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Περίληψη

Η μελέτη των σακκαδικών οφθαλμικών κινήσεων 
έχει από χρόνια συσχετιστεί με ψυχικές παθήσεις ό-
πως η σχιζοφρένεια, η ιδεοψυχαναγκαστική διαταρα-
χή κ.λπ. Με τις σύγχρονες νευροαπεικονιστικές μεθό-
δους, κυρίως την fMRI, το ενδιαφέρον αναζωπυρώθη-
κε, κάτι στο οποίο έχει συντελέσει και η προσπάθεια 
εύρεσης ενδοφαινοτύπων σχετιζόμενων με ψυχικές 
νόσους. Το παρόν άρθρο αποτελεί μία προσπάθεια 
ανασκόπησης στη βιβλιογραφία, ερευνών που έχουν 
διεξαχθεί, μελετώντας τη νευροφυσιολογία των σακ-
καδικών και αντισακκαδικών οφθαλμικών κινήσεων, 
ιδίως στους πάσχοντες από σχιζοφρένεια.

Εισαγωγή

Oι σακκαδικές κινήσεις των οφθαλμών είναι οι γρη-
γορότερες κινήσεις που συντελούνται στον άνθρω-
πο. Ουσιαστικά, ο τρόπος που απαρτιώνεται η όρα-
ση είναι μέσω συνεχών σακκαδικών κινήσεων, επί 
των οποίων, λόγω της ταχύτητάς τους, δεν παρατη-
ρείται ανάδραση. 

Ήδη από το 1908 οι κορυφαίοι φυσιολόγοι Dodge 
και Diefendorf εντόπισαν την ύπαρξή τους, τρέποντας 
έκτοτε ουσιαστικά τη νευροφυσιολογία της όρασης 
με ψυχικές νόσους, όπως η σχιζοφρένεια.

από μελέτες σε ασθενείς πάσχοντες από σχιζοφρέ-
νεια όταν συγκρίνονται με πρώτου βαθμού συγγενείς 
τους και με υγιείς μάρτυρες προκύπτουν αξιοσημείω-
τες διαφορές κατά την εκτέλεση, τόσο της σακκαδικής, 
όσο και της αντισακκαδικής δοκιμασίας (σε ό,τι αφορά 
στην ακρίβεια, στον χρόνο αντίδρασης κ.λπ.). 

Επίσης, έχει αρχίσει από καιρό να τίθεται το ερώτη-
μα εάν υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιας γενετικής προ-
διάθεσης μεταξύ των παρατηρούμενων οφθαλμοκι-
νητικών ανωμαλιών και της εμφάνισης σχιζοφρένει-
ας, σχιζοτυπίας, ακόμα και ιδεοψυχαναγκαστικής δι-
αταραχής. Η ενεργοποίηση διαφορετικών εγκεφαλι-
κών περιοχών κατά την τέλεση των δοκιμασιών, που 
αποδείχτηκε με τη χρήση των σύγχρονων απεικονι-
στικών τεχνικών, ιδίως της λειτουργικής Μαγνητικής 
Τομογραφίας (fMRI), κορύφωσε το ενδιαφέρον γύ-
ρω από το ενδεχόμενο αυτό. Επιπλέον, η εμφάνιση 
των νέων άτυπων αντιψυχωσικών φαρμάκων, έθεσε 
επί τάπητος το ζήτημα πιθανούς επίδρασής τους στις 
οφθαλμοκινητικές δοκιμασίες.

Φυσιολογία σακκαδικού 
συστήματος

Οι ανθρώπινες σακκαδικές κινήσεις εκτελούνται κα-
τά τις δοκιμασίες, είτε εκουσίως, είτε εμφανίζονται α-
ντανακλαστικώς, λόγω της αιφνίδιας εμφάνισης κά-
ποιου οπτικού ερεθίσματος. Επιπλέον, εδώ θα πρέ-
πει να αναφερθούν και οι αποκαλούμενες «αντανα-
κλαστικές» προσακκαδικές κινήσεις, οι οποίες προη-
γούνται των σακκαδικών. Το εύρος αυτών των αντα-
νακλαστικών κινήσεων διαφέρει μεταξύ υγιών μαρ-
τύρων και πασχόντων από σχιζοφρένεια.

Συγκεκριμένα, για τη σακκαδική δοκιμασία πρέπει 
να αναφερθούν τα εξής: Στην καθημερινή ζωή ένας 

πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αντικειμένων γίνονται 
αιτία για τη γέννηση σακκαδικών κινήσεων, κάτι που 
έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση του στελέ-
χους, προκειμένου να γίνει η κίνηση των οφθαλμών 
προς τον οπτικό στόχο που έχει επιλεγεί. αυτή η επι-
λογή του στόχου δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας τυ-
χαίας διεργασίας, αλλά οφείλεται στην ενεργοποίη-
ση του μετωπιαίου φλοιού (όπου υπάρχουν εγκεφα-
λικά κύτταρα, τα οποία ενεργοποιούμενα επιλέγουν, 
διακρίνουν, ξεχωρίζουν σε ποιον από τους στόχους 
θα γίνει η σακκαδική κίνηση). Ο χρόνος που λαμβά-
νει χώρα από την εμφάνιση του οπτικού ερεθίσμα-
τος μέχρι την έναρξη της οφθαλμικής κίνησης καλεί-
ται χρόνος αντίδρασης (reaction time). Μελετώντας 
κανείς τους σακκαδικούς χρόνους αντίδρασης, ουσι-
αστικά γίνεται μάρτυρας ενός ανταγωνισμού (διαγκω-
νισμού) μεταξύ των σημάτων (όπου καθένα από αυ-
τά αντιπροσωπεύεται από ένα οπτικό ερέθισμα) με 
σκοπό την προσέλκυσή τους, την επιλογής τους για 
να γίνουν στόχος της κάθε σακκαδικής κίνησης. Οι ο-
πτικοί στόχοι-ερεθίσματα που εδράζονται πιο κοντά 
προς το τελικό σημείο, στο οποίο καλείται να πραγ-
ματοποιηθεί η κάθε σακκαδική κίνηση, συγκεντρώ-
νουν περισσότερες πιθανότητες να επιλεγούν σε σχέ-
ση με οπτικούς στόχους-ερεθίσματα που απέχουν πιο 
πολύ από το προαναφερθέν σημείο. 

Οι αποκαλούμενες «αντανακλαστικές» προσακκα-
δικές κινήσεις είναι οφθαλμικές κινήσεις, οι οποίες 
προηγούνται των σακκαδικών και έχουν μικρό χρό-
νο αντίδρασης, ενώ οι αντισακκαδικές είναι οφθαλ-
μικές κινήσεις που γίνονται προς κατεύθυνση αντίθε-
τη του οπτικού ερεθίσματος και υπόκεινται στο βου-
λητικό έλεγχο.

Με την απεικονιστική μέθοδο της λειτουργικής 
Μαγνητικής Τομογραφίας (fMRI) ευρέθη πως κα-
τά την εκτέλεση οπτικώς καθοδηγούμενων σακκα-
δικών κινήσεων ενεργοποιείται ο φακοειδής πυρή-
νας, ενώ μέχρι τότε ήταν γνωστή μόνο η ενεργοποί-
ηση της δεξιάς οπίσθιας περιοχής του θαλάμου, μέ-
σω μελέτης με Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων 
(PET) (Sweeney 1996). 

Η ενεργοποίηση του φακοειδούς πυρήνα σχετίζε-
ται με την έμμεση ανασχετική δράση του θαλάμου 
(που δρα δια μέσου του φακοειδούς πυρήνα) προς 
τον υποθαλαμικό πυρήνα και εντέλει προς το στέλε-
χος (του οποίου η καθοριστική σημασία στη γέννη-
ση των σακκαδικών κινήσεων έχει ήδη προαναφερ-
θεί). Υπάρχει όμως και άμεση ανασχετική δράση, 
την οποία ασκούν τα βασικά γάγγλια μέσω του κε-
λύφους προς το θάλαμο, οπότε αυξάνεται η θαλα-
μοφλοιϊκή δραστηριότητα. Η ενεργοποίηση της αμέ-
σου ανασχετικής οδού ευοδώνει την τέλεση σακκα-
δικών κινήσεων, ενώ της εμμέσου προάγει περαιτέ-
ρω την ανάσχεσή τους.

Το ραβδωτό σώμα δέχεται ερεθίσματα από τις φλοι-
ϊκές περιοχές του οφθαλμοκινητικού συστήματος 
(Alexander και Cruther 1990, Berthoz 1996). Δια μέ-
σου του ραβδωτού σώματος αυτές οι φλοιϊκές περι-
οχές ασκούν επιρροή ανάσχεσης επί των δομών του 
μεσεγκεφάλου (Hikosaka et al 2000), οπότε παρεμ-
βαίνουν στη δημιουργία αντανακλαστικών σακκαδι-
κών κινήσεων (Everling 1999). 

Όμως, φαίνεται να υπάρχει η δυνατότητα επίδρα-

σης και χωρίς τη διαμεσολάβηση του ραβδωτού σώ-
ματος, μέσω υποβοηθητικών-συμπληρωματικών μη-
χανισμών, ακόμα και με απ’ ευθείας προβολή στο 
μεσεγκέφαλο, είτε από τα μετωπιαία οπτικά πεδία 
(Sommer και Wurz 2000), είτε μέσω του οπισθοπλά-
γιου προμετωπιαίου φλοιού (Gaymard et al 2003). 
Επιπλέον, ο λανθάνων χρόνος κατά τη σακκαδική δο-
κιμασία εξαρτάται από τις προβολές των φλοιϊκών ο-
πτικών πεδίων, όσο και των βασικών γαγγλίων στα 
πρόσθια διδύμια. Η ακρίβεια των σακκαδικών κινή-
σεων ελέγχεται από την παρεγκεφαλίδα (Robinson 
et al 1993), ενώ το μέγιστο εύρος τους καθορίζεται 
από το στέλεχος (Van Gisberger et al 1981).

Τόσο ο οπισθοπλάγιος μετωπιαίος φλοιός, όσο και 
ο μετωπιαίος συμπληρωματικός φλοιός, καθώς και 
τα βρεγματικά οπτικά πεδία, αποτελούν μέρη του νε-
οφλοιού. Φαίνεται να υπάρχει άμεση συσχέτιση αυ-
τών των περιοχών, με άμεσες προσεκβολές τους προς 
τα πρόσθια διδύμια, που σχετίζονται με τη γέννηση 
των σακκαδικών κινήσεων (Segraves και Goldberg 
1987, Wurz 1997, Schall και Bichot 1998, Munoz 
2002, Segraves και Helminski 2003). Πέραν των 
προαναφερθέντων άμεσων προσεκβολών, υπάρχει 
και έμμεση επικοινωνία με τα πρόσθια διδύμια μέ-
σω του κερκοφόρου πυρήνα και της μέλαινας ουσί-
ας, δια μέσου δηλαδή του δικτυωτού σχηματισμού 
(Hikosaka et al 2000).

Μεθοδολογία

Οι δοκιμασίες που εφαρμόσθηκαν προκειμένου να 
μελετηθούν όλα τα είδη οφθαλμικών κινήσεων (σακ-
καδικές, αντισακκαδικές, προσακκαδικές), τόσο στους 
ασθενείς, όσο και στους πρώτου βαθμού συγγενείς 
τους και σε υγιείς μάρτυρες είναι οι εξής:

O εξεταζόμενος και ο εξεταστής βρίσκονται σε ένα 
δωμάτιο, όπου ο φωτισμός είναι ανύπαρκτος ή σχε-
δόν ανύπαρκτος, με τον εξεταζόμενο να είναι καθι-
στός και να κοιτά προς την οθόνη ενός υπολογιστή. 
Η οθόνη είναι αρχικώς κενή από οποιοδήποτε οπτι-
κό ερέθισμα. Εν συνεχεία, ενημερώνεται από τον ε-
ξεταστή ότι θα εμφανίζεται στην οθόνη ένα οπτικό ε-
ρέθισμα, αρχικά στο κέντρο της οθόνης και κατόπιν 
περιφερικά προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Έτσι α-
κολουθεί την κίνηση του οπτικού αυτού στόχου για 
ορισμένες φορές, οπότε γίνεται η καταγραφή των 
σακκαδικών κινήσεων. αντίθετα, στην αντισακκαδι-
κή δοκιμασία καλείται να κοιτά στην αντίθετη κατεύ-
θυνση από εκεί που εμφανίζεται ο περιφερικός στό-
χος, οπότε και γίνεται η καταγραφή των αντισακκα-
δικών κινήσεων.

για τις οπτικώς καθοδηγούμενες σακκαδικές κινή-
σεις και τον τρόπο επιτέλεσής τους έχει γίνει ήδη α-
ναφορά, ενώ ο λόγος διεξαγωγής τους είναι η πραγ-
ματοποίηση μιας στοχοποιημένης σακκαδικής κίνη-
σης. αντίθετα, οι σακκαδικές κινήσεις προς απομνη-
μονευμένο στόχο, εκτελούνται με τον εξεταζόμε-
νο να βλέπει για άλλο χρονικό διάστημα τον οπτικό 
στόχο -αναλόγως της πειραματικής διάταξης- και α-
φού ο στόχος εξαφανισθεί ο εξεταζόμενος καλείται 
(αφού προηγηθεί το ερέθισμα έναρξης της κίνησης-
cue) να δει όσο το δυνατόν εγγύτερα προς το σημείο 

Οι Σακκαδικές Οφθαλμικές Κινήσεις στη Σχιζοφρένεια
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που είχε εμφανιστεί ο αρχικός στόχος. Παράδειγμα 
τέτοιας πειραματικής διάταξης είναι η εξής: Το υπο-
κείμενο βλέπει τον οπτικό στόχο για 1.500ms, εν συ-
νεχεία εξαφανίζεται το ερέθισμα και 750ms μετά την 
εμφάνιση του ερεθίσματος έναρξης της κίνησης (cue) 
επανεμφανίζεται ο στόχος στο ίδιο σημείο, προκει-
μένου να δοθεί στον εξεταζόμενο η δυνατότητα να 
διορθώσει την όποια απόκλιση του βλέμματός του 
προς τον αρχικό στόχο. 

Ουσιαστικά, με αυτή τη δοκιμασία ο εξεταζόμενος 
καλείται να καταστείλει μία οπτικώς καθοδηγούμε-
νη σακκαδική κίνηση και ταυτόχρονα να παράγει εν 
τη γενέσει της μία σακκαδική κίνηση επί της προεν-
θυμούμενης θέσης του οπτικού στόχου.

Ευρήματα

1. Σακκαδικές κινήσεις σε σχιζοφρενείς 
ασθενείς

κατά την τέλεση αυτών των δοκιμασιών τα αποτε-
λέσματα μεταξύ υγιών μαρτύρων συγκρινόμενα, τό-
σο με αυτά των πασχόντων από σχιζοφρένεια, όσο 
και με τους πρώτου βαθμού συγγενείς τους, εμφανί-
ζουν σε κάποιες παραμέτρους τους ομοιότητες, αλ-
λά και σε άλλες παραμέτρους σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις. 

Σε σχιζοφρενείς ασθενείς εμφανίζεται πολύ συχνό-
τερα από τους υγιείς μάρτυρες η παρουσία παρει-
σφρυομένων σακκαδικών κινήσεων (δηλαδή, σακ-
καδικών κινήσεων που εμφανίζονται στην προσπά-
θεια των ασθενών να εστιάσουν στον αρχικά ακίνη-
το στόχο και είναι προϊούσες κανονικών μελλοντικών 
σακκαδικών κινήσεων). για την ύπαρξη παρεισφρυ-
ομένων σακκαδικών κινήσεων έχουν αναπτυχθεί δι-
άφορες απόψεις: 

α) Ο Levin το 1984 αναφέρθηκε σε αποτυχία του 
μετωπιαίου λοβού να αναχαιτίσει την ενεργοποίηση 
υποφλοιωδών δομών που εμπλέκονται στην οφθαλ-
μοκινητικότητα, όπως τα πρόσθια διδύμια. 

β) Το 1990 οι Braff και Geyer πιθανολόγησαν ότι η 
ύπαρξη των παρεισφρυουσών σακκαδικών συσχε-
τίζεται με ένα έλλειμμα, με μία ανεπάρκεια στην αι-
σθητηριοκινητική δραστηριότητα που γενικά παρα-
τηρείται στη σχιζοφρένεια. 

Εκτός των παρεισφρυουσών σακκαδικών κινήσε-
ων, υπάρχουν και άλλα είδη όπως είναι οι οπτικώς 
καθοδηγούμενες σακκαδικές κινήσεις, καθώς και οι 
σακκαδικές κινήσεις προς απομνημονευμένο στό-
χο. Η εκτέλεσή τους έχει ως στόχο την ανάδειξη και 
την έρευνα της υπολειτουργίας του μετωπιαίου λο-
βού, που υπάρχει στη σχιζοφρένεια σε σχέση με υ-
γιείς μάρτυρες.

Όπως έχει προαναφερθεί, οι πάσχοντες από σχιζο-
φρένεια σε σχέση με τους υγιείς μάρτυρες κάνουν μι-
κρότερου εύρους (υπομετρικές) σακκαδικές κινήσεις. 
αυτή η υπομετρία αντανακλά ένα έλλειμμα της χω-
ρικής ενεργού μνήμης και δεν είναι αποτέλεσμα α-
ποκλεισμού των ντοπαμινεργικών υποδοχέων, λόγω 
της φαρμακευτικής αγωγής. Το τελευταίο αυτό προ-
έκυψε όταν οι πάσχοντες χωρίστηκαν σε δύο υπο-
κατηγορίες με κριτήριο το εάν ήξεραν για την ασθέ-
νεια, καθώς και τι είδους αγωγή ελάμβαναν ή όχι, ο-
πότε δεν εμφάνισαν μεταξύ τους διαφορές. Στις δύο 
προαναφερθείσες κατηγορίες δεν εμφανίστηκαν δι-
αφορές μεταξύ τους, ούτε στο εύρος των σακκαδι-
κών κινήσεων. 

Με τη μέθοδο της λειτουργικής Μαγνητικής 
Τομογραφίας (fMRI) βρέθηκε πως στα υγιή αδέρφια 
σχιζοφρενών ασθενών σε σχέση με τους υγιείς μάρ-
τυρες και κατά την εκτέλεση αντανακλαστικών σακ-
καδικών κινήσεων δεν ενεργοποιείται ο κερκοφόρος 

πυρήνας, κάτι το οποίο μάλλον συσχετίζεται με ελατ-
τωματική διασύνδεση μετωπιαίων περιοχών (σχετι-
ζόμενων με την οφθαλμοκινητικότητα) και του ρα-
βδωτού σώματος.

Σε ό,τι αφορά στον λανθάνοντα χρόνο των σακκα-
δικών κινήσεων, παρατηρήθηκε αύξησή του σε σχι-
ζοφρενείς ασθενείς που βρίσκονταν στο πρώτο επει-
σόδιο εμφάνισης της νόσου και παράλληλα δεν λάμ-
βαναν θεραπευτική αγωγή.

Σε ό,τι αφορά σε όλα τα είδη των σακκαδικών δο-
κιμασιών και τον έλεγχό τους, την εκτέλεσή τους, 
πρέπει να τονιστεί το γεγονός πως αποτελούν μέ-
ρος της αξιολόγησης της αντίληψης. Έτσι, μπορού-
με να εκτιμήσουμε διάφορες αντιληπτικές παραμέ-
τρους, όπως είναι η οπτικοχωρική προσοχή και η ε-
νεργός χωρική μνήμη, οι οποίες υπολείπονται σα-
φώς στους αρρώστους. 

Υπάρχει επίσης διαφορά, αναλόγως της ηλικίας 
του υποκειμένου, στο χρόνο αντίδρασης, ο οποί-
ος αυξάνεται όσο η ηλικία μεγαλώνει, ιδίως κατά 
την προσακκαδική κίνηση, κάτι το οποίο σχετίζεται 
με έλλειμμα στην αντιληπτικότητα της κίνησης παρά 
με έλλειμμα στην ικανότητα πειθαρχίας για την εκτέ-
λεση της κίνησης. Επίσης, παρατηρείται αύξηση στο 
εύρος του λάθους. 

Με αυτή τη διαπίστωση συμφωνούν αρκετοί ερευ-
νητές με εξαίρεση μία εργασία (Munoz et al 1998), 
ενώ δεν υπάρχει διχογνωμία σχετικά με την αύξη-
ση στο λανθάνοντα χρόνο με την πάροδο της ηλικί-
ας. Άλλες παράμετροι, όπως το νοητικό πηλίκο και 
το επίπεδο εκπαίδευσης πρέπει να εξεταστούν εκτε-
νέστερα, προκειμένου κάποιος να καταλήξει εάν ε-
πηρεάζουν ή όχι.

2. Σακκαδικές κινήσεις και φαρμακευ-
τική θεραπεία σε σχιζοφρενείς ασθενείς 

Σε ό,τι αφορά στο είδος της φαρμακευτικής-
αντιψυχωσικής αγωγής, εμφανίζεται μια διαφορο-
ποίηση μεταξύ αλοπεριδόλης και ρισπεριδόνης κα-
τά την εκτέλεση αντανακλαστικών σακκαδικών κινή-
σεων, με επιδείνωση του αποτελέσματος επί χρήσης 
ρισπεριδόνης σε σχέση με τη χρήση αλοπεριδόλης. 
Τούτο, όμως, σε ασθενείς που βρίσκονται στην αρ-
χική φάση της νόσου. 

αυτό το γεγονός φαίνεται να οφείλεται στην έλλει-
ψη οξείας ανεκτικότητας προς τη δράση της ρισπερι-
δόνης, που οδηγεί σε δυσλειτουργία του στελέχους, 
του οποίου ο ρόλος στη γέννηση των σακκαδικών 
κινήσεων είναι αδήριτος. 

Η προαναφερθείσα επιδείνωση αφορά τόσο σε αύ-
ξηση του λανθάνοντος χρόνου της κίνησης, όσο και 
σε μείωση της μέγιστης τιμής της ταχύτητας της κίνη-

σης, καθώς και σε μείωση στην ακρίβεια επί του συ-
γκεκριμένου είδους σακκαδικής κίνησης. 

Σε σχιζοφρενείς ασθενείς που βρίσκονταν στο πρώ-
το επεισόδιο εμφάνισης της νόσου, ενώ δεν έπαιρ-
ναν αγωγή, εντούτοις παρατηρήθηκε αύξηση του 
χρόνου αντίδρασης. 

αυτό συνηγορεί υπέρ της έκπτωσης των αισθητη-
ριοκινητικών συστημάτων στην οξεία φάση της νό-
σου, διότι στη συνέχεια με το πέρας 6 (έξι) εβδομά-
δων υπό αγωγή με ρισπεριδόνη εμφανίστηκε μείω-
ση στο χρόνο αντίδρασης, γεγονός που δεν παρατη-
ρήθηκε με την αλοπεριδόλη. Η ίδια εικόνα εμφανί-
στηκε και μετά το πέρας ενός έτους θεραπείας. Η μη 
διαφορά που παρατηρήθηκε υπό αγωγή με αλοπε-
ριδόλη δείχνει τη σταθερότητα εμφάνισης του ευρή-
ματος που μάλλον βελτιώνεται υπό αγωγή με άτυ-
πα αντιψυχωσικά. 

3. Αντισακκαδικές κινήσεις σε σχιζο-
φρενείς ασθενείς

Οι διαφορές που παρατηρούνται κατά την εκτέλεση 
της αντισακκαδικής δοκιμασίας μεταξύ ασθενών πα-
σχόντων από σχιζοφρένεια σε σχέση με τους πρώτου 
βαθμού συγγενείς τους, καθώς και με υγιείς μάρτυ-
ρες, είναι σαφώς πιο μεγάλες, πιο εμφανείς, πιο ση-
μαντικές από τη σακκαδική δοκιμασία. καταρχήν, για 
την τέλεσή τους είναι απαραίτητη η συναίνεση, η συ-
νεννόηση και η κατανόησή τους, ιδιαιτέρως από τους 
ασθενείς. Εμπλέκεται ουσιαστικά και καθοριστικά για 
την εκτέλεσής τους η βούληση (εάν για οποιοδήποτε 
λόγο οι ασθενείς δεν θέλουν να συνεργαστούν είναι 
αδύνατη η πραγματοποίησή τους). αυτό οφείλεται 
στο ότι ο εξεταζόμενος πρέπει «εθελοντικά»να αντι-
δράσει στην αρχικώς αντανακλαστική σακκαδική ο-
φθαλμική κίνηση (που θα προκληθεί λόγω της ξαφ-
νικής εμφάνισης του οπτικού ερεθίσματος-στόχου) και 
να κοιτάξει όσο γίνεται γρηγορότερα προς την αντί-
θετη κατεύθυνση, οπότε και τελείται η αντισακκαδική 
δοκιμασία. Η άρτια εκτέλεση της αντισακκαδικής δο-
κιμασίας απαιτεί top-down έλεγχο στους νευρώνες 
που είναι υπεύθυνοι στα πρόσθια διδύμια (Munoz 
1992, Wurz 1993). Ο βαθμός αρτιότητας κατά την ε-
κτέλεση της αντισακκαδικής δοκιμασίας αποτελεί δεί-
κτη προδιάθεσης ως προς την εμφάνιση σχιζοφρένει-
ας, αφού και οι ασθενείς, αλλά και οι πρώτου βαθ-
μού συγγενείς τους εμφανίζουν αυξημένο λανθάνο-
ντα χρόνο σε σχέση με υγιείς μάρτυρες (Karoumi et 
al 2001). Εάν συνειδητοποιήσει έγκαιρα το πιθανό 
λάθος του και κινήσει εν συνεχεία τα μάτια προς την 
αντίθετη κατεύθυνση, η εκτέλεση της αντισακκαδικής 
δοκιμασίας λογίζεται ως έγκυρη.

Πρέπει να επισημανθεί ότι ο αριθμός των λάθος ε-

Εικόνα 1. Απεικόνιση των μετω-
πιαίων οπτικών πεδίων,των πρό-
σθιων διδυμίων και των  πυρήνων 
της τρίτης, τέταρτης και έκτης ε-
γκεφαλικής συζυγίας στην περιοχή 
του μεσεγκεφάλου.

Μετωπιαία οπτικά πεδία

Οπισθοπλάγιος προμετωπιαίος φλοιός
Μετωπιαίος φλοιός

Πρόσθια Διδύμια

Εγκεφαλικά σκέλη - γέφυρα



12

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

6

6

κτελέσεων δεν συσχετίζεται με την φάση της νόσου, 
ενώ αν συνυπάρχουν στην κλινική εικόνα διαταρα-
χές της σκέψης, τότε γνωρίζουμε ότι συνυπάρχει δυ-
σλειτουργία του μετωπιαίου φλοιού (Fukuchima et 
al 1988).

Eπίσης, δεν υπάρχει συσχέτιση των αποτελεσμά-
των της εκτέλεσης της αντισακκαδικής δοκιμασίας με 
το Mini Mental Score, ούτε με την κλίμακα αποτίμη-
σης των αρνητικών συμπτωμάτων της σχιζοφρένειας 
(SANS), ενώ υπάρχει συσχέτιση των αποτελεσμάτων 
της εκτέλεσης της αντισακκαδικής δοκιμασίας με το 
Wisconsin Card Sorting Test (Rosse et al 1993). 

ακόμα, οι πρώτου βαθμού συγγενείς ασθενών πα-
σχόντων από σχιζοφρένεια κάνουν περισσότερα λά-
θη κατά την εκτέλεση της αντισακκαδικής δοκιμασί-
ας σε σχέση με υγιείς μάρτυρες, ενώ επίσης διαφέ-
ρουν στο εύρος (amplitude) των κινήσεων, καθώς 
και στο χρόνο αντίδρασης (reaction time) αυτών σε 
σχέση με τους υγιείς μάρτυρες.

Συγκεκριμένα, κατά την εκτέλεση της αντισακκαδι-
κής δοκιμασίας παρατηρείται στους ασθενείς μία αύ-
ξηση στο εύρος του λάθους της (error rate) και όταν 
συγκρίνονται τα αποτελέσματα με αυτά των πρώτου 
βαθμού συγγενών τους και όταν συγκρίνονται με υ-
γιείς μάρτυρες (Crawford 1998). αυτή η αύξηση που 
παρατηρήθηκε στους ασθενείς φαίνεται πως σχετίζεται 
με την αποτυχία καταστολής, σε αρχικό στάδιο, εκτέ-
λεσης σωστής προσακκαδικής κίνησης προς το στόχο, 
κάτι το οποίο σχετίζεται με συνυπάρχουσα δυσλει-
τουργία του οπισθοπλάγιου προμετωπιαίου φλοιού, 
η οποία δια μέσου των βασικών γαγγλίων ασκεί επί-
δραση στο εγκεφαλικό στέλεχος, περιοχής σχετιζόμε-
νης με τις σακκαδικές κινήσεις (Burke 2002). 

Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογιστεί το γεγονός 
της γενικότερης δυσλειτουργίας επί της σχιζοφρένει-
ας του ντοπαμινεργικού συστήματος, κάτι που επι-
δρά στο λεπτό κινητικό έλεγχο, οπότε επηρεάζεται η 
παραγωγή των αντισακκαδικών κινήσεων, μέσω τό-
σο της άμεσης, όσο και τη έμμεσης οδού (Matsuda 
2004), κάτι για το οποίο ήδη έχει γίνει μνεία. Σε σχι-
ζοφρενείς, επίσης, εν συγκρίσει με τις προσακκαδι-
κές κινήσεις, οι αντισακκαδικές εμφανίζουν μικρότε-
ρη μέγιστη ταχύτητα (Hallett 1978, Fischer και Weber 
1992, Van Gelder 1997), που οφείλεται σε μειωμέ-
νη νευρωνική δραστηριότητα στα πρόσθια διδύμια 
(Εdelman και Golberg 2001).

Φαίνεται λοιπόν, οι συγγενείς πρώτου βαθμού σχι-
ζοφρενών ασθενών να εκτελούν την αντισακκαδι-
κή δοκιμασία ελλειμματικά σε σχέση με τους υγιείς 
μάρτυρες (Curtis et al 2001). Βέβαια, σε άλλες ερ-
γασίες το προαναφερθέν έλλειμμα περιορίζεται μό-
νο στους συγγενείς που εμφανίζουν κάποια συμπτώ-
ματα της νόσου (Thaker et al 2000), ή προέρχονται 
από οικογένειες με σχιζοφρενικό επιπολασμό (Ross 
et al 1998). Επιπλέον, υπάρχουν και εντελώς αρνη-
τικά συσχετιζόμενες έρευνες με το προαναφερθέν έλ-
λειμμα στους πρώτου βαθμού συγγενείς νοσούντων 
από σχιζοφρένεια (Brownstein et al 2003). Ένα ακό-
μα σημαντικό θέμα προς διερεύνηση που συνεπα-
κόλουθα προκύπτει και ίσως συμβάλλει στην απο-
σαφήνιση των προαναφερθέντων διαφωνιών, είναι 
να εξεταστεί η κατάσταση με τους ασθενείς και τους 
πρώτου βαθμού συγγενείς τους στο επίπεδο των πι-
θανώς ή όχι εμφανιζόμενων εγκεφαλικών διαφορο-
ποιήσεων, με τη χρήση των νεότερων απεικονιστικών 
τεχνικών (π.χ. με CT ή fMRI). Υπάρχουν αρκετές προς 
αυτή την κατεύθυνση στοχοκατευθυνόμενες μελέτες, 
που με μεγάλη σαφήνεια προτάσσουν την εγκεφαλι-
κή ενεργοποίηση συγκεκριμένων εγκεφαλικών περι-
οχών κατά την αντισακκαδική δοκιμασία (Weinberger 
και Wyatt 1982, Bartfai et al 1985, Fukushima et 
al 1988, Blackwood et al 1991), ενώ υπάρχουν και 

πάλι αντίθετες απόψεις που μιλούν για αρνητική συ-
σχέτιση με ενεργοποίηση άλλων εγκεφαλικών περι-
οχών (Siever et al 1986, Katsanis και Iacono 1991). 
αυτοί που θεωρούν πως υπάρχουν συγκεκριμένες ε-
γκεφαλικές ενεργοποιήσεις αναφέρονται σε περιοχές 
όπως ο προμετωπιαίος φλοιός (όπου συσχετίστηκε 
με το εύρος του λάθους κατά την εκτέλεση της αντι-
σακκαδικής δοκιμασίας), καθώς επίσης ο κερκοφό-
ρος πυρήνας (του οποίου ο όγκος συσχετίζεται με 
το λανθάνοντα χρόνο της αντισακκαδικής κίνησης) 
(Ettinger et al 2004a). 

Οι προαναφερθείσες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 
ερευνητών οφείλονται στη μεθοδολογία που ακο-
λούθησαν και σε περιορισμούς της, όπως μειωμένη 
ευκρίνεια κατά την πραγματοποίηση αξονικών τομο-
γραφιών ή χαμηλής στατιστικής ανάλυσης του υλι-
κού, εξαιτίας μικρού δείγματος ασθενών, κάποιων εξ’ 
αυτών με καταγεγραμμένη στο ιστορικό τους ήδη ε-
γκεφαλική δυσλειτουργία. Επομένως, η έρευνα θα 
πρέπει να εντοπιστεί σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών, 
πρώτου βαθμού συγγενών τους και υγιών μαρτύρων. 
Σε μεγάλου εύρους δείγμα προέκυψαν αυξημένα πο-
σοστά διεύρυνσης του όγκου των πλαγίων κοιλιών 
και της τρίτης κοιλίας, τόσο στους ασθενείς, όσο και 
στους πρώτου βαθμού συγγενείς τους σε σχέση με 
υγιείς μάρτυρες, με παράλληλα αυξημένη προμετω-
πιαία λειτουργία στους υγιείς (McDonald et al 2002). 
Επίσης, στους ασθενείς παρατηρήθηκε μείωση του 
όγκου του ιπποκάμπου (Schulze 2003) και κακή ε-
κτέλεση της αντισακκαδικής δοκιμασίας και συσχέτι-
ση του όγκου του προμετωπιαίου φλοιού με αυξη-
μένο χρόνο αντίδρασης αυτής (MacCabe et al 2002, 
2005). Παρόλ’ αυτά δεν μπορούμε κατηγορηματικά 
να αποφανθούμε για συσχέτιση οφθαλμικών δοκιμα-
σιών με μορφομετρικές ανωμαλίες (Schulze 2005). 
Σε ό,τι αφορά στην εκτέλεση της αντισακκαδικής δο-
κιμασίας σε ασθενείς, αυτή φαίνεται να επηρεάζεται 
από την αντιψυχωσική αγωγή, ιδίως εάν αυτή απο-
τελείται από συνδυασμό άτυπου και τυπικού αντιψυ-
χωσικού (Mc Dowell 1999). 

4. Αντισακκαδικές κινήσεις και φαρ-
μακευτική θεραπεία σε σχιζοφρενείς 
ασθενείς 

γενικά, αρκετές φαρμακευτικές ουσίες επιδρούν 
στα αποτελέσματα της αντισακκαδικής δοκιμασίας, 
όπως π.χ.:
1)  Η προκυκλιδίνη (επιδεινώνει την απόδοση των υ-

ποκειμένων) (Ettinger et al 2003b). 
2)  Η μεθυλφαινιδάτη (η δράση της έχει συνδεθεί με 

επιτάχυνση στον αντισακκαδικό λανθάνοντα χρό-
νο, καθώς και με μείωση στο εύρος του αντισακ-
καδικού λάθους), (Fischer και Hartnegg 2002, 
O’Driscoll et al 2005). 

3)  Η νικοτίνη (μειώνει το εύρος στο αντισακκαδικό λά-
θος, χωρίς παράλληλη επίδραση στον λανθάνοντα 
χρόνο της αντισακκαδικής κίνησης) (Depatie et al 
2002, Powell, Dawkins και Davis 2002). 

4)  Η κυπροεπταδίνη (που ενισχύει το εύρος του λά-
θους της κίνησης) (Burke και Reveley 2002, Harris, 
Reilly, Keshavan και Sweeney 2006). 

5)  Ενώ η χρήση βενζοδιαζεπινών αυξάνει, τόσο το 
λανθάνοντα χρόνο της αντισακκαδικής κίνησης, 
όσο και το εύρος του λάθους της. 

6)  Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στη ρισπεριδό-
νη, με τη χρήση της οποίας παρατηρήθηκε μείω-
ση στο εύρος του λάθους κατά την εκτέλεση της 
κίνησης, κάτι το οποίο δεν παρατηρήθηκε με τη 
χρήση επίσης άλλων άτυπων αντιψυχωσικών, ό-
πως η κλοζαπίνη. Η παραπάνω μείωση είναι ανε-
ξάρτητη από τη βελτίωση στα θετικά συμπτώμα-

τα που επίσης παρατηρήθηκε. αυτό το γεγονός 
υποδεικνύει ότι η ρισπεριδόνη παρέχει βελτίω-
ση επί του νευροφυσιολογικού ελλείμματος που 
παρατηρείται στη σχιζοφρένεια άμεσα και όχι έμ-
μεσα μέσω της βελτίωσης των συμπτωμάτων. Το 
γεγονός της μείωσης στο εύρος του λάθους στην 
κίνηση υπό ρισπεριδόνη είναι παροδικό. αυτό 
προέκυψε όταν διεκόπη σε κάποια ομάδα ασθε-
νών η χορήγησή της, με αποτέλεσμα νέα επιδεί-
νωση στην εκτέλεση της αντισακκαδικής δοκιμα-
σίας, ενώ παρατηρήθηκε και βελτίωση στο απο-
τέλεσμα της εκτέλεσης της αντισακκαδικής δοκι-
μασίας σε άλλη ομάδα ασθενών, στην οποία έ-
γινε αλλαγή της αγωγής από άλλο αντιψυχωσικό 
σε ρισπεριδόνη (Burke 2002). 

Αλλοι παράγοντες που επιδρούν στις 
αντισακκαδικές κινήσεις

Πέραν των διαφόρων φαρμακευτικών ουσιών που 
επιδρούν στην εκτέλεση της αντισακκαδικής δοκιμα-
σίας, φαίνεται να επιδρά και η ηλικία. Παρατηρήθηκε 
πως η αύξηση της ηλικίας συσχετίζεται θετικά με αύ-
ξηση στο λανθάνοντα χρόνο, σε ένα εύρος ηλικιών 
από 20 ετών μέχρι 70 ετών (Fischer, Biscaldy, Gezek 
1997 και Munoz, Broughton, Goldring, Armstrong 
1998). Το ίδιο αποτέλεσμα, όμως, εμφανίστηκε και 
κατά την εκτέλεση της προσακκαδικής δοκιμασίας, 
κάτι από το οποίο συμπεραίνουμε πως το έλλειμμα 
οφείλεται στην αντιληπτικότητα, στην κατανόηση της 
κίνησης και όχι στην ικανότητα προς πειθαρχία, συ-
νιστώσας απαραίτητης για την εκτέλεση της αντισακ-
καδικής δοκιμασίας. Εκτός από την επίδραση της η-
λικίας στο λανθάνοντα χρόνο, έχει μελετηθεί και η 
επίδραση της ηλικίας στο ποσοστό του λάθους της 
κίνησης, το οποίο επίσης αυξάνεται, αλλά επ’ αυτού 
υπάρχει και άποψη κατά της προαναφερθείσας αύ-
ξησης (Munoz et al 1998). Μία αύξηση στο ποσο-
στό του λάθους, που όπως αποδείχτηκε με τη χρή-
ση μελετών με προκλητά δυναμικά και αργότερα με 
λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία fMRI οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι πάσχοντες από σχιζοφρένεια φά-
νηκε να ενεργοποιούν και διάφορα άλλα νευρωνι-
κά κυκλώματα κατά την εκτέλεση της αντισακκαδι-
κής δοκιμασίας. Με τη χρήση fMRI προέκυψε ότι κα-
τά την εκτέλεση της αντισακκαδικής δοκιμασίας ενερ-
γοποιούνται αρκετές εγκεφαλικές περιοχές, όπως εί-
ναι τα μετωπιαία οπτικά πεδία, τα συμπληρωματι-
κά οπτικά πεδία, τα βρεγματικά οπτικά πεδία, ο αρι-
στερός φακοειδής πυρήνας, οι πλάγιες ινιακές περι-
οχές (V1) (δηλαδή οι ίδιες περιοχές που ενεργοποι-
ούνται και κατά την εκτέλεση της σακκαδικής δοκι-
μασίας), με επιπλέον ενεργοποίηση περιοχών, όπως 
ο πλάγιος βρεγματικός λοβός και ο δεξιός φακοει-
δής πυρήνας. Επομένως, ο φακοειδής πυρήνας ε-
νεργοποιείται και κατά την εκτέλεση της σακκαδικής 
δοκιμασίας και κατά την εκτέλεση της αντισακκαδι-
κής δοκιμασίας. 

Συζήτηση

Σε αυτό το σημείο πρέπει να τεθεί και ένα ερώτημα 
σχετικό με τη μεταβολή ή όχι του χρόνου αντίδρα-
σης κατά την εκτέλεση σωστών αντισακκαδικών δοκι-
μασιών σε σχιζοφρενικούς ασθενείς. Έτσι, ενώ οι πε-
ρισσότερες έρευνες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι 
αυξάνεται ο χρόνος αντίδρασης, υπάρχουν και έρευ-
νες που δε συνηγορούν επ’ αυτού (Fukushima et al 
1988, Clemenz et al 1994, Crawford et al 1998). 
για αυτή τη διχογνωμία υπεύθυνες είναι κάποιες συ-
γκεκριμένες παράμετροι: Τα κλινικά συμπτώματα της 
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6 νόσου, π.χ. στη μελέτη των Boudet και συν (2005) 
ήταν παρόμοιας βαρύτητας, τόσο για θετικά, όσο και 
για αρνητικά συμπτώματα, ενώ π.χ. στη μελέτη των 
Fukushima, Thaker και συν. (1989) και Nkam και συν. 
(2001) προεξήρχαν σαφώς τα αρνητικά συμπτώματα 
της σχιζοφρένειας (για τα οποία γνωρίζουμε πως όταν 
προεξάρχουν στην κλινική εικόνα, συσχετίζονται με 
περισσότερες ανωμαλίες κατά την εκτέλεση της αντι-
σακκαδικής δοκιμασίας, σε σχέση με τις περιπτώσεις 
που στην κλινική εικόνα προεξάρχουν τα θετικά συ-
μπτώματα της νόσου).

Μία δεύτερη παράμετρος που ενοχοποιείται για την 
προαναφερθείσα διχογνωμία έχει να κάνει με τη φαρ-
μακευτική αγωγή, όπου σε κάποιες έρευνες δεν είχαν 
δοθεί φάρμακα, ενώ σε κάποιες άλλες έρευνες είχε 
χρησιμοποιηθεί λίθιο ή αντικαταθλιπτικά (Fukushima 
et al 1990, γεγονός που επηρεάζει τα αποτελέσματα 
επί εκτέλεσης της αντισακκαδικής δοκιμασίας).

ακόμα, υπάρχει μια τρίτη παράμετρος που σχετί-
ζεται με τη μεθοδολογία που ακολουθείται στις διά-
φορες έρευνες και αφορά τόσο στον αριθμό των ε-
παναλαμβανόμενων αντισακκαδικών δοκιμασιών (σε 
κάποιες εργασίες η δοκιμασία έχει επαναληφθεί 20 
φορές και σε κάποιες άλλες 60 φορές ή και περισσό-
τερες, οπότε διαφέρει ο βαθμός της συγκέντρωσης, 
αλλά και της κούρασης των εξεταζόμενων). Επίσης, 
υπάρχει μεταξύ των εργασιών και διαφορά στον τρό-
πο εκτέλεσης της δοκιμασίας σε ό,τι έχει να κάνει με 
την εκάστοτε απόσταση μεταξύ του αρχικού κεντρι-
κού σημείου προσήλωσης και της εμφάνισης των πε-
ριφερικών στόχων (Fukushima et al 1990, Clemenz 
et al 1994).

Τέλος, υπάρχει και μια τέταρτη παράμετρος που σχε-
τίζεται με το γεγονός ότι σε κάποιες εργασίες υπήρ-
χε κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης ηχητικό ερέθισμα 
έναρξης της οφθαλμικής κίνησης, γεγονός το οποίο 
ουσιαστικά «προσκαλούσε» τους εξεταζόμενους να 
κάνουν τη δοκιμασία (Crawford et al 1998, Hutton 
et al 1998). Επιπλέον, υπάρχει θέμα με τον ορισμό 
του χρόνου αντίδρασης, αφού υπάρχουν τουλάχι-
στον δύο εκδοχές, δύο ορισμοί. Στη μία εκδοχή ως 
χρόνος αντίδρασης ορίζεται ο χρόνος που δαπανάται 
μεταξύ της εμφάνισης του οπτικού ερεθίσματος, του 
οπτικού στόχου και της έναρξης της διαδικασίας της 
κίνησης (Boudet et al 2005), ενώ κατά την άλλη εκ-
δοχή ο χρόνος αντίδρασης ορίζεται ως ο χρόνος που 
δαπανάται μεταξύ της εμφάνισης του οπτικού στό-
χου-ερεθίσματος και του τέλους της διαδικασίας της 
κίνησης (Sereno et al 1995), οπότε με δεδομένο ότι 
οι υγιείς θα δρομολογήσουν την ενεργοποίηση μιας 
σακκαδικής κίνησης προς την τελική θέση, σε σχέση 
με τους ασθενείς, οι οποίοι θα δρομολογήσουν πιθα-
νώς περισσότερες από μία ενεργοποιήσεις, ο λανθά-
νων χρόνος στους υγιείς προκύπτει μικρότερος από 
αυτόν των ασθενών (Boudet et al 2005).

Επίλογος - Συμπεράσματα

από τα εκτεθέντα γίνεται αντιληπτό ότι έχουν γίνει 
αρκετές μελέτες γύρω από την πιθανή συσχέτιση της 
σχιζοφρένειας και των διαταραχών στην οφθαλμοκι-
νητικότητα. Επίσης, θα πρέπει να αναφερθεί ότι εδώ 
και καιρό σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό ερευνώνται 
αυτά τα θέματα σε συσχέτιση με τα νέα δεδομένα στο 
χώρο της γενετικής. 

Το μέγα θέμα που πλέον τίθεται είναι το αν αυτές 
οι νευροφυσιολογικές παράμετροι και οι διαταραχές 
τους μπορεί να λογιστούν ως ενδοφαινότυποι της 
σχιζοφρένειας. Ο όρος ενδοφαινότυπος αναφέρεται 
σε κάποια βιολογικά ή ψυχολογικά χαρακτηριστικά, 
που εμφανίζονται με αυξημένο επιπολασμό σε κά-

ποιες ψυχικές νόσους και πιο συγκεκριμένα στην πα-
ρούσα περίπτωση το παρατηρούμενο έλλειμμα στον 
τρόπο εκτέλεσης της αντισακκαδικής δοκιμασίας (το 
οποίο είναι μετρήσιμο) με την εμφάνιση σχιζοφρένει-
ας. Έτσι, αντί να μελετάται η σχέση σχιζοφρένειας και 
γονιδιώματος, μελετάται η σχέση του γονιδιώματος 
με τον ενδοφαινότυπο της διαταραχής στην οφθαλ-
μοκινητικότητα, οπότε ανοίγει αποφασιστικά το πεδίο 
γενετικής μελέτης με διάφορες συσχετίσεις σε πολυ-
μορφισμούς γονιδίων. 
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