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Συναίσθημα και γνωσιακή

λειτουργία στην 3η ηλικία

περiληψη

Η  γήρανση συνοδεύεται με μείωση των πνευματικών ικανο-
τήτων, της φυσικής κατάστασης και απόδοσης. Αν αναλογι-
στούμε τις δημογραφικές αλλαγές που δημιουργούνται τις
τελευταίες δεκαετίες στις πολιτισμικά ανεπτυγμένες χώρες
είναι απαραίτητο να καταγραφεί πόσο ανεξάρτητος γνωσιακά
και συναισθηματικά είναι ο ηλικιωμένος. Σκοπός της μελέτης
είναι η καταγραφή της άποψης των ατόμων της τρίτης ηλικίας
σχετικά με τη συναισθηματική και γνωσιακή τους κατάσταση
και η συσχέτισή τους με το φύλο τη σωματική διάπλαση, το
μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή κατάσταση και την πε-
ριοχή διαμονής. Χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο
ερωτηματολόγιο το οποίο δόθηκε σε 453 άτομα και συλλέ-
χτηκαν 318 απαντημένα ερωτηματολόγια. Η πληροφόρηση
για την συναισθηματική κατάσταση και την νοητική κατά-
σταση των ηλικιωμένων που προκύπτει είναι σημαντική εφό-
σον μας επισημαίνουν ότι η μνήμη δεν φθίνει
«αναγκαστικώς». 

εισαγΩγh

Τα τελευταία εκατό χρόνια παρατηρήθηκε μία αξιοσημείωτη
δημογραφική αύξηση του πληθυσμού άνω των 65 ετών1. Θε-
ωρούμε ότι πρέπει να καταγραφεί η γνωσιακή και συναισθη-
ματική κατάσταση των ηλικιωμένων με στόχο τον εντοπισμό
των παραγόντων που μπορούν να επηρεάσουν και να διατη-
ρήσουν την γνωσιακή και συναισθηματική υγεία της ηλικια-
κής αυτής ομάδας. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι
παρουσιάζουν γνωσιακή απόκλιση και είναι υποψήφιοι για
ανοϊκές διαταραχές. Μελέτες αναφερόμενες στην εγκεφαλική
γήρανση όπως του  MacArthur  διαφοροποιούν την επιτυχή
γήρανση από την φυσιολογική γήρανση επισημαίνοντας ότι
οι ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες επιδρούν στην
γνωσιακή κατάσταση των ηλικιωμένων. Η συναισθηματική
διάθεση ή απλά διάθεση (mood) είναι ο καθολικός και στα-

θερός συναισθηματικός τόνος που βιώνεται εσωτερικά και
που σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάσει σε πολύ με-
γάλο βαθμό τις σκέψεις, τα συναισθήματα και γενικότερα
όλες κυριολεκτικά τις πλευρές της συμπεριφοράς ενός ατό-
μου, έχοντας σοβαρές συνέπειες στη σωματική και ψυχική
του υγεία  και επιδρώντας αρνητικά στην ποιότητα της ζωής
του. Η καλή ψυχική υγεία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
υγείας και ευεξίας των ανθρώπων2,3.Η κατάθλιψη είναι η συ-
χνότερη ψυχική διαταραχή και αναμένεται κατά τα επόμενα
20 χρόνια να έχει αυξητικές τάσεις. Η κατάθλιψη είναι η
νόσος του 21ου αιώνα για το σύγχρονο δυτικό κόσμο. 
Είναι η νόσος που πέρα από το δυσβάστακτο ψυχικό πόνο
που προκαλεί, διαταράσσει σημαντικά τη λειτουργικότητα και
την ποιότητα ζωής του ατόμου, επηρεάζοντας πολυποίκιλα
την οικογένεια του και την κοινωνικότητα του. Η προαγωγή
της ψυχικής υγείας και η πρόληψη των συναισθηματικών και
ψυχικών διαταραχών συμβάλλουν στην ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής. 
Η αιτιοπαθογένεια της κατάθλιψης είναι ένας συνδυασμός γε-
νετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, που σε συνδυα-
σμό με τον ευαίσθητο χαρακτήρα ενός ατόμου οδηγούν σε
απότομες αλλαγές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Για την 3η
ηλικία θα μπορούσαμε να ορίσουμε την γνωσιακή υγεία, όχι
ως την απουσία ανοϊκών διαταραχών αλλά ως την ανάπτυξη
και την διατήρηση όλων των κοινωνικών δραστηριοτήτων
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που του επιτρέπουν την ανεξαρτησία και την διατήρηση της
λειτουργικότητας του στις καθημερινές δραστηριότητες. Αν-
τίστοιχα ως συναισθηματική υγεία  στην 3η ηλικία θα μπο-
ρούσε να οριστεί  όχι η απουσία ψυχιατρικής νόσου αλλά
συνολικά ως η ικανότητα διαχείρισης και ελέγχου του συ-
ναισθήματος. Οι Baltes  και συν. πρότειναν ως επιτυχή προ-
σαρμογή της 3ης ηλικίας στις συναισθηματικές αλλαγές τις
διαδικασίες εκείνες επιλογής και  βελτίωσης της καθημερι-
νότητας τους, καθώς και της κατανόησης που αναδεικνύουν
την ‘’σοφία’’ των γηρατειών δηλαδή την ικανότητα της σω-
στής κρίσης και συμβουλής4,5.    

Μέθοδος: 

Χρησιμοποιήθηκε ειδικά σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο σε
άτομα 3ης ηλικίας (Ν=318), σε ΚΑΠΗ (247) και ιδιώτες (71),
εκ των οποίων οι 167 γυναίκες και οι 151 άνδρες. Ο μέσος
όρος ηλικίας ήταν 69,7 +/- 5,9 έτη. Καταγραφόταν τα δη-
μογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, τα παθολογικά προ-
βλήματα υγείας, η φαρμακευτική αγωγή που ελάμβαναν,
οι χειρουργικές επεμβάσεις στις οποίες είχαν υποβληθεί
καθώς και η άποψη των ηλικιωμένων σχετικά με τα άμεσα
κινητικά προβλήματα, τις καθημερινές τους δραστηριότη-
τες, την συναισθηματική,  κοινωνική και σεξουαλική τους
κατάσταση μαζί με άλλες παραμέτρους. Κατόπιν το πρωτό-
κολλο εγκρίθηκε  από την επιστημονική επιτροπή του νο-
σοκομείου ΚΑΤ και διανεμήθηκε από ιατρούς
αποκατάστασης σε αστικά και περιφερικά κέντρα την χρο-
νική περίοδο 2005-2006.

στατιστική ανάλυση:

Για την στατιστική ανάλυση χρησιμοποιήθηκε σεντόνι ερ-
γασίας του SPSS  και οι συσχετίσεις μεταξύ των παραμέ-
τρων έγιναν με το  chi square.

αποτελέσματα

Η καταγραφή των στοιχείων της μελέτης μας έδειξε σ’ ότι
αφορά την συναισθηματική τους κατάσταση ότι το 75% των
ερωτηθέντων δεν ανέφερε κανένα αίσθημα καταπίεσης, το
67,7% δεν αναφέρει αισθήματα θυμού ενώ το 74% των
ερωτηθέντων δεν νιώθει απελπισία λόγω γήρανσης ή πε-
ριορισμού των ικανοτήτων του. Είναι σημαντικό να αναφέ-
ρουμε ότι το 76,4% δεν αισθάνεται αποκομμένο ή
απομονωμένο από την καθημερινότητα, ενώ το 66,4% δεν
θεωρεί τον εαυτό του ανίκανο ή περιορισμένων ικανοτή-
των. 
Τα αποτελέσματα της μελέτης μας, που αφορούν τους ηλι-
κιωμένους και την γνωσιακή τους κατάσταση, έδειξαν ότι
το 57,9% δεν αναφέρει διαταραχές μνήμης, το 64,8% δεν
αναφέρει διαταραχές προσοχής, το 56,9% διαχειρίζεται και
επιλύει με την ίδια ικανότητα τα προβλήματα της καθημε-
ρινότητας, ενώ στο 70% δεν καταγράψαμε διαταραχές στην

Α. συναισθήματα καταπίεσης Β. συναισθήματα θυμού Γ. συναι-
σθήματα αδυναμίας Δ. συναισθήματα απελπισίας.

Α. συναισθήματα απομόνωσης Β. συναισθήματα ανικανότητας
Γ. διαταραχές μνήμης Δ. διάσπαση προσοχής.

Α. διαταραχές στην επίλυση προβλημάτων Β. διαταραχές στην
ικανότητα υπολογισμού μαθηματικών πράξεων Γ. διαταραχές
προσανατολισμού στον χρόνο και στο χώρο Δ. συμμετοχή στις
κοινωνικές δραστηριότητες.
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επίλυση αριθμητικών προβλημάτων (υπολογιστικού τύπου) 
Στην στατιστική ανάλυση διαπιστώθηκε υψηλή στατιστική συ-
σχέτιση μεταξύ της οικογενειακής κατάστασης και των συναι-
σθημάτων καταπίεσης  (p=0.0006), θυμού (p=0.0002),
αίσθημα αδυναμίας (p=0.003),  απομόνωσης (p=0.0001), και
ανικανότητας (p=0.004).
Επίσης η συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου με την ικανό-
τητα επίλυσης αριθμητικών προβλημάτων (υπολογιστικού
τύπου) έδειξε υψηλή στατιστική σημαντικότητα (p=0.005).
Υψηλή στατιστική σημαντικότητα καταγράφηκε και στις δια-
ταραχές προσανατολισμού στο χώρο και στον χρόνο
(p=0.00001) στους ηλικιωμένους σε σχέση με το μορφωτικό
τους επίπεδο.

συζήτηση

Σκοπός της μελέτης μας ήταν η καταγραφή της άποψης των
ατόμων της τρίτης ηλικίας και ο συσχετισμός της συναισθημα-
τικής και γνωσιακής τους κατάστασης με το φύλο, τη σωματική
διάπλαση, το μορφωτικό επίπεδο, την οικογενειακή τους κα-
τάσταση και την περιοχή διαμονής τους. 
Από την καταγραφή και μελέτη των αποτελεσμάτων διαπιστώ-
νουμε ότι ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες, αναφέρει ψυχο-
λογικές διαταραχές όπως καταπίεση, ήπια κατάθλιψη, θυμό,
αδυναμία, απομόνωση και ανικανότητα. 
Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες άνδρες και γυναίκες ελάμβαναν
ήπια αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή. Η κατάθλιψη
είναι η πιο συχνή νόσος για τους γηριατρικούς ασθενείς. Η αι-
τιοπαθογένεια της κατάθλιψης είναι ένας συνδυασμός γενετι-
κών και περιβαλλοντικών παραγόντων, που σε συνδυασμό με
τον ευαίσθητο χαρακτήρα ενός ατόμου οδηγούν σε βιοχημικές
αλλαγές της ανθρώπινης φυσιολογίας και σε απότομες αλλαγές
της ανθρώπινης συμπεριφοράς. 
Μία σειρά αρνητικών γεγονότων είτε ψυχολογικών (π.χ. θά-
νατος αγαπημένου προσώπου, διαζύγιο, συνταξιοδότηση), είτε
κοινωνικών (π.χ. οικονομική ύφεση, συνθήκες διαμονής) είτε
ακόμη ψυχοκοινωνικών (π.χ. μετανάστευση), φαίνεται ότι αυ-
ξάνουν τον κίνδυνο για κατάθλιψη1. Ο αρνητικός τρόπος με
τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και αντιλαμβάνονται τα κα-
θημερινά τους προβλήματα φαίνεται να ευνοεί σε μερικές πε-
ριπτώσεις την δημιουργία κατάθλιψης. Υποστηρίζεται δηλαδή
ότι μερικοί άνθρωποι ερμηνεύουν τον κόσμο γύρω τους βα-
σιζόμενοι σε κάποιες παραδοχές που δεν είναι λειτουργικές
και που έχουν σαν αποτέλεσμα να "παραμορφώνουν" τελικά
την εικόνα του γύρω κόσμου αντί να την ερμηνεύουν σωστά.
Συνολικά παρατηρήσαμε ότι άτομα με χαμηλή αυτοπεποίθηση,
συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης εμφάνιζαν διαταραχές
στην συναισθηματική και γνωσιακή υγεία στην 3η ηλικία. Αν
και παρόμοια συμπεράσματα υπήρξαν και από άλλους μελε-
τητές, εντούτοις η δυναμική σχέση μεταξύ χαμηλής συναισθη-
ματικής διάθεσης και μελλοντικής γνωσιακής έκπτωσης δεν
έχει μελετηθεί. Το χαμηλό ποσοστό συναισθηματικών διατα-
ραχών στην μελέτη μας οφείλεται πιθανόν στο γεγονός ότι οι
ερωτηθέντες είχαν αναπτύξει στενούς δεσμούς με συνομήλικα

άτομα της κοινότητας (ΚΑΠΗ, καφενείο, εκκλησία), και διατη-
ρούσαν το οικογενειακό «δέσιμο» (παιδιά ,εγγόνια).
Σημαντικό είναι επίσης ότι τρείς στους τέσσερις ερωτηθέντες
δεν παρουσιάζει γνωσιακές διαταραχές (MMSE: mini mental
state examination > 26) επισημαίνοντας ότι η μνήμη είναι από-
λυτα συνδεδεμένη με το συναίσθημα. Το αποτέλεσμα αυτό
συμπίπτει με την διαπίστωση άλλων μελετών ότι οι γνωσιακές
διαταραχές συνοδεύονται συνήθως από αλλαγές της συμπερι-
φοράς και των συναισθημάτων. Όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν
ότι: «η προσφορά βοήθειας στους άλλους, μας δίνει ένα αί-
σθημα απόλαυσης» και αυτή η αίσθηση είναι η διέγερση που
οδηγεί σε αύξηση της δύναμης του εγκεφάλου.
Μελέτες εγκεφαλικής απεικόνισης δείχνουν ότι η αμοιβαία συ-
νεργασία συνδέεται με περισσότερες δραστηριότητες των κυτ-
τάρων του εγκεφάλου σε περιοχές που σχετίζονται με την
επιβράβευση. Έτσι παρατηρούμε στην μελέτη ότι όσοι βρί-
σκονται σε συχνή επαφή με άλλα άτομα αναφέρουν λιγότερες
συναισθηματικές και γνωσιακές διαταραχές. 
Βέβαια στην μελέτη του πανεπιστημίου του Goteborg στην
Σουηδία διαπίστωσαν έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών
πριν από την αποβίωση των ηλικιωμένων άσχετα ένα αυτός ή
αυτή έπασχε από άνοια. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε
288 άτομα από την ηλικία των 70 ετών έως τον θάνατο τους
(μέσος όρος ηλικίας αποβίωσης 84 ετών). Παρατήρησαν ότι η
λεκτική ικανότητα παρουσίασε έκπτωση σχεδόν 6 έτη πριν τον

Συνολικά παρατηρήσαμε ότι άτομα με 
χαμηλή αυτοπεποίθηση , συμπτώματα άγχους

και κατάθλιψης εμφάνιζαν διαταραχές 
στην συναισθηματική και γνωσιακή υγεία 

στην 3η ηλικία.
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θάνατο, ενώ ο προσανατολισμός στον χώρο 8 έτη πριν. 
Στην πραγματοποιηθείσα μελέτη όσοι οι ηλικιωμένοι ασκούν-
ταν (περπάτημα, κηπευτικές δραστηριότητες), ομαδικά (λύση
σταυρολέξων στα ΚΑΠΗ, εκμάθηση χορών, νέων συνταγών)τα
πήγαιναν καλύτερα σε τεστ μνήμης. Η συναναστροφή με άλλα
άτομα προτρέπει τον εγκέφαλο να αναπτύξει νέες συνδέσεις
σε όλο τον εγκέφαλο και όχι μόνο σε μία συγκεκριμένη πε-
ριοχή. Οι επαρκείς προκλήσεις, (η εκμάθηση μιας νέας δεξιό-
τητας ή ενασχόληση με ένα χόμπι), αναστέλλουν την φθίνουσα
πορεία των εγκεφαλικών κυττάρων. Οι εγκεφαλικοί νευρώνες
όταν δεν «ερεθίζονται» με πνευματικές δραστηριότητες, είναι
λιγότερο ενεργείς πυροδοτώντας λιγότερα ηλεκτρικά σήματα.
Η μειωμένη δραστηριότητα απαιτεί μειωμένη παροχή οξυγό-
νου και θρεπτικών συστατικών. 
Η Mayo clinic14 αναφέρει ότι δεν αρκεί h επίλυση μόνος ενός
πάζλ, Sudoku για να σταματήσει η ατροφία του εγκεφάλου.
Προκειμένου να κρατηθεί εύστροφος ο εγκέφαλος και να απο-
τραπεί η νόσος Alzheimer, θα πρέπει η επίλυση να πραγματο-
ποιηθεί με παρέα. Όπως διατηρούμε το σώμα μας σε φόρμα,
το ίδιο πρέπει να κάνουμε για την εγκεφαλική λειτουργία, για
την διατήρηση της καλής σύστασης  της φαιάς ουσίας λύνοντας
γρίφους ομαδικά. 
Στην μελέτη μας όσοι από τους ερωτηθέντες απομονώθηκαν
από τους φίλους και την οικογένεια παρουσίαζαν έκπτωση των
γνωστικών λειτουργιών που οφείλονταν στην ηλικία.
Σε παρόμοια αποτελέσματα με της δικής μας μελέτης οδήγησαν
και οι μελέτες άλλων ιατρικών κέντρων 6-12. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε ότι οι ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Johns Hopkins  μέ-
τρησαν τις γνωστικές δεξιότητες μιας ομάδας. Μετά από έξι
μήνες είχαν αυξήσει κατά 51% τις δεξιότητες του εγκεφάλου,
όπως η μνήμη και ο προγραμματισμός, με τα μεγαλύτερα
οφέλη να έχουν αποκομίσει όσοι είχαν αρχικά την ασθενέ-
στερη μνήμη. Αυτό επιτεύχθηκε με ασκήσεις επανάληψης μιας
σειράς αριθμών, αφού ο ηλικιωμένος τα έχει πρωτίστως ακού-
σει να διαβάζονται δυνατά, η ενεργός συμμετοχή στην ομάδα
(ημερήσιο πρόγραμμα: φαγητό ,καθαριότητα, τάβλι, χαρτιά,
χορός, μουσική). Το πιο σημαντικό είναι ότι τα οφέλη αυτά συ-
νοδεύτηκαν από αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως λιγότερη πα-
ρακολούθησης τηλεόρασης. Η ομάδα στο John Hopkins,
πιστεύει ότι αυτό που "ακόνισε" τους εγκεφάλους των εθελον-
τών ήταν η άμεση αλληλεπίδραση με άλλους.

συμπέρασμα

Τα γηρατειά είναι αναπόσπαστο τμήμα της ζωής. Χαρακτηρί-
ζονται από προοδευτικές αλλαγές και εμφάνιση οξέων ή/ και
χρόνιων νόσων.  Από μόνα τους συνδέονται με την επιβά-
ρυνση φυσικών ελλειμμάτων και την έκπτωση των λειτουργι-
κών ικανοτήτων.  Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των
ηλικιωμένων απαιτούνται μικρές παρεμβάσεις στην καθημερι-
νότητα τους. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρώιμη ιατρική παρέμ-
βαση, η κατάλληλη παρακολούθηση με στόχους συμβάλλουν
στην πρόληψη των επιπλοκών και στην μέγιστη ανάπτυξη των
υπολειπόμενων λειτουργικών ικανοτήτων. 
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