδίκευση των οπτικοχωρικών πληροφοριών  (Pfefferbaum et al., 

2001).  

Ο Chanraud και οι συνεργάτες του (2011)  εξέτασε αν η απόδοση σε χωρικές δοκιμασίες 

μνήμης εργασίας  σχετίζεται με τη λειτουργική συνδεσιμότητα σε κατάσταση ηρεμίας. Αυτό  
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το δίκτυο χαρακτηρίζεται από εγγενή και συγχρονισμένη δραστηριότητα επιλεγμένων  

περιοχών  του εγκεφάλου  όταν  ο εγκέφαλος  δεν εμπλέκεται σε εξωτερικά επιβαλλόμενη 

στοχοκατευθυνόμενη δραστηριότητα (Raichle et al., 2001). Οι περιοχές που παρουσιάζουν 

συγχρονισμένη ενεργοποίηση  είναι ο οπίσθιος βρεγματικός φλοιός, το προσφηνοειδές λόβιο, 

ο οπίσθιος φλοιός του προσαγωγίου, ο έσω προμετωπιαίος φλοιός καθώς και κάποια 

συγκεκριμένα παρεγκεφαλιδικά λόβια (Andrews-Hanna et al., 2010). Η μελέτη έδειξε ότι οι 

αλκοολικοί ασθενείς παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα  συγχρονισμού στο δίκτυο αυτό σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου σε κατάσταση ηρεμίας. Αντίθετα κατά την εκτέλεση μιας 

δοκιμασίας χωρικής μνήμης εργασίας οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσίασαν υψηλότερα  

επίπεδα  συνδεσιμότητας σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Ο υψηλότερος αυτός συγχρονισμός 

στα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ μπορεί να ερμηνευτεί ως 

αντισταθμιστικός μηχανισμός προκείμενου να επιτευχτεί φυσιολογικό επίπεδο απόδοσης.   

Σε μία άλλη μελέτη οι ερευνητές χορήγησαν μία τροποποιημένη δοκιμασία χρώμα-λέξη 

του Stroop (Stroop task)  τόσο σε υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ όσο και σε 

υποκείμενα ελέγχου προκειμένου να εξετάσουν τον ανασταλτικό έλεγχο και τη διαχείριση 

συγκρούσεων ενώ παράλληλα τους υπέβαλαν σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία (FMRI).  

H έρευνα έδειξε ότι όταν τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου έρχονταν αντιμέτωπα με 

καινούργια ερεθίσματα ενεργοποιούνταν ο οπίσθιος φλοιός του προσαγωγίου ενώ δεν 

παρατηρήθηκε παρόμοια ενεργοποίηση όταν τα ερεθίσματα ήταν οικεία. Αντίθετα, στους 

αλκοολικούς ασθενείς παρατηρήθηκε αντίθετο πρότυπο ενεργοποίησης. Η διαφορετική 

νευρωνική ενεργοποίηση του εγκεφάλου ανάμεσα στην πειραματική και την ομάδα ελέγχου 

ίσως υποδηλώνει έναν αντισταθμιστικό μηχανισμό  στα υποκείμενα με διαταραχές από τη 

χρήση αλκοόλ (Schulte et al., 2012). 

 

Εκτελεστικές λειτουργίες  στο σύνδρομο Korsakoff 

 

Πέρα από τα  ελλείμματα στη μνήμη, τα υποκείμενα με σύνδρομο Korsakoff  εμφανίζουν  

ελλείμματα  και  στις εκτελεστικές λειτουργίες, ενώ κάποιοι ερευνητές προτείνουν ότι το 

σύνδρομο αυτό μπορεί να θεωρηθεί και ως παθολογία των μετωπιαίων λοβών (Maharasingam 

et al., 2013). Τα υποκείμενα με Korsakoff εμφανίζουν ελλείμματα στο σύνολο των 

εκτελεστικών λειτουργιών. Ειδικότερα  παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες 

που εξετάζουν τη γνωστική ευελιξία (shifting)  (Fama et al., 2004), την  ανανέωση και 

παρακολούθηση της μνήμης εργασίας (updating) (Pitel et al., 2008), και την ικανότητα 

αναστολής (inhibition) (Pitel et al., 2008). Επιπρόσθετα μια έρευνα με τη μέθοδο της μετα-
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ανάλυσης έδειξε ότι το σύνδρομο Korsakoff  έχει ισχυρή συσχέτιση τόσο με την μείωση των 

αναστολών και την υψηλή ευαισθησία στις παρεμβολές όσο και με φτωχές ικανότητες 

σχεδιασμού και επίλυσης προβλημάτων, αλλά και με εμμονικές αποκρίσεις (preservative 

responses) (Oscar-Berman, 2012).  

Ωστόσο υπάρχουν δύο  διαφορετικές  απόψεις  σχετικά  με φύση  των ελλειμμάτων στις 

εκτελεστικές λειτουργίες και τη συμβολή τους  στην κλινική εικόνα των ασθενών με Korsakoff. 

Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ και οι 

ασθενείς με σύνδρομο Korsakoff  χαρακτηρίζονται από παρόμοια ελλείμματα στις 

εκτελεστικές λειτουργίες (καθώς το αλκοόλ επηρεάζει περιοχές στους μετωπιαίους λοβούς), 

αλλά  διαφοροποιούνται σχετικά με τα ελλείμματα στη μνήμη, τα οποία είναι πιο έντονα στους 

ασθενείς με Κorsakoff, εξαιτίας της έλλειψης θειαμίνης η οποία επηρεάζει τις περιοχές του 

μέσου εγκέφαλου (Brand, 2007. Fama et al., 2012). Ωστόσο, κάποιοι άλλοι ερευνητές 

υποστηρίζουν ότι οι γνωστικές λειτουργίες  επιδεινώνονται ως σύνολο στα άτομα με 

διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ οδηγώντας στην εμφάνιση του συνδρόμου Korsakoff. 

Δηλαδή προτείνουν ότι τα υποκείμενα με σύνδρομο Korsakoff  παρουσιάζουν σοβαρότερα 

ελλείμματα από τα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ, τα οποία δεν εμφανίζουν το 

σύνδρομο τόσο σε σχέση με τις λειτουργίες της μνήμης όσο  και σε σχέση με τις εκτελεστικές 

λειτουργίες (Jung et al., 2012. Oscar-Berman et al., 2004). Η θέση αυτή υποστηρίζεται από 

κάποιες μελέτες  (Maharasingam et al., 2013. Van Oort & Kessels, 2009) που δείχνουν 

σοβαρότερα ελλείμματα στους ασθενείς με Κorsakoff σε σύγκριση με τους αλκοολικούς 

ασθενείς που δεν εμφανίζουν το σύνδρομο. Ωστόσο οι  περισσότερες  έρευνες εστιάζουν  στα 

ελλείμματα της μνήμης και δεν υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις σχετικά με την ύπαρξη 

σοβαρότερων ελλειμμάτων στις εκτελεστικές λειτουργίες στο σύνδρομο Korsakoff (Brion et 

al., 2014).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΆΛΛΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΜΕ 

ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΛΚΟΟΛ 

 

3.1. Ελλείμματα στις συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές ικανότητες  

 

Τα συναισθηματικά σήματα, που εκφράζονται μέσω της χροιάς της φωνής, των 

εκφράσεων του προσώπου και της γλώσσας του σώματος είναι πολύ σημαντικά για τις 

κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Επομένως, ελλείμματα τόσο στην έκφραση όσο και στην 

αναγνώριση τέτοιων συναισθηματικών σημάτων φαίνεται να επηρεάζουν τη φυσιολογική 

ανθρώπινη επικοινωνία. Η διατάραξη των φυσιολογικών κοινωνικών αλληλεπιδράσεων οδηγεί 

σε αύξηση των επιπέδων του στρες ενισχύοντας, έμμεσα, την κατανάλωση του αλκοόλ (μη 

λειτουργικός μηχανισμός διαχείρισης του στρες) (Oscar-Berman et al., 2014). 

Το μεσοφλοιικό-μεσομεταιχμιακό σύστημα ανταμοιβής και τα μετωποβρεγματικά δίκτυα 

φαίνεται να αποτελούν το βασικό νευροβιολογικό υπόβαθρο των συναισθηματικών 

λειτουργιών (Goldstein & Volkow, 2011). Τα κυκλώματα αυτά φαίνεται να παρουσιάζουν 

βλάβες σε  άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ (Oscar-Berman & Bowirrat, 2005). 

Οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσιάζουν ελλείμματα σε σημαντικές πτυχές της 

συναισθηματικής λειτουργίας. Μελέτες που εξέτασαν την αναγνώριση συναισθηματικών 

σημάτων, έδειξαν ότι τα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ, παρουσιάζουν ελλείμματα 

τόσο στην αντίληψη συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου όσο και στην αναγνώριση 

της συναισθηματικής χροιάς του λόγου. Συγκεκριμένα, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι 

αλκοολικοί ασθενείς αντιδρούν μη φυσιολογικά σε συναισθηματικές  εκφράσεις του προσώπου  

και ειδικότερα υπερεκτιμούν την ένταση των εκφράσεων όπως ο θυμός, ο φόβος και η λύπη 

(Maurage et al., 2009). Επιπρόσθετα, μία άλλη έρευνα που χρησιμοποίησε μία συστοιχία 

νευροψυχολογικών δοκιμασιών για την αξιολόγηση της αναγνώρισης των συναισθηματικών 

στοιχείων του λόγου (Aprosodia Battery), έδειξε ότι παρόλο που τα άτομα με διαταραχές από 

τη χρήση αλκοόλ είχαν παρόμοιες επιδόσεις  με την ομάδα ελέγχου σε δοκιμασίες κατανόησης 

λεξιλογίου, παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις στην αναγνώριση  των συναισθηματικών 

στοιχείων του λόγου (Monnot et al., 2001. Monnot et al., 2002).   

Εκτός από την αναγνώριση των συναισθηματικών στοιχείων του προσώπου και του λόγου, 

τα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ φαίνεται να παρουσιάζουν ελλείμματα και σε 

γενικότερες κοινωνικές δεξιότητες. Συγκεκριμένα, μία μελέτη  έδειξε  ότι οι αλκοολικοί 

ασθενείς έχουν χαμηλότερες επιδόσεις τόσο στην αντίληψη των εκφράσεων του προσώπου όσο 
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και στην αντίληψη του χιούμορ, στην ενσυναίσθηση,  καθώς και στην κατανόηση των 

επιθυμιών και των πεποιθήσεων του εαυτού και των άλλων (θεωρία του νου)  (Uekermann & 

Daum, 2008). 

Μία άλλη έρευνα έδειξε ότι οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσίασαν  χαμηλότερη  αντίληψη 

των κοινωνικών κανόνων αλλά και μειωμένη επίδοση σε δοκιμασίες συναισθηματικής 

νοημοσύνης (Kornreich et al., 2011). Επιπρόσθετα, τα άτομα με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ παρουσιάζουν σημαντικές δυσκολίες στην αναγνώριση και την έκφραση των 

συναισθημάτων τους (αλεξυθυμία) (Maurage et al., 2011. Stasiewicz et al., 2012).  Αξίζει να 

σημειωθεί ότι  βρέθηκε θετική συσχέτιση ανάμεσα στα επίπεδα αλεξυθυμίας και στην 

σοβαρότητα του αλκοολισμού (Thorberg et al., 2011). 

Μερικές μελέτες χρησιμοποίησαν τη μέθοδο της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας 

(FMRI) προκειμένου να εξετάσουν τις εγκεφαλικές λειτουργίες κατά την εκτέλεση δοκιμασιών 

για τις συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές δεξιότητες.  Για παράδειγμα σε μία μελέτη, οι 

ερευνητές επέδειξαν, τόσο σε άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ όσο και σε ομάδα 

ελέγχου, φωτογραφίες  με θετικές, αρνητικές και ουδέτερες εκφράσεις προσώπου. Οι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι η ομάδα ελέγχου παρουσίασε μεγαλύτερη ενεργοποίηση στην 

αμυγδαλή και στον ιππόκαμπο κατά την επίδειξη φωτογραφιών με θετικό ή αρνητικό 

συναισθηματικό περιεχόμενο αλλά όχι στα ουδέτερα ερεθίσματα. Αντίθετα, οι αλκοολικοί 

ασθενείς εμφάνισαν παρόμοια ενεργοποίηση τόσο στα συναισθηματικά φορτισμένα όσο και 

στα ουδέτερα ερεθίσματα, εύρημα που υποδεικνύειμία μη φυσιολογική ενεργοποίηση του 

μεταιχμιακού συστήματος στην ομάδα αυτή (Marinkovic et al., 2009). Σε μία άλλη μελέτη οι 

ερευνητές επέδειξαν εικόνες φοβισμένων προσώπων σε αλκοολικούς ασθενείς σε αποχή που 

δεν είχαν υποτροπιάσει, σε αλκοολικούς ασθενείς που είχαν ιστορικό πολλαπλών υποτροπών 

και σε μία ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι πειραματικές ομάδες (αλκοολικοί 

ασθενείς με ή χωρίς ιστορικό υποτροπών) παρουσίασαν ελλείμματα στην αναγνώριση των 

εκφράσεων φόβου  ενώ παράλληλα είχαν μειωμένη ενεργοποίηση στον κογχομετωπιαίο φλοιό 

και τον φλοιό της νήσου σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Η μείωση αυτή ήταν μεγαλύτερη 

στους αλκοολικούς ασθενείς με ιστορικό πολλαπλών υποτροπών (O’Daly et al., 2012).  

Κάποιοι άλλοι ερευνητές βρήκαν ότι οι αλκοολικοί ασθενείς, σε σύγκριση με τα 

υποκείμενα ελέγχου, παρουσιάζουν  μεγαλύτερη ενεργοποίηση στην κατώτερη μετωπιαία 

έλικα, στην ατρακτοειδή έλικα και στην αμυγδαλή κατά την επίδειξη  εικόνων με αρνητικές 

εκφράσεις προσώπου, ενώ παρατήρησαν μειωμένη δραστηριότητα  στο προσφηνοειδές λόβιο 

και στην παραιποκάμπεια έλικα κατά την επίδειξη εικόνων με θετικές εκφράσεις προσώπου.  



35 
 

Στην ίδια έρευνα αναφέρθηκε μειωμένη ενεργοποίηση του πρόσθιου φλοιού του προσαγωγίου 

κατά την αποκωδικοποίηση  εκφράσεων φόβου, αηδίας και λύπης (Salloum et al., 2007).  

Ο Maurage και οι συνεργάτες του (2012) χρησιμοποίησαν ένα παιχνίδι προσομοίωσης των 

διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων, μέσω υπολογιστή, προκειμένου να εξετάσουν τις 

ψυχοκοινωνικές λειτουργίες σε αλκοολικούς ασθενείς. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα με 

διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ (πειραματική ομάδα) και υποκείμενα ελέγχου υποβλήθηκαν 

στην δοκιμασία- ηλεκτρονικό παίγνιο «cyberball» ενώ παράλληλα αξιολογήθηκε η εγκεφαλική 

τους δραστηριότητα μέσω λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (FMRI). Η μελέτη έδειξε ότι 

τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ παρουσίαζαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση 

της νήσου και μικρότερη ενεργοποίηση του μετωπιαίου λοβού σε προσομοιωμένες συνθήκες 

κοινωνικού αποκλεισμού συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου. 

Σε μία άλλη μελέτη χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία face-voice interaction task  

προκειμένου να αξιολογηθούν οι ικανότητες ολοκλήρωσης πολλαπλών αισθητικών 

ερεθισμάτων (Crossmodality). Παράλληλα οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν μέσω 

λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (FMRI). Οι ερευνητές διαπίστωσαν, ότι κατά την 

διάρκεια  της δοκιμασίας face-voice interaction task, τα αλκοολικά υποκείμενα παρουσίασαν 

μειωμένη δραστηριότητα σε σχέση με την ομάδα ελέγχου στoν άνω κροταφικό λοβό, στον 

κατώτερο ινιακό λοβό, στο μέσο τμήμα του μετωπιαίου λοβού, στον άνω βρεγματικό λοβό 

καθώς και κακή νευρωνική συνδεσιμότητα σε μετωπιαίες περιοχές (Maurage et al., 2013). 

Σε μία άλλη μελέτη, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν λειτουργική μαγνητική τομογραφία 

(FMRI)  προκειμένου να αξιολογήσουν την εγκεφαλική δραστηριότητα σε άτομα με 

διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ κατά την εκτέλεση μιας «συναισθηματικής δοκιμασίας 

Stroop» (emotional Stroop task), και συνέκριναν τα αποτελέσματα με δεδομένα από 

απεικόνιση τανυστή διάχυσης (DTI). Η μελέτη έδειξε ότι οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσίασαν 

χαμηλότερες επιδόσεις στην δοκιμασία αυτή σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, οι οποίες 

πιθανόν οφείλονται στη χαμηλή ακεραιότητα της λευκής ουσίας στην έλικα του προσαγωγίου 

και στο μεσολόβιο (Schulte et al., 2012-b). 

Τέλος έχει βρεθεί ότι οι αλκοολικοί ασθενείς παρουσιάζουν μειωμένο όγκο σε ορισμένες 

εγκεφαλικές περιοχές που σχετίζονται με συναισθηματικές και κοινωνικές λειτουργίες όπως 

είναι ο κογχομετωπιαίος φλοιός,ο φλοιός της πρόσθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου, ο 

επικλινής πυρήνας, η αμυγδαλή, ο ιππόκαμπος και η νήσος (Makris et al., 2008. Wobrock et 

al., 2009).   

3.2. Ελλείμματα στην οπτικοχωρική αντίληψη 
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Οι οπτικοχωρικές ικανότητες σχετίζονται με τον εντοπισμό των αντικειμένων στον χώρο, 

την αντίληψη των αποστάσεων και του όγκου των αντικειμένων. Νευροψυχολογικές 

δοκιμασίες έχουν δείξει με συνέπεια  ότι οι αλκοολικοί ασθενείς  παρουσιάζουν ελλείμματα 

στην οπτικοχωρική τους αντίληψη. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις  στις νευροψυχολογικές  δοκιμασίες Wechsler 

Memory Scale Drawing Test, Hidden Figures Test, Rey-Osterrieth Complex Figure Test  και  

Gollin Incomplete Pictures Test  σε σύγκριση με υποκείμενα ελέγχου (Sullivan et al., 2000-b. 

Fama et al., 2004). 

Επιπρόσθετα άλλες μελέτες έδειξαν δυσλειτουργίες στο νευρωνικό δίκτυο που  εξυπηρετεί 

την οπτικοχωρική λειτουργία σε υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ. Σημαντικό 

ρόλο  στην οπτικοχωρική αντίληψη  φαίνεται να παίζουν περιοχές του φλοιού, ο θάλαμος και 

η παρεγκεφαλίδα  (Fitzpatrick et al., 2012). Μελέτες έχουν δείξει ότι ο όγκος του φλοιού σε 

βρεγματικές περιοχές είναι μικρότερος σε αλκοολικούς ασθενείς σε σύγκριση με  ομάδα 

ελέγχου (Gazdzinski et al., 2005-b. Chanraud et al., 2007) ενώ η συρρίκνωση του φλοιού έχει 

συνδεθεί με  φτωχότερες επιδόσεις των αλκοολικών ατόμων σε δοκιμασίες οπτικοχωρικής 

αντίληψης (Fein et al., 2009). Σε μία μελέτη τόσο άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ 

όσο και υποκείμενα ελέγχου υποβλήθηκαν στη δοκιμασία Rey-Osterrieth Complex Figure Test 

προκειμένου να αξιολογηθεί η οπτικοκατασκευαστική τους ικανότητα. Επίσης  αξιολογήθηκε 

ο όγκος και η ακεραιότητα της λευκής ουσίας μέσω απεικόνισης τανυστή διάχυσης (DTI). Οι 

αλκοολικοί ασθενείς παρουσίασαν  χαμηλές επιδόσεις σε αυτή τη δοκιμασία,  οι οποίες  

συνδέθηκαν με μειωμένο όγκο της λευκής ουσίας στα πρόσθια τμήματα της έλικας του 

προσαγωγίου (Rosenbloom et al., 2009) 

 

3.3. Ελλείμματα στις ψυχοκινητικές δεξιότητες  

 

Στις ψυχοκινητικές ικανότητες περιλαμβάνονται δεξιότητες όπως ο χρόνος αντίδρασης, η 

δύναμη λαβής, η επιδεξιότητα των δαχτύλων, η όρθια στάση του σώματος, το βάδισμα και η 

ισορροπία. Τα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ φαίνεται να παρουσιάζουν 

ελλείμματα τόσο σε απλές δοκιμασίες ψυχοκινητικής ταχύτητας (psychomotor speed) όσο και 

σε σύνθετες δοκιμασίες, οι οποίες εμπλέκουν υψηλότερου επιπέδου ικανότητες. Για 

παράδειγμα ο Pfefferbaum  και οι συνεργάτες του (2009)  εξέτασαν την επιδεξιότητα των 

κινήσεων των δαχτύλων σε αλκοολικούς ασθενείς και σε μία ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές 

διαπίστωσαν ότι οι αλκοολικοί ασθενείς ήταν πιο αργοί στην εκτέλεση των δοκιμασιών σε 

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.  Μία άλλη μελέτη έδειξε ότι οι αλκοολικοί ασθενείς είχαν 



37 
 

χαμηλότερες επιδόσεις από την ομάδα ελέγχου σε μία  απλή δοκιμασία χρόνου αντίδρασης. 

Στη δοκιμασία αυτή, ζητήθηκε από τους  συμμετέχοντες να πατήσουν ένα πλήκτρο ως 

αντίδραση σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα (Kopera et al., 2012). Σε μία άλλη παρόμοια μελέτη, 

ζητήθηκε αρχικά από τους συμμετέχοντες να πατούν ένα πλήκτρο όταν εμφανιζόταν ένα 

ερέθισμα και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν στα υποκείμενα τρία διαφορετικά ερεθίσματα και 

τους ζητήθηκε  να πατούν ένα συγκεκριμένο πλήκτρο για καθένα από τα τρία ερεθίσματα, ενώ 

οι ερευνητές μετρούσαν τον χρόνο αντίδρασης (Ratti et al., 2002). Στις δύο αυτές μελέτες, η 

κινητική αντίδραση  των ατόμων με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ δεν φάνηκε να είναι 

σημαντικά επηρεασμένη. Ωστόσο ο χαμηλότερος χρόνος αντίδρασης  πιθανόν αντανακλά 

μειωμένη ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας στα υποκείμενα αυτά (Sullivan et al., 2002-a). Η 

μειωμένη ταχύτητα γνωστικής επεξεργασίας φαίνεται επιπρόσθετα και από  τον αυξημένο 

χρόνο αντίδρασης σε δοκιμασίες αναγνώρισης συναισθηματικών εκφράσεων προσώπου (Fein 

et al., 2010),  καθώς και από την βραδύτερη εκτέλεση  δοκιμασιών που εξετάζουν τις 

εκτελεστικές λειτουργίες (Pandey et al., 2012). 

Επιπρόσθετα οι αλκοολικοί ασθενείς συχνά παρουσιάζουν ελλείμματα στις ικανότητες 

των κάτω άκρων όπως για παράδειγμα στην όρθια στάση,  στη βάδιση και την ισορροπία. 

Αρκετές έρευνες χρησιμοποίησαν μία συστοιχία δοκιμασιών (Walk-a-Line Ataxia Battery)  

προκειμένου να αξιολογήσουν τις ικανότητες αυτές. Οι μελέτες αυτές έδειξαν ότι οι αλκοολικοί 

ασθενείς  παρουσίαζαν χαμηλότερες επιδόσεις σε σύγκριση με υποκείμενα ελέγχου (Fein & 

Greenstein, 2013. Smith & Fein, 2011). Επιπρόσθετα δεν φάνηκαν βελτιώσεις ακόμα και μετά 

από αποχή ενός έτους (Fein & Greenstein, 2013).  Μία άλλη μελέτη έδειξε  ότι η συνολική 

κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ζωής, το χρονικό διάστημα της διαταραχής και η 

ηλικία παρουσιάζουν αρνητική συσχέτιση με τις επιδόσεις στη δοκιμασία  International 

Cooperative Ataxia Rating Scale,  μέσω της οποίας αξιολογούνται η όρθια στάση, η βάδιση,  

καθώς επίσης και άλλες  λεκτικές  και οφθαλμοκινητικές ικανότητες (Fitzpatrick et al., 2012). 

Νευροαπεικονιστικές μελέτες διερεύνησαν τη λειτουργική συνδεσιμότητα ανάμεσα στην 

παρεγκεφαλίδα και σε κάποιες περιοχές του φλοιού σε αλκοολικούς ασθενείς. Ο Rogers και οι 

συνεργάτες του (2012) έδειξαν μειωμένη λειτουργική συνδεσιμότητα τόσο μεταξύ των άνω 

τμημάτων της παρεγκεφαλίδας και των προκινητικών περιοχών του φλοιού  όσο και μεταξύ 

των κατώτερων τμημάτων της παρεγκεφαλίδας και του  προμετωπιαίου φλοιού,  στους 

αλκοολικούς ασθενείς σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι 

υπάρχει δομική βλάβη στην συνδεσιμότητα του μετωπιαίου λοβού και της παρεγκεφαλίδας η 

οποία φαίνεται να είναι υπεύθυνη για τα κινητικά ελλείμματα. 
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Σε μία άλλη μελέτη, οι ερευνητές υπέβαλαν υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ και υποκείμενα ελέγχου σε νευροψυχολογικές δοκιμασίες σχετικές με την ισορροπία 

και την ταχύτητα αντίδρασης.  Επιπλέον,  χρησιμοποίησαν απεικόνιση τανυστή διάχυσης (DTI)  

με σκοπό να αξιολογηθεί η ακεραιότητα της λευκής ουσίας  στους ασθενείς αυτούς.  Η έρευνα 

έδειξε, ότι οι αλκοολικοί ασθενείς είχαν λιγότερη ισορροπία και υψηλότερο χρόνο αντίδρασης  

στις δοκιμασίες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι χαμηλότερες επιδόσεις φάνηκε να 

συσχετίζονται με μειωμένη ακεραιότητα της λευκής ουσίας στο μετωπιαίο και ινιακό λοβό, 

στην ψαλίδα και στα κατώτερα τμήματα του προσαγωγίου (Pfefferbaum et al., 2009). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ  

 

4.1.  Χαρακτηριστικά των υποκειμένων-ετερογένεια 

 

Οι συνέπειες της κατανάλωσης αλκοόλ δεν είναι ίδιες σε όλα τα υποκείμενα. Τα 

ελλείμματα που παρατηρούνται από την κατάχρηση της ουσίας κυμαίνονται από ήπια  μέχρι 

πολύ σοβαρά, στα οποία περιλαμβάνεται και η εκδήλωση αμνησίας σε ορισμένες περιπτώσεις  

(σύνδρομο Korsakoff). Πολλοί παράγοντες όπως τα πρότυπα κατανάλωσης, το είδος του 

αλκοόλ, η ποσότητα, η συχνότητα κατανάλωσης, η ηλικία έναρξης κατανάλωσης, η 

σοβαρότητα της εξάρτησης και η διάρκεια της αποχής από το αλκοόλ διαφοροποιούν τις 

επιδράσεις της ουσίας μεταξύ των ατόμων. Επιπλέον τα επαναλαμβανόμενα σύνδρομα 

στέρησης μπορούν να επιβαρύνουν τα γνωστικά ελλείμματα  και να μειώσουν την ανάκαμψη 

(Loeber et al., 2010).  

 

Ποσότητα  Κατανάλωσης 

 

Μια έρευνα έδειξε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια της 

ζωής τόσο μεγαλύτερη διεύρυνση παρατηρείται στις κοιλίες του εγκεφάλου (Ding et al., 2004). 

Επίσης έχει βρεθεί αρνητική συσχέτιση ανάμεσα  στο συνολικό όγκο του εγκεφάλου, στη 

λευκή ουσία του φλοιού και του θαλάμου και στην ποσότητα αλκοόλ που έχει καταναλωθεί 

(Paul et al., 2008).   



39 
 

Επιπλέον η ποσότητα καθώς και το χρονικό διάστημα κατανάλωσης φαίνεται να 

συνδέονται με το μέγεθος των ελλειμμάτων στην βάδιση και την ισορροπία (Sullivan et al., 

2003). 

 

Ηλικία  

 

Οι βλάβες είναι πιο έντονες όταν η κατανάλωση αλκοόλ ξεκινάει  από την εφηβεία (De 

Bellis et al., 2005). Μία πρόσφατη έρευνα  αναφέρει θετική συσχέτιση ανάμεσα  στην 

ποσότητα και την ηλικία έναρξης της κατανάλωσης  και στις φλεγμονές στους νευρώνες,  

κυρίως του ραχιαίου έξω προμετωπιαίου φλοιού (Vetreno et al., 2013). Συγκεκριμένα  βρέθηκε 

ότι η κατανάλωση αλκοόλ κατά την εφηβεία οδηγεί σε αύξηση κάποιων πρωτεϊνών που 

εμπλέκονται στις νευρικές φλεγμονές. Οι ερευνητές έδειξαν ότι η κατανάλωση μεγάλων 

ποσοτήτων αλκοόλ, στα εφηβικά χρόνια, οδηγεί σε μία αύξηση της έκφρασης του TLR και 

HMGB1 στον προμετωπιαίο φλοιό, η οποία παραμένει και κατά την ενηλικίωση.  Η ρύθμιση, 

προς τα πάνω, των πρωτεϊνών που εμπλέκονται στις νευρικές φλεγμονές  έχει συνδεθεί με 

μαθησιακά ελλείμματα. Εν ολίγοις τα ερευνητικά δεδομένα  δείχνουν ότι η έκθεση σε υψηλές 

ποσότητες αλκοόλ την περίοδο της εφηβείας, ενεργοποιεί αντιδράσεις που σχετίζονται με 

εγκεφαλικές φλεγμονές, οι οποίες με τη σειρά τους οδηγούν σε εγκεφαλικές παθολογίες και 

συμπεριφορικά ελλείμματα κατά την ενηλικίωση. 

Τα ευρήματα αυτά τεκμηριώνονται σε κάποιο βαθμό και από μελέτες σε ζώα. Σε μία 

πρόσφατη μελέτη με πίθηκους, στους οποίους χορηγούνταν αλκοόλ, μετά από έξι μήνες 

καθημερινής κατανάλωσης παρουσιάστηκε μείωση του όγκου του ιπποκάμπου καθώς και του 

ινιακού, του βρεγματικού και του κροταφικού φλοιού. Επιπρόσθετα  μεγαλύτερη συρρίκνωση 

παρατηρήθηκε στα πειραματόζωα που ξεκίνησαν να καταναλώνουν αλκοόλ σε μικρότερη 

ηλικία. Καμία από αυτές τις αλλαγές δεν παρουσιάστηκε στην ομάδα ελέγχου (Kroenke et al., 

2014).  

Επιπλέον η φυσιολογική γήρανση επηρεάζει δυσανάλογα  κάποιες περιοχές του εγκεφάλου. Το 

αλκοόλ, μέσω των νευροτοξικών επιδράσεών του, δημιουργεί επιπρόσθετο κίνδυνο για τις 

περιοχές αυτές. Η γήρανση και ο αλκοολισμός αλληλεπιδρούν αυξάνοντας την ευαλωτότητα  

του εγκεφάλου στις νευροτοξικές επιδράσεις  του αλκοόλ.  Όσο αυξάνεται η ηλικία τόσο 

αυξάνονται οι πιθανότητες σοβαρότερων γνωστικών ελλειμμάτων (Pfefferbaum et al., 2006). 

Φύλο  
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Σε μία έρευνα αναφέρεται ότι η κατανάλωση αλκοόλ σε υψηλές δόσεις για ένα αρκετά 

μεγάλο διάστημα οδηγεί σε μείωση της περιφερικής λευκής ουσίας στους άντρες αλλά όχι στις 

γυναίκες (Pfefferbaum et al., 2009). Το φύλο, αποτελεί επίσης έναν παράγοντα που μπορεί να 

επηρεάσει τα  χαρακτηριστικά και την σοβαρότητα των διαταραχών της μνήμης που 

προκαλούνται από το αλκοόλ. Για παράδειγμα μια μελέτη έδειξε ότι οι γυναίκες με διαταραχές 

από τη χρήση αλκοόλ παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις στη μνήμη εργασίας σε σύγκριση 

με τους άντρες που εμφάνιζαν την ίδια διαταραχή  (Liu et al., 2010). 

 

Κάπνισμα  

 

Το χρόνιο κάπνισμα φαίνεται να έχει ως αποτέλεσμα  ανωμαλίες  στη μορφολογία του 

εγκεφάλου, στη ροή του αίματος , στη νευροχημεία και την νευροφυσιολογία προκαλώντας 

γνωστικές δυσλειτουργίες (Durazzo et al., 2007). Η συνήθεια αυτή  παρουσιάζεται με μεγάλη 

συχνότητα στα άτομα που είναι εξαρτημένα από το αλκοόλ. Ο Durazzo και συνεργάτες του 

(2012) έδειξαν  ότι το χρόνιο κάπνισμα  προσθέτει ένα επιπλέον φορτίο στις νευρογνωστικές 

δυσλειτουργίες που προκαλούνται εξαιτίας του αλκοόλ. 

 

Διατροφή  

 

Η κατάχρηση αλκοόλ, για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες 

στις διατροφικές συνήθειες των εξαρτημένων. Τα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ  

συχνά  παρουσιάζουν και μειωμένη απορρόφηση βιταμινών, με κίνδυνο θρεπτικής εξάντλησης.  

Με τον τρόπο αυτό μπορεί να προκληθεί ανάπτυξη επιπρόσθετων νευρολογικών διαταραχών 

όπως η εγκεφαλοπάθεια Wernicke και το σύνδρομο Korsakoff (Pitel et al., 2011). 

 

Συνοσηρότητα 

 

Ειδικότερα όσον αφορά τον αλκοολισμό,  οι πιο συνηθισμένες  συνοσηρές καταστάσεις 

είναι οι  ασθένειες του ήπατος, τα καρδιαγγειακά προβλήματα, το σύνδρομο επίκτητης  

ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), νευρολογικές καταστάσεις όπως οι κρανιοεγκεφαλικές 

κακώσεις και οι φλεγμονές του εγκεφάλου καθώς και ψυχιατρικές καταστάσεις όπως η 

κατάθλιψη, το άγχος, το μετατραυματικό στρες, η αντικοινωνική διαταραχή της 

προσωπικότητας και η σχιζοφρένεια.  
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Το 60% των αλκοολικών ασθενών εμφανίζουν τουλάχιστον μία ψυχιατρική διαταραχή ή 

παρουσιάζουν συνεξάρτηση  από  άλλες ουσίες (Pitel et al., 2014). Ωστόσο η συνύπαρξη 

ορισμένης ψυχιατρικής παθολογίας σ’ ένα υποκείμενο με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ δεν 

αποτελεί απαραίτητα επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα των γνωστικών του ελλειμμάτων 

(Pitel et al., 2014). Για παράδειγμα μία μελέτη, η οποία εξέτασε αλκοολικούς ασθενείς, οι 

οποίοι παρουσίαζαν επιπρόσθετη αγχώδη διαταραχή έδειξε  ότι τα γνωστικά ελλείμματα των 

ασθενών αυτών είναι κυρίως αποτέλεσμα της εξάρτησης από το αλκοόλ και όχι της αγχώδους 

διαταραχής  (Rosenbloom et al., 2005). Βέβαια, μια άλλη έρευνα έδειξε ότι κάποιοι παράγοντες 

όπως οι διαταραχές  της παιδικής ηλικίας και η συνεξάρτηση από άλλες ουσίες μπορούν να 

αιτιολογήσουν, σε κάποιο βαθμό τις παρατηρούμενες γνωστικές ελλείψεις (Finn et al,. 2009). 

 

Ασθενείς που επιζητούν και ασθενείς που δεν επιζητούν θεραπέια. 

 

Μια επιδημιολογική μελέτη στις ΗΠΑ έδειξε ότι μόνο το 25% των εξαρτημένων από το 

αλκοόλ επιζητούν θεραπεία (Moss et al., 2007). Άλλες έρευνες δείχνουν ότι κάποια υποκείμενα 

που κάνουν κατάχρηση αλκοόλ δεν επιζητούν θεραπεία πιθανόν επειδή δεν επηρεάζονται σε 

σημαντικό βαθμό από την ουσία. Τα άτομα αυτά θα μπορούσαν να απολαμβάνουν κάποιου 

είδους ειδική προστασία  όπως ένα ασφαλές περιβάλλον (π.χ. υγιεινή διατροφή και άσκηση) 

(Smith & Fein, 2010). 

Τέλος τα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ μπορεί να διαφέρουν και ως 

προς: 1) το οικογενειακό ιστορικό αλκοολισμού (Cardenas et al., 2005), 2) το ιστορικό 

θεραπείας (Di Sclafani et al., 2008),  3) το δείκτης μάζας σώματος (Gazdzinski et al., 2010). 

 

4.2. Αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών  

 

Η  ανίχνευση  των γνωστικών ελλειμμάτων στα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ είναι πολύ σημαντική και θα πρέπει να είναι συστηματική. Η δοκιμασία γνωστικής 

αξιολόγησης Montreal Cognitive Assessment φαίνεται, ως η πιο κατάλληλη για την ανίχνευση 

των γνωστικών ελλειμμάτων στους ασθενείς αυτούς καθώς είναι ευαίσθητη στις ήπιες και 

μετρίου βαθμού γνωστικές ελλείψεις. Μετά την  δοκιμασία αυτή και την τυχόν διάγνωση 

γνωστικών ελλειμμάτων πρέπει να ακολουθεί πιο ειδική νευροψυχολογική αξιολόγηση από 

νευροψυχολόγο. Η διαδικασία της νευροψυχολογικής αξιολόγησης έχει σκοπό να δείξει κατά 

πόσο οι διάφορες γνωστικές λειτουργίες είναι φυσιολογικές ή παρουσιάζουν ελλείμματα. Οι 

κλινικοί νευροψυχολόγοι χρησιμοποιούν μια σειρά δοκιμασιών για να αξιολογήσουν τους 
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τομείς της γνωστικής λειτουργίας. Για παράδειγμα τη δοκιμασία λεκτικής μάθησης California 

Verbal Learning test, τη δοκιμασία μνήμης Doors and People test, τη δοκιμασία Οπτικο-

Νοητικής Ιχνηλάτησης Trail Making Test part B, τη δοκιμασία ταξινόμησης Καρτών 

Wisconsin Card Sorting Test, τη  δοκιμασία Χρώμα-Λέξη του Stroop κ.α. Ειδικότερα για τη 

μνήμη εργασίας  χρησιμοποιείται η δοκιμασία Digit Span and Letter-Number Sequencing test 

και για τη αξιολόγηση της ταχύτητας επεξεργασίας πληροφοριών  η  Digit Symbol-Coding . 

Ωστόσο πολλές από αυτές  τις δοκιμασίες αξιολογούν ταυτόχρονα ένα μεγάλο εύρος 

λειτουργιών. Έτσι δεν υπάρχει μία καθολικά αποδεκτή άποψη σχετικά με ποια συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά μετρούν κάθε φορά (Copersino et al., 2009). 

Γενικότερα οι βασικές γνωστικές λειτουργίες που αξιολογούνται στα υποκείμενα με 

εξάρτηση  στο αλκοόλ είναι η μνήμη, οι εκτελεστικές λειτουργίες (προσοχή, αφαιρετική 

σκέψη, επίλυση προβλημάτων, οργάνωση, σχεδιασμός και αναστολή), το συναίσθημα, οι 

ψυχοκοινωνικές ικανότητες, η οπτικοχωρική αντίληψη και οι ψυχοκινητικές ικανότητες (Lezak 

et al., 2012 ). 

Επιπρόσθετα οι τεχνικές νευροαπεικόνισης, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία, για την 

ανίχνευση λειτουργικών, ανατομικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών του εγκεφάλου.  Σε 

μελέτες για τον αλκοολισμό, συχνά χρησιμοποιούνται η μαγνητική τομογραφία (MRI), η 

λειτουργική μαγνητική τομογραφία (FMRI) η απεικόνιση τανυστή διάχυσης (DTI), η 

τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων, το μαγνητοεγκεφαλογράφιμα κ.α. (Schulte et al., 2012-c).  

Καθεμία από τις τεχνικές αυτές έχει συγκεκριμένες δυνατότητες αλλά και περιορισμούς, 

επομένως ο συνδυασμός τους, μπορεί να είναι ωφέλιμος για την πληρέστερη δυνατή 

αξιολόγηση της  λειτουργίας του εγκεφάλου. 

Οι έρευνες που εξετάζουν τα γνωστικά ελλείμματα από την χρήση αλκοόλ, συνήθως 

χρησιμοποιούν υποκείμενα που  είναι εξαρτημένα στην ουσία για μία αρκετά μεγάλη περίοδο 

(5 χρόνια και περισσότερο).  Σημαντικός παράγοντας, που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη 

συμμετοχή των υποκειμένων σε μία μελέτη, είναι η διάρκεια της αποχής. Το χρονικό διάστημα 

της αποχής πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε οι μεταβολίτες της ουσίας να  απομακρυνθούν 

από το σώμα  προκειμένου  οι ερευνητές να αξιολογήσουν τις γνωστικές λειτουργίες των 

συμμετεχόντων χωρίς τις επιδράσεις της ουσίας.  

Ωστόσο δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με το πόση θα πρέπει να είναι η διάρκεια αυτής 

της χρονικής περιόδου. Η αξιολόγηση των γνωστικών λειτουργιών αμέσως μετά την 

αποτοξίνωση από την ουσία δημιουργεί τον κίνδυνο να ανιχνευτούν ελλείμματα  που 

σχετίζονται είτε με τις πρόσφατες τοξικές επιδράσεις της ουσίας, είτε με το σύνδρομο 

στέρησης. Επομένως, μερικοί ερευνητές προτείνουν ότι πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 6 
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εβδομάδες μετά από την αποτοξίνωση ώστε να υπάρξουν αξιόπιστα αποτελέσματα από την 

γνωστική αξιολόγηση (Walvoort et al., 2013 ). Βέβαια άλλοι υποστηρίζουν ότι χρονικό 

διάστημα 3-4 εβδομάδων μπορεί να είναι αρκετό (Oscar-Berman & Marinkovic, 2007).    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕ 

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

 

5.1. Γνωστικά ελλείμματα και θεραπευτικό αποτέλεσμα στις διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ   

 

Η συσχέτιση των γνωστικών ελλειμμάτων με την επιτυχή έκβαση της θεραπείας στις 

διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ εμφανίζεται αυταπόδεικτη. Είναι εύκολο να κατανοήσουμε 

πως τα προβλήματα μνήμης, η περιορισμένη ικανότητα επικοινωνίας και κατανόησης ιδεών, η 

δυσκολία στην ικανότητα σύγκρισης αντίθετων–ανταγωνιστικών  πληροφοριών καθώς και  

άλλα γνωστικά προβλήματα αποτελούν  σοβαρές προκλήσεις για ανθρώπους, όλων των 

ηλικιών, που προσπαθούν να απομακρυνθούν από τις  καλά εδραιωμένες συνήθειες 

κατανάλωσης της ουσίας. Παρόλο που η επίδραση των γνωστικών ελλειμμάτων είναι εμφανής, 

πολλές έρευνες μέχρι σήμερα, έχουν δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο τα γνωστικά ελλείμματα 

επηρεάζουν το αποτέλεσμα της θεραπείας για την εξάρτηση δεν είναι τόσο απλός και άμεσος.  

Η επίδραση των γνωστικών ελλείψεων εμφανίζεται να αφορά ένα ευρύ δίκτυο από φαινόμενα 

πολύ διαφορετικά μεταξύ τους,  όπως η σχετική αποτίμηση παροντικών και μελλοντικών 

γεγονότων (Amlung et al., 2012), η υπεροχή αυτόματων ρυθμιστικών μηχανισμών  και  η 

επιδίωξη ασυνείδητων στόχων (Houben et al., 2011). 

Στο παρελθόν, αρκετά από τα ερωτήματα της έρευνας ήταν αρκετά απλοϊκά και οι μέθοδοι 

που χρησιμοποιήθηκαν  έλαβαν λίγο έως καθόλου υπόψη τους τις διεργασίες νευρογνωστικής 

και συμπεριφορικής προσαρμογής (Bates et al., 2013). Για παράδειγμα τα γνωστικά 

ελλείμματα, σε ασθενείς με διαταραχές από την χρήση αλκοόλ δεν είναι πολλές φορές εμφανή 

σε συμπεριφορικό επίπεδο (Fein et al., 2009).  Όπως σημειώθηκε προηγουμένως, 

νευροαπεικονιστικές μελέτες  δείχνουν ότι τα άτομα με διαταραχές από την χρήση αλκοόλ 

πιθανόν ενεργοποιούν διαφορετικές περιοχές και κυκλώματα του εγκεφάλου σε σχέση με το 

φυσιολογικό πληθυσμό (ομάδα ελέγχου) προκειμένου να ανταποκριθούν σε παρόμοιες 

νευροψυχολογικές και γνωστικές δοκιμασίες (Chanraud et al., 2012). Παρόμοια, τα γνωστικά 

ελλείμματα μπορούν να διαφοροποιήσουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα, ενεργοποιώντας σε 
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μεγάλο βαθμό διαφορετικές διεργασίες αλλαγής (Bates et al., 2006). Όπως θα αναλύσουμε 

παρακάτω νέες έρευνες δείχνουν ότι η γνωστική λειτουργία συνδέεται με τη συμπεριφορική 

αλλαγή μέσα σ’ ένα πλαίσιο επίδρασης πολλαπλών και ποικίλων παραγόντων όπως η 

φυσιολογία, το συναίσθημα και το περιβάλλον. 

Τα προηγούμενα χρόνια, αρκετές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε άτομα με γνωστικά 

ελλείμματα περιορίζονταν στη μελέτη των άμεσων  επιδράσεων αυτών των ελλείψεων στην 

έκβαση της θεραπείας για την εξάρτηση, χωρίς να εξετάζουν διαφορετικούς-έμμεσους τρόπους 

επίδρασης (Bates et al., 2013). Βέβαια η βιβλιογραφία για το ψυχοκοινωνικό αντίκτυπο του 

εγκεφαλικών βλαβών εξαιτίας άλλων αιτιολογιών δείχνει ότι οι συνέπειες των γνωστικών 

ελλειμμάτων είναι συχνά έμμεσες (μεσολαβούμενες από άλλους παράγοντες) και μπορούν να 

μεταβάλουν την επίδραση άλλων ενδοατομικών  ή περιβαλλοντικών παραγόντων. Οι 

γνωστικές ελλείψεις δηλαδή, επηρεάζουν τα ψυχοκοινωνικά αποτελέσματα μέσω της 

δυνατότητας τους να τροποποιήσουν την επίδραση τόσο των χαρακτηριστικών του 

περιβάλλοντος όσο και των συναισθηματικών αντιδράσεων και του κινήτρου για αλλαγή 

(Prigatano et al., 1996) 

Οι επιπτώσεις των εγκεφαλικών βλαβών και των γνωστικών ελλειμμάτων συνδέονται με 

τις στρατηγικές θεραπείας για τις διαταραχές από την χρήση αλκοόλ. Tο κίνητρο αλλαγής της 

συμπεριφοράς, οι αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας, η ικανότητα διαμόρφωσης 

θεραπευτικής συνεργασίας αλλά και η χρήση κοινωνικής υποστήριξης για την ενίσχυση των 

στόχων της θεραπείας αποτελούν θεραπευτικές διεργασίες ΄΄κλειδιά΄΄ στα περισσότερα 

θεραπευτικά προγράμματα για τις διαταραχές από την χρήση αλκοόλ (Hartzler et al., 2011).  

Επομένως η εισαγωγή της διάκρισης μεσολαβητικής (mediator) και τροποποιητικής 

(moderator) μεταβλητής (MacKinnon et al., 2002) μέσα στο πλαίσιο των  αντιληπτικών 

μοντέλων συσχέτισης εγκεφάλου – συμπεριφοράς, ίσως είναι χρήσιμη για την κατανόηση του 

τρόπου με τον οποίο τα γνωστικά ελλείμματα  εμποδίζουν την θετική ανταπόκριση στη 

θεραπεία στα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ  (Bates et al., 2002). 

 

5.2. Μοντέλα μεσολάβησης (mediator models) 

 

Ένας τρόπος με τον οποίο οι γνωστικές ελλείψεις μπορούν να εμποδίσουν  την θετική 

έκβαση της θεραπείας για την εξάρτηση  είναι με την παρεμπόδιση των θεραπευτικών 

διεργασιών. Η έμμεση (μέσω των θεραπευτικών διεργασιών) επίδραση των γνωστικών 

ελλείψεων στο θεραπευτικό αποτέλεσμα φαίνεται σε πολλές μελέτες. Αρχικά εκτός 

θεραπευτικού πλαισίου, οι γνωστικές δυσλειτουργίες  μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά το 
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κίνητρο αλλαγής της σχετιζόμενης με το αλκοόλ συμπεριφοράς (Blume & Marlatt, 2009). 

Επιπλέον οι χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες που εξέταζαν τις εκτελεστικές λειτουργίες 

και τη μνήμη σχετίζονται με χαμηλότερο κίνητρο για αλλαγή της συμπεριφοράς κατανάλωσης 

και σε ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία (Le Berre et al., 2012).   

Εκτός από το κίνητρο για αλλαγή, μελέτες έδειξαν ότι οι ασθενείς που είχαν γνωστικά 

ελλείμματα, κατά την πραγματοποίηση ενός θεραπευτικού προγράμματος,  ανακαλούσαν 

λιγότερες πληροφορίες σχετικά με τη θεραπεία  (Teichner et al., 2002)  και  αποκτούσαν μέσω 

της μάθησης λιγότερες ικανότητες άρνησης της κατανάλωσης αλκοόλ, συγκριτικά με τους μη 

ελλειμματικούς ασθενείς (Smith & McCrady, 1991).  Επιπλέον, κάποιες έρευνες δείχνουν ότι 

οι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνταν με την θεραπεία των εξαρτήσεων θεωρούσαν ότι οι 

ασθενείς με γνωστικές ελλείψεις είναι περισσότερο απρόσεκτοι, έχουν χαμηλότερο κίνητρο 

και υψηλότερο ποσοστό ματαίωσης–άρνησης παρακολούθησης της θεραπείας σε σχέση με μη 

ελλειμματικούς ασθενείς (Goldman, 1995). Επομένως φαίνεται ότι υπάρχουν πολλαπλοί 

έμμεσοι τρόποι  μέσω των οποίων οι γνωστικές ελλείψεις, αν δεν ληφθούν υπόψη, μπορούν να 

επηρεάσουν τις διεργασίες αλλαγής τόσο εντός όσο και εκτός θεραπευτικού πλαισίου, 

μειώνοντας τις πιθανότητες  θετικών θεραπευτικών  αποτελεσμάτων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν κάποιες έρευνες οι οποίες φωτίζουν  ποικίλες διαστάσεις της 

μεσολάβησης. Μία πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι τα γνωστικά ελλείμματα  επιδρούν έμμεσα στα 

αποτελέσματα της θεραπείας για τη χρήση ουσιών μειώνοντας την ποιότητα των ικανοτήτων 

που αποκτούνται μέσω της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπείας (Kiluk et al., 2011). 

Ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί ότι ενώ τα γνωστικά ελλείμματα οδηγούν σε χαμηλότερη 

συμμόρφωση στη θεραπεία και μειωμένη αίσθηση αυτοαποτελεσματικότητας, ταυτόχρονα 

φαίνεται να οδηγούν, σε μεγαλύτερη εμπλοκή σε θεραπευτικές ομάδες (Bates et al., 2006). Η 

αυξημένη συμμόρφωση στη θεραπεία, η αίσθηση  αυτοαποτελεσματικότητας αλλά και η 

εμπλοκή σε θεραπευτικές ομάδες αποτελούν ενισχυτικούς παράγοντες της θεραπείας για τις 

διαταραχές από την χρήση αλκοόλ.  Επομένως γίνεται φανερό ότι οι γνωστικές ελλείψεις 

ασκούν σύνθετες επιδράσεις στις θεραπευτικές διεργασίες. Έτσι, τα γνωστικά ελλείμματα από 

την μία πλευρά εμποδίζουν κάποιες θεραπευτικές διεργασίες.  Παράλληλα όμως  φαίνεται ότι 

μπορούν να αυξήσουν την επιθυμία κοινωνικής υποστήριξης για αποχή, η οποία με τη σειρά 

της, μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας στους ασθενείς αυτούς (Bates 

et al., 2006). 

5.3. Μοντέλα τροποποίησης (moderator models) 
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Εκτός από τις έμμεσες επιδράσεις τους, τα γνωστικά ελλείμματα μπορούν να επιδράσουν 

άμεσα στο θεραπευτικό αποτέλεσμα ενισχύοντας ή εμποδίζοντας τις επιδράσεις της 

θεραπευτικής διεργασίας. Ένα παράδειγμα άμεσης επίδρασης που αναπαράγεται σε αρκετές 

έρευνες είναι ότι τα γνωστικά ελλείμματα αλληλεπιδρούν με την αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας όσον αφορά τον έλεγχο της έντονης επιθυμίας για κατανάλωση 

αλκοόλ μετά το τέλος της θεραπείας (Bates et al., 2006. Morgenstern & Bates, 1999). Στους μη 

ελλειμματικούς ασθενείς παρουσιάζεται μία θετική συσχέτιση ανάμεσα στην αίσθηση 

αυτοαποτελεσματικότητας και την έκβαση της θεραπείας. Αντίθετα στους αλκοολικούς 

ασθενείς με γνωστικά ελλείμματα δεν παρατηρείται θετική συσχέτιση ανάμεσα σε αυτούς τους 

δύο παράγοντες. Επομένως,  στους ασθενείς αυτούς η αίσθηση αυτοποτελεσματικότητας δεν 

αποτελεί ισχυρό προγνωστικό δείκτη για την πρόληψη της υποτροπής μετά το τέλος της 

θεραπείας (Bates et al., 2013). 

Επιπλέον, τα γνωστικά ελλείμματα φαίνεται να ενισχύουν την επίδραση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος σε υποκείμενα που έλαβαν θεραπεία για διαταραχές από την χρήση αλκοόλ, 

ωστόσο, η φύση της επίδρασης διαφοροποιείται ανάμεσα σε διαφορετικά θεραπευτικά 

δείγματα (Buckman et al., 2007. Buckman et al., 2008).  Μία μελέτη διερεύνησε την σημασία 

της υποστήριξης του κοινωνικού περιβάλλοντος σε μία ομάδα ασθενών του Project MATCH 

που είχε ακολουθήσει εξωτερική θεραπεία. Αρχικά αξιολογήθηκε η επίδραση του κοινωνικού 

περιβάλλοντος σε ασθενείς που παρουσίαζαν προβλήματα μικρότερης σοβαρότητας σε σχέση 

με το αλκοόλ. Η υποστήριξη της νηφαλιότητας από το κοινωνικό περιβάλλον αποτελούσε 

σημαντικότερο προβλεπτικό παράγοντα θετικής έκβασης της θεραπείας (πρόληψη της 

υποτροπής)  σε γνωστικά  ελλειμματικούς  ασθενείς,  σε σύγκριση με ασθενείς  που δεν 

παρουσίαζαν γνωστικά ελλείμματα. Αντίθετα, σε ασθενείς με σχετικά σοβαρότερα 

προβλήματα εξαιτίας του αλκοόλ, η υποστήριξη της κατανάλωσης από το κοινωνικό 

περιβάλλον συνδέεται με μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικής έκβασης της θεραπείας (υποτροπή) 

σε γνωστικά ελλειμματικούς ασθενείς σε σχέση με μη ελλειμματικούς (Buckman et al., 2007). 

Επομένως οι  μηχανισμοί αλλαγής της  συμπεριφοράς μπορεί να διαφέρουν  ανάλογα με 

το αν οι ασθενείς παρουσιάζουν γνωστικά ελλείμματα, ή όχι. Επιπρόσθετα φαίνεται ότι πιθανόν 

η φύση της αποδιοργάνωσης που προκαλείται εξαιτίας των γνωστικών ελλειμμάτων 

διαφοροποιείται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά  του δείγματος και τον ειδικότερο παράγοντα 

που εξετάζεται. 

Βέβαια, καθώς το πεδίο της έρευνας μετακινείται πέρα από τις αξιολογήσεις της κλασικής 

νευροεπιστήμης σχετικά με τα γνωστικά ελλείμματα, η εφαρμογή νεότερων 

νευροψυχολογικών δοκιμασιών μπορεί να αποκαλύψει είδη γνωστικών ελλείψεων,  που 
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συνδέονται πιο άμεσα με την έκβαση της θεραπείας. Για παράδειγμα η Carroll και οι 

συνεργάτες της (2011) έδειξαν ότι οι επιδόσεις σε δοκιμασίες IQ, κινητικής ταχύτητας και 

προσοχής δεν είχαν άμεση επίδραση σε ασθενείς που ακολουθούσαν ένα πρόγραμμα 

γνωστικής–συμπεριφορικής θεραπείας (CBT) μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ωστόσο, τα 

υψηλά επίπεδα ανάληψης ρίσκου στη δοκιμασία Balloon Analogue Risk Task συνδέονται με 

χαμηλότερα επίπεδα προσεκτικής παρακολούθηση της θεραπείας, και φτωχότερα 

αποτελέσματα. Φαίνεται λοιπόν ότι κάποια γνωστικά ελλείμματα που σχετίζονται με την 

αναστολή της συμπεριφοράς, όπως αυτά που βρέθηκαν σε άτομα με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ (Noel et al., 2001) μπορεί να συνδέονται περισσότερο άμεσα με την υποτροπή. 

Αντίθετα άλλες πτυχές της εκτελεστικής λειτουργίας είναι πιθανό να επιδρούν στο θεραπευτικό 

αποτέλεσμα με έμμεσο τρόπο μέσω της παρεμπόδισης των θεραπευτικών διεργασιών.  

Έρευνες δείχνουν ότι  το χρονικό διάστημα αποχής από τις εθιστικές ουσίες καθώς και η 

τυχόν υποτροπή συσχετίζονται με τις λειτουργίες λήψης αποφάσεων. Συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την χρήση οπιοειδών, παρατηρήθηκαν διαφοροποιημένα αποτελέσματα σε 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες που εξέταζαν τις ικανότητες λήψης αποφάσεων, μεταξύ των 

υποκειμένων, τα οποία διατηρούσαν βραχυπρόθεσμη αποχή  και αυτών που είχαν 

υποτροπιάσει. Συγκεκριμένα, τα υποκείμενα που είχαν υποτροπιάσει είχαν χαμηλότερες 

επιδόσεις στις δοκιμασίες λήψης αποφάσεων σε σύγκριση με τα υποκείμενα που απείχαν από 

την ουσία (Passetti et al., 2008). Επιπλέον υποστήριξη  για τη θέση αυτή προέρχεται από 

νευροαπεικονιστικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι οι εξαρτημένοι από το αλκοόλ ασθενείς 

που απείχαν από την ουσία για μακρό χρονικό διάστημα, έδειξαν σημαντικά λιγότερη 

δραστηριοποίηση στην αμυγδαλή σε συναισθηματικά φορτισμένο ερέθισμα (έκφραση 

προσώπου) σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (Passetti et al., 2008). 

Συνοψίζοντας, παρόλο που υπάρχει στοιχειώδης κατανόηση μερικών από τους τρόπους, 

μέσω των οποίων, τα γνωστικά ελλείμματα μπορούν να επηρεάσουν και τις διεργασίες και το 

αποτέλεσμα της θεραπείας, η απάντηση στο ερώτημα για το πώς συμβαίνει αυτό περιπλέκεται 

τόσο από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των υποκειμένων όσο και από τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της θεραπείας. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εγκεφαλική λειτουργία 

δεν είναι στάσιμη αλλά ρευστή ακολουθώντας την μειούμενη κατανάλωση της ουσίας. Βέβαια, 

υπάρχουν αναπόφευκτοι περιορισμοί στην προσπάθεια να συνδεθούν τα γνωστικά ελλείμματα 

και η αποκατάσταση τους με τις θεραπευτικές διεργασίες και  τα αποτελέσματα τους μέσα σε 

θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες δεν σχεδιάστηκαν για άμεση επίδραση στις γνωστικές 

λειτουργίες. Τα τελευταία χρόνια όμως, δίνουν υποσχέσεις, αρκετές ερευνητικές προσπάθειες, 

οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία  θεραπευτικών παρεμβάσεων, που θα  έχουν στόχο να 
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διευκολύνουν τη γνωστική αποκατάσταση μέσω της γνωστικής ενδυνάμωσης ή της 

αντιστάθμισης των γνωστικών ελλειμμάτων (Bates et al., 2013). 

 

5.4. Χρονο-εξαρτώμενη γνωστική αποκατάσταση στις διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ  

 

Αρκετές μελέτες ρίχνουν φως στην δυνητική γνωστική αποκατάσταση, η οποία ακολουθεί  

μετά από την αποχή από την ουσία. Αυτό το είδος της αποκατάστασης μπορούμε να την 

ορίσουμε ως χρονο-εξαρτώμενη αποκατάσταση. Κάποιες μελέτες δείχνουν ότι κάποιου είδους 

γνωστική αποκατάσταση όπως στη λεκτική μάθηση, παρατηρείται αρκετά σύντομα μετά την 

αποτοξίνωση. Ωστόσο,  η αποκατάσταση στους τομείς της μνήμης  και στις εκτελεστικές 

λειτουργίες  επέρχεται βραδύτερα  (Dingwall et al., 2011. Rosenbloom et al. 2007). 

Λίγες μελέτες χρησιμοποίησαν, μακροχρόνιο σχεδιασμό  προκείμενου να ερευνήσουν τις 

αλλαγές σε γνωστικό επίπεδο σε βάθος χρόνου.  Για παράδειγμα ο Bartels και οι συνεργάτες 

του (2007) βρήκαν σημαντική γνωστική αποκατάσταση στις επιδόσεις της μάθησης και της 

μνήμης σε ασθενείς με  διαταραχές από την χρήση αλκοόλ που είχαν σοβαρά  ελλείμματα 

μνήμης, οι οποίοι αξιολογήθηκαν 5 φορές σε περίοδο  24 μηνών τεκμηριωμένης αποχής από 

το αλκοόλ.  

Μια πρόσφατη μεταανάλυση, σχετικά με τα γνωστικά ελλείμματα αλκοολικών ασθενών 

χωρίς σύνδρομο Korsakoff, έδειξε ότι αν και έρευνες δείχνουν κάποιο βαθμό πρόωρης 

γνωστικής αποκατάστασης, ένα συνολικό έλλειμμα παραμένει μερικούς μήνες μετά την έναρξη 

της αποχής. Οι γνωστικές λειτουργίες τείνουν να γίνουν φυσιολογικές μετά από ένα χρόνο 

αποχής ωστόσο μπορεί να επιμείνουν για περισσότερο χρόνο ορισμένα γνωστικά ελλείμματα.  

Για παράδειγμα τα ελλείμματα  στις οπτικοχωρικές λειτουργίες, τα οποία σχετίζονται με το 

μειωμένο μέγεθος στον δεξί βρεγματικό φλοιό μπορούν να διαρκέσουν ακόμη και μερικά 

χρόνια  μετά τη διακοπή της ουσίας (Stavro et al., 2013). 

Νευροαπεικονιστικές μελέτες  δείχνουν ότι οι δομικές ανωμαλίες στον εγκέφαλο που  

σχετίζονται με χρόνια χρήση αλκοόλ μπορούν σε κάποιο βαθμό να σταθεροποιηθούν και να 

αναστραφούν με παρατεταμένη αποχή (Buhler & Mann, 2011).  Ειδικότερα η αποκατάσταση 

της λευκής ουσίας βελτιώνεται καθώς αυξάνεται το χρονικό διάστημα της αποχής (Jansen et 

al., 2014). Επίσης έχουν βρεθεί συσχετίσεις ανάμεσα στην βελτίωση της μνήμης και στη 

μείωση του μεγέθους –όγκου των πλαγίων κοιλιών και των αυλάκων (Harper et al., 2003). 

Επιπρόσθετα η βελτίωση της εγκεφαλικής λειτουργίας συνδέεται με την ενυδάτωση (Cardenas 

et al., 2007),  με αυξημένα επίπεδα Ν- ακετυλοασπαρτικού οξέος (δείκτης νευρωνικής 

ακεραιότητας) και χολίνης  (Bartsch et al., 2007) καθώς και με μέτρια αύξηση του όγκου της 
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φαιάς ουσίας του φλοιού (Pfefferbaum et al., 2006). Τέλος, όσον αφορά τον ιππόκαμπο 

πειράματα με επίμυες έδειξαν ότι η νευρογένεση στην περιοχή αυτή αναστέλλεται κατά τη 

διάρκεια της μέθης  αλλά επιστρέφει σε φυσιολογικά επίπεδα με την αποχή (Nixon, 2006). 

Ωστόσο κάποιοι άλλοι ερευνητές αναφέρουν γενικευμένα εγκεφαλικά ελλείμματα σε 

βρεγματικές περιοχές του εγκεφάλου ακόμα και μετά από ένα χρόνο αποχής από την ουσία 

(Monnig et al.,2013) .  

Ένας ακόμα δείκτης  για την ανίχνευση βλαβών στον εγκέφαλο σχετιζόμενων με το 

αλκοόλ είναι η εγκεφαλική αιμάτωση. Οι περισσότερες έρευνες παρουσιάζουν αντικρουόμενα 

αποτελέσματα. Κάποιοι ερευνητές αναφέρουν βελτίωση στην αιμάτωση του μετωπιαίου και 

βρεγματικού λοβού  μετά από πέντε εβδομάδες αποχής από το αλκοόλ (Mon et al., 2009),  ενώ 

άλλοι ερευνητές δεν κατάφεραν να βρουν αύξηση μετά από διάστημα 35 ημερών αποχής 

(Durazzo et al.,2010) .  

Λίγες μελέτες έχουν εξετάσει την αποκατάσταση του εγκεφάλου και των γνωστικών 

λειτουργιών στα υποκείμενα με σύνδρομο Korsakoff. Μια μακροχρόνια νευροψυχολογική 

έρευνα σε δείγμα 20 ασθενών με Korsakoff βρήκε ότι η πλειονότητα  των ασθενών αυτών  

παρουσίαζαν ελλείμματα σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό, δύο χρόνια μετά τη διάγνωση 

του συνδρόμου. Ωστόσο παρατηρήθηκε ελαφρά βελτίωση στις γενικές γνώσεις, στην οπτική 

μακρόχρονη μνήμη και στη λεκτική επιδεξιότητα  αν και οι λειτουργίες αυτές συνέχιζαν να 

παραμένουν μέσα σε παθολογικό φάσμα (Fujiwara et al., 2008). Μια άλλη μελέτη εξέτασε 

υποκείμενα με  σύνδρομο Korsakoff εννιά μήνες μετά τη διάγνωση του συνδρόμου μέσω 

τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων. Οι ερευνητές διαπίστωσαν αυξημένο μεταβολισμό στον 

πρόσθιο  φλοιό του προσαγωγίου  και στο βρεγματικό φλοιό στους ασθενείς αυτούς παρά την 

αποχή από την ουσία και την ύπαρξη φυσιολογικών επιπέδων θειαμίνης. (Fellgiebel, 2003). 

 

5.5. Γνωστική αποκατάσταση και θεραπευτικό αποτέλεσμα  

 

Τα υποκείμενα με διαταραχή από τη χρήση αλκοόλ παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές 

μεταξύ τους όσον αφορά την πορεία αποκατάστασης των γνωστικών τους ελλειμμάτων, 

γεγονός που οφείλεται στις ατομικές διαφορές σε σχέση τη σοβαρότητα αυτών των ελλείψεων. 

Σε προηγούμενο κεφάλαιο διακρίναμε ανάμεσα στα χρονικά περιορισμένα ελλείμματα, τα 

οποία εμφανίζονται ως άμεσες ή έμμεσες  συνέπειες  της χρόνιας κατάχρησης αλκοόλ, τα οποία 

όμως εξαφανίζονται  με την αποχή  και  την γενικότερη βελτίωση της υγείας, καθώς και σε πιο 

μακροχρόνια ελλείμματα. Βέβαια κάποιες ελλείψεις μπορεί να είναι και προγενέστερες της 

κατανάλωσης αλκοόλ (Bates et al., 2002). Οι  θεραπευτές σπάνια έχουν πληροφορίες  σχετικά  
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με τη προηγούμενη γνωστική κατάσταση του ασθενή προκειμένου να αξιολογήσουν επαρκώς 

τις γνωστικές ελλείψεις που παρουσιάζει. Επιπλέον, είναι άγνωστο αν οι θεραπευτικές 

προσεγγίσεις αποκατάστασης που στοχεύουν στην επαναφορά της γνωστικής λειτουργίας ή οι 

αντισταθμιστικές στρατηγικές μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικές σε σχέση με τη 

φύση των γνωστικών ελλειμμάτων (ήπια ή πιο σοβαρά, παροδικά ή μόνιμα). Το μεγαλύτερο 

μέρος της βιβλιογραφίας και κατά συνέπεια οι περισσότερες μελέτες στις οποίες θα 

αναφερθούμε,  εστιάζουν κυρίως στην αποκατάσταση των γνωστικών ελλειμμάτων. Βέβαια, 

οι αντισταθμιστικές στρατηγικές αλλά και η χρησιμοποίηση κατάλληλων βοηθημάτων 

φαίνεται ότι βελτιώνουν τις γνωστικές λειτουργίες και τη μνήμη σε ομάδες με ήπια γνωστικά 

ελλείμματα εξαιτίας διαφορετικών αιτιολογιών. Επομένως, ίσως πρέπει να διερευνηθεί η 

αποτελεσματικότητα των στρατηγικών αυτών και  στον πληθυσμό με διαταραχές  από τη χρήση 

αλκοόλ (Bates et al., 2013).  

 

5.6. Μοντέλο διπλής επεξεργασίας 

 

Η μελέτη των γνωστικών μηχανισμών που εμπλέκονται στις εξαρτήσεις έχει αναπτυχθεί 

σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα της εξάρτησης από το αλκοόλ μπορούμε να το 

αντιληφθούμε ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης ανάμεσα στις ορμές για τη χρήση της ουσίας 

και στην επιθυμία περιορισμού της κατανάλωσης της. Σύμφωνα με τα μοντέλα  διπλής 

επεξεργασίας, η συμπεριφορά κατανάλωσης της ουσίας εμπλέκει  δύο γνωστικά συστήματα  το 

παρορμητικό σύστημα (impulsive) και το στοχαστικό σύστημα (reflective). Το παρορμητικό 

σύστημα είναι ένα από κάτω προς τα πάνω σύστημα επεξεργασίας (bottom-up)  το οποίο 

βασίζεται στις σιωπηρές γνωστικές διεργασίες. Οι διεργασίες αυτές έχουν σημαντικό ρόλο 

στην αυτόματη συμπεριφορά διαμέσου της ισχυρής συνειρμικής μνήμης ανάμεσα στα 

σχετιζόμενα με το αλκοόλ ερεθίσματα, τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματά τους. Επομένως 

το σύστημα αυτό ενισχύει τις επιδράσεις των ερεθισμάτων που σχετίζονται με την εξάρτηση 

(οσμές, τόποι κατανάλωσης, διαφημίσεις που σχετίζονται με το αλκοόλ)  στη συμπεριφορά. 

Αυτό το σύστημα έχει βρεθεί ότι ενισχύει την ντοπαμινεργική νευροδιαβίβαση  στο κύκλωμα 

αμυγδαλής-ραβδωτού (Noël et al., 2013. Strack & Deutsch’s, 2004). 

Από την άλλη πλευρά, το στοχαστικό σύστημα (reflective) είναι ένα από πάνω προς τα 

κάτω σύστημα  μέσω  του οποίου  οι εκτελεστικές λειτουργίες  ασκούν έλεγχο στις 

παρορμήσεις  με σκοπό να επιτύχουν ρύθμιση της συμπεριφοράς. Το νευροβιολογικό 

υπόβαθρο αυτού του συστήματος περιλαμβάνει  διάφορες περιοχές του μετωπιαίου λοβού 

(πλευρικός κατώτερος προμετωπιαίος, ραχιαίος-έσω κοιλιακός, κογχομετωπιαίος,  
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μετωποβρεγματικός φλοιός) και τα βασικά γάγγλια. Τέλος η νήσος παίζει αποφασιστικό ρόλο 

στην συνάρθρωση των δύο αυτών συστημάτων  μεταφράζοντας  τα ενδοϋποδεκτικά σήματα ή 

σωματικούς δείκτες σε συνειδητές  υποκειμενικές εμπειρίες (επιθυμίες ή ανάγκες) οι οποίες 

εμπλέκονται  στις διεργασίες λήψης απόφασης (Noël et al.,2013. Strack & Deutsch’s, 2004)). 

Η  αλληλεπίδραση  ανάμεσα στα δύο συστήματα έχει τεκμηριωθεί με επάρκεια στο πεδίο 

της εξάρτησης από το αλκοόλ (Bechara et al., 2006. Strack & Deutsch’s, 2004). Σύμφωνα με 

αυτή τη θεωρία η συμπεριφορά κατανάλωσης ενεργοποιείται από αυτόματες διεργασίες 

(impulsive system), εκτός αν το υποκείμενο έχει την ικανότητα να ελέγξει τη συμπεριφορά,  

κινητοποιώντας τις εκτελεστικές λειτουργίες (reflective system). Τα ελλείμματα στις 

εκτελεστικές λειτουργίες  επομένως  μπορούν να  προδιαθέσουν σε συμπεριφορά 

κατανάλωσης, η οποία υπαγορεύεται από το παρορμητικό σύστημα. Συγκεκριμένα  η 

απορύθμιση του παρορμητικού-στοχαστικού συστήματος οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο. Η 

χρόνια  κατάχρηση αλκοόλ προκαλεί  διαταραχές στη μνήμη εργασίας  και στις εκτελεστικές 

λειτουργίες οι οποίες ρυθμίζουν τη συμπεριφορά ελέγχοντας τις παρορμήσεις και 

διαταράσσοντας έτσι την ισορροπία ανάμεσα στο στοχαστικό και το παρορμητικό σύστημα 

επεξεργασίας.  

Με βάση το μοντέλο αυτό θα επιχειρηθεί αρχικά μια περιγραφή των θεραπευτικών 

στρατηγικών που στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση του στοχαστικού συστήματος (reflective 

system). Έπειτα θα γίνει αναφορά σε εναλλακτικές θεραπευτικές τεχνικές που στοχεύουν στο 

έλεγχο των παρορμήσεων. Βέβαια τα πλαίσια των παρεμβάσεων δεν είναι στεγανά, και μία 

παρέμβαση που στοχεύει σε έναν τομέα μπορεί να επηρεάσει και άλλους τομείς.  

 

5.7. Ενίσχυση του στοχαστικού συστήματος 

 

Πρωτοπόρος στον τομέα αυτό είναι ο Marc Goldman, ο οποίος, πριν περίπου 20 χρόνια, 

μαζί και τους συνεργάτες του δημοσίευσε μια σειρά από μελέτες οι οποίες δείχνουν ότι η  

πραγματοποίηση κάποιων γνωστικών  ασκήσεων ενισχύει τις βασικές γνωστικές ικανότητες σε 

άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ (Goldman & Goldman, 1988. Roehrich & 

Goldman, 1993. Stringer & Goldman, 1988). Τα ευρήματα αυτά έδειξαν ότι η γνωστική 

αποκατάσταση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της θεραπείας για τις  

διαταραχές  από τη χρήση αλκοόλ, βοηθώντας τους ασθενείς να ανταποκριθούν στις 

θεραπευτικές στρατηγικές με μεγαλύτερη επάρκεια. Ωστόσο τα επόμενα χρόνια, μέχρι σχετικά 

πρόσφατα, υπήρχε  ερευνητικό κενό στο πεδίο αυτό. 
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Η βελτίωση των εκτελεστικών λειτουργιών και ειδικότερα της μνήμης εργασίας είναι 

αρκετά σημαντική για τη διατήρηση και διαχείριση της  συνειδητής και σχετιζόμενης με το 

στόχο πληροφορίας στους αλκοολικούς ασθενείς (Houben et al., 2011). Τα τελευταία χρόνια 

έχουν γίνει κάποιες μελέτες στο πεδίο αυτό, οι οποίες εξετάζουν την  εισαγωγή τεχνικών 

εξάσκησης και αποκατάστασης προκειμένου να βελτιωθούν οι λειτουργίες αυτές. Για 

παράδειγμα, ο Alfonso και οι συνεργάτες του (2011), πρόσθεσαν σε ένα πρόγραμμα 

ψυχοθεραπείας για  ασθενείς με προβλήματα από το αλκοόλ και άλλες ουσίες, μια εκπαίδευση 

διάρκειας 7 εβδομάδων σχετικά με τη διαχείριση στόχων (Goal Management Training) και 

διαλογισμό βασισμένο στην ενσυνειδητότητα (mindfulness-based mediation).  Η εκπαίδευση 

αυτή, αποτελεί  μία  αποτελεσματική παρέμβαση για τις ελλείψεις της εκτελεστικής 

λειτουργίας  (Levine et al., 2011) ενώ ο διαλογισμός που βασίζεται στην ενσυνειδητότητα 

σχετίζεται με γνωστική ενίσχυση (Chiesa et al., 2011). Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή έδειξε 

ότι η πειραματική ομάδα είχε καλύτερες επιδόσεις στη μνήμη εργασίας, στον ανασταλτικό  

έλεγχο και στην ικανότητα λήψης αποφάσεων σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. 

Μια άλλη μελέτη (Bickel et al., 2011) διερεύνησε τις λειτουργικές σχέσεις ανάμεσα στη 

μνήμη εργασίας και την εκπτωτική επίδραση της καθυστέρησης (delay discounting) σε 

ασθενείς που λάμβαναν θεραπεία για εξάρτηση ουσιών ενώ παράλληλα ακολουθούσαν ένα  

πρόγραμμα εξάσκησης  της μνήμης εργασίας με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πριν, 

αλλά και μετά το τέλος της θεραπείας, οι ασθενείς αυτοί υποβλήθηκαν σε μία ανεξάρτητη 

δοκιμασία αξιολόγησης της μνήμης εργασίας. Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αυτής δεν 

έδειξαν σημαντική βελτίωση μετά την εκπαίδευση της μνήμης εργασίας σε σύγκριση με πριν. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί είναι ότι οι ασθενείς που πραγματοποίησαν εκπαίδευση της 

μνήμης εργασίας κατά την οποία τους χορηγήθηκε,  ανάλογη με τις επιδόσεις τους χρηματική 

αμοιβή, παρουσίασαν καλύτερες επιδόσεις στην εκπτωτική επίδραση της καθυστέρησης (delay 

discounting) σε σύγκριση με την ομάδα έλεγχου, στην οποία δεν χορηγήθηκε ενίσχυση μέσω 

χρημάτων. Τα άτομα  που εμφανίζουν διαταραχές εξαιτίας της χρήσης αλκοόλ και άλλων 

ουσιών παρουσιάζουν συχνά υψηλά επίπεδα εκπτωτικής επίδρασης της καθυστέρησης (delay 

discounting). Τα επίπεδα αυτά αντανακλούν τη σχετικά μεγαλύτερη υποτίμηση της αξίας των 

αμοιβών, όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα μέχρι τη λήψη τους σε σχέση με τα άτομα 

χωρίς διαταραχές (Lejuez et al., 2010). Επομένως τα ευρήματα αυτά, αν και προκαταρκτικά, 

τονίζουν τη δυνητική σχέση ανάμεσα στις ικανότητες μνήμης εργασίας και στην 

προσανατολισμένη στο μέλλον συμπεριφορά και δείχνουν ένα τρόπο ενίσχυσης της αντίστασης 

σε παρούσες παρορμήσεις σχετικά με τη χρήση αλκοόλ και άλλων ουσιών. Βέβαια είναι 

απαραίτητη περεταίρω έρευνα προκειμένου να εκτιμηθεί αν οι θετικές μεταβολές στην 
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εκπτωτική επίδραση της καθυστέρησης  (delay discounting) αντέχουν στο χρόνο και αν οι 

μειώσεις αυτές μπορούν να μεταφραστούν σε καλύτερα αποτελέσματα στη θεραπεία των 

εξαρτήσεων. 

Μία άλλη έρευνα συνέκρινε ασθενείς που λάμβαναν εξωτερική  εντατική γνωστική-

συμπεριφορική θεραπεία, η οποία εστίαζε μόνο στην απεξάρτηση από το αλκοόλ, με ομάδα 

ασθενών που ακολουθούσαν παράλληλα με τη θεραπεία αυτή ένα πρόγραμμα γνωστικής 

αποκατάστασης με τη βοήθεια υπολογιστή, το οποίο περιελάμβανε 62 εναλλακτικές ασκήσεις 

(Rupp et al., 2012). Η επιλογή των ασκήσεων για κάθε ασθενή έγινε με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

ελαχιστοποιείται η αλληλοεπικάλυψη. Μερικές ασκήσεις επιλέχτηκαν από τους ερευνητές και 

εστίαζαν στις ελλειμματικές περιοχές του ασθενούς ενώ άλλες επιλέχτηκαν από τους ασθενείς  

προκειμένου να αυξηθεί το κίνητρο. Η εκπαίδευση γνωστικής αποκατάστασης 

πραγματοποιήθηκε σε 12 ατομικές συνεδρίες (3 φορές την εβδομάδα για 4 εβδομάδες). 

Επιπρόσθετα πραγματοποιήθηκαν γνωστικές μετρήσεις προκειμένου να αξιολογηθούν: η 

προσοχή, οι εκτελεστικές λειτουργίες, η μνήμη και άλλες γνωστικές και συναισθηματικές 

λειτουργίες. Η παρέμβαση αυτή είχε ως αποτέλεσμα μια στατιστικά σημαντική βελτίωση στην 

ετοιμότητα, στη διαιρεμένη προσοχή, στη μνήμη εργασίας, στην καθυστερημένη ανάκληση, 

στην οπτικοχωρική κατασκευή αλλά και συνολικά στις γνωστικές λειτουργίες σε σύγκριση με 

τους ασθενείς που ακολούθησαν μόνο συνήθη θεραπεία. Επιπλέον η ομάδα που ακολούθησε 

το πρόγραμμα γνωστικής αποκατάστασης παρουσίασε μεγαλύτερες μειώσεις στην ψυχολογική 

θλίψη, αλλά και στην ακαταμάχητη επιθυμία για λήψη της ουσίας (craving), σε σύγκριση με 

την ομάδα ελέγχου. Σημειώνεται ότι οι ασθενείς που έλαβαν μέρος στην έρευνα αυτή 

παρουσίαζαν τουλάχιστον ήπια γνωστικά ελλείμματα  και  ήταν σχετικά απαλλαγμένοι από 

συντρέχουσες ψυχιατρικές διαταραχές  με παρόμοια συμπτώματα. 

Κάποιες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε δείγμα ασθενών που παρουσίαζαν σύνδρομο 

Korsakoff και άλλες σοβαρές διαταραχές σχετιζόμενες με την κατανάλωση αλκοόλ έδειξαν 

κάποιους τρόπους μέσω των οποίων μπορεί να βελτιωθεί η μάθηση και η μνήμη και κατά 

συνέπεια να υπάρξει καλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα στους ασθενείς αυτούς (Morrison & 

Pestell, 2010. Van Damme & Ydewalle, 2008). 

Συγκεκριμένα, ο χειρισμός των συνθηκών μάθησης έχει βρεθεί ότι βελτιώνει τη μνήμη. Οι 

Van Damme και Ydewalle (2008) ερεύνησαν τις ικανότητες ανάκλησης σε προσαρμοσμένες 

συνθήκες, σε δείγμα ασθενών με σύνδρομο Korsakoff.  Συγκεκριμένα, ασθενείς με Korsakoff  

(πειραματική ομάδα) και υγιή άτομα (ομάδα ελέγχου) υποβλήθηκαν σε δοκιμασία τυπικών και 

άτυπων συνδεδεμένων ζευγαριών λέξεων (typical and atypical associated word pairs).  Αρχικά, 

όταν η δοκιμασία  πραγματοποιήθηκε σε ίδιες συνθήκες  για τους ασθενείς και την ομάδα 
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ελέγχου, τα υποκείμενα με Korsakoff παρουσίασαν ελλειμματική απόδοση. Όταν όμως οι 

συνθήκες προσαρμόστηκαν με την αύξηση του χρόνου διεργασίας και ανάκλησης, την 

καλύτερη εξήγηση των κανόνων  καθώς  και  την ενθάρρυνση  για την  εύρεση των συνδέσεων 

ανάμεσα στα ζευγάρια λέξεων, η απόδοση  των ασθενών με Korsakoff κυμάνθηκε σε παρόμοια 

επίπεδα με την ομάδα ελέγχου.  Οι μελετητές συμπέραναν ότι η προσαρμογή των συνθηκών 

μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση των εκτελεστικών δυσλειτουργιών στους ασθενείς με 

Korsakoff,  μέσω της άμεσης ενθάρρυνσης της νοητικής διεργασίας. Επομένως διαφαίνεται μια 

σειρά πρακτικών επιλογών προσαρμογής των θεραπευτικών προγραμμάτων στα υποκείμενα 

με γνωστικά ελλείμματα. Δίνοντας επιπρόσθετο χρόνο διεργασίας και ανάκλησης, 

υποστηρίζοντας το άτομο να πραγματοποιεί ρητούς συσχετισμούς, για παράδειγμα ανάμεσα 

στην κατανάλωση αλκοόλ και στην επακόλουθη συμπεριφορά, μπορεί να ενισχυθεί η 

ανάκληση της μνήμης  και επομένως ο βαθμός συμμετοχής -εμπλοκής στη θεραπεία (Morrison 

& Pestell, 2010). 

Κάποιες μελέτες αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα της μάθησης χωρίς λάθη (errorless 

learning) σε ασθενείς με Korsakoff.  Η τεχνική αυτή προωθεί την εκμάθηση μιας διαδικασίας 

με το σωστό τρόπο και αποφεύγεται η λάθος κωδίκευση στη μνήμη. Επίσης βασίζεται στην 

άποψη ότι η πρόληψη των σφαλμάτων κατά τη διαδικασία της μάθησης βελτιώνει την 

απόκτηση δεξιοτήτων (Evans et al., 2000). Αρκετά χρόνια πριν ο Wilson  και οι συνεργάτες 

του (1994) παρουσίασαν μία μελέτη περίπτωσης ενός άνδρα με Korsakoff, οποίος έδειξε 

βελτιωμένη ανάκληση μνήμης κατά τη διαδικασία εκμάθησης προγραμματισμού ενός 

ηλεκτρονικού βοηθήματος μνήμης, με τη χρήση της μάθησης χωρίς λάθη (errorless learning) 

συγκριτικά με την τεχνική μάθησης δοκιμής λάθους(trial/error). Επιπρόσθετα ο Heinrichs  και 

οι συνεργάτες του (1992) ερεύνησαν  την επίδραση που έχουν τα ερεθίσματα μη 

ολοκληρωμένων λέξεων (με κενά) (letter-fragment cueing) στη βελτίωση της ικανότητας 

μάθησης του προγράμματος καθημερινής δραστηριότητας σε μία άλλη μελέτη περίπτωσης 

ενός ατόμου με Korsakoff. Οι ερευνητές βρήκαν ότι η τεχνική αυτή βελτίωσε την ανάκληση 

του προγράμματος καθημερινής δραστηριότητας από τον ασθενή. 

Σύμφωνα με μια άλλη μελέτη, η μάθηση χωρίς λάθη (errorless learning) μπορεί να 

βελτιώσει την απόδοση των ασθενών με Korsakoff  σε δοκιμασία μάθησης πρόσωπου-

ονόματος (face-name learning task) (Komatsu et al., 2000). Βέβαια  η πληροφορία (αντικείμενο 

μάθησης) δεν φαίνεται να διατηρήθηκε μετά από μια εβδομάδα.  

Από την άλλη πλευρά ο Kessels και οι συνεργάτες του (2007) συνέκριναν την 

αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μάθησης χωρίς λάθη (errorless learning)  με  αυτή της 

δοκιμής και λάθους (trial/error) χρησιμοποιώντας μια δοκιμασία χωρικής διαδικαστικής 
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μάθησής (procedural spatial task), σε υποκείμενα με σύνδρομο Korsakoff. Tα αποτελέσματα 

της έρευνας δεν έδειξαν στατιστικώς σημαντική διαφορά στην συνολική απόδοση μεταξύ των 

δύο στρατηγικών μάθησης. Aντίθετα, η τεχνική μάθησης με την χρήση δοκιμής και λάθους 

(trial/error) φάνηκε ελαφρώς πιο αποτελεσματική. Tα υποκείμενα στα οποία εφαρμόστηκε η 

τεχνική αυτή (trial/error) παρουσίασαν μεγαλύτερη απόδοση σε δοκιμασίες καθυστερημένης 

ανάκλησης. Ωστόσο, στην ίδια μελέτη φάνηκε ότι οι ασθενείς αισθάνονται λιγότερο άβολα 

κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας μάθησης χωρίς λάθη (errorless learning)  σε σύγκριση με τη 

δοκιμασία μάθησης μέσω δοκιμής και λάθους (trial/error). Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής 

προκαλούν έκπληξη, δεδομένης της αποτελεσματικότητας της τεχνικής αυτής (errorless 

learning),  στην αποκατάσταση της μνήμης στις τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου και στα 

εγκεφαλικά επεισόδια. (Cicerone et al., 2011). 

Σε μία άλλη μελέτη αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα της τεχνικής διαφοροποιημένων  

αποτελεσμάτων (Differential outcomes training) στην ενίσχυση της μνήμης  και της μάθησης 

με τη χρήση  δοκιμασιών αντιστοίχησης προσώπου -ονόματος (face-name learning task) 

(Hochhalter et al., 2000). Συγκεκριμένα οι ερευνητές υπέβαλαν μία ομάδα ασθενών με 

Korsakoff (πειραματική ομάδα) σε δοκιμασία αντιστοίχησης προσώπου-ονόματος κατά την 

οποία οι σωστές απαντήσεις ανταμείβονταν με συγκεκριμένες, για κάθε απάντηση, αμοιβές. 

Επίσης μια άλλη ομάδα ασθενών με Korsakoff (ομάδα ελέγχου) υποβλήθηκε στην ίδια 

δοκιμασία κατά την οποία όμως όλες οι ορθές απαντήσεις ανταμείβονταν με τον ίδιο τρόπο.  

Οι ερευνητές βρήκαν ότι οι ασθενείς παρουσίασαν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις  όταν δεν  

υπήρχε κάποια ιδιαίτερη ανταμοιβή ενώ η απόδοση τους ήταν σε υψηλότερα επίπεδα όταν 

χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη αμοιβή για κάθε ερέθισμα. 

Σε μία μελέτη περίπτωσης οι ερευνητές εξέτασαν την αποτελεσματικότητα  της 

ενσωμάτωσης κινήτρων, της μείωσης της διάρκειας των θεραπευτικών συνεδριών καθώς και 

της χρησιμοποίησης οπτικών και γραπτών βοηθημάτων μνήμης σε  ασθενείς που 

αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην αφηρημένη σκέψη και στις μεταγνωστικές λειτουργίες λόγω 

βλάβης στον εγκέφαλο εξαιτίας του αλκοόλ.  Η μελέτη έδειξε ότι μια προσαρμοσμένη 

γνωστική συμπεριφορική θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα 

στην αντιμετώπιση  των αρνητικών   σκέψεων και υποθέσεων. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε 

μείωση των επιπέδων της κατάθλιψης από σοβαρά σε μέτρια (Morrison & Pestell, 2010). 

Βέβαια  δεν έχουν όλες οι θεραπευτικές προσεγγίσεις  επιτυχία  στους πληθυσμούς με 

διαταραχές χρήσης αλκοόλ. Ο Griffiths  και οι συνεργάτες του (2012) χρησιμοποίησαν  μια 

παρέμβαση προσομοίωσης (imagery intervention) προκειμένου να ενισχύσουν την κωδίκευση 

στην προοπτική μνήμη. Η προοπτική μνήμη αποτελεί ένα είδος μνήμης για μελλοντικές 
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ενέργειες και βασίζεται είτε σε μία εσωτερική αντίληψη και σήμανση του χρόνου κατά τον 

οποίο πρέπει να πραγματοποιηθεί μια πράξη είτε σε κάποιες εξωτερικές ενδείξεις οι οποίες θα 

«υπενθυμίσουν» στο υποκείμενο την προς εκτέλεση ενέργεια (Ellis, 1996). Η μνήμη αυτή, 

όπως φαίνεται από τις μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, είναι ελλειμματική τόσο στην οξεία 

όσο και στη χρόνια κατανάλωση αλκοόλ (Griffiths et al., 2012. Montgomery et al., 2011). Στη 

μελέτη  συμμετείχαν εξαρτημένοι ασθενείς, οι οποίοι ακολουθούσαν πρόγραμμα εσωτερικής 

θεραπείας για απεξάρτηση από το αλκοόλ με τη βοήθεια φαρμακευτικής αγωγής και απείχαν 

από την ουσία για χρονικό διάστημα  από 7 μέχρι 11 ημέρες. Οι ασθενείς αυτοί παρουσίαζαν 

ελλείμματα στην προοπτική μνήμη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, η σοβαρότητα των οποίων 

διαφοροποιούνταν ανάλογα με τη σοβαρότητα της διαταραχής και την ποσότητα αλκοόλ που 

κατανάλωναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Η παρέμβαση προσομοίωσης (imagery 

intervention) κατά τη φάση της κωδίκευσης  βελτίωσε  την προοπτική μνήμη  στην ομάδα  

ελέγχου  αλλά όχι στους ασθενείς με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ. Οι  ερευνητές  

απέδωσαν την έλλειψη  θετικών  αποτελεσμάτων στους ασθενείς με διαταραχές  από τη χρήση 

αλκοόλ στις δυσκολίες  διαμόρφωσης και εφαρμογής αποτελεσματικών στρατηγικών. 

Επιπρόσθετα μπορεί να είναι  ωφέλιμη η διερεύνηση της αποκατάστασης των εκτελεστικών 

πτυχών της προοπτικής μνήμης όπως η παρακολούθηση σημάτων (cue monitoring), τα οποία 

συχνά εμφανίζονται ελλειμματικά  στα άτομα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ (Fish et al., 

2010). 

Μόνο  μερικές μελέτες τα τελευταία χρόνια  έχουν αξιολογήσει αν οι παρεμβάσεις    οι 

οποίες  βελτιώνουν τη νευρογνωστική λειτουργία βελτιώνουν επίσης την έκβαση της θεραπείας 

για την απεξάρτηση από το αλκοόλ, τόσο σε πληθυσμούς που αναζητούν θεραπεία όσο και σε 

πληθυσμούς που δεν αναζητούν. Σε μια μελέτη επιλέχθηκαν μέσω του διαδικτύου άτομα που 

κατανάλωναν αρκετά μεγάλες ποσότητες αλκοόλ και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες (πειραματική-

ελέγχου). Τόσο η πειραματική ομάδα όσο και η ομάδα ελέγχου πραγματοποίησαν 25 συνεδρίες 

που η κάθε μία αποτελούνταν από 3 δοκιμασίες εκπαίδευσης της μνήμης εργασίας ή δοκιμασίες 

ελέγχου αντίστοιχα. Στην πειραματική ομάδα ο βαθμός δυσκολίας  των δοκιμασιών είχε 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνεται προοδευτικά με το πέρασμα του χρόνου 

ανάλογα με τις επιδόσεις ενώ στην ομάδα ελέγχου  οι δοκιμασίες παρέμεναν σε ένα σταθερά 

εύκολο επίπεδο σε όλη τη διάρκεια της μελέτης. Διαπιστώθηκε ότι οι πραγματικές 

εκπαιδευτικές δοκιμασίες (κλιμακούμενης δυσκολίας) βελτίωσαν σημαντικά τη μνήμη 

εργασίας και ότι ή βελτίωση αυτή διατηρήθηκε για περισσότερο από ένα μήνα. Επιπρόσθετα η 

πειραματική ομάδα έδειξε μια μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ (περίπου 10 αλκοολικές 
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μονάδες την εβδομάδα) με τάση για περαιτέρω μείωση με την πάροδο του χρόνου (Houben et 

al., 2011). 

Οι παραπάνω μελέτες δείχνουν τη σχέση ανάμεσα στην ενίσχυση των γνωστικών 

λειτουργιών  και  τη σχετιζόμενη με το αλκοόλ συμπεριφορά. Η δύναμη αυτής της σχέσης 

φαίνεται να είναι αντιστρόφως ανάλογη από τη δύναμη των παρορμήσεων για κατανάλωση 

αλκοόλ (Bates et al., 2013). Η γενίκευση και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων αυτών μπορεί 

να συμβάλει στην ανάπτυξη κατάλληλων θεραπειών, οι οποίες στοχεύουν στην οικοδόμηση 

αντίστασης στις ορμές για κατανάλωση αλκοόλ μέσω της ενίσχυσης των γνωστικών 

λειτουργιών. Ωστόσο τα ευρήματα αυτά είναι προκαταρκτικά και είναι απαραίτητη η 

περαιτέρω έρευνα. 

   

5.8. Εναλλακτικές προσεγγίσεις για την γνωστική αποκατάσταση σε διαταραχές από τη 

χρήση αλκοόλ  

 

Πολλές  από τις θεραπείες  που εφαρμόζονται  στις διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ 

(γνωστική-συμπεριφορική, 12 βημάτων, ομάδες θεραπείας) βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις 

εκτελεστικές λειτουργίες, στη δηλωτική μνήμη και σε άλλες εκούσιες  γνωστικές διεργασίες 

όπως ο έλεγχος των παρορμήσεων. Ωστόσο αυτές οι λειτουργίες  φαίνεται να επηρεάζονται 

τόσο από την οξεία  όσο και από τη χρόνια χρήση αλκοόλ. Από την άλλη πλευρά, η 

διαδικαστική και η άδηλη μνήμη καθώς και  οι παρορμητικοί μηχανισμοί (bottom-up) 

εμφανίζονται λιγότερο ευάλωτoι στις οξείες και χρόνιες νευροτοξικές επιδράσεις του αλκοόλ 

(Hayes et al., 2012. Ray et al., 2012). Δυστυχώς οι αυτόματες νοητικές διεργασίες, έχουν 

σημαντικό ρόλο στην συμπεριφορά διαμέσου της ισχυρής συνειρμικής μνήμης ανάμεσα στα 

σχετιζόμενα με το αλκοόλ ερεθίσματα, τις συμπεριφορές και τα αποτελέσματά τους (Robinson 

& Berridge, 1993). Έτσι  οι παρεμβάσεις στο πεδίο αυτό είναι καλό να στοχεύουν και στην 

τροποποίηση της αντιπαραγωγικής δράσης των αυτόματων νοητικών διεργασιών. 

Η συμπεριφορική προσαρμοστικότητα απαιτεί ενέργεια και δράση τόσο από το νου όσο 

και από το σώμα  και  ολοκληρώνεται  διαμέσου της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Οι περισσότερες στρατηγικές γνωστικής αποκατάστασης  προσπαθούν να αυξήσουν την 

συμπεριφορική προσαρμοστικότητα  με την άμεση ενίσχυση των εκτελεστικών γνωστικών 

ικανοτήτων. Κάποιες όμως πρόσφατες  προσεγγίσεις  προσπαθούν  να ενισχύσουν τη 

συμπεριφορική προσαρμοστικότητα με  παρεμβάσεις  που στοχεύουν στην αλλαγή των 

αυτόματων γνωστικών διεργασιών (Wiers et al., 2011) και  επιδρούν έμμεσα στις 

νευρογνωστικές λειτουργίες  μέσω  των κυκλωμάτων νευροφυσιολογικής ανατροφοδότησης,  
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τα οποία ρυθμίζουν τη ροή  της επικοινωνίας μεταξύ σώματος και εγκεφάλου (Bates & 

Buckman, 2013). Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε μερικές υποσχόμενες μεθόδους για την 

ενίσχυση της συμπεριφορικής προσαρμοστικότητας και της νευρογνωστικής λειτουργίας που 

βασίζονται κυρίως στη ρύθμιση του παρορμητικού συστήματος προκειμένου να επιτευχθεί 

ισορροπία ανάμεσα στο παρορμητικό και το στοχαστικό σύστημα επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Αυτές οι παρεμβάσεις δεν βασίζονται στις εκούσιες εκτελεστικές λειτουργίες 

προκειμένου να ενισχύσουν τη συμπεριφορική προσαρμοστικότητα και έτσι μπορούν να είναι 

ιδιαίτερα χρήσιμες στους πληθυσμούς με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ και ειδικότερα σ’ 

αυτούς που παρουσιάζουν ελλείμματα στις εκούσιες γνωστικές λειτουργίες.  

 

 Επανεκπαίδευση των γνωστικών προκαταλήψεων(cognitive bias modification)  

 

Ακολουθώντας,  το θεωρητικό μοντέλο  του διπλού συστήματος της στοχαστικής και της 

παρορμητικής επεξεργασίας των πληροφοριών (Strack & Deutsch’s, 2004), κάποιοι ερευνητές 

δημιούργησαν μία μέθοδο επανεκπαίδευσης των αυτομάτων τάσεων για δράση, για άτομα που 

ήταν εξαρτημένα στο αλκοόλ. Στη συνέχεια εφάρμοσαν τη  μέθοδο αυτή σε δείγμα 42 ατόμων 

που έκαναν κατάχρηση αλκοόλ (Wiers et al., 2010). Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες αρχικά 

ωθούνταν να σπρώξουν (αποφυγή) είτε να τραβήξουν (προσέγγιση)  έναν μοχλό ως  απόκριση  

σε εικόνες αλκοολούχων ή μη ποτών. Ανάλογα με το τράβηγμα (έλξη) η το σπρώξιμο 

(αποφυγή) του μοχλού αυξανόταν ή μειωνόταν  το μέγεθος της εικόνας στην οθόνη αντίστοιχα. 

Στην έρευνα αυτή διαπιστώθηκε ότι τα εξαρτημένα άτομα τα οποία εκπαιδεύτηκαν με επιτυχία 

να αποφεύγουν το αλκοόλ ήπιαν λιγότερο σε μία δοκιμασία δοκιμής της γεύσης σε σύγκριση 

με την ομάδα ελέγχου που δεν είχε υποστεί ανάλογη εκπαίδευση (Wiers et al., 2010).   

Οι ίδιοι ερευνητές μετά από ένα έτος εφάρμοσαν τη μέθοδο αυτή σε δείγμα 214 ατόμων 

πριν την εισαγωγή τους σε πρόγραμμα ενδονοσοκομειακής θεραπείας για απεξάρτηση από το 

αλκοόλ. Συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα 

(πειραματική) πραγματοποίησε 4 συνεδρίες επανεκπαίδευσης των γνωστικών 

προκαταλήψεων. Αντίθετα, τα υποκείμενα της ομάδας ελέγχου πραγματοποίησαν 4 συνεδρίες 

πλασματικής εκπαίδευσης ή καθόλου εκπαίδευση (δοκιμασίες ελέγχου). Οι αλλαγές στο χρόνο 

αντίδρασης  αποτελούσαν δείκτη αποτελεσματικότητας όσον αφορά την τροποποίηση της 

τάσης των αυτόματων ενεργειών απέναντι  στο αλκοόλ. Τα άτομα που εκπαιδεύτηκαν να 

αποφεύγουν το αλκοόλ απομάκρυναν πιο γρήγορα τις εικόνες που σχετίζονταν με το αλκοόλ. 

Έναν χρόνο μετά το τέλος της θεραπείας οι ασθενείς που πραγματοποίησαν επανεκπαίδευση 
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των γνωστικών προκαταλήψεων παρουσίασαν καλύτερα αποτελέσματα, σε σχέση με την 

κατανάλωση αλκοόλ, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου (Wiers et al., 2011).   

Πιο πρόσφατα ο Wiers και οι συνεργάτες του (2015) σε μια διπλά τυφλή τυχαιοποιημένη 

μελέτη (double-blind randomized design) ερεύνησαν την επίδραση της επανεκπαίδευσης των 

γνωστικών προκαταλήψεων (cognitive-bias modification) στις αντιδράσεις του εγκεφάλου σε 

ερεθίσματα που σχετίζονται με το αλκοόλ.  Αρχικά μια ομάδα από 32 εξαρτημένα στο 

αλκοόλ υποκείμενα  υποβλήθηκαν σε λειτουργική μαγνητική τομογραφία (FMRI) προκειμένου 

να αξιολογηθούν οι εγκεφαλικές τους αντιδράσεις σε ερεθίσματα που σχετίζονται με το 

αλκοόλ. Στο στάδιο αυτό παρατηρήθηκε αμφίπλευρη ενεργοποίηση της αμυγδαλής, η οποία 

συσχετίζεται με την ακαταμάχητη επιθυμία για κατανάλωση της ουσίας,  όπως και του δεξιού 

επικλινούς πυρήνα,  η οποία όμως χαρακτηρίζεται μικρότερης σημασίας. Στη συνέχεια οι 

ασθενείς αυτοί χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, η πρώτη ομάδα  πραγματοποίησε 6 συνεδρίες 

εκπαίδευσης των γνωστικών προκαταλήψεων  ενώ η δεύτερη ομάδα (ελέγχου), εικονική 

πλασματική εκπαίδευση. Στο τελευταίο στάδιο  της έρευνας,  όλα  τα υποκείμενα υποβλήθηκαν 

εκ νέου σε αξιολόγηση των αντιδράσεων τους στα ερεθίσματα που σχετίζονται με το αλκοόλ, 

μέσω λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας (FMRI). Διαπιστώθηκε, ότι η πειραματική ομάδα 

εμφάνισε μεγαλύτερες μειώσεις στη δραστηριότητα της αμυγδαλής αμφίπλευρα μετά από ένα 

σχετιζόμενο με το αλκοόλ ερέθισμα, συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο μηχανισμός δράσης της μεθόδου αυτής. Για 

παράδειγμα αρκετές έρευνες υποστηρίζουν την ιδέα ότι η κάμψη του χεριού  σχετίζεται με 

τάσεις  προσέγγισης οι οποίες φέρνουν  εγγύτερα ένα επιθυμητό-θετικό ερέθισμα ενώ η έκταση 

του μυός σχετίζεται  με ενέργεια  αποφυγής-απομάκρυνσης από ένα ανεπιθύμητο ερέθισμα 

(Strack & Deutsch, 2004). Επομένως, η αμφιδρομικότητα  της νευρομυϊκής επικοινωνίας, 

δημιουργεί ένα ζεύγος ανάδρασης όπου ο επαναλαμβανόμενος συνδυασμός ενός ερεθίσματος 

με την έκταση του μυός, μέσω πρακτικής εξάσκησης, μπορεί να διακόψει μια προηγουμένως 

εδραιωμένη αυτόματη ενέργεια έλξης από το ερέθισμα αυτό. Το παραπάνω εύρημα συμφωνεί 

με άλλες μελέτες σχετικά με την επικοινωνία του εγκεφάλου με τους μυς,  που δείχνουν ότι ο 

εγκέφαλος συντονίζει τη δραστηριότητα  των μυϊκών ινών στο ανθρώπινο σώμα  διαμέσου  

των νευρομυϊκών  χολινεργικών συνδέσεων και ότι οι μυϊκές άτρακτοι  αναμεταδίδουν 

πληροφορίες  για την κατάσταση των μυών στο εγκέφαλο (Ruff, 2011). Η περεταίρω έρευνα 

στα νευρωνικά κυκλώματα  και  τις διεργασίες, οι οποίες ενοποιούν τη νευρομυϊκή επικοινωνία  

με τις γνωστικές λειτουργίες και τα συναισθήματα, ίσως παρέχει εναλλακτικές οδούς, για την 

ανάπτυξη θεραπειών. Οι θεραπείες αυτές θα έχουν ως στόχο την ενίσχυση της συμπεριφορικής 

προσαρμοστικότητας μέσω της επανεκπαίδευσης εδραιωμένων αυτόματων γνωστικών και 
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συμπεριφορικών διεργασιών οι οποίες  έχουν ενισχυτικό ρόλο στη χρήση της ουσίας (Bates et 

al., 2013). 

 

 Βιοανάδραση της μεταβλητότητας του ρυθμού της καρδιάς (heart rate variability 

biofeedback)  

 

Μία άλλη  στρατηγική  που φαίνεται να έχει θεραπευτική επίδραση στον εγκέφαλο, μέσω 

του περιφερικού συστήματος ανάδρασης, είναι η μέθοδος βιοανάδρασης της μεταβλητότητας 

του ρυθμού της καρδιάς. Η τεχνική αυτή αυξάνει την νευροκαρδιακή σηματοδότηση, 

βελτιώνοντας  την επικοινωνία  ανάμεσα στο καρδιαγγειακό και το νευρικό σύστημα. Η 

αναποτελεσματική  νευροκαρδιακή σηματοδότηση ενισχύει τις στρεσογόνους αντιδράσεις 

αλλά και την κατάληψη της προσοχής από ερεθίσματα που πυροδοτούν ενστικτώδεις 

αντιδράσεις (Bates et al., 2013). Η βιοανάδραση χρησιμοποιεί το φαινόμενο της μεταβολής του 

καρδιακού ρυθμού ανάλογα με  την αναπνοή (Respiratory sinus arrhythmia). O ρυθμός αυτός 

αυξάνεται στην διαδικασία της εισπνοής και μειώνεται κατά την εκπνοή με το ρυθμό των 

καρδιακών ταλαντώσεων να ακολουθεί τους τασεοϋποδοχείς (μηχανισμός που συνδέει την 

εισπνοή/εκπνοή με την συνακόλουθη αύξηση/μείωση της πίεσης του αίματος). Βρέθηκε ότι 

όταν ο ρυθμός της αναπνοής επιβραδύνεται σε περίπου 6 αναπνοές/λεπτό (σε σύγκριση με το 

φυσιολογικό ρυθμό αναπνοής 12- 20 αναπνοές/λεπτό) προκαλείται μία δραματική αύξηση 

στους καρδιακούς παλμούς στο 0.1 HZ. Αυτή η αντίδραση θεωρείται  θεραπευτική  διότι  

εξασκεί την ανατροφοδότηση της σύνδεσης ανάμεσα στην καρδιά και τον εγκέφαλο, 

αυξάνοντας την ευαισθησία των τασεοϋποδοχέων και τη δραστηριότητα του 

πνευμονογαστρικού νεύρου (δραστηριότητα παρασυμπαθητικού συστήματος) που προκαλεί 

ελάττωση του καρδιακού ρυθμού (Lehrer et al., 2003). Αυτός ο μηχανισμός ενεργοποιεί 

μονοπάτια νευροδιαβίβασης στο εγκέφαλο, τα οποία θέτουν σε κίνηση  μία αλληλουχία 

νευρωνικών γεγονότων, τα οποία παρέχουν πληροφορίες για την κατάσταση του σώματος στο 

κεντρικό αυτόνομο δίκτυο (central autonomic network), ένα δίκτυο του εγκεφάλου το οποίο 

αναμεταδίδει πληροφορίες ανάμεσα στους πρόσθιους λοβούς, την αμυγδαλή, το στέλεχος και 

άλλες δομές (Benarroch, 1997). Με τον τρόπο αυτό  μας παρέχει  τα μέσα  για  να 

προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα  αμφίδρομα ρεύματα μεταφοράς πληροφοριών ανάμεσα στο 

σώμα και τον εγκέφαλο προκειμένου να προωθήσουμε καλύτερα προσαρμοσμένες αντιδράσεις 

των εξαρτημένων ατόμων  στις καθημερινές γνωστικές και συναισθηματικές προκλήσεις. 

Έχει βρεθεί ότι η μέθοδος βιοανάδρασης της μεταβλητότητας του ρυθμού της καρδιάς 

βελτιώνει τα συμπτώματα του άσθματος (Lehrer et al., 2004), της κατάθλιψης (Karavidas et 
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al., 2007), της ινομυαλγίας  (Hassett et al., 2007) της διαταραχής του μετατραυματικού στρες 

(Zucker et al., 2009) και της υπέρτασης (McCraty et al., 2003).  Οι ατομικές διαφορές όσο 

αφορά την μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού συσχετίζονται με τις επιδόσεις σε δοκιμασίες 

εκτελεστικής λειτουργίας  και με την δραστηριότητα του προμετωπιαίου φλοιού (Thayer et al., 

2009). Μετά από σύντομης διάρκειας παρεμβάσεις έχει παρατηρηθεί άμεση βελτίωση του 

χρόνου αντίδρασης και της σταθερότητας  (Prinsloo et al., 2011) σε γνωστικές  δοκιμασίες 

καθώς και μείωση του άγχους την περίοδο της δοκιμασίας (Wells et al., 2012). 

Ο  Edie και οι συνεργάτες του  (2014)  διερεύνησαν την αποτελεσματικότητα  της μεθόδου 

βιοανάδρασης της μεταβλητότητας της καρδιακής συχνότητας στη μείωση της ακαταμάχητης 

επιθυμίας για χρήση ουσιών  σε μια  ομάδα νεαρών ενηλίκων (20-25 ετών)  που λάμβαναν 

ενδονοσοκομειακή θεραπεία για διαταραχές που σχετίζονται με την κατάχρηση ουσιών. Στο 

πείραμα συμμετείχαν 48 ασθενείς που ακολουθούσαν ένα συνηθισμένο-παραδοσιακό 

πρόγραμμα εσωτερικής θεραπείας διάρκειας 28 ημερών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. 

Η πρώτη ομάδα λάμβανε τη συνηθισμένη θεραπεία (ομάδα ελέγχου) ενώ η άλλη ομάδα 

(πειραματική ομάδα) ακολουθούσε το ίδιο θεραπευτικό πρόγραμμα, στο οποίο όμως 

προστέθηκαν τρεις συνεδρίες εκπαίδευσης στην μέθοδο βιοανάδρασης της μεταβλητότητας 

του καρδιακού ρυθμού. Επίσης έγιναν προτροπές στους ασθενείς αυτούς να  χρησιμοποιούν τη 

στρατηγική αυτή σε καθημερινή βάση. Στο τέλος της θεραπείας η ομάδα που ακολούθησε το 

επιπρόσθετο θεραπευτικό πρόγραμμα της βιοανάδρασης της μεταβλητότητας της καρδιακής 

συχνότητας παρουσίασε μεγαλύτερη μείωση της ακαταμάχητης επιθυμίας (craving) για τη 

λήψη αλκοόλ και άλλων ουσιών συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου χωρίς όμως η διαφορά αυτή 

να είναι στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, στους ασθενείς που έλαβαν μόνο την συνηθισμένη 

θεραπεία, παρατηρήθηκε ότι αυτοί που είχαν χαμηλά επίπεδα μεταβλητότητας του καρδιακού 

ρυθμού, στην αρχή της θεραπείας, εμφάνισαν υψηλότερα επίπεδα ακαταμάχητης επιθυμίας για 

λήψη ουσιών στο τέλος της θεραπείας (craving), συγκριτικά με τους  ασθενείς με υψηλοτέρα 

επίπεδα όσον αφορά τη μεταβλητότητα της καρδιακής συχνότητας.  Αντίθετα τέτοιες 

συσχετίσεις δεν παρατηρήθηκαν στην ομάδα που ακολούθησε το επιπρόσθετο θεραπευτικό 

πρόγραμμα βιοανάδρασης.  

Παρόμοια αποτελέσματα προέκυψαν και από μια άλλη έρευνα που αφορούσε 

αποκλειστικά ασθενείς που λάμβαναν εσωτερική θεραπεία για εξάρτηση στο αλκοόλ (Penzlin 

et al., 2015). Μια ομάδα ασθενών (πειραματική ομάδα) πραγματοποίησε έξι συνεδρίες 

βιοανάδρασης της μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού, οι οποίες προστέθηκαν στη 

συνηθισμένη θεραπεία διάρκειας 2 εβδομάδων. Από την άλλη πλευρά η ομάδα ελέγχου 

ακολούθησε απλώς το συνηθισμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Στην πειραματική ομάδα, μετά 
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το τέλος της θεραπείας, παρατηρήθηκε μείωση της ακαταμάχητης επιθυμίας για χρήση αλκοόλ 

(craving), σε σχέση με την έναρξη της θεραπείας, η οποία διατηρήθηκε και στη συνέχεια για 

ένα διάστημα τριών και έξι εβδομάδων αντίστοιχα.  Η ομάδα ελέγχου έδειξε μειώσεις, σε 

αρκετά μικρότερο βαθμό. Επιπρόσθετα στην πειραματική ομάδα παρατηρήθηκε μείωση των 

επιπέδων του άγχους κατά τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν την τρίτη και έκτη εβδομάδα 

μετά το τέλος της θεραπείας, ενώ δεν παρατηρήθηκαν τέτοιες μεταβολές  στην ομάδα ελέγχου.  

Συνεπώς η βιοανάδραση της μεταβλήτότητας του καρδιακού ρυθμού ίσως αποτελεί 

αποτελεσματική συμπληρωματική θεραπευτική στρατηγική   για  τη μείωση της υποτροπής  

δεδομένου ότι  η ακαταμάχητη επιθυμία για χρήση αλκοόλ (craving) συνδέεται στενά με την 

υποτροπή. Βέβαια τα αποτελέσματα αυτά είναι προκαταρκτικά και είναι απαραίτητη η 

διεξαγωγή περαιτέρω έρευνας  προκειμένου να τεκμηριωθεί επαρκώς η αποτελεσματικότητα 

της μεθόδου κυρίως ως επιπρόσθετης  θεραπείας. 

  

Σωματική άσκηση και νοητική εκπαίδευση (mental and physical training) 

 

Εκτός από τη χρησιμοποίηση  νοητικών, νευρομυϊκών  και νευροκαρδιακών  ασκήσεων 

προκειμένου να ενισχυθούν οι γνωστικές λειτουργίες, υποστηρίζεται με επάρκεια τόσο από 

μελέτες σε ζώα όσο και σε ανθρώπους, ότι οι αεροβικές ασκήσεις μπορούν να βελτιώσουν τη 

γνωστική λειτουργία. Ειδικότερα ο συνδυασμός αεροβικών ασκήσεων μ’ ένα πρόγραμμα 

γνωστικής αποκατάστασης (νοητική και φυσική άσκηση) θεωρείται ότι αυξάνει  τις γνωστικές 

λειτουργίες  με την άμεση υποστήριξη της νευρογένεσης στον  ιππόκαμπο (Curlik & Shors, 

2013). Δεδομένα από μελέτες σε ζώα δείχνουν ότι η αεροβική άσκηση αυξάνει την παραγωγή 

νέων νευρώνων στον εγκέφαλο (van Praag et al., 1999). Ωστόσο τα περισσότερα από τα 

κύτταρα αυτά πεθαίνουν, εκτός  αν το ζώο  εμπλακεί  σε κάποια διαδικασία εκούσιας μάθησης 

ή νοητικής εκπαίδευσης (Curlik & Shors, 2013).  Οι δοκιμασίες της μάθησης πρέπει να είναι 

απαιτητικές αλλά επιτεύξιμες και να πραγματοποιούνται για πρώτη φορά. Κάποια από τα  

χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει το πρόγραμμα γνωστικής εξάσκησης είναι η επίμονη 

προσπάθεια, η συγκέντρωση, οι πολλές πρακτικές δοκιμές και η δυσκολία στην απόκτηση 

επιδεξιότητας. Αυτού του είδους η παρέμβαση έχει ισχυρή νευροεπιστημονική  βάση  σχετικά 

με τον τρόπο που η συνδυασμένη φυσική και νοητική άσκηση  ενισχύει τις γνωστικές 

λειτουργίες. 

Επιπλέον συνδυάζονται δύο στρατηγικές παρέμβασης, οι οποίες και ανεξάρτητα  

παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα, τόσο στην ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών όσο και 

γενικότερα στη θεραπεία της ουσιοεξάρτησης. Ειδικότερα, η φυσική άσκηση ενισχύει τις 
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εκτελεστικές λειτουργίες και τις εκούσιες διεργασίες μάθησης  τόσο σε μη ελλειμματικούς 

ενήλικες και παιδιά  όσο και σε ηλικιωμένα άτομα με ήπια έως και σοβαρά γνωστικά 

ελλείμματα  (Heyn et al., 2004). Μελέτες σε ζώα έδειξαν  ότι  η αεροβική άσκηση  αυξάνει την 

νευρογένεση  και μπορεί να διευκολύνει  τη γνωστική ευελιξία  (Burghardt et al., 2012. Shors 

et al., 2012). Προγράμματα φυσικής  άσκησης  έχουν πιθανόν θετική επίδραση   στην 

αποκατάσταση   πληθυσμών με διαταραχές από την χρήση αλκοόλ (Brown et al., 2009) .  

Παρόμοια,  αρκετά θεραπευτικά  προγράμματα  περιέχουν ασκήσεις διαλογισμού.  

Έρευνες δείχνουν  ότι  τέτοιες ασκήσεις  σχετίζονται με την  ενεργοποίηση  της προμετωπιαίας 

και πρόσθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου.  Επιπλέον βρέθηκε ότι ο διαλογισμός μετά 

από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να ενισχύσει τη δραστηριότητα στις περιοχές του 

εγκεφάλου που σχετίζονται με την προσοχή (Chiesa & Serretti, 2010). Τα ευρήματα αυτά 

υποδεικνύουν ότι αυτού του είδους η παρέμβαση  σχετίζεται με θετικά αποτελέσματα στην 

επιλεκτική και στην συντηρούμενη προσοχή, στη μνήμη εργασίας και σε άλλες εκτελεστικές 

λειτουργίες (Chiesa et al., 2011) 

Η Shors και οι συνεργάτες της (2014) πραγματοποίησαν  μία  πιλοτική  μελέτη που  

συνδύαζε αεροβικές και νοητικές ασκήσεις σε νεαρές ενήλικες γυναίκες. Οι γυναίκες αυτές 

ήταν άστεγες και μόλις είχαν ξεκινήσει να διαμένουν σε κρατικές δομές φιλοξενίας ενώ 

παρουσίαζαν εξάρτηση από το αλκοόλ και από άλλες ουσίες καθώς και συμπτώματα 

κατάθλιψης. Οι παρεμβάσεις  αυτές πραγματοποιούνταν 2 φορές την εβδομάδα για περίοδο 8 

εβδομάδων ενώ κάθε θεραπευτική συνεδρία διαρκούσε 1 ώρα (μισή ώρα ασκήσεις διαλογισμού 

και μισή ώρα αεροβικές ασκήσεις-χορογραφίες). Το ίδιο χρονικό διάστημα μια ομάδα ελέγχου, 

με τα ίδια χαρακτηριστικά πραγματοποίησε συνεδρίες ομαδικών δραστηριοτήτων που δεν 

περιελάμβαναν ασκήσεις διαλογισμού και αεροβικές ασκήσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας 

έδειξαν ότι η μέθοδος αυτή μείωσε τα συμπτώματα της κατάθλιψης και του άγχους ενώ 

βελτιώθηκαν και οι εξαρτημένες μεταβλητές της αεροβικής λειτουργίας (η οποία αξιολογείται 

μέσω της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου). Τέτοια αποτελέσματα δεν παρατηρήθηκαν στην 

ομάδα ελέγχου. 

Επιπλέον η θεραπευτική αυτή προσέγγιση μπορεί να έχει ευεργετικά αποτελέσματα  και 

σε υποκείμενα με συμπτώματα μείζονος κατάθλιψης, η οποία αφορά στην ενίσχυση των 

γνωστικών διεργασιών ελέγχου, στο συγχρονισμό της εγκεφαλικής δραστηριότητας αλλά και 

στη μείωση των αρνητικών μοτίβων σκέψης (Alderman et al., 2016). 

Οι πιλοτικές αυτές έρευνες  δείχνουν ότι μια τέτοιου είδους παρέμβαση, μπορεί να έχει 

θετικές επιδράσεις στη θεραπεία της ουσιοεξάρτησης, με την μείωση του στρες και την 

ενίσχυση της συναισθηματικής ρύθμισης (σημαντικοί παράγοντες για την αποφυγή της 
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υποτροπής). Ωστόσο υπάρχει η ανάγκη για περεταίρω έρευνα προκείμενου να κατανοηθούν 

πληρέστερα  οι επιδράσεις της στην ενίσχυση της γνωστικής λειτουργίας.   

 

 Eπαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός (transcranial direct current 

stimulation)  

 

Στο χώρο των νευροεπιστημών ο απλός διακρανιακός ερεθισμός χρησιμοποιείται σε 

μεγάλο βαθμό για την εκτίμηση της λειτουργίας διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου ενώ έχει 

βρεθεί ότι η επαναλαμβανόμενη εφαρμογή του μπορεί να έχει θεραπευτικά αποτελέσματα. 

Ο επαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός αποτελεί μία μη επεμβατική 

μέθοδο, η οποία χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο προκειμένου να διεγείρει 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Η τεχνική αυτή επιδρά στην πλαστικότητα και την 

διεγερσιμότητα του φλοιού και χρησιμοποιείται για την τροποποίηση των γνωστικών 

διεργασιών. Συγκεκριμένα δύο μαγνητικά πηνία τοποθετούνται στην κορυφή του κρανίου και 

στη συνέχεια μεταδίδεται μέσω αυτών ρεύμα χαμηλής τάσης που έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της διεγερσιμότητας κάτω από το ανοδικό πηνίο και αντίστοιχα, τη μείωση της 

διεγερσιμότητας κάτω από το καθοδικό πηνίο (Nitsche et al., 2003). Η τεχνική αυτή έχει 

εφαρμοστεί με θετικά αποτελέσματα στη θεραπεία της σχιζοφρένιας και της κατάθλιψης. 

(Brunelin et al., 2012. Brunoni et al., 2013). Επιπρόσθετα η επικουρική χρησιμοποίηση 

διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού σε θεραπευτικές  παρεμβάσεις μετά από εγκεφαλικό 

επεισόδιο  φαίνεται  να ενισχύει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων αυτών όσον 

αφορά τη κινητική μάθηση (Bolognini et al., 2011) ενώ φαίνεται να επιδρά θετικά και στο πεδίο 

της γνωστικής αποκατάστασης γενικότερα. Ένα παράδειγμα είναι οι εγκεφαλικοί τραυματισμοί 

και τα γνωστικά ελλείμματα που παρατηρούνται σε ηλικιωμένους. Είναι αξιοσημείωτο ότι η 

εφαρμογή της διέγερσης ταυτόχρονα με την παρέμβαση παράγει καλύτερα αποτελέσματα όσον 

αφορά τη γνωστική αποκατάσταση συγκριτικά με την προγενέστερη ή μεταγενέστερη 

εφαρμογή της (Park et al., 2013). 

Οι  επιδράσεις του διακρανιακού μαγνητικού ερεθισμού μεσολαβούνται  από την  

τροποποίηση της δραστηριότητας συγκεκριμένων περιοχών του φλοιού. Ειδικότερα, μελέτες 

έχουν δείξει  ότι η ανοδική διέγερση του ραχιαίου έξω προμετωπιαίου φλοιού αυξάνει την 

απόδοση σε κάποιους γνωστικούς τομείς όπως η μνήμη εργασίας (Gladwin et al., 2012)  και  η 

λήψη αποφάσεων (Dockery et al., 2009). Η περιοχή του ραχιαίου έξω προμετωπιαίου φλοιού 

σχετίζεται με ανώτερες λειτουργίες όπως οι διεργασίες μνήμης και προσοχής και η 

παρακολούθηση της συμπεριφοράς. Επιπρόσθετα η διαδικασία του ανασταλτικού έλεγχου 
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φαίνεται να επηρεάζεται θετικά  από τη διέγερση της δεξιάς κάτω μετωπιαίας έλικας (den Uyl 

et al., 2014).  

Σε μια εξαιρετικά πρόσφατη έρευνα (Jansen, 2016) χρησιμοποιήθηκαν δοκιμασίες  

γνωστικής ευελιξίας και ρύθμισης του συναισθήματος, και τεχνικές νευροαπεικόνισης 

προκειμένου να αξιολογηθεί μεταξύ άλλων η επίδραση του επαναλαμβανόμενου διακρανιακού 

μαγνητικού ερεθισμού στη ρύθμιση του συναισθήματος, στη γνωστική ευελιξία αλλά και στην 

ακαταμάχητη επιθυμία για κατανάλωση αλκοόλ. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο 

διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός ενισχύει τις ικανότητες ρύθμισης του συναισθήματος τόσο 

στους αλκοολικούς ασθενείς όσο και στην ομάδα ελέγχου. Επιπλέον παρατηρήθηκε μείωση 

της επιθυμίας για χρήση αλκοόλ ενώ βρέθηκε ότι ο επαναλαμβανόμενος διακρανιακός 

μαγνητικός ερεθισμός αυξάνει  τη συνδεσιμότητα σε κατάσταση ηρεμίας η οποία μπορεί να 

σχετίζεται με μείωση του κινδύνου για υποτροπή.  

Συμπερασματικά, τα μέχρι τώρα επιστημονικά δεδομένα είναι ενθαρρυντικά. Η μέθοδος 

αυτή φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με άλλες παρεμβάσεις. 

Χρειάζονται όμως περισσότερες κλινικές δοκιμές προκειμένου να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα της και να ενταχθεί στα διάφορα θεραπευτικά πρωτόκολλα.  

 

  



66 
 

5.9. Oλιστική αποκατάσταση (holistic rehabilitation approaches) 

 

Τα τελευταία χρόνια, τεχνικές γνωστικής ενίσχυσης έχουν ενσωματωθεί σε προγράμματα 

που έχουν ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την απεξάρτηση από το αλκοόλ. Για παράδειγμα  

σε μία  μελέτη περίπτωσης αξιολογήθηκε, ένα πρόγραμμα νευροψυχολογικής αποκατάστασης 

25 εβδομάδων σε ένα υποκείμενο με σύνδρομο Korsakoff. Στο πρόγραμμα αυτό 

χρησιμοποιήθηκαν στρατηγικές εκπαίδευσης και αναπλήρωσης καθώς και κοινωνικής 

υποστήριξης προκειμένου να ρυθμιστούν γνωστικοί, συναισθηματικοί και  κοινωνικοί 

παράγοντες. Η εφαρμογή του παραπάνω προγράμματος είχε ως αποτέλεσμα την βελτίωση της  

ικανότητας αυτοεξυπηρέτησης, της κοινωνικότητας και των ελλειμμάτων της μνήμης 

(Monteiro et al., 2011).  

Επιπρόσθετα, στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα 

εντατικής ψυχοκοινωνικής προσέγγισης για να βοηθήσει άτομα με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ (Wilson et al., 2012). Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 41 ασθενείς που χρειάστηκε 

να νοσηλευτούν στο νοσοκομείο εξαιτίας σοβαρών διαταραχών από την χρήση αλκοόλ. Στους 

ασθενείς αυτούς εφαρμόστηκε μία παρέμβαση κοινωνικής αποκατάστασης 5 φάσεων:  

 

Στάδιο 1:  Σωματική Σταθεροποίηση 

 

Σταθεροποίηση του ασθενή, αντιμετώπιση των οξέων συμπτωμάτων της 

εγκεφαλοπάθειας, του τρομώδους παραληρήματος και του συνδρόμου στέρησης. Στο στάδιο 

αυτό είναι σημαντική η χορήγηση θειαμίνης, εφόσον απαιτείται (Swain et al., 2010). 

 

Στάδιο 2: Ψυχοκοινωνική αξιολόγηση 

 

Η φάση της ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης διαρκεί περίπου 2 με 3 μήνες. Στο στάδιο αυτό 

πραγματοποιείται επικοινωνία με την οικογένεια και γενικότερα με όσους  έχουν ήδη 

ασχοληθεί  με τον ασθενή για τη λήψη του πληρέστερου δυνατού ιστορικού και επιδιώκεται η 

εγκαθίδρυση θεραπευτικής σχέσης. Ακολουθεί η αξιολόγηση των δυνατοτήτων που υπάρχουν 

σε σχέση με τον ασθενή αλλά και το περιβάλλον ώστε να γίνει ο καλύτερος δυνατός 

θεραπευτικός σχεδιασμός. Στη φάση αυτή ίσως απαιτείται η παραμονή σε κάποια κλινική, 

βέβαια με την κατάλληλη εκτίμηση του κινδύνου και του περιβάλλοντος ίσως μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και εξωτερικές δομές. Είναι όμως πολύ σημαντική η δημιουργία ενός 

ασφαλούς, υποστηρικτικού και οργανωμένου περιβάλλοντος. 
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Στάδιο 3: Θεραπευτική αποκατάσταση 

 

Η φάση αυτή διαρκεί  περίπου 2 με 3 χρόνια και επιδιώκεται η σταδιακή βελτίωση της 

λειτουργικότητας του ασθενή. Η θεραπευτική προσέγγιση πρέπει να είναι ολιστική  και να μην 

εστιάζει μόνο στη γνωστική αποκατάσταση (Prigatano et al.,1998) ενώ σκοπός της 

αποκατάστασης είναι η αύξηση  της αίσθησης  εσωτερικού ελέγχου των ασθενών (Ylvisaker 

et al., 1998). Μια περιβαλλοντική θεραπευτική προσέγγιση, η οποία ενισχύει τις ικανότητες 

αυτοεξυπηρέτησης, βοηθά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Στο στάδιο αυτό  προστέθηκε ένα 

πρόγραμμα γνωστικής ενίσχυσης που περιελάμβανε γνωστικές ασκήσεις αυξανόμενης 

δυσκολίας. Επιπρόσθετα θετικό αποτέλεσμα φαίνεται να έχουν η χρησιμοποίηση ημερολογίου 

και ο προγραμματισμός των  δραστηριοτήτων. 

 

Στάδιο 4: Προσαρμοστική Αποκατάσταση  

 

Μόλις οι γνωστικές λειτουργίες φθάσουν σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην διακρίνεται 

περεταίρω βελτίωση χρησιμοποιούνται μηχανισμοί αντιστάθμισης των ελλείψεων 

προκειμένου να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η ανεξαρτησία. Το στάδιο αυτό χαρακτηρίζεται 

από στοχευόμενες προσαρμογές σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό, συμπεριφορικό και γνωστικό 

επίπεδο (Bates, 2002). Βέβαια το 25% των ασθενών προβλέπεται ότι δεν θα αποκτήσουν 

λειτουργική ανεξαρτησία (Wilson et al., 2012). 

 

Στάδιο 5: Κοινωνική ολοκλήρωση –πρόληψη της υποτροπής  

 

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας αποκατάστασης ο ασθενής θα πρέπει να έχει 

ενσωματωθεί σε ένα σταθερό κοινωνικό περιβάλλον με κατάλληλες υποστηρικτικές δομές 

προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα υποτροπής. Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 

αόριστη ενώ είναι απαραίτητη η συνεχής παρακολούθηση και  υποστήριξη.   

Η μελέτη αυτή έδειξε 85% μείωση  στις ημέρες νοσηλείας ανά ασθενή  σε σύγκριση με τα 

προηγούμενα πέντε χρόνια. Πιθανόν μία κοινωνική και συμπεριφορική προσέγγιση 

αποκατάστασης να είναι εξίσου σημαντική με τις γνωστικές παρεμβάσεις προκειμένου να 

υπάρξει βελτίωση στην ομάδα των ασθενών με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα των διαταραχών από τη χρήση αλκοόλ, η προσέγγιση σε 

φάσεις που περιγράφεται στη μελέτη του  Wilson και των συνεργατών του (2012) προσφέρει 

ένα ευέλικτο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαν να εφαρμοστούν διάφορες θεραπευτικές 



68 
 

τεχνικές. Περεταίρω έρευνα ίσως απαιτείται προκειμένου να αξιολογηθεί η 

αποτελεσματικότητα των επιμέρους στοιχείων της θεραπείας. Ωστόσο, τα προγράμματα 

ολιστικής θεραπείας, δεν έχουν το χαρακτήρα μελέτης αποτελεσματικότητας, επομένως δεν 

μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα  ως προς τα σχετικά οφέλη των διάφορων 

μοντέλων.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η πλειοψηφία των υποκειμένων με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ που εντάσσονται  σε 

ένα θεραπευτικό πρόγραμμα εμφανίζουν προβλήματα στις γνωστικές τους λειτουργίες. 

Ειδικότερα οι βασικοί γνωστικοί τομείς που παρουσιάζουν ελλείμματα  στους αλκοολικούς 

ασθενείς είναι η μνήμη, οι εκτελεστικές λειτουργίες (προσοχή, αφαιρετική σκέψη, επίλυση 

προβλημάτων, οργάνωση, σχεδιασμός και αναστολή), το συναίσθημα, οι ψυχοκοινωνικές 

ικανότητες, η οπτικοχωρική αντίληψη και οι ψυχοκινητικές δεξιότητες. Βέβαια, ο βαθμός της 

σοβαρότητας  των ελλειμμάτων αυτών ποικίλει (ήπια έως πολύ σοβαρά). Στους παράγοντες 

που μπορούν να επηρεάσουν τη σοβαρότητα των γνωστικών ελλειμμάτων περιλαμβάνονται το 

προφίλ της κατανάλωσης, η ηλικία, το φύλο, το κάπνισμα, η διατροφή και η ψυχιατρική 

συννοσηρότητα    (Oscar-Berman et al., 2014). 

Τα νευροψυχολογικά ελλείμματα μπορούν να εμποδίσουν τους αλκοολικούς ασθενείς να 

ωφεληθούν πλήρως από τις θεραπευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται στην εξάρτηση αυτή. 

Πράγματι οι γνωστικές δυσλειτουργίες  των  υποκειμένων με εξάρτηση στο αλκοόλ φαίνεται 

να συνδέονται  με τα αποτελέσματα της θεραπείας, τόσο με άμεσο όσο και με έμμεσο τρόπο. 

Πολλά θεραπευτικά προγράμματα απαιτούν άρτιες γνωστικές λειτουργίες.  Για παράδειγμα δεν 

είναι όλοι οι αλκοολικοί ασθενείς  ικανοί  να κατακτήσουν τις πολύπλοκες καινούργιες γνώσεις 

και γνωστικές διαδικασίες που απαιτεί η γνωστική–συμπεριφορική θεραπεία, που εφαρμόζεται 

κυρίως στις περιπτώσεις αυτές. Επομένως κάποιες θεραπευτικές στρατηγικές μπορεί να μην 

είναι κατάλληλες για τους εξαρτημένους που παρουσιάζουν νευροψολογικά ελλείμματα.  

Η νευροψυχολογική αξιολόγηση των γνωστικών ελλειμμάτων κατά την έναρξη της 

θεραπείας μπορεί να επιτρέψει στους ειδικούς να κρίνουν αν ο ασθενής μπορεί να ακολουθήσει 

τη συνηθισμένη θεραπεία ή αν αυτή θα πρέπει να προσαρμοστεί στα γνωστικά του ελλείμματα. 

Επιπρόσθετα με την συνεχή αξιολόγηση μπορούν να τεκμηριωθούν οι αλλαγές στις γνωστικές 

λειτουργίες, οι οποίες αλληλεπιδρούν δυναμικά με τις θεραπευτικές διαδικασίες.     
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Βέβαια αρκετοί από τους ασθενείς αυτούς παρουσιάζουν μερική τουλάχιστον 

αποκατάσταση των γνωστικών  τους ελλειμμάτων, σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά από 

διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ. Επομένως, η πληροφόρηση των ασθενών, για τα γνωστικά 

ελλείμματα και τις θετικές συνέπειες που έχει η διακοπή της κατανάλωσης αλκοόλ, στην  

βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας, ίσως  δώσει ένα επιπρόσθετο κίνητρο (Bates et al., 2013).  

Τα τελευταία χρόνια, μερικές μελέτες δείχνουν ότι τα προγράμματα γνωστικής 

αποκατάστασης και ενίσχυσης αποτελούν υποσχόμενες στρατηγικές για την αντιμετώπιση των 

υπαρχόντων γνωστικών ελλειμμάτων και πιθανόν συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα στην 

θεραπεία της εξάρτησης αυτής καθ’ αυτής. Το θεωρητικό μοντέλο διπλής επεξεργασίας 

(στοχαστικό-παρορμήσεων) μπορεί να αποτελέσει ένα αρκετά χρήσιμο αντιληπτικό εργαλείο 

(MacKinnon et al., 2002). 

Μελέτες τόσο σε νευροαπεικονιστικό και νευροφυσιολογικό όσο και σε συμπεριφορικό 

επίπεδο δείχνουν ότι ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων γνωστικής αποκατάστασης μπορούν να 

είναι αποτελεσματικές στην θεραπεία των υποκειμένων με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ. 

Τέτοιες στρατηγικές περιλαμβάνουν για παράδειγμα την εκπαίδευση της μνήμης εργασίας  και 

των εκτελεστικών λειτουργιών, οι οποίες συχνά παρουσιάζουν ελλείμματα στους αλκοολικούς 

ασθενείς. Επιπρόσθετα, μελέτες δείχνουν ότι  ο χειρισμός  των συνθηκών μάθησης με την 

παροχή  επιπρόσθετου χρόνου διεργασίας και ανάκλησης, η σαφή ενθάρρυνση για τη 

δημιουργία συσχετισμών καθώς  και η συμπεριφορική ενίσχυση για τη βελτίωση της 

λειτουργίας της μνήμης έχουν θετικά αποτελέσματα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα είναι 

διφορούμενα όσο αφορά στην τεχνική μάθησης χωρίς λάθη παρόλο που η τεχνική αυτή έχει 

χρησιμοποιηθεί με επιτυχία σε περιπτώσεις ασθενών με γνωστικά ελλείμματα εξαιτίας 

εγκεφαλικών επεισοδίων (Morrison & Pestell, 2010). 

Αρκετά υποσχόμενη στο πεδίο αυτό είναι η χρησιμοποίηση εναλλακτικών στρατηγικών 

που στοχεύουν στον έλεγχο των παρορμήσεων. Πρόσφατες έρευνες παρουσιάζουν ελπιδοφόρα 

αποτελέσματα, αναφορικά με την χρησιμοποίηση θεραπευτικών στρατηγικών, μέσω των 

οποίων επιδιώκεται η αλλαγή των γνωστικών προκαταλήψεων (π.χ. τεχνική επανεκπαίδευσης 

των γνωστικών προκαταλήψεων), οι οποίες οδηγούν σε αυτόματες συμπεριφορές, αυξάνοντας 

την πιθανότητα υποτροπής. Επιπλέον, η πρόοδος στην κατανόηση αμφίδρομης επικοινωνίας 

του εγκεφάλου με το σώμα δημιουργεί τη δυνατότητα  δημιουργίας καινοτόμων, μη 

φαρμακολογικών συμπεριφορικών  παρεμβάσεων, οι οποίες επιδρούν στις γνωστικές 

λειτουργίες μέσω του χειρισμού των περιφερειακών συστημάτων (πχ. τεχνική μεταβλητότητας 

του καρδιακού ρυθμού). Ενώ, η κατανόηση της επίδρασης, ευρέως διαδεδομένων 

παρεμβάσεων προαγωγής υγείας όπως για παράδειγμα τα προγράμματα γυμναστικής  και οι 
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ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης, στον εγκέφαλο, μπορεί να οδηγήσουν στο σχεδιασμό 

καινοτόμων προγραμμάτων νοητικής και σωματικής εξάσκησης προκειμένου να παραχθούν 

θετικά αποτελέσματα στις γνωστικές λειτουργίες, στη  συναισθηματική ισορροπία και στη 

γενικότερη υγεία του εγκεφάλου στα υποκείμενα με διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ. Θετικά 

αποτελέσματα στη μείωση της ακαταμάχητης επιθυμίας για λήψη αλκοόλ, στη συναισθηματική 

ρύθμιση και στη γνωστική ευελιξία των αλκοολικών ασθενών φαίνεται να έχει και ο 

επαναλαμβανόμενος διακρανιακός μαγνητικός ερεθισμός κυρίως ως συμπληρωματική 

στρατηγική (Wiers et al., 2011).  

Συμπερασματικά, τα δεδομένα της υπάρχουσας βιβλιογραφίας δείχνουν  ότι είναι 

σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι γνωστικές λειτουργίες στα υποκείμενα με διαταραχές από 

τη χρήση αλκοόλ προκειμένου να επιλέγεται η κατάλληλη θεραπευτική στρατηγική. Οι 

μεταβολές στο εγκέφαλο αλλά και τα γνωστικά ελλείμματα που παρουσιάζουν οι ασθενείς 

έχουν εκτεταμένα τεκμηριωθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. Χρειάζεται όμως περαιτέρω 

έρευνα στο πεδίο της γνωστικής αποκατάστασης  των ασθενών με διαταραχές από τη χρήση 

αλκοόλ προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή κλινική αντιμετώπιση, τόσο με 

προσαρμογή των θεραπευτικών προγραμμάτων στη γνωστική κατάσταση των ασθενών όσο 

και με την άμεση προώθηση της γνωστικής αποκατάστασης.  Βέβαια, θα πρέπει να τονιστεί ότι 

οι διαταραχές από τη χρήση αλκοόλ αποτελούν ένα αρκετά σύνθετο πρόβλημα με ψυχολογικές 

και κοινωνικές προεκτάσεις. Επομένως είναι αρκετά σημαντική η ανάγκη εφαρμογής 

διεπιστημονικών και ολιστικών θεραπευτικών προγραμμάτων. Η προσέγγιση σε φάσεις που 

περιγράφεται στη μελέτη του Wilson et al. (2012) προσφέρει ένα ευέλικτο εργαλείο, στο 

πλαίσιο του οποίου θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και να αξιολογηθούν διάφορες 

θεραπευτικές τεχνικές.  
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