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Αρχικές Πληροφορίες και Λόγοι Παραπομπής

Η κα Napoleon είναι μια Λευκή παντρεμένη γυναίκα 66 ετών, αριστερόχειρας, η οποία παραπέμ-
φθηκε για νευροψυχολογική εκτίμηση από τον ιατρό της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ) 
λόγω υποκείμενων αιτιάσεων απώλειας μνήμης. Ο ιατρός της ΠΦΥ σας ζητά να προσδιορίσετε 
την τρέχουσα συναισθηματική και νοητική κατάσταση της ασθενούς. Αυτή είναι η πρώτη φορά 
που διενεργείτε εκτίμηση για την κα Napoleon. 

Λήψη Ιστορικού

Στοιχεία Ταυτότητας

Ηλικία 66

Προτίμηση Χεριού Αριστερό 

Φυλή Λευκή

Οικογενειακή Κατάσταση Παντρεμένη τα τελευταία 40 έτη

Διαμονή Ιδιωτική κατοικία, μένει με τον σύζυγό της, τη μητέρα της 
και τη νοσηλεύτρια της μητέρας της

Εκπαίδευση Κάτοχος Master

Εργασιακή Κατάσταση Συνταξιοδοτήθηκε στα 63 έτη της

Στόχοι εκτίμησης: 1) Ο παθολόγος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αιτείται την διερεύνηση 
ύπαρξης γνωστικών ελλειμμάτων, και, εφόσον αυτά υφίστανται, τον προσδιορισμό της φύσης, 
της έκτασης και των πιθανών αιτίων τους, καθώς και την παροχή συστάσεων για θεραπεία και 
διαχείριση. 2) Η κυρία Napoleon έχει οικογενειακό ιστορικό άνοιας και θέλει να γνωρίζει αν και η 
ίδια παρουσιάζει άνοια, καθώς επίσης αν τα μνημονικά της «λάθη» οφείλονται στην ηλικία της.

Προβαλλόμενο Πρόβλημα

Αυτό – αναφορά: Η κα Napoleon δήλωσε «Η μητέρα μου είχε άνοια και το ίδιο και η γιαγιά μου. 
Μερικές φορές νομίζω ότι ξεχνάω, αλλά ίσως να φταίει η ηλικία μου».
Αναφορές για προβλήματα γνωστικών λειτουργιών: Η κυρία Napoleon λέει ότι μία φορά στο τόσο ξεχνάει να 
ελέγξει τις πόρτες στο σπίτι ή να πληρώσει κάποιον λογαριασμό. Περίπου μία φορά την εβδομάδα ξεχνάει 
να πάρει τα φάρμακά της. Αναφέρει ότι οι σκέψεις της είναι σαν να ακυρώνουν προηγούμενες σκέψεις. Επί-
σης, δηλώνει πως, όταν μαγειρεύει βάσει κάποιας συνταγής, χρειάζεται να είναι πολύ συγκεντρωμένη, όταν 
προσθέτει τα υλικά, καθώς άργότερα δε θα είναι σίγουρη τι πρόσθεσε και τι όχι.
Αναφορές για ψυχολογικά προβλήματα: « Όταν αγχώνομαι πολύ για το ότι ξεχνώ, τα πράγματα γίνο-
νται χειρότερα». Αναφέρει φόβο «να μην καταλήξει, όπως η μητέρα της». Κατά τα άλλα, έδειχνε 
ικανοποιημένη με διάφορα πράγματα στη ζωής της.

Διερεύνηση Δεδομένων Περίπτωσης # 2

Κα Napoleon
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Αναφορές για σωματικά προβλήματα: Αναφέρει ότι γενικά η υγεία της είναι καλή. Τρέχει και κολυ-
μπά τακτικά. Περιγράφει τον ύπνο της καλό και δεν αναφέρει αλλαγές στην όρεξή της. Μία ή 
δύο φορές την εβδομάδα κοιμάται τα μεσημέρια για περίπου μισή ώρα, κυρίως, στις πιο γεμάτες 
ημέρες της, όπου απαιτείται περισσότερη σωματική δραστηριότητα. Δεν αναφέρει προβλήματα 
πόνου. 
Έναρξη και πορεία των προβαλλόμενων προβλημάτων: Πιστεύει ότι τα προβλήματα με τη μνήμη της 
ξεκίνησαν λίγο πριν τη συνταξιοδότησή της και συνεχίζονται εδώ και 8 μήνες. Δεν πιστεύει ότι 
επιδεινώνονται, αλλά αναφέρει ότι είναι ενοχλητικά. 

Λειτουργική Κατάσταση: Η κυρία Napoleon αναφέρει ότι εκτελεί με ανεξαρτησία όλες τις δραστη-
ριότητες της καθημερινής ζωής. Ράβει τακτικά, παρόλο που της είναι πλέον πιο δύσκολο να θυμά-
ται τις διαστάσεις, ενώ αναφέρει δυσκολία στην νοερή περιστροφή του σχήματος, όταν χρειάζεται 
να σκεφτεί πως θα συνταιριάξει τα διάφορα κομμάτια υφάσματος. Ασχολείται μαζί με τον άνδρα 
της με την κηπουρική και κρατάει τα εγγόνια της σε τακτική βάση. Ο σύζυγός της διαχειρίζεται τα 
οικονομικά, όπως έκανε πάντα. Χρησιμοποιεί ημερολόγιο, μια λίστα με καθημερινές εργασίες και 
ένα σημειωματάριο για να μην ξεχνάει. Επί της παρούσης, χρησιμοποιεί και μία κασετίνα φαρμά-
κων, ενώ αναφέρει ότι μια φορά την εβδομάδα συμβαίνει να ξεχνά να λάβει την αγωγή της.

Ιατρικό και Ψυχιατρικό Ιστορικό

Ιατρικό Ιστορικό: Υποθυρεοειδισμός, υστερεκτομή στην ηλικία των 45 ετών, πνευμονία με νοση-
λεία στην ηλικία των 56 ετών.
Ιστορικό Χειρουργικών Επεμβάσεων: Αφαίρεση αμυγδαλών.
Ψυχιατρικό Ιστορικό: Ουδέν.
Φαρμακευτικές αγωγές: Λεβοθυροξίνη, Σιμβαστατίνη, Ασπιρίνη, ρισεδρονικό οξύl, Φυλικό Οξύ, 
ιχθυέλαιο, σύμπλεγμα βιταμινών Β, υποκατάστατο ασβεστίου. Δεν αναφέρει σημαντικές παρε-
νέργειες από την φαρμακευτική αγωγή.

Ιστορικό Χρήσης Ουσιών: Δεν αναφέρεται χρήση καπνού, αλκοόλ και ουσιών.

Οικογενειακό Ιατρικό και Ψυχιατρικό Ιστορικό: Η μητέρα και η πατρική γιαγιά της εκδήλωσαν Νόσο 
Alzheimer κάπου «μεταξύ 70 ή 75 ετών». Ο πατέρας της πέθανε από φυσικά αίτια σε ηλικία 85 
ετών.

Ακαδημαϊκό Ιστορικό: Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Εκπαίδευση. Καλή φοιτήτρια.

Εργασιακό Ιστορικό: Εργάστηκε για 32 έτη στην Εκπαίδευση και συνταξιοδοτήθηκε στα 63 της. Ερ-
γάστηκε ως δασκάλα της Πρώτης Δημοτικού για 20 έτη και στη συνέχεια, ως σχολική σύμβουλος 
για 12 έτη έως την συνταξιοδότησή της. Επί της παρούσης, περιστασιακά εργάζεται, όταν απαιτεί-
ται, ως τηλεφωνήτρια στο δικηγορικό γραφείο του συζύγου της.

Κοινωνικό Ιστορικό: Είναι παντρεμένη τα τελευταία 43 έτη. Έχει αποκτήσει τρία ενήλικα παιδιά που 
ζουν μόνα τους. Επίσης, έχει πέντε εγγόνια ηλικίας από 5 έως 11 ετών, τα οποία βλέπει τακτικά. 
Η μητέρα της ζει μαζί της τον τελευταίο καιρό, για την οποία έχει προσληφθεί φροντιστής που 
διαμένει μαζί τους, προκειμένου να επιβλέπει και να συνεπικουρεί στα δευτερογενή προβλήματα 
της μητέρας της.

Ιστορικό Νομικών Ζητημάτων: Δεν υπάρχει ιστορικό συλλήψεων ή δικαστικών εμπλοκών. 

Αναφορά από τρίτους: Ουδεμία.
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Επιπρόσθετες Πληροφορίες (Παρέχονται Μετά από Αίτημα, στη Διακριτική Ευχέ-
ρεια του Επόπτη)

Ιατρικά αρχεία: Η αξονική τομογραφία του εγκεφάλου κατέδειξε λευκοεγκεφαλοπάθεια. Οι εξετά-
σεις του θυρεοειδούς και των μεταβολικών δεικτών είναι εντός του φυσιολογικού εύρους.

Νευροψυχολογική Εκτίμηση

Συμπεριφορικές Παρατηρήσεις (αν Ζητηθούν)

Οι πιο αξιοσημείωτες παρατηρήσεις αφορούσαν τα κάτωθι: η κυρία Napoleon οδήγησε μόνη της 
έως το ραντεβού. Παρουσίαζε καλό επίπεδο εγρήγορσης και ήταν προσανατολισμένη σε όλους 
τους γνωστικούς τομείς. Ο λόγος της έρρεε. Η ακοή και η όρασή της ήταν επαρκής για τις απαι-
τήσεις των δοκιμασιών. Αρχικά, ήταν συενσταλμένη και ευγενική. Καθώς η συνεδρία προχωρού-
σε, άρχισε να χαλαρώνει και να κάνει χιούμορ, χαμογελούσε συχνά και γέλαγε κατά τη διάρκεια 
της εκτίμησης. Ζήτησε να επαναληφθούν κάποια λήμματα δοκιμασιών και κάποιες οδηγίες. 
Γενικά, το επίπεδο της προσοχής και της συγκέντρωσης φαίνεται να είναι ικανοποιητικά. 

Παρατηρήσεις από την Ποιοτική Εκτίμηση (αν Ζητηθούν)

Καμία. 

ΠΑΥΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟ 

Όσοι χρησιμοποιούν αυτό το περιστατικό για εκπαιδευτικούς λόγους ή για προετοιμασία για την προφο-
ρική εξέταση πιστοποίησης της Αμερικανικής Επιτροπής για την Κλινική Νευροψυχολογία, παρακαλώ 
να επανεξετάσετε τα δεδομένα από τις δοκιμασίες που παρουσιάζονται στις επόμενες δύο σελίδες αλλά 
να μην προχωρήσετε παρακάτω προτού αναπτύξετε τις διαγνωστικές σας εκτιμήσεις και τις προτάσεις 
σας για θεραπεία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 Βαθμολογίες των Νευροψυχολογικών Δοκιμασιών, Περίπτωση 2

Ασθενής: κα Napoleon
Προτίμηση χεριού: Α
Ηλικία: 66 ετών
Φύλο: Θ
Φυλή: Λευκή
Εκπαιδευτικό επίπεδο/ Εκπαίδευση: κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ

Εγκυρότητα Επίδοσης / Συμπτωμάτων

CVLT – II1  Ορθές Αναγνωρίσεις από τον κατάλογο 
FC

Ακατέργαστη βαθμολογία = 14/16 
Ακατέργαστη βαθμολογία = 16/16

Έγκυρη 
Έγκυρη

Αξιόπιστο Νοητικό Εύρος Aριθμών2 10 Έγκυρη

Σύντομες δοκιμασίες ανίχνευσης / διάκρισης

MMSE – 23 30/30

Εκτιμώμενη Νοητική Λειτουργία

TOPF4  Εκτιμώμενη 
Πραγματική

113 
114

Συχνότητα εμφάνισης διαταραχής στον 
πληθυσμό αναφοράς (Base Rate): 49%

Γενική Νοητική Λειτουργία

WAIS – IV5 FSIQ 111

Aκαδημαϊκή Επίτευξη

WIAT – II6 Κατανόηση Κειμένου 121

WΙAT – ΙΙ Ορθογραφία 123

WΙAT – ΙΙ Αριθμητική 112

Προσοχή / Συγκέντρωση

WAIS – IV WMI7 108 DS τ.β.8 = 11 
ΑR τ.β.= 12 
LN τ.β. = 10

WAIS-IV Μνήμη Εύρους Αριθμών9 τ.β. = 11 RDSF = 6 
RDSB = 4 
LDSF = 7 
LDSB = 5

Ταχύτητα Επεξεργασίας

WAIS-IV PSI10 89 CD τ.β. = 7 
τ.β.= 9

ΤΜΤ Α11 Τ = 42 0 λάθη

SDMT12 – γραπτό Τ.Α. = – 1,5 0 λάθη

SDMT – προφορικό Τ.Α. = – 1,25 0 λάθη

Γλωσσικές Λειτουργίες

WAIS -IV VCI13 118 IN τ.β. = 12 
VC τ.β.= 16 
SI τ.β. = 12

ΒΝΤ14 (60) 60-71ο % (Αρχική Βαθμολογία 58/60)

Οπτικοχωρική Επεξεργασία

WAIS – IV PRI15 115 BD τ.β. = 12 
MR τ.β. = 14 
VP τ.β. = 12

RCFT16 – Αντιγραφή >16ο% 225 δευτ., οργανωμένη, ακριβής

Δοκιμασία Αξιολόγησης του Προσανατολισμoύ των 
Γραμμών

22ο%

Μνήμη / Νέα μάθηση

CVLT- II Δοκιμές 1 - 5 Συνολική Ανάκληση Τ = 29 % ανάκληση πρότερου Ζ = 0, % ανάκλη-
ση μέσου z = – 2.5, ανάκληση προσφάτου 
Z = 2 Ελεύθερες παρεισφρήσεις: 10, Ζ 
= 3, παρεισφρήσεις με νύξεις: 20, Ζ = 5, 
Συνολικές παρεμβολές: 30 Ζ = 5

CVLT – II, Δοκιμή 1 Ζ = –1.0 Ακατέργαστη βαθμολογία = 4

CVLT – II, Δοκιμή 5 Ζ = –2.0 Ακατέργαστη βαθμολογία = 7

CVLT -II17, SDFR Ζ = –2.5 Ακατέργαστη βαθμολογία = 2/16
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ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ * ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΣΧΟΛΙΑ

CVLT – II, SDCR Ζ = -3 Ακατέργαστη βαθμολογία = 4/16

CVLT – II, LDFR Ζ = -2.5 Ακατέργαστη βαθμολογία: 3/16

CVLT – II, LDCR Z = -2.5 Ακατέργαστη βαθμολογία: 4/16

CVLT – II Ορθές Αναγνωρίσεις από τον κατάλογο Z= - 1.0 Ακατέργαστη βαθμολογία: 14/16 
Ψευδώς θετικά:17, Ζ = 5

WMS – IV LM I18 τ.β. = 10

WMS – IV LM II τ.β. = 5 Αναγνώριση τ.β. = 7

WMS – IV VR I19 τ.β. = 5

WMS – IV VR II τ.β. = 4 Αναγνώριση τ.β. = 6

RCFT20 Άμεση ανάκληση Τ = 30

RCFT Ετεροχρονισμένη Ανάκληση Τ = 28

RCFT Αναγνώριση Τ = 23 Σύνολο = 12/24, 4 ψευδώς θετικά

Επιτελικές Λειτουργίες

Αναπαραγωγή Λίστας Λέξεων – ζώα21 Τ = 54 0 εμμονές, 0 παραβίαση κανόνων, 0 
παρεμβολές

COWA – FAS22 Τ = 49 1 εμμονή, 0 παραβίαση κανόνων, 0 
παρεμβολές

WAIS – IV Ομοιότητες τ.β. = 12 

ΤΜΤ, Β T = 47 0 λάθη

WCST23

Συνολικά Λάθη 
Σφάλματα Εμμονής 
Λάθη που δεν οφείλονται σε εμμονή

Τ = 51 
Τ = 51 
Τ = 47

Κατηγορίες που συμπληρώθηκαν = 6 
FMS = 0 
MPM = 0 
«άλλο» = 0

Κινητική / Αισθητηριακή Λειτουργία

Κλίμακα Γηριατρικής Κατάθλιψης Αρνήθηκε να τη συμπληρώσει

Ισχύς Λαβής / Χειρολαβής24 – αριστερό (κυρίαρχο) Τ = 54

Ισχύς Λαβής / Χειρολαβής – δεξί Τ = 59

FTT25 – αριστερό Τ = 51

FTT – δεξί Τ = 56

GPT26 – αριστερό Τ = 49

GPT – δεξί Τ = 60

Δοκιμασία Εντοπισμού Δακτύλων του Benton27 Εντός των τυπικών ορίων Δεξί / αριστερό λάθη: 0/0 
Δ = 82%, Α = 78%

Κινητική Αλληλουχία Άνω άκρων – FCS28 Εντός των τυπικών ορίων Δ = 5, Λάθη = 0, Α = 6, Λάθη = 0

Προσωπικότητα / Συναίσθημα

Κλίμακα Γεροντικής Κατάθλιψης29 Ακατέργαστη βαθμολογία = 2 ΕΤΟ30, αναφέρει ανησυχία για το μέλλον

Κλίμακα Άγχους του Beck31 Ακατέργαστη βαθμολογία = 3 Ήπια νευρικότητα, ανησυχία

* Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι βαθμολογίες που αναφέρονται στον πίνακα είναι τυπικές βαθμολογίες (Μ.Ο. = 100, τ.α. = 15)

1  California Verbal Learning Test II: Δοκιμασία Λεκτικής Μάθησης της California 
Forced Choice : Αναγνώριση Αναγκαστικής Επιλογής

2 Reliable Digit Span (RDS)
3 Mini Mental State Examination 2: Σύντομη Εξέταση Νοητικής Κατάστασης
4 Test of Premorbid Function: Δοκιμασία Προνοσηρής Λειτουργικότητας 
5 Wechsler Adult Intelligence Scale – IV : Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων του Wechsler-IV

Full Scale Intelligence Quotient (FSIQ): Γενικός Δείκτης Νοημοσύνης 
6 Wide Range Achievement Test ΙΙ (WIAT-II): Δοκιμασία Γενικών Ικανοτήτων ΙΙ

Reading Comprehension: Κατανόηση Κειμένου
Arithmetic: Αριθμητική
Spelling : Ορθογραφία

7  WAIS-IV Working Memory Index (WMI) : Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων του Wechsler -IV, Δείκτης Μνήμης Εργασίας
8 Τυπική Βαθμολογία (τ.β.): Scaled Score (ss)
9 Digit Span

Reliable Digit Span Forward (RDSF): Αξιόπιστη Μνήμη Αριθμών ευθεία ανάκληση
Reliable Digit Span Backward (RDSB): Αξιόπιστη Μνήμη Αριθμών αντίστροφη ανάκληση
Longest Digit Span Forward (LDSF): Μέγιστη Μνήμη Αριθμών ευθεία ανάκληση
Longest Digit Span Backward (LDSB): Μέγιστη Μνήμη Αριθμών αντίστροφη ανάκληση

10 WAIS-IV Processing Speed Index: Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων του Wechsler -IV, Δείκτης Ταχύτητας Επεξεργασίας 
Coding (CD): Κωδικοποίηση 
Symbol Search (SS): Αναζήτηση Συμβόλων 
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11 Digit Span (DS): Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων του Wechsler-IV, Μνήμη Αριθμών
12 Digit Span (DS): Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων του Wechsler-IV, Μνήμη Αριθμών
13 WAIS-IV Verbal Comprehension Index : Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων του Wechsler -IV, Δείκτης Λεκτικής Κατανόησης

Information (IN): Πληροφορίες
Vocabulary (VC): Λεξιλόγιο
Similarities (SI): Ομοιότητες

14 Βoston Naming Test (BNT): Δοκιμασία Κατονομασίας της Βοστώνης
15 WAIS-IV Perceptual Reasoning Index (PRI): Κλίμακα Νοημοσύνης Ενηλίκων του Wechsler -IV, Δείκτης Αντιληπτικού Συλλογισμού

Block Design (BD): Σχέδια με Κύβους
Matrix Reasoning (MR): Μήτρες Συλλογισμού
Visual Puzzles (VP): Οπτικοί Γρίφοι 

16 Rey Complex Figure Test: Δοκιμασία Σύνθετου Σχεδίου του Rey
17 California Verbal Learning Test (CVLT): Δοκιμασία Λεκτικής Μάθησης της California

Short Delay Free Recall (SDFR): Ελεύθερη Ανάκληση μετά από σύντομη καθυστέρηση
Short Delay Cued Recall (SDCR): Ανάκληση με βοήθεια μετά από σύντομη καθυστέρηση
Long Delay Free Recall (LDFR): Ελεύθερη Ανάκληση μετά από μεγάλη καθυστέρηση
Long Delay Cued Recall (LDCR): Ανάκληση με βοήθεια μετά από μεγάλη καθυστέρηση
Recognition Hits : Ορθές Αναγνωρίσεις

18 Wechsler Memory Scale – IV (WMS- IV) Logical Memory (LM): Κλίμακα Μνήμης του Wechsler – IV έκδοση Λογική Μνήμη 
19 Wechsler Memory Scale – IV (WMS- IV) Visual Reproduction (VR) I: Κλίμακα Μνήμης του Wechsler -IV έκδοση Οπτική Αναπαραγωγή ΙΙ
20 Rey Complex Figure Test (RCFT): Δοκιμασία Σύνθετου Σχεδίου του Rey

Immediate Recall (IR): Άμεση Ανάκληση
Delayed Recall (DR): ΚαθυστερημένηΑνάκληση
Recognition : Ορθές Αναγνωρίσεις

21 Word List Generation - animals
22 Controlled Oral Word Association test (COWA): Δοκιμασία Ελεγχόμενης Συνειρμικής Παραγωγής Λέξεων
23 Wisconsin Card Sorting Test (WCST): Δοκιμασία Ταξινόμησης Καρτών του Wisconsin

Failure to Maintain Set (FMS): Αποτυχία Διατήρησης Κατηγορίας
Missed Perfect Match (MPM): Αδυναμία Ακριβούς Ταξινόμησης

24 Grip Strength / Hand Dynamometer (GS/HD)
25 Finger Tapping Test (FTT) : Δοκιμασία Χτυπήματος Δαχτύλων
26 Grooved Pegboard Test (GPT): Δοκιμασία Τοποθέτησης Ξυλόκαρφων σε Πίνακα με Αύλακες
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Περίληπτική Διατύπωση Περιστατικού

Αρχικές Πληροφορίες και Περιγραφή του Προβλήματος: Η κα Napoleon είναι μια Λευκή έγγαμη 
γυναίκα, 66 ετών, αριστερόχειρας, η οποία παραπέμφθηκε για νευροψυχολογική αξιολόγηση 
από τον ιατρό της ΠΦΥ προκειμένου να καθοριστούν οι νευρογνωστικές της ικανότητες λόγω 
υποκείμενων αιτιάσεων απώλειας μνήμης και ιστορικό άνοιας από την μεριά της μητρικής 
οικογένειας.

Εκτιμώμενη Προνοσηρή Νοητική Λειτουργικότητα: Μέση προς υψηλή φυσιολογική.

Εγκυρότητα Επίδοσης / Συμπτωμάτων: Έγκυρα.

Αναμενόμενες Ικανότητες βάσει της Εκτιμώμενης Προνοσηρής Νοητικής Λειτουργικότητας: Οι 
διανοητικές και ακαδημαϊκές ικανότητες εντάσσονται στο πλαίσιο του μέσου προς υψηλού έως και 
εξαιρετικά υψηλού επιπέδου λειτουργίας. Η ακουστική προσοχή και συγκέντρωση, οι επιτελικές, 
οπτικοχωρικές, κινητικές, αισθητηριακές και γενικές γλωσσικές δεξιότητες είναι συμβατές με τις 
εκτιμήσεις της προνοσηρής λειτουργικότητας.

Ελλείμματα: Μέτριας προς μεγάλης βαρύτητας ελλείμματα στη λεκτική και οπτική μνήμη συγκριτικά 
με την εκτίμηση του προνοσηρού επιπέδου και τις μέσες υψηλές διανοητικές / ακαδημαϊκές 
ικανότητες. Μέσες χαμηλές βαθμολογίες έδωσε σε μετρήσεις ταχύτητας επεξεργασίας οι οποίες 
δυνατό να υποσημαίνουν έκπτωση αναφορικά με το προνοσηρό επίπεδο λειτουργίας.

Ασυνεπή / Αμφίσημα Ευρήματα: Ουδέν.

Πλαγίωση / Εντοπισμός του Ελλείμματος: Οι ενδείξεις δεν υποδεικνύουν ημισφαιρική πλαγίωση.

Συναισθηματική Κατάσταση / Χαρακτηριστικά Προσωπικότητας: Η κα Νapoleοn έδωσε βαθμολογίες 
εντός του τυπικού εύρους σε κλίμακες αυτο–αναφοράς συμπτωμάτων που σχετίζονται με την 
κατάθλιψη και το άγχος. Αναφέρει άγχος αναφορικά με την προοπτική εμφάνισης άνοιας, γεγονός 
κατανοητό δεδομένων των μνημονικών της ελλειμμάτων και του οικογενειακού της ιστορικού.

Συνοδά Νοσήματα που θα Μπορούσαν να Επηρεάσουν την Νόηση: Παράγοντες κινδύνου, η υπέρταση 
και η υπερχολιστερινολαιμία. 

Διαγνωστικές Πιθανότητες / Αποκλεισμοί

Πιθανό:
Ήπια γνωστική εξασθένηση / Ήπια νευρογνωστική διαταραχή – αμνησικού τύπου

Μη Πιθανό:
Νόσος Alzheimer, πρώιμο στάδιο
Αμνησική διαταραχή 

Συστάσεις

1. Επιπρόσθετος ιατρικός έλεγχος: 
α)  Μεταβολικές εξετάσεις και έλεγχος προκειμένου να αποκλειστούν αναστρέψιμες αιτίες μνημο-

νικής έκπτωσης.
β) Μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ως συνεπικουρική διαφοροδιαγνωστική ένδειξη.
γ)  Συνεχής παρακολούθηση από τον ιατρό της ΠΦΥ και την οικογένεια αναφορικά με τα αγνωστι-

κά συμπτώματα.
δ) Νευροψυχολογική επανεξέταση σε ένα χρόνο για έλεγχο των μεταβολών συν τω χρόνω. 
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2. Θεραπεία και διαχείριση: 
α)  Συνίσταται γνωστική αποκατάσταση για την ανάπτυξη ή τη βελτίωση των ήδη διαθέσιμων αντι-

σταθμιστικών μνημονικών στρατηγικών και των συστημάτων υπενθύμισης.
β)  Ο ιατρός πιθανά να προσθέσει σκευάσματα για την αντιμετώπιση της απώλειας μνήμης, αν δεν 

υπάρχουν ιατρικές αντενδείξεις.
γ)  Συνίσταται επαναπροσδιορισμός των φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως η Λεβοθυροξίνη, 

προκειμένου να διασφαλιστεί το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα.
δ)  Ενθάρρυνση για την διατήρηση μιας δομημένης καθημερινής ρουτίνας, συμπεριλαμβανομένης 

και της άσκησης (κατόπιν ιατρικής έγκρισης) και των συνήθων κοινωνικών της δραστηριοτήτων 
(π.χ. οικογενειακές εκδηλώσεις, χρόνος με τα εγγόνια της).

ε)  Εξοικείωση της οικογένειας με εκπαιδευτικό υλικό και πηγές για ηλικιωμένους με ΗΓΕ, με τα 
οποία πιθανά να μην είναι εξοικειωμένη.

3. Ανησυχίες για τη Λειτουργικότητα : 
α)  Η ικανότητά της να διαχειρίζεται το θέμα της αγωγής της, τα οικονομικά της και τις ανάγκες για 

την υγεία της διατηρείται, παρά το γεγονός ότι τα μνημονικά ελλείμματα δυνατόν να επηρεά-
σουν την επίδοσή της, αν δεν υιοθετηθούν αντισταθμιστικές στρατηγικές.

β)  Τακτικός έλεγχος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λαμβάνει σωστά τη φαρμακευτική της αγω-
γή για την διασφάλιση της υγείας της.

γ)  Συντονισμός του σχεδιασμού για το μέλλον σε περίπτωση έκπτωσης της συνολικής λειτουργι-
κότητας της κα Napoleon σε βάθος χρόνου. 

Ερωτήσεις προς Συζήτηση 

Εμπειρικά Τεκμηριωμένη Πρακτική 

1.  Ποια είναι τα τρέχοντα εν ισχύει διαγνωστικά κριτήρια για την Ήπια Γνωστική Εξασθένιση (ΗΓΕ); 
Για την ΗΓΕ, αμνησικού τύπου; Για τους υποτύπους της ΗΓΕ; Ποια διάγνωση από το DSM-5 θα 
χρησιμοποιούσατε για να περιγράψετε την ΗΓΕ;

2.  Για ασθενείς με ΗΓΕ, ποια είναι η πιθανότητα μετάπτωσης στην άνοια ύστερα από έτους; Σε πέντε 
χρόνια; Όλοι οι ασθενείς με ΗΓΕ εμφανίζουν εν τέλει άνοια;

3.  Έστω ότι οι βαθμολογίες της ασθενούς σε βάθος χρόνου πέντε ετών παραμένουν σταθερές ή βελ-
τιώνονται. Αυτό θα σας εξέπληττε; Ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι που σε βάθος χρόνου η ΗΓΕ δε 
μεταπίπτει σε άνοια;

Εκτίμηση

1.  Ποια είναι η πιθανότητα τα παρόντα νευροψυχολογικά ευρήματα να αντανακλούν τυπικές αλλα-
γές στη νόηση συμβατές με την ηλικία; Εξηγήστε.

2.  Σε έναν ασθενή με μέσο υψηλό προνοσηρό επίπεδο νοητικής λειτουργίας, μπορούμε να υποθέσου-
με ένα επίπεδο μνημονικής λειτουργίας; Γιατί; Γιατί όχι;

3.  Σε δοκιμασίες εκμάθησης καταλόγων λέξεων και ιστοριών, ποια χαρακτηριστικά ή πρότυπα επίδο-
σης είναι αυτά στα οποία εστιάζετε, πέραν των τυπικών βαθμολογιών; Γιατί; Εξηγήστε την επίδρα-
ση της επενέργειας πρόσφατων κωδικοποιήσεων (recency effect) έναντι της επίδρασης πρότερων 
(primacy effect) και την πιθανή σημασία των συχνών σφαλμάτων παρεισφρήσεων. 
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Παρέμβαση

1.  Τί είδους παρεμβάσεις θα συστήνατε σε ασθενείς με συμβατές με την ηλικία τους αλλαγές στη μνη-
μονική τους λειτουργία συγκριτικά με αυτές που θα συστήνατε σε ασθενείς με ΗΓΕ;

2.  Ποιες παρεμβάσεις έχουν το δυναμικό να μειώσουν τον κίνδυνο ένα άτομο να εμφανίσει γνωστική 
έκπτωση αργότερα στην πορεία της ζωής του; Γιατί;

3.  Αν η ΗΓΕ εξελιχθεί σε άνοια εντός ενός έτους από την διάγνωση, πως θα μπορούσαν να τροποποι-
ηθούν οι παρεμβάσεις;

Συνάντηση για Ανταλλαγή Ιδεών 

1.  Στην περιοχή σας, σε ποιόν παραπέμπετε για υπηρεσίες γνωστικής αποκατάστασης; Παρέχετε τέ-
τοιες υπηρεσίες εσείς; Πως αποφασίζετε σχετικά;

2.  Υπάρχουν πιθανά ζητήματα με την διενέργεια της νευροψυχολογικής εκτίμησης και της γνωστικής 
αποκατάστασης από εσάς; Αν ναι, ποια είναι αυτά;

3.  Έστω ότι ο ασθενής έχει παραπεμφθεί από τον ιατρό της ΠΦΥ και εσείς πιστεύετε ότι είναι απαραί-
τητος περαιτέρω νευρολογικός έλεγχος. Παραπέμπετε απευθείας σε νευρολόγο; Τι θα κάνετε, αν ο 
ιατρός ΠΦΥ δε επιθυμεί να εμπλέξει τον νευρολόγο;

Έκβαση

Έπειτα από την ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα, η κα Napoleon και ο σύζυγός της αποδέχτηκαν 
την διάγνωση της ΗΓΕ. Η ίδια ήδη είχε υιοθετήσει τη χρήση αντισταθμιστικών στρατηγικών καθόλη τη δι-
άρκεια της ζωής της. Ο ιατρός της ΠΦΥ συνταγογράφησε δονεπεζίλη, και ζήτησε έλεγχο της Απολιποπρω-
τεΐνης Ε (ApoE), καθώς και μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου. Η μαγνητική τομογραφία απεκάλυψε ήπια 
διάχυτη εγκεφαλική ατροφία με μερικές σκεδασμένες στικτές περιοχές μη τυπικού σήματος στην περικοιλι-
ακή λευκή ουσία. Η ανάλυση γενοτύπου της ΑpoE ήταν θετική. Οι μεταβολικές εξετάσεις και οι εξετάσεις 
του θυρεοειδούς ήταν κατά φύση. Δέχτηκε να παραπεμφθεί σε έναν ψυχολόγο που εργαζόταν στην Εται-
ρεία Alzheimer. Συμμετείχε σε τοπικές ομάδες υποστήριξης και έλαβε θεραπεία για το συνδεόμενο με την 
κατάστασή της άγχος. Συνέχισε να υποβάλλεται σε ετήσια νευροψυχολογική εκτίμηση, η οποία κατέδειξε 
μια αργή αλλά σταδιακή επιδεινούμενη πορεία των νοητικών λειτουργιών. Σταμάτησε εκουσίως να οδηγεί 
σε ηλικία 69 ετών. Στην ηλικία των 70 ξεκίνησε να παρουσιάζει ταχύτερους ρυθμούς υπόμνησης και ήπια 
προς μέτρια επιτελική δυσλειτουργία. Η ίδια και ο σύζυγός της μετακόμισαν αργότερα σε ένα σύμπλεγμα 
διαμερισμάτων για ηλικιωμένους και εξακολουθούσαν να μένουν εκεί έως και την περίοδο συγγραφής αυ-
τού του περιστατικού. 

Περίληψη Διδακτικών Σημείων

Πρόκειται για μια αρκετά ξεκάθαρη περίπτωση ΗΓΕ – αμνησικού τύπου. Παρουσιάζει τα βασικά στοιχεία 
της ΗΓΕ, δηλαδή, αντικειμενικές ενδείξεις μνημονικής έκπτωσης απουσία ενδείξεων σημαντικής λειτουρ-
γικής έκπτωσης. Επίσης, οι μέσες-χαμηλές έως και οριακά ανεπαρκείς βαθμολογίες σε δοκιμασίες μνή-
μης ιστορίας και μνήμης απλών σχημάτων πιθανά συνιστούν πτώση της επίδοσης αναφορικά με το υψηλό 
προνοσηρό επίπεδο νοητικής λειτουργίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι μέσες προς υψηλές προνοσηρές 
διανοητικές ικανότητες του ατόμου πιθανά παραπέμπουν σε ένα επαρκές νοητικό απόθεμα, το οποίο για 
πολλούς ασθενείς δυνατόν να λειτουργεί σε πρώτη φάση προστατευτικά ή να επιβραδύνει την εξέλιξη της 
εκπτωτικής διεργασίας. Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να υποστηριχτεί ότι η ασθενής έπασχε από ΗΓΕ - σε 
πολλαπλά πεδία, λόγω του γεγονότος ότι η επίδοσή της σε δοκιμασίες ταχύτητας επεξεργασίας, μολονότι 
μέσες προς χαμηλές φυσιολογικές, πιθανόν να θεωρούνται εκπτωτικές συγκριτικά με το υψηλό της προνο-
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σηρό επίπεδο. Σε αυτή την περίπτωση ο νευροψυχολόγος διέγνωσε ήπια γνωστική εξασθένηση- αμνησικού 
τύπου, όμως στην δεύτερη εκτίμηση ένα έτος αργότερα, διεγνώσθη ήπια γνωστική εξασθένηση- σε πολλα-
πλά πεδία, λόγω της περαιτέρω έκπτωσης στην ταχύτητα επεξεργασίας σε συνδυασμό με εμμένοντα ήπιας 
προς σοβαρής βαρύτητας μνημονικά ελλείμματα.
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