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ΠΡΟΛΟΓΟ 
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ηελ επίβιεςε ηνπ θνπ Καζηειιάθε, ηνλ νπνίν επραξηζηψ ηδηαίηεξα. 
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

Σφζν ην ζηξεο φζν θαη ε κλήκε έρνπλ γίλεη αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ 

εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο. Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο ζηνπο νπνίνπο εθηίζεηαη ν θάζε 

δσληαλφο νξγαληζκφο πνηθίινπλ θαη πξνθαινχλ κία ζεηξά λεπξνθπζηνινγηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ απνθξίζεσλ. Απφ ηελ άιιε, ε ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο βαζίδεηαη ζε έλα 

ζχλνιν κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ, ην νπνίν δηακεζνιαβεί πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζνχλ 

κε επηηπρία νη κλεκνληθέο δηαδηθαζίεο.    

Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα κέρξη ζήκεξα έρνπλ δείμεη φηη ην ζηξεο θέξεη ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζηε κλήκε. Η επίδξαζή ηνπ ζπκβαίλεη κε δηαθνξεηηθφ θαη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν 

ζην θάζε κλεκνληθφ ζχζηεκα θαη ζηε θάζε κλεκνληθή ιεηηνπξγία. Η βηνινγηθή απφθξηζε 

ζην ζηξεο άιινηε εληζρχεη ηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα, ελψ άιινηε ζπκβάιιεη ζηελ 

απνδπλάκσζή ηεο. Χζηφζν, νη ζέζεηο γχξσ απφ ην ζηξεο θαη ηε κλήκε δελ είλαη πάληνηε 

απφιπηεο, θαζψο ελππάξρνπλ θαη θάπνηνη επηπξφζζεηνη θξίζηκνη παξάγνληεο πνπ 

ζπληεινχλ ζηελ παξαπάλσ ζρέζε επίδξαζεο. Η αλάπηπμε ςπρνπαζνινγίαο είλαη δπλαηφ 

λα πξνθχςεη εμαηηίαο ηεο δπζιεηηνπξγίαο ησλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ σο απνηέιεζκα 

ηεο επίδξαζεο ηνπ ζηξεο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νξηζκέλα εληππσζηαθά απνηειέζκαηα 

γχξσ απφ ην ζέκα ζηξεο θαη κλήκε. 

 

 

Λέμεηο θιεηδηά: ηξεο, Γιπθνθνξηηθνεηδή, Μάζεζε, Μλήκε, Μλεκνληθά ζπζηήκαηα 
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

Σν ζηξεο κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ είλαη παξάγνληαο, ζηνλ νπνίν εθηίζεηαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε ν θάζε δσληαλφο νξγαληζκφο απφ ηε ζηηγκή ηεο γέλλεζήο ηνπ κέρξη ην 

ηέινο ηεο δσήο ηνπ. Οη ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο κε ηηο νπνίεο έξρεηαη αληηκέησπνο 

πξνθαινχλ κία ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε, ε νπνία ππνδεηθλχεη θαη ηε ζπνπδαηφηεηα 

νξηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ θαη γεγνλφησλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν έρεη θαλεί φηη ην ζηξεο 

ζπκβάιιεη ηφζν ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο ηνπ φζν θαη ζηελ επηβίσζε ηνπ. Δλ ηνχηνηο, ζε 

πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηα ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα θαζίζηαληαη επηβιαβή θαη 

δπζκελή. Κάηη ηέηνην εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ ζηξεο, ηελ έληαζε, ηε ρξνληθή δηάξθεηα, 

ηελ αλαπηπμηαθή πεξίνδν αιιά θαη ην πεξηβάιινλ πνπ ιακβάλεη ρψξα θάζε θνξά. Τπφ ην 

πξίζκα ηεο λεπξνθπζηνινγίαο, κε θάζε έθζεζε ζην ζηξεο, ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο 

απνθξίλεηαη κε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη θαηάιιειν ηξφπν. Παξαηεξείηαη θαηά θχξην ιφγν ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ, απφ ηνλ νπνίν εθθξίλνληαη  

δηάθνξεο νξκφλεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο. Ο άμνλαο 

απηφο αιιειεπηδξά κεηαμχ άιισλ θαη κε ην ελδνθξηληθφ ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ, θαη 

έηζη ζπληειεί ζηελ δηαηήξεζε ηεο νκνηφζηαζεο. Με ηνλ παξαπάλσ ηξφπν, ε ιεηηνπξγία 

ηνπ άμνλα θαζίζηαηαη ζεηηθή γηα ηνλ νξγαληζκφ. Χζηφζν. ε επαλαιακβαλφκελε θαη 

παξαηεηακέλε έθζεζε ζην ζηξεο ηείλεη λα απνξξπζκίζεη ηε ιεηηνπξγία θαη 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ άμνλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ζπλερήο θαη ρξφληα απειεπζέξσζε 

νξκνλψλ θαηαζηξέθεη ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, κε απνηέιεζκα λα 

αλαζηέιιεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη λα αθπξψλεηαη νπνηνδήπνηε είδνο ζπκπεξηθνξάο 

βαζίδεηαη ζε απηέο.                

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κλήκε ζεκεηψλεη κεγάιν ελδηαθέξνλ ηφζν ζε επίπεδν αλαηνκίαο 

φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλνιηθή δνκή πνιιψλ 

ππνζπζηεκάησλ, θαζέλα απφ ηα νπνία δηακεζνιαβεί ζε έλα εχξνο κλεκνληθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαη ηθαλνηήησλ. Γηα λα θαηαζηεί επηηπρεκέλε ζην ζχλνιν ηεο ε ιεηηνπξγία 

ηεο κλήκεο, πξέπεη λα δηεθπεξαηψλνληαη απνηειεζκαηηθά ηξείο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

θάζεηο. Σηο θάζεηο απηέο ζπληζηνχλ ε θσδηθνπνίεζε, ε απνζήθεπζε θαη ε αλάζπξζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Τπάξρνπλ εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, φπσο ν ηππφθακπνο θαη ε ακπγδαιή πνπ 

δηακεζνιαβνχλ ζε παξαπάλσ απφ κία ιεηηνπξγίεο θαη θάζεηο ηεο κλήκεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν 

έρεη δηαπηζησζεί έλα είδνο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ, ην 

νπνίν δηαζθαιίδεη ηειηθψο ηε ζπλεθηηθφηεηα  ηεο δνκήο θαη ηε ζπλζεηφηεηα ηεο 
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κλεκνληθήο δηαδηθαζίαο. Όζν πην πεξίπινθε είλαη κία δνκή, ηφζν πην επάισηε είλαη ζε 

παξάγνληεο πνπ ηείλνπλ λα ηελ επεξεάζνπλ.  

χκθσλα κε ηνπο Schwabe, Wolf θαη Oitzl (2010), ε Jane Austen ην 1814 αλέδεημε κε 

ηδηαίηεξν ηξφπν ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο κλήκεο, σο κίαο εμαηξεηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ 

ελδπλακψλεηαη θαη απνδπλακψλεηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο θάζε θνξά. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε κλήκε πξνθαιεί κεγαιχηεξε εληχπσζε φπσο ζα πεξηγξαθεί θαη 

παξαθάησ, θαζψο ππνβάιιεηαη ζε πνηθίινπο θαη ζχλζεηνπο παξάγνληεο, φπσο είλαη ην 

ζηξεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΜΝΗΜΗ 

 

Η κλήκε, αλ θαη ζεσξείην, κία εληαία θαη ζπλνιηθή εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία πνπ επηηξέπεη 

ηελ αλάζπξζε ή ηελ επαλαθνξά εκπεηξηψλ ηνπ παξειζφληνο, δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

έηζη. χκθσλα κε ηνλ Tulving ην 1985, ε κλήκε δελ αλαθέξεηαη απζηεξά ζε θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε εγθεθαιηθή δνκή, αιιά ε κλεκνληθή ιεηηνπξγία θαηαλέκεηαη ζε επηκέξνπο 

εγθεθαιηθά ζπζηήκαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία εθπιεξψλεη δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο θαη 

εκπιέθεηαη ζε δηαθνξεηηθέο κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο. Χζηφζν, κέρξη ην 1987, ε απάληεζε ζην 

εξψηεκα, αλ ε κλήκε απνηειείηαη απφ έλα ζχζηεκα ή είλαη έλα ζχλνιν πνιιψλ ζπζηεκάησλ, 

δελ ήηαλ αξθεηά ζαθήο. Οη Sherry θαη Schacter (1987) ελίζρπζαλ ηελ ζέζε ηνπ Tulving, 

ππνζηεξίδνληαο ηε ζπλεθηηθφηεηα θαη ζπλεξγαζία πνιιαπιψλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ γηα 

ηε δηακφξθσζε ηεο κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο. Παξά ηηο φπνηεο αληηπαξαζέζεηο πξνέθππηαλ, 

επηθξάηεζε ε άπνςε γηα ηελ χπαξμε ελφο κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο, εμαηξεηηθά ζχλζεηνπ θαη 

επέιηθηνπ πνπ επηκεξίδεηαη ζε δηαθξηηά κλεκνληθά ζπζηήκαηα, πνπ δηακεζνιαβνχλ ζε 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο κλήκεο. Η πεξηπινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ, πνπ ζα αλαθεξζνχλ 

αλαιπηηθά παξαθάησ, θέξεη θαη ηελ νκφθσλε απνδνρή ηεο εξκελείαο γηα ην πψο είλαη ηειηθά 

δηακνξθσκέλε ε δνκή ηεο κλήκεο. Καζέλα απφ ηα κλεκνληθά ζπζηήκαηα δηαζέηεη ηνπο 

δηθνχο ηνπ θαλφλεο θαη κεραληζκνχο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίνη ηαπηφρξνλα αιιειεπηδξνχλ 

κεηαμχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζνχλ ζπγθεθξηκέλνη λεπξσληθνί κεραληζκνί 

απφθηεζεο, δηαηήξεζεο θαη αλάθιεζεο. Δπνκέλσο, ε ζπλεθηηθφηεηα θαη ε θπζηνινγηθή 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πξνυπνζέηεη ηελ κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία (Tulving, 1984; 

Sherry & Schacter, 1987). 

 

1.1 Μλεκνληθά ζπζηήκαηα 

Σν γεγνλφο φηη πνιιαπιά κλεκνληθά ζπζηήκαηα επζχλνληαη γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο, εληζρχεηαη απφ νξηζκέλεο θιηληθέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ 

παξνπζίαζαλ κλεκνληθέο βιάβεο. χκθσλα κε ηνπο McDonald θαη White (1993), αζζελείο κε 

εθηελείο θαθψζεηο ζηνπο θξνηαθηθνχο ινβνχο, εκθάληζαλ κλεκνληθά ειιείκκαηα εθιεθηηθά 

γηα θάζε ηχπν λέαο πιεξνθνξίαο. Αθφκε,  πεηξακαηηθνί ρεηξηζκνί, φπσο ε ειεθηξηθή 

δηέγεξζε έρνπλ θέξεη ζην θσο επίζεο ζηνηρεία πνπ αλαδεηθλχνπλ ηε ζέζε πεξί χπαξμεο 

πνιιαπιψλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δηέγεξζε ηεο εγθεθαιηθήο 

πεξηνρήο ηνπ ηππνθάκπνπ, ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο επηθέξεη 

δηάθνξα κλεκνληθά ειιείκκαηα, αλάινγα κε ην πνηα πεξηνρή έρεη δηεγεξζεί θάζε θνξά. 
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Αληηζέησο, ε ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ληνπακίλεο απεπζείαο ζηνλ ηππφθακπν ή ην ξαβδσηφ 

ζψκα επηθέξεη βειηίσζε ζε νξηζκέλα είδε κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο. Σφζν απφ ηα παξαπάλσ, 

φζν θαη απφ πεηξάκαηα πνπ έρνπλ γίλεη ζε επίκπεο έρεη δεηρζεί φηη ν ηππφθακπνο, ε ακπγδαιή 

θαη ην ξαβδσηφ ζψκα εκπιέθνληαη θαη επζχλνληαη γηα ηελ ηθαλφηεηα ή αδπλακία απφθηεζεο 

δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πιεξνθνξηψλ.  

Γηα λα θαηαλνεζνχλ  θαη λα εμαθξηβσζνχλ πιήξσο νη ζπζρεηίζεηο ησλ παξαπάλσ 

εγθεθαιηθψλ δνκψλ κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κλήκεο, ρξεηάζηεθαλ λα δηεθπεξαησζνχλ πνιιά 

θαη δηαθνξεηηθά πεηξάκαηα. χκθσλα κε ηνπο McDonald θαη ζπλ. (1993), δηεμήρζε έλα 

εθηελέο πείξακα κε ηξείο πεηξακαηηθνχο ρεηξηζκνχο. Κάζε πεηξακαηηθφο ρεηξηζκφο επεδίσθε 

λα δηαζαθελίζεη ηε ιεηηνπξγία γηα κία απφ ηηο ηξεηο εγθεθαιηθέο δνκέο. Υξεζηκνπνηήζεθε 

ηξνθή σο εξέζηζκα κεηαμχ θαη άιισλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη κε εξεζηζκάησλ πξνθεηκέλνπ λα 

ειεγρζεί ε επίδνζε ησλ επίκπσλ ζε δνθηκαζίεο ρσξηθήο κλήκεο. Πξνθιήζεθαλ βιάβεο ζε 

θάζε κία απφ ηηο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ρσξηζηά γηα λα επηβεβαησζνχλ νη ππνζέζεηο ζρεηηθά 

κε ηε δηακεζνιάβεζε ησλ δνκψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο κλεκνληθέο ηθαλφηεηεο θαη ζρεηηθά κε ηηο 

ηδηφηεηεο ησλ εξεζηζκάησλ.  

Οη πεηξακαηηθέο θάζεηο ζηηο νπνίεο βαζίζηεθαλ νη εξεπλεηέο επηβεβαηψλνπλ φηη νη ηξεηο 

απηέο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο κεζνιαβνχλ ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο 

κλήκεο. Δλδηαθέξνλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε θάζε ζπλζήθε κάζεζεο, νη ζπγθεθξηκέλεο 

εγθεθαιηθέο δνκέο ιεηηνπξγνχλ παξάιιεια θαη ηαπηφρξνλα γηα ηελ απφθηεζε δηαθνξεηηθψλ 

ηχπσλ πιεξνθνξηψλ. 

 

1.1.1 Ιππόθακπνο 

Η κάζεζε, ε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ε κλήκε είλαη ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο, νη 

νπνίεο δηακεζνιαβνχληαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηνλ ηππφθακπν. Έρεη θαλεί φηη ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε εθδήισζε ζπκπεξηθνξψλ ελίζρπζεο θαη γεληθφηεξα κε δεμηφηεηεο  πνπ απαηηνχλ 

εθκάζεζε θαη εμνηθείσζε. Η εγθεθαιηθή πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ ζπληνλίδεη θαη ζπλδέεη 

παξάιιεια ην ζπλαίζζεκα κε ηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ 

απνζήθεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ είλαη έληνλα θνξηηζκέλεο (Bremner & 

Charney, 1994; Morris, Moser, Riedel, Martin, Sandin, Day & Carroll 2003). Σν ζχζηεκα ηνπ 

ηππνθάκπνπ έρεη θαλεί, επίζεο, λα παίδεη ζπνπδαίν ξφιν ζηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ 

κεηαμχ ησλ εξεζηζκάησλ· Απηφο ν ηχπνο πιεξνθνξηψλ ακβιχλεη ηελ αζάθεηα ζε καζεκέλεο 

θαηαζηάζεηο σο πξνο ηα εξεζίζκαηα. Με άιια ιφγηα, έλα εξέζηζκα κπνξεί λα έρεη 
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δηαθνξεηηθφ λφεκα αλάινγα κε ηελ απνπζία θαη παξνπζία θάπνηνπ άιινπ εξεζίζκαηνο θαη ε 

αληίιεςε απηνχ επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπνζεζηψλ θαη ηε ζέζε αληηθεηκέλσλ ζην ρψξν. 

Οη έξεπλεο έρνπλ δείμεη, επίζεο, φηη επίκπεο κε βιάβε ζηελ εγθεθαιηθή πεξηνρή ηνπ 

ηππνθάκπνπ, αδπλαηνχζαλ λα δηεθπεξαηψζνπλ ηε δνθηκαζία ζην πδάηηλν ιαβχξηλζν Morris 

θαη απνηχγραλαλ ζε δνθηκαζίεο δηάθξηζεο ρψξσλ (πνπ ππήξρε ηξνθή), ζε δνθηκαζίεο 

εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο θαη άιιεο πνηθίιεο κε-ρσξηθέο κλεκνληθέο δνθηκαζίεο. Σν 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη ηειηθά ε εγθεθαιηθή πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ 

δηαδξακαηίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν, πέξα ησλ άιισλ, ζηελ απφθηεζε θαη ηελ έθθξαζε ηεο 

ρσξηθήο κλήκεο (McDonald et al., 1993). 

 

1.1.2 Ακπγδαιή 

Η εγθεθαιηθή πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην ζπλαίζζεκα θη ηηο 

βηνινγηθέο απνθξίζεηο πνπ απηφ πξνθαιεί ζηνλ νξγαληζκφ. Με άιια ιφγηα, ην ζχζηεκα ηεο 

ακπγδαιήο δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε 

ζρέζε θάπνηνπ θπζηθνχ εξεζίζκαηνο κε θάπνην άιιν εξέζηζκα κε ζπλαηζζεκαηηθή ρξνηά. Η 

παξαπάλσ ζέζε ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί κε βάζε ηελ Παπινβηαλή ζεσξία, θαηά ηελ 

νπνία έλα θπζηθφ εξέζηζκα ζρεηίδεηαη κε έλα κε-εμαξηεκέλν εξέζηζκα (π.ρ ηξνθή, ειεθηξηθφ 

ζνθ) θαη κία κε-εμαξηεκέλε αληίδξαζε (π.ρ. έθθξηζε ληνπακίλεο, αχμεζε θαξδηαθψλ 

παικψλ θ.ά) (McDonald et al., 1993). Σαπηφρξνλα, ε ακπγδαιή θαίλεηαη λα είλαη ζηελά 

εκπιεθφκελε ζε δηεξγαζίεο ηεο κλήκεο πνπ ζπλδένληαη κε ην ζπλαίζζεκα.  

Δίλαη εμαηξεηηθά κεγάιν ην εχξνο ησλ πεηξακάησλ θαη ην ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ 

αλίρλεπζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ππξήλσλ ηεο ακπγδαιήο μερσξηζηά. Ο θεληξηθφο ππξήλαο 

έρεη βξεζεί λα επζχλεηαη γηα ηε ζπζρέηηζε θάπνηνπ θπζηθνχ εξεζίζκαηνο κε έλα απσζεηηθφ 

εξέζηζκα ή γεγνλφο. Σαπηφρξνλα, ν βαζηθφο θαη ν πιάγηνο ππξήλαο ηεο ακπγδαιήο είλαη 

ππεχζπλνη γηα παξφκνηα ιεηηνπξγία κε ηελ παξαπάλσ, κφλν πνπ ην εξέζηζκα ζε θάζε 

πεξίπησζε θαζίζηαηαη νξεμηνγφλν, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ηξνθή. 

Η δηακεζνιάβεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ακπγδαιήο ζε ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο έρεη 

επηβεβαησζεί θαη αληηζηξφθσο κε ηελ πξφθιεζε θαθψζεσλ ή βιαβψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή ζε πεηξακαηφδσα. πγθεθξηκέλα,  έξεπλεο πνπ δηεμήρζεθαλ ζε πηζήθνπο κε βιάβε 

ζηελ πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο, ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ επίδνζή ηνπο ζε δηάθνξεο 

καζεζηαθέο δνθηκαζίεο ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Σειηθψο, κεηά ηελ νινθιήξσζε 

δνθηκαζηψλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ δηάθνξα καζεζηαθά θαη κλεκνληθά ειιείκκαηα πνπ 
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εκθάληδαλ ηα πεηξακαηφδσα. Σα ζπκπεξάζκαηα ζπλέδεζαλ ηελ θάθσζε ηεο πεξηνρήο ηφζν κε 

εθπηψζεηο ζην ζπλαίζζεκα φζν θαη ζηε κάζεζε πνπ έιαβε ρψξα (McDonald et al., 1993). 

Παξά ηηο φπνηεο ακθηζβεηήζεηο πξνέθπςαλ γηα ηελ εκπινθή ηεο ακπγδαιήο ζηε κάζεζε 

θαη ηε κλήκε, ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα έζεζαλ ηηο βάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά 

κε ην ξφιν ηεο ακπγδαιήο πάλσ ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Έιαβαλ ρψξα αξθεηέο 

δνθηκαζίεο πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο παξνπζίαο ελφο ζπλαηζζεκαηηθνχ 

εξεζίζκαηνο ζηελ θηλεηνπνίεζε θάπνηνπ είδνπο ζπκπεξηθνξάο. Απηφ πνπ πξνέθπςε απφ κία 

ζεηξά επάιιεισλ δνθηκαζηψλ είλαη φηη νη επίκπεο εκθάληζαλ έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο φηαλ εθηέζεθαλ ζε θάπνην απεηιεηηθφ εξέζηζκα. Η ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ζπλδέζεθε  κε ηελ εκθάληζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ ηνπ «μαθληάζκαηνο», 

αληίδξαζε ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζνθ πνπ πξνθαιεί ην ζηξεζνγφλν 

εξέζηζκα. Αθφκε, ε επίδνζή ηνπο ζε δνθηκαζίεο καζεκέλεο απνθπγήο θαη αληίδξαζεο ζε 

ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ή αληίδξαζεο ζε θάπνην απεηιεηηθφ εξέζηζκα ζπλδέζεθε κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο (McDonald et al., 1993). ε αληίζεηεο πεξηπηψζεηο, θαηά ηηο 

νπνίεο ηα πεηξακαηφδσα είραλ ππνζηεί βιάβε ζηελ πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο, απνηχγραλαλ κε 

θάζε ηξφπν λα εθδειψζνπλ κία ζπγθεθξηκέλε ζπλαηζζεκαηηθή αληίδξαζε.  

Σαπηφρξνλα, πέξα απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ακπγδαιήο θαηά ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

απφθξηζε θαη ηηο εκπεηξίεο ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ, ελεξγνπνίεζε παξαηεξείηαη 

αθφκε θαη θαηά ηελ αλάζπξζε ζπλαηζζεκαηηθνχ πιηθνχ πνπ έρεη ιάβεη ρψξα σο εκπεηξία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ακπγδαιή δξαζηεξηνπνηείηαη θαηά ηε βίσζε ζηξεζνγφλσλ 

θαηαζηάζεσλ, αιιά ε δξαζηεξηφηεηά ηεο παξακέλεη  έληνλε αθφκε θαη φηαλ θέξνπκε ζηε 

κλήκε καο ηηο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα ηηο βηψλνπκε. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάζπξζεο,  πξνθαιείηαη ε έθθξηζε λεπξνδηαβηβαζηψλ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα αιινηψλνπλ ηα 

λεπξσληθά ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηεξγαζίεο ηεο κλήκεο  (Teicher, Andersen, 

Polcari, Anderson, Navalta, Kim, 2003).  

Δπνκέλσο, ε πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο εκπιέθεηαη ζε πνηθίιεο δηεξγαζίεο φπσο ε άδειε 

κλήκε, ε εγγελήο θνβηθή αληίδξαζε ζε ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ή δηαθνξεηηθά ε αληίδξαζε 

κάρεο ή θπγήο, ε ζπλείδεζε ή κε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ε απνζήθεπζε 

ζπλαηζζήκαηνο επί ηεο αγρνγφλνπ εκπεηξίαο θαη ε εθκάζεζε κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 

Καηά ηνπο Bremner θαη ζπλ. (1994) έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ακπγδαιήο παξνπζηάδεηαη 

θαηά ηελ παξνπζία θνβηθψλ, απεηιεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ εθδήισζε 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 
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1.1.3 Ραρηαίν ξαβδσηό ζώκα  

Όπσο ε εγθεθαιηθή πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ηεο ακπγδαιήο, έηζη θαη ε πεξηνρή ηνπ 

ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο κεζνιαβεί γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο κε ην 

δηθφ ηεο ηξφπν. Τπφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ εθδήισζε απφθξηζεο σο 

πξνο θάπνην εληζρπηηθφ εξέζηζκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα θπζηθφ εξέζηζκα έξρεηαη λα 

πξνθαιέζεη κία ζπγθεθξηκέλε θηλεηηθή αληίδξαζε θαη ε ζρέζε κεηαμχ εξεζίζκαηνο θαη 

απφθξηζεο νινέλα θαη εληζρχεηαη. Η ελίζρπζε απηή πξνυπνζέηεη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο θαη 

κλήκεο. Αληηζέησο, έρεη δεηρζεί, φηη ζε πεξίπησζε φγθνπ ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ ζψκα 

επίκπσλ, ν εληνπηζκφο εξεζηζκάησλ ή ε αληίιεςε ηνπ ρψξνπ ζε ρακειφ θσηηζκφ, ε κάζεζε 

θπγήο ή αληίζηξνθεο κάζεζεο θαζίζηαληαη αδχλαηε (Teicher et al., 2003). 

 

1.2 Καηεγνξηνπνίεζε ηεο Μλήκεο 

Η  θαηεγνξηνπνίεζε ηεο κλήκεο ππήξμε γηα πνιιά ρξφληα έλα ζεκαληηθφ δήηεκα ζην 

νπνίν ζέιεζαλ λα ιάβνπλ κέξνο κε ηηο κειέηεο ηνπο πνιινί εξεπλεηέο. Μέρξη λα 

ζπγθεθξηκελνπνηεζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο κλήκεο, πξνηάζεθαλ πνιιέο ππνζέζεηο θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο έξεπλεο πνπ πξνζπαζνχζαλ λα εμεγήζνπλ φηη ην κλεκνληθφ 

πιηθφ πθίζηαηαη νξηζκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο. Η παξαπάλσ ζέζε γίλεηαη πην ζαθήο θαηά ην 

δηαρσξηζκφ ηεο κλήκε ζε δεισηηθή θαη άδειε. Απηή είλαη θαη ε βαζηθφηεξε 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο κλήκεο, ε νπνία επηδέρεηαη θαη άιιεο θαηεγνξηνπνηήζεηο.  

Η δεισηηθή κλήκε ή δηαθνξεηηθά έθδειε κλήκε  αλαθέξεηαη ζε γεγνλφηα θαη 

θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζην παξειζφλ θαη ε αλάθιεζή ηνπο γίλεηαη ζπλεηδεηά. 

Γηαθξίλεηαη ζηε ζεκαζηνινγηθή κλήκε θαη ηε κλήκε επεηζνδίσλ. Η ζεκαζηνινγηθή κλήκε 

έρεη ζπλδεζεί ηελ απνζήθεπζε ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ θαη αληηθεηκεληθψλ γηα ην άηνκν 

εκπεηξηψλ. Βαζηθή πεξηνρή ελεξγνπνίεζεο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζεκαζηνινγηθήο κλήκεο 

είλαη ν κέζνο θξνηαθηθφο ινβφο θαη ν δηάκεζνο εγθέθαινο. Απφ ηελ άιιε, ε επεηζνδηαθή 

κλήκε έρεη ζπλδεζεί κε ηηο πξνζσπηθέο εκπεηξίεο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ επαλαβίσζε κηαο 

εκπεηξίαο ή ελφο γεγνλφηνο πνπ έρεη ιάβεη ρψξα ζην ίδην πιαίζην. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

επεηζνδηαθήο κλήκεο δξαζηεξηνπνηείηαη ηφζν ν κέζνο θξνηαθηθφο ινβφο φζν θαη ν 

κεησπηαίνο ινβφο.  

Η άδειε κλήκε δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ δεισηηθή, θαζψο ζπκβαίλεη αζχλεηδε πξφζβαζε 

ζην κλεκνληθφ πιηθφ ην νπνίν έρεη απνζεθεπηεί. Παξαδεηγκαηηθά, κία αξλεηηθή εκπεηξία 

ελφο αηφκνπ κε έλα ζθχιν νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ δεισηηθήο κλήκεο ζρεηηθά κε ηε 
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ζπγθεθξηκέλε πξνζσπηθή εκπεηξία. Χζηφζν, ε θνβία πνπ ελδερνκέλσο εθδεισζεί 

καθξνρξφληα ζην άηνκν γηα ηνπο ζθχινπο γεληθά, βαζίδεηαη ζην ζρεκαηηζκφ ηεο άδειεο 

κλήκεο. Η άδειε κλήκε έρεη ζπλδεζεί άξξεθηα κε ηελ θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε. Σν 

αηζζεζηνθηλεηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί δηαξθψο θαηά ηε δηεμαγσγή θάπνηνπ έξγνπ κάζεζεο.  

Η ιεηηνπξγία ηνπ θαηά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία δηαηεξείηαη θαη απνζεθεχεηαη κε 

απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδεηαη ε άδειε κλήκε. ηελ άδειε κλήκε ζπγθαηαιέγεηαη ε 

δηαδηθαζηηθή κλήκε ε νπνία αλαθέξεηαη ζε ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ θαη ζπλήζεηεο πνπ 

εθδειψλεη. Γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηαδηθαζηηθήο κλήκεο ππεχζπλν ξφιν δηαδξακαηίδεη ε 

εγθεθαιηθή πεξηνρή ηνπ ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο (Squire,2004).  

Ο Tulving ήδε απφ ην 1985 είρε ππνζηεξίμεη φηη ε θάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

δηαζέηεη δηαθνξεηηθέο θαη εμεηδηθεπκέλεο ηδηφηεηεο θαη αλαιακβάλεη ηελ δηαηήξεζε κλεκψλ 

κε δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα. Δπίζεο, ζην άξζξν ηνπ αλαθέξεη φηη ππάξρεη κία ζεηξά 

πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ, φπνπ ε δηαδηθαζηηθή κλήκε πεξηιακβάλεη ηε 

ζεκαζηνινγηθή κλήκε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πεξηιακβάλεη ηελ επεηζνδηαθή. Η παξαπάλσ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηεο κλήκεο είλαη αξθεηά ζπγθεθξηκέλε θαη απζηεξά νξγαλσκέλε, θαζψο 

δηέπεηαη απφ κία ηεξαξρία. ην θαηψηεξν επίπεδν εκθαλίδεηαη ε δηαδηθαζηηθή κλήκε, 

αθνινχζσο ζεηξά έρεη ε ζεκαζηνινγηθή κλήκε θαη ζην αλψηαην επίπεδν ε επεηζνδηαθή. Η 

ηεξαξρηθή νξγάλσζε ηεο κλήκεο ππνδεηθλχεη φηη κφλν ε δηαδηθαζηηθή κλήκε είλαη δπλαηφ λα 

ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα θαη απηφλνκα απφ ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο. ηε ζπλέρεηα, ε 

ζεκαζηνινγηθή κλήκε κπνξεί κελ λα ιεηηνπξγήζεη αλεμάξηεηα απφ ηελ επεηζνδηαθή κλήκε 

αιιά φρη αλεμάξηεηα απφ ηε δηαδηθαζηηθή. Η επεηζνδηαθή κλήκε εμαξηάηαη αλαγθαζηηθά απφ 

ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ πξνεγνχκελσλ δχν θαηεγνξηψλ (Tulving, 1985). 

 

1.3 Πιαζηηθόηεηα ηεο Μλήκεο 

Οη Brehmer, Li, Müller, Oertzen, θαη Lindenberger (2007) έθαλαλ ιφγν γηα ηηο 

πξνυπάξρνπζεο κνξθέο ζθέςεο θαη δξάζεο, νη νπνίεο εκπινπηίδνληαη θαη δηακνξθψλνληαη 

απφ ην πεξηβάιινλ θαζ‟ φιε ηελ αλάπηπμε ηνπ νξγαληζκνχ. Πξφθεηηαη γηα κία ζπλερή 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο πνπ παίξλεη ην φλνκα πιαζηηθφηεηα ή εππιαζηφηεηα θαη απνηειεί 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο αλαπηπμηαθήο πξνζέγγηζεο. ην ηνκέα ηεο λεπξνεπηζηήκεο, 

πνιινί γλσζηηθνί ςπρνιφγνη ηφληζαλ φηη ε γλσζηηθή πιαζηηθφηεηα θαη ηα επίπεδα γλσζηηθήο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζπλεμεηάδνληαη παξάιιεια κε ηελ ειηθία, θαζψο φζν λεφηεξνο είλαη έλαο 

νξγαληζκφο ηφζν πην πιαζηηθφο είλαη ν εγθέθαιφο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ.  
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Χζηφζν, ε θαηαλφεζε ηεο αηνκηθήο πιαζηηθφηεηαο κπνξεί λα γίλεη θπξίσο κέζα απφ ηξία 

βαζηθά επίπεδα επίδνζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν φξνο «Baseline Performance» αλαθέξεηαη ζην 

αξρηθφ επίπεδν επίδνζεο ελφο αηφκνπ ζε κία γλσζηηθή δνθηκαζία ρσξίο θάπνηνπ είδνπο 

ππνζηήξημε ή εμσηεξηθή παξέκβαζε. Σν δεχηεξν επίπεδν επίδνζεο θαιείηαη «Baseline 

Plasticity» θαη αθνξά ηελ πηζαλή επίδνζε ηνπ αηφκνπ ζε γλσζηηθέο δνθηκαζίεο, αθνχ 

σζηφζν, έρνπλ ιάβεη κέξνο νξηζκέλεο ππνζηεξηθηηθέο ηερληθέο, φπσο παξαδεηγκαηηθά ε 

ζηξαηεγηθή πνπ αλαπηχζζεη έλα άηνκν ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα επηηχρεη έλαλ ζηφρν. Σέινο, 

ην ηξίην επίπεδν νλνκάδεηαη «Developmental Plasticity» θαη αθνξά ηελ επίδνζε ζηηο 

γλσζηηθέο δνθηκαζίεο, κεηά απφ έληνλε εμάζθεζε θαη εθκάζεζε ηνπ αηφκνπ ζε ζρεηηθέο 

δεμηφηεηεο θαη επαλάιεςεο ησλ δνθηκαζηψλ.  Σα παξαπάλσ ηξία βαζηθά επίπεδα αηνκηθήο 

πιαζηηθφηεηαο πξνζδίδνπλ κία ελ δπλάκεη πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ 

θαη ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα. Αλ θαη ε πιαζηηθφηεηα ππάξρεη ελ 

γέλεη απφ ηα βξεθηθά έηε, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα αλάπηπμε θαη εμέιημε ζπνπδαίσλ 

δεμηνηήησλ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα. 

Απηφ πνπ παίδεη ζπνπδαηφηαην ξφιν ζηελ αλάπηπμε ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη νη 

δηάθνξεο λεπξσληθέο θαη δνκηθέο αιιαγέο ζηε ζπλαπηηθή δηαβίβαζε πνπ ζπληεινχληαη ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο κία 

ζπκπεξηθνξάο ή κίαο ζεηξάο ζπκπεξηθνξψλ. Απηέο νη αιιαγέο, αλάινγα κε ην ρξφλν θαη ηελ 

έληαζε πνπ έρνπλ, αξρίδνπλ λα ζηαζεξνπνηνχληαη θαη λα παγηψλνληαη ψζηε λα 

εμππεξεηήζνπλ κία δεπηεξεχνπζα δηαδηθαζία, δειαδή ηε δηαδηθαζία ηεο κλήκεο. Οη 

παξνδηθέο αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο έρεη θαλεί λα ππεξεηνχλ ηε 

βξαρχρξνλε κλήκε, ελψ νη κφληκεο αιιαγέο ηε καθξφρξνλε. Γηα ηηο κνληκφηεξεο αιιαγέο πνπ 

παξνπζηάδνληαη, απαηηείηαη ε έθθξαζε νξηζκέλσλ γνληδίσλ θαη ε ζχλζεζε νξηζκέλσλ 

πξσηετλψλ, ψζηε ε καθξφρξνλε κλήκε λα απνβεί ιεηηνπξγηθή. Σφζν νη λεπξσληθέο αιιαγέο, 

φζν θαη νη δνκηθέο πνπ αθνξνχλ ηε κνξθνινγία ησλ ζπλάςεσλ ζπληζηνχλ ηε ιεγφκελε 

λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα ηεο κλήκεο. Υσξίο απηή ηε πιαζηηθφηεηα ηα κλεκνληθά ζπζηήκαηα 

ζα ήηαλ αδχλαην λα ιεηηνπξγήζνπλ κε επηηπρία, θαζψο ε καζεζηαθή ηθαλφηεηα ζα 

απνηχγραλε λα νδεγήζεη ζηε κλεκνληθή ηθαλφηεηα. Δπνκέλσο, νη φπνηεο αιιαγέο 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαδηθαζία κάζεζεο δηαδξακαηίδνπλ ππνρξεσηηθφ θαη ζπνπδαίν ξφιν ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο κλήκεο (Lamprecht & LeDoux, 2004). 

Χζηφζν, ε πιαζηηθφηεηα εκθαλίδεηαη θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε, ην ίδην θαη νη 

αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη φηαλ ν νξγαληζκφο είλαη ζε λεαξή αθφκε ειηθία θαη έρεη 

πεξηζψξην θαιιηέξγεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ πιαζηηθφηεηα ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κλήκε, αθνχ ε κλεκνληθή πιαζηηθφηεηα είλαη 
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επξχηεξε θαη εκθαλέζηεξε ζε άηνκα κηθξήο ειηθίαο. Πάξαπηα, νη Brehmer θαη ζπλ. (2007), 

έθαλαλ ιφγν γηα πγηείο ελήιηθεο άλσ ησλ 80 εηψλ, ησλ νπνίσλ νη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ήηαλ 

εληππσζηαθά θαιέο θαη εμαθνινπζνχζαλ λα βειηηψλνληαη  σο πξνο ηηο κλεκνληθέο επηδφζεηο 

ηνπο κε ηε βνήζεηα δηάθνξσλ ηερληθψλ απνκλεκφλεπζεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εμάζθεζε ζε 

δνθηκαζίεο κλήκεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο ζε 

νπνηαδήπνηε ειηθία. Σν είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απνζεθεχνληαη θαη αλαθαινχληαη κε 

κεγαιχηεξε επηηπρία είλαη απηφ πνπ εληάζζεηαη ζηελ επεηζνδηαθή κλήκε. Σαπηφρξνλα, 

βειηηψζεηο γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζε φζεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

ξεπζηή λνεκνζχλε ζε θάζε ζηάδην ειηθηαθήο αλάπηπμεο. Καηά θαλφλα, φκσο, ε 

λεπξναλαπηπμηαθή πιαζηηθφηεηα είλαη πεξηνξηζκέλε ζηα άηνκα κεγάιεο ειηθίαο ζπγθξηηηθά 

κε ηα λεφηεξα άηνκα. Έρνπλ δηεμαρζεί αξθεηέο έξεπλεο πνπ ππνγξακκίδνπλ ηηο νκνηφηεηεο 

θαη δηαθνξέο ζε ζεκειηψδεηο κεραληζκνχο πνπ ππφθεηληαη ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο ζηελ 

παηδηθή θαη ελήιηθε δσή.  Οη εξεπλεηηθέο ζπγθξίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη αλαδχνπλ δεδνκέλα, 

ζηα νπνία ε πιαζηηθφηεηα ησλ λεπξσληθψλ δνκψλ ηεο κλήκεο ζηελ παηδηθή ειηθία είλαη 

κεγαιχηεξε απφ απηή ζηελ ελήιηθε θαη χζηεξε ελήιηθε δσή. 

Δλ θαηαθιείδη, απηφ πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία είλαη, φηη ε αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

νη αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε επίπεδν εγθεθάινπ θαη ζπκπεξηθνξάο επλννχληαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ παηδηθή ειηθία απφ ηελ εθκάζεζε θαη ηελ εμάζθεζε πξαθηηθψλ 

δνθηκαζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ε εθκάζεζε κίαο ζηξαηεγηθήο πνπ επηβάιιεη κία δνθηκαζία 

κλεκνληθήο ηθαλφηεηαο είλαη δπλαηφ λα βειηηψζεη ζεκαληηθά ηε κλεκνληθή επίδνζε ελφο 

αηφκνπ έσο θαη ηε κεηεθεβηθή ειηθία. Η έληνλε εμάζθεζε θαη ε παξαηεηακέλε εμνηθείσζε 

απφ ηε λεαξή αθφκε ειηθία είλαη βαζηθνί παξάκεηξνη γηα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ πνπ είλαη εθηθηφ λα νδεγήζνπλ ζε επηηπρείο κλεκνληθέο επηδφζεηο ζηελ ελήιηθε 

δσή. Δπνκέλσο, ε γξακκηθή ζρέζε κάζεζεο θαη κλήκεο παξαηεξείηαη κε κεγαιχηεξε 

επηηπρία ζε κηθξέο ειηθίεο, ζηηο νπνίεο νη δεμηφηεηεο θαη δπλαηφηεηεο ησλ αηφκσλ 

αλαπηχζζνληαη δηαξθψο. 

  

1.4 O Νόκνο ηνπ Hebb 

Η εκπεηξία ηεο κλήκεο γηα θάπνην γεγνλφο είλαη απνηέιεζκα κίαο πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

λεπξσληθήο δηαδηθαζίαο πνπ ιακβάλεη ρψξα κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε 

εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε κλήκε. χκθσλα κε ηνπο Neves, Cooke θαη Bliss 

(2008), απηή ε λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα νλνκάζηεθε απφ ηνλ επηζηήκνλα Hebb, ν νπνίνο 

ηελ πξσηνκειέηεζε θαη αλέδεημε ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ κλεκνληθψλ ηρλψλ αξθεηέο δεθαεηίεο 
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λσξίηεξα, καθξφρξνλε ελδπλάκσζε ή LTP (long-term potentiation). Πξφθεηηαη γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ζπλάςεσλ πξνζπλαπηηθψλ θαη κεηαζπλαπηηθψλ λεπξψλσλ ιφγσ 

επαλαιακβαλφκελνπ εξεζηζκνχ. Ο  πςίζπρλνο θαη πςειήο έληαζεο ειεθηξηθφο εξεζηζκφο 

εληζρχεη ηε ζπλαπηηθή δηαβίβαζε θαη ελδπλακψλεη ηηο ζπλδέζεηο  κεηαμχ ησλ δηεγεξκέλσλ 

λεπξψλσλ κέζσ ησλ κεραληζκψλ ηεο ζπλαπηηθήο πιαζηηθφηεηαο. Η καθξφρξνλε 

ελδπλάκσζε ιακβάλεη ρψξα φηαλ ε δηέγεξζε ηνπ πξνζπλαπηηθνχ λεπξψλα αθνινπζείηαη απφ 

ηε δηέγεξζε ηνπ κεηαζπλαπηηθνχ λεπξψλα θαη‟ επαλάιεςε. Απηή ε επαλαιακβαλφκελε 

δξαζηεξηφηεηα νδεγεί ζε κεηαβνιηθέο αιιαγέο, νη νπνίεο ππνθηλνχλ ηελ έλαξμε κηαο 

δηαδηθαζίαο λα θηλεζεί έλαο λεπξψλαο πιεζηέζηεξα ζε θάπνηνλ άιινλ θαη λα δεκηνπξγεζεί 

έηζη έλαο δεζκφο. Ο θάζε δεζκφο εμαξηάηαη απφ ηε ζπλαπηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα, ε νπνία 

πξνδηαγξάθεη φηη κία δηέγεξζε ζε δεχηεξν ρξφλν ζε έλα κφλν κέξνο  ησλ ζπλδέζεσλ ησλ 

λεπξψλσλ είλαη δπλαηφ λα νδεγήζεη ζε δξαζηεξηνπνίεζε φισλ ησλ ζπλδέζεσλ άκεζα απφ 

έλα κνλαδηθφ αξρηθφ γεγνλφο. Άξα, ε ππφζεζε ηνπ Hebb γηα ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε 

έγθεηηαη ζε κία δηαδηθαζία ζπλδπαζκέλεο δηέγεξζεο πξνζπλαπηηθψλ θαη κεηαζπλαπηηθψλ 

λεπξψλσλ, ε νπνία είλαη ζπκβαηή κε ηηο φπνηεο ζπλαπηηθέο αιιαγέο απαηηνχληαη γηα ηελ 

εκπεηξία ηεο κλήκεο. (Lamprecht et al., 2004; Martin & Grimwood, 2000; Neves et al., 2008; 

Pinel, 2011; Kolb & Whishaw, 2001). Σν παξαπάλσ εχξεκα έρεη νλνκαζηεί σο «αμίσκα ηνπ 

Hebb γηα ηε κάζεζε». «Όηαλ ν λεπξάμνλαο ηνπ θπηηάξνπ Α θνληεχεη λα δηεγείξεη ην θχηηαξν 

Β θαη φηαλ ην Β εθππξζνθξνηεί θαη‟ επαλάιεςε ή κφληκα, ηφηε πξαγκαηνπνηείηαη θάπνηα 

απμεηηθή δηεξγαζία ή κεηαβνιηθή αιιαγή ζε έλα απφ ηα δχν θχηηαξα ή θαη ζηα δχν, ψζηε ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θπηηάξνπ Α, σο έλα απφ ηα θχηηαξα πνπ πξνθαιεί ηελ 

εθππξζνθξφηεζε ηνπ Β, λα απμάλεηαη» (Pinel, 2011). 

Γηα πνιιά ρξφληα είρε απαζρνιήζεη πνιινχο εξεπλεηέο ην εξψηεκα γηα ην αλ ηειηθά ε 

LTP ηζνδπλακεί κε ηε κάζεζε. Η απάληεζε ζαθψο δελ είλαη απιή θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

Martin θαη ζπλ. (2000), ε ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα νξηζκέλσλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ, φπσο 

ν ηππφθακπνο θαη ε ακπγδαιή, είλαη απηή ε νπνία επηηξέπεη ηε δηαδηθαζία ηεο LTP θαη 

αθνινχζσο ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο. Oη 

πξναλαθεξζείζεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο κειεηήζεθαλ πεξηζζφηεξν απφ ηηο ππφινηπεο 

αθξηβψο γηα ην ιφγν φηη εκπιέθνληαη ζεκαληηθά ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο.  

Η ππφζεζε ηνπ Hebb γηα ηε κάζεζε βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ ππφζεζε ηεο ζπλαπηηθήο 

πιαζηηθφηεηαο θαη κλήκεο. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε SPM (Synaptic Plasticity and Memory 

hypothesis), ε ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα ζπκβαίλεη ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζπλάςεηο θαηά ηε δηακφξθσζε κλεκνληθνχ πιηθνχ θαη είλαη άθξσο 

απαξαίηεηε γηα ηελ ππξνδφηεζε ηεο LTP θαη ηειηθά ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ. Η 



17 
 

ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα ηεο κλήκεο είλαη θπζηνινγηθφ θαηλφκελν θαη εμππεξεηεί ηε  

λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπκβαίλεη εμαηηίαο θάπνησλ γεγνλφησλ. Η παξαηεηακέλε θαη 

κεγάιεο έληαζεο λεπξσληθή δξαζηεξηνπνίεζε νδεγεί ζε ζπλαπηηθή επάξθεηα, πνπ είλαη 

βαζηθή παξάκεηξνο ηεο ζπλαπηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Γηα απηφ ην ζθνπφ, ηίζεληαη ζε 

ιεηηνπξγία νξηζκέλνη βηνθπζηθνί θαη βηνρεκηθνί κεραληζκνί, νη νπνίνη ηείλνπλ λα σθειήζνπλ 

ηνπο λεπξψλεο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε κλήκε θαη νη νπνίνη αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

πλεπψο, ε  πιαζηηθφηεηα ησλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ  είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ηε 

ζπλδπαζκέλε εθππξζνθξφηεζε ησλ πξνζπλαπηηθψλ θαη κεηαζπλαπηηθψλ λεπξψλσλ, ε νπνία 

θξίλεηαη σο άθξσο απαξαίηεηε γηα ηελ επαγσγή ηεο LTP θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ κάζεζεο θαη κλήκεο.  

Η καθξφρξνλε ελδπλάκσζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

λεπξνεπηζηήκεο θαη λα ζπληζηά κία πνιχπινθε δηαδηθαζία γηα πνιινχο εξεπλεηέο. χκθσλα 

κε ηνλ Pinel (2011) «ε LTP είλαη κία δηαδηθαζία ηξηψλ βεκάησλ, ηεο επαγσγήο, ηεο 

δηαηήξεζεο θαη ηεο έθθξαζεο» Όπσο πεξηγξάθεθαλ αλαιπηηθά παξαπάλσ, ν φξνο επαγσγή 

αλαθέξεηαη ζηνλ πςίζπρλν εξεζηζκφ ησλ πξνζπλαπηηθψλ θαη κεηαζπλαπηηθψλ λεπξψλσλ γηα 

ηελ επαγσγή ηεο κάζεζεο, ν φξνο δηαηήξεζε αλαθέξεηαη ζηηο ζπλαπηηθέο  αιιαγέο πνπ 

πξνθχπηνπλ γηα ηελ ζπγθξάηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε θαη ηέινο, ν φξνο αλάθιεζε 

αλαθέξεηαη ζηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ ήδε πξνθχςεη θαη απαηηείηαη λα εθθξαζηνχλ γηα ηηο 

φπνηεο δνθηκαζίεο είλαη αλαγθαίν. 

Γχξσ απφ ηε ζνβαξή απηή ζρέζε ηεο LTP θαη ηεο κλήκεο, έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

αξθεηέο έξεπλεο ζρεηηθά κε ην πνηεο ζπλάςεηο επηηξέπνπλ ηελ επαγσγή ηεο καθξφρξνλεο 

ελδπλάκσζεο. Όπσο αλαθέξεη ν Pinel (2011), νη NMDA ππνδνρείο ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο 

είλαη απηνί, νη νπνίνη δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ επαγσγή θαη ηελ έθθξαζε ηεο LTP. Απηφ 

ζπκβαίλεη, θαζψο δηαζέηνπλ κηα ραξαθηεξηζηηθή ηδηφηεηα πνπ επηηξέπεη ηελ ζπλδπαζκέλε 

εθππξζνθξφηεζε ησλ λεπξψλσλ. Σν γινπηακηληθφ νμχ πνπ απειεπζεξψλεηαη ζηηο 

γινπηακηληθέο ζπλάςεηο, πξνζδέλεηαη ζηνπο NMDA ππνδνρείο ησλ πξνζπλαπηηθψλ 

λεπξψλσλ, ελψ νη κεηαζπλαπηηθνί λεπξψλεο είλαη κεξηθψο δηεγεξκέλνη. Απηφ ζέηεη θαη ηελ 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επαγσγή ηεο LTP. Οη Neves θαη ζπλ. (2008), είραλ ήδε πξνηάζζεη ηελ 

παξαπάλσ ζέζε, επηζεκαίλνληαο φηη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί επηηπρψο ε δηαδηθαζία ηεο LTP, 

πξέπεη λα δηεγεξζνχλ νη NMDA ππνδνρείο γηα παξάδεηγκα ηνπ ηππνθάκπνπ, απφ ηνπο νπνίνπο 

εμαξηάηαη ε καθξφρξνλε ελδπλάκσζε. Η έγρπζε νπνηνπδήπνηε αλαζηνιέα (π.ρ APV) ζηνπο 

NMDA ππνδνρείο ηνπ ηππνθάκπνπ, αλαραηηίδεη ηε δηαδηθαζία ηεο LTP, βιάπηνληαο έηζη ηε 

κάζεζε θαη ηελ αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ. Αλ θαη έλα ηέηνην εχξεκα ζε πξψην πιάλν εληζρχεη 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε κεηαμχ κάζεζε, καθξφρξνλεο ελδπλάκσζεο θαη NMDA 
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ππνδνρέσλ, κία άιιε ζεηξά πεηξακαηηθψλ ρεηξηζκψλ έξρεηαη λα απνξξίςεη ηα κέρξη ηψξα 

δεδνκέλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη αλνίγεη έλα άιιν παξάζπξν εξεπλψλ πνπ κειεηά ηε ιεηηνπξγία 

ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο ρσξίο ηε δηαδηθαζία ηεο LTP.  Οη ίδηνη εξεπλεηέο, πξνθεηκέλνπ 

λα απνζαθελίδνπλ ηελ πεξηπινθφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ θάλνπλ ιφγν γηα κία ζεηξά 

πεηξακάησλ, ηα νπνία αλ θαη δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κε ηα ήδε πξνεγνχκελα, θέξνπλ ζην 

θσο θαηλνχξηα δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθαλ δνθηκαζίεο ζηνλ πδάηηλνπ 

ιαβπξίλζν Morris κε επίκπεο, ζηνπο νπνίνπο, σζηφζν, είρε ρνξεγεζεί ν αλαζηνιέαο APV. 

Δλδηαθέξνλ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη έλα κεγάιν κέξνο πεηξακαηνδψσλ, θαηάθεξε λα κάζεη 

θαη λα δηαηεξήζεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ηεο κε-εκθαλνχο πιαηθφξκαο ζην ιαβχξηλζν 

παξά ηε δξάζε ηνπ αλαζηνιέα ησλ NMDA ππνδνρέσλ. Απηφ κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ηειηθά 

ζε νξηζκέλεο πεξηζηάζεηο ε LTP δελ εμαξηάηαη απφ ηνπο NMDA ππνδνρείο γηα ηε ιήςε θαη 

ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ αιιά φηη ε λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα 

ιεηηνπξγίαο ηεο.  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη ζαθέο ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν ηππφθακπνο θαη ακπγδαιή 

απνηέιεζαλ πεξηνρέο-θιεηδηά γηα έξεπλεο πνπ πξαγκαηεχνληαλ ηελ λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα 

ηεο κλήκεο. Καηά ηνπο Neves θαη ζπλ. (2008), ε θάζε κία απφ απηέο ηηο πεξηνρέο 

παξνπζηάδνπλ έλα ηεξάζηην αξηζκφ λεπξψλσλ θαη λεπξσληθψλ δηθηχσλ, ηα νπνία 

επηθνηλσλνχλ θαη αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, κε ηε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο πξνθχπηνπλ πνιχπινθεο ζπλαπηηθέο αιιαγέο, σο απνηέιεζκα ηεο καθξφρξνλεο 

ελδπλάκσζεο. Χζηφζν, θαη άιινπ είδνπο δηαδηθαζίεο έρεη θαλεί λα πξνθαινχλ παξφκνηεο 

αιιαγέο ζε επίπεδν λεπξψλσλ θαη ζπλάςεσλ πέξα απφ ηελ LTP. Ο ιφγνο γίλεηαη γηα ηελ 

LTD (long-term depression), ε νπνία αθνξά ηε καθξφρξνλε απνδπλάκσζε λεπξσληθψλ 

ζπλάςεσλ πνπ είλαη δπλαηφ λα δηαξθέζεη θαη κεξηθέο ψξεο εμαηηίαο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εξεζίζκαηνο. Δλ ηνχηνηο, νη δηάθνξεο βηνρεκηθέο θαη κνξηαθέο ηερληθέο πνπ έρνπλ  επηλνεζεί 

έρνπλ σο ζηφρν ηε κειέηε  θαη θαηαλφεζε ηεο LTP πάλσ ζηε λεπξσληθή πιαζηηθφηεηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΣΙ ΔΙΝΑΙ ΣΡΔ 

 

Η αληίιεςε θαη ε εθηίκεζε ηνπ νξγαληζκνχ σο πξνο έλα απεηιεηηθφ γεγνλφο ή εξέζηζκα, 

πξνθαιεί ηελ άκεζε απφθξηζε ηνπ πξνο απηφ. Οη ζηξεζνγφλεο εκπεηξίεο πξναλαγγέιινπλ θαη 

ηελ απφθξηζε ζηξεο, ε νπνία ζπλεπάγεηαη πνιιψλ νξκνληθψλ θαη λεπξσληθψλ απνθξίζεσλ 

πξνθεηκέλνπ λα επέιζεη νκνηφζηαζε ζηνλ νξγαληζκφ. Οη ζηξεζνγφλνη παξάγνληεο κπνξεί λα 

ζπλδένληαη κε δηάθνξα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηελ απψιεηα ελφο 

θνληηλνχ πξνζψπνπ, ην ηέινο κηαο ζεκαληηθήο ζρέζεο θ.α., αιιά κπνξεί λα ζπλδένληαη κε 

θπζηθνχο παξάγνληεο φπσο ζπκβαίλεη κε ηελ ζηέξεζε ηξνθήο ή λεξνχ, ηελ αυπλία, ηελ 

ππνζεξκία ή ππεξζεξκία θαη ζηελ απφζπξζε απφ λαξθσηηθέο ή αιθνινχρεο νπζίεο θαηά ηελ 

πεξίνδν απνρήο.   

Σν ζηξεο, σζηφζν, δελ απνηειεί πάληνηε αξλεηηθφ παξάγνληα. Αληίζεηα, ην ζχληνκν θαη 

κηθξήο έληαζεο ζηξεο είλαη δπλαηφ λα θηλεηνπνηήζεη ην άηνκν ζηελ εθδήισζε ζηνρεπκέλσλ 

ζπκπεξηθνξψλ, πνπ λα εληζρχζνπλ ηελ απηo-απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ θαη λα ηνπ 

πξνζδψζνπλ ζπλαηζζήκαηα επραξίζηεζεο, ηθαλνπνίεζεο θαη επηηπρίαο.  Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ην ρξφλην θαη πςειήο έληαζεο ζηξεο νδεγεί ζε δπζιεηηνπξγία ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, αληθαλφηεηα επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, θαη ζε κία γεληθφηεξε 

δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα. Σα άηνκα πνπ ππνθέξνπλ απφ ρξφλην ζηξεο, ζπρλά δειψλνπλ 

έληνλα ζπλαηζζήκαηα δπζθνξίαο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πεξηνξηζκέλε ειεγμηκφηεηα θαη 

πξνβιεςηκφηεηα ηνπ ζηξεζνγφλνπ παξάγνληα.  

Γηαζηάζεηο φπσο ε έληαζε, ε ειεγμηκφηεηα, ε πξνβιεςηκφηεηα θαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα 

ζην ζηξεζνγφλν παξάγνληα είλαη θαζνξηζηηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηξεο 

θαη ησλ επηπηψζεσλ πνπ επηθέξεη (Sinha, 2008). 

 

2.1 Άμνλαο ππνζαιάκνπ-ππόθπζεο-επηλεθξηδίσλ 

Ο άμνλαο ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ ελεξγνπνηείηαη φηαλ βξηζθφκαζηε 

αληηκέησπνη κε θάπνην ζηξεζνγφλν γεγνλφο. Η ελεξγνπνίεζε απηή πξνυπνζέηεη ηελ έθθξηζε 

θνξηηθνεθιπηίλεο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ππνζαιάκνπ, ε νπνία ππξνδνηεί ηελ έθθξηζε ηεο 

επηλεθξηδηνηξφπνπ νξκφλεο (θνξηηθνηξνπίλεο) απφ ηελ ππφθπζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

βνεζάεη ζηελ απειεπζέξσζε ηεο θνξηηδφιεο απφ ηα επηλεθξίδηα. Η θνξηηθνεθιπηίλεο (CRH) 

ζπλαληάηαη θαη ζε πνιιέο άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πέξαλ ηνπ ππνζαιάκνπ, φπσο είλαη ε 

ακπγδαιή, ν ηππφθακπνο, ν ππνκέιαο ηφπνο, ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, ν ζάιακνο θαη ε 
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παξεγθεθαιίδα θαη ζπκβάιιεη ζηηο θπζηνινγηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο απνθξίζεηο ηνπ ζηξεο. 

ε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηλεθξηδηνηξφπν νξκφλε απμάλνπλ ηελ έθθξηζε ησλ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ φπσο είλαη ε θνξηηδφιε θαη επνκέλσο θαη ηα επίπεδα ηνπο ζηνλ 

νξγαληζκφ. ε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο ζηξεο, ηα γιπθνθνξηηθνεηδή βνεζνχλ ζε 

πεξηπηψζεηο θιεγκνλήο, κφιπλζεο θαη άιισλ (Sowthwick, Bremner, Krystal & Charney, 

1994). Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Heim θαη ζπλ. (2000) φηαλ ην ζηξεο έρεη παξαηεηακέλε 

δηάξθεηα αθφκε θαη αλ είλαη κέηξηαο έληαζεο ηφηε παξαηεξείηαη ζνβαξή δπζιεηηνπξγία θαη 

επαηζζεζία ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο- επηλεθξηδίσλ θαη ησλ εθθξηηηθψλ νξκνλψλ 

ηνπο. Έλα ρξφλν κεηά (2001) νη ίδηνη εξεπλεηέο ππνζηήξημαλ ηελ άπνςε πεξί 

απνδηνξγάλσζεο ηνπ άμνλα. Με ηελ παξαηεηακέλε έθζεζε ζην ζηξεο, ην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα ελεξγνπνηείηαη έληνλα θαη ε θνξηηθνεθιπηίλε (CRH), φπσο θαη νη ινηπέο νξκφλεο 

ηνπ ζηξεο εθθξίλνληαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο νδεγψληαο ζηελ απνδηνξγάλσζε ηνπ άμνλα. Η 

πξναλαθεξζείζα ππεξελεξγνπνίεζε είλαη δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

ςπρνπαζνινγίαο, φπσο ζε δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζηξεο. Οη αιιαγέο ζηνλ άμνλα 

αθνξνχλ κείσζε ησλ επηπέδσλ ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θνξηηδφιεο. 

Όηαλ ηα γιπθνθνξηηθνεηδή είλαη ζε πςειά επίπεδα γηα παξαηεηακέλν ρξφλν εμαηηίαο ηνπ 

ζηξεζνγφλνπ γεγνλφηνο ηφηε εληζρχνπλ κε ηνλ ρξφλν ηελ αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε, ε νπνία 

δίλεη ζπλερψο ηελ εληνιή λα ζηακαηήζεη ε έθθξηζε ηεο θνξηηδφιεο απφ ηα επηλεθξίδηα. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε αξλεηηθή αλαηξνθνδφηεζε εκπνδίδεη ηελ πεξαηηέξσ απειεπζέξσζε 

θνξηηδφιεο κε απνηέιεζκα ε ζπγθέληξσζή ηεο λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά (Sowthwick, 

Bremner, Krystal & Charney, 1994; Heim & Nemeroff, 2001). Με απηή ηε ζέζε ζπκθσλνχλ 

θαη νη Franklin, Saab & Mansury (2012), νη νπνίνη ηφληζαλ φηη ε ρξφληα ππεξδηέγεξζε ηνπ 

άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ εμαηηίαο ηνπ παξαηεηακέλνπ ζηξεο είλαη δπλαηφ 

λα κεηψζεη θαη ηα επίπεδα ηεο επηλεθξηδηνηξφπνπ νξκφλεο. Σα επίπεδα απηήο ηεο νξκφλεο 

αξρίδνπλ λα πέθηνπλ ζεκαληηθά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, φπσο θαη ηα επίπεδα ηεο 

θνξηηδφιεο. χκθσλα κε ηνπο εξεπλεηέο ε γεληθφηεξε απνξξχζκηζε ηνπ άμνλα θαη ηα 

κεησκέλα επίπεδα ησλ νξκνλψλ κπνξεί θαηά θάπνην ηξφπν λα πξνβιεθζεί αλ εμεηάζνπκε θαη 

ζπγθξίλνπκε ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο ελφο αηφκνπ πξηλ θαη κεηά απφ έλαλ έληνλν 

ζηξεζνγφλν παξάγνληα. Καηά θαλφλα, ακέζσο κεηά ην ζηξεζνγφλν γεγνλφο ε ζπγθέληξσζε 

ηεο θνξηηδφιεο εκθαλίδεηαη πςειή, σζηφζν, επαλέξρεηαη εληφο είθνζη ιεπηψλ ζε 

θπζηνινγηθά επίπεδα. Αλ απηά ηα επίπεδα δελ εμηζνξξνπήζνπλ ζχληνκα, θαη παξακείλνπλ 

πςειά γηα πεξηζζφηεξν ρξφλν, ππνλννχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα. 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη καθξνπξφζεζκα είλαη φηη ηα αξρηθά πςειά επίπεδα θνξηηδφιεο 

αξρίδνπλ θαη κεηψλνληαη ζεκαληηθά, παξακέλνληαο πιένλ ζε ρακειά επίπεδα γηα κεγάιν 
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ρξνληθφ δηάζηεκα. Κάηη ηέηνην ζπλνδεχεηαη κε επηλεθξηδηαθή αλεπάξθεηα θαη επηβεβαηψλεη 

δπζπξνζαξκνζηηθφηεηα ζην ζηξεο, θαη πηζαλφηεηεο αλάπηπμεο ςπρνπαζνινγίαο, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε πεξηπηψζεηο αηφκσλ κε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή. (Heim, Newport, Heit, 

Graham, Wilcox, Bonsall & Nemeroff, 2000; Heim, Charles & Nemeroff, 2009). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΡΔ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ 

 

Καηά ηνλ Wolf (2009), ε εκπεηξία ηνπ ζηξεο θαίλεηαη λα αιιειεπηδξά ζεκαληηθά κε ηελ 

εκπεηξία ηεο κλήκεο. Γηα  παξάδεηγκα, θάπνηνο κπνξεί λα αλαθαιέζεη φηη μέραζε έλα 

ζπνπδαίν ξαληεβνχ εμαηηίαο ηνπ θφξηνπ εξγαζίαο ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην ζηξεο ηεο 

εξγαζίαο έβιαςε ηε κλήκε ηνπ. ε άιιε πεξίπησζε, θάπνηνο πνπ εμηζηνξεί έλα θνβηθφ 

γεγνλφο απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, είλαη δπλαηφ λα ην ζπκάηαη πνιχ δσληαλά δεθαεηίεο 

αξγφηεξα. Σφηε λνείηαη φηη ην ζηξεο ηνπ θνβηθνχ γεγνλφηνο ελίζρπζε ηε κλήκε ηνπ. Η 

θξνυδηθή ππφζεζε δίλεη σζηφζν, κία δηαθνξεηηθή εξκελεία ζρεηίδνληαο ηα έληνλα θαη 

θνβηθά γεγνλφηα κε ην κεραληζκφ ηεο απψζεζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ην ηξαχκα 

«απνζχξεηαη» κε ζπλεηδεηά απφ ην ρψξν ηεο κλήκεο. 

Μεξηθά ηέηνηα παξαδείγκαηα δίλνπλ ψζεζε ζηηο έξεπλεο ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ζπλζεθψλ θαη κεραληζκψλ πνπ ππφθεηληαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ζηξεο θαη κλήκεο. Πνιιέο απφ 

απηέο αζρνιήζεθαλ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνπο 

ζπγγελείο ππνδνρείο (γιπθνθνξηηθνεηδείο ππνδνρείο, αιαηνθνξηηθνεηδέηο ππνδνρείο) ζε 

πεξηνρέο φπσο ν ηππφθακπνο θαη ε ακπγδαιή (Wolf, 2009).  

 

3.1 Δθθπιηζκόο εγθεθαιηθώλ πεξηνρώλ  

Οη εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο 

είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηεο ζηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ ππνδνρέσλ πνπ δηαζέηνπλ. Η θνξηηδφιε θαη ηα ινηπά γιπθνθνξηηθνεηδή 

πξνζδέλνληαη ζηνπο ζπγγελείο ππνδνρείο ησλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ θαη παξεκβαίλνπλ 

ζεκαληηθά ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ θαη ζηελ νξζή ιεηηνπξγία πνπ 

εμππεξεηνχλ. Δηδηθφηεξα, ε επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζην ζηξεο κεγάιεο έληαζεο είλαη 

δπλαηφλ λα ζέζεη ζε πςειφ θίλδπλν ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ, φπσο ν 

ηππφθακπνο θαη ε ακπγδαιή, θαη λα πξνθαιέζεη ηoλ εθθπιηζκφ ηνπο (Bremner, Randall, 

Vrmetten, Staib, Bronen, Mazure & Charney, 1997). 

 

3.1.1 Ιππόθακπνο 

Αξρηθά, ν ηππφθακπνο είλαη  πεξηνρή κε ηδηαίηεξε πιαζηηθφηεηα, θαζψο ε κπειίλσζε ηνπ  

δελ έρεη νινθιεξσζεί ζηελ λεαξή αθφκε ειηθία. Δίλαη απφ ηηο ιίγεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο 

πνπ ζπλερίδνπλ ηε λεπξνγέλεζε ηνπο αθφκε θαη ρξφληα κεηά ηε γέλλεζε. χκθσλα κε ηνπο 

http://psychografimata.com/tag/froidiki-theoria/
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Bremner θαη ζπλ. (1997) φζν πην λσξίο έξζεη θάπνηνο αληηκέησπνο κε έλα έληνλα απεηιεηηθφ 

εξέζηζκα ηφζν πην θαηαζηξνθηθφ ζα είλαη γηα ηνλ ηππφθακπν, γηα ην ιφγν αθξηβψο ηεο 

πιαζηηθφηεηαο πνπ δηαζέηεη. Πέξαλ ησλ άιισλ, είλαη πινχζηνο ζε ππνδνρείο 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ζε ζπλζήθεο ζηξεο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα 

θαη παξνπζηάδεη ζνβαξή επαηζζεζία.  

Πην αλαιπηηθά, ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν βξίζθεηαη αληηκέησπν κε έλα έληνλν ζηξεζνγφλν 

γεγνλφο ή γεληθφηεξα εθηίζεηαη ζε ζηξεο, απμάλνληαη ηα επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδψλ ηνπ πνπ 

έρνπλ σο ζηφρν δξάζεο κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ. Με ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ θαη κε ηελ επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζην ζηξεζνγφλν γεγνλφο, πξνθαιείηαη 

ηνμηθφηεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα λεπξψλσλ θαη δελδξηηψλ ζηελ πεξηνρή. 

χκθσλα κε ηνπο  Luine, Villegas, Martinez θαη McEwen (1994), πεηξάκαηα ζε επίκπεο, νη 

νπνίνη εθηέζεθαλ ζε ρξφλην ζηξεο γηα 21 εκέξεο έδεημαλ φηη ηα πςειά επίπεδα 

θνξηηθνζηεξφλεο πνπ απειεπζεξψζεθαλ πξνθάιεζαλ κε ηνλ θαηξφ κείσζε ησλ δελδξηηηθψλ 

απνιήμεσλ ζηελ πεξηνρή CA3 ηνπ ηππνθάκπνπ (Vyas, Mitra. Rao & Chattarji, 2002). 

πγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε πεξίπνπ 30% κείσζε ζην κήθνο ησλ δελδξηηψλ θαη ζην ζεκείν 

δηαθιάδσζεο. Σαπηφρξνλα, ν αξηζκφο ησλ ππξακηδηθψλ θπηηάξσλ κεηψζεθε ζεκαληηθά, ελψ 

εκθαλίζηεθαλ νξηζκέλεο λεπξνρεκηθέο αιινηψζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Οη Luine, Martinez, 

Villegas, Magariños θαη McEwen (1996) ζε παξφκνην πείξακα κε δηάξθεηα 21 εκέξεο, 

ππνζηήξημαλ φηη ε γεληθφηεξε αηξνθία ηνπ ηππνθάκπνπ ιακβάλεη ρψξα κεηαμχ ηεο 14
εο

 θαη 

21
εο

 εκέξαο πνπ εθηίζεληαη ζην ζηξεο. Κάλνπλ ιφγν γηα κία πεξίνδν θξηζηκφηεηαο ηνπ 

ηππνθάκπνπ θαηά ηελ νπνία νη επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο απνδεηθλχνληαη εληνλφηεξεο. Χζηφζν, ηα 

πςειά επίπεδα θνξηηθνζηεξφλεο (ην αλάινγν ηεο θνξηηδφιεο) δελ επεξεάδνπλ κφλν ην 

λεπξσληθφ ππφζηξσκα ηνπ ηππνθάκπνπ αιιά θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ. Με άιια ιφγηα ηα 

πςειά επίπεδα θνξηηθνζηεξφλεο εκπνδίδνπλ λα εθδεισζεί ε καθξφρξνλε ελδπλάκσζε ζηελ 

πεξηνρή κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη δπζιεηηνπξγίεο ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη 

κλήκεο. Οη Teicher θαη ζπλ. (2003) απφ ηελ άιιε κεξηά θάλνπλ ιφγν γηα έλα γεληθφηεξν 

εθθπιηζκφ ηεο πεξηνρήο πνπ πεξηιακβάλεη πέξα απφ ηελ πεξηνρή CA3 , ηηο πεξηνρέο CA1 θαη 

CA4. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη επίκπεο πνπ εθ γελεηήο εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα 

θνξηηθνζηεξφλεο θαη ζηξεο είλαη ηδηαίηεξα επηξξεπείο ζηελ απψιεηα θπηηάξσλ ζηνλ 

ηππφθακπν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο (Luine et al., 1994).   

Ση ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θνξηηδφιε, ε νπνία ζεσξείηαη σο ε βαζηθή νξκφλε ηνπ ζηξεο 

γηα ηνλ άλζξσπν. Η ιεηηνπξγία ηεο δεισηηθήο κλήκεο, ε νπνία δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ 

ηππφθακπν, επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ απειεπζέξσζε θνξηηδφιεο. εκαληηθφ 

ήηαλ ην εχξεκα φηη φζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε έθθξηζε ηεο θνξηηδφιεο ζηνλ εγθέθαιν, ηφζν 
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κηθξφηεξε ήηαλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δεισηηθήο κλήκεο. Η παξαπάλσ ζέζε πξνέθπςε 

απφ πεηξάκαηα κε αλζξψπνπο, ζηνπο νπνίνπο είρε ρνξεγεζεί θνξηηδφιε ή εκθάληδαλ 

απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο ιφγσ θάπνηαο ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο. Η επίδνζε ηνπο ζε 

δνθηκαζίεο ιεθηηθήο θαη ρσξηθήο κλήκεο (πνπ ζπληζηνχλ ηε δεισηηθή κλήκε) ήηαλ 

ζεκαληηθά κεησκέλε. Απηφ ζεκαίλεη φηη πςειά επίπεδα θνξηηδφιεο είλαη ηθαλά λα 

επεξεάζνπλ ηε δεισηηθή κλήκε, αιιά λα κελ αζθήζνπλ θακία επίδξαζε ζηελ άδειε κλήκε 

(Luine et al., 1994).  

 

3.1.2 Ακπγδαιή 

Η έθζεζε ζην ζηξεο θαίλεηαη λα επεξεάδεη αξλεηηθά ηε λεπξναλαηνκία κίαο ζεκαληηθήο 

εγθεθαιηθήο πεξηνρήο γηα ηε κλήκε, πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ ακπγδαιή. χκθσλα κε ηνπο 

Vyas θαη ζπλ. (2002), ην ζηξεο θαη ε έθθξηζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ ην ζπλνδεχνπλ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαιέζνπλ νξηζκέλεο αλεπαλφξζσηεο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο. 

Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο ε ακπγδαιή, φπσο θαη ν ηππφθακπνο, είλαη πεξηνρέο πινχζηεο ζε 

ππνδνρείο γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Σν γεγνλφο απηφ ηηο θαζηζηά επαίζζεηεο θαη επάισηεο ζηηο 

ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο.  Οη αιιαγέο πνπ πξνθαιεί ην ζηξεο είλαη θπξίσο κνξθνινγηθέο, 

θαζψο έρνπλ σο ζηφρν εθθπιηζκφ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθήο πεξηνρήο. πγθεθξηκέλα, ν 

αξηζκφο ησλ δελδξηηψλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη πξνθαιείηαη  αηξνθία λεπξψλσλ.  

εκαληηθή είλαη ε δξάζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζην βαζηθφ θαη πιάγην ππξήλα ηεο 

ακπγδαιή, νη νπνίνη θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ηνλ κεγαιχηεξν εθθπιηζκφ ζε ζρέζε κε ηελ 

ππφινηπε πεξηνρή. Η ακπγδαιή είλαη θαη απηή πεξηνρή πνπ εκπιέθεηαη ζε δηεξγαζίεο φπσο ε 

άδειε κλήκε, ε εγγελήο θνβηθή αληίδξαζε ζε ζηξεζνγφλα γεγνλφηα (Fight or flight 

response), ε ζπλείδεζε ή κε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ε απνζήθεπζε 

ζπλαηζζήκαηνο επί ηεο αγρνγφλνπ εκπεηξίαο θαη ε εθκάζεζε κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Η 

επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζην ζηξεο αλαζηέιιεη ηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο εμαηηίαο ησλ 

επηδξάζεσλ ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηε δνκή ηεο ακπγδαιήο.  

 

 3.2  Ο ξόινο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδώλ ζηελ επίδνζε ηεο κλήκεο 

Καηά ηελ έθζεζε ζε έλα ζηξεζνγφλν παξάγνληα, ν νξγαληζκφο εθθξίλεη κεγάιεο 

πνζφηεηεο γιπθνθνξηηθνεηδψλ (ιφγσ ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-

ππφθπζεο- επηλεθξηδίσλ), αιιά θαη κεγάιεο πνζφηεηεο θαηερνιακηλψλ (επηλεθξίλε θαη 

λνξεπηλεθξίλε). Η απειεπζέξσζε ησλ παξαπάλσ νξκνλψλ θαη λεπξνδηαβηβαζηψλ έρεη σο 
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ζθνπφ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ νξγαληζκνχ ζηε ζηξεζνγφλν ζπλζήθε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

νκνηφζηαζεο.  

Σν ζηξεο θαη νη δηάθνξεο νξκφλεο πνπ ππξνδνηνχληαη είλαη δπλαηφ αλ επηθέξνπλ ηφζν 

ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζε δηάθνξεο εγθεθαιηθέο δνκέο θαη λα επεξεάζνπλ 

κε πνηθίινπο ηξφπνπο ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη γηα ηηο κλεκνληθέο 

εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, φπσο πεξηγξάθεθε ελ κέξεη παξαπάλσ,  νη νπνίεο επεξεάδνληαη κε ηνλ 

έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν (Kuhlamnn, Piel & Wolf, 2005). 

Έξεπλεο ζε πεηξακαηφδσα έδεημαλ φηη ηα πςειά επίπεδα νξκνλψλ ηνπ ζηξεο βειηηψλνπλ 

εκθαλψο ηελ θάζε παγίσζεο ηεο κλήκεο αιιά ε εμσηεξηθή ρνξήγεζε θνξηηθνζηεξφλεο 

βιάπηεη ηελ θάζε αλάθιεζεο. Σν ίδην θαίλεηαη πσο ζπκβαίλεη θαη κε ηνπο αλζξψπνπο κεηά 

απφ ρνξήγεζε θνξηηδφιεο. Όηαλ ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο θηάζνπλ λα είλαη πνιχ πςειά 

ηφηε ε επίδνζε ζηελ αλάθιεζε καζεκέλνπ πιηθνχ είλαη αξθεηά ρακειή. Χζηφζν, ην πιηθφ κε 

έληνλα ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν, φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί, αλαθαιείηαη επθνιφηεξα 

θαη θαιχηεξα απφ ην πιηθφ κε νπδέηεξν πεξηερφκελν. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ε επίδξαζε ηεο 

πςειήο θνξηηδφιεο αθπξψλεηαη αιιά ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφξην θάπνηνπ ιεθηηθνχ πιηθνχ 

είλαη θαηά θάπνην ηξφπν πην αλζεθηηθφ ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο θαηά ηελ αλάθιεζε. Γη‟ 

απηφ επζχλεηαη ε λνξαδξελεξγηθή δηέγεξζε ζηελ εγθεθαιηθή πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο, ε νπνία 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην ζπλαίζζεκα. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην εμήο. Αλ ηειηθά νη 

επηδξάζεηο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηε κάζεζε θαη ηε κλήκε εμαξηψληαη απφ ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ ζζέλνο ηνπ πιηθνχ πνπ δεηείηαη λα αλαθιεζεί θάζε θνξά. Σελ απάληεζε 

θέξνπλ θάπνηεο έξεπλεο πνπ κειέηεζαλ επξχηαηα ηηο επηδξάζεηο ηεο θνξηηδφιεο θαηά ηελ 

αλάθιεζε ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνπ πιηθνχ. χκθσλα κε ηνπο Kuhlmann θαη ζπλ. 

(2005), ηα πςειά επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο βιάπηνπλ ηελ αλάθιεζε ζεηηθνχ θαη νπδέηεξνπ 

ζπλαηζζεκαηηθά ιεθηηθνχ πιηθνχ αιιά φρη θαη ηελ αλάθιεζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζεκαηηθά 

πιηθνχ. Λέμεηο κε αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθά ζζέλνο εκθάληζαλ θαζπζηέξεζε ζην ρξφλν 

αλάθιεζήο ηνπο απφ ηα ππνθείκελα ζε ζρέζεηο κε άιιεο ιέμεηο ζεηηθνχ ή νπδέηεξνπ 

πεξηερνκέλνπ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα παξαπάλσ είλαη δχν. Πξψηνλ, ην 

ςπρνινγηθφ ζηξεο βιάπηεη ηε θάζε ηεο κλεκνληθήο αλάζπξζεο  θαη δεχηεξνλ ην ςπρνινγηθφ 

ζηξεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ ιέμεσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζηξεο ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθά νπδέηεξσλ ιέμεσλ. Τπφ ην πξίζκα ηεο λεπξνβηνινγίαο, ηα 

γιπθνθνξηηθνεηδή αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο λνξαδξελεξγηθνχο κεραληζκνχο ζηελ πεξηνρή ηεο 

ακπγδαιήο θαη ηνπ ηππνθάκπνπ θαη απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιειεπίδξαζε είλαη πνπ νδεγεί ζε 

έθπησζε ηεο κλεκνληθήο αλάθιεζεο. Χζηφζν, δηάθνξεο κειέηεο λεπξναπεηθφληζεο θέξνπλ 

ζην θσο ηε δηακεζνιάβεζε ηεο πεξηνρήο ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ ζηηο επηδξάζεηο ησλ 
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γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηε κλήκε. Έρεη παξαηεξεζεί, κε ηε ρνξήγεζε θνξηηδφιεο ζηνλ 

νξγαληζκφ, λα κεηψλεηαη ζεκαληηθά ε αηκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ νπίζζην κέζν θξνηαθηθφ 

ινβφ. Με άιια ιφγηα ηα πςειά επίπεδα θνξηηδφιεο αθνινπζνχληαη απφ ρακειή αηκαηηθή ξνή 

ηεο παξαπάλσ πεξηνρήο πνπ νδεγεί ζε κλεκνληθή έθπησζε θαηά ηελ αλάθιεζε. Με ηε ζέζε 

απηή λνείηαη φηη ηα ειιείκκαηα θαηά ηελ αλάθιεζε νθείινληαη ζηελ πςειή θνξηηδφιε.  Γη‟ 

απηφ αθξηβψο ην ιφγν ε πξνβιεπφκελε θαξκαθεπηηθή ζεξαπεία γηα ηα άηνκα κε 

κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή, ηα νπνία παξνπζηάδνπλ έλα θάζκα ζπκπησκαηνινγίαο κε 

δηαηαξαρέο ζηε κλήκε, είλαη εθείλε πνπ ζα κεηψζεη ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν νη κλήκεο ζρεηηθά κε ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ζα ακβιχλνπλ θαη ηα άηνκα ζα 

αλαθνπθηζηνχλ απφ ηα πςειά επίπεδα ζηξεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ (Kuhlamnn et al., 2005).

  

3.3 Οη επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηηο θάζεηο ηεο κλήκεο 

Βαζηθφ εξψηεκα, σζηφζν, γχξσ απφ ηελ έξεπλα, είλαη ζε πνηα θάζε ηειηθά ηεο κλήκεο 

επηδξά ην ζηξεο θαη ε θνξηηδφιε. Αλ, δειαδή, ε θησρή κλεκνληθή ηθαλφηεηα είλαη 

απνηέιεζκα ιαλζαζκέλεο θσδηθνπνίεζεο, απνζήθεπζεο ή αλάζπξζεο ππφ ζπλζήθεο ζηξεο. 

Χζηφζν, ε απάληεζε δελ είλαη απφιπηε θαη ζπγθεθξηκέλε. Σν ζηξεο έρεη θαλεί λα επεξεάδεη 

εμίζνπ θαη ηηο ηξεηο θάζεηο ηεο κλήκεο κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, έηζη φπσο επηβεβαηψλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα πνηθίισλ εξεπλψλ. Ο εξεπλεηήο Wolf (2009) ήηαλ έλαο απφ απηνχο πνπ 

έθεξαλ ζην θσο ζπγθεθξηκέλα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηε κλήκε. 

Αξρηθά, επηβεβαίσζε γηα ηελ ζνβαξή εκπινθή ηνπ ηππνθάκπνπ ζην ζρεκαηηζκφ ηεο 

καθξφρξνλεο κλήκεο. Η καθξφρξνλε κλήκε ρσξίδεηαη ζηελ αξρηθή θσδηθνπνίεζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνζήθεπζε απηψλ θαη αλάζπξζήο ηνπο. Καη ζηηο ηξεηο 

παξαπάλσ θάζεηο παξνπζηάδεηαη εκπινθή ηνπ ηππνθάκπνπ κε κεγαιχηεξε έληαζε ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ εληάζζνληαη ζηελ επεηζνδηαθή κλήκε. 

 

3.3.1 ηξεο θαη Κσδηθνπνίεζε 

Μέζα απφ κία ζεηξά πεηξακάησλ δηαθξίλεηαη ε πεξηπινθφηεηα ηεο ζρέζεο επίδξαζεο 

κεηαμχ ηνπ ζηξεο θαη ηεο κλήκεο. Κπξίσο, ε έξεπλα γχξσ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηε 

θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο έρεη πεξηπιέμεη ηα δεδνκέλα, κε απνηέιεζκα λα ρξεηαζηεί έλα 

κεγάιν εχξνο κειεηψλ πνπ δηήξθεζαλ ρξφληα γηα λα επηβεβαησζνχλ ππνζέζεηο θαη λα 

ηεθκεξησζνχλ απνηειέζκαηα.  
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Αξρηθά, ε ιεηηνπξγία ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, γηα ηελ νπνία ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ηππφθακπνο. Η 

κάζεζε ελδπλακψλεη ηα θχηηαξα ζηελ εγθεθαιηθή πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ, ηα νπνία 

θαηαθέξλνπλ θαη επηβηψλνπλ, ελψ ηαπηνρξφλσο ηα ίδηα εληζρχνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Σν ζηξεο έρεη θαλεί λα επηδξά ζηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ, 

εκπνδίδνληαο έηζη ηφζν ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία φζν θαη ηε δηαδηθαζία ηεο θσδηθνπνίεζεο. 

Με άιια ιφγηα, ε  έθθξηζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζε κία ζηξεζνγφλν ζπλζήθε αλαραηηίδεη ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη αθπξψλεη ηνπο ξπζκηζηηθνχο κεραληζκνχο ηνπ ηππνθάκπνπ, εμαηηίαο ηνπ 

εθθπιηζκνχ πνπ έρνπλ ήδε ππνζηεί ηα θχηηαξα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Με απηφ ηνλ 

ηξφπν, ε κάζεζε θαζίζηαηαη αδχλαηε ή ηνπιάρηζηνλ δπζρεξήο δηαδηθαζία. 

χκθσλα κε ηνπο Schwabe θαη ζπλ. (2010), γηα λα πεξηνξηζηνχλ θαη λα εξκελεπηνχλ ηα 

απνηειέζκαηα κφλν γηα ηε θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο, ρξεηάζηεθε λα δηεμαγάγνπλ πεηξάκαηα, 

ζηα νπνία ην ζηξεο ζα ιάκβαλε ρψξα πξηλ ηε κάζεζε. Μφλν έηζη ηα απνηειέζκαηα ζα 

δηαζθάιηδαλ φηη νη ηπρφλ επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο δελ αθνξνχλ ηελ παγίσζε θαη αλάθιεζε ηεο 

κλήκεο.  Χζηφζν, απφ ηηο έξεπλεο πνπ δηεμάρζεθαλ παξνπζηάζηεθαλ αξθεηά αληηθαηηθά 

δεδνκέλα, θαζψο κεξηθέο απφ απηέο θαηέιεγαλ ζην φηη ην ζηξεο επεξεάδεη ζεηηθά ηε θάζε 

ηεο θσδηθνπνίεζεο  θαη άξα βειηηψλεη ηελ καζεζηαθή ηθαλφηεηα, ελψ άιιεο θαηέιεγαλ ζην 

φηη ην ζηξεο επηδξά αξλεηηθά θαη άξα δπζρεξαίλεη ηελ καζεζηαθή ηθαλφηεηα. Απηφ, φκσο, 

πνπ δελ ιήθζεθε ππφςε θαη πνπ απνηειεί αμηνζεκείσην παξάγνληα ζηηο έξεπλεο γηα ηε 

κλήκε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ηνπ πξνο εθ κάζεζε πιηθνχ. Όηαλ, ζπκπεξηιήθζεθε ν 

παξαπάλσ παξάγνληαο, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ άξρηζαλ λα ζπγθιίλνπλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, επηβεβαηψζεθε φηη ην ζηξεο θαη ηα δηάθνξα γιπθνθνξηηθνεηδή πνπ 

εθθξίλνληαη βειηηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα εθκάζεζεο ηνπ πιηθνχ πνπ έρεη ζπλαηζζεκαηηθή 

θφξηηζε. Με ην παξαπάλσ λνείηαη φηη ην ζηξεο έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηε θάζε ηεο 

θσδηθνπνίεζεο ελφο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνπ πιηθνχ. Αληηζέησο, ηφζν ην ζηξεο φζν θαη 

ηα γιπθνθνξηηθνεηδή έρνπλ αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ εθκάζεζε κε-ζπλαηζζεκαηηθά 

θνξηηζκέλνπ πιηθνχ θαη άξα απνηεινχλ αξλεηηθνχο παξάγνληεο γηα ηε θάζε ηεο 

θσδηθνπνίεζεο. Έρεη γίλεη κία νξηζκέλε δηάθξηζε σο πξνο ην ζπλαηζζεκαηηθφ ραξαθηήξα 

ησλ ιέμεσλ πνπ αθνξά ην emotional arousal (low/high) γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηέγεξζε θαη 

ην emotional valence (negative/ positive)  γηα ην ζπλαηζζεκαηηθφ ζζέλνο. Χζηφζν, πνηα 

ζπγθεθξηκέλε δηάθξηζε απφ ηηο παξαπάλσ είλαη θξίζηκε γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο, δελ έρεη 

αθφκε εμαθξηβσζεί. Πάλησο, ε εγθεθαιηθή πεξηνρή πνπ κεζνιαβεί θπξίσο κεηαμχ 

ζπλαηζζήκαηνο θαη δηέγεξζεο είλαη ε ακπγδαιή, ε νπνία ππξνδνηείηαη θαη ππξνδνηεί άιιεο 

εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, φπσο ν ηππφθακπνο (Wolf, 2009). 
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Σαπηφρξνλα, έλαο άιινο θξίζηκνο παξάγνληαο είλαη ε έληαζε ηνπ ζηξεο θαη ε πνζφηεηα 

ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ απειεπζεξψλνληαη. Όζν κεγαιχηεξεο έληαζεο είλαη ην ζηξεο 

πνπ βηψλεηαη, ηφζν πςειφηεξα είλαη ηα επίπεδα ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηνλ νξγαληζκφ θαη 

ηφζν κεγαιχηεξεο νη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηε κλήκε. 

Η πεξηπινθφηεηα ησλ εξεπλψλ, σζηφζν, εμαθνινπζεί λα ππάξρεη θαη έγθεηηαη θπξίσο ζηελ 

πνηθηιία ησλ πεηξακαηηθψλ ρεηξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα δηεμαρζνχλ. Αλ γηα παξάδεηγκα 

εμεηαζηεί ε κλήκε ακέζσο κεηά ηε θάζε ηεο κάζεζεο, ηφηε νη επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζα 

αθνξνχλ ηελ αλάθιεζε ηνπ καζεκέλνπ πιηθνχ θαη φρη ηελ θσδηθνπνίεζε. Αλ, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, παξαηαζεί ην δηάζηεκα απφ ηε κάζεζε κέρξη ηελ εμέηαζε, ηφηε νη επηδξάζεηο ηνπ 

ζηξεο ζα αθνξνχλ ηελ παγίσζε. Γηα θάζε πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ, νθείιεη λα ππάξρεη ζνβαξφο 

έιεγρνο θαη πξνζνρή πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη εμίζνπ αμηφπηζηα θαη έγθπξα 

(Schwabe et al. 2010). 

 

3.3.2 ηξεο θαη Παγίσζε  

Ο Wolf (2009), ζε κία αξρηθή κειέηε γχξσ απφ ηελ επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηηο θάζεηο ηεο 

κλήκεο, έθεξε ζην θσο νξηζκέλα απνηειέζκαηα πνπ ζπληζηνχλ ηε βάζε ησλ φζσλ έρνπλ 

επηβεβαησζεί κέρξη ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, ζην άξζξν ηνπ αλαθέξεη φηη ζηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία πνπ έιαβε ρψξα, ηα ππνθείκελα δέρηεθαλ λα κάζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ιεθηηθφ 

πιηθφ ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. πγθεθξηκέλα, ηελ πξψηε θηφιαο κέξα ηα ππνθείκελα 

ππνρξενχληαλ λα κάζνπλ κία ιίζηα ιέμεσλ. ηε ζπλέρεηα, ειέγρζεθε ε ηθαλφηεηα εθκάζεζεο 

θαη ηε δεχηεξε κέξα αθνινχζεζε κία έληνλε πξφθιεζε ζηξεο ζηελ νκάδα ηνπ πεηξάκαηνο. 

Έπεηηα, δεηήζεθε απφ ηα ππνθείκελα λα αλαθαιέζνπλ ειεχζεξα ηηο ιέμεηο ηεο ιίζηαο. Η 

νκάδα ησλ ππνθεηκέλσλ εκθάληζε ζεκαληηθή δπζθνιία αλάζπξζεο ηνπ καζεκέλνπ πιηθνχ, 

θαζηζηψληαο ηελ επίδνζή ηεο αξθεηά ρακειή. Απφ ηελ παξαπάλσ δνθηκαζία έγηλε θαηαλνεηφ 

φηη νη επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο είλαη δπλαηφ λα αθνξνχλ ηειηθά είηε ηελ παγίσζε ηνπ καζεκέλνπ 

πιηθνχ είηε ηελ αλάθιεζε ηνπ, απνξξίπηνληαο νπνηαδήπνηε επίδξαζε κπνξεί λα αθνξά ηελ 

θσδηθνπνίεζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο εμαηηίαο ηνπ ζηξεο 

πνπ πξνθιήζεθε, ήηαλ απηά πνπ νδήγεζαλ ζε αλάδξνκε ακλεζία ησλ ππνθεηκέλσλ. 

Δλ ηνχηνηο, επφκελεο έξεπλεο ηνπ Wolf (2009) ππνζηήξημαλ κία αληίζεηε ζέζε κε ηελ 

παξαπάλσ πνπ είρε λα θάλεη κε ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηε κλήκε. Πην αλαιπηηθά 

ην νμχ ζηξεο πνπ πξνθαιείηαη γηα λα ειεγρζνχλ νη επηδξάζεηο ηνπ είλαη δπλαηφ λα 

δηεπθνιχλεη νξηζκέλεο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ εθκάζεζε θαη αλάζπξζε,  φπσο ε πξνζαξκνγή. 

Σν παξαπάλσ επηβεβαηψζεθε απφ πεηξακαηφδσα πνπ ππέζηεζαλ ζηξεο θαηά ηελ εθκάζεζε 
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νξηζκέλσλ δνθηκαζηψλ. Σα πςειά επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ βξέζεθαλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο δηεπθφιπλαλ ηελ δηαδηθαζία ηεο παγίσζεο ηνπ καζεκέλνπ πιηθνχ αιιά θαη 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ εκπεηξηψλ. Ίδηα απνηειέζκαηα έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ζε 

αλζξψπνπο κε ζπλαηζζεκαηηθά ε κε θνξηζκέλν πιηθφ. 

ε έξεπλά ηνπο νη Schwabe θαη ζπλ. (2010), απνζαθελίδνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ 

παξαπάλσ ζέζε πνπ ακθηηαιαληεπφηαλ κεηαμχ παγίσζεο θαη αλάζπξζεο. πγθεθξηκέλα, 

αλαθέξνπλ κεηά ην πέξαο εκπεξηζηαησκέλσλ κειεηψλ, ε έθθξηζε νξκνλψλ ηνπ ζηξεο κφλν 

βειηηψλεη  ηελ παγίσζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηε κλήκε. Σαπηφρξνλα κε ηελ απειεπζέξσζε 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ, έρεη παξαηεξεζεί θαη απμεκέλε λνξαδξελεξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζην 

βαζηθφ θαη πιάγην ππξήλα ηεο ακπγδαιήο. Σφζν ηα απμεκέλα επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδψλ 

ζηνλ εγθέθαιν, φζν θαη ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ λνξαδξελεξγηθνχ ζπζηήκαηνο θέξνπλ ζεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ παγίσζε ηνπ κλεκνληθνχ πιηθνχ. Η ζέζε απηή έρεη επηβεβαησζεί θαη κε 

ηελ εμσηεξηθή ρνξήγεζε αγσληζηψλ ησλ λνξαδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ(β-αδξελεξγηθνί 

ππνδνρείο)  θαη ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ κεηά ηε καζεζηαθή θάζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε, 

πνπ εκθαλίδεηαη θάθσζε ή κπινθάξνληαη νη β-αδξελεξγηθνί ππνδνρείο θαη νη ππνδνρείο ησλ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο ηεο ακπγδαιήο, παξαηεξείηαη αλαζηνιή ησλ 

ζεηηθψλ επηδξάζεσλ ζηελ παγίσζε ηνπ καζεκέλνπ πιηθνχ. 

Ο παξάγνληαο ζπλαηζζεκαηηθφηεηα θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη πάιη ηηο ζρέζεηο επίδξαζεο. 

Έλα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν πιηθφ δηεγείξεη κε κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνλ 

βαζηθφ θαη πιάγην ππξήλα ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπο ππνδνρείο γιπθνθνξηηθνεηδψλ,  νη νπνίνη 

ζπκβάινπλ ζηελ παγίσζή ηνπ. Απφ ην παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη, νξγαληζκνί, νη νπνίνη 

δελ δηεγείξνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, δελ εκθαλίδνπλ θαη επηηπρεκέλε παγίσζε ηνπ κλεκνληθνχ 

πιηθνχ.  

 

3.3.3 ηξεο θαη Αλάθιεζε 

 Όπσο έρεη θαλεί απφ ηα απνηειέζκαηα δηάθνξσλ πεηξακαηηθψλ ρεηξηζκψλ, νη επηδξάζεηο 

ηνπ ζηξεο ζηελ αλάθιεζε κλεκνληθνχ πιηθνχ είλαη αληίζεηεο απφ απηέο πνπ έρνπλ 

παξαηεξεζεί ζηελ παγίσζή ηνπ. Η έθθξηζε θνξηηθνζηεξφλεο ή θνξηηδφιεο κεηά απφ θάπνην 

ζηξεζνγφλν γεγνλφο νδεγεί ζε ζνβαξά ειιείκκαηα ζηελ ηθαλφηεηα αλάζπξζεο. Αλ θαη ε 

κάζεζε ιακβάλεη ρψξα ππφ θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο, ε αλάζπξζε απφ ηελ άιιε, απνηειεί κία 

δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε (Different „state‟), ε νπνία θαζίζηαηαη ειιεηκκαηηθή ιφγσ ηεο 

απμεκέλε δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ππνδνρέσλ.  Πξφθεηηαη γηα κία 

«θαηάζηαζε εμαξηεκέλεο ηεο κάζεζεο» (Wolf, 2009). 
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Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε πείξακά ηνπο νη Schwabe θαη ζπλ. (2010), ζέιεζαλ λα ειέγμνπλ ηελ 

επίδξαζε ηνπ ζηξεο ζηελ ιεηηνπξγία ηεο ρσξηθήο κλήκεο. Απηφ ην θαηάθεξαλ πξνθαιψληαο 

ζηξεο ζε κία νκάδα επίκπσλ , νη νπνίνη εμεηάζηεθαλ ζηε δνθηκαζία ηνπ πδάηηλνπ ιαβπξίλζνπ 

Morris. Σα απνηειέζκαηα ηεο δνθηκαζίαο έδεημαλ φηη ε επίδνζε ησλ επίκπσλ ήηαλ εμαηξεηηθά 

ρακειή, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην ζηξεο είρε επηδξάζεη αξλεηηθά ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

ρσξηθήο κλήκεο.  Όζν γηα ηνπο αλζξψπνπο, ην παξαπάλσ εχξεκα κεηαθξάδεηαη φηη ην ζηξεο 

θαη ηα γιπθνθνξηηθνεηδή δηαηαξάζζνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δεισηηθήο κλήκεο (ρσξηθήο 

θαη ιεθηηθήο). Δλδηαθέξνλ απνηειεί ε αχμεζε ηεο λνξαδξελεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην 

βαζηθφ θαη πιάγην ππξήλα ηεο ακπγδαιήο, καδί κε ηελ ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ σο απνηέιεζκα ηνπ ζηξεο. ε πεξίπησζε απελεξγνπνίεζεο ησλ 

λνξαδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ ή βιάβεο ησλ ππξήλσλ ηεο ακπγδαιήο, παξαηεξείηαη αλαζηνιή 

ησλ επηδξάζεσλ ζηε ηθαλφηεηα ηεο ρσξηθήο κλήκεο. Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε πιήξε 

αληηδηαζηνιή κε ηα παξαπάλσ πνπ αθνξνχζαλ ηελ παγίσζε ηνπ κλεκνληθνχ πιηθνχ. Η 

έθθξηζε γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ λνξαδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ επεξεάδεη 

ζεηηθά ηελ παγίσζε ηνπ πιηθνχ, αιιά αξλεηηθά ηελ αλάθιεζή ηνπ. Με ηνλ ίδην ηξφπν, 

αληηζηξέθνληαη ηα δεδνκέλα φηαλ αλαζηέιιεηαη ε έθθξηζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαη 

κπινθάξνληαη νη ππνδνρείο ηνπ λνξαδξελεξγηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Η ζπλαηζζεκαηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε 

αμηνζεκείσην ξφιν. Γη‟ απηφ ην ιφγν ν Wolf (2009), απέθπγε λα εθθξάζεη απφιπηα 

ζπκπεξάζκαηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο επηδξάζεηο ηεο θνξηηδφιεο θαηά ηε δηέγεξζε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ έλα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλν πιηθφ. Πξαγκαηνπνίεζε κειέηεο, ζηηο 

νπνίεο ηα ππνθείκελα έπξεπε λα αλαθαιέζνπλ νπδέηεξεο θαη αξλεηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο, 

ελψ ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα πςειά. Απφ ηα δεδνκέλα 

θαηέιεμε φηη ε θνξηηδφιε αλαζηέιιεη ηε κλεκνληθή αλάθιεζε ησλ αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ 

ιέμεσλ, ελψ ε επίδξαζή ηεο ζηελ αλάθιεζε ησλ νπδέηεξσλ ιέμεσλ ήηαλ ακειεηέα. 

Δπνκέλσο, φζν θαιχηεξα θαη λα παγηψλνληαη νη αξλεηηθά θνξηηζκέλεο ιέμεηο (ιφγσ ηεο 

δηέγεξζεο πνπ πξνθαινχλ), δελ παχνπλ λα είλαη επαίζζεηεο ζηηο επηδξάζεηο ηεο θνξηηδφιεο 

θαηά ηελ αλάθιεζε.  

Καηά ηνλ Wolf (2009), ην γεγνλφο φηη ε απφθξηζε ζην ζηξεο νδεγεί ζε κεησκέλε 

κλεκνληθή αλάθιεζε ηνπ αξλεηηθά θνξηηζκέλσλ πιηθνχ, βαζίδεηαη ζηνλ κεραληζκφ ηεο 

απψζεζεο αξλεηηθψλ ή θνβηθψλ γεγνλφησλ θαη αξλεηηθνχ ή απεηιεηηθνχ πιηθνχ. Η 

απψζεζε έρεη ιεηηνπξγηθφ ραξαθηήξα, θαζψο βνεζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα απνθχγεη ηελ 

επαλαβίσζε ηνπ αξλεηηθνχ ζπλαηζζήκαηνο. Με ηελ ηερληθή ηνπ fMRI θαη ηνπ PET, έρεη 

παξαηεξεζεί κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ηππνθάκπεηαο ιεηηνπξγίαο θαηά θαη ηνπ 
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πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ηελ αλάθιεζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκαηηθά ιέμεσλ. Σέινο, ε 

εγθεθαιηθή πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο ζπλδέεηαη κε ηνλ ηππφθακπν ηφζν ζε επίπεδν λεπξψλσλ 

φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγηψλ, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ δηακεζνιάβεζε ηεο ζηελ 

αλάθιεζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλνπ πιηθνχ θαη ζηελ αιιειεπίδξαζή πνπ εκθαλίδεη 

κε ηα επίπεδα θνξηηδφιεο.  

Οη Schwabe θαη ζπλ. (2010), αθήλνπλ πεξηζψξηα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ζρεηηθά κε 

επηπξφζζεηνπο παξάγνληεο πνπ πηζαλφλ λα κεζνιαβνχλ θαη λα κεηαηξέπνπλ ηηο αξλεηηθέο 

επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηελ θάζε ηεο αλάθιεζεο ζε ζεηηθέο. Απηφ ζα εμππεξεηνχζε ηε 

ζεξαπεία ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ κε πςειά επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ ζπληεινχλ 

ζηελ αδπλακία αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ εμαηηίαο ηνπ ζηξεο. 

Έρεη θαλεί φηη ε κλεκνληθή ηθαλφηεηα δηεπθνιχλεηαη φηαλ ην ζηξεο θαη ε απειεπζέξσζε 

γιπθνθνξηηθνεηδψλ θαηά ηελ αλάθιεζε ιακβάλεη ρψξα ζην ίδην πιαίζην πνπ είρε ζπκβεί 

θαηά ηε κάζεζε. Με άιια ιφγηα ην ζηξεο πνπ πξνθαιείηαη θαηά ηε θάζε ηεο κάζεζεο ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν πιαίζην θαη πξνθαιείηαη μαλά ζην ίδην αθξηβψο πιαίζην ζηε θάζε ηεο 

αλάθιεζεο δηεπθνιχλεη ηελ επίδνζε ηεο κλήκεο. Η παξαπάλσ ζέζε  κπνξεί λα εμεγεζεί ππφ 

ην πξίζκα ησλ λεπξσληθψλ δηθηχσλ πνπ ππξνδνηνχληαη απφ ην ζηξεο. Γειαδή, νη νξκφλεο 

ηνπ ζηξεο πνπ απειεπζεξψλνληαη ζηε θάζε ηεο αλάθιεζεο δξνπλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

λεπξψλεο θαη λεπξσληθά δίθηπα εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ πνπ είραλ πξσηχηεξα δξάζεη θαηά ηε 

θάζε ηεο κάζεζεο. Έηζη, ε επαλαιακβαλφκελε ελεξγνπνίεζε ησλ λεπξψλσλ ζηε δχν απηέο 

θάζεηο είλαη εθείλε πνπ θαζηζηά ηελ κλεκνληθή ηθαλφηεηα απνηειεζκαηηθή (Schwabe et al., 

2010). 

 

3.4 Οη επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηελ πνηόηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο 

Αλ θαη ηα φζα πξναλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είραλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηηο θάζεηο ηεο 

κλήκεο (θσδηθνπνίεζε, απνζήθεπζε θαη αλάζπξζε) θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο, ε 

πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο έρεη λα θάλεη κε ηα κλεκνληθά ζπζηήκαηα θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο αλάινγα κε ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ. Δίλαη ήδε γλσζηφ φηη ε δνκή 

ηεο κλήκεο δηαθξίλεηαη ζε πνιιαπιά κλεκνληθά ζπζηήκαηα πνπ δηαθέξνπλ ηφζν ζε επίπεδν 

αλαηνκίαο φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο. Σελ παξαπάλσ ζέζε αζπάδνληαη φινη νη 

ζχγρξνλνη εξεπλεηέο πνπ έρνπλ κειεηήζεη ηε κλήκε (Schwabe et al., 2010). Πέξα φκσο απφ 

ηηο δηαθνξέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα κλεκνληθά ζπζηήκαηα, δελ παχνπλ λα ππνβάιινληαη ζε 

έλα θνηλφ κεραληζκφ επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ.  
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Οη αξρηθέο ζέζεηο πνπ πξνηάζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

ησλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ ήηαλ νη εμήο. Η κλήκε απνηειείηαη απφ ηα ζπζηήκαηα 

γλσζηηθήο κλήκεο (Cognitive memory) θαη απφ ηα ζπζηήκαηα ηεο κλήκεο ζπλήζεηαο (Habit 

memory). Χζηφζν, κία ηέηνηα ζέζε δελ είλαη παξά απινπνηεκέλε εηδηθά ζηελ πεξίπησζε πνπ 

γίλεηαη ιφγνο γηα έλα ηφζν πεξίπινθν εγθεθαιηθφ ζχζηεκα. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ηφζν ηα γλσζηηθά ζπζηήκαηα ηεο κλήκεο φζν θαη ηα ζπζηήκαηα 

ηεο κλήκεο ζπλήζεηαο απνηεινχληαη απφ έλα εχξνο ζχλζεησλ ππνζπζηεκάησλ κε πνηθίιεο 

ιεηηνπξγίεο πνπ βξίζθνληαη ζε κηα ζπλερή αιιειεπίδξαζε. Απηή ε αιιειεπίδξαζε αθπξψλεη 

ηελ παξαπάλσ αδξή θαηεγνξηνπνίεζε γηα ηελ νπνία έγηλε ιφγνο θαη θέξεη ζην θσο 

εληππσζηαθέο κλεκνληθέο δπλαηφηεηεο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε εγθεθαιηθή πεξηνρή ηεο 

ακπγδαιήο, αλ θαη δηακεζνιαβεί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο κλήκεο, δηαζέηεη ξπζκηζηηθνχο 

κεραληζκνχο πνπ ειέγρνπλ, ππξνδνηνχλ θαη επεξεάδνπλ ηα ππφινηπακλεκνληθά ζπζηήκαηα. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν, ε δξαζηεξηνπνίεζε ελφο κλεκνληθνχ ζπζηήκαηνο είλαη δπλαηφλ λα 

πξνεγείηαη ή λα έπεηαη ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο άιισλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ. Με άιια 

ιφγηα, κία κλεκνληθή ιεηηνπξγία δελ ππξνδνηείηαη ζρεδφλ πνηέ κφλε ηεο, αιιά πξνυπνζέηεη 

θαη ηελ ππξνδφηεζε άιισλ κλεκνληθψλ ιεηηνπξγηψλ. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αιιειεπίδξαζε θαη 

ζπλεξγαζία ησλ ζπζηεκάησλ ηεο κλήκεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα απνδεκίσζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ, 

φηαλ είκαη αλαγθαίν. Με ηνλ φξν απνδεκίσζε λνείηαη ε ηθαλφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ λα 

απνδεκηψλνπλ κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπο άιια κλεκνληθά ζπζηήκαηα πνπ ηπρφλ 

δπζιεηηνπξγνχλ. Έηζη επηηπγράλεηαη ε εμηζνξξφπεζε θαη  ε κλεκνληθή ηθαλφηεηα θαζίζηαηαη 

θπζηνινγηθή ζην ζχλνιφ ηεο. Χζηφζν,  νη Schwabe θαη ζπλ. ην 2010 έθαλαλ ιφγν θαη γηα 

έξεπλεο πνπ δελ είλαη ζπκβαηέο κε ηελ παξαπάλσ ζέζε. Γειαδή ππάξρνπλ κειέηεο πνπ  

ππνζηεξίδνπλ κία αληαγσληζηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη ηα κλεκνληθά ζπζηήκαηα φρη κφλν δελ απνδεκηψλνπλ ηπρφλ δπζιεηηνπξγίεο αιιά 

αληίζεηα εληζρχνληαη θαηά ηελ αδπλακία θάπνησλ άιισλ ζπζηεκάησλ. Δλδηαθέξνλ έρεη ην 

γεγνλφο φηη ηφζν ην νμχ φζν θαη ην ρξφλην ζηξεο έρνπλ νξηζκέλεο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

πνηφηεηα ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο, θαζψο επεξεάδνπλ ζπγθεθξηκέλα κλεκνληθά 

ζπζηήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην νμχ ζηξεο έρεη θαλεί φηη εκπιέθεηαη ζηελ δπζιεηηνπξγία 

πνιιαπιψλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ φπσο απηψλ ησλ γλσζηηθψλ θαη ηεο ζπλήζεηαο πνπ 

έγηλε ιφγνο παξαπάλσ.   

Οη ίδηνη εξεπλεηέο (Schwabe et al., 2010) ζέιεζαλ αλ ειέγμνπλ ηελ παξαπάλσ ζέζε 

κειεηψληαο ηελ ρσξηθή κλήκε θαη ηε κλήκε ζπλήζεηαο ζε κία νκάδα πεηξακαηνδψσλ ζε 

δνθηκαζία ηνπ πδάηηλνπ ιαβπξίλζνπ Morris. ηε ζπγθεθξηκέλε δνθηκαζία, ε επίδνζε ηεο 

ρσξηθήο κλήκε βαζίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζηε ιεηηνπξγία ηεο εγθεθαιηθήο πεξηνρήο ηνπ 
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ηππνθάκπνπ, ελψ ε κλήκε ηεο ζπλήζεηαο ζηελ πεξηνρή ηνπ λενξαβδσηνχ ζψκαηνο. Δπί 

πξφζζεηα, ε ρσξηθή κλήκε έρεη λα θάλεη κε ηε δηαδξνκή θνιχκβεζεο ησλ πεηξακαηνδψσλ 

πξνο ηελ αξρηθή ζέζε πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί ε πιαηθφξκα απφ ηνπο εξεπλεηέο, ελψ ε κλήκε 

ζπλήζεηαο κε ηε δηαδξνκή πξνο ηελ αξρηθή ζέζε θαη αλαδήηεζε ηεο λέαο ζέζεο ηεο 

πιαηθφξκαο. Οη εξεπλεηέο κεηά ηελ εθπαίδεπζε ησλ πεηξακαηνδψσλ ζηε δνθηκαζία 

πξνρψξεζαλ ζε πξφθιεζε ζηξεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα θαη ζε αιιαγή ηεο πιαηθφξκαο 

κέζα ζηνλ πδάηηλν ιαβχξηλζν.  Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ιεηηνπξγία ηφζν ηνπ 

ηππνθάκπνπ φζν θαη ηνπ λενξαβδσηνχ ζψκαηνο είρε επεξεαζηεί ζεκαληηθά θαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. Απφ ηε κία, ε απφθξηζε ηνπ λενξαβδσηνχ 

ζψκαηνο είρε δηεπθνιπλζεί, αθνχ ν ιαλζάλνληαο ρξφλνο δηαδξνκήο αλαδήηεζεο ηεο λέαο 

ζέζεο ήηαλ κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ελψ ε απφθξηζε ηνπ ηππφθακπνπ ήηαλ 

απνδπλακσκέλε, αθνχ ν ιαλζάλνληαο ρξφλνο εληνπηζκνχ ηεο αξρηθήο ζέζεο ήηαλ 

κεγαιχηεξνο.   

Απφ ηελ άιιε κεξηά ην ρξφλην θαη παξαηεηακέλν ζηξεο θαίλεηαη επεξεάδεη πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο θαη λα απνηειεί αηηία αλάπηπμεο δηάθνξσλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. πγθεθξηκέλα, 

ε εγθεθαιηθή πεξηνρή πνπ πιήηηεηαη ζεκαληηθά είλαη ν κέζνο πξνκεησπηαίνο θινηφο, φπνπ 

έρεη παξαηεξεζεί αηξνθία κεηά απφ ηελ έθζεζε ζε ρξφλην ζηξεο. Αληηζέησο, ελδηαθέξνλ 

απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πεξηνρή ηνπ πιάγηνπ θαη ξαρηαίνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο εκθαλίδεη 

ζεκαληηθή ππεξηξνθία απφ ην ρξφλην ζηξεο, θάηη ην νπνίν έρεη παξαηεξεζεί θαη ζηελ πεξηνρή 

ηεο ακπγδαιήο. Οη αιινηψζεηο ηεο ακπγδαιήο σο απνηέιεζκα ηεο ππεξηξνθίαο δεκηνπξγνχλ 

ζεκαληηθφηαηα πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ηεο κλήκεο. Φπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, φπσο ην 

κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνβιήκαηα ζηε κλήκε βαζίδνπλ ηελ αλάπηπμή 

ηνπο κεηαμχ ησλ άιισλ ζηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηελ ακπγδαιή (Schwabe et al., 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4:  ΦΤΥΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΦΤΥΙΑΣΡΙΚΔ ΓΙΑΣΑΡΑΥΔ 

 

Σφζν ε κάζεζε φζν θαη ε κλήκε είλαη δπλαηφ λα πξνζθέξνπλ εμαηξεηηθή πξνζαξκνγή ζην 

πεξηβάιινλ γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Χζηφζν, απηή ε πξνζαξκνγή δελ θαζίζηαηαη θαη 

πάληα επηηπρεκέλε ή ζεηηθή. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ε δηαδηθαζία κάζεζεο ιακβάλεη ρψξα ζε 

δπζιεηηνπξγηθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν δεκηνπξγεί δηαηαξαγκέλεο κνξθέο ζθέςεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο απνθξίζεηο. Τπάξρνπλ πνηθίια παξαδείγκαηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ 

παξαπάλσ ζέζε. Μία ζεηξά ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ βαζίδεηαη ζε δηαηαξαγκέλεο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο θαη κλήκεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην ζχζηεκα ηνπ ζηξεο 

ζηνλ νξγαληζκφ. Σν ζηξεο φπσο ήδε έρεη θαλεί επεξεάδεη ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηεο 

κλήκεο ζε νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο (Kolb et al., 2001; Schwabe et al., 

2010). 

  

4.1 Μάζεζε, Μλήκε θαη Μείδνλνο θαηάζιηςε 

Μία ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή πνπ βαζίδεηαη ζε δηαηαξαγκέλεο κνξθέο κάζεζεο θαη κλήκεο 

αιιά θαη ζε δηαηαξαρέο ζπλαηζζήκαηνο απνηειεί ε κείδσλ θαηάζιηςε. Αζζελείο κε βαξχ 

θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην αδπλαηνχλ λα βηψζνπλ επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα ή λα αληιήζνπλ 

εδνλή απφ ραξνχκελα γεγνλφηα. Αηζζάλνληαη κία δηαξθή αλεδνλία, ε νπνία είλαη θαη ν 

θνξκφο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο. Παξάιιεια κε ηε 

ζπκπησκαηνινγία ησλ ζπλαηζζεκάησλ, νη αζζελείο εθδειψλνπλ θαη γλσζηηθά ζπκπηψκαηα, 

πνπ έρνπλ λα θάλνπλ  κε γλσζηηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαζιηπηηθνί 

αζζελείο έρνπλ ηελ ηάζε λα αλαθαινχλ δηαξθψο αξλεηηθά γεγνλφηα ζηε κλήκε ηνπο ή λα 

εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο ή ζπκβάληα. Τπφ ην πξίζκα ηεο 

λεπξνθπζηνινγίαο, ε εθδήισζε ησλ παξαπάλσ ζπκπησκάησλ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο 

απνξξχζκηζεο ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν άμνλαο 

ππεξδξαζηεξηνπνηείηαη κε απνηέιεζκα ν νξγαληζκφο λα εθηίζεηαη δηαξθψο ζε νινέλα θαη 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο γιπθνθνξηηθνεηδψλ. πλεπψο, πνιινί αζζελείο κε κείδνλα 

θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή εκθαλίδνπλ εμαηξεηηθά πςειά επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδψλ γηα 

κεγάιν δηάζηεκα, πξάγκα πνπ απνηειεί λνζεξή θαηάζηαζε γλσζηή σο ππεξθνξηηδνιαηκία. Η 

ππεξθνξηηδνιαηκία, ινηπφλ, ζπλδέεηαη κε ηελ θαηάζιηςε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δπζιεηηνπξγία 

ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ινηπψλ γλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ (Schwabe et al.,2010).  

 

4.2 Μάζεζε, Μλήκε θαη Φνβίεο 
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Έλα ηξίην παξάδεηγκα ςπρνπαζνινγίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζπλδεηηθφ θξίθν 

κεηαμχ ηνπ ζηξεο θαη ηεο κλήκεο είλαη εθείλν πνπ αθνξά ηηο θνβίεο. Πνιιέο απφ απηέο 

αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

αλεμήγεην θαη επίκνλν θφβν πνπ εθθξάδεηαη κε κία ζπκπεξηθνξά απνθπγήο σο πξνο ην 

θνβηθφ γεγνλφο ή αληηθείκελν. Απηφ πνπ έρεη ελδηαθέξνλ είλαη φηη έλα θνβηθφ εξέζηζκα είλαη 

ηθαλφ λα επαλαθέξεη δηάθνξεο θνβηθέο εκπεηξίεο απφ ηε κλήκε, γεγνλφο πνπ αθνινπζείηαη 

απφ ηελ εθδήισζε θφβνπ θαη απνθπγήο. Η βίσζε κηαο ηέηνηαο θαηάζηαζε είλαη πέξα γηα 

πέξα ζηξεζνγφλα θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ε απφθξηζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηνλ νξγαληζκφ 

είλαη εμαηξεηηθά πςειή. Σφζν ην ζηξεο σο βηνινγηθή απφθξηζε φζν θαη ν θφβνο σο γλσζηηθή 

δηεξγαζία εληζρχνπλ ηελ παγίσζε θνβηθψλ εκπεηξηψλ ζηε κλήκε. χκθσλα κε ηνπο Schwabe 

θαη ζπλ. (2010), o ξφινο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηηο θνβίεο είλαη ηφζν ηδηαίηεξνο πνπ 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεξαπεπηηθή αμία ζηε δηαηαξαρή. Έρεη ππνηεζεί φηη αλ ρνξεγεζεί 

θνξηηδφιε ζε έλαλ νξγαληζκφ πξηλ, σζηφζν, ηελ παξνπζία ελφο θνβηθνχ εξεζίζκαηνο, ηφηε νη 

πηζαλφηεηεο εθδήισζεο θνηλσληθήο θνβίαο είλαη κεδακηλέο. 

 

4.3  Μάζεζε, Μλήκε θαη Μεηαηξαπκαηηθή Γηαηαξαρή 

Μία ηξίηε δηαηαξαρή είλαη ε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία 

ζεηξά ζπκπησκάησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε κλήκε θαη ην ζπλαίζζεκα. πγθαηαιέγεηαη 

ζηηο δηαηαξαρέο ηνπ άγρνπο θαη εθδειψλεηαη  κεηά ηελ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζε έλα έληνλν 

ζηξεζνγφλν γεγνλφο φπσο είλαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, νη θπζηθέο θαηαζηξνθέο, ν 

πφιεκνο θιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο απνηειεί κία θαηάζηαζε ζηελ 

νπνία βξίζθεηαη ην άηνκν ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα απνθχγεη νηηδήπνηε ηνπ ζπκίδεη ην 

ηξαπκαηηθφ γεγνλφο πνπ έρεη βηψζεη θαη λα απνβάιιεη ηηο νπνηεζδήπνηε ζθέςεηο θαη κλήκεο 

ζρεηηθά κε απηφ. Η ηππηθή ζπκπησκαηνινγία ηεο δηαηαξαρήο αθνξά αλαδξνκέο ζην 

παξειζφλ, αλαβίσζε ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο, δηαηαξαρέο χπλνπ, επεξεζηζηφηεηα, 

ζεμνπαιηθή δπζιεηηνπξγία, θαηάζιηςε, αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά (Γησηάθνο & Σζηιηάθνπ, 

2008). Σα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα δηαδέρνληαη κία πην ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξηνπνίεζε ζε 

ηξεηο νκάδεο. Η πξψηε αθνξά ηελ επαλαβίσζε ηεο ζηξεζνγφλνπ εκπεηξίαο (re-experience) κε 

ζπκπηψκαηα φπσο νη εθηάιηεο θαη ηα flashbacks, ε δεχηεξε αθνξά ηελ απνθπγή εξεζηζκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ην ζηξεζνγφλν γεγνλφο (avoidance) θαη ε ηξίηε αθνξά ηελ ππεξδηέγεξζε (hyper 

arousal) πνπ βηψλεη ην άηνκν θαηά ηηο μαθληθέο θαη έληνλεο αληηδξάζεηο πνπ παξνπζηάδεη. Γηα 

λα δηαγλσζηεί θάπνηνο κε δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο πξέπεη λα εθδειψλεη έλα κέξνο 

ηεο ζπκπησκαηνινγίαο πάλσ απφ έλα κήλα. Αλεμαξηήησο φκσο ηε ρξνληθή δηάξθεηα ησλ 



36 
 

ζπκπησκάησλ, ζε πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο επηθέξνληαη ζνβαξέο θαη ρξφληεο ζπλέπεηεο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ (Brown & Wolfe, 1994).   

 

4.3.1 Νεπξνθπζηνινγηθό Τπόβαζξν Μεηαηξαπκαηηθήο Γηαηαξαρήο  

Δλδηαθέξνλ απνηεινχλ νη εθηελείο έξεπλεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε αζζελείο πξνθεηκέλνπ 

λα γίλεη ζαθήο ν ξφινο πνπ παίδνπλ ηα δηάθνξα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη νη εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζπλήζσο εκπιέθνληαη ζηε ζπκπησκαηνινγία ηε 

κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο ηνπ ζηξεο. χκθσλα κε ηνπο Southwick θαη ζπλ. (1994) ην 

ληνπακηλεξγηθφ, ζεξνηνληλεξγηθφ, λνξαδξελεξγηθφ ζχζηεκα αιιά θαη ν άμνλαο ππνζαιάκνπ-

ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ, θαζψο θαη ηα ελδνγελή νπηνεηδή εκπιέθνληαη ζε κία ζεηξά 

ζπκπησκάησλ πνπ εθδειψλνληαη ζηε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή.  

Αζζελείο κε κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο θαίλεηαη λα εκθαλίδνπλ ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ 

αδξελεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο, ελψ ηα γιπθνθνξηηθνεηδή ηνπο είλαη 

ζεκαληηθά ρακειά. Απηνχ ηνπ είδνπο ε αληίθαζε ζηα επίπεδα δελ είλαη ηπραία αιιά 

απνξξέεη απφ ηνπο αξλεηηθνχο αλαηξνθνδνηηθνχο κεραληζκνχο θαη ηελ ππεξεπαηζζεζία πνπ 

έρεη δεκηνπξγεζεί ζηνπο αλνζνινγηθνχο ηζηνχο ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Η «πξνζπάζεηα» 

ησλ αξλεηηθψλ αλαηξνθνδνηηθψλ κεραληζκψλ λα ειέγμνπλ θαη λα  παξεκπνδίζνπλ ηελ 

απειεπζέξσζε ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζε ζπλζήθεο ζηξεο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ κφληκε 

κείσζε ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Απηφ φκσο πνπ έρεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηνπο εξεπλεηέο 

είλαη φηη νη παξαπάλσ βηνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ νξγαληζκφ είλαη εθείλεο πνπ 

επζχλνληαη γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηε κλεκνληθή δηαδηθαζία ζε κία ηέηνηα δηαηαξαρή. 

Οη Schwbe θαη ζπλ. (2010) βαζηδφκελνη ζην γεγνλφο φηη ην ζηξεο εληζρχεη ηελ παγίσζε ηεο 

κλήκεο, ππέζεζαλ φηη ε ππεξδηέγεξζε πνπ βηψλνπλ νη αζζελείο κε κεηαηξαπκαηηθή 

δηαηαξαρή νδεγεί ζε επαλα-παγίσζε ηνπ ηξαπκαηηθνχ, θνβηθνχ γεγνλφηνο. Η ππφζεζε ηεο 

επαλα-παγίσζεο (Over-consolidation hypothesis) έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν πνηθίισλ 

εξεπλψλ πνπ κειεηνχλ δηάθνξεο θαξκαθνινγηθέο ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ 

απνθπγή ηεο ελίζρπζεο ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ ζηε κλήκε. Γεδνκέλνπ φηη ε 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ β-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ αδξελεξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο δηακεζνιαβεί ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο δηέγεξζεο θαη ηελ επαλα-παγίσζεο, έγηλε 

έξεπλα γχξσ απφ δηάθνξνπο αληαγσληζηέο θαη αγσληζηέο. Απηφ πνπ βξέζεθε ήηαλ φηη ε 

ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ησλ β-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ είλαη δπλαηφ λα απνηξέςεη ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή ππεξδηέγεξζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηεο ελδπλάκσζε ηνπ ηξαχκαηνο ζηε 

κλήκε. Σν ίδην ηζρχεη θαη κε ηε ρνξήγεζε κηθξήο δφζεο γιπθνθνξηηθνεηδψλ κε ζθνπφ ηελ 
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ειαθξψο αλχςσζε ησλ επηπέδσλ ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ. Καη κε ηελ κία θαη κε ηελ άιιε 

θαξκαθεπηηθή πξνζέγγηζε, ε αλάθιεζε ηνπ ζηξεζνγφλνπ γεγνλφηνο αλαζηέιιεηαη, πξάγκα 

πνπ απνηξέπεη ηελ επαλα-παγίσζε ηνπ ζηε κλήκε. Η παζνγέλεηα  ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο, σζηφζν, εκπιέθεη πνιιαπιά κλεκνληθά ζπζηήκαηα (ηππφθακπνο, ακπγδαιή, 

πξνκεησπηαίνο θινηφο θ.ά) θαη έρεη επηδξάζεηο φρη κφλν ζηε θάζε ηεο παγίσζεο αιιά θαη ζηε 

θάζε ηεο θσδηθνπνίεζεο θαη ηεο αλάζπξζεο (Schwabe et al., 2010).  

 

4.3.2 Μεηαηρκηαθό ζύζηεκα 

Σν κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα είλαη γλσζηφ φηη εκπιέθεηαη  ζε πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ είλαη ε  ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά, ην θαγεηφ θαη ε δίςα. 

Χζηφζν, έρεη απνδεηρηεί φηη ζρεηίδεηαη θαη κε ζπλαηζζεκαηηθέο εκπεηξίεο θαη αληηδξάζεηο ηνπ 

αηφκνπ αιιά θαη κε δηεξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. Πεξηιακβάλεη 

πεξηνρέο φπσο είλαη ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, ε ακπγδαιή θαη ν ηππφθακπνο. Σν κεηαηρκηαθφ 

ζχζηεκα θαηέρεη κεγάιν αξηζκφ ππνδνρέσλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ, πξάγκα πνπ ην θάλεη 

ηδηαίηεξα επαίζζεην ζε ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα. Ιδηαίηεξα φηαλ απηά ηα εξεζίζκαηα 

ζπκβαίλνπλ ζε πνιχ λεαξή ειηθία ηφηε επηδξνχλ επηβαξπληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο θαζψο είλαη γλσζηφ φηη δελ έρεη νινθιεξψζεη ηε κπαιίλσζε ηεο 

πξηλ απφ ηα 30 έηε. Σν γεγνλφο απηφ ζχκθσλα κε ηνπο Lockwood, Salvi,  Coad, Towsley, 

Wack θαη Murphy (1998) πξνθαιεί επαισηφηεηα ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο  ζην πξψηκν 

ςπρηθφ ζηξεο, πνπ ηείλεη αλαραηηίζεη ηελ σξίκαζε ηνπ θαη λα πξνθαιέζεη 

δπζιεηηνπξγηθφηεηα. πλεπψο, ηα άηνκα πνπ έρνπλ έξζεη αληηκέησπα κε θάπνην έληνλν 

ζηξεζνγφλν γεγνλφο ζε λεαξή ειηθία, παξνπζηάδνπλ δηθαηνινγεκέλα κία αλσκαιία ζηηο 

ιεηηνπξγίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο, θαζψο θαη ζε δηεξγαζίεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πνπ 

ππεξεηεί ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ζηηο πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλεη. Σαπηφρξνλα κε απηέο 

ηηο αλσκαιίεο παξνπζηάδνληαη θαη ηα ζπκπηψκαηα ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο, ηα 

νπνία νμχλνπλ δηαηαξαρέο ηεο κλήκεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

4.3.2.1 Ακπγδαιή 

Η ακπγδαιή, είλαη θαη απηή πεξηνρή πνπ εκπιέθεηαη ζε πνηθίιεο δηεξγαζίεο φπσο ε άδειε 

κλήκε, ε εγγελήο θνβηθή αληίδξαζε ζε ζηξεζνγφλα γεγνλφηα ή δηαθνξεηηθά ε αληίδξαζε 

κάρεο ή θπγήο, ε ζπλείδεζε ή κε κηαο ζπλαηζζεκαηηθήο θαηάζηαζεο, ε απνζήθεπζε 

ζπλαηζζήκαηνο επί ηεο αγρνγφλνπ εκπεηξίαο θαη ε εθκάζεζε κε ιεθηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. 
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Καηά ηνπο Bremner θαη ζπλ. (1994) έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ακπγδαιήο παξνπζηάδεηαη 

θαηά ηελ παξνπζία θνβηθψλ, απεηιεηηθψλ θαηαζηάζεσλ, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ εθδήισζε 

επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Η επηζεηηθφηεηα φπσο αλαθέξεηαη θαη παξαθάησ, απνηειεί 

ζχκπησκα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο κε κεγάιε ζπρλφηεηα εθδήισζεο. Η 

πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο εκθαλίδεη έληνλε δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν αθφκε θαη φηαλ θέξνπκε 

ζηε κλήκε καο ζηξεζνγφλεο θαηαζηάζεηο, ρσξίο λα ηηο βηψλνπκε. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

αλάζπξζεο,  ππξνδνηείηαη ε έθθξηζε λεπξνδηαβηβαζηψλ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα αιινηψλνπλ ηα 

λεπξσληθά ζπζηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηεξγαζίεο ηεο κλήκεο  (Teicher et al., 2003). 

 

4.3.2.2 Ιππόθακπνο 

χκθσλα κε ηνπο King θαη ζπλ. (2000), o ηππφθακπνο είλαη  πεξηνρή κε ηδηαίηεξε 

πιαζηηθφηεηα, θαζψο ε κπειίλσζε ηνπ  δελ έρεη νινθιεξσζεί ζηελ λεαξή αθφκε ειηθία. 

Δίλαη απφ ηηο ιίγεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο πνπ ζπλερίδνπλ ηε λεπξνγέλεζε ηνπο αθφκε θαη 

ρξφληα κεηά ηε γέλλεζε. πληειεί ζε πνηθίιεο ιεηηνπξγίεο αιιά πην ζεκαληηθέο είλαη απηέο  

ηεο κάζεζεο, ηεο ξχζκηζεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο θαη ηεο κλήκεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο 

δεισηηθήο κλήκεο. Λεηηνπξγίεο ζαλ απηέο ζπλδένπλ ην ζπλαίζζεκα κε ηε κλεκνληθή 

ηθαλφηεηα, δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα ζηελ απνζήθεπζε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ 

είλαη έληνλα θνξηηζκέλεο φπσο είλαη εκπεηξίεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο πνπ έρεη βηψζεη 

θάπνηνο (Bremner et al., 1994). χκθσλα κε ηνπο Bremner θαη ζπλ. (1997) φζν πην λσξίο 

έξζεη θάπνηνο αληηκέησπνο κε κία ηέηνηα εκπεηξία ηφζν πην θαηαζηξνθηθή ζα είλαη, εμαηηίαο 

απηήο αθξηβψο ηεο πιαζηηθφηεηαο πνπ δηαζέηεη ν ηππφθακπνο. Πέξαλ ησλ άιισλ, είλαη 

πινχζηνο ζε ππνδνρείο γιπθνθνξηηθνεηδψλ φπσο θαη νη πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο, πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη φηη ζε ζπλζήθεο ζηξεο δξαζηεξηνπνηείηαη έληνλα θαη παξνπζηάδεη ζνβαξή 

επαηζζεζία. Πην αλαιπηηθά, ηε ζηηγκή πνπ ην άηνκν βξίζθεηαη αληηκέησπν κε έλα έληνλν 

ζηξεζνγφλν γεγνλφο, απμάλνληαη ηα επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδψλ ηνπ πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

δξάζεο κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη 

κε ηελ επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζην ζηξεζνγφλν γεγνλφο, πξνθαιείηαη «ηνμηθφηεηα» πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα λεπξψλσλ θαη δελδξηηψλ ζηελ πεξηνρή. Οη Teicher θαη ζπλ. 

(2003) εληφπηζαλ ηνλ εθθπιηζκφ ηεο εγθεθαιηθήο πεξηνρήο ηνπ ηππνθάκπνπ λα ζπκβαίλεη 

θπξίσο ζηα CA1 θαη CA4 πεδία. Κάηη ηέηνην βέβαηα ζα επεξέαδε θαη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

ππεξεηεί. Με ηε βνήζεηα ηνπ MRI, νη εξεπλεηέο Bremner θαη ζπλ. (1997) κειέηεζαλ ηε 

ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ ηππνθάκπνπ ζε άηνκα κε ηζηνξηθφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη 

παξνχζα δηάγλσζε δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπλ ζε θάπνηα 
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ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ην βαζκφ επίδξαζεο ηνπ ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ν φγθνο ηεο πεξηνρήο ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά, ελψ ηαπηφρξνλα 

ζεκεηψλνληαη ειιείκκαηα ζηε ιεθηηθή κλήκε. Πην ζπγθεθξηκέλα δηαπίζησζαλ φηη ν φγθνο 

ηεο αξηζηεξήο πιεπξάο ηνπ ηππνθάκπνπ είλαη 12% κηθξφηεξνο θαη ηεο δεμηάο πιεπξάο 5% 

κηθξφηεξνο θαηά κέζν φξν απφ ην θπζηνινγηθφ. Η ζπξξίθλσζε ηεο εγθεθαιηθήο πεξηνρήο 

πνιιέο θνξέο ζπλδπάδεηαη κε κία αχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ. Αθφκε, ηα 

άηνκα πνπ γελληνχληαη κε κηθξφηεξν φγθν ηππνθάκπνπ ηείλνπλ λα είλαη πην επηξξεπείο ζηελ 

εθδήισζε ζπκπησκάησλ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο, εθφζνλ έρνπλ πέζεη ζχκαηα κηαο 

ζηξεζνγφλνπ θαηάζηαζεο. Σν ίδην αθξηβψο ππνζηήξημαλ νη Villarreal, Hamilton, Petropoulos, 

Driscoll, Rowland, Griego θαη ζπλ. (2002) ιέγνληαο φηη πην επάισηα ζηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαηαξαρήο είλαη ηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ σο πξνυπάξρνπζα θαηάζηαζε κηθξφηεξν φγθν 

ηππνθάκπνπ. Οη ζπγθεθξηκέλνη εξεπλεηέο κίιεζαλ ηαπηφρξνλα θαη γηα αηξνθία ιεπθήο 

νπζίαο πνπ δηαπηζηψλεηαη ζηα άηνκα κε δηαηαξαρή. Χζηφζν, απηφ πνπ ρξήδεη πεξηζζφηεξεο 

κειέηεο είλαη αλ ηειηθά ην ζηξεζνγφλν γεγνλφο επεξεάδεη ηνλ φγθν ηνπ εγθεθαιηθήο 

πεξηνρήο ηνπ ηππνθάκπνπ ή είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαηαξαρήο ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. 

Απηφ ην εξψηεκα είραλ ζέζεη πνιχ λσξίηεξα νη Bremner θαη ζπλ. (1997) ην νπνίν έκεηλε 

αλαπάληεην γηα πνιιά ρξφληα. Δλδερνκέλσο, ην ςπρηθφ ηξαχκα είλαη απηφ πνπ επηδξάεη ζε 

δηάθνξα ζηάδηα ηεο αλάπηπμεο ηεο πεξηνρήο θαη επεξεάδεη  ηε ζρέζε ηεο κε ηε κλήκε. 

Φαίλεηαη ινηπφλ λα παξεκβαίλεη ζηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηππνθάκπνπ θαζηζηψληαο ηνλ 

ππεχζπλν θαη γηα ηελ κεηέπεηηα εθδήισζε δηαηαξαρψλ, φπσο ην κεηαηξαπκαηηθφ ζηξεο 

(Bremner, Narayan, Staib, Southwick & McGlashan,1999; Kolb et al., 2001). Οη King θαη 

ζπλ. ην 2000 κίιεζαλ επίζεο γηα ζεκαληηθή ππναλάπηπμε ηνπ ηππνθάκπνπ θαη γηα αθφινπζεο 

δηαηαξαρέο ζηε κλήκε πνπ αθνξνχλ  κέξνο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο δηαηαξαρήο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ιίγν αξγφηεξα νη Bremmer θαη ζπλ. (2003) έιεγμαλ ηνλ φγθν ηνπ ηππνθάκπνπ 

θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ιεθηηθήο κλήκεο κε ηε ρξήζε MRI θαη ηνκνγξαθίαο εθπνκπήο 

πνδηηξνλίσλ αληίζηνηρα. Καηέιεμαλ ζηα ίδηα απνηειέζκαηα κε πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, κε ηε 

δηαθνξά φηη  ε έθπησζε ηεο ιεθηηθήο κλήκεο είλαη απνηέιεζκα ηεο θπηηαξηθήο απψιεηαο 

ζηελ αξηζηεξή θπξίσο πιεπξά ηνπ ηππνθάκπνπ. ηελ έξεπλά ηνπο ηα ππνθείκελα πνπ είραλ 

εθηεζεί ζηε ζηξεζνγφλν ζπλζήθε ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη είραλ δηαγλσζηεί κε 

δηαηαξαρή κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο αδπλαηνχζαλ λα αλαθαιέζνπλ κία παξάγξαθν ή λα 

αλαζχξνπλ ζηε κλήκε ηνπο κία ζεηξά απφ ιέμεηο πνπ ηνπο είραλ δνζεί λα επεμεξγαζηνχλ 

λσξίηεξα. Απηφ νθεηιφηαλ ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ηππνθάκπνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

δνθηκαζηψλ κλήκεο (Kolb et al., 2001). Οη Teicher θαη ζπλ. (2003) κειεηψληαο θαη εθείλνη ηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ ηππνθάκπνπ ζε άηνκα κε ηζηνξηθφ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πξφζζεζαλ ηνλ 
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φξν δηαζρηζηηθή ακλεζία. Πξφθεηηαη γηα ηελ αδπλακία αλάζπξζεο ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ, 

φπσο ε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζε πνιχ κηθξή ειηθία. Οη εξεπλεηέο ζπκθψλεζαλ πάλησο 

φηη ζηξεζνγφλα γεγνλφηα, φπσο ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ελδερνκέλσο λα κελ νδεγήζνπλ 

ζε θαηαζηξνθή θαη δπζιεηηνπξγία ηνπ ηππνθάκπνπ, αιιά απηφ πνπ ην πξνυπνηίζεηαη είλαη ε 

κεηέπεηηα εθδήισζε ζπκπησκαηνινγίαο ηεο δηαηαξαρήο κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. 

 

4.3.2.1 Πξνκεησπηαίνο θινηόο 

Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο είλαη κία εθηελήο πεξηνρή πνπ κεζνιαβεί θαηά θχξην ιφγν ζε 

γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, ζε δηεξγαζίεο ηεο κλήκεο θαη ζηε ξχζκηζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δίλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεηε πεξηνρή ζε ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο. Σν ζηξεο είλαη δπλαηφ λα 

πξνθαιέζεη αιιαγέο ηφζν ζε επίπεδν δνκήο φζν θαη ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (Gold, Shin, Orr, Carson, Raunch, Macklin, & Pitman, 2011). 

Έρνπλ δηεμαρζεί πνιιέο έξεπλεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο, νη νπνίεο 

είλαη ηδηαίηεξα εκθαλείο ζε άηνκα κε κεηαηξαπκαηηθή δηαηαξαρή. Με ηε βνήζεηα ηερληθψλ 

λεπξναπεηθφληζεο, έρεη γίλεη κειέηε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πξνκεησπαηνχ θινηνχ  ζε αζζελείο 

πνπ είραλ βηψζεη ζην παξειζφλ κηα έληνλε ηξαπκαηηθή εκπεηξία. Οη αζζελείο απηνί 

θαινχληαη ζπρλά λα επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηε ζηξεζνγφλα εκπεηξία (π.ρ ζεμνπαιηθή 

θαθνπνίεζε) ή εθηίζεληαη ζε ιεθηηθφ θαη νπηηθφ πιηθφ ζρεηηθφ κε απηή. Σαπηφρξνλα, 

γίλνληαη κεηξήζεηο ζε επίπεδν εγθεθάινπ. Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο έρνπλ δείμεη 

φηη ε πεξηνρή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη θπξίσο ηνπ κέζνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ειάρηζηα. ε αληίζεζε, ε πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο παξνπζηάδεη έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα. Σαπηφρξνλα, κε ηε ρακειή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, έρεη 

παξαηεξεζεί θαη κεησκέλνο φγθνο ηεο ζπγθεθξηκέλε πεξηνρήο ζε άηνκα κε κεηαηξαπκαηηθή 

δηαηαξαρή (Bremner et al., 1999; Heim et al., 2009, Gold et al., 2011). 

Σφζν ε ππνδξαζηεξηφηεηα φζν θαη ν κεησκέλνο φγθνο ηνπ θινηνχ επζχλνληαη γηα έλα 

κέξνο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο ηεο κεηαηξαπκαηηθήο δηαηαξαρήο φπσο είλαη ε εγξήγνξζε θαη ε 

αθνχζηα αλάζπξζε ησλ ζηξεζνγφλσλ γεγνλφησλ. Δπνκέλσο, ην ζηξεο κία εκπεηξίαο έρεη 

επηδξάζεη ζεκαληηθά ζηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα λα 

δηακεζνιαβήζεη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλάπηπμε ςπρνπαζνινγίαο (Bremner et al., 1999; 

Heim et al., 2009, Gold et al., 2011).  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΡΔ ΚΑΙ ΠΑΙΓΚΙΚΟ ΣΡΑΤΜΑ 

 

5.1 Σν ζηξεο ηεο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο 

 χκθσλα κε ηνπο Mullen, Martin, Anderson, Romans θαη Herbinson (1996), ε 

ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, φπσο έρεη δεηρζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην απνηειεί έλα έληνλα 

ζηξεζνγφλν θαηλφκελν κε ηδηαίηεξν ςπρνινγηθφ ππφβαζξν, θαζψο ζέηεη ζε εγξήγνξζε 

πνιινχο λεπξσληθνχο κεραληζκνχο θαη εγθεθαιηθέο δνκέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

ζπλαίζζεκα, ηε κλήκε θαη ην ζηξεο. Όηαλ κάιηζηα ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε ηπγράλεη λα 

ζπκβαίλεη ζε αλήιηθα άηνκα, ηφηε ε ιεηηνπξγία ησλ παξαπάλσ δνκψλ θαζίζηαηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ δηαηαξαγκέλε εμαηηίαο ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπο. Η βιάβε θαη ε δπζιεηηνπξγία ησλ 

εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ φπσο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηνπ ηππνθάκπνπ, ηεο ακπγδαιήο 

θαη άιισλ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζε επίπεδν νξγαληθφ αιιά θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη ην 

ςπρνινγηθφ ππφβαζξν ηνπ νξγαληζκνχ. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη 

λεαξά ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αληηιακβάλνληαη ηε ζεμνπαιηθή παξαβίαζε σο έλα 

έληνλα απεηιεηηθφ γεγνλφο απφ ην νπνίν αδπλαηνχλ λα δηαθχγνπλ, πξάγκα πνπ επηθέξεη 

δπζκελείο επηπηψζεηο. Οη εγθεθαιηθέο δνκέο, πνπ  πξναλαθέξζεθαλ, πιήηηνληαη ζεκαληηθά 

απφ ηα αλππέξβιεην ζηξεο ηεο θαθνπνίεζεο δεκηνπξγψληαο ζην άηνκν κία επάισηε δηάζεζε 

αλάπηπμεο ςπρνπαζνινγίαο. Η θχξηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα αλήιηθα 

ζχκαηα είλαη απηή ηεο δηαηαξαρήο ηνπ κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο. Χζηφζν, θάζε είδνπο 

ζεμνπαιηθή παξελφριεζε, απνηειεί έλα ηζρπξφ ζηξεζνγφλν γεγνλφο πνπ ηξαπκαηίδεη ην 

παηδί-ζχκα κε ηνλ έλα ή κε ηνλ άιιν ηξφπν (Moore, Gaskin & Indig, 2013). 

  

5.1.1 Ακλεζία απηό-αλαθνξάο   

χκθσλα κε ηνπο Ghetti, Edelstein, Goodman, Cordòn, Quas, Alexander θαη ζπλ. (2006), 

ζε πεξηπηψζεηο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αλειίθσλ ή ελειίθσλ αθνινπζεί κία αλαθξηηηθή 

δηαδηθαζία, ε νπνία ιακβάλεη ρψξα πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξαθνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

εγθιήκαηνο. Σα ζχκαηα θάλνπλ πξνζπάζεηα λα επαλαθέξνπλ ζηε κλήκε ηνπο ηα γεγνλφηα 

ηεο θαθνπνίεζεο πνπ ππέζηεζαλ. Δίλαη κία έληνλα ζηξεζνγφλνο δηαδηθαζία, θαζψο θέξεη 

βαξχ ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν ηφζν θαηά ηελ αλάθιεζε φζν θαη θαηά ηελ νκνινγία. Γη‟ απηφ 

ην ιφγν ε απφζπαζε φιεο ηεο αιήζεηαο απφ ηα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο είλαη 

ζρεδφλ αδχλαηε ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο. 
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Κπξίσο, ηα άηνκα ζχκαηα λεαξήο ειηθίαο είλαη απηά πνπ θαηαθεχγνπλ ζηελ απνθάιπςε 

ιαλζαζκέλσλ κλεκψλ (false memories). Οη ιαλζαζκέλεο κλήκεο βαζίδνληαη ζε ςεπδή ή 

παξαπνηεκέλα αζπλερή γεγνλφηα ηεο θαθνπνίεζεο, ηα νπνία αλαθέξνληαη σο αιεζηλά. Η 

παξαπνίεζε πνπ πθίζηαληαη δελ απνηειεί εθνχζην θαηαζθεχαζκα θαη ζπλεηδεηή κπζνπιαζία 

ησλ λεαξψλ αηφκσλ αιιά κία αζπλείδεηε δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ηνπ ηξαχκαηνο απφ ηε 

κλήκε ηνπο. Μία ηέηνηα δηαδηθαζία  ζπληζηά έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν άκπλαο ηνπ αηφκνπ 

απέλαληη ζηελ αλάθιεζε ηεο θαθνπνίεζεο πνπ νλνκάδεηαη απψζεζε. Καηά ηελ ελειηθίσζε 

ηα άηνκα είλαη δπλαηφλ λα αλαθηήζνπλ ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ησλ γεγνλφησλ θαη λα 

επαλαθέξνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο ηελ θαθνπνίεζε σο είρε. Η ςπρνζεξαπεία πνιιέο θνξέο 

είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ηα ζχκαηα λα αλαθαιέζνπλ επηηπρψο ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο 

ηεο θαθνπνίεζεο.  

Σν γεγνλφο φηη ηα κλεκνληθά ίρλε πνπ έρεη αθήζεη ην ηξαχκα επαλαθέξνληαη ζηε κλήκε 

ζε κεηαγελέζηεξν δηάζηεκα ζεκαίλεη φηη δελ είραλ ραζεί πνηέ αιιά αληηζέησο είραλ 

δηαηεξεζεί κε κεγάιε ζεκαζία. Δξεπλεηέο θαη επαγγεικαηίεο πνπ αζρνινχληαη κε απην-

αλαθνξέο ζπκάησλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο ππνζηεξίδνπλ φηη ηα θελά ηεο κλήκεο είλαη 

ζπρλφ θαηλφκελν ζηηο πξψηεο θαηαζέζεηο (self-reported amnesia). Σα ππνθείκελα αδπλαηνχλ 

λα αλαθαιέζνπλ επαξθψο ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο ή αλαθέξνπλ δηαθεθνκκέλεο (αζχλδεηεο) 

ζθελέο ζηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο αλάθιεζεο. ε κεηέπεηηα αλαθξίζεηο πνπ ηα άηνκα έρνπλ 

ελειηθησζεί έρεη θαλεί λα παξνπζηάδνπλ βειηίσζε ζηελ αλάθιεζε ησλ γεγνλφησλ, 

ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά ηεο κλήκεο ηνπο. Χζηφζν, ε βειηησκέλε αλάθιεζε δελ βαζίδεηαη 

ζε βειηησκέλε κλεκνληθή ηθαλφηεηα. Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ ε αδπλακία αλάθιεζεο 

δελ νθεηιφηαλ ζε αδπλακία ηεο κλήκεο. Η αλάγθε απνθπγήο επαλαθνξάο ηεο ηξαπκαηηθήο 

εκπεηξίαο ζηε κλήκε θαη ν θίλδπλνο ςπρηθνχ επαλαηξαπκαηηζκνχ, ζέηνπλ ζε ιεηηνπξγία ηνλ 

κεραληζκφ ηεο απψζεζεο θαη αλαδεηθλχνπλ ην θαηλφκελν ηεο ακλεζίαο απην-αλαθνξάο. 

Δπνκέλσο, ε απψζεζε ησλ γεγνλφησλ είλαη απηή πνπ δεκηνπξγεί ηα θελά ηεο κλήκεο πνπ 

ιαλζαζκέλα ζεσξνχληαη σο κλεκνληθά ειιείκκαηα (Ghetti et al., 2006). 

 

5.1.2 Αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία απην-αλαθνξώλ 

Σα πεξηζζφηεξα αλήιηθα ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο αξλνχληαη λα απνθαιχςνπλ 

ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο πνπ ππέζηεζαλ πξνθαιψληαο ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. 

Οξηζκέλνη απφ απηνχο κειεηνχλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απφθξπςε ή 

απνζηψπεζε ησλ γεγνλφησλ ελψ άιινη ηξέρνπλ κία ζεηξά εξεπλψλ αλαζθφπεζεο 
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πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθξίβεηα ηεο κλήκεο ησλ ζπκάησλ κέζα απφ 

κία ζεηξά απην-αλαθνξψλ (Ghetti et al., 2006). 

Η έξεπλα αλαζθφπεζεο ζπληζηά κία ρξφληα θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, θαζψο νη 

ζπλεληεχμεηο ιακβάλνπλ ρψξα ζε δχν ρξνληθά δηαζηήκαηα: ηελ αλήιηθε δσή ακέζσο κεηά 

ηελ θαθνπνίεζε θαη κεηά απφ ρξφληα ζηελ ελήιηθε δσή. Οη εξεπλεηέο αλαζθφπεζεο 

ζπγθεληξψλνπλ ιεπηνκέξεηεο κέζα απφ ηηο θαηαζέζεηο θαη εμεηάδνπλ: ηη αθξηβψο ζπκνχληαη 

ηα ζχκαηα κεηά ηελ θαθνπνίεζε, ηη αδπλαηνχλ λα ζπκεζνχλ θαη ηη ηειηθά ζπκνχληαη κεηά 

απφ θαηξφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ειέγρνπλ ηελ αθξίβεηα κεηαμχ ηεο ππνθεηκεληθήο πεξηγξαθήο 

ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ γεγνλφησλ αιιά θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ απην-

αλαθνξψλ. Δίλαη ζχλεζεο θαηλφκελν,  ηα ππνθείκελα λα κελ απνθαιχπηνπλ ηελ θαθνπνίεζή 

ηνπο ή ζηνηρεία απφ απηή φηαλ ηνπο δεηείηαη. Αληηζέησο, κεηά απφ θάπνηα ρξφληα επηρεηξνχλ 

νη ίδηνη λα νκνινγήζνπλ ή ηειηθψο καξηπξνχλ ηα φζα ηνπο ζπλέβεζαλ.  Σν γεγνλφο φηη ηα 

ηξαπκαηηθά γεγνλφηα δελ απνθαιχπηνληαη ζηελ θαηάζεζε πνπ ιακβάλεη ρψξα άκεζα κεηά 

ηελ θαθνπνίεζε αιιά νκνινγνχληαη κεηά απφ θάπνηα ρξφληα, δελ ππνδεηθλχεη ζε θακία 

πεξίπησζε νπνηαδήπνηε εθνχζηα απφθξπςε ηεο αιήζεηαο ή χπαξμεο κλεκνληθψλ 

ειιεηκκάησλ θαη θελψλ κλήκεο. Σν αλππέξβιεην ζηξεο ηεο θαθνπνηεηηθήο πξαθηηθήο σζεί ηα 

άηνκα-ζχκαηα λα θαηαζηείινπλ ηηο νπνηεζδήπνηε ηξαπκαηηθέο κλήκεο, ελψ κε ηα ην πέξαο 

θάπνησλ ρξφλσλ ην ζηξεο κεηψλεηαη θαη έηζη νη κλήκεο επαλαθέξνληαη. Απνηειεί ηδηαίηεξα 

ελδηαθέξνλ ην γεγνλφο φηη φζν ηα ζχκαηα επηρεηξνχλ λα αλαθαιέζνπλ ιεπηνκέξεηεο ησλ 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ηφζν πην ειιηπήο είλαη ε θαηάζεζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν φζν 

πεξηζζφηεξεο απφπεηξεο αλάθιεζεο γίλνληαη ηφζν πην αλαπνηειεζκαηηθέο είλαη νη απην-

αλαθνξέο. Απηφ έρεη παξαηεξεζεί ζηα πεξηζζφηεξα ζχκαηα παηδηθνχ ηξαχκαηνο θαη είλαη 

γλσζηφ κε ηνλ φξν «Forgetting». Ο φξνο απηφο πνπ ζπλήζσο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλνπο εγθιεκαηνιφγνπο θαη πξαγκαηνγλψκνλεο παξαπέκπεη ζε πξφζθαηξα θελά 

κλήκεο πνπ έρνπλ νη κάξηπξεο θαη ηα νπνία ππξνδνηνχληαη απφ  ηηο ζπλερείο πξνζπάζεηεο 

αλάθιεζεο ή θάζε άιινπ είδνπο δηαδηθαζία παξέκβαζεο.  Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη 

είλαη φηη ηειηθά νη ηα κλεκνληθά ίρλε ηεο θαθνπνίεζεο ππάξρνπλ αιιά απσζνχληαη ηελ 

δεδνκέλε ζηηγκή ηεο θαηάζεζεο πνπ ιακβάλεη ρψξα άκεζα. Με βάζε ηα παξαπάλσ 

αλαδεηθλχεηαη ε ζπνπδαηφηεηα ησλ εξεπλψλ αλαζθφπεζεο γχξσ απφ ην παηδηθφ ηξαχκα θαη 

ηελ κλεκνληθή ηθαλφηεηα (Ghetti et al., 2006).  

 

5.2 Μεραληζκνί άκπλαο : Απόζρηζε θαη Απώζεζε 
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Η κλήκε, δεισηηθή θαη άδειε, θαζψο θαη ε κάζεζε θαίλεηαη λα δηαδξακαηίδνπλ ζπνπδαίν 

ξφιν ζηα αλήιηθα θαθνπνηεκέλα άηνκα φπσο έρεη ήδε εμεηαζηεί θαη παξαπάλσ. ε πνιχ 

λεαξά άηνκα ε αλάζπξζε εκπεηξηψλ ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζε κπνξεί λα γίλεηαη 

επαλαιακβαλφκελα θαη λα πξνθαιεί επεξεζηζηφηεηα. Χζηφζν, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πνιχ 

λεαξψλ αηφκσλ νη εκπεηξίεο απηέο δελ κπνξνχλ λα ιεθηηθνπνηεζνχλ, κπνξνχλ φκσο έκκεζα 

λα γίλνπλ εκθαλείο θάπνηεο ελδείμεηο κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο πνπ λα απνθαιχπηνπλ 

ηέηνηνπ είδνπο εκπεηξίεο. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηνλ εμήο ηξφπν. Σα θαθνπνηεκέλα παηδηά 

εθδειψλνπλ κία θνβηθή αληίδξαζε θαη κία ζεηξά ζπκπησκάησλ ππεξδηέγεξζεο φπσο είλαη ε 

ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ε επαγξχπλεζε πνπ εληάζζνληαη ζην ζχλδξνκν κεηαηξαπκαηηθνχ 

ζηξεο. πρλά παξαηεξείηαη ηα ζρήκαηα θφβνπ πνπ δηαηεξνχληαη ζηε κλήκε λα παίξλνπλ κία 

πην γεληθεπκέλε δηάζηαζε ζρεηηθά κε άιια γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο. Γεληθφηεξα, ηα άηνκα 

απηά παξνπζηάδνπλ κία απνδηνξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά πνπ δπζρεξαίλεη ηελ θπζηνινγηθή 

εμέιημε ηεο δσήο ηνπο (Boney-McCoy & Finkelhor, 1995). Μία άιιε αληίδξαζε ζην ζηξεο 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη ε απφζρηζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη θαλείο ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπ, θαη απ‟ ηελ νπνία δελ κπνξεί 

δηαθχγεη. Δπνκέλσο, αλαγθάδεηαη λα ππαθνχζεη ζηνπο θαλφλεο, λα παζεηηθνπνηεζεί θαη λα 

απνζπξζεί ζηνλ εζσηεξηθφ ηνπ θφζκν. Ο κεραληζκφο ηεο απφζρηζεο αλαθνπθίδεη ηηο κλήκεο 

ηεο θαθνπνίεζεο, νη νπνίεο φκσο δελ παχνπλ λα δηαηεξνχληαη θαη λα επαλαθέξνληαη 

αλεμέιεγθηα (Bremner et al., 1999).  

Η απψζεζε απφ ηελ άιιε είλαη απνηέιεζκα κηαο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ έρεη ζθνπφ 

λα απνκαθξχλεη ηε ζηξεζνγφλν εκπεηξία απφ ηε κλήκε, πξνθείκελνπ λα κελ 

επαλαηξαπκαηίζεη ην άηνκν κε ηελ αλάζπξζή ηεο. Η απψζεζε θαη ε απνθπγή αλάθιεζεο 

γεγνλφησλ παξαηεξείηαη ζπρλφηεξα ζε ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο  πνπ έρνπλ ππνζηεί 

ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ απφ κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. Μάιηζηα, ην πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ 

δελ αλαθέξνπλ ηελ θαθνπνίεζή ηνπο απφ θάπνην γνλέα ή ζπγγεληθφ πξφζσπν είλαη 

κεγαιχηεξν θαη  κεραληζκφο ηεο απψζεζεο είλαη ζπλεζέζηεξνο (Ghetti et al., 2006). 

 

5.2.1 Παξάγνληεο απώζεζεο 

Τπάξρνπλ νξηζκέλνη πξνβιεπηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη κεζνιαβνχλ θαη παίδνπλ 

αμηνζεκείσην ξφιν ζην κεραληζκφ ηεο απψζεζεο ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ θαη εκπεηξηψλ απφ 

ηε κλήκε. Ο πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ ρξήδεη κεγάιεο πξνζνρήο θαη επηζήκαλζεο 

είλαη απηφο ηεο ζνβαξφηεηαο ηνπ ηξαχκαηνο. Με ηνλ φξν ζνβαξφηεηα λνείηαη ε δηάξθεηα ηνπ 

ηξαχκαηνο, ε κνξθή πνπ παίξλεη, ε πηζαλφηεηα αίζζεζε πφλνπ ή ηξαπκαηηζκνχ. Αλάινγα κε 
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ηε ζνβαξφηεηα ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο, αθνινπζνχληαη θαη νη αλάινγεο ςπρνινγηθέο 

δηεξγαζίεο, νη νπνίεο αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε γηα ηελ πηζαλή ππνθεηκεληθή ακλεζία πνπ 

εκθαλίδεη ην άηνκν. ε πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ε επηζπκία απνκάθξπλζεο ηνπ γεγνλφηνο 

είλαη κεγαιχηεξε απφ ηε ζνβαξφηεηά ηνπ αλεμάξηεηα κάιηζηα απφ ηελ ηζρχο πνπ θέξεη ε 

δηαηήξεζή ηνπ ζηε κλήκε (Ghetti et al., 2006).  

Έλαο επηπξφζζεηνο παξάγνληαο απψζεζεο, ν νπνίνο έρεη δερζεί πνιιέο αληηπαξαζέζεηο 

είλαη εθείλνο ηεο ζρέζεο ζχηε-ζχκαηνο, ν νπνίνο θέξεη θαη ηηο αλάινγεο επηδξάζεηο ζηε 

κλήκε. χκθσλα κε ηνπο Ghetti θαη ζπλ. (2006). Έρεη θαλεί φηη φζν πην ζηελή ζρέζε 

δηαδξακαηίδεηαη κεηαμχ ηνπ ζχηε θαη ηνπ ζχκαηνο (π.ρ Γνλέαο-Παηδί), ηφζν πην επηβιαβέο 

είλαη ην ηξαχκα ζηε κλήκε ηνπ λεαξνχ αηφκνπ. ε πεξηπηψζεηο θαθνπνίεζεο, ην ζηξεο ηεο 

θαθνπνηεηηθήο πξαθηηθήο είλαη αλππέξβιεην, θαζψο ππφθεηηαη ζηε ζχγθξνπζε αληηθαηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ φπσο πξνδνζία, αλάγθε δηαηήξεζεο αγάπεο, ςέκα θαη αλαδήηεζε 

εκπηζηνζχλεο (Ghetti et al., 2006).  

πνπδαηφηαην ξφιν ζε φιε ηε δηαδηθαζία αλάθακςεο θαη ζεξαπείαο ηνπ ζχκαηνο παίδεη ε 

κεηξηθή ππνζηήξημε. Η ζέζε ηεο κεηέξαο ζηηο πεξηπηψζεηο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο 

θαθνπνίεζεο κπνξεί ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζην βαζκφ ηνπ ζηξεο πνπ βηψλεη ην αλήιηθν ζχκα. 

Γηα παξάδεηγκα, αλ ε κεηέξα είλαη ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηηθή σο πξνο ηε ζέζε ηνπ ζχκαηνο, 

ηφηε είλαη δπλαηφ λα βνεζήζεη ζεκαληηθά θαη λα ελζαξξχλεη ηελ απνθάιπςε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ γεγνλφηνο θαη ησλ ιεπηνκεξεηψλ ηνπ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα ακβιχλεη ηελ 

απψζεζε.  Με άιια ιφγηα, φηαλ ε κεηέξα είλαη δίπια ζην παηδί, ην ζηξεο ηεο θαθνπνίεζεο 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά θαη ηα θελά κλήκεο ειαρηζηνπνηνχληαη (Ghetti et al., 2006).  

Χζηφζν, φζν θαη ππνζηεξηθηηθή θαη αλ είλαη ε κεηέξα, αλ ην ζχζηεκα πνηληθήο 

δηθαηνζχλεο δεκηνπξγεί αζθπθηηθφ θιίκα σο πξνο ην παηδί ηφηε ε απνθάιπςε είλαη δχζθνιν 

λα ιάβεη ρψξα. Γηα παξάδεηγκα, ε αζηπλνκία, νη πξαγκαηνγλψκνλεο θαη ινηπνί παξάγνληεο 

ζπλήζσο πξνθαινχλ πηέζεηο ζην ζχκα πξνθεηκέλνπ λα αλαθαιέζεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο 

ιεπηνκέξεηεο πνπ ηνπο είλαη απαξαίηεηεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν, φκσο φρη κφλν δελ ιακβάλνπλ 

ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπο ρξεηάδνληαη αιιά νδεγνχλ ζε απψζεζε αθφκε θαη ηα βαζηθά 

ζηνηρεία ηεο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο (Ghetti et al., 2006). 

Οη δηαθπιηθέο δηαθνξέο πνπ ζπλαληψληαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο παίδνπλ θαη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ηεο απνθάιπςεο ζπνπδαίν ξφιν. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί άληξεο 

θαη γπλαίθεο παξνπζηάδνπλ ελ κέξεη δηαθνξεηηθέο γλσζηηθέο θαη ςπρνινγηθέο δηαδηθαζίεο 

θαηά ηελ βίσζε κηαο ζηξεζνγφλνπ εκπεηξίαο, φπσο ε θαθνπνίεζε θαη επνκέλσο  είλαη 

δπλαηφλ λα ζπγθξαηήζνπλ ζηε κλήκε ηνπο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο ζπλαηζζεκαηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο είλαη πηζαλφηεξν λα ζπκνχληαη θαιχηεξα 



46 
 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπλήζσο ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άλδξεο 

θαη είλαη ζρεηηθά πην πξφζπκεο λα ηα νκνινγήζνπλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη άλδξεο 

εθθξάδνπλ κία απξνζπκία λα ζπδεηήζνπλ φ,ηη ηνπο ζπλέβε θαη αλαθέξνπλ ζπρλά γεγνλφηα 

πνπ δελ βξίζθνληαη ζε κία ζπλέρεηα θαη αιιεινπρία. Απηφ κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη νη 

άλδξεο είλαη πηζαλφ λα ζπκνχληαη ιηγφηεξα απφ ηηο γπλαίθεο. Χζηφζν, νη έξεπλεο 

αλαζθφπεζεο ηνλίδνπλ φηη ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο απνθξχπηνπλ ζηνηρεία ή 

αλαθέξνληαη ζε θελά κλήκεο γηα δηθνχο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο. Ο ζηηγκαηηζκφο ζηελ 

ελήιηθε δσή είλαη έλαο ζνβαξφο ιφγνο απφθξπςεο ζηνηρείσλ θαη ιεπηνκεξεηψλ πνπ εκπνδίδεη 

ηα αλήιηθα ζχκαηα λα θαηαζέζνπλ κε απφιπηε δηαχγεηα θαη εηιηθξίλεηα ηθαλφηεηα (Ghetti et 

al., 2006). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΡΔ, ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑΦΤΛΙΚΔ ΓΙΑΦΟΡΔ 

Σφζν ην νμχ ζηξεο φζν θαη ην ρξφλην ζηξεο έρεη παξαηεξεζεί λα επηδξνχλ κε 

ζπγθεθξηκέλν θαη δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηα ζπζηήκαηα ηεο κλήκεο θαη ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο. 

Χζηφζν, απηέο νη επηδξάζεηο έρεη θαλεί λα θέξνπλ επηπξφζζεηεο δηαθνξέο φζν αλαθνξά ην 

θχιν. χκθσλα κε ηνπο Conrad, Jackson,  Wieczorek, Baran,  Harman, Wright θαη ζπλ. 

(2004), ην ρξφλην ζηξεο επεξεάδεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κλήκε πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ 

ηππφθακπν αλαζηέιινληάο ηεο ζηνπο αξζεληθνχο επίκπεο, ελψ αληίζεηα εληζρχνληάο ηεο 

ζηνπο ζειπθνχο. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην νμχ ζηξεο θαίλεηαη λα έρεη βειηησηηθέο επηδξάζεηο 

ζηε κλήκε ησλ αξζεληθψλ επίκπσλ θαη αλαζηαιηηθέο ζηε κλήκε ησλ ζειπθψλ.  

Μία ηφζν ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε φπσο ηελ παξαπάλσ δελ κπνξεί λα νθείιεηαη παξά 

κφλν ζηελ δηακεζνιάβεζε ηεο έθθξηζεο ζπγθεθξηκέλσλ νξκνλψλ, πνπ δελ είλαη άιιεο απφ 

ηα δηάθνξα ζηεξενεηδή πνπ απειεπζεξψλνληαη θαηά ηνλ νηζηξηθφ θχθιν ζηνπο ζειπθνχο 

επίκπεο. Σν αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ησλ ζειπθψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ζχζηεκα ησλ 

σνζεθψλ δελ παξνπζηάδεη ζηαζεξή ιεηηνπξγία φπσο ζπκβαίλεη αληίζεηα κε ην 

αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ησλ αξζεληθψλ. Σα ζειπθά αθνινπζνχλ κία αιιαγή θάζεσλ ζηε 

ιεηηνπξγία ησλ σνζεθψλ πνπ νλνκάδεηαη νηζηξηθφο θχθινο θαη επαλαιακβάλεηαη ζπλερψο κε 

αιιεινπρία. Η πξψηε θάζε ή ε πξψηε πεξίνδνο νλνκάδεηαη νίζηξνο, ε νπνία αθνινπζείηαη 

απφ ηε κέηνηζηξν θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηε δίνηζηξν θαη πξφνηζηξν.  

Σν ζηξεο έρεη θαλεί λα αιιειεπηδξά κε ηελ έθθξηζε νξκνλψλ ζηελ θάζε κία θάζε, αιιά 

ελδηαθέξνλ απνηειεί ε αιιειεπίδξαζε πνπ ζπκβαίλεη θαηά ηελ πξννηζηξηθή θάζε ηνπ 

θχθινπ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηα νηζηξνγφλα εθθξίλνληαη ζε κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο 

θαη ηα επίπεδα ηνπο ζηνλ νξγαληζκφ ησλ ζειπθψλ είλαη πςειά. Έρεη θαλεί φηη νη ζειπθνί 

επίκπεο γέλνπο ζειπθνχ πνπ βξίζθνληαη ζηνλ πξφνηζηξν θαη ηα ζηεξνεηδή ηνπο είλαη 

απμεκέλα, παξνπζηάδνπλ  ιηγφηεξεο απνθξίζεηο ζην ζηξεο. Αθφκε, κεηά ηελ έθζεζή ηνπο ζε 

ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο, ε επίδνζε ηνπο ζε δνθηκαζίεο κλήκεο είλαη ηδηαίηεξα ρακειή ζε 

ζχγθξηζε κε επίκπεο ηνπ ίδηνπ γέλνπο πνπ βξίζθνληαη ζε πεξίνδν νίζηξνπ ή ζηελ δίνηζηξν. 

Απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ είλαη φηη ηειηθά ηα πςειά επίπεδα ζηεξνεηδψλ πνπ 

απαληνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ζηα ζειπθά δηακεζνιαβνχλ ησλ αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ ηνπ ζηξεο ζηε κλήκε. Δπνκέλσο, ειιείκκαηα ζηε κάζεζε θαη ηε κλήκε 

εκθαλίδνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ φηαλ ιακβάλεη ρψξα ην ζηξεο θαη ηα επίπεδα 

νηζηξνγφλσλ είλαη πςειά. Μάιηζηα ην ζηξεο είλαη πηζαλφ λα εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηα 

επίπεδα ηεο νηζηξαδηφιεο  ζηνλ νξγαληζκφ ζειπθψλ επίκπσλ κε απνηέιεζκα νη κλεκνληθέο 

ηθαλφηεηεο λα δπζρεξαίλνληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ε πξφθιεζε 
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σνζεθεθηνκήο είλαη δπλαηφ λα εκπνδίζεη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηα κλεκνληθά 

ζπζηήκαηα θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο  (Conrad et al., 2004). 

 

6.1 Γηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηελ απόθξηζε ηνπ ζηξεο 

Οη δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζπλαληνχληαη ζε έλα εχξνο ζπλζεθψλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη 

ππφθεηληαη ζε ζπγθεθξηκέλνπο κεραληζκνχο θαη ιεηηνπξγίεο. Γηαθνξέο αλάκεζα ζην θχιν 

ζπλαληνχληαη ηφζν ζε επίπεδν νξκνληθφ θαη βηνρεκηθφ φζν θαη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο.  Η 

απφθξηζε ζην ζηξεο είλαη έλα είδνο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζεκεηψλεη νξηζκέλεο δηαθνξέο κεηαμχ 

ζειπθψλ θαη αξζεληθψλ αηφκσλ θαη πνπ πξνζθέξεη νξηζκέλεο εμεγήζεηο γηα ην πψο θαη ην 

γηαηί αθξηβψο ζπκβαίλεη απηή ε δηαθνξνπνίεζε (Kirschbaum, Wüst & Hellhammer,1992). 

Αξρηθά, έξεπλεο ζε έλα πιήζνο αηφκσλ έρεη δείμεη φηη ε απφθξηζε ζην ζηξεο πξνυπνζέηεη 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ- ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ ηφζν ζε άλδξεο φζν θαη 

γπλαίθεο. Χζηφζν, ε απειεπζέξσζε ησλ νξκνλψλ απφ ηνλ άμνλα δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην 

θχιν φπσο έρνπλ δείμεη νξηζκέλεο κειέηεο ζε ζειπθνχο θαη αξζεληθνχο επίκπεο. Οη ζειπθνί 

επίκπεο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε απειεπζέξσζε θνξηηθνηξνπίλεο θαη θνξηηθνζηεξφλεο  

ζπγθξηηηθά κε ηνπο αξζεληθνχο. Γη‟ απηφ ην ιφγν ηα επίπεδα γιπθνθνξηηθνεηδψλ ζηνλ 

νξγαληζκφ ηνπο είλαη γεληθφηεξα πςειφηεξα απφ ηα αξζεληθά. Μεγαιχηεξε δηαθνξά ζηα 

επίπεδα ησλ νξκνλψλ ηνπ ζηξεο παξαηεξείηαη φηαλ νη ζειπθνί επίκπεο βξίζθνληαη ζηελ 

πξννηζηξηθή θάζε ηνπ θχθινπ ηνπο, θαηά ηνλ νπνίν ε έθθξηζε σαξίσλ είλαη πςειή 

(Kirschbaum, Wüst & Hellhammer,1992).  

 

6.1.1 Δλεξγνπνίεζε εγθεθαιηθώλ πεξηνρώλ 

  Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ απνηειεί ην ζπκπέξαζκα πνπ έρεη πξνθχςεη απφ κειέηεο ζε άλδξεο 

θαη γπλαίθεο ζρεηηθά κε ηα εγθεθαιηθά ζπζηήκαηα πνπ ελεξγνπνηνχληαη  ζε ζπλζήθεο ζηξεο. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη δξαζηεξηνπνηνχληαη δηαθνξεηηθέο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ζε θάζε θχιν 

θαη ελεξγνπνηνχληαη δηαθνξεηηθνί ξπζκηζηηθνί κεραληζκνί. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα ζειπθά 

άηνκα ζπκβαίλεη έληνλα ε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

αθνινπζείηαη  απφ ηελ απειεπζέξσζε ζεμνπαιηθψλ νξκνλψλ. Οξκφλεο, φπσο  ε σθπηνθίλε,  

αλαραηηίδνπλ ηνλ αξλεηηθφ αλαηξνθνδνηηθφ κεραληζκφ ηεο θνξηηδφιεο, κε απνηέιεζκα λα 

θαζπζηεξείηαη ν πεξηνξηζκφο ηεο θαηά ηελ απφθξηζε ηνπ ζηξεο. Σαπηνρξφλσο, 

δξαζηεξηνπνηείηαη  ν πξφζζηνο θαη νπίζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ (Bowman et al., 2003). 

Η ελεξγνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ έρεη θαλεί λα δηακεζνιαβεί ζηελ βίσζε αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ φπσο ε κειαγρνιία θαη ε πξνζήισζε ζε αξλεηηθά γεγνλφηα θαη 
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θαηαζηάζεηο αληίζηνηρα. Η παξαπάλσ ζέζε πξνκελχεη κία ζεκαληηθή ζηελ εθδήισζε 

ςπρνπαζνινγίαο ζηηο γπλαίθεο, φπσο ε θαηάζιηςε.  Απφ ηελ άιιε κεξηά ζηνπο άλδξεο, έρεη 

παξαηεξεζεί θπξίσο ε έληνλε δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θαη θνγρνκεησπαίνπ 

θινηνχ. Οη παξαπάλσ πεξηνρέο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηνλ έιεγρν ησλ αξλεηηθψλ 

ζπλαηζζεκάησλ, ν νπνίνο επζχλεηαη ελ κέξεη γηα ζπκπεξηθνξέο φπσο ε επηζεηηθφηεηα θαη ε 

εθδήισζε ζπκνχ. Η επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζην ζηξεο θαη δξαζηεξηνπνίεζε ησλ 

παξαπάλσ πεξηνρψλ κπνξεί λα θαηαπνλήζεη ζεκαληηθά ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα θαη 

ζπκβάιεη ελ κέξεη ζηελ εθδήισζε αζζελεηψλ, φπσο ε ππέξηαζε, ή ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε 

θαηάρξεζε νπζηψλ (Bowman et al., 2003).   

 

6.1.2 Δθδήισζε ζπκπεξηθνξηθώλ αληηδξάζεσλ ηνπ ζηξεο 

χκθσλα κε ηνπο Wang, Korczykowski, Rao, Fan, Pluta, Gur θαη ζπλ. (2007), έρεη 

επηθξαηήζεη ε άπνςε φηη ηφζν νη άλδξεο φζν θαη νη γπλαίθεο εθδειψλνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε 

αληίδξαζε φηαλ βξίζθνληαη ζε ζπλζήθεο ζηξεο θαη απεηιήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άλδξεο 

ηείλνπλ λα εθθξάδνπλ ηε γλσζηή αληίδξαζε «κάρεο ή θπγήο», γλσζηήο κε ηνλ φξν “Fight or 

Flight”.Η ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά ειέγρεηαη θαη ππξνδνηείηαη απφ ην ζπκπαζεηηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα θαη παίξλεη ηφζν ηε κνξθή κάρεο, θαηά ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ν 

πηζαλφο ερζξφο θαη ηφζν ηε κνξθή θπγήο, θαηά ηελ νπνία έπεηαη ε απνκάθξπλζε απφ απηφλ. 

Η απειεπζέξσζε λνξεπηλεθξίλεο θαη λνξαδξελαιίλεο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

εθθξαζηεί ε ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά. Απφ ηελ άιιε κεξηά νη γπλαίθεο ηείλνπλ λα κελ 

εθδειψλνπλ κία ηφζν έληνλε αληίδξαζε φπσο ηελ παξαπάλσ. πλήζσο εθθξάδνπλ 

ζπκβηβαζκφ θαη ζπκθηιίσζε, ηα νπνία είλαη γλσζηά κε ηνλ φξν “Tend and befriend”. Η 

ζπγθεθξηκέλε ζπκπεξηθνξά βαζίδεηαη ζην έλζηηθην θξνληίδαο (Tending instinct)  πνπ ηηο 

ραξαθηεξίδεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο θνηλσληθέο αιιειεπηδξάζεηο. Όπσο ε αληίδξαζε κάρεο ή 

θπγήο έηζη θαη ε αληίδξαζε θξνληίδαο θαη ζπκθηιίσζεο ππξνδνηείηαη απφ ηελ έθθξηζε 

ελδνξθηλψλ θαη σθπηνθίλεο. πγθεθξηκέλα ε σθπηνθίλε είλαη ππεχζπλε γηα έλα εχξνο 

ζπκπεξηθνξψλ πνπ εθθξάδνληαη θαηά ηηο θνηλσληθέο δηαζπλδέζεηο. 

Χζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ νη παξαπάλσ αληηδξάζεηο σο 

απφιπηεο. Μεξηθέο ζπκπεξηθνξέο είλαη αδηακθηζβήηεηα πην παξαηεξήζηκεο θαη εκθαλείο ζην 

αλδξηθφ θχιν, ελψ άιιεο ζην ζειπθφ.  Χζηφζν, ηα δχν θχια κνηξάδνληαη ηε δξαζηεξηφηεηα 

θνηλψλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ θαη ηηο ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο αιιά ζε δηαθνξεηηθέο 

ζπλζήθεο.  
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6.2 Γηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηελ επίδνζε ηεο κλήκεο 

6.2.1 Ο ξόινο ηεο Κνξηηθνζηεξόλεο 

Πεηξάκαηα κε αξζεληθνχο θαη ζειπθνχο επίκπεο έρνπλ δείμεη φηη αλαδχνληαη νξηζκέλεο 

δηαθπιηθέο δηαθνξέο ζηελ πεξίπησζε  δνθηκαζηψλ ρσξηθήο κλήκεο φηαλ πξνεγείηαη ζηξεο. 

Πην αλαιπηηθά, ην βξαρππξφζεζκν ζηξεο έρεη θαλεί λα επλνεί ηνπο αξζεληθνχο επίκπεο, νη 

νπνίνη επξφθεηην λα εμεηαζηνχλ ζε δνθηκαζίεο ρσξηθήο κλήκεο. Σν βξαρππξφζεζκν ζηξεο 

πξνεηνηκάδεη ηα αξζεληθά ψζηε λα είλαη πην πξνζαξκνζκέλα ζην λα επηδνζνχλ επηηπρψο ζηε 

δνθηκαζία. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην καθξνρξφλην ζηξεο θαίλεηαη λα επηδξά αξλεηηθά ζε 

ζειπθνχο επίκπεο, νη νπνίνη θξίλνληαη σο πιήξσο δπζπξνζαξκνζηηθνί ζε δνθηκαζίεο ρσξηθήο 

κλήκεο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο Bowman, Beck θαη Luine (2003), νη ζειπθνί επίκπεο 

θαίλεηαη λα είλαη πην αλζεθηηθνί ζην ζηξεο  θαη ηηο θαηαζηξνθηθέο ηνπ επηδξάζεηο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο αξζεληθνχο επίκπεο.  Απηφ έρεη εξεπλεζεί κε πεηξακαηηθνχο ρεηξηζκνχο, φπνπ ε 

έθζεζε αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ επίκπσλ ζην ζηξεο είρε ηελ ίδηα δηάξθεηα θαη φπνπ ε επίδνζε 

ησλ ζειπθψλ ζηελ αθφινπζε δνθηκαζία ρσξηθήο κλήκεο ήηαλ εκθαλψο θαιχηεξε απφ απηήλ 

ησλ αξζεληθψλ.  

Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα ηεο παξαπάλσ πεηξακαηηθήο κειέηεο ζπκπεξηιακβάλεη ην ξφιν ηεο 

θνξηηθνζηεξφλεο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρσξηθήο κλήκεο. Οη αξζεληθνί επίκπεο, νη 

νπνίνη επηδφζεθαλ ιηγφηεξα θαιά ζηε δνθηκαζία ζε ζρέζε κε ηνπο ζειπθνχο, εκθάληδαλ 

πςειφηεξα επίπεδα θνξηηθνζηεξφλεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπο. Δπνκέλσο, ηα πςειά πνζνζηά 

θνξηηθνζηεξφλεο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηηο ρακειέο επηδφζεηο ηεο κλήκεο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη 

δπλαηφ λα γεληθεπηεί θαη λα ζπκπεξηιάβεη ηε δξάζε ηεο θνξηηδφιεο ζε ελήιηθνπο άλδξεο θαη 

γπλαίθεο. ε ζπλζήθεο ζηξεο ε απφθξηζε ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ 

είλαη κεγαιχηεξε ζην αλδξηθφ θχιν θαη αθνινχζσο ηα επίπεδα ηεο θνξηηδφιεο πςειφηεξα. 

Σν γεγνλφο απηφ δπζρεξαίλεη ηελ θαιή επίδνζε ησλ αλδξψλ ζε δνθηκαζίεο κλήκεο. Δλ 

ηνχηνηο, ζα ήηαλ νξζφ λα ζπλαμηνινγεζνχλ θαη άιινη επηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ 

δηακεζνιαβνχλ ησλ πςειψλ επηπέδσλ θνξηηδφιεο θαη ηεο επίδνζεο ηεο κλήκεο (Bowman et 

al., 2003).  

  

6.2.2 Ο ξόινο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηππνθάκπνπ  

Ο ηππφθακπνο είλαη κία εγθεθαιηθή πεξηνρή κε εμαηξεηηθή πιαζηηθφηεηα πνπ θηινμελεί 

έλα ηεξάζηην αξηζκφ ππνδνρέσλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ. Γη‟ απηφ αθξηβψο ην ιφγν, φπσο έρεη 

επαλαιεθζεί θαη ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, είλαη ζεκαληηθά επαίζζεηνο ζηηο επηδξάζεηο ηνπ 
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ζηξεο. Σαπηφρξνλα δηαδξακαηίδεη αμηνζεκείσην ξφιν ζε ζηξεζνγφλεο ζπλζήθεο, θαζψο 

αλαιακβάλεη ηε ξχζκηζε ηνπ άμνλα ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ θαη δηακεζνιαβεί 

ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ απνθξίζεσλ ηνπ ζηξεο. Οη παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο ηνπ ηππνθάκπνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ θακία απνιχησο δηαθνξά αλάκεζα ζην θχιν. Χζηφζν, νη δηαθπιηθέο δηαθνξέο 

πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί αθνξνχλ θπξίσο ηηο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηνλ αξζεληθφ θαη 

γπλαηθείν ηππφθακπν. Όπσο ήδε είλαη γλσζηφ, ην ρξφλην ζηξεο θαίλεηαη ηα πξνθαιεί 

θαηαζηξνθηθέο αιιαγέο ζηελ πεξηνρή, επεξεάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. πγθεθξηκέλα, νη ηνκέο CA1 θαη CA3 ησλ θπηηάξσλ ηνπ ηππνθάκπνπ αξρίδνπλ λα 

αηξνθνχλ κε ην ρξφλν θαη λα εκθαλίδνπλ, ζπλεπψο, νξηζκέλεο δνκηθέο αιιαγέο. Σαπηφρξνλα 

κεηψλεηαη ζεκαληηθά ην κήθνο ησλ δελδξηηηθψλ δηαθιαδψζεσλ ησλ λεπξψλσλ, πνπ θέξεη ηελ 

εηθφλα γεληθφηεξνπ εθθπιηζκνχ ηεο πεξηνρήο. Σφζν ζην αξζεληθφ φζν θαη ζην ζειπθφ θχιν 

παξαηεξνχληαη απηέο νη κνξθνινγηθέο θαη δνκηθέο αιιαγέο. Χζηφζν, ζχκθσλα κε ηνπο 

Bowman θαη ζπλ. (2003) ηα ζειπθά άηνκα δελ εκθαλίδνπλ ηφζν ζεκαληηθή αηξνθία ηνπ 

ηππνθάκπνπ φζν ηα αξζεληθά εμαηηίαο ηνπ ζηξεο. Απηφ ην εχξεκα εληζρχεη ηελ παξαπάλσ 

ζέζε πεξί θαιχηεξεο επίδνζεο ησλ ζειπθψλ ζε δνθηκαζίεο ρσξηθήο κλήκεο. Δπνκέλσο, αθνχ 

ν εθθπιηζκφο ηνπ ηππνθάκπνπ είλαη κεγαιχηεξνο θαη πην έληνλνο ζην αξζεληθφ θχιν, ηφηε 

θαη ε ρσξηθή κλήκε, ε νπνία δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ ηππφθακπν απνβαίλεη θαη αζζελέζηεξε 

ζηα αξζεληθά κεηά απφ ρξφλην ζηξεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Οη θπζηνινγηθέο απνθξίζεηο πνπ ππξνδνηεί ην ζηξεο έρνπλ έλα θαη κνλαδηθφ ζθνπφ, ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο νκνηφζηαζεο ζηνλ νξγαληζκφ. Η νκνηφζηαζε επηηπγράλεηαη κε ηε 

δηακεζνιάβεζε δχν θαζνξηζηηθψλ βηνινγηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ θαζίζηαληαη απαξαίηεηα. 

Σφζν ην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα φζν θαη ν άμνλαο ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ 

ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία θαηά ηε δηάξθεηα ζηξεζνγφλσλ ζπλζεθψλ θαη αζθνχλ ηελ επίδξαζή 

ηνπο κέζσ ησλ θαηερνιακηλψλ θαη ησλ γιπθνθνξηηθνεηδψλ πνπ απειεπζεξψλνπλ. Χζηφζν, 

αλ θαη νη βηνινγηθέο απνθξίζεηο ζην ζηξεο έρνπλ αξρηθά ζεηηθή επίπησζε, ε παξαηεηακέλε 

θαη επαλαιακβαλφκελε έθζεζε ζε ζηξεο πξνθαιεί πξνβιήκαηα. Σα κλεκνληθά ζπζηήκαηα 

επλννχληαη κεξηθψο απφ ηελ έθθξηζε θαηερνιακηλψλ θαη γιπθνθνξηηθνεηδψλ, ε ππεξβνιηθή, 

φκσο, έθζεζε ζε απηά πξνθαιεί πξνβιήκαηα. Σν ζχλνιν ησλ κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ 

αξρίδεη λα απνξξπζκίδεηαη θαη λα πθίζηαηαη βιάβεο, νη νπνίεο γίλνληαη εκθαλείο ηφζν κε ηε 

κνξθή κλεκνληθψλ ειιεηκκάησλ φζν θαη κε ηε αλάπηπμε ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Έξεπλεο 

θαη θιηληθέο πεξηπηψζεηο έρνπλ απνδείμεη ηε δπλακηθή ησλ ζηξεζνγφλσλ παξαγφλησλ ηφζν 

ζηε κλήκε, φζν ζηε κάζεζε θαη ην ζπλαίζζεκα. Απηέο νη ηξεηο ζπληζηψζεο δηαδξακαηίδνπλ 

αμηνζεκείσην ξφιν ηφζν ζε επίπεδν ιεηηνπξγίαο θαη επηδφζεσλ ηνπ νξγαληζκνχ φζν θαη ζε 

θαηαζηάζεηο παζνγέλεηαο (Schwabe, Wolf & Oitzl, 2010). 
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