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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηελ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα ηνπ λεπξνεπηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Ζ αλαζθφπεζε μεθηλά απφ γεγνλφηα ήδε απφ ηελ Αξραηφηεηα έσο θαη ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Παξνπζηάδνληαη επηηεχγκαηα ηεο λεπξνεπηζηήκεο πνπ ζηε ζεκεξηλή 

επνρή ζπληεινχλ ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηνλ 

εγθέθαιν. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη θη επηηεχγκαηα ζην πεδίν ηεο θαξκαθνζεξαπείαο, θαζψο ε 

αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ θαξκαθεπηηθψλ πξαθηφξσλ γηα ηελ θάζε δηαηαξαρή ζπλέβαιε 

ζηε δεκηνπξγία κνληέισλ γηα ηελ αηηηνινγία ηεο ςπρνπαζνινγίαο. Μειεηψληαη αθφκε θαη 

θάπνηεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο: ε Φπραλάιπζε, ε Γλσζηηθή-πκπεξηθνξηζηηθή 

ζεξαπεία, ε Πειαηνθεληξηθή, ε ςπρνζεξαπεία ηνπ Ράηρ, ε πζηεκηθή, ε Μνξθνινγηθή 

ζεξαπεία (Gestalt), ε πλζεηηθή ςπρνζεξαπεία, ε Δθιεθηηθή ςπρνζεξαπεία θαζψο θαη 

θάπνηεο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, φπσο ε ζεξαπεία ρνξνχ, ε γεισηνζεξαπεία θαη ε 

κνπζηθνζεξαπεία. Ζ παξνχζα αλαζθφπεζε δελ επηθεληξψλεηαη ηφζν ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ 

παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ αιιά πεξηζζφηεξν ζηελ παξνπζίαζε ηεο εξεπλεηηθήο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηεχεηαη ηηο λεπξνβηνινγηθέο θαη λεπξναλαηνκηθέο ηνπο επηδξάζεηο. 

Ζ εξγαζία θαηαιήγεη κε κία ιεπηνκεξέζηεξε παξνπζίαζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ κεραληζκψλ 

πνπ επεξεάδεη ε ςπρνζεξαπεία: απφ ηε ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα θαη ηε λεπξνγέλεζε ζε 

ζηάδηα ηεο ζπλείδεζεο θαη ζην ζπλαίζζεκα. Μεραληζκνί πνπ ππφθεηληαη ζε απηέο ηηο 

δηεξγαζίεο φπσο ε κάζεζε, ε κλήκε, ν χπλνο, ε δηάζεζε, ε ελζπλαίζζεζε, ε κίκεζε, ε 

χπλσζε θαη ε πξνζδνθία είλαη κφλν ιίγεο απφ ηηο επηδξάζεηο ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη δίλνπλ 

ην έλαπζκα γηα λα γίλεηαη ιφγνο γηα κία επηζηήκε ηεο Νεπξνςπρνζεξαπείαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
Ο

 

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΟ ΠΔΓΗΟ ΣΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΚΑΗ ΣΖ 

ΦΑΡΜΑΚΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Σα ζχγρξνλα δεδνκέλα έρνπλ ζπληειέζεη ψζηε λα πξνσζείηαη κία ζχλζεζε ςπρνζεξαπείαο 

θαη θαξκαθνζεξαπείαο γηα ηελ θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ πνπ 

ηαιαλίδνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ αηφκσλ. Γηα λα κειεηεζεί απηή ε ζχλζεζε θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα γίλεη έλα ηαμίδη ζην παξειζφλ –θαη κάιηζηα ζηα βάζε ησλ αηψλσλ- ψζηε λα 

γίλεη φζν ην δπλαηφλ πην θαηαλνεηή ε νπζία ησλ ζεξαπεηψλ απηψλ. Ζ Φπρνινγία, κε ηε 

κνξθή ηεο κειέηεο ηεο ςπρήο μεθηλά απφ ηελ αξραηφηεηα θαη αθνινπζεί πνιινχο αηψλεο κεηά 

κε ηε θηινζνθηθή θαη κεηέπεηηα θαη αλαηνκηθή, ηνπνζεζία ηεο ςπρήο ή ηνπ Ννπ, φπσο 

επηθξάηεζε εμειηθηηθά. Ζ Φπρνζεξαπεία, ζε πξφδξνκεο κνξθέο ηεο, έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε 

Φηινζνθία θαη ηνλ δηάινγν, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηα λεπξνινγηθά επηηεχγκαηα πνπ ζθνπφ 

είραλ λα εξκελεχζνπλ ηε ζπλείδεζε, ηε γιψζζα, ηε ζθέςε, ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε, ηελ 

πξνζνρή θαη ηελ εγξήγνξζε θαζψο θαη άιιεο αλψηεξεο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο ζα 

αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην σο κέξνο ηνπ λεπξνεπηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Σν θεθάιαην απηφ δελ εζηηάδεη ζε ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, θαζψο 

επίζεο ζα γίλεη ιφγνο θαη γη’ απηέο ζε επφκελν κέξνο ηεο εξγαζίαο, αιιά ζε φια εθείλα ηα 

γεγνλφηα, θηινζνθηθά θαη λεπξνινγηθά πνπ ζπλεγφξεζαλ γηα ηε ζχγρξνλε άπνςε ηνπ 

αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ θαη γηα ηελ πίζηε φηη ε ςπρνζεξαπεία, πέξα απφ ςπρνινγηθή, κπνξεί 

λα απνηειεί θαη κία δηαδηθαζία κε πξνθαλείο επηξξνέο ζην λεπξνρεκηθφ θαη γεληθφηεξα 

βηνινγηθφ «γίγλεζζαη» ηνπ εγθεθάινπ.  

ε απηήλ ηελ πνξεία ηεο Φπρνινγίαο, γηα λα γίλεη ε επηζηήκε πνπ απνηειεί ζήκεξα, δελ ζα 

κπνξνχζε λα παξαιεηθζεί θαη κία αλαζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ γεγνλφησλ πνπ 

νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία θαξκαθνινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ· 

ζπλζήθε πνπ είλαη πηα κέξνο απηνχ πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα Ψπρνινγία. Ζ Φαξκαθνζεξαπεία 

ρξεηάζηεθε θη απηή λα δψζεη ηνλ δηθφ ηεο αγψλα γηα λα απνδεηρζεί ε πνιχηηκε αμία ηεο, φρη 

κφλν ζηελ θαηαζηνιή ησλ παζνινγηθψλ ζπκπεξηθνξηθψλ ζπκπησκάησλ κέζσ βηνινγηθψλ 

κεηαβνιψλ, αιιά θαη γηα ηελ ππφδεημε ησλ νδψλ κέζα απφ ηηο νπνίεο δξνπλ νη λεπξηθέο 

ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο ςπρηαηξηθέο αζζέλεηεο. Γελ πξφθεηηαη δειαδή απιά 

γηα έλαλ ηξφπν ζεξαπείαο, αιιά γηα έλαλ νδεγό ζηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ.  
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1.1. Ζ γέννηζη ηηρ Φςσοθεπαπείαρ: από ηην απσαιόηηηα έυρ ηον 20
ο
 αιώνα 

 

Ζ ςπρνζεξαπεία θαη ε επηζηήκε ηεο ςπρνινγίαο γεληθφηεξα, έρεη ηηο ξίδεο ηεο πνιινχο 

αηψλεο πξηλ, αθφκε θαη ζε επνρέο πξν Υξηζηνχ, θαζψο ζηε ζχλζεζή ηνπο ζπλεηέιεζαλ πνιιά 

θαη δηαθνξεηηθά ζηε θχζε ηνπο βήκαηα απφ ηελ αξραηφηεηα πξνο ηε ζχγρξνλε επνρή. Σα 

πξσηεία, ζηε ζπγθεθξηκέλε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ζα δνζνχλ ζηε Φηινζνθία. χκθσλα κε ηελ 

Churchland (2002), απηφ πνπ έδσζε πλνή ζηελ Φπρνινγία σο επηζηήκε είλαη ε ειιεληθή 

Φηινζνθία, ε νπνία ζεσξείηαη πσο «δπηηθνπνηήζεθε» απφ ην 600 π.Υ. έσο ην 200 κ.Υ , φπσο 

αλαθέξνπλ θαη νη αξκφδηνη Έιιελεο εξεπλεηέο. Αξρηθά, ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Πιάησλα θαη 

ηνπ Αξηζηνηέιε, επηθξαηνχζε κεγάινο ζθεπηηθηζκφο σο πξνο ην πνηα είλαη ε θχζε ηεο ςπρήο 

θαη αλ απηή δηαρσξίδεηαη απφ ην ζψκα ή φρη. Πξφθεηηαη γηα ην πξόβιεκα Ψπρήο- Σώκαηνο 

(Mind- Body problem) πνπ θαζφξηζε ηα κεηέπεηηα ξεχκαηα ψζηε λα επηθξαηήζνπλ δχν 

αληίζεησλ απφςεσλ ξεχκαηα: ν Γπτζκόο θαη ν Μνληζκόο. Απηά φκσο δελ είλαη 

ραξαθηεξηζηηθά κφλν ηεο αξραηφηεηαο αιιά αθνινπζνχζαλ ηελ επηζηεκνληθή θαη 

ςπρνινγηθή ζθέςε γηα πνιινχο αηψλεο αξγφηεξα.  

Ο Πιάησλαο (427-347 π.Υ.), πνπ απνηειεί κία απφ ηηο θπξηφηεξεο κνξθέο ηεο ειιεληθήο 

Φηινζνθίαο, πίζηεπε πσο ε ςπρή δηαρσξίδεηαη απφ ην ζψκα θη φηη ε θχζε ηεο είλαη ζετθή 

(Churchland, 2002). Απηή αθξηβψο ε αληίιεςε αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζην έξγν ηνπ 

«Φαίδσλαο», φπνπ ε ςπρή παξνπζηάδεηαη σο θάηη ην άθζαξην θαη ην αζάλαην θαη δηίζηαηαη 

αλ1άκεζα ζηνλ Κφζκν ησλ Ηδεψλ θαη ζηνλ Κφζκν ησλ πιηθψλ αληηθεηκέλσλ. Σν ζψκα 

αληίζεηα, αξρίδεη λα ππάξρεη κεηά ηελ ςπρή, ππνθηλείηαη απφ απηήλ θαη θζείξεηαη κε ηνλ 

ρξφλν θαζψο ε θχζε ηνπ είλαη πιηθή (Γειιήο, 2009). Ζ ςπρή ελδερνκέλσο είλαη πεξηζζφηεξν 

πνιχπινθε  ζχκθσλα κε ηνλ πιαησληθφ δπτζκφ, δηαθξίλεηαη ζε ηξία κέξε: ην αηζζεηηθό, ην﮲ 

ζπλαηζζεκαηηθό θαη ην ινγηθό. Σν αηζζεηηθφ θαζνξίδεη ηε ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεψλ καο θη 

έηζη ιακβάλνπκε ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο, ην ζπλαηζζεκαηηθφ αθνξά ηηο επηζπκίεο 

καο νη νπνίεο δελ δηαθαηέρνληαη απφ ηε ινγηθή ζθέςε θαη ην ινγηθφ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εθινγίθεπζε θαη ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ (Churchland, 2002). Σν ηειεπηαίν, είλαη θη απηφ 

πνπ καο δηαρσξίδεη απφ ηα ππφινηπα δψα θη έρεη ηε βάζε ηνπ ζηνλ εγθέθαιν, ελψ ζπλδέεηαη 

κε ηα άιια δχν κέζσ ηνπ λσηηαίνπ κπεινχ (Καθεηδφπνπινο, 1995). Ο Πιάησλαο, κέζσ ηεο 

αλάιπζεο ηεο ςπρήο θαη ηνπ ζψκαηνο, πξνζπαζνχζε λα αλαιχζεη ηε δηάξζξσζε ηεο 

Κνηλσλίαο θαζψο ε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζα βνεζνχζε ζηελ πεξαηηέξσ θαηαλφεζε 

ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ θαη αληηζηξφθσο. ην έξγν ηνπ «Γνξγίαο», παξνκνηάδεη ηελ 

Πνιηηηθή επηζηήκε, «πνιηηηθήλ ηέρλελ» γηα ηελ επνρή, κε ηε ςπρή θαη ηε Γπκλαζηηθή θαη ηελ 
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Ηαηξηθή κε ην ζψκα. Οπζηαζηηθά ε Πνιηηηθή παίδεπε θη εμέθξαδε ηελ ςπρή ηνπ αλζξψπνπ 

ελψ ε Γπκλαζηηθή θαη  Ηαηξηθή παίδεπαλ θαη θξφληηδαλ ην ζψκα ηνπ (Γαθέξκνο, 2010). Με 

ηνλ Πιάησλα νπζηαζηηθά γελληέηαη ε δπτζηηθή ζεσξία, κία εχινγε ηάζε ηεο επνρήο, θαζψο νη 

δηαλνεηέο ηεο αξραηφηεηαο πξνηηκνχζαλ λα δίλνπλ έκθαζε ζε αθεξεκέλεο έλλνηεο φπσο ε 

ςπρή θαη ην πλεχκα, παξακειψληαο βηνινγηθέο εμεγήζεηο (Blakemore, 2002).  

ε αληίζεζε κε ηνλ Πιάησλα ήξζε ν καζεηήο ηνπ Αξηζηνηέιεο (384-322 π.Υ.), ν νπνίνο κε 

κεγαιχηεξε απνιπηφηεηα ζηε ζθέςε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ απφςεσλ ηνπ δίλεη ηελ αξρή γηα 

ην θίλεκα ηνπ Μνληζκνχ. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε ε ςπρή θαη ην ζψκα απνηεινχλ κία ελφηεηα 

θαη ζπλδένληαη νξγαληθά. Οπζηαζηηθά ε ςπρή είλαη απηή πνπ δίλεη κνξθή ζην ζψκα, δειαδή 

ηελ χιε, θη έρεη ηε βάζε ηεο κέζα ζε απηφ, ζηελ θαξδηά. Απηφ αληαπνθξίλεηαη ζε κία 

γεληθφηεξε ηάζε ηνπ θηλήκαηνο ηνπ κνληζκνχ γηα ηελ αλεχξεζε ηεο ζέζεο ηεο ςπρήο κέζα 

ζην ζψκα. Αλεμάξηεηα απφ ηελ θαξδηνθεληξηθή αξηζηνηειηθή πξνζέγγηζε, ππήξραλ θαη νη 

εγθεθαινθεληξηθέο πξνζεγγίζεηο πνιιψλ ζεκαληηθψλ πξνζψπσλ φπσο ν Αιθκαίσλαο, ν 

Ηππνθξάηεο θ.ά. Ο Αιθκαίσλαο (6
νο

- 5
νο

 αηψλαο π.Υ.), κε επηξξνέο απφ ηνλ Ππζαγφξα θη 

έξεπλεο εκπεηξηθέο ζε δψα, θαηέιεμε ζην φηη ν άλζξσπνο έρεη λφεζε, ελψ ηα δψα φρη, θη απηή 

εδξεχεη ζηνλ εγθέθαιν (Γαθέξκνο, 2010). Ο Ηππνθξάηεο (460-377 π.Υ.), πνπ έσο θαη ζήκεξα 

ζεσξείηαη ν Παηέξαο ηεο Ηαηξηθήο επηζηήκεο, νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θη νη αληηιήςεηο 

είλαη εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο θαη αλεμήγεηεο παζήζεηο φπσο ηξεκάκελε ςχρσζε (επηιεςία) ή 

μαθληθή παξάιπζε, νθείινληαλ ζε βιάβεο ηνπ εγθεθάινπ (Churchland, 2002). ην έξγν ηνπ 

«Πεξί ηεο Ηεξάο Νφζνπ», ν Ηππνθξάηεο δίλεη ηελ ιεπηνκεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο αλαηνκίαο 

ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ παξά ηεο απνθπγήο αλαηνκηθψλ εγρεηξεκάησλ ζε αλζξψπηλνπο 

εγθεθάινπο, θαη δίλεη έκθαζε ζηελ παξαηήξεζε ηνπ αζζελνχο, θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ 

επηιεςία (ηππνθξαηηθά «απνπιεμία»). Απηέο νη απφςεηο πέξαζαλ ζηε ιήζε κε ηηο 

αξηζηνηειηθέο επηδξάζεηο, αθνχ ν εγθέθαινο ππνηηκάηαη θαη ζεσξείηαη ρξήζηκνο κφλν γηα ηελ 

εμηζνξξφπεζε ηεο αηκαηηθήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηελ πξφθιεζε χπλνπ (Καθεηδφπνπινο, 1995).   

ην πέξαζκα ησλ αηψλσλ απφ ηελ αξραηφηεηα πξνο ηε ζχγρξνλε επνρή, παξαηεξείηαη κία 

εμέιημε ππέξ θαη ησλ δχν θηλεκάησλ, Γπτζκνχ θαη Μνληζκνχ, κε ηελ εηζαγσγή θαη ηέιεζε 

εξεπλψλ κε επηζηεκνληθέο –φζν επέηξεπαλ ηα κέζα ηεο επνρήο- κεζφδνπο, ρσξίο φκσο ηελ 

παξακέιεζε θαη πην δηαλνεηηθψλ κεζφδσλ. Παξαηεξείηαη κία ηάζε πξνο ηε λεπξνινγηθή 

πεγή ησλ δηαηαξαρψλ θη έλα ηδηαίηεξν, ηππνθξαηηθφ, ζα ηνικνχζε λα πεη θαλείο, ελδηαθέξνλ 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ, ηάζε πνπ έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζηνλ κνληζκφ. Απηφ θπζηθά 

δελ ζεκαίλεη πσο νη δπτζηέο δελ επηζπκνχζαλ λα κάζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ θαη 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο κε βηνινγηθνχο φξνπο  ε δηαθνξά έγθεηηαη ζην φηη νη εθπξφζσπνη﮲ 
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ηνπ δπτζκνχ ζπλέρηζαλ θαη ηε δηαλφεζε πξνο ηνλ Θεφ γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ηεο θχζεο ηεο ςπρήο.  

Ο 2
νο

 κ.Υ. αηψλαο εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ Γαιελφ ν νπνίνο έθιηλε ζηε δηεξεχλεζε ησλ 

θνηιηψλ ηνπ εγθεθάινπ. Ο Γαιελφο ζεσξνχζε πσο νη θνηιίεο δελ κνηξάδνληαη ηελ ίδηα νπζία 

κε ην πεξηερφκελν ηνπ εγθεθάινπ φπνπ βξίζθνληαη ηα λεχξα, θαη πσο ε ςπρή, ε νπνία είλαη 

πλεπκαηηθήο θχζεο, εδξεχεη ζε απηέο θη φρη ζηνλ εγθεθαιηθφ ηζηφ. Μάιηζηα νη θνηιίεο, 

ζχκθσλα κε ηηο έξεπλεο ηνπ Γαιελνχ ζε δψα, είλαη ηξεηο: ε νπίζζηα, κεζαία θαη ε πξφζζηα 

πνπ ρσξίδεηαη ζε δχν. Γηαηαξαρέο ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ δψνπ 

παξαηεξνχληαη κεηά απφ ηξαπκαηηζκφ ζηηο θνηιίεο (θπξίσο ηελ νπίζζηα), πεξλψληαο δειαδή 

ηνλ θξαγκφ ηνπ ζθιεξνχ θξαλίνπ πνπ ηηο πξνζηαηεχεη. Απηή ε θνηιηνθεληξηθή ζεσξία, ην 

θνηιηνθεληξηθφ δφγκα φπσο νλνκάζηεθε, έδσζε αθνξκέο ζηνπο κεηέπεηηα εξεπλεηέο κα 

ζπλερίζνπλ ηηο έξεπλεο γηα ηελ απνζαθήληζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 

(Καθεηδφπνπινο, 1995). Βέβαηα, ππήξραλ θαη άιινη δηαλνεηέο φπσο ν Γξεγφξηνο Νχζζεο ηνπ 

4
νπ

 αηψλα κ.Υ. πνπ λαη κελ ππνζηήξηδαλ ηνλ κνληζκφ (ελφηεηα ςπρήο-ζψκαηνο), φκσο 

έηεηλαλ ζηελ άπνςε φηη ν Ννπο δελ έδξεπε θάπνπ φπσο ηζρπξίδνληαλ αλάινγεο ζεσξήζεηο, 

αιιά φηη επξφθεηην γηα κία δχλακε πνπ δηαρέεηαη ζε φιν ην ζψκα (Γαθέξκνο, 2010).  

εκαληηθέο θπζηνγλσκίεο γηα ηελ εμέιημε ηνπ δπτζκνχ ζηε κεηά Υξηζηφλ επνρή απνηέιεζαλ 

ν Απγνπζηίλνο θαη ν Θσκάο ν Αθηλάηεο. Ο Απγνπζηίλνο (354-430), ζεσξνχζε πσο ε ςπρή 

ήηαλ κία νπζία άπιε θη αζάλαηε ελψ ην ζψκα εθηαηφ, πιηθφ θαη ζλεηφ. Ζ ζεσξία ηνπ φκσο 

δελ έκεηλε εθεί: ν Απγνπζηίλνο πξνζπάζεζε λα εμαιείςεη ηνλ δηαρσξηζκφ ζψκαηνο-ςπρήο 

δίλνληαο έκθαζε ζηε βνχιεζε ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ. Βέβαηα, 

απφ κία άπνςε, νη ηζρπξηζκνί ηνπ παξακέλνπλ δπτζηηθνί. Ζ βνχιεζε, ζπλερίδνληαο, 

θαζνξίδεηαη απφ ηα θίλεηξα θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ αηφκνπ. Γηα λα θαηαθέξεη ην άηνκν λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη πνηα είλαη απηά, κπνξεί λα αθηεξσζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο ελδνζθφπεζεο, 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ, θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο εμνκνιφγεζεο. 

χκθσλα κε ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο, ε ςπρνζεξαπεία, φπσο ηε γλσξίδνπκε ζήκεξα, έρεη ηηο 

βάζεηο ηεο ζηελ εμνκνιφγεζε ﮲  θαηά ηηο δχν απηέο δηαδηθαζίεο ν άλζξσπνο νθείιεη ζηνλ 

εαπηφ ηνπ λα είλαη εηιηθξηλήο ψζηε λα θηάζεη ζηε ιχηξσζε, ηε ζξεζθεπηηθή θαη ςπρνινγηθή 

αληίζηνηρα. Ο Θσκάο ν Αθηλάηεο (1225-1274), ζπκθσλνχζε κε ηε δπτζηηθή αληίιεςε, 

εμέιηζζε φκσο ηε ζθέςε ηνπ θαη ζε κία έλσζε ςπρήο- ζψκαηνο: ε ςπρή έρεη δηαθνξεηηθή 

θχζε απφ ην ζψκα, αιιά ελψλεηαη κε απηφ ψζηε λα απνθηήζεη θνηλή ηαπηφηεηα κε απηφ 

αθφκε θη φηαλ επέιζεη ν ζσκαηηθφο ζάλαηνο. Απηφ νπζηαζηηθά ζεκαίλεη πσο ε ςπρή 
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δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ Θεφ (ζετθή πξνέιεπζε), απνθιεηζηηθά γηα ην ζψκα κε ην νπνίν θαη 

ελψλεηαη επί Γεο θη αθφκε θαη κεηά ηνλ θπζηθφ ζάλαην (Γαθέξκνο, 2010).  

Ο 12
νο

 θαη 13
νο

 αηψλαο απνηέιεζαλ θξίζηκν ζηαζκφ γηα ηελ επηζηήκε. Πιένλ παχεη ε ζθέςε 

θαη ε δηαλφεζε λα απνηεινχλ κέζνδνη ηεο επηζηήκεο θη εγθαηληάδνληαη εξεπλεηηθέο κέζνδνη 

κε ζηφρν ηελ εκπεηξηθή παξαηήξεζε. Ο Roger Bacon (1214-1292), ήηαλ Άγγινο δηαλνεηήο 

πνπ εηζήγαγε γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν «εκπεηξηθή επηζηήκε». Ζ έληαμε φκσο ηεο 

αλζξσπφηεηαο ζηελ επνρή ηνπ Μεζαίσλα, αλέζηεηιε ζαθψο ηηο «αηξεηηθέο» πξνζπάζεηεο ηεο 

επηζηήκεο γηα αλέιημε θαη γλψζε. Ζ νπνηαδήπνηε εξεπλεηηθή θαη δηαλνεηηθή πξνζπάζεηα 

ηηκσξνχηαλ ζθιεξά ελψ γίλνληαλ θαη δηαθξίζεηο ζην θχιν, θαζψο γπλαίθεο κνξθσκέλεο 

ραξαθηεξίδνληαλ σο «Μάγηζζεο» θαη θαηαδηθάδνληαλ ζε ζάλαην. Απηή ε κεζαησληθή ηαθηηθή 

έρεη επηθξαηήζεη κε ην φλνκα «Κπλήγη ησλ Μαγηζζψλ». Δπίζεο παξαηεξνχληαη θαη πνιιέο 

ιαλζαζκέλεο απφςεηο ηεο επνρήο πεξί αζζέλεηαο θαζψο φπνηα ηέηνηα απνδηδφηαλ ζε ζετθή 

αηηία (ακαξηήκαηα). Παξφια απηά ε ςπρηαηξηθή σο επηζηήκε γλψξηζε θάπνηνπο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο εθείλε ηε δνθεξή ζα έιεγε θαλείο επνρή, έλαο εθ ησλ νπνίσλ 

ήηαλ ν Weyer, ν νπνίνο ηζρπξηδφηαλ πσο νη «κάγηζζεο» δελ ήηαλ γπλαίθεο ππνηαγκέλεο ζηνλ 

αηαλά αιιά άηνκα ςπρηθά αληζφξξνπα (Γαθέξκνο, 2010).  

ηε δχζε ηεο Μεζαησληθήο επνρήο πξνθχπηεη έλα θαηλνχξην θχκα αλαλέσζεο θαη 

ξηδνζπαζηηθήο δηαλφεζεο γλσζηφ θαη σο Αλαγέλλεζε. Πξφθεηηαη γηα ηελ επεκεξία φισλ ησλ 

ηερλψλ θη επηζηεκψλ κε πξφηππν ηνλ άλζξσπν πνπ έρεη γλψζεηο ζε πνιιά πεδία. ζνλ αθνξά 

ζηελ Ηαηξηθή θαη ηελ Φπρνινγία, επηζηξέθεη ε αξραηνειιεληθή άπνςε φηη ε αζζέλεηα 

πξνθχπηεη κεηά απφ θάπνηνπ είδνπο βηνινγηθή αληζνξξνπία είηε ζσκαηηθή (γηα ζσκαηηθέο 

αζζέλεηεο) είηε εγθεθαιηθή (γηα ςπρνινγηθέο αζζέλεηεο). Ζ επηζηεκνληθή έξεπλα μεθεχγεη 

απφ ηελ αλαηνκία ζηνλ εγθέθαιν θαη ην ζψκα δψσλ θη επηθεληξψλεηαη ζηελ αλαηνκία ηνπ 

αλζξσπίλνπ ζψκαηνο, ψζηε λα δνζεί κία εθηελέζηεξε πεξηγξαθή ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ 

ζψκαηνο. Μάιηζηα απφ ζπγγξάκκαηα ηνπ Μηραήι Άγγεινπ, θαίλεηαη πσο νη επηζηήκνλεο 

εθηεινχζαλ θαη αλαηνκηθέο «επεκβάζεηο» θαη ζε πηψκαηα παξά ηε λνκηθή απαγφξεπζε απηήο 

ηεο ηαθηηθήο (Γαθέξκνο, 2010). Έλαο απφ ηνπο επηζηήκνλεο πνπ μερψξηζαλ γηα απηά ηα 

εγρεηξήκαηα ήηαλ θη ν Andreas Vesalius (1514-1564), πνπ απνηειεί θαη ηνλ ζεκαληηθφηεξν 

αλαγελλεζηαθφ αλαηφκν. Θα κπνξνχζε θαλείο λα πεη κε ζηγνπξηά πσο ν Vesalius ήηαλ 

κνληζηήο θαη κάιηζηα ππέξ ηεο εγθεθαινθεληξηθήο ζεψξεζεο, αθνχ θαηέθξηλε ηηο 

θνηιηνθεληξηθέο θαη θαξδηνθεληξηθέο ζεσξίεο, ελψ νη εγγξαθέο ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ε πεξηγξαθή ησλ θνηιηψλ ηνπ, απνηεινχλ ίζσο θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

αλαηνκηθφ επίηεπγκα ηεο επνρήο (Καθεηδφπνπινο, 1995).  
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ΔΗΚΟΝΑ 1.1. Δηθνλνγξάθεζε ησλ ειίθσλ θαη άιισλ κεξψλ ηνπ εγθεθάινπ ζην βηβιίν ηνπ 

Andrea Vesalius ―De humani corporis fabrica‖ (1543). Ζ ιεπηνκέξεηα ζηελ πεξηγξαθή ηεο 

αλαηνκίαο ηνπ Vesalius δηαθξίλεη ην έξγν ηνπ απφ απηφ ησλ ππφινηπσλ αλαηφκσλ ηνπ 16
νπ

 

αηψλα (Darby & Walsh, 2007).  

 

Απηφο πνπ απνηέιεζε ηνλ βαζηθφηεξν εθπξφζσπν ηνπ δπτζκνχ ήηαλ ν Καξηέζηνο (1595-

1650). Με αθνξκή ηελ εηζαγσγή ηνπ Απγνπζηίλνπ γηα ηε θηινζνθία ηνπ Ννπ, ν Καξηέζηνο 

δελ κηιά γηα ςπρή φπσο νη πξνεγνχκελνη θηιφζνθνη, αιιά γηα κία κε πιηθή νληφηεηα: ηνλ 

Ννπ, ν νπνίνο ζπλδέεηαη βηνινγηθά κε ην ζψκα κέζσ ηεο αηζζεηεξηαθήο εηζξνήο θη εθξνήο 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο κχεο. Οπζηαζηηθά ν Ννπο δίλεη εληνιέο ζηνλ εγθέθαιν θη απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ ζηνπο κχεο ψζηε λα θηλήζνπλ ην ζψκα (Churchland, 2002). Ζ βάζε απηήο ηεο 

αιιειεπίδξαζεο είλαη ζηελ επίθπζε ηνπ εγθεθάινπ (Blakemore,2002). Έηζη, ε θηινζνθηθή 

ζθέςε μεθεχγεη απφ ην δίπνιν Φπρήο-ψκαηνο θαη εξεπλά έλα πην πνιχπινθν ζρήκα Ννπ-

Δγθεθάινπ-ψκαηνο. Δίλαη ζαθψο θαλεξέο νη δπηηθέο επηδξάζεηο απφ κειέηεο πάλσ ζηε 

θπζηνινγία ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. ηελ νπζία απηφο ήηαλ έλαο ηξφπνο 

λα εμεγήζνπλ νη ζθεπηηθηζηέο ηεο επνρήο ηελ χπαξμε ελφο «βηνινγηθνχ» εγθεθάινπ θαη κίαο 

«κε βηνινγηθήο» -θαηά ηα θαηλφκελα- ζπλείδεζεο. Φαηλφηαλ αδχλαην εθείλε ηελ επνρή λα 

έρνπλ βηνινγηθή βάζε δηεξγαζίεο φπσο γιψζζα, ζθέςε θαη κλήκε θαζψο ν εγθέθαινο 

ζεσξνχηαλ απιά σο κία κεραλή εθηέιεζεο ησλ εληνιψλ πνπ έδηλε ν Ννπο. ηε ζπλέρεηα 
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απηέο νη απφςεηο αλαζεσξήζεθαλ απφ θιηληθέο κειέηεο ζε αζζελείο κε εγθεθαιηθέο βιάβεο, 

πνπ έδεημαλ πσο ν Ννπο φπσο ηνλ θαηαλννχζαλ είλαη απφιπηα ζπλδεδεκέλνο κε ηηο 

εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο (Churchland, 2002). 

ηα απζηεξά πιαίζηα ηεο εθθιεζηαζηηθήο θπξηαξρίαο, ν Καξηέζηνο κε ηνλ δπτζκφ θαη ηηο 

απφςεηο ηνπ πεξί ζετθήο πξνέιεπζεο ηεο ςπρήο, απέθπγε ηελ Ηεξά Δμέηαζε πνπ ζα πθίζηαην 

απφ ηελ Δθθιεζία θη έηζη δφζεθε ε επθαηξία ζηελ ππφινηπε επηζηεκνληθή δηαλφεζε λα 

πξνρσξήζεη, έζησ θαη πην δηαθξηηηθά πξνο ηε γλψζε (Grosjean, 2005). Καηά ηνλ 17
ν
 – 19

ν
 

αηψλα, ε ςπρή κεηνλνκάδεηαη ζε «λφεζε» θαη ε βηνινγηθή βάζε ηεο βξίζθεηαη πηα ζηα 

εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα θη φρη ζηελ επίθπζε. Ήδε έρνπκε ηελ αλάδεημε πεξηζζφηεξσλ 

εξεπλεηψλ ζε κία πξνζπάζεηα απνζαθήληζεο ηνπ εγθεθάινπ, ζε πην βηνινγηθφ επίπεδν απφ 

ηελ θαξηεζηαλή ζεσξία (αββάθε, 1997). Ο Thomas Willis (1621-1675), Άγγινο αλαηφκνο, 

δηαθψλεζε κε ηηο θνηιηνθεληξηθέο ζεσξίεο γηα ηελ εληφπηζε ηνπ Ννπ θαη ησλ «ςπρηθψλ 

πλεπκάησλ» ζηηο θνηιίεο ηνπ εγθεθάινπ. Πξφηεηλε πσο ε έδξα ηεο ςπρήο είλαη ν εγθεθαιηθφο 

θινηφο, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ ηε ιεπθή θαη ηε θαηά νπζία. Με ηηο ζεσξήζεηο ηνπ Willis νη 

θνηιηνθεληξηθέο ζεσξίεο παχνπλ πιένλ λα πθίζηαληαη (Καθεηδφπνπινο, 1995). Ο Franz 

Joseph Gall (1758-1828), απνηειεί κία απφ ηηο εμέρνπζεο επηζηεκνληθέο θπζηνγλσκίεο ηεο 

«κεηά Καξηέζηνπ» επνρήο, θαζψο νη κειέηεο ηνπ γηα ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ηηο 

ιεηηνπξγίεο ησλ δχν εκηζθαηξίσλ, ηνλ θαζηέξσζαλ σο ηνλ «παηέξα ηεο θξελνινγίαο». 

πγθεθξηκέλα, θαηάθεξε λα απαξηζκήζεη 35 εγθεθαιηθέο πεξηνρέο ζηηο έιηθεο ζε αληηζηνηρία 

κε ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ππνζηήξημε κία απφιπηε ζπκκεηξία κεηαμχ ησλ δχν 

εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ, άπνςε πνπ ζήκεξα δελ ηζρχεη (αββάθε, 1997). Οπζηαζηηθά ν 

Gall απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ππνζηήξημαλ ή θαη θαζηέξσζαλ ηε ζεσξία ηεο 

εληφπηζεο θαζψο πίζηεπε ζε κία πνηθηιία ζηε κνξθή ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ κε θάζε 

δηαρσξηζκέλε πεξηνρή λα είλαη ππεχζπλε γηα θάπνηα μερσξηζηή ιεηηνπξγία. Ζ κέζνδνο πνπ 

πξφηεηλε ν Gall γηα ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε απηήο ηεο αλαθάιπςεο ήηαλ ε θξαληνζθνπία, 

δειαδή ε ςειάθεζε ησλ εμνγθσκάησλ ηνπ θξαλίνπ αηφκσλ πνπ ζεσξνχλην πξνηθηζκέλα 

λνεηηθά, κέζνδνο θπζηθά πνπ νδήγεζε ζε ιαλζαζκέλε εληφπηζε δνκηθά ησλ εγθεθαιηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ (Kandel, Schwartz & Jessel, 1999).  

Μία απφ ηηο πην δηαδεδνκέλεο ζεσξίεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη απηή 

ησλ Bell-Magendie, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη ξαρηαίεο νδνί ησλ λεχξσλ ζηνλ λσηηαίν κπειφ 

κεηαθέξνπλ αηζζεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηελ πεξηθέξεηα ζηνλ λσηηαίν κπειφ ελψ νη 

θνηιηαθέο νδνί θηλεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ζηνπο κχεο. Απηή ε αλαθάιπςε απνηέιεζε θαη ηελ 

αξρή γηα ηελ παξαδνρή κίαο γεληθφηεξεο αιήζεηαο, ή λφκνπ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε γηα ην 
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αλζξψπηλν ζψκα: δηαθνξεηηθέο δνκέο ζε δηαθνξεηηθά κέξε ηνπ ζψκαηνο ειέγρνπλ θαη 

δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απηφο πνπ ζπλεηέιεζε πεξηζζφηεξν ζηελ 

επηθξάηεζε απηήο ηεο ζεσξίαο ήηαλ ν Franҫois Magendie (1783-1855) κε πεηξάκαηα πάλσ ζε 

δψα, αθνχ απνδείρηεθε ζηε ζπλέρεηα πσο ν Bell δελ είρε αλαγλσξίζεη ηε ιεηηνπξγία ησλ 

ξαρηαίσλ νδψλ (Churchland, 1989). Σαπηφρξνλα κε ηηο αλαηνκηθέο αλαθαιχςεηο απηνχ ηνπ 

αηψλα έρνπκε θαη ηελ επίζεκε ζεκειίσζε ηεο «Πεηξακαηηθήο Φπρνινγίαο» σο μερσξηζηφ 

θιάδν ηεο ςπρνινγηθήο επηζηήκεο, απφ ηνλ Wilhelm Maximilian Wundt (1832-

1920)·(Γαθέξκνο, 2010).  

Παξαηεξείηαη κία γεληθφηεξε ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ, πξηλ ηνλ 20
ν
, αηψλσλ πξνο αλαθάιπςε 

ησλ κπζηηθψλ πνπ θξχβνληαλ πίζσ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο. Απηά ηα 

επηηεχγκαηα πνπ πιεζίαδαλ ζηελ απνζαθήληζε ηεο θπζηνινγίαο ηνπ αλζξσπίλνπ ζψκαηνο 

έζεζαλ γεξά ζεκέιηα γηα ηνλ δηαρσξηζκφ απηνχ ηνπ θιάδνπ. Παηέξαο βέβαηα ηεο 

Φπζηνινγίαο ζεσξείηαη ν Johannes Müller (1801-1858), ν νπνίνο επέθηεηλε ηελ έξεπλα ηνπ 

Magendie θαη αλαθάιπςε φηη θάζε λεχξν έρεη μερσξηζηή ηαπηφηεηα θαη ιεηηνπξγία θη 

απνηειεί θνκκάηη κίαο ζπλνιηθήο δνκήο πνπ παξάγεη έλα κφλν αηζζεηηθφ είδνο. Οη έξεπλεο 

θαη νη κέζνδνη επηθεληξψζεθαλ ζε απηφ: ζην λα επηβεβαηψζεη δειαδή φηη αλάινγα κε ηνλ 

εξεζηζκφ κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη έλαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηχπν αίζζεζεο, π.ρ. ε αθή κπνξνχζε 

λα δηεγεξζεί θαη λα γίλεη αληηιεπηή κε κέζα φπσο ζεξκφηεηα, ειεθηξηζκφ θαη ππεξαηκία ή 

θιεγκνλή. Απηφ έδσζε πλνή ζε κία άιιε νπηηθή γσλία γηα ην ηη είλαη ηειηθά ν εγθέθαινο, γηα 

απηφ θαη ν Müller αλαθέξεη:  

«…Χο εθ ηνχηνπ, ε αίζζεζε δελ είλαη κία αγσγηκφηεηα κίαο πνηφηεηαο ή θαηάζηαζεο εμσηεξηθψλ 

ζσκάησλ ζε ζπλείδεζε, αιιά κία αγσγηκφηεηα ηεο πνηφηεηαο ή θαηάζηαζεο ησλ λεχξσλ καο ζε 

ζπλείδεζε, πνπ πξνθαιείηαη απφ κία εμσηεξηθή αηηία.»  

Απηά ηα βήκαηα ηνπ Müller πξνο ηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο 

ζπλείδεζεο σο ιεηηνπξγίαο ηνπ, αθνινχζεζαλ θαη καζεηέο ηνπ φπσο ν Emil du Bois-

Reymond (1818-1896), ν νπνίνο έθαλε ηελ ζεκαληηθφηαηε γηα ην κέιινλ ηεο θπζηνινγίαο 

αλαθάιπςε (1843) πσο ε ελέξγεηα πνπ δηαπεξλά ηα λεχξα είλαη ειεθηξηθή. Απηφ εθφξκεζε 

κειινληηθέο έξεπλεο κε ειεθηξηθφ εξεζηζκφ πεξηνρψλ, κέζνδνο πνιχ δηαδεδνκέλε ζήκεξα 

(Churchland, 1989). 
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EIKONA 1.2. θίηζν απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα πνπ απεηθνλίδεη ηε ραξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ ζε 

35 δηαθνξεηηθέο δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηνλ Franz Joseph Gall 

(Καθεηδφπνπινο, 1995).  

 

 

O Jan Evangelista Purkyně (1787-1869), ήηαλ έλαο απφ ηνπο ηζηνιφγνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

ην κηθξνζθφπην γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ θπηηαξηθψλ ζσκάησλ, ελψ  εληφπηζε ζε «θέηεο» ηνπ 

εγθεθάινπ ηηο ίλεο πνπ ζήκεξα γλσξίδνπκε σο άμνλεο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. κσο, ν 

Robert Remak (1815-1865) ήηαλ εθείλνο πνπ αλαθάιπςε πσο νη άμνλεο απνηεινχζαλ 

επεθηάζεηο ησλ θπηηαξηθψλ ζσκάησλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ έσο ηφηε ππνςία ησλ 

επηζηεκφλσλ πσο ην λεπξηθφ θχηηαξν έρεη δηαθνξεηηθή δνκή θαη φςε απφ ηα θχηηαξα ηνπ 

αίκαηνο. ηε ζπλέρεηα ν Otto Friedrich Karl Deiters (1834-1863), ήηαλ απηφο πνπ κε ρξώζε 

θαξκηλίνπ θαη άιιεο ηερληθέο ζηαζεξνπνίεζεο θαηάθεξε λα δεη γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία 

ηεο επηζηήκεο ηνπο δελδξίηεο ησλ θπηηαξηθψλ ζσκάησλ, σο μερσξηζηφ απφ ηνπο άμνλεο 



14 
 

κέξνο ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ. Σέινο ν Γεξκαλφο αλαηφκνο Hienrich Wilhelm von Gottfried 

Waldeyer-Hartz (1836-1921) ήηαλ απηφο πνπ εηζήγαγε ηνλ φξν «λεπξψλαο» (1891) ψζηε λα 

εθθξάζεη ην αλεμάξηεην απηφ θχηηαξν. ια απηά είραλ σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη ήδε απφ 

ηνλ 18
ν
-19

ν
 αηψλα κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ λεπξηθνχ θπηηάξνπ, γλψζε πνπ βνήζεζε 

ζηελ επηθείκελε έξεπλα γηα ηνλ αθξηβή ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ (Churchland, 1989).  

εκαληηθή ζηε κειέηε ηεο αληηζηνηρίαο εγθεθαιηθψλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηψλ ήηαλ ε ζπκβνιή 

ηνπ Pierre Paul Broca (1824-1880) θαη ηνπ Κarl Wernicke (1848-1905). Οη έξεπλεο θαη ησλ 

δχν επηθεληξψλνληαη ζηελ παξαγσγή θαη θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ. Ο Broca κειέηεζε 

πεξηπηψζεηο αζζελψλ πνπ κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηνλ ιφγν αιιά δελ κπνξνχζαλ λα 

παξάγνπλ ιφγν. Ζ κεηά ζάλαηνλ εμέηαζή ηνπο έδεημε ζε φινπο κία ζπγθεθξηκέλε βιάβε ζην 

νπίζζην κέξνο ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ, πεξηνρή πνπ ζήκεξα αλαγλσξίδεηαη κε ην φλνκα 

«πεξηνρή Broca» θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ, ελψ βιάβε ζε απηήλ ηελ 

πεξηνρή πξνθαιεί αθαζία Broca. Βαζηθφ ζηνηρείν ζηηο έξεπλεο ηνπ Broca ήηαλ φηη ε βιάβε 

πνπ εληφπηζε ζηνπο αζζελείο ηνπ πεξηνξηδφηαλ ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην κφλν  (Darby & 

Walsh, 2007). Απηφ ήηαλ έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηνλ δηαρσξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ δχν 

εκηζθαηξίσλ (κεξηθή ζπκκεηξία), θαζψο ν Broca ζεσξνχζε πσο ην αξηζηεξφ εκηζθαίξην ήηαλ 

απηφ ζην νπνίν έδξεπε ν ιφγνο θαη ε κφξθσζε ελψ ην δεμί ήηαλ απηφ πνπ θπξηεπφηαλ απφ ηα 

έλζηηθηα θαη ηηο νξκέο (αββάθε, 1997). «Μηιάκε κε ην αξηζηεξό εκηζθαίξην θαη όρη κε ην 

δεμί!» (Kandel, Schwartz & Jessel, 1999). 

Ο Γεξκαλφο λεπξνιφγνο Karl Wernicke ζπλέβαιε θη απηφο ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηνρψλ 

πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ηνλ ιφγν  νη δηθέο ηνπ φκσο αλαθαιχςεηο είραλ λα θάλνπλ κε ηελ﮲ 

θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ θαη ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο. Ο Wernicke εληφπηζε κία 

πεξηνρή ζηνλ θξνηαθηθφ ινβφ πνπ πεξηθιείεηαη θη απφ άιιεο πεξηνρέο πνπ ζήκεξα ζπλζέηνπλ 

ηνλ ζπλεηξκηθφ θινηφ. Ζ πεξηνρή απηή ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηαλφεζε ηνπ ιφγνπ θη φρη ηελ 

παξαγσγή θαη είλαη γλσζηή σο «πεξηνρή Wernicke», ελψ βιάβε ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

πξνθαιεί «αθαζία Wernicke». Δληφπηζε φκσο θαη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο πεξηνρήο Broca θαη 

ηεο πεξηνρήο Wernicke, ηελ γσληώδε έιηθα, ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηε κεηαθνξά ησλ 

πιεξνθνξηψλ απφ ηε δεχηεξε ζηελ πξψηε πεξηνρή, ψζηε νη αηζζεηηθά θσδηθνπνηεκέλεο 

πξνθνξηθέο ή γξαπηέο ιέμεηο λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε θηλεηηθά θσδηθνπνηεκέλεο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ θίλεζε ησλ ππεχζπλσλ πεξηνρψλ γηα ηελ παξαγσγή ιφγνπ. 

Βιάβε ζηε γσληψδε έιηθα πξνθαιεί αθαζία αγσγήο, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ιαλζαζκέλε ρξήζε θαη παξάιεηςε ησλ ιέμεσλ (Kandel, Schwartz & Jessel, 1999). Ο 

Wernicke, ππνζηεξίδνληαο ηε ζεσξία ηνπ εληνπηζκνχ, κειέηεζε θη απέδεημε ην φηη νη 



15 
 

ιεηηνπξγίεο λαη κελ εληνπίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, νη αλψηεξεο φκσο ιεηηνπξγίεο 

απαηηνχλ ηε ζχλζεζε πνιιψλ πεξηνρψλ καδί. Οπζηαζηηθά γίλεηαη ιφγνο ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα γηα κία ηεξαξρηθή νξγάλσζε ησλ εγθεθαιηθψλ ζπζηεκάησλ, αλαθάιπςε πνπ έθεξε ηελ 

επηζηήκε πην θνληά ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ηνπ κπζηεξίνπ ηνπ εγθεθάινπ θη επνκέλσο ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο (αββάθε, 1997).  

 

EIKONA 1.3. Πξνζσπνγξαθία ηνπ Pierre Paul Broca ζην δεκαξρείν ηεο Faint-Foy-La-

Grande, φπνπ θαη γελλήζεθε ην 1824. Οη κεηαζαλάηηεο έξεπλέο ηνπ ζε αζζελείο κε 

«εθθξαζηηθή αθαζία» ηνλ έρνπλ θαζηεξψζεη έσο θαη ζήκεξα ζηηο ζεκαληηθφηεξεο θηγνχξεο 

πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο Φπζηνινγίαο ηνπ αλζξψπνπ (Kandel, Schwartz & Jessel, 

1999). 
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Παξάιιεια κε ηνλ Broca θαη ηνλ Wernicke, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζίαδαλ θαη νη έξεπλεο 

ηνπ Jean-Martin Charcot (1825-1893). O Γάιινο λεπξνιφγνο θαη θαζεγεηήο αλαηνκηθήο 

παζνινγίαο, ζπλέβαιε ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο άπνςεο πεξί απφιπηεο ζπκκεηξίαο ησλ δχν 

εκηζθαηξίσλ θαη ζηελ αξρή ηνπ θηλήκαηνο πεξί δπαδηθνύ εαπηνύ. Πην αλαιπηηθά, ν Charcot 

ήηαλ ν πξψηνο πνπ έζεζε ζε εθαξκνγή ηε δηαδηθαζία ηεο ύπλσζεο, κίαο θαηάζηαζεο φπνπ ν 

εγθέθαινο δελ βξίζθεηαη ζε εγξήγνξζε, νχηε φκσο θαη θνηκάηαη, ψζηε λα έξρεηαη ζε επαθή 

κε κλήκεο πνπ ζε θαηάζηαζε αθχπληζεο δελ κπνξεί λα αλαθαιέζεη. Απηφ πξνδίδεη κία 

δπαδηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο πνπ νθείιεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ιεηηνπξγηθά θαη δνκηθά 

εκηζθαίξηα: ην αξηζηεξφ (γηα ηνπο δεμηφρεηξεο- αθνχ ν Broca είρε ηνλίζεη ηελ 

 

EIKONA 1.4. O Carl Wernicke ζπνχδαζε ζηε Βηέλλε, ζην Ηλζηηηνχην Δγθεθαιηθήο 

Νεπξνινγίαο ηνπ Theodor Meynert. Αλήθε ζην αληίζεην απφ ηνπο θξελνιφγνπο ηεο επνρήο 

ξεχκα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νη ιεηηνπξγίεο δελ αληηπξνζσπεχνληαλ ζε μερσξηζηέο πεξηνρέο 

ηνπ θινηνχ, αιιά εληαία, ζε φινλ ηνλ θινηφ. Οη ζεσξίεο ηνπ είλαη απνδεθηέο, ειαθξψο 

παξαιιαγκέλεο θαη απφ ηε ζχγρξνλε επηζηήκε (Kandel, Schwartz & Jessel, 1999). 
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εηεξφπιεπξε αληηζηνηρία εκηζθαηξίνπ θαη κέξνπο ηνπ ζψκαηνο) είλαη εμειηγκέλν θαη ζε απηφ 

εδξεχεη ε ινγηθή, ελψ ην δεμηφ εκηζθαίξην είλαη απηφ πνπ δελ έρεη εμειηρζεί θαη επζχλεηαη γηα 

ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο δηαθαηέρνληαη απφ δσψδε έλζηηθηα, μεραζκέλα κέζα ζηα ζηελά 

θνηλσληθά πιαίζηα. Απηφο ν δηαρσξηζκφο ππξνδφηεζε έλα νιφθιεξν ινγνηερληθφ, φρη κφλν 

επηζηεκνληθφ, θχκα αλαλέσζεο θαη παξαγσγήο έξγσλ πνπ πξαγκαηεχνληαη ησλ Γηραζκέλν 

εαπηφ, θπξίσο ζηνλ 20
ν
 αηψλα (αββάθε, 1997).  

Οη αλαηνκηθέο θαη λεπξνςπρνινγηθέο εμειίμεηο ηνπ 19
νπ

 αηψλα ηειεηψλνπλ κε ηε ζρνιή ηνπ 

Korbinian Broadmann ζηε Γεξκαλία. Ο Broadmann (1868-1918), κε θπηηαξναξρηηεθηνληθέο 

κεζόδνπο αξίζκεζε ζπλνιηθά 52 δηαθεθξηκέλεο πεξηνρέο ζηνλ θινηφ ησλ εκηζθαηξίσλ, θάζε 

κία απφ ηηο νπνίεο ζπλδεφηαλ θαη κε κία δηαθνξεηηθή δηεξγαζία (Kandel, Schwartz & Jessel, 

1999). Αθφκε θαη ζήκεξα απηνί νη ράξηεο ρξεζηκεχνπλ ζηελ εληφπηζε πεξηνρψλ ηνπ 

εγθεθάινπ (αββάθε, 1997). ε αληίζεζε κε ηνλ Broadmann θαη φζνπο άιινπο επηζηήκνλεο 

πίζηεπαλ ζε αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά μερσξηζηέο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ, ππήξραλ 

επηζηήκνλεο ηεο αθξηβψο αληίζεηεο ζέζεο, ηεο εληαίαο δειαδή ιεηηνπξγίαο ηνπ θινηνχ, νη 

απφςεηο ησλ νπνίσλ θπξηάξρεζαλ έσο θαη ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα ﮲  ν θπξηφηεξνο 

εθπξφζσπφο ηνπο ήηαλ ν Ακεξηθαλφο ςπρνιφγνο θαη ζπκπεξηθνξηζηήο Karl Spencer Lashley 

(1890-1958) κε έδξα ςπρνινγίαο ζην παλεπηζηήκην ηνπ Harvard. Ο Lashley ζεσξνχζε πσο ε 

ραξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ ζε πεξηνρέο απνκάθξπλε θαηά πνιχ ηελ εξεπλεηηθή ζθέςε 

απφ ηελ νξζή θαηαλφεζε ηνπ θινηνχ ηνπ εγθεθάινπ. ηηο έξεπλεο ηνπ έθηαζε ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα (θπξίσο κλεκνληθά) δελ εμαξηψληαη ηφζν απφ ηελ 

πεξηνρή ηεο βιάβεο αιιά απφ ηελ έθηαζή ηεο, θαζψο ε κλήκε, ε κάζεζε θαη άιιεο 

γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο δελ δηακεζνιαβνχληαη απφ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο λεπξψλσλ (Kandel, 

Schwartz & Jessel, 1999). Ο Lashley ζηήξημε ηηο απφςεηο ηνπ ζε έξεπλεο πνπ έθαλε κε 

επίκπεο. πγθεθξηκέλα, επέβαιε ηνπο επίκπεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δνθηκαζία ηνπ ιαβπξίλζνπ, 

έπεηηα αθαηξνχζε θάπνην ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαιάκβαλε ηε 

δνθηκαζία γηα λα δεη εάλ νη επίκπεο κπνξνχζαλ λα μαλαζπκεζνχλ φ, ηη είραλ κάζεη ζρεηηθά κε 

απηήλ. Σα ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηέιεμε ήηαλ φηη φζν κεησλφηαλ ην κέγεζνο ηνπ 

εγθεθάινπ, ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ θαη ε ππνιεηηνπξγία ηεο κλήκεο (αββάθε, 1997). 

Δπνκέλσο, γηα ηνλ Lashley θαη ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζπκθσλνχζαλ καδί ηνπ, έλαο πγηήο 

εγθέθαινο είλαη έλαο εγθέθαινο πνπ ιεηηνπξγεί ζσζηά ζην ζχλνιφ ηνπ (Kandel, Schwartz & 

Jessel, 1999).  

Έλαο «πξνθάηνρνο» ηνπ Lashley ζηελ ίδηα «νκάδα ζθέςεο», ήηαλ θαη ν John Hughlings 

Jackson (1835-1911), Άγγινο λεπξνιφγνο. Δίλαη γλσζηφο γηα ηηο έξεπλέο ηνπ πάλσ ζηελ 



18 
 

επηιεςία θαη ηηο θξίζεηο ηεο κε έδξα ηνλ κεησπηαίν ινβφ. Οη επηζηήκνλεο απηήο ηεο πιεπξάο 

ζθέςεο δελ ζεσξνχζαλ πσο κπνξνχζαλ νη λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο λα εληνπηζηνχλ ζηνλ 

εγθέθαιν θαη γη’ απηφ απέξξηπηαλ θάζε είδνπο ςπρνινγηθή αληηκεηψπηζε ησλ λεπξηθψλ 

δηεξγαζηψλ, επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηε λεπξνινγηθή εμήγεζε ηεο λφεζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Σν φλνκα ηνπ Jackson έρεη φκσο ζπλδεζεί κε ηηο ζεσξίεο ηνπ πεξί 

ζπγθεθξηκέλσλ λνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δεμηνχ εκηζθαηξίνπ, φπσο είλαη ν 

πξνζαλαηνιηζκφο ζηνλ ρψξν θαη ε αλαγλψξηζε πξνζψπσλ, ζεψξεκα πνπ «ηαξαθνχλεζε» ηελ 

επηζηεκνληθή ζθέςε αθνχ έσο ηφηε ην δεμί εκηζθαίξην ππνινγηδφηαλ σο έξκαην ησλ 

ελζηίθησλ (αββάθε, 1997). 

 

ΔΗΚΟΝΑ 1.5. Υαξηνγξάθεζε ηνπ εγθεθάινπ ζχκθσλα κε ηελ θπηηαξναξρηηεθηνληθή κέζνδν 

ηνπ Korbinian Broadmann (1868-1918). Γηαθξίλνληαη 52 μερσξηζηέο θινητθέο πεξηνρέο 

(Kandel, Schwartz & Jessel, 1999).  

 

 

Με ην μεθίλεκα ηνπ 20
νπ

 πιένλ αηψλα, νη επηζηήκνλεο, ιαβαίλνληαο ππφςε ηηο 

ζεκαληηθφηαηεο αλαθαιχςεηο ησλ πξνεγνχκελσλ αηψλσλ (θπξίσο ηνπ 18
νπ

 θαη 19
νπ

 αηψλα), 
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επηθεληξψλνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαλφεζε ηεο Φπζηνινγίαο ηνπ εγθεθάινπ 

θαζψο ζεσξνχλ πσο ε Φπρνινγία σο επηζηήκε ζα ιεηηνπξγήζεη επλντθφηεξα εάλ γίλνπλ 

πιήξσο θαηαλνεηέο νη θπζηνινγηθέο θη επνκέλσο θαη νη παζνθπζηνινγηθέο δηεξγαζίεο ηνπ 

εγθεθάινπ. πλνπηηθά ζα γίλεη αλαθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο εθπξνζψπνπο ηεο Φπζηνινγίαο 

θαη Νεπξνςπρνινγίαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εγθεθάινπ θαη κεηά απφ ηηο αλαθαιχςεηο 

γηα ηα λεπξηθά θχηηαξα, ε επηζηεκνληθή έξεπλα ηνπ 20
νπ

 αηψλα επηθεληξψλεηαη ζηε κειέηε 

ηνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. Ο Santiago Ramon y Cajal θαη ν Camillo Golgi, είλαη δχν απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηαηνπο εξεπλεηέο ηνπ αηψλα απηνχ θαζψο βξαβεχηεθαλ θαη κε Ννκπέι 

Ηαηξηθήο ην 1906 γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλαγλψξηζε ηεο δνκήο ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο 

(Grosjean, 2005). Ζ εηδηθφηεηα ηνπ Golgi (1843-1926), ήηαλ ζηε κηθξνζθνπηθή αλαηνκηθή 

θαη ε ζπκβνιή ηνπ έγθεηηαη ζηελ αλαθάιπςε ελφο ζπζηήκαηνο, ή θαιχηεξα δηθηχνπ, ζην 

εζσηεξηθφ φισλ ησλ θπηηάξσλ, ην θπηηαξφπιαζκα, γλσζηφ σο «ζχκπιεγκα Golgi». Σν 1860, 

ν Golgi εθεχξε ηε κέζνδν εκπνηηζκνχ κε άξγπξν, κία κέζνδνο πνπ εληνπίδεη έλαλ κηθξφ 

αξηζκφ λεπξηθψλ θπηηάξσλ νξαηψλ κε κηθξνζθφπην ﮲  ν ηξφπνο πνπ ηα δηαθξίλεη απφ ηα 

ππφινηπα θχηηαξα θαη δνκέο πεξηθεξηθά είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ καχξν ρξψκα πνπ ηνπο 

δίλεη. Ζ κέζνδνο απηή ζήκεξα είλαη γλσζηή σο «ρξψζε Golgi» (Kandel, Schwartz & Jessel, 

1999). Ο Cajal (1852-1934), ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε κέζνδν ζηελ παξεγθεθαιίδα, ηνλ 

ακθηβιεζηξνεηδή ρηηψλα θαη ηνλ λσηηαίν κπειφ. Ζ ιεπηνκεξήο κηθξνζθνπηθή δηεξεχλεζε 

ησλ θπηηαξηθψλ νκάδσλ κέζσ ηεο ρξψζεο κε άξγπξν, βνήζεζε ηνλ Cajal λα γξάςεη έλαλ 

ζσζηφηεξν αλαηνκηθφ άηια απφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο ηεο επνρήο (Grosjean, 2005). Απηφ πνπ 

έθαλε ηελ έξεπλα ηνπ Cajal λα μερσξίζεη γηα ηελ επηζηεκνληθή ηνπ δεηλφηεηα, ήηαλ νη 

απφςεηο ηνπ φηη νη δνκέο ηνπ εγθεθάινπ απνηεινχληαη απφ δηζεθαηνκκχξηα λεπξηθά θχηηαξα 

ηα νπνία φκσο είλαη δνκηθά αλεμάξηεηα (ζε αληίζεζε κε ηνλ Golgi πνπ πίζηεπε πσο 

ζρεκαηίδνπλ έλα εληαίν δίθηπν) θαη ελψλνληαη κεηαμχ ηνπο θαηά ηε κεηάδνζε ηεο λεπξηθήο 

ψζεο, θαζψο θαη φηη νη ζπλδέζεηο ηνπο αιιάδνπλ θαηά ηελ απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ 

(Kandel, Schwartz & Jessel, 1999). 

Ο Sir Charles Sherrington (1857-1952), ήηαλ έλαο απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο πνπ πίζηεπαλ ζε κία ελνπνηεκέλε ελεξγνπνίεζε ηνπ θινηνχ θαηά ηηο δηάθνξεο 

δηεξγαζίεο ηνπ εγθεθάινπ θαη νη κειέηεο ηνπ επηθεληξψζεθαλ ζηελ έξεπλα ηνπ λεπξηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν «ζχλαςε» γηα λα εθπξνζσπεζεί ην 

θελφ πνπ παξαηήξεζε φηη ππήξρε κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ θαη ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηηο 

κειέηεο ηνπ, ρξεζίκεπε ζηελ επηθνηλσλία ηνπο (Churchland, 1989). O James Papez (1883-
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1958) ήηαλ έλαο Ακεξηθαλφο λεπξναλαηφκνο, πνπ αζρνιήζεθε κε ηηο θπζηνινγηθέο βάζεηο 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. ην έξγν ηνπ «Έλαο πξνηεηλφκελνο κεραληζκφο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο» 

(1937), εμεγεί ηηο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ δνκψλ ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο κε ην 

ζπλαίζζεκα, νη νπνίεο αληηθαηνπηξίδνπλ θάπνηεο πην πεξίπινθεο δηεξγαζίεο ζε ζρέζε θαη κε 

ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε, αθνχ ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ζπλδέεηαη θαη κε ην ελδνθξηληθφ 

ζχζηεκα, ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο θαη ην Απηφλνκν Νεπξηθφ χζηεκα. Οπζηαζηηθά, κε ηε 

ζεσξία ηνπ Papez, αλνίγεη ν δξφκνο γηα ηε δηεξεχλεζε θπζηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά αιιά θαη ησλ κεραληζκψλ ησλ δηαηαξαρψλ 

ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (Grosjean, 2005).  

Ο Edgar Douglas Adrian (1889-1977), βξεηαληθήο θαηαγσγήο, ήηαλ ν πξψηνο θπηηαξν-

λεπξνθπζηνιφγνο. Ζ αλαθάιπςή ηνπ αθνξνχζε ηνλ ηξφπν κεηάδνζεο ησλ λεπξηθψλ ψζεσλ: 

όινλ ή νπδέλ. Δπηπιένλ, παξαηήξεζε πσο ε ζπρλφηεηα θη φρη ε δηάξθεηα ή ην κέγεζνο ησλ 

δπλακηθψλ ελέξγεηαο είλαη ν θαζνξηζηηθφο απηφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ έληαζε κε 

ηελ νπνία ζα αηζζαλζνχκε θάηη (κε ηελ έλλνηα ηεο αηζζεηηθήο αληίιεςεο) ή ηελ ηαρχηεηα κε 

ηελ νπνία ζα θηλεζνχκε. Απηφ ππνδεηθλχεη έλαλ ζηαζεξφ ηξφπν κεηάδνζεο ησλ ζεκάησλ απφ 

ην πεξηβάιινλ ζηνλ εγθέθαιν θαη απφ ηνλ εγθέθαιν ζην αλάινγν αηζζεηηθφ ή θηλεηηθφ 

ζχζηεκα, φκσο ην είδνο ηεο πιεξνθνξίαο, ελψ κεηαδίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, δηαθξίλεηαη απφ 

ηα ππφινηπα είδε κε ηελ νδφ κέζσ ηεο νπνίαο κεηαδίδεηαη. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

ιεπηνκεξέζηαην δηαρσξηζκφ ηεο κεηάδνζεο ζεκάησλ σο ιεηηνπξγία ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ 

ν νπνίνο νδήγεζε ζηελ εηο βάζνο θαηαλφεζε ηνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο  ην κέγεζνο απηήο﮲ 

ηεο αλαθάιπςεο ήηαλ ηέηνην πνπ ν Adrian βξαβεχηεθε κε Ννκπέι απφ θνηλνχ κε ηνλ Charles 

Sherrington (Kandel, Schwartz & Jessel, 1999). 

Οη πξψηεο πξφνδνη γηα ηελ εηζαγσγή απηνχ πνπ νλφκαζε ν Donald Hebb (1904-1985) 

«λεπξνπιαζηηθφηεηα», έγηλαλ ζηα κηζά ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ο Καλαδφο παζνιφγνο ζην βηβιίν ηνπ 

«Ζ Οξγάλσζε ηεο πκπεξηθνξάο» (1949), πξνηείλεη κία ππφζεζε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

κλήκεο ζε επίπεδν λεπξηθψλ θπηηάξσλ (Grosjean, 2005). πλερίδνληαο ην έξγν ηνπ Cajal πνπ 

ππνζηήξηδε πσο νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη κε ηξνπνπνίεζε ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ν Hebb ππνζηήξημε πσο γηα λα ιάβεη ρψξα απηή ε ελίζρπζε ησλ 

ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ, ησλ νπνίσλ νη άμνλεο επηθνηλσλνχλ, πξέπεη απηά 

λα ππξνδνηνχλ ηαπηφρξνλα (θαλφλαο ηνπ Hebb). Πξφθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθφηαην κνληέιν 

κλήκεο έζησ θαη ππνζεηηθφ ην νπνίν αξρηθά δελ γλψξηζε ηελ αξκφδνπζα απνδνρή ﮲ 

αξγφηεξα φκσο έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ απνκπζνπνίεζε γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ 
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εγθεθάινπ φπσο ε κάζεζε θαη ε κλήκε (Liggan & Kay, 1999), νη νπνίεο ζήκεξα ζεσξνχληαη 

ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ζα αλαιπζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην.  

ηηο απαξρέο κίαο πην δηαινγηζηηθήο θαη φρη κφλν νξγαληθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζπλαληάκε ησλ Sigmund Freud (1856-1939). Ο Freud πνπ ζεσξείηαη έσο ζήκεξα 

σο ν ηδξπηήο ηεο ςπραλάιπζεο, ζπκβάιινληαο ζηελ εδξαίσζε ηεο ςπρνζεξαπείαο σο ηξφπνο 

αληηκεηψπηζεο ησλ δηαηαξαρψλ, επηθέληξσζε ηηο απφςεηο ηνπ ζε πην κεηαςπρνινγηθέο 

αλαδεηήζεηο. Έθαλε ιφγν γηα κία δηραζκέλε αλζξψπηλε λφεζε, φπσο θαη πνιινί δηαλνεηέο 

απηνχ ηνπ αηψλα φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν. Ολφκαζε ηε ινγηθή πνπ 

επηθξαηεί ζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην σο ην ζπλεηδεηφ «εγψ» θαη ηηο αζπλείδεηεο ελνξκήζεηο 

πνπ εδξεχνπλ ζην δεμί εκηζθαίξην σο «εθείλν». Ακθηζβήηεζε κάιηζηα ηνλ θαζεγεηή ηνπ, 

Charcot, θαζψο ζεσξνχζε πσο ε «πζηεξία», ςπρηαηξηθή λφζνο, δελ είρε νξγαληθφ ππφβαζξν 

αιιά ε αηηία ηεο έπξεπε λα αλαδεηεζεί βαζεηά, ζηα παηδηθά ρξφληα θαη ην ηζηνξηθφ –θπξίσο 

ην νηθνγελεηαθφ- ηνπ αζζελνχο. Οη απφςεηο ηνπ Freud επηθξάηεζαλ ζηνλ 20
ν
 αηψλα θη έηζη ε 

ςπρηαηξηθή δέρεηαη ηελ ςπρνδπλακηθή άπνςε γηα ηελ αηηηνινγία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, 

παξακειψληαο γηα ιίγν ηελ νξγαληθή. Σελ ίδηα πεξίνδν ν Eugen Bleuler (1857-1939), 

εθεπξίζθεη ηνλ φξν «ζρηδνθξέλεηα» γηα λα νλνκάζεη ην επξχ ζχλνιν ζπκπησκάησλ ηεο 

«πζηεξίαο» (αββάθε, 1997).   

Παξαηεξείηαη φηη ε δηάθξηζε ηνπ εγθεθάινπ ζε δχν αζχκκεηξα εκηζθαίξηα θαη ν 

πξνβιεκαηηζκφο γχξσ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο, ζπλέρηζε λα θπξηαξρεί θαη πξνρσξψληαο 

πξνο ηα κηζά ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Μαζεηήο ηνπ Lashley ήηαλ ν Roger Wolcott Sperry (1913-

1994), λεπξνςπρνιφγνο θαη λεπξνβηνιφγνο κε κεγάιε επηζηεκνληθή αθηέξσζε ζηηο έξεπλεο 

γηα ηελ έλσζε θαη δηαηνκή ησλ δχν εκηζθαηξίσλ. Σα πεηξάκαηά ηνπ είραλ σο ππνθείκελα 

γάηεο, πηζήθνπο, γπξίλνπο θαη αλζξψπνπο θαη ηα ζεκαληηθά ηνπο επξήκαηα απνηέιεζαλ ηελ 

αηηία γηα ηε βξάβεπζε ηνπ Sperry κε Ννκπέι ην 1981. Ο Sperry κειέηεζε ηηο γάηεο, ηνπο 

πηζήθνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο ησλ πεηξακάησλ ηνπ αθνχ είραλ ππνζηεί δηαηνκή ηνπ 

κεζνινβίνπ, κίαο δνκήο ζηε κέζε πεξίπνπ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ πνπ θαηλφηαλ, αλαηνκηθά 

ηνπιάρηζηνλ ζαλ λα ηα ζπλδέεη. Δπίζεο ζηηο γάηεο θαη ζηνπο πηζήθνπο πνπ ρξεζηκνπνίεζε 

δηεηέιεζε ρεηξνπξγηθή δηαηνκή ηνπ νπηηθνχ ρηάζκαηνο θαη ηνπ κεζνινβίνπ θαη κεηά ππέβαιε 

ηα δψα απηά ζε δνθηκαζίεο. Σν απνηέιεζκα ήηαλ πσο ην έλα εκηζθαίξην δελ ζπκπεξηιάκβαλε 

θάπνηα άζθεζε πνπ είρε κάζεη ην άιιν εκηζθαίξην. ε γπξίλνπο έθαλε επεκβάζεηο κε 

πεξηζηξνθή ηνπ βνιβνχ ηνπ καηηνχ θαηά 180˚ θαη κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο πξφζεμε πσο ε 

γιψζζα ηνπο είρε ππνζηεί ηελ ίδηα αθξηβψο πεξηζηξνθή φηαλ εθηνμεπφηαλ. Με ηα πεηξάκαηα 

ηνπ Sperry ε λεπξνινγηθή θαη ςπρηαηξηθή επηζηήκε ήξζε εκπινπηίζηεθε κε ηε γλψζε φηη ην 



22 
 

κεζνιφβην θαη ην νπηηθφ ρίαζκα απνηεινχλ δχν απφ ηηο ζπλδέζεηο ησλ εκηζθαηξίσλ κεηαμχ 

ηνπο θαη πσο νπνηαδήπνηε βιάβε ζε απηά νδεγεί ζε πιήξε απψιεηα ηεο επηθνηλσλίαο ησλ 

εκηζθαηξίσλ κεηαμχ ηνπο (αββάθε, 1997)! 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 60’ επηθξαηνχζε αθφκε ε άπνςε πεξί 

απφιπηεο ζπκκεηξίαο ησλ δχν εγθεθαιηθψλ εκηζθαηξίσλ, ηελ νπνία θαη ν Sperry θαηάθεξε 

λα απνξξίςεη εληειψο ψζηε ζήκεξα λα είκαζηε βέβαηνη γηα κία κεξηθή ζπκκεηξία ή κεξηθή 

αζπκκεηξία κεηαμχ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ. Άιινη εξεπλεηέο πνπ ζπλεηέιεζαλ ζε απηήλ ηε 

ξηδηθή αιιαγή πιεχζεο ήηαλ ν Norman Geschwind (1926-1984) θαη ν Walter Levitsky (1931-

2010) νη νπνίνη εληφπηζαλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν εκηζθαηξίσλ φζνλ αθνξά ηηο 

δηεξγαζίεο ηνπ ιφγνπ. πγθεθξηκέλα, βξήθαλ πσο ν αξηζηεξφο θξνηαθηθφο ινβφο είλαη απηφο 

πνπ «ζηεγάδεη» ηηο πεξηνρέο ηνπ ιφγνπ ζην 65% ησλ αλζξψπηλσλ εγθεθάισλ. Απηφ ην 

πνζνζηφ βέβαηα ζήκεξα έρεη αηηηνινγεζεί ζηε δηαθνξνπνίεζε κεξηθψλ αλζξψπσλ φζνλ 

αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θάζε εκηζθαηξίνπ: ζηνπο δεμηφρεηξεο ην θέληξν ιφγνπ είλαη ζην 

αξηζηεξφ εκηζθαίξην θαη ζηνπο αξηζηεξφρεηξεο ζην δεμί.   

Λίγν αξγφηεξα απφ ηηο δεκνζηεχζεηο ηνπ Sperry, o Timothy Bliss θαη ν Terje Lømo ην 1973 

δεκνζηεχνπλ κία νινθιεξσκέλε κειέηε γηα ηελ LTP (Long Term Potentiation- Μαθξφρξνλε 

Δλδπλάκσζε), κε ηελ πξψηε ηερλεηά επαγφκελε κεηαβνιή ηνπ ζζέλνπο ηεο ζχλδεζεο 

ζπλάςεσλ. Οπζηαζηηθά, ε LTP επηβεβαίσλε ηα επξήκαηα ηνπ Hebb πεξί λεπξνπιαζηηθφηεηαο, 

θαζψο θαη εμέιημε ζε επίπεδν καθξόρξνλεο λεπξνπιαζηηθόηεηαο αθνχ ην θαηλφκελν ηεο LTP 

δηαξθνχζε αθφκε θαη εβδνκάδεο. Δπνκέλσο, αλ νη πιεξνθνξίεο απνζεθεχνληαη ζηηο ζπλάςεηο 

αλάινγα κε ηξνπνπνηήζεηο πνπ πξνθαινχληαη ζηηο ζπλδέζεηο ηνπο θαηά ηελ δηέγεξζή ηνπο 

(θαλφλαο ηνπ Hebb) θαη απηή ε δηέγεξζε δχλαηαη λα δηαξθέζεη γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Bliss θαη Lømo), ηφηε ππάξρεη ε εμήγεζε γηα ηνπο κεραληζκνχο ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο 

εζαεί ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν (Grosjean, 2005). Απηφ απνηέιεζε έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά 

επξήκαηα ηεο λεπξνςπρνινγηθήο έξεπλαο ηνπ 20
νπ

 αηψλα θαζψο έδσζε απάληεζε ζε 

εξσηήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ην έλαπζκα γηα λα 

γίλεη ιφγνο γηα έλα λεπξνεπηζηεκνληθφ ππφβαζξν ζηελ ςπρνζεξαπεία, αλ ιάβεη θαλείο ππφςε 

ηνλ ζεξαπεπηηθφ παξάγνληα ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ςπρνζεξαπεία είλαη κία δηαδηθαζία 

κάζεζεο.  

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ηελ πξνζνρή ηεο ςπρηαηξηθήο θαη 

λεπξνςπρνινγηθήο επηζηήκεο ειθχνπλ νη δεκνζηεχζεηο ηνπ Eric Kandel (1929-), γηα ηα 

επξήκαηα ζε πεηξάκαηα πάλσ ζηα ζαιάζζηα ζαιηγθάξηα Aplysia Californica. Ζ επηινγή 
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απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ καιάθηνπ, νθείιεηαη ζηνπο κεγάινπο θαη ιίγνπο λεπξψλεο ηνπ, 

θαζηζηψληαο ηελ παξαηήξεζή ηνπο πεξηζζφηεξν εθηθηή. Ο Kandel ζηα Aplysia Californica 

κειέηεζε ηηο δηεξγαζίεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο θαη θαηέιεμε ζην φηη ε ζχλδεζε ησλ 

ζπλάςεσλ δελ κπνξεί απιά λα κεηαβάιιεηαη καθξφρξνλα (φπσο ζηελ LTP) αιιά θαη κφληκα 

αλ απηέο νη δηεξγαζίεο ξπζκηζηνχλ αλαιφγσο. Οπζηαζηηθά κε ηα επξήκαηα ηνπ Kandel 

αλνίγνπλ λένη νξίδνληεο ζηελ επηζηήκε ηεο ςπρηαηξηθήο θαη λεπξνβηνινγίαο αθνχ πιένλ ν 

εγθέθαινο παχεη λα ζεσξείηαη ακεηάβιεηνο θαη ζηαζεξφο ζηνλ ρξφλν. Απφ ηφηε έσο θαη 

ζήκεξα νη έξεπλεο πνπ γίλνληαη πάλσ ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο θαζψο ζηελ έθπησζή ηνπο 

ζηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο, παξνπζηάδνπλ ηνλ εγθέθαιν σο έλα φξγαλν κεηαβαιιόκελν 

αλάινγα κε ηελ εκπεηξία. Πξφθεηηαη γηα κία πνιχ ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε ηνπ ηξφπνπ 

αληηκεηψπηζεο ηνπ εγθεθάινπ ψζηε ζηε ζχγρξνλε επνρή λα ππάξρνπλ ηζρπξέο ελδείμεηο θαη 

πεξηπηψζεηο γηα κία ζαθή κεηαβνιή ηνπ εγθεθάινπ ζε ζπλαπηηθφ επίπεδν κέζσ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ιφγνο γηα λένπο ηνκείο έξεπλαο θη επηζηήκεο όπσο ε 

Νεπξνςπρνζεξαπεία (Grosjean, 2005).  

Κιείλνληαο απηήλ ηελ ελφηεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο 

δηεξεπλάηαη ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα μεθηλψληαο απφ ηελ θνηλσληθή θαη πξνζσπηθή 

παξαηήξεζε θαη θαηαιήγνληαο ζε κία επνρή ηεο έξεπλαο, ησλ επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ θαη 

ηεο πξνφδνπ φζνλ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ σο «θέληξν ηεο λφεζεο» ﮲  κε 

βηνινγηθνχο θαη αλαηνκηθνχο φκσο φξνπο. Ζ θνπηψδεο πνξεία πξνο ηα πεξίπινθα εξσηήκαηα 

γηα ηνλ ξφιν ηνπ εγθεθάινπ, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θινηνχ θαη ηεο δηαθνξάο ησλ εγθεθαιηθψλ 

εκηζθαηξίσλ ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζπκπεξηθνξά καο έρεη νδεγήζεη ζήκεξα ζε κία θαιχηεξε 

εηθφλα ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο –βηνινγηθά- θαη ηεο αλζξψπηλεο αιιειεπίδξαζεο –

θνηλσληθά θη ελδερνκέλσο ςπρνζεξαπεπηηθά. Σν θιεηδί γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ δχν απηψλ 

πηπρψλ είλαη, ζχκθσλα θαη κε ηελ ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο εξεπλεηηθήο πξνφδνπ, πνπ 

πξνεγήζεθε, είλαη ν εγθεθαιηθφο θινηφο ζχκθσλα θαη κε ηνλ Humphrey (1976), ν νπνίνο 

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηνπ γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζκνπ (Barlow, 1994). Γηα λα ηνληζηεί αθφκε 

πεξηζζφηεξν ε ζεκαζία πνπ δηλφηαλ απφ ηελ επηζηήκε γηα ηνλ ιφγν κειέηεο ηνπ εγθεθάινπ, 

παξαηίζεληαη ηα ιφγηα ηνπ Santiago Ramon y Cajal (1898) : 

«As long as our brain is a mystery, the universe –the reflection of the structure of the brain- 

will also be a mystery»  

(Churchland, 1989) 
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(«Απφ ηε ζηηγκή πνπ ν εγθέθαινο καο απνηειεί κπζηήξην, ην ζχκπαλ –ε αληαλάθιαζε ηεο 

δνκήο ηνπ εγθεθάινπ- ζα απνηειεί επίζεο έλα κπζηήξην») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

1.2. Ζ ιζηοπία ηηρ Φαπμακοθεπαπείαρ και η εξέλιξη ηυν νεςποεπιζηημονικών μονηέλυν 

 

Οη πξφνδνη πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε επηζηήκε έσο ηψξα παξαηέζεθαλ παξαπάλσ, φζν ην 

δπλαηφλ πην αλαιπηηθά ﮲  γηα ράξε ηεο λεπξνςπρνινγίαο φκσο θαη γηα ηελ επνρή πνπ ε 

ςπρηαηξηθή δερφηαλ κφλν κεζφδνπο ςπρνζεξαπεπηηθέο γηα ηε ζεξαπεία ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ. ηελ ελφηεηα πνπ αθνινπζεί ζα γίλεη κία επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

ρεκηθψλ, ή θαιχηεξα, λεπξνρεκηθψλ επηηεπγκάησλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία θαξκάθσλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ θαη πψο απηά βνήζεζαλ ζην λα 

απνθξππηνγξαθεζνχλ απηέο νη δηαηαξαρέο, θαηαιήγνληαο ζε λεπξνεπηζηεκνληθά κνληέια 

πνπ εμεγνχλ ηηο επηκέξνπο λεπξνρεκηθέο αηηηνινγίεο ηνπο. 

 

Ζ ελ ιφγσ επηζθφπεζε μεθηλά απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα φηαλ ν Friedrich Wilhelm Adam Sertürner 

(1784-1841), απνκνλψλεη ην 1806 ηελ νπζία ηεο κνξθίλεο απφ ην φπην. Πξφθεηηαη γηα κία 

αλαθάιπςε πνπ έδσζε πνιιέο ειπίδεο ζε αζζελείο κε επίπνλεο λφζνπο, ψζηε λα 

αληηκεησπίδνπλ ηνλ βαξχ πφλν, θαζψο ε κνξθίλε έσο θαη ζήκεξα απνηειεί ην ηζρπξφηεξν 

αλαιγεηηθφ θάξκαθν πνπ δηαζέηεη ε επηζηήκε ηεο Φαξκαθνινγίαο. Μηζφ αηψλα αξγφηεξα ν 

Alexander Wood (1817-1884), εθεπξίζθεη έλαλ λέν ηξφπν ρνξήγεζεο ηεο κνξθίλεο, 

ππνδεξκηθά κέζσ ηεο ζχξηγγαο, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεη αξθεηά ηνλ λεπξαιγηθφ πφλν θαη 

λα εμαιείθεη πα ζπκπηψκαηα επηζεηηθφηεηαο. Σν 1817 ν Johan August Arfwedson (1792-

1841), απνκφλσζε ην ιίζην απφ ην κέηαιιν πεηαιίηεο (petalite), σο άιαο (Ban, 2001). 

Αξγφηεξα ην ιίζην ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηε ζεξαπεία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη 

ρνξεγείηαη θαη ζήκεξα. Άξγεζε φκσο λα ρξεζηκνπνηείηαη γεληθφηεξα αιιά θαη εηδηθφηεξα σο 

ςπρνηξφπν θάξκαθν: ην 1920 ρνξεγνχηαλ γηα ηηο θαηαζηαιηηθέο θη ππλσηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο 

θαζψο θαη γηα ηελ θαηαπξάπλζε ησλ επηιεπηηθψλ θξίζσλ. Σε δεθαεηία ηνπ 1940, ην ιίζην 

ζηελ ρισξηνχρα κνξθή ηνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ σο ππνθαηάζηαην αιαηηνχ ζε άηνκα κε 

θαξδηαθή λφζν. Ζ ρξήζε ηνπ βέβαηα δελ δηήξθεζε πνιχ θαζψο ε επξεία θαηαλάισζή ηνπ 

νδήγεζε ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζαλάησλ θη έηζη απνζχξζεθε (Julien, 2003).  

 

Ο Walter Gaskell (1847-1914) θαη ν John Newport Langley (1852-1925) ζεσξνχληαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ δνκηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ ζπλφινπ πνπ νλνκάδεηαη 

Απηόλνκν Νεπξηθό Σύζηεκα. Έλαο καζεηήο ηνπ Langley, o Thomas Renton Elliott (1877-

1961), πξφηεηλε φηη ηα λεχξα ηνπ πκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο εθθξίλνπλ κία νπζία 

πνπ νλφκαζε «ζπκπαζίλε» θαη ηειηθά νλνκάζηεθε αδξελαιίλε (1904). Αξγφηεξα ν Ulf von 

Euler  κνηξάζηεθε βξαβείν Ννκπέι κε ηνλ Henry Dale γηα ηελ αλαγλψξηζε ηεο «ζπκπαζίλεο» 
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σο λνξαδξελαιίλεο, θαη φρη αδξελαιίλεο φπσο πίζηεπαλ νη επηζηήκνλεο ηεο επνρήο. Ο Walter 

Dixon (1871-1931), πξνζέθεξε ηα πξψηα δεδνκέλα γηα ζηεξηγκέλα ζε πεηξακαηηθέο 

παξαηεξήζεηο γηα ηελ έθθξηζε ρεκηθώλ λεπξνδηαβηβαζηώλ απφ θάζε λεχξν ηνπ 

Παξαζπκπαζεηηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο. Απηή ε αλαθάιπςε, άλνημε ηνπο δξφκνπο γηα ηε 

λεπξνρεκηθή κειέηε ησλ εγθεθαιηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ φπσο απνδείρζεθε αξγφηεξα παίδνπλ 

«πξσηαγσληζηηθφ» ξφιν ζηελ παζνθπζηνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. 

Ο Henry Hallett Dale (1875-1968), αθηέξσζε κεγάιν κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ θαξηέξαο 

ζηε κειέηε ελφο κχθεηα, ηνπ ergot fungus. Παξαηήξεζε, ινηπφλ, φηη ν κχθεηαο απηφο 

παξήγαγε κία ακίλε κε παξφκνηεο ηδηφηεηεο κε απηέο ηεο αδξελαιίλεο, εξγνηνμίλε, ε νπνία 

αξγφηεξα δηαθξίζεθε ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ελψζεηο κε φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ 

αθεηπινρνιίλε, θαη αθεηπινρνιίλε, ιφγσ ηεο κφιπλζεο απφ έλα βαθηήξην, ην Bacillus 

acetylcholini (1914). Ο Otto Loewi (1873-1961), ήηαλ απηφο πνπ κειέηεζε ην 

πλεπκνλνγαζηξηθφ λεχξν πνπ απνιήγεη ζηελ θαξδηά. Σν πείξακα κε θαξδηέο βαηξάρσλ πνπ 

έθαλε έδεημε ηελ έθθξηζε δχν νπζηψλ, ηεο Vagustoff θαη ηεο Acceleransstoff (Valenstein, 

2002). O John Eccles (1903-1997), ήηαλ απηφο πνπ νινθιήξσζε ηελ άπνςε γηα ηηο 

λεπξνδηαβηβαζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα. Έιαβε 

κάιηζηα βξαβείν Ννκπέι γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζηε γλσζηνπνίεζε ηεο ζπλαπηηθήο δηαβίβαζεο, 

ην 1963 (Todman, 2008). Ζ άπνςε βέβαηα φηη «ηα λεχξα επηθνηλσλνχλ κέζσ ρεκηθήο 

δηαβίβαζεο», πξνέθπςε απφ ηνλ Loewi θαη ηνλ Dixon (Zigmond, 1999), απιά ν Eccles ήηαλ 

απηφο πνπ ηελ πιαηζίσζε κε ηα θαηάιιεια δεδνκέλα ψζηε λα γίλεη απνδεθηή σο 

νινθιεξσκέλε ζεσξία. Σν 1933, ν Erpsamer, εληφπηζε κία νπζία πνπ απειεπζεξσλφηαλ απφ 

ηα ηνηρψκαηα ηνπ παρένο εληέξνπ θη σο εθ ηνχηνπ έιαβε ην φλνκα «εληεξακίλε». Ζ ελ ιφγσ 

νπζία ήηαλ ε ζεξνηνλίλε (Ban, 2001). Ο ζεκαληηθφηεξνο αλαζηαιηηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο 

πνπ δηαζέηεη ην λεπξηθφ καο ζχζηεκα, ην γ-ακηλνβνπηπξηθό νμύ (GABA), αλαθαιχθζεθε ην 

1910, άξρηζε λα κειεηάηαη φκσο σο λεπξνδηαβηβαζηήο κεηά απφ ηνπιάρηζηνλ 40 ρξφληα, ελψ 

νη αλαζηαιηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, έγηλαλ απνδεθηέο θαηά ηηο δεθαεηίεο 1960 κε 1970. Ζ γιπθίλε, 

έλαο επίζεο ζεκαληηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο, αλαγλσξίζηεθε σο λεπξνδηαβηβαζηηθή νπζία ην 

1965, φηαλ νη Aprison θαη Werman, παξαηήξεζαλ κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο ζηνλ λσηηαίν 

κπειφ, ε πνζφηεηα ησλ νπνίσλ κπνξνχζε λα δηθαηνινγεζεί κφλν εάλ επξφθεηην γηα 

λεπξνδηαβηβαζηήο (Bowery & Smart, 2006).  

 

Δπηζηξέθνληαο ζηνλ 19
ν
 αηψλα, ην 1826, o Antoine Jérôme Balard (1802-1876) απνκφλσζε 

ην βξώκην απφ θχθηα ηεο ζάιαζζαο θη έηζη ζεσξείηαη έλαο απφ απηνχο πνπ αλαθάιπςαλ απηφ 

ην ρεκηθφ ζηνηρείν. Λίγν αξγφηεξα, ην 1832, ν Justus Freiherr von Liebig (1803-1873),  
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EIKONA 1.6. Ο Otto Loewi (1873-1961), γελλήζεθε ζηε Φξαλθθνχξηε ηεο Γεξκαλίαο. Οη 

αξρηθνί ηνπ επαγγεικαηηθνί ζηφρνη θάζε άιιν παξά αθνξνχζαλ ηελ ηαηξηθή θαη ηε 

λεπξνινγία θαζψο ην ελδηαθέξνλ ηνπ θέξδηδαλ νη Κιαζζηθέο Σέρλεο. Παξφια απηά ζπνχδαζε 

ηαηξηθή θαη κε κία επθαηξία πνπ ηνπ δφζεθε λα έξρεηαη ζε επαθή κε δηάθνξνπο θπζηνιφγνπο 

ζην Λνλδίλν γηα κεξηθνχο κήλεο ην 1902, γλψξηζε θαη ηνλ Henry Dale, κία γλσξηκία πνπ 

μεπέξαζε ηελ εξεπλεηηθή ζπλεξγαζία θαη δηήξθεζε ζηνλ ρξφλν σο θηιία (Valenstein, 2002). 

 

 

αλαθάιπςε ην πδξνριώξην (Ban, 2001). Καζψο πεξλάεη ε «επνρή ησλ αιθαινεηδψλ» φπσο 

έρεη νλνκαζηεί απφ πνιινχο επηζηήκνλεο ηεο επνρήο, γίλεηαη θαη θαιχηεξε ε θαηαλφεζε ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ ήδε γλσζηψλ νπζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην 1861 ν Wilhelm 

Griesinger, απέξξηςε ην φπην σο ππλσηηθφ θαη ην πξφηεηλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο. 

Έπεηηα ν Otto Liebreich, ην 1869 αλαθάιπςε ηελ ππλσηηθή δξάζε ηνπ πδξνρισξίνπ 

λνκίδνληαο –ιαλζαζκέλα φπσο έρεη απνδεηρηεί- πσο ε δξάζε ηνπ in vivo είλαη λα 

κεηαηξέπεηαη ζε κπξκεγθηθφ νμχ θαη ρισξνθφξκην. Παξά ηε ιαλζαζκέλε απηή αληίιεςε, ε 

πδξνρισξάιε, άξρηζε λα θπθινθνξεί θαη λα θαηαλαιψλεηαη επξέσο, αληηθαζηζηψληαο ηε 
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κνξθίλε θαη ηα αιθαινεηδή, αθνχ θαη ε ρξήζε ηεο ήηαλ πην εχθνιε θαη κπνξνχζε λα γίλεη 

εθηφο λνζνθνκείνπ (Lόpez-Muñoz, Ucha-Udabe & Alamo, 2005). Γχν δεθαεηίεο πεξίπνπ 

κεηά απφ απηήλ ηελ αλαθάιπςε, ν Sir Charles Locock (1799-1875), αλαθάιπςε ηε 

ρξεζηκφηεηα ηνπ βξσκηνύρνπ θαιίνπ ζηελ «πζηεξηθή επηιεςία». πγθεθξηκέλα ν Locock 

παξαηήξεζε πσο ηαθηηθή ρνξήγεζε ηεο νπζίαο κείσλε ηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ησλ 

επηιεπηηθψλ θξίζεσλ ελψ αλαθνχθηδε ηνλ αζζελή απφ ηελ αλεζπρία θαη ην άγρνο (Ban, 

2001). Μειέηεζε 15 γπλαίθεο κε απηή ηε κνξθή επηιεςίαο εθ ησλ νπνίσλ νη 14 επέδεημαλ 

ζεηηθή πξφνδν κε ηε ρνξήγεζε ηνπ βξσκηνχρνπ θαιίνπ. Έηζη δηαδφζεθε ε νπζία απηή ζε 

πνιιά ςπρηαηξεία, άζπια θαη λεπξνινγηθέο θιηληθέο, θπξίσο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αλεμέιεγθηεο ζεμνπαιηθφηεηαο ησλ αζζελψλ απηψλ (Lόpez-Muñoz, Ucha-Udabe & Alamo, 

2005). Διάρηζηα έηε κεηά απφ απηφ, ν Johanne Friedrich Wilhelm Adolf von Baeyer (1835-

1917), θαηάθεξε λα ζπλζέζεη ην βαξβηηνπξηθό νμύ (Ban, 2001) ζπλζέηνληαο καινλπινπξία. Ζ 

ζχλζεζε απηνχ ηνπ νμένο νδήγεζε ζηαδηαθά ζηε ζχλζεζε θαη ησλ γλσζηψλ βαξβηηνπξηθψλ 

θαξκάθσλ:  ην 1904 νη Joseph von Mering (1849-1908) θαη Hermann Emil Louis Fischer 

(1852-1919) ζπλέζεζαλ ην δηαηζπινβαξβηηνπξηθφ νμχ γηα ινγαξηαζκφ ησλ εηαηξηψλ E Merck 

θαη F Baeyer and Co πνπ ην θπθινθφξεζαλ γηα πξψηε θνξά ζηελ αγνξά. Σν 1912 κία 

αηζπινκάδα ηνπ δηαηζπινβαξβηηνπξηθνχ νμένο αληηθαηαζηάζεθε απφ κία θαηλπινξίδα 

θαηλνβαξβηηνπξηθνχ απφ ηνλ Heinrich Hörlein(1882-1954) κε απνηέιεζκα ηελ 

θαηλνβαξβηηάιε (Lόpez-Muñoz, Ucha-Udabe & Alamo, 2005), ε νπνία αληηθαηέζηεζε ηηο 

βξσκηνχρεο νπζίεο θαη άιια ππλσηηθά ηνπ 19
νπ

 αηψλα, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αυπλίαο 

ζηε ζρηδνθξέλεηα, ηεο επηιεςίαο θαη γηα ηελ πξφθιεζε αλαηζζεζίαο ελδνθιέβηα, επί πεξίπνπ 

50 νιφθιεξα ρξφληα (Ban, 2001).  

 

πλνιηθά ζπληέζεθαλ πάλσ απφ 2.500 νπζίεο βαξβηηνπξηθψλ (Lόpez-Muñoz, Ucha-Udabe & 

Alamo, 2005), νη πεξηζζφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ θπθινθνξνχζαλ κε εκπνξηθέο νλνκαζίεο απφ 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο θαη θαηαλαιψλνληαλ επξέσο απφ ην 1912 έσο θαη ην 1960. 

Θεσξνχληαλ ηα ηζρπξφηεξα αγρνιπηηθά θαη ππλσηηθά θάξκαθα ηνπ α’ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. 

Ζ ηνμηθή ηνπο φκσο δξάζε είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηε θαξκαθεπηηθή, θαζψο θαη νη εζηζηηθέο 

ηνπο ηδηφηεηεο κεγάιεο (Julien, 2003). Δθείλε ηελ επνρή ινηπφλ δελ ήηαλ ιίγνη νη ζάλαηνη πνπ 

νθείινληαλ ζηελ αιφγηζηε ρξήζε βαξβηηνπξηθψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δχν 

επηζηεκφλσλ Joseph von Mering θαη Hermann Fischer ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη ε εκπνξηθή 

θπθινθνξία ηνπο, κεηά απφ θάπνηα ρξφληα εμάξηεζεο ζηελ ίδηα νπζία πνπ ζπλέζεζαλ (!) 

  .(Lόpez-Muñoz, Ucha-Udabe & Alamo, 2005﮲)
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Μεηά απφ ηα βαξβηηνπξηθά, δηάθνξεο έξεπλεο αλέδεημαλ ηα αγρνιπηηθά θάξκαθα δεχηεξεο 

γεληάο φπσο νη βελδνδηαδεπίλεο, νη νπνίεο εκθαλίζηεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 

κνηξάδνληαη θνηλέο δξάζεηο κε ηα βαξβηηνπξηθά αιιά φρη κεραληζκνχο αθνχ απηέο 

πξνζδέλνληαη ζηνπο GABA ππνδνρείο γηα λα αζθήζνπλ ηηο αγρνιπηηθέο, ππλσηηθέο, 

αληηεπηιεπηηθέο θ.ά. ηδηφηεηέο ηνπο. ήκεξα είλαη επξέσο ρνξεγνχκελεο θαζψο είλαη πνιχ 

απνηειεζκαηηθέο ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο αυπλίαο θαη ηνπ άγρνπο (Julien, 2003). Ζ 

ζπκβνιή ησλ βελδνδηαδεπηλψλ ζηε δεκηνπξγία ελφο κνληέινπ γηα ηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

άγρνπο ζα ζπδεηεζεί παξαθάησ.  

 

Σελ ίδηα επνρή, θαζψο θαη αξγφηεξα, αθνχ έγηλε απνδεθηή ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ γηα ηε 

ζεξαπεία ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, απνθνξηίδνληαο έηζη ηα άζπια απφ ηελ 

ππεξπιεζψξα αζζελψλ πνπ ζηέγαδαλ, ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλα ζηνπο ςπρηαηξηθνχο θχθινπο 

ήηαλ ηα ιεγφκελα «θνθηέηι» θαξκάθσλ. Δπξφθεηην γηα αλάκεημε πνιιψλ νπζηψλ πνπ είραλ 

απνδείμεη ηελ αμία ηνπο ζηελ αληηκεηψπηζε ςπρσηηθψλ θαη άιισλ ζπκπησκάησλ, αιιά ε 

αλάκεημή ηνπο γηλφηαλ γηα λα ζπλδπαζηνχλ θαη νη ελδερνκέλσο δηαθνξεηηθέο δξάζεηο ηνπο 

(Julien, 2003). Πνιχ δηαδεδνκέλν ηέηνην ζθεχαζκα ήηαλ ν ζπλδπαζκφο κνξθίλεο, αηξνπίλεο 

θαη ζθνπνιακίλεο, πνπ φιεο καδί απνηεινχζαλ ην Hyoscine Co A (εκπνξηθή νλνκαζία) γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξα επηζεηηθψλ θαη καληαθψλ αζζελψλ (Lόpez-Muñoz, Ucha-Udabe 

& Alamo, 2005). Ο ζπλδπαζκφο κνξθίλεο θαη αηξνπίλεο ζε ζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη αθφκε 

θαη ζήκεξα (Ban, 2001). 

 

Σν 1911 ν Casimir Funk (1884-1967) ήηαλ εθείλνο πνπ απνκφλσζε ην ληθνηηθφ νμχ ή ληαζίλε 

ή βηηακίλε B3. Σν 1937 ην ληθνηηληθφ νμχ πξνηάζεθε απφ επηζηήκνλεο γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

πειιάγξαο, κηαο αζζέλεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ έιιεηςε ηεο βηηακίλεο απηήο ζηε δηαηξνθή 

(Ban, 2001). Κξίζηκε δεθαεηία γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο ρεκείαο θαη ηεο 

θπζηνινγίαο ήηαλ απηή ηνπ 1920. Δμειίμεηο ιάκβαλαλ ρψξα ζην λνζνθνκείν St. Mary’s ηνπ 

νκψλπκνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο Αλνζνινγίαο, κε 

αμηνπξφζεθηε αλαθάιπςε απηή ηεο πεληθηιίλεο απφ ηνλ Alexander Fleming (1881-1955) ην 

1929. Δπίζεο, εθείλα ηα ρξφληα άξρηζε λα γίλεηαη απνδεθηή θαη ε ζεσξία γηα ηελ 

ιηπνπξσηετληθή ζχλζεζε ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο (Ban, Healy & Shorter, 1998).  

 

Σν 1930, ν Manfred Sakel (1900-1957), ππνζηήξημε πσο ε ηλζνπιίλε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζην ζχλδξνκν ζηέξεζεο απφ κνξθίλε ελψ έθαλε ιφγν θαη γηα ζεξαπεπηηθέο 

δξάζεηο ελφο είδνπο θψκαηνο πνπ επαγφηαλ κε ηλζνπιίλε γηα ηε ζρηδνθξέλεηα. Απφ ην 1940 
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ΔΗΚΟΝΑ 1.7. Ζ ρεκηθή δνκή ηεο θαηλνβαξβηηάιεο (Julien, 2003).  

 

 

 

έσο ην 1950, ε ζεξαπεία κε ζνθ ηλζνπιίλεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο (γηα ηελ 

επνρή, dementia praecox) ήηαλ αξθεηά δηαδεδνκέλε (Mack & Burch, 1939). Αλάινγε 

ζεξαπεία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ήηαλ ε πξφθιεζε ζπαζκψλ κε θακθνξά ή πεληεηξαδφιε. 

Δπηπιένλ ην 1938 γίλεηαη ε πξφηαζε ηεο ειεθηξνζπαζκσζεξαπείαο απφ ηνπο Ugo Cerletti 

(1877-1963) θαη Lucio Bini (1908-1964), Ηηαινί ςπρίαηξνη θαη λεπξνιφγνη. Ζ ελ ιφγσ 

ζεξαπεία ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ηελ αλαθνχθηζε απφ ηα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ηεο 

καλίαο θαη ηεο κείδνλνο θαηάζιηςεο (Ban, 2001). Απηνχ ηνπ είδνπο νη ζεξαπείεο άξρηζαλ λα 

εγθαηαιείπνληαη κε ηελ αλαθάιπςε ησλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

λεπξνςπρνθαξκαθνινγίαο σο επηζηεκνληθνχ θιάδνπ θαηά ηα κηζά ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Παξφια 

απηά φζν ε ςπρηαηξηθή αλαπηπζζφηαλ «ζηα θξπθά» θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1940, ηέηνηνπ 

είδνπο ζεξαπείεο είραλ ηδηαίηεξε απήρεζε. Οπζηαζηηθά κέρξη ηε δεθαεηία ηνπ 1950, 

ζπλνιηθά, ππήξραλ ηξία είδε ζεξαπείαο, ε ςπρνρεηξνπξγηθή (ινβνηνκή), ε ζσκαηηθή 

(ειεθηξνζφθ, ηλζνπιηληθφ θψκα) θαη ε θαξκαθνινγηθή (νπηνεηδή γηα ηελ θαηάζιηςε, 

βξσκηνχρα, βαξβηηνπξηθά, παξαιδευδε θαη πδξνριψξην γηα αλαηζζεζία, ζπλδπαζκφο 

κνξθίλεο κε ζθνπνιακίλε γηα «ηαξαρή»). Σα ςπρνηξφπα θάξκαθα πνπ άξρηζαλ λα εηζάγνληαη 

ζηελ επηζηήκε θαη ην εκπφξην δελ έγηλαλ άκεζα απνδεθηά, ίζσο γηαηί κεγάιν κέξνο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο ηα αληηκεηψπηδε κε θαρππνςία (Ban, Healy & Shorter, 1998). 

 

εκαληηθή είλαη θαη ε αλαζθφπεζε θάπνησλ άιισλ ςπρνδξαζηηθψλ θαξκάθσλ κε ηα νπνία 

γίλεηαη θαηάρξεζε ιφγσ ησλ εζηζηηθψλ δξάζεψλ ηνπο (θνηλψο λαξθσηηθά), φπσο είλαη ηα 
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ςπρνδηεγεξηηθά ﮲  ε πξφθιεζε ζπκπησκάησλ πνπ κνηάδνπλ κε απηά ησλ ελδνγελψλ 

ςπρψζεσλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο ρεκηθήο δξάζεο απηψλ ησλ νπζηψλ ζηνλ εγθέθαιν βνήζεζε 

ζηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ γηα ηελ αλεχξεζε ησλ θαηάιιεισλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ θη 

επνκέλσο θαη ζηε δεκηνπξγία κνληέισλ γηα ηελ αηηηνινγία ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Να 

ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ban (2001), ν φξνο «ςπρνηξφπα θάξκαθα» πξνηάζεθε απφ 

ηνλ Ralph Gerard ην 1957.  

 

Ζ θνθαΐλε είλαη κία απφ ηηο ελ ιφγσ νπζίεο. Σν θπζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο παξάγεηαη απφ ηα 

θχιια ηνπ ζάκλνπ Erythroxylon Coca θαη ε ρξήζε ηεο κεηξάεη πνιινχο αηψλεο θαζψο απφ 

ηελ αξραηφηεηα ηα θχιια ηνπ ζάκλνπ καζηφληαλ γηα ηελ αχμεζε ηεο αληνρήο θαη ηε 

ζπκκεηνρή ζε δηάθνξεο κπζηηθηζηηθέο ηεξνηειεζηίεο. Οη Ηλδηάλνη ηνπ Πεξνχ ηε 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα πάλσ απφ 1000 ρξφληα (Gay, Inaba, Sheppard & Newmeyer, 1975). To 

1860, o Albert Niemann απνκφλσζε απφ ηα θχιια ηνπ Δ.Coca ηελ θνθαΐλε, θη έηζη απηή 

άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ηαηξηθνχο θχθινπο. Σν 1885, ν Karl Koller γλσζηνπνίεζε 

ηηο απνηειεζκαηηθέο αλαηζζεηηθέο ηεο ηδηφηεηεο (Karch, 1999). Αμηνπξφζεθην είλαη φηη ε 

δεκηνπξγία ηεο θνθατλεο ζε θαζαξή κνξθή ζπκπίπηεη κε ηελ εθεχξεζε ησλ ζπξίγγσλ θη έηζη 

νη πξψηεο ρξήζεηο ηεο έγηλαλ ππνδεξκηθά θαη ηνπηθά γηα ηελ επίηεπμε αλαηζζεζίαο ζηηο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο έσο ην 1918. Ο Sigmund Freud έδεημε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζηελ 

νπζία απηή θαη ππνζηήξημε ηε ρνξήγεζή ηεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο θαη ηεο 

ρξφληαο θφπσζεο. Ο ίδηνο εζίζηεθε ζε απηήλ θη ήξζε αληηκέησπνο κε ηα δπζάξεζηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ ζηέξεζήο ηεο φπσο θαηάζιηςε θαη ςπρσηηθέο εθδειψζεηο 

(Julien,2003). ην Λνλδίλν ηνπ 1987, ν Herbert Klemer δεκνζίεπζε πσο ε ρξήζε θνθατλεο 

ήηαλ πιένλ επηδεκηθή θαζψο είρε ήδε θπθινθνξήζεη θαη κία άιιε κνξθή ηεο, ην «θξαθ» 

(Karch, 1999). Πιένλ ε θνθαΐλε απνηειεί κία εμαηξεηηθά ρξεζηκνπνηνχκελε νπζία 

παγθνζκίσο κε επίπνλεο ζπλέπεηεο ζηνπο ρξήζηεο ηεο. Γηα ηηο επεξγεηηθέο δξάζεηο ηεο 

θνθατλεο, επζχλεηαη ε επαγφκελε απφ απηήλ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ληνπακίλεο ζην ζχζηεκα 

αληακνηβήο ηεο ληνπακίλεο θαη θάπνηεο ζπκπιεξσκαηηθέο δηεξγαζίεο ζην ζεξνηνληλεξγηθφ 

ζχζηεκα, θαζηζηψληαο ηελ ρξήζηκε ζε εξεπλεηηθφ –θπξίσο πξνθιηληθφ- επίπεδν (Julien, 

2003).  

 

Ζ ακθεηακίλε είλαη κία ςπρνδξαζηηθή νπζία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο κε ηελ θνθαΐλε. πλεηέζε 

γηα πξψηε θνξά ην 1887 απφ ηνλ Lǎzar Edeleanu (1861-1941), θαη γηα πνιιέο δεθαεηίεο 

ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα πνηθηιία δηαηαξαρψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ηεο 

Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο-Τπεξθηλεηηθφηεηαο (1937, ΓΔΠ-Τ) θαη ηεο 
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λαξθνιεςίαο (1935 B﮲an, 2001). Σν 1940 ζεκεηψζεθε κεγάιν πνζνζηφ θαηάρξεζεο ηεο 

νπζίαο απφ θνηηεηέο θαη νδεγνχο θνξηεγψλ γηα λα θαζπζηεξήζνπλ ηελ έιεπζε ηνπ χπλνπ 

ψζηε λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζρνιήο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο αληίζηνηρα. Σα 

ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα πνπ πξνθαιεί πξνθχπηνπλ θπξίσο ζε άηνκα πνπ θάλνπλ θαηάρξεζε 

κεζακθεηακίλεο, ελφο παξαγψγνπ ηχπνπ ακθεηακίλεο. Νεπξνρεκηθά, ε ακθεηακίλε θαη ηα 

παξάγσγά ηεο δξνπλ απμάλνληαο ηελ απειεπζέξσζε ηεο λνξεπηλεθξίλεο θαη ηεο ληνπακίλεο 

(Julien, 2003).  

 

Δμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηε κειέηε ηεο αηηηνινγίαο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηελ αλεχξεζε 

θαηάιιεισλ θαξκάθσλ ζεξαπείαο, ήηαλ θαη ε έξεπλα φζνλ αθνξά ζηα παξαηζζεζηνγφλα. 

Έλα απφ απηά, ην πην δηαδεδνκέλν, είλαη ην LSD (δηαηζπιακίδην ιπζεξγηθνύ νμένο) ην νπνίν 

ηε δεθαεηία ηνπ 1940, απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα κία ζεσξία πεξί παξαγσγήο ελδνγελώλ 

παξαηζζεζηνγόλσλ νπζηώλ ζηε ζρηδνθξέλεηα. To LSD ζπληίζεηαη γηα πξψηε θνξά ην 1938 απφ 

ηνλ Albert Hoffman (1906-2008) θαη γλσζηνπνηνχληαη νη ςπρεδειηθέο ηνπ ηδηφηεηεο κε ηε 

δεκνζηνπνίεζε θαη ηεο εξγαζίαο ηνπ Arthur Stoll (1887-1971), ην 1947 γηα ην LSD-25. Ο 

Humphry Fortescue Osmond (1917-2004), πξφηεηλε ηελ ςπρεδειηθή ζεξαπεία ην 1957, φκσο 

δεδνκέλνπ φηη ε ηδέα πσο δηάθνξα ςπρεδειηθά φπσο κεζθαιίλε θαη ην LSD πξνθαινχζαλ κία 

ςχρσζε φκνηα κε απηή ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ν Osmond «εμνξίζηεθε» απφ ηελ επηζηεκνληθή 

θνηλφηεηα κεηά ην 1960. Καηά ηελ αλαδήηεζε γηα ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία ησλ ςπρψζεσλ, 

πξνηάζεθαλ εξεκηζηηθά κε κηθξφηεξε ηνμηθή δξάζε απφ ηα βαξβηηνπξηθά, αιιά κε κηθξή 

επηηπρία αθνχ θαη απηά πξνθαινχζαλ ςπρσηηθά ζπκπηψκαηα (Ban, Healy & Shorter, 1998).  

 

Σε δεθαεηία ηνπ 1950 άξρηζαλ λα κειεηψληαη ηα πξψηα λεπξνιεπηηθά θάξκαθα θη απηφ έδσζε 

ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο λεπξνςπρνθαξκαθνινγίαο, θαζψο ηηο επφκελεο δεθαεηίεο ε 

θαξκαθνζεξαπεία ήηαλ ν θχξηνο άμνλαο δηαρείξηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ (Ban, 

2001). Ο Henri Laborit (1914-1995), ήηαλ απηφο πνπ ρξεζηκνπνίεζε έλα απφ ηα πξψηα 

αληηςπρσηηθά θάξκαθα, ηελ πξνκεζαδίλε, γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο αλαηζζεζίαο θαηά ηηο 

ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (1952). Ζ πξνκεζαδίλε είλαη ε πξψηε θαηλνζεηαδίλε, κία θαηεγνξία 

ηππηθψλ λεπξνιεπηηθψλ θαξκάθσλ πνπ ρνξεγνχληαη θαη ζε αθξαίεο πεξηπηψζεηο λαπηίαο 

(Julien, 2003). Σν πξψην φκσο λεπξνιεπηηθφ θάξκαθν είλαη ε ρισξνπξνκαδίλε πνπ 

κειεηήζεθε ακέζσο κεηά ηελ πξνκεζαδίλε θη ε ρξήζε ηεο μεθίλεζε απφ ηε ρνξήγεζή ηεο 

πξηλ ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο γηα ηε κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ ηνπ αζζελνχο. 

Aλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Pierre Deniker θαη ηνλ Jean Delay, ελψ ν Laborit αλαγλψξηζε ηελ 

αμία ηεο σο αληηςπρσηηθφ  (Healy, 1998). Δπίζεο ε ρισξνπξνκαδίλε δχλαην λα πξνθαιέζεη 
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ΔΗΚΟΝΑ 1.8. θίηζν ηνπ Sir William Hooker (1835), πνπ απεηθνλίδεη ην θπηφ απφ ην νπνίν 

πίζηεπαλ εθείλε ηελ επνρή φηη παξαγφηαλ ε νπζία θνθαΐλε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα βέβαηα 

πξφθεηηαη γηα κία πνηθηιία άγξηνπ ζάκλνπ, ηεο ίδηα νηθνγέλεηαο κε ηελ Erythroxylon Coca 

(Karch, 1999).  

 

 

θαηαζηνιή ρσξίο ηελ απψιεηα ζπλείδεζεο, κε απνηέιεζκα λα κελ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 

ρνξήγεζε κεγάιεο πνζφηεηαο αλαηζζεηηθψλ γηα ηηο ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο (Julien,2003). Ζ 

αινπεξηδόιε είλαη έλα άιιν αληηςπρσηηθφ θάξκαθν πνπ αλαθαιχθζεθε ην 1959 θαη 

ρξεζηκνπνηνχηαλ ελαιιαθηηθά απφ ηηο θαηλνζεηαδίλεο ζε κία πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ 

παξελεξγεηψλ ηνπο (Ban, 2001). Σν πξψην άηππν αληηςπρσηηθό θάξκαθν ήηαλ ε θινδαπίλε 

πνπ αλαθαιχθζεθε ην ίδην έηνο κε ηελ αινπεξηδφιε, θαη ε επξεία ρνξήγεζή ηνπ μεθίλεζε ην 

1970. Οη αζζελείο πνπ έπαζραλ απφ ζρηδνθξέλεηα θη αθνινπζνχζαλ αγσγή κε θινδαπίλε δελ 

εκθάληδαλ ηηο εμσππξακηδηθέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ησλ παξαδνζηαθψλ αληηςπρσηηθψλ 

θαξκάθσλ. κσο γηα θάπνηεο δεθαεηίεο ε θινδαπίλε απνζχξζεθε απφ ηελ θιηληθή πξάμε θαη 

ηελ έξεπλα θαζψο πξνθαινχζε ηξαγηθφηαηε κείσζε ησλ ιεπθψλ αηκνζθαηξίσλ 

(αθνθθηνθπηηαξαηκία) κε ζπλέπεηα ησλ ζάλαην πνιιψλ αζζελψλ. Βέβαηα αξγφηεξα 

παξαηεξήζεθε φηη κε δηαθνπή ηνπ θαξκάθνπ ε αθνθθηνθπηηαξαηκία ππνρσξνχζε θη φηη ε 

θινδαπίλε απνηεινχζε έλα ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφ θάξκαθν αθνχ αζζελείο πνπ δελ  
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ΔΗΚΟΝΑ 1.9. Υεκηθή δνκή ακθεηακίλεο (πάλσ) θαη κεζακθεηακίλεο (θάησ J﮲ulien, 2003).  

 

 

 

αληαπνθξίλνληαλ ζηα θιαζζηθά λεπξνιεπηηθά θάξκαθα παξνπζίαδαλ πην πνιιά ζεξαπεπηηθά 

απνηειέζκαηα. Σα αληηςπρσηηθά θάξκαθα έρνπλ θνηλνχο κεραληζκνχο δξάζεο κεηαμχ ηνπο 

αλάινγα κε ην αλ είλαη ηππηθά ή άηππα: θαη νη δχν θαηεγνξίεο ζηνρεχνπλ ζην ληνπακηλεξγηθφ 

ζχζηεκα φκσο ηα πξψηα δξνπλ ζπλαγσληζηηθά απνθιείνληαο ηνπο ληνπακηλεξγηθνχο 

ππνδνρείο ελψ ηα δεχηεξα απνθιείνπλ ηνπο ίδηνπο ππνδνρείο κέζσ άιισλ κεραληζκψλ ζην 

ζεξνηνληλεξγηθφ θαη γινπηακηλεξγηθφ ζχζηεκα (Julien, 2003). Ζ δεθαεηία ηνπ 1960 μεθίλεζε 

ειπηδνθφξα κε ηε ρισξνπξνκαδίλε θαη άιιεο ηέζζεξηο θαηλνζεηαδίλεο –κεπαδίλε, 

πεξθαηλαδίλε, πξνρισξνπεξαδίλε θαη ηξηθινπνπεξαδίλε- γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο. ηα κέζα πιένλ ηεο δεθαεηίαο απηήο ππήξρε εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε ησλ 

λεπξνιεπηηθψλ θαξκάθσλ ζηελ ςπρηαηξηθή, θαζψο θαη ην ιίζην είρε γίλεη απνδεθηφ γηα ηε 

ζεξαπεία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ηα δηάθνξα αληηθαηαζιηπηηθά είραλ απνδείμεη θη απηά 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Έηζη, αλακελφηαλ πσο ζα ππήξρε κία κεγαιχηεξε πξφνδνο 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ κεραληζκψλ πίζσ απφ ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο θη επνκέλσο θαη κία 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε θαηαιιειφηεξσλ ζεξαπεηψλ. Απηφ ζπλέβε κε ηνλ εληνπηζκφ δξάζεο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ παξαγφλησλ θη επνκέλσο ηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ γηα ηελ λεπξνρεκηθή 
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πνξεία ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, είραλ 

αλαθαιπθζεί πάλσ απφ 80 ςπρνηξφπα θάξκαθα, ήηαλ δηαζέζηκα γηα θιηληθή ρξήζε πάλσ απφ 

50 θαη ππήξραλ πεξίπνπ 60 θαξκαθνινγηθέο εηαηξίεο πνπ επζχλνληαλ γηα ηελ θπθινθνξία θαη 

ηελ εκπνξηθή νλνκαζία ηνπιάρηζηνλ γηα 1 ή 2 απφ απηά (Ban, Healy & Shorter, 1998). 

Παξαηεξείηαη δειαδή πσο κε ηελ αλαθάιπςε ησλ λεπξνιεπηηθψλ θαξκάθσλ, ππήξμε κία 

ηαρχηαηε αλάπηπμε ηεο λεπξνςπρνθαξκαθνινγίαο θη επνκέλσο ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο 

ςπρηαηξηθήο.  

 

Με ηελ παξαηήξεζε ησλ ηξφπσλ δξάζεο ησλ θαξκάθσλ νη επηζηήκνλεο δεκηνπξγνχζαλ –θη 

αθφκε δεκηνπξγνχλ- ππνζέζεηο γηα ηνλ παζνινγηθφ ηξφπν πνπ εηζβάιινπλ νη δηαηαξαρέο 

ζηνλ εγθέθαιν ησλ αζζελψλ. Ξεθηλψληαο ζηελ παξνχζα εξγαζία απφ ηηο ςπρψζεηο θαη ηα 

αληηςπρσηηθά θάξκαθα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαθεξζεί πσο απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970 

ππήξραλ δεδνκέλα εξεπλεηηθά πνπ νδήγεζαλ ζηελ «ληνπακηλεξγηθή ππόζεζε ηεο 

ζρηδνθξέλεηαο». Απηή ε ππφζεζε έρεη ηηο βάζεηο ηεο ζην φηη νη θαξκαθνινγηθνί παξάγνληεο 

πξνθαινχζαλ κία κείσζε ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή ληνπακίλε επνκέλσο 

ήηαλ εχινγν λα ππνζηεξηρζεί κία άπνςε πεξί δπζιεηηνπξγίαο ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζηε ζρηδνθξέλεηα -θπξίσο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ- δειαδή κία πεξίζζεηα 

ληνπακίλεο πνπ δελ αληαπνθξίλεηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. Απηή ε ππφζεζε αθνξά σο επί 

ην πιείζηνλ ηελ νκάδα ησλ D2 ππνδνρέσλ ληνπακίλεο νη νπνίνη απμάλνληαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηνρέο ή δελ ιεηηνπξγνχλ ζσζηά ζε άιιεο θη έηζη ηα αληηςπρσηηθά θάξκαθα δξνπλ 

απνθιείνληαο απηνχο ηνπο ππνδνρείο, δηθαηνινγψληαο ηα ζεηηθά ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηαο 

αιιά θαη ηηο παξελέξγεηεο ησλ θαξκάθσλ. Δπηπιένλ, δηάθνξεο ςπρνδξαζηηθέο νπζίεο φπσο ε 

ακθεηακίλε, πνπ αλαιχζεθε παξαπάλσ, θαη ε θαηλθπθιηδίλε επεξεάδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν 

ηε ληνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε κε απνηέιεζκα ςχρσζε επαγφκελε απφ νπζίεο, κία 

θαηάζηαζε πνπ δελ δηαρσξίδεηαη εχθνια απφ ηελ ελδνγελή ςχρσζε, παξά κφλν απφ πνιχ 

έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ρψξνπ ηεο ςπρηαηξηθήο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο (Yang, Seamans 

& Gorelova, 1999).  

 

ηε ζχγρξνλε επηζηήκε, ε «ληνπακηλεξγηθή ππφζεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο» έρεη εκπινπηηζηεί 

κε ηα δεδνκέλα απφ πεηξακαηηθέο κειέηεο είηε ζε αλζξψπνπο, είηε ζε δψα, θαη 

αληαπνθξίλεηαη ζε πην ζπγθεθξηκέλεο ζπληζηψζεο. πγθεθξηκέλα, ε κνληέξλα ζεψξεζε γηα 

ηε ζρηδνθξέλεηα ηζρπξίδεηαη πσο θαηά ηε δηαηαξαρή απηή ν εγθέθαινο πθίζηαηαη κία 

ππεξλεξγνπνίεζε ησλ κεζνκεηαηρκηαθώλ ληνπακηληθώλ λεπξώλσλ κε απνηέιεζκα ηα ζεηηθά 

ζπκπηψκαηα (παξαηζζήζεηο, ςεπδαηζζήζεηο)θαη ππνελεξγνπνίεζε ησλ κεζνθινητθώλ 
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ληνπακηληθώλ λεπξώλσλ κε απνηέιεζκα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα θαη γλσζηηθά ειιείκκαηα 

(Stahl, 2007). Οη παξελέξγεηεο ησλ ηππηθψλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ (παξθηλζνληθά 

ζπκπηψκαηα, φςηκε δπζθηλεζία) πνπ ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηνλ απνθιεηζκφ θάπνησλ νκάδσλ 

ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ, απνηεινχλ ηελ αθνξκή ψζηε ε έξεπλα γηα θαιχηεξνπο 

θαξκαθνινγηθνχο παξάγνληεο λα ζπλερίδεηαη κε ηελ αλαθάιπςε άηππσλ αληηςπρσηηθψλ. Σν 

γεγνλφο φηη ηα άηππα αληηςπρσηηθά δελ πεξηνξίδνπλ ηηο δξάζεηο ηνπο κφλν ζηνλ απνθιεηζκφ 

ησλ D2 ππνδνρέσλ, έδσζε ηελ θηλεηήξην δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε θαη άιισλ ππνζέζεσλ γηα 

ηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Οη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο έρνπλ λα θάλνπλ κε 

ζπλεξγαζία άιισλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο είλαη ην γινπηακηλεξγηθφ, ην 

ζεξνηνληλεξγηθφ θαη ην GABAεξγηθφ κε ην ληνπακηλεξγηθφ (Julien, 2003).  

 

Ζ πην μεθάζαξε εηθφλα πνπ ππάξρεη πιένλ γηα ηελ αλάκεημε ζπγθεθξηκέλσλ δνκψλ ηνπ 

ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο έρεη θηλήζεη ηηο ππνςίεο γηα ηελ αλάκεημε θαη ηνπ 

γινπηακηλεξγηθνύ. Σν ζεκείν ζχλδεζεο απηψλ ησλ δχν ζπζηεκάησλ έγθεηηαη ζην φηη φηαλ 

ππάξρεη κία ππνιεηηνπξγία ησλ NMDA ππνδνρέσλ γινπηακηληθνχ νμένο, ηφηε 

ππνιεηηνπξγνχλ θαη θάπνηεο νκάδεο ππνδνρέσλ ληνπακίλεο. Πην αλαιπηηθά, ππάξρεη κία 

γινπηακηλεξγηθή νδφο πνπ πξνβάιιεη απφ θινητθνχο ππξακηδηθνχο λεπξψλεο ζε 

ληνπακηλεξγηθνχο ηεο θνηιηαθήο θαιππηξηθήο πεξηνρήο θαη ιεηηνπξγεί αλαζηαιηηθά ζηε 

κεζνκεηαηρκηαθή ληνπακηλεξγηθή νδφ κέζσ ελφο αλαζηαιηηθνχ λεπξψλα GABA ζηελ ίδηα 

πεξηνρή. Φαξκαθνινγηθά επαγφκελε ςχρσζε κε θαηλθπθιηδίλε έρεη δείμεη ηελ ππνιεηηνπξγία 

ησλ NMDA ππνδνρέσλ θαη ππνδεηθλχνληαο, κέζσ ησλ παξαπάλσ νδψλ, ηελ αλαζηαιηηθή 

ιεηηνπξγία ηνπο πάλσ ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα, πξνθαιείηαη ππνιεηηνπξγία θαη ησλ 

ππνδνρέσλ ληνπακίλεο, θπξίσο ζε φ, ηη αθνξά ζηελ απειεπζέξσζή ηεο. Βάζεη απηψλ ησλ 

εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ κειεηψληαη θαηλνχξηα αληηςπρσηηθά θάξκαθα πνπ ζηνρεχνπλ ζην 

γινπηακηλεξγηθφ ζχζηεκα, θαζψο θαίλεηαη πσο απηφ δξα ζην «παξαζθήλην» επεξεάδνληαο 

θξίζηκα ην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα (Stahl, 2007).  

 

Ζ αλάπηπμε ςπρνδξαζηηθψλ παξαηζζεζηνγφλσλ θαξκάθσλ φπσο ην LSD ππξνδφηεζε ηελ 

αλάπηπμε θαη κίαο άιιεο ζεψξεζεο γηα ηελ αηηηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ηεο 

«ζεξνηνληλεξγηθήο ππόζεζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο». Ζ αλάκεημε ηεο ζεξνηνλίλεο ζηελ ελδνγελή 

ζρηδνθξέλεηα έρεη ππνζηεξηρζεί πεξηζζφηεξν γηα ηηο πξψηεο θάζεηο ηεο δηαηαξαρήο, θαζψο 

θαηά ηελ εμέιημή ηεο ζπκκεηέρνπλ θαη ληνπακηλεξγηθά θαη γινπηακηλεξγηθά ζπζηήκαηα. Σν 

LSD θαζψο θαη άιια φκνηά ηνπ, φπσο ε ςηινθπβίλε, δξνπλ αγσληζηηθά πξνο ηνπο 5-ΖΣ2Α 

ππνδνρείο ζεξνηνλίλεο πξνθαιψληαο κία ςπρσηηθή θαηάζηαζε κε ζπκπηψκαηα πνπ κνηάδνπλ 
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κε απηά ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Πνιιά είδε εξεπλψλ ππνζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε απηή. ε δσηθά 

κνληέια κεηά απφ ρνξήγεζε ςηινθπβίλεο, παξαηεξήζεθε ππεξελεξγνπνίεζε ησλ 5-ΗΤ2Α 

ππνδνρέσλ, ζηνηρείν πνπ ζε θιηληθέο κειέηεο κε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα, 

εληνπίδεηαη ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. Δπίζεο κε ηελ αλάπηπμε δηάθνξσλ γελεηηθψλ δεηθηψλ 

πνπ ππνδεηθλχνπλ κία πξνδηάζεζε γηα ζρηδνθξέλεηα επηηξέπεηαη ε κειέηε αηφκσλ ζε θίλδπλν 

γηα ηελ αλάπηπμε ηεο δηαηαξαρήο –ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ηα άηνκα απηά φλησο 

εκθάληζαλ ηε δηαηαξαρή-, κε απνηέιεζκα ηελ εληφπηζε αλσκαιηψλ θαη ζην ζεξνηνληλεξγηθφ 

ζχζηεκα. Δπηπξφζζεηα θιηληθέο θαη πξνθιηληθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ν αληαγσληζκφο 

ησλ 5-ΖΣ2Α ππνδνρέσλ είλαη κέξνο ηεο δξάζεο ησλ άηππσλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ. 

Αθφκε, κειέηεο PET ζε πγηή ππνθείκελα πξηλ θαη κεηά ηε ρνξήγεζε ςηινθπβίλεο έδεημαλ ηηο 

ίδηεο κεηαβνιηθέο αιιαγέο πνπ παξάγνληαη θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα. Σέινο, αηζζεηηθνθηλεηηθά 

ειιείκκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 5-ΖΣ2Α ππνδνρέσλ θαη πνπ εληνπίδνληαη 

θαη ζηε ζρηδνθξέλεηα θαη ζηε ςχρσζε πνπ επάγεηαη κε παξαηζζεζηνγφλα, είλαη αθφκε κία 

ηζρπξή έλδεημε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ζρηδνθξέλεηα θαη 

ηελ ςχρσζε γεληθφηεξα (Geyer & Vollenweider, 2008).  

 

ζνλ αθνξά ζηελ αλάκεημε ηνπ GABAεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε ζρηδνθξέλεηα, ππάξρνπλ 

ελζαξξπληηθά δεδνκέλα ήδε απφ ηε ρνξήγεζε αγρνιπηηθψλ θαξκάθσλ, φπσο νη 

βελδνδηαδεπίλεο, ζηελ ςχρσζε, πξηλ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 φπνπ θαη ππήξμαλ πην ζηνρεπκέλα 

ζε απηήλ θάξκαθα. Πξηλ απφ 3 δεθαεηίεο ε άπνςε απηή άξρηζε λα αλαζεσξείηαη αθνχ 

ππήξμαλ δεδνκέλα ζχκθσλα κε ηα νπνία ε λεπξνδηαβίβαζε ηνπ GABA ζηε ζρηδνθξέλεηα 

ππνιεηηνπξγεί ηαπηφρξνλα κε ηελ ππεξιεηηνπξγία ηεο ληνπακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο. 

Δπίζεο, έρεη απνδεηρζεί πσο ε πξνζπάζεηα λα εληζρπζεί ε GABAεξγηθή δηαβίβαζε νδεγεί ζε 

κείσζε ησλ δηαβηβαζηηθψλ ξπζκψλ ηεο ληνπακίλεο ζε κεηαηρκηαθέο θπξίσο δνκέο θαζψο 

δέρνληαη πεξηζζφηεξε λεχξσζε απφ ηνλ GABA (Νestoros, 1980). Ζ ζχλδεζε ησλ 

βελδνδηαδεπηλψλ κε ην GABAεξγηθφ ζχζηεκα έγθεηηαη ζην φηη νη ππνδνρείο ηνπ 

λεπξνδηαβηβαζηή GABA έρνπλ μερσξηζηή ζέζε πξφζδεζεο γηα ηηο νπζίεο ησλ 

βελδνδηαδεπηλψλ θαη φηη αγρνιπηηθά θάξκαθα φπσο ην ζχγρξνλν valium εληζρχνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο GABAεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο (Vander, Sherman, Luciano & 

Σζαθφπνπινο,2011). Έηζη, έξεπλεο ζε επίκπεο κε ρνξήγεζε αηζαλνιακίλεο-Ο-ζνπιθάηεο, 

ππέδεημαλ κία αχμεζε ζηα επίπεδα ηνπ GABA κε απνηέιεζκα ζπκπεξηθνξέο πνπ κνηάδνπλ κε 

απηέο πνπ πξνθαινχλ ηα λεπξνιεπηηθά. ε άιιεο πξνθιηληθέο κειέηεο κε πηζήθνπο, ε 

ρνξήγεζε νπζηψλ πνπ κηκνχληαη ηε δξάζε ηνπ GABA θαηέζηεηιαλ ζπκπεξηθνξέο πνπ 

πξνθιήζεθαλ απφ αγσληζηέο ηεο ληνπακίλεο (νπζίεο πνπ κηκνχληαη ηε δξάζε ησλ 
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αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ). πκπεξαζκαηηθά, απφ ηηο έξεπλεο πνπ ιάκβαλαλ ρψξα εθείλε ηε 

δεθαεηία (1980), δείρλνπλ πσο νη βελδνδηαδεπίλεο έρνπλ θνηλέο δξάζεηο κε θάπνηα 

αληηςπρσηηθά θάξκαθα φπσο θαηλνζεηαδίλε, βνπηπξνθαηλφλε θ.ά. θη επνκέλσο κπνξνχλ λα 

είλαη ην ίδην απνηειεζκαηηθά κε ηα δηαδεδνκέλα αληηςπρσηηθά ηεο επνρήο. Ο ιφγνο πνπ ε 

αληηςπρσηηθή ζεξαπεία κε βελδνδηαδεπίλεο δελ ήηαλ ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ήηαλ γηαηί απηφ δελ 

εθπιήξσλε ηα ζπκθέξνληα ησλ κεγάισλ θαξκαθεπηηθψλ εηαηξηψλ νη νπνίεο γηλφληνπζαλ 

νινέλα θαη πινπζηφηεξεο κε ηελ παξαγσγή, εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη θαηαλάισζε ησλ 

δηάζεκσλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ. Μάιηζηα αλ ζθεθηεί θαλείο: 1. ηελ αλαθάιπςε ηνπ Van 

Kammen (1977) φηη νη βελδνδηαδεπίλεο κπνξνχλ λα ρνξεγεζνχλ ζε ίδηεο θη φρη κεγαιχηεξεο 

δφζεηο απφ ηα αληηςπρσηηθά (150-300 mg αλά κέξα) γηα λα ππάξρνπλ ηα ίδηα πξνζνδνθφξα 

νθέιε , 2. ηα απνηειέζκαηα θάπνησλ εξεπλψλ πνπ έδεημαλ πσο νη βελδνδηαδεπίλεο ήηαλ πην 

απνηειεζκαηηθέο απφ ηα λεπξνιεπηηθά θαη ηα placebo θαη 3. ην γεγνλφο φηη νη 

βελδνδηαδεπίλεο είλαη ζαθψο νηθνλνκηθφηεξεο απφ ηα αληηςπρσηηθά, ηφηε θαίλεηαη πσο νη 

θαξκαθεπηηθέο εηαηξίεο ζα είραλ έλα ζεκαληηθφηαην νηθνλνκηθφ έιιεηκκα (!). Βέβαηα, δελ ζα 

ήηαλ ζσζηφ λα παξαιεηθζνχλ θη νη παξελέξγεηεο ησλ βελδνδηαδεπηλψλ ζε πςειφηεξεο δφζεηο 

πνπ δελ είλαη άιιεο απφ ηνλ εζηζκφ ζε απηέο, ηελ νινέλα αχμεζε ηεο δφζεο θαη ηειηθά ηηο 

ηνμηθέο επηδξάζεηο, πνπ ηηο έθαλαλ αληηθείκελν θφβνπ θαη ξίζθνπ γηα ηε ζεξαπεία· ίζσο φκσο 

απηφ λα ήηαλ πξνηηκφηεξν απφ ηηο παξελέξγεηεο ησλ λεπξνιεπηηθψλ θαξκάθσλ (Νestoros, 

1980).  

 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ θεθάιαην γηα ηελ επηζηήκε ηεο λεπξνςπρνθαξκαθνινγίαο είλαη ηα 

θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζεξαπεία ηεο θαηάζιηςεο. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά 

αλαθαιχθζεθαλ θη εηζήρζεζαλ ζηελ θιηληθή πξάμε θαη ην εκπφξην θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1960. Σν 1961 αλαθαιχθζεθε ε ακηηξππηπιίλε (Ban, 2001), ελψ ε ηκηπξακίλε μεθίλεζε κε 

πξνζδνθίεο γηα ηελ αληηςπρσηηθή ηεο δξάζε αιιά ηειηθά παξαηεξήζεθαλ δξάζεηο 

αληηθαηαζιηπηηθέο. Σε δεθαεηία ηνπ 1950, ε ηζνληαδίδε πνπ ρνξεγνχηαλ γηα ηε ζεξαπεία ηεο 

θπκαηίσζεο, πξνθαινχζε κε θπζηνινγηθή αχμεζε ηεο δηάζεζεο ησλ αζζελψλ, 

απνθαιχπηνληαο έηζη ηηο αληηθαηαζιηπηηθέο ηεο ηδηφηεηεο (Maas, 1979). Τπάξρνπλ 2 νκάδεο 

ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ πξψηεο γεληάο: ηα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά (ΣΚΑ) θαη νη 

αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλνμεηδάζεο (Α-ΜΑΟ). Απηά ηα δχν είδε αληηθαηαζιηπηηθψλ 

παξνπζηάδνπλ πςειή ηνμηθφηεηα θαη παξελέξγεηεο ζηηο νπνίεο δχζθνια αληαπεμέξρεηαη ν 

αζζελήο. Σα δεχηεξεο γεληάο ή άηππα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα πξνέθπςαλ κεηά απφ 

αιιαγέο πνπ έγηλαλ ζηε ρεκηθή δνκή ησλ ΣΚΑ, αιιά ηηο ηειεπηαίεο 3 δεθαεηίεο ηδηαίηεξα 

δεκνθηιείο είλαη νη εθιεθηηθνί αλαζηνιείο επαλαπξόζιεςεο ζεξνηνλίλεο (ΔΑΔ) κε πξψηε ηε 
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θινπνμεηίλε. Σα ΔΑΔ εθείλεο ηεο επνρήο, δελ ήηαλ απνηειεζκαηηθά γηα φινπο ηνπο 

αζζελείο ελψ θαη νη αλεπηζχκεηεο ελέξγεηέο ηνπο δελ ήηαλ ρακειφηεξεο ζε ζρέζε κε ησλ 

πξψηεο γεληάο. Έηζη νη έξεπλεο ζπλερίζηεθαλ ψζηε λα βξεζνχλ θαηλνχξηνη ΔΑΔ νη νπνίνη 

φκσο δξνπλ αληαγσληζηηθά ζηνπο ππνδνρείο ζεξνηνλίλεο ηχπνπ 2 (5-ΖΣ2), πνπ λαη κελ δελ 

είλαη πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί, έρνπλ φκσο επηφηεξεο παξελέξγεηεο θη επνκέλσο 

παξέρνπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο γηα ηνπο αζζελείο. Οη δξάζεηο ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ 

θαξκάθσλ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ αλαζηνιή ησλ ππνδνρέσλ ησλ βηνγελώλ ακηλώλ 

(λνξεπηλεθξίλε, ληνπακίλε θαη ζεξνηνλίλε) θαη θπξίσο ηελ εμηζνξξφπεζε ηεο ζπγγέλεηαο 

κεηαμχ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ απηψλ θαη ησλ ππνδνρέσλ ηνπο (Julien, 2003).  

 

Ζ πξψηε ππόζεζε γηα ηελ αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο είλαη απηή ησλ κνλνακηλώλ, θαζψο 

παξαηεξήζεηο ζε έξεπλεο ήδε απφ ην 1970, πξνδίδνπλ ηελ αλάκεημε ηεο ζεξνηνλίλεο, ηεο 

ληνπακίλεο θαη ηεο λνξεπηλεθξίλεο. Πξσηαξρηθά κειεηήζεθαλ νη κεηαβνιέο ζην 

ζεξνηνληλεξγηθό ζύζηεκα ζε άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ θαηάζιηςε θαη ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ 

κεησκέλεο ζπγθεληξψζεηο ζεξνηνλίλεο. Οπζηαζηηθά, κία θάπσο απινπζηεπκέλε ζεψξεζε ηεο 

επνρήο ήηαλ πσο αθνχ ζηελ θαηάζιηςε ηα επίπεδα ζεξνηνλίλεο είλαη ρακειά, ζηε καλία, πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο θη ελδερνκέλσο 

βηνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο κε απηέο ηεο θαηάζιηςεο, ηα επίπεδα ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή ζα είλαη 

πςειά. Απηή ε ππφζεζε ζηεξίρζεθε ζε κειέηεο κε αληηθαηαζιηπηηθά θαη αληηςπρσηηθά 

θάξκαθα: αθνχ ε ξεδεξπίλε πξνθαινχζε κεηψζεηο ζηελ ζεξνηνλίλε, ηε ληνπακίλε θαη ηε 

λνξεπηλεθξίλε ελψ ε ηζνληαδίδε πξνθαινχζε αχμεζε ζε απηέο ηηο νπζίεο κέζσ αλαζηνιήο 

ηεο κνλνακηλνμεηδάζεο ηφηε θαηαζηάζεηο καλίαο ή ππνκαλίαο ζπλνδεχνληαη απφ απμήζεηο 

ζηα επίπεδα απηψλ ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ νπζηψλ θαη θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο 

ζπλνδεχνληαη απφ ηα αθξηβψο αληίζεηα βηνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Τπήξμαλ θαη άιινη 

θαξκαθνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκθψλεζαλ κε απηήλ ηελ ππφζεζε φπσο ε ακθεηακίλε, ε 

α-κεζπιν-ξ-ηπξνζίλε ή θαη θάπνηα ΣΚΑ (Maas, 1979). Οη ρακειέο ζπγθεληξψζεηο ηεο 

ζεξνηνλίλεο ππνζηεξίρζεθαλ απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ ΔΑΔ ηεο επνρήο, θαζψο απηνί δξνπλ 

κε ηξφπν πνπ απμάλεη ηα επίπεδα απηά. ήκεξα έρνπλ αλαδεηρζεί πνιινί ππνηχπνη 

ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ πνπ απνδεηθλχεηαη φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο 

θαηάζιηςεο, φπσο νη 5-ΗΤ1Α, νη 5-ΗΤ1Β θαη νη 5-ΗΤ1D ππνδνρείο. Μάιηζηα έξεπλεο έρνπλ 

δείμεη φηη 1. θαξκαθνινγηθφο απνθιεηζκφο ησλ 5-ΖΣ1Α ππνδνρέσλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ρνξήγεζε ΔΑΔ έρεη άκεζα αληηθαηαζιηπηηθά νθέιε, 2. ρνξήγεζε εθιεθηηθψλ αληαγσληζηψλ 

ησλ 5-ΖΣ1Β ππνδνρέσλ ελίζρπζε ηα εμσθπηηαξηθά επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο ζε ηλδηθά 

ρνηξίδηα θαη 3. αληαγσληζκφο ησλ 5-ΖΣ1Α, 5-ΖΣ1Β θαη 5-ΖΣ1D ππνδνρέσλ ζπλδπαζηηθά 
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κπνξεί λα ηνλψζεη ηα επίπεδα ζεξνηνλίλεο. Δπηπιένλ κειέηεο κε ζηφρν ηελ παξαηήξεζε ησλ 

5-ΗΤ2Α ππνδνρέσλ ζεξνηνλίλεο έδεημαλ πσο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο αληηθαηαζιηπηηθήο 

ζεξαπείαο ππήξραλ αιιαγέο ζηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, φηη απηή ε 

θαηεγνξία ζεξνηνληλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ίζσο παίδεη θάπνηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηηο 

αληηθαηαζιηπηηθέο δξάζεηο ησλ θαξκάθσλ θαη πσο έλαο πνιπκνξθηζκφο ηνπ ππνδνρέα απηνχ 

ζπλδέεηαη κε ηνλ απηνθηνληθφ ηδεαζκφ ζηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο (Middlemiss, Price & 

Watson, 2002).  

 

Οη Randrup θαη Braestrup (1972-1973), πξφηεηλαλ κία «ληνπακηλεξγηθή ζεώξεζε ηεο 

θαηάζιηςεο» νξκψκελνη απφ ηελ αληίζηνηρε γηα ηε ζρηδνθξέλεηα θαη ηηο ςπρψζεηο. ηελ 

εμέηαζε απηήο ηεο άπνςεο βνήζεζαλ θάπνηνη πξφζθαηνη γηα ηελ επνρή αληηθαηαζιηπηηθνί 

παξάγνληεο φπσο ε βνπηξηπηπιίλε, ε ηπξηλδφιε, ε καπξνηηιίλε, ε κηαλζεξίλε θαη ε 

λνκηθελζίλε νη νπνίνη ρνξεγήζεθαλ ζε δψα θη έδεημαλ θάπνηεο αληηθαηαζιηπηηθέο επηδξάζεηο 

ζηελ εμηζνξξφπεζε ησλ δηαηαξαγκέλσλ ζπζηεκάησλ ησλ βηνγελψλ ακηλψλ. Καηά ηε δηεηία 

1975-1977, ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ήηαλ ηδηαίηεξα ειπηδνθφξα 

γηα ηελ ππφζεζε ησλ βηνγελψλ ακηλψλ θαζψο ηα πεξηζζφηεξα δελ άζθεζαλ ηζρπξέο 

επηδξάζεηο ζηε ζεξνηνλίλε θαη ηε λνξεπηλεθξίλε. ε έξεπλα ηνπο φκσο κε επίκπεο θαη 

ρνξήγεζε απηψλ ησλ αληηςπρσηηθψλ απνδείρζεθε φηη ε βνπηξηπηπιίλε, ε ηπξηλδφιε θαη ε 

καπξνηηιίλε αλέζηεηιαλ ηελ πξφζιεςε ληνπακίλεο ζην ξαβδσηφ ζψκα, αιιά ε επίδξαζή 

ηνπο ζηε ληνπακίλε ήηαλ αθφκε πην αλίζρπξε απφ φηη ζηηο ππφινηπεο κνλνακίλεο. Δπνκέλσο, 

ε ληνπακηλεξγηθή ππφζεζε γηα ηελ θαηάζιηςε δελ είλαη αξθεηή γηα λα απνηειέζεη απφ κφλε 

ηεο κία πιήξε εμήγεζε γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηεο δηαηαξαρήο (Randrup & Braestrup, 

1977).  

 

Απηφ πνπ ηζρπξνπνίεζε ηελ ππφζεζε ησλ βηνγελψλ ακηλψλ θαηά ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980, 

ήηαλ φηη ε θαηάζιηςε είλαη κία δηαηαξαρή κε πνηθίια ζπκπηψκαηα θαη κε «δχζθνινπο» 

παζφληεο, θαζψο κφλν ηα 2/3 ησλ αζζελψλ αληαπνθξίλνληαη ζηε ζεξαπεία. Απηά ηα ζηνηρεία 

θίλεζαλ απφ ηφηε ηηο ππνςίεο γηα παξαπάλσ απφ έλα λεπξσληθά ζπζηήκαηα πνπ 

επεξεάδνληαη ζηελ θαηάζιηςε. Ζ ζεξνηνλίλε, βέβαηα, παξακέλεη ν λεπξνδηαβηβαζηήο κε ηε 

κεγαιχηεξε αλάκεημε αιιά απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη λεπξψλεο ηεο θαηαιήγνπλ ζε δνκέο πνπ 

θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρνπλ 

ζεξνηνληλεξγηθέο νδνί πνπ μεθηλνχλ απφ ηνπο ππξήλεο ηεο κέζεο θαη ξαρηαίαο ξαθήο θαη 

λεπξψλνπλ πεξηνρέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο (ακπγδαιή, δηάθξαγκα, ηππφθακπνο, 

έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ, ππνζάιακνο). Απηή ε πνξεία πξνθαιεί θαη λεπξνελδνθξηληθέο 
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κεηαβνιέο θαζψο φηαλ ππνιεηηνπξγνχλ θάπνηεο ζεξνηνληλεξγηθέο ίλεο πνπ λεπξψλνπλ 

κεηαηρκηαθέο δνκέο ηφηε ππάξρεη θαη δπζιεηηνπξγία ζηνπο λεπξψλεο ηνπ ππνζαιάκνπ κε ηνλ 

νπνίν θαη ζπλδένληαη· σζηφζν ν ππνζάιακνο ειέγρεη θάπνηεο ελδνθξηληθέο ιεηηνπξγίεο. 

Κάπνηεο απφ απηέο είλαη ε έθθξηζε ηεο νξκφλεο απειεπζέξσζεο θνξηηθνηξνπίλεο 

(corticotrophin releasing hormone- CRH), ηεο θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνπ νξκφλεο 

(adrenocorticotropin hormone -ACTH), ηεο πξνιαθηίλεο, ηεο ξελίλεο θαη ηεο βαδνπξεζίλεο 

(αληηδηνπξεηηθήο νξκφλεο). Φπζηθά απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ππνζάιακνο –ε πεγή έθθξηζεο 

απηψλ ησλ νξκνλψλ- ππνιεηηνπξγεί, ηφηε ζα ππάξρεη θαη αλσκαιία ζηελ έθθξηζή ηνπο θη 

ελδερνκέλσο ζηε ιεηηνπξγία ηνπο (Van de Kar, 1989).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1.1. Φπρνηξφπα θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζεξνηνληλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο. Πεξηιακβάλνληαη απηά πνπ ήηαλ απνδεθηά θαη 

θπθινθνξνχζαλ έσο θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 (Van de Kar, 1989).  

βνπζπηξφλε Αγσληζηήο 5-ΖΣ1Α ππνδνρέσλ 

Γεπηξφλε Μεξηθφο αγσληζηήο ησλ 5-ΖΣ1Α 

ππνδνρέσλ/Αληαγσληζηήο ησλ D2 ππνδνρέσλ 

Ηςαπηξφλε Αγσληζηήο 5-ΖΣ1Α ππνδνρέσλ 

Κνπηπαδίλε Αγσληζηήο ησλ 5-ΖΣ1Β θαη 5-ΖΣ2 ππνδνρέσλ 

Φαηλθινπξακίλε Απειεπζέξσζε 5-ΖΣ 

Ννξθαηλθινπξακίλ

ε 

Απειεπζέξσζε 5-ΖΣ 

MDMA Απειεπζέξσζε 5-ΖΣ 

Κηηαινπξάκε Αλαζηνιέαο πξφζιεςεο 5-ΖΣ 

Κινκηπξακίλε Αλαζηνιέαο πξφζιεςεο 5-ΖΣ 

Φινπνμεηίλε Αλαζηνιέαο πξφζιεςεο 5-ΖΣ 

Ηλδαινπίλε Αλαζηνιέαο πξφζιεςεο 5-ΖΣ 

εξηαιίλε Αλαζηνιέαο πξφζιεςεο 5-ΖΣ 
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Σξαδνδφλε Αλαζηνιέαο πξφζιεςεο 5-ΖΣ 

Εηκειηδίλε Αλαζηνιέαο πξφζιεςεο 5-ΖΣ 

Κινξγπιίλε Αλαζηνιέαο ΜΑΟ-Α 

Κππξνεπηαδίλε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ  

Μηαλζεξίλε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ(2) 

Μεζπζεξγίδε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ 

Μεηεξγνιίλε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ 

Μεζηνζεπίλε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ2 

Αιηαλζεξίλε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ2 

Κεηαλζεξίλε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ2 θαη α-ππνδνρέα 

Ρηηαλζεξίλε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ2 

Τιακηδίλε Αληαγσληζηήο 5-ΖΣ(2) 

ΜDΑ Νεπξνηνμίλε ηεο 5-ΖΣ 

MDMA Νεπξνηνμίλε ηεο 5-ΖΣ 

PCA Νεπξνηνμίλε ηεο 5-ΖΣ 

PCPA Νεπξνηνμίλε ηεο 5-ΖΣ 

 

 

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε «ππφζεζε ησλ βηνγελψλ ακηλψλ» γηα ηελ 

εμήγεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο θαηάζιηςεο, έηεηλε λα εμειίζζεηαη θαη λα πεξηνξίδεηαη ζε έλα 

«κνληέιν λεπξνδηαβηβαζηή – ππνδνρέσλ» θαζψο νη έσο ηφηε έξεπλεο ππνδείθλπαλ κία 

μεθάζαξε δπζιεηηνπξγία ζηνπο ππνδνρείο κε απνηέιεζκα ηελ αληζνξξνπία ζηα επίπεδα ησλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ. Απηή ε ππφζεζε ππνζηεξίδεηαη απφ πνιιά δεδνκέλα:  
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1. Κάπνηεο έξεπλεο απέηπραλ λα απνδείμνπλ δηαηαξαρή ζηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ 

κνλνακηλψλ ζε αζζελείο πνπ δελ είραλ ιάβεη ζεξαπεία 

2. Άηππα αληηθαηαζιηπηηθά φπσο ηπξηλδφιε, ηξαδνδφλε θαη κηαλζεξίλε, δελ θάλεθαλ λα 

επηδξνχλ ζε θάπνην κνλνακηλεξγηθφ ζχζηεκα 

3. Δλψ νη επηδξάζεηο ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ αζθνχληαη άκεζα ζηα 

λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ησλ βηνγελψλ ακηλψλ, νη ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο 

αθνινπζνχλ εβδνκάδεο αξγφηεξα, γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη ηελ επηξξνή θάπνηνπ 

άιινπ λεπξσληθνχ ζπζηήκαηνο 

4. Ζ θνθαΐλε, ελψ παξεκπνδίδεη ηελ επαλαπξφζιεςε ησλ κνλνακηλψλ, δελ πξνθαιεί 

θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο 

5. Φαξκαθνινγηθά επαγφκελε βιάβε ζην ζεξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα κε κία λεπξνηνμίλε, 

απέηπρε λα αλαζηαιεί απφ ΣΚΑ 

6. Υξφληα ρνξήγεζε ΣΚΑ, ΜΑΟΗs ή άηππσλ παξαγφλησλ, πξνθάιεζε κείσζε ζηηο 

κεηαζπλαπηηθέο ζέζεηο πξφζδεζεο ησλ βήηα αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ.  

 

ια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη νη ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο ηεο θαηάζιηςεο ίζσο 

νθείινληαη ζε κία απψιεηα ηεο επαηζζεζίαο κεηαμχ ησλ κνλνακηλψλ θαη ησλ ππνδνρέσλ 

ηνπο, άπνςε πνπ έθαλε αθφκε πην ιεπηνκεξή ηελ εηθφλα γηα ηνπο παζνθπζηνινγηθνχο 

κεραληζκνχο ηεο θαηάζιηςεο (Stahl & Palazidou, 1986).  

 

Καηά ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980, ν Van Praag ππνζηήξημε πσο ε ζπλεξγαζία ηεο 

ζεξνηνλίλεο θαη ησλ θαηερνιακηλψλ ζην ΚΝ αηφκσλ κε θαηάζιηςε είλαη ην θιεηδί γηα ηε 

ζεξαπεία. Ζ κειέηε ηεο θαηάζιηςεο, κέζσ θαξκαθνινγηθψλ παξαγφλησλ, νδήγεζε ζε 

επξήκαηα πνπ ππνζηήξηδαλ κία ζπλνδεία γλσζηηθψλ πξνβιεκάησλ (Roiser, Rubinsztein & 

Sahakian, 2006), θαζψο θαη άιισλ ζπλδξφκσλ φπσο είλαη ην άγρνο. Ζ ππφζεζε ηνπ Van 

Praag ππνδεηθλχεη πσο ζηελ θαηάζιηςε ε ππνιεηηνπξγία ηεο ζεξνηνλίλεο ζπλδέεηαη κε ην 

άγρνο, ζχλδξνκν πνπ ηξνθνδνηεί θάπνηα θαηαζιηπηηθή θαηάζηαζε, θη φρη κε ηελ ίδηα ηε 

δηαηαξαρή. Απηφ έδσζε ηελ αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμε λεπξνεπηζηεκνληθψλ κνληέισλ γηα ην 

άγρνο, ψζηε λα εμεγεζνχλ νη κεραληζκνί ηνπ, νη νπνίνη ζπλδένληαλ κε πνιιέο δηαηαξαρέο 

φπσο απνδείρηεθε, θαη ε φπνηα απνθσδηθνπνίεζή ηνπ ζα επέβαηλε πνιχ ζεηηθή γηα ηελ 

θαηαλφεζε θαη ησλ ππφινηπσλ δηαηαξαρψλ (Cooper &Abbott, 1988).   

 

ήκεξα, κε ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο εκπινπηηζκνχ ησλ ππνζέζεσλ γηα ηελ θαηάζιηςε ππφ ην πξίζκα ηεο κειέηεο 
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ηνπ άγρνπο. Μία πεξαηηέξσ αλάιπζε θη αλάπηπμε ηεο «ππφζεζεο ησλ βηνγελψλ ακηλψλ» 

πξνηείλεη πσο ε θαηάζιηςε είλαη πηα απνδεδεηγκέλα κία δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ 

αληζνξξνπία ζηελ απφθξηζε ζηξεο, άξα αδπλακία θαηάιιειεο απφθξηζεο ζηα 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα εμσηεξηθά θαη ππεξιεηηνπξγία (δπζιεηηνπξγία) ηνπ άμνλα 

Τπνζάιακνο-Τπφθπζε- Δπηλεθξίδηα (άμνλαο ΤΤΔ) εζσηεξηθά-βηνινγηθά. Έηζη ε ζχγρξνλε 

έξεπλα πνξεχεηαη ζχκθσλα κε ην «κνληέιν πξνδηάζεζεο-άγρνπο», πνπ πξνηάζεθε απφ ηνλ 

Nemeηνff θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, θαη ην νπνίν ζπλδπάδεη γνληδηαθή θαη πεξηβαιινληηθή 

αηηηνινγία. Ζ πξφηαζε ηεο ζχγρξνλεο επηζηήκεο είλαη ε παξέκβαζε ζε νδνχο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ΤΤΔ, φπσο ε ακπγδαιή, ν ηππφθακπνο θαη θάπνηα 

λεπξνπεπηίδηα. ε πεηξακαηηθφ ζηάδην βξίζθνληαη κε πεπηηδηθέο κηθξνκνξηαθέο ελψζεηο σο 

θαηλνχξηνη θαξκαθνινγηθνί παξάγνληεο πνπ δηαζέηνπλ πνιχ εμεηδηθεπκέλνπο κεραληζκνχο 

δξάζεο ζε ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο θαη λεπξνπεπηίδηα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο 

ππνζηεξίδεηαη απφ πξνθιηληθέο κειέηεο θαξκαθνινγηθνχ ρεηξηζκνχ ή θαη γελεηηθψλ 

παξεκβάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δξάζε ησλ λεπξνπεπηηδίσλ φπσο ηνπ εθιπηηθνχ παξάγνληα 

ηεο θνξηηθνηξνπίλεο (corticotrophin releasing factor-CRF), ηνπ παξάγνληα Ρ, ηεο γαιαλίλεο, 

ηεο βαδνπξεζίλεο θαη ηνπ λεπξνπεπηηδίνπ Τ. Σα ζεηηθά απνηειέζκαηα απφ ηηο πξνθιηληθέο 

κειέηεο ζέηνπλ ηηο βάζεηο θαη γηα θιηληθέο κειέηεο απηψλ ησλ λέσλ παξαγφλησλ ψζηε λα 

θξηζεί εάλ απηνί ζα ήηαλ έηνηκε πξνο εκπνξεπκαηνπνίεζε θαη επξεία θαηαλάισζε. 

Οπζηαζηηθά ζηε ζεκεξηλή επνρή έρνπκε κία αιιειεπίδξαζε παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ζηελ 

θαηάζιηςε, φπσο δπζιεηηνπξγία λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ, σο πξνο ηελ επαηζζεζία ησλ 

ππνδνρέσλ ζηηο ζέζεηο πξφζδεζεο ησλ νπζηψλ ηνπο, λεπξνελδνθξηληθέο κεηαβνιέο θαη 

πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα ζηα νπνία ν νξγαληζκφο αδπλαηεί λα αληαπεμέιζεη (Υαηδάθε, 

2008).  

 

Μία άιιε ηάζε εμήγεζεο ησλ κεραληζκψλ ηεο θαηάζιηςεο είλαη απηή ηεο θπηηαξηθήο 

πιαζηηθφηεηαο. Ζ άπνςε απηή ππνζηεξίδεηαη απφ κνξθνινγηθέο θπξίσο επηδξάζεηο ηεο 

θαηαζιηπηηθήο δηαηαξαρήο ζε ζρέζε κε εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα παξάδεηγκα έρεη 

παξαηεξεζεί κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ηππνθάκπνπ, αιιαγέο ζηε θαηά νπζία ηνπ ηππνθάκπνπ 

θαη ππεξθνξηηδνιαηκία –φπσο αλαιχζεθε θαη ζηελ ππεξιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ΤΤΔ 

παξαπάλσ. Γεδνκέλα πνπ δείρλνπλ κία μεθάζαξε αλάκεημε ηνπ ηππνθάκπνπ ζηελ 

λεπξνγέλεζε ηεο ελήιηθεο δσήο ππνζηεξίδνπλ φηη εάλ ε θαηάζιηςε πξνθαιεί δπζιεηηνπξγίεο 

ζηνλ ηππφθακπν ηφηε επεξεάδεη ηελ ελήιηθε λεπξνγέλεζε θαη αληίζηξνθα, εάλ ππάξρνπλ 

κεηαβνιέο ζηε θπζηνινγηθφηεηα ηεο λεπξνγέλεζεο ηφηε πνιχ πηζαλφλ λα ππάξμνπλ θαη 

θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. Μειέηεο ζε πνληίθηα κε πεξηβαιινληηθή επαγσγή ηεο ελήιηθεο 
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λεπξνγέλεζεο έδεημε απμήζεηο ζηνλ φγθν ηεο νδνλησηήο έιηθαο ηνπ ηππνθάκπνπ. Ο Duman 

θαη άιινη εξεπλεηέο ηεο ππφζεζεο επηκέλνπλ θαη ζε κία αλάκεημε νπζηψλ (cAMP, CREB, 

BDNF) πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε λεπξσληθή επηβίσζε θαη έρνπλ βξεζεί λα δπζιεηηνπξγνχλ ζηελ 

θαηάζιηςε, πξνθαιψληαο ελδείμεηο γηα δηαηαξαρή ηεο λεπξνγέλεζεο ηνπ ηππνθάκπνπ ζηελ 

θαηάζιηςε. Οπζηαζηηθά ε επηζηήκε επηρεηξεκαηνινγεί ππέξ ηνπ φηη νη κνξθνινγηθέο αιιαγέο 

πνπ πθίζηαηαη ν ηππφθακπνο ζηε δηαηαξαρή ηεο θαηάζιηςεο ηνπ αθαηξεί ηελ ηθαλφηεηα λα 

αληαπνθξίλεηαη ζσζηά ζηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα θη επνκέλσο απηφ επεξεάδεη ηελ 

ελήιηθε λεπξνγέλεζε. Απηή ε «ππόζεζε θπηηαξηθήο πιαζηηθόηεηαο» γηα ηελ θαηάζιηςε δελ 

έρεη απνδεηρζεί πιήξσο απφ ηελ έξεπλα, αιιά ππάξρνπλ πνιχ ζεηηθέο ελδείμεηο γηα ηελ ηζρχ 

ηεο (Kempermann & Kronenberg, 2003).  

 

Βέβαηα θαη κία άιιε θαηεχζπλζε γηα εμέιημε ησλ ππνζέζεσλ γηα ηε ππνιεηηνπξγία ησλ 

κνλνακηληθψλ ζπζηεκάησλ ζηελ θαηάζιηςε, είλαη θαη ε αλνζνινγηθή. Πνιινί επηζηήκνλεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα πνπ ζηνρεχνπλ ζην ζεξνηνληλεξγηθφ 

θπξίσο ζχζηεκα δελ είλαη επαξθή γηα ηε ζεξαπεία ηνπ ζπλφινπ ησλ αζζελψλ κειεηνχλ ηελ 

αλάκεημε ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηπρφλ θιεγκνλέο πνπ ελδερνκέλσο έρνπλ 

ππξνδνηήζεη θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο. Γείγκαηα απηήο ηεο άπνςεο ζε κειέηεο είλαη ηα 

απμεκέλα επίπεδα πξν-θιεγκνλνινγηθψλ θπηνθηλψλ ζην πιάζκα, απμεκέλα επίπεδα 

πξσηετλψλ ζε επίπεδα πνπ ζπλήζσο πξνθχπηνπλ θαηά ηελ άκεζε θάζε ηεο αλνζνινγηθήο 

απφθξηζεο θαη κεησκέλα επίπεδα ηξππηνθάλεο (ε πξφδξνκε νπζία ηεο ζεξνηνλίλεο) ζην 

πιάζκα κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή ηεο ηλδνιακίλεο-2,3 δηνμπγελάζεο (IDO) πνπ απνηειεί 

ην έλδπκν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο ηξππηνθάλεο ζε θαηαβνιίηεο ηεο.  

Ζ «ππόζεζε ησλ θπηνθηλώλ» γηα ηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο είλαη κία απφ ηηο πην 

ζχγρξνλεο ζεσξήζεηο γηα ηα αίηηα ηεο δηαηαξαρήο θη επνκέλσο δελ έρεη εμεηαζηεί επαξθψο 

απφ πξνθιηληθέο θαη θιηληθέο κειέηεο. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν κέλνπλ αθφκε πνιιέο δεθαεηίεο ή 

απιά έηε ζηελ πεξαηηέξσ εμέιημε θη ίζσο επηβεβαίσζή ηεο (Maes, 2008).  

 

Ήδε απφ ηε δεθαεηία 1980, κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Van Praag πεξί αλάκεημεο θη άιισλ 

δηαηαξαρψλ ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο θαηάζιηςεο, μεθίλεζε ε δεκηνπξγία θαη άιισλ 

κνληέισλ γηα ηελ εμήγεζε ησλ κεραληζκψλ άγρνπο, θαζψο βξέζεθε πσο επξφθεηην γηα έλα 

ζχλνιν κεραληζκψλ πνπ επηδξνχζε ζεκαληηθά ζηελ εμέιημε ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Οη έξεπλεο μεθίλεζαλ απφ ην ζεξνηνληλεξγηθφ ζχζηεκα φκσο ηα απνηειέζκαηά ηνπο ήηαλ 

αληηθαηηθά γηα ηα «κνληέια άγρνπο». Κάπνηνη εξεπλεηέο φκσο επέκελαλ πσο ηα θάξκαθα πνπ 

απμάλνπλ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ζεξνηνλίλεο είλαη απνηειεζκαηηθά πεξηζζφηεξν γηα 
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δηαηαξαρέο παληθνχ, έλα θάζκα δηαηαξαρψλ πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε κεραληζκνχο άγρνπο. 

Παξφια απηά, νη έξεπλεο ζηξάθεθαλ πξνο ην GABAεξγηθφ ζχζηεκα θαη ηνπο παξάγνληεο 

βελδνδηαδεπηλψλ φκσο ήηαλ αθφκε πνιχ κεγάιν ην κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο πνπ 

δελ εκπηζηεπφηαλ ηηο αγρνιπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ βελδνδηαδεπηλψλ. Μάιηζηα, γηα λα 

δηθαηνινγεζεί ε κε απνηειεζκαηηθφηεηα θάπνησλ παξαγφλησλ πνπ δξνπλ ζην ζχζηεκα ηεο 

ζεξνηνλίλεο, επηζηήκνλεο φπσο ν Cooper πξφηεηλαλ κία παξαπάλσ ξχζκηζε ησλ δφζεσλ πνπ 

ρνξεγνχληαη ψζηε λα ππάξμνπλ αγρνιπηηθέο ηδηφηεηεο απφ αγρνιπηηθά εθηφο ησλ 

βελδνδηαδεπηλψλ. Με ηελ επηκνλή ησλ αξκφδησλ εξεπλεηψλ γηα ηελ αλάκεημε ηεο 

ζεξνηνλίλεο ζην άγρνο, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο επί ηνπ ζέκαηνο αλαθέξεηαη 

ζε απηά ηα ζπζηήκαηα. Έρνπλ εληνπηζηεί ινηπφλ θάπνηνη ππνδνρείο ζεξνηνλίλεο πνπ θαίλεηαη 

φηη ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηεξγαζίεο άγρνπο ππφ παζνθπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ﮲  πξφθεηηαη γηα 

ηνπο 5-ΖΣ3 ππνδνρείο πνπ παξνπζηάδνπλ κία ππεξιεηηνπξγία ζε θαηαζηάζεηο άγρνπο θαη γη’ 

απηφ εάλ ρνξεγεζνχλ αληαγσληζηέο ηνπο, πξνθαινχληαη αγρνιπηηθέο επηδξάζεηο. ε δσηθά 

κνληέια κατκνχδσλ κε ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ησλ 5-ΖΣ3 ή δηαδεπάκεο, εληνπίζηεθε 

ιηγφηεξε επηζεηηθφηεηα ησλ δψσλ κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ θαξκάθσλ. Χζηφζν ζα ήηαλ ιάζνο 

λα ζεσξεζεί πσο δελ ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ κνλνακηλεξγηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ άγρνπο. Ζ Gray (1982) ππνζηήξημε πσο ππάξρνπλ πξνβνιέο 

ληνπακηληθψλ λεπξψλσλ ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ νη νπνίνη πηζαλψο λα ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ζπλαηζζεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Απηφ ζηεξίδεηαη θαη απφ ηνλ Jones ν νπνίνο παξαηήξεζε πσο 

ε αληηκεηψπηζε ησλ επαγφκελσλ απφ ακθεηακίλε επηδξάζεσλ αληηκεησπίζηεθαλ φρη κφλν κε 

αληαγσληζηέο ησλ 5-ΖΣ3 ππνδνρέσλ αιιά θαη κε αληαγσληζηέο ληνπακίλεο. Έηζη νη 

επηζηήκνλεο πνπ κειεηνχζαλ ηνπο κεραληζκνχο άγρνπο πηζαλνινγνχζαλ γηα κία 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 5-ΖΣ3 ππνδνρέσλ θαη ησλ ληνπακηλεξγηθψλ πξνβνιψλ ζηνλ 

θινηφ (Cooper & Abbott, 1988).  

 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ππήξρε θη έλα κέξνο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο 

πνπ πίζηεπε πσο πίζσ απφ ηελ παζνθπζηνινγία ηνπ άγρνπο ππνθξχπηνληαλ GABAεξγηθνί 

κεραληζκνί. Ζ αηζαλφιε, ην αγρνιπηηθφ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν απφ φια, έρεη 

παξφκνηεο δξάζεηο κε ηα βαξβηηνπξηθά θαη ηηο βελδνδηαδεπίλεο θη επνκέλσο ζηνρεχεη ζε 

GABAεξγηθνχο λεπξψλεο. Πεηξακαηηθά δεδνκέλα απφ έξεπλεο ζε αηινπξνεηδή, έδεημαλ πσο ε 

αηζαλφιε ελίζρπζε ηηο αλαζηαιηηθέο επηδξάζεηο ηνπ GABA θαη κφλν. Νεπξνδηαβηβαζηέο 

φπσο γιπθίλε, ζεξνηνλίλε θαη ληνπακίλε δελ επεξεάζηεθαλ. Ζ αλαζηνιή ησλ θιντθψλ 

λεπξψλσλ εληζρχζεθε απφ ηελ αηζαλφιε θαη νη εξεπλεηέο ππέζεζαλ πσο ην GABA είλαη απηφ 

πνπ ξπζκίδεη απηή ηε δηεξγαζία. Οπζηαζηηθά ε αηζαλφιε πξνθάιεζε απνθιεηζκφ ηεο 
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πξφζιεςεο ηνπ GABA, απειεπζέξσζε ηνπ GABA ή θάπνηνπ είδνπο ηξνπνπνίεζε ηεο 

κεηαζπλαπηηθήο κεκβξάλεο ψζηε λα απμεζεί ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ GABA. Γνθηκάζηεθαλ 

σζηφζν πνιιά δηαθνξεηηθά αγρνιπηηθά εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ θαη ε θινπξαδεπάκε θαη ε 

ρισξνδηαδεπνμίδε. Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ φηη ην GABA θαηλφηαλ λα δηαζέηεη 

μερσξηζηή ζέζε πξφζδεζεο γηα θάζε είδνο αγρνιπηηθήο νπζίαο: άιιε ζέζε γηα ηηο 

βελδνδηαδεπίλεο, άιιε γηα ηα βαξβηηνπξηθά θαη άιιε γηα ηελ αηζαλφιε. Απηφ είλαη κία ηζρπξή 

απφδεημε γηα κία «GABAεξγηθή ππόζεζε γηα ην άγρνο» θαζψο θαίλεηαη πσο απηφο ν 

λεπξνδηαβηβαζηήο ελεξγνπνηείηαη θαηά ηηο αγρνιπηηθέο απνθξίζεηο (Nestoros, 1980).  

 

Πην ζπγθεθξηκέλα θαη θαζψο παξαθνινπζνχληαλ έξεπλεο ζε θνηφπνπια, ιαγνχο, πνληίθηα, 

αηινπξνεηδή θαη βαηξάρνπο κε ρνξήγεζε αληη-αγρνιπηηθψλ νπζηψλ ζε δηάθνξεο εγθεθαιηθέο 

πεξηνρέο, ε επίδξαζε ζην GABAεξγηθφ ζχζηεκα ήηαλ πιένλ πξνθαλήο θαζψο θαη κνλαδηθή. 

Πξνέθπςε ινηπφλ κία πην ζηνρεπκέλε εμήγεζε ηνπ λένπ απηνχ λεπξνεπηζηεκνληθνχ 

κνληέινπ γηα ην άγρνο. Αλαιπηηθφηεξα, αλ ππνηεζεί πσο θπζηνινγηθά, ζε απφθξηζε κάρεο ή 

θπγήο θαηά ηελ παξνπζία θάπνηνπ απεηιεηηθνχ εξεζίζκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη πνιχ ζπρλή 

πξφζιεςε GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ απφ ηνλ εγθέθαιν, ηφηε είλαη αλακελφκελε κία κείσζε 

ζηελ λεπξνδηαβίβαζε ηνπ GABA. Απηή ε κείσζε κπνξεί λα μαλα-ηζνξξνπήζεη κε ηε 

ρνξήγεζε αγρνιπηηθψλ θαξκάθσλ. Οπζηαζηηθά θαη ζε απηφ ην κνληέιν ην άγρνο (φπσο θαη 

ζηα κνληέια θαηάζιηςεο) είλαη έλα πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα απφ απηή 

πνπ κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ν νξγαληζκφο, φηαλ ππάξρεη ππεξεγξήγνξζε θάπνησλ 

ζπζηεκάησλ ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. Απηέο νη επηδξάζεηο κάιηζηα ελδερνκέλσο 

λα δηαξθέζνπλ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ αγρνγφλνπ-απεηιεηηθνχ εξεζίζκαηνο ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη παξαηεηακέλε κείσζε ζηελ GABAεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε. Απηφ εμεγεί θαη ηε 

δηάξθεηα ηνπ άγρνπο ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ιακβάλεηαη ππφςε σο κία πην κφληκε 

θαηάζηαζε θη ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη θαξκαθνινγηθνχο ρεηξηζκνχο γηα ηελ επαλαθνξά 

ηνπ (Nestoros, 1981). Ο ζθνπφο βέβαηα απηνχ ηνπ λεπξνθπζηνινγηθνχ κνληέινπ γηα ην άγρνο 

δελ είλαη λα αλαηξέζεη άιια κνληέια, αληηζέησο ππνζηεξίδεη θαη έξεπλεο πνπ κειεηνχλ θαη 

άιια λεπξσληθά ζπζηήκαηα θαηά ηηο δηεξγαζίεο άγρνπο, θαζψο επίζεο θαη πξνζπαζεί λα 

εμεγήζεη ην άγρνο σο κία θαηάζηαζε δηαθνξεηηθή απφ φηη ζπλεζίδακε λα βηψλνπκε πξηλ ηνλ 

20
ν
 αηψλα. Πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε πνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη κεηά είλαη κφληκε 

θαη ζπρλή εμαηηίαο ηεο ξηδηθήο αιιαγήο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ καο, ψζηε 

πιένλ λα απνηειεί έλαλ κεραληζκφ νκνηνζηαηηθφ, φηαλ ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα δελ 

μεπεξλνχλ ην εχξνο απφθξηζήο ηνπ  (Nestoros, 1984).  
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ηνλ 21
ν
 αηψλα εμεηάδνληαη πνιιά απφ ηα λεπξνεπηζηεκνληθά κνληέια γηα ηελ εμήγεζε 

θάπνησλ ςπρηαηξηθψλ παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ. Χζηφζν ε εμέιημε ησλ εξεπλεηηθψλ 

κεζφδσλ έρεη βνεζήζεη πνιχ ζηε κειέηε ησλ ελ ιφγσ δηαηαξαρψλ ψζηε λα βξεζνχλ νη 

αθξηβείο ηξφπνη δξάζεο ηνπο θαη λα ππάξμεη αλάπηπμε πην απνηειεζκαηηθψλ θαξκάθσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Τπάξρνπλ ινηπφλ εμειηγκέλα δσηθά κνληέια, γηα θάζε δηαηαξαρή, 

θαζψο νη παξαηεξήζεηο ζηα δψα κπνξνχλ λα θαλνχλ ρξήζηκεο ζηνλ παξαιιειηζκφ (φρη 

ηαχηηζε φκσο) κε θπζηνινγηθέο θαη παζνθπζηνινγηθέο ζπλζήθεο ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ, 

ζην θαηά πφζν είλαη απνηειεζκαηηθά ηα θαηλνχξηα θάξκαθα αληηκεηψπηζεο θαζψο θαη ζηελ 

πνζφηεηα ησλ δφζεσλ «αζθαιείαο» πξηλ ρνξεγεζνχλ ζε αλζξψπηλα ππνθείκελα. Έηζη γηα ηελ 

θαηάζιηςε ππάξρεη κία ζεηξά δνθηκαζηψλ έθζεζεο ζε ζηξεζνγφλα εξεζίζκαηα (π.ρ. 

δνθηκαζία εμαλαγθαζκέλεο θνιχκβεζεο, δνθηκαζία καζεκέλεο αβνεζεζίαο θ.ά.) θαζψο θαη 

εθηνκή ησλ νζθξεηηθψλ ινβψλ ή έθζεζε ζε ρξφληνπο ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ 

λα δεκηνπξγεζεί ρξφλην άγρνο θαη λα ρνξεγεζνχλ αληηθαηαζιηπηηθά. ζνλ αθνξά ζηα δσηθά 

κνληέια άγρνπο επηθξαηνχλ ζπκπεξηθνξηζηηθέο ηερληθέο φπσο εζνινγηθέο δνθηκαζίεο 

(ζπλδπαζκφο θπζηθήο ζπκπεξηθνξάο κε θπζηθά απσζεηηθφ εξέζηζκα), δνθηκαζίεο 

ζπγθξνχζεσλ (ζπλδπαζκφο θηλεηνπνηεκέλεο ζπκπεξηθνξάο κε θάπνην απσζεηηθφ εξέζηζκα 

ηχπνπ ζηξεο) θαη γλσζηηθέο δνθηκαζίεο (αιιαγή ηεο θπζηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ δψνπ κε 

εμαξηεκέλε κάζεζε). Γηα ηε ζρηδνθξέλεηα ππάξρνπλ κνληέια κε επαγσγή ηεο δηαηαξαρήο 

είηε θαξκαθνινγηθά, είηε αλαπηπμηαθά είηε θαη γελεηηθά (McGonigle, 2014). ζνλ αθνξά ζηα 

γελεηηθά δσηθά κνληέια, δελ ππνζηεξίδεηαη ε άπνςε φηη ηα γνλίδηα θσδηθνπνηνχλ ηηο 

ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο αιιά ζπκκεηέρνπλ ζηελ παξαγσγή γελεηηθψλ πξντφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηα λεπξσληθά θπθιψκαηα ηνπ εγθεθάινπ θαη παξάγνπλ κία ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπεξηθνξά. Απηή ε γελεηηθή «θίλεζε» γηα ηελ εξκελεία θάπνησλ δηαηαξαρψλ θαη ηελ 

πξνζπάζεηα πξφβιεςεο θάπνηαο θιεξνλνκηθφηεηαο νδήγεζε ζηε γελεηηθή κειέηε θαη 

θάπνησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ φπσο ε κλήκε. Γηα παξάδεηγκα έρεη βξεζεί ζε έξεπλεο κε 

πξνθεθιεκέλεο βιάβεο, ρεηξνπξγηθέο εθηνκέο ή γελεηηθέο παξεκβάζεηο ζε ηξσθηηθά, φηη ε 

θσδηθνπνίεζε ηεο κλήκεο ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο νδνλησηήο έιηθαο ηνπ ηππνθάκπνπ. 

Αλ ζπλππνινγίζεη θαλείο πσο ζε δηαηαξαρέο φπσο ε ζρηδνθξέλεηα εκθαλίδνληαη γλσζηηθά 

ειιείκκαηα, ηφηε είλαη πνιχ ζεκαληηθή ε αλεχξεζε ησλ κεραληζκψλ ησλ γλσζηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ θαζψο κπνξεί λα απνηειέζνπλ κέξνο ηεο απνκπζνπνίεζεο ησλ κεραληζκψλ ησλ 

ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ (Donaldson & Hen, 2014).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
Ο

  

ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ: ΟΗ ΝΔΤΡΟΛΟΓΗΚΔ ΔΚΦΑΝΔΗ ΣΖ 

ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

ηελ παξνχζα ελφηεηα παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο νη νπνίεο 

έρνπλ κειεηεζεί γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζε έλα λεπξνθπζηνινγηθφ επίπεδν ζηνλ εγθέθαιν. Σα 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα ησλ κεηαβνιψλ πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηάθνξεο ςπρνζεξαπείεο δελ είλαη 

πνιιά, είλαη φκσο αξθεηά ψζηε λα δχλαηαη λα γίλεηαη ιφγνο γηα έλα λεπξνεπηζηεκνληθφ 

(βηνινγηθφ, ρεκηθφ, αλαηνκηθφ) ππφβαζξν ηεο ςπρνζεξαπείαο θη ίζσο γηα ηελ επηζηήκε ηεο 

Νεπξνςπρνζεξαπείαο, ε νπνία ππνζηεξίδεη πσο έλαο ςπρνζεξαπεπηήο ζα πξέπεη λα έρεη 

εθπαηδεπηεί θαη ζηηο λεπξνεπηζηήκεο θαη πσο νη κνξθέο ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ ζε έλα πην βηνινγηθφ κνληέιν. Πάηεκα γηα ηελ 

αλάδεημε απηήο ηεο επηζηήκεο, δίλεηαη απφ ηηο λεπξνθπζηνινγηθέο πηπρέο θάπνησλ 

πξνζεγγίζεσλ: ηεο ςπραλαιπηηθήο, φπνπ δίλεηαη έκθαζε ζηελ αλαηνκία ηεο άδειεο κλήκεο ε 

νπνία έρεη ηε ζέζε ηνπ αζπλεηδήηνπ, ηεο γλσζηηθήο θαη/ή ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο, φπνπ δίλεηαη 

έκθαζε ζηηο αθξηβείο κεηαβνιέο ηεο αηκαηηθήο ξνήο θπξίσο ζε δηάθνξεο πεξηνρέο, θαζψο θαη 

ζηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα θαηά ηε δηαδηθαζία κάζεζεο, ηεο πειαην-θεληξηθήο, φπνπ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα έλα ζχζηεκα θαζξεπηηθψλ λεπξψλσλ πνπ απνηεινχλ ηε βηνινγηθή 

βάζε ηεο ελζπλαίζζεζεο αιιά θαη ζηνηρεία γηα ηηο θπζηνινγηθέο βάζεηο ηεο άλεπ φξσλ 

απνδνρήο, άιισλ, ιηγφηεξν κειεηεκέλσλ πξνζεγγίζεσλ φπσο ε ζπζηεκηθή, ε κνξθνινγηθή 

(Gestalt) θαη ε ξατρηθή ζεξαπεία. Σέινο, δίλνληαη επηζηεκνληθέο βάζεηο ζηε Σπλζεηηθή 

ςπρνζεξαπεία, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο έρνπλ δεκηνπξγεζεί πνηθίια ζπλζεηηθά θαη εθιεθηηθά 

ςπρνζεξαπεπηηθά κνληέια. Απηή ε ηάζε γηα ζχλζεζε δίλεη θαη ην έλαπζκα γηα ηε ζχλζεζε 

βηνινγηθψλ θαη ςπρνζεξαπεπηηθψλ πηπρψλ ψζηε λα γελλεζεί ε Νεπξνςπρνζεξαπεία.  

ιεο νη ζεξαπείεο έρνπλ θάπνηεο βαζηθέο δηαθνξέο ζηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθαινχλ ζηνλ 

εγθέθαιν, φκσο φιεο έρνπλ θαη κία θνηλή δηαθνξά. Σν γεγνλφο φηη, εθηφο ησλ ππφινηπσλ 

Κνηλψλ Θεξαπεπηηθψλ Παξαγφλησλ, φιεο απνηεινχλ δηαδηθαζίεο κάζεζεο, επεξεάδνπλ ηε 

λεπξνπιαζηηθφηεηα ηνπ ελήιηθνπ εγθεθάινπ. Γειαδή γίλεηαη ιφγνο γηα ζεκαληηθέο 

γνληδηαθέο θη επνκέλσο ζπλαπηηθέο αιιαγέο αθνχ θάπνηα απφ ηα κέζα ηεο ζεξαπεπηηθήο 

αιιαγήο είλαη ε κάζεζε θη ε κλήκε. Απηφ βέβαηα είλαη έλα θνκκάηη πνπ ζα ζπδεηεζεί 

εθηελέζηεξα ζην επφκελν θεθάιαην.  
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2.1. Ζ Φςσαναλςηική πποζέγγιζη 

 

Ζ Φπραλάιπζε είλαη ε πξψηε κνξθή ςπρνζεξαπείαο, ηζηνξηθά, θαη θπξηαξρνχζε γηα πνιιέο 

δεθαεηίεο ζηελ «δηαιεθηηθή επηζηήκε». Πξσηνπφξνο ηεο είλαη ν Sigmund Freud (1856-1939), 

ν νπνίνο μεθίλεζε ην θίλεκα ηεο ςπρνινγηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ 

νξίδνληαο αλεπηζηξεπηεί ηελ αθεηεξία γηα ηελ Φπρνζεξαπεία, σο ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε. 

ήκεξα νη νπαδνί ηεο παξαδνζηαθήο ςπραλάιπζεο κεηψλνληαη θάζε ρξφλν, θαζψο άιιεο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο επηθξαηνχλ θαη πξνζθέξνπλ ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ζεσξίεο 

ηνπο ζε θιαζηθέο κνξθέο ςπρνζεξαπείαο. Παξφια απηά, γίλνληαη πνιιέο κειέηεο, θπξίσο 

λεπξναπεηθνληζηηθέο, γηα ηελ βηνινγηθή εξκελεία ησλ ζεσξηψλ ηνπ Freud θαη ηελ βηνινγηθή 

επίδξαζε ηεο ίδηαο ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηεο ςπραλαιπηηθήο ςπρνζεξαπείαο ζηνλ εγθέθαιν.  

 

2.1.α. Μία ζύνηομη ιζηοπική αναδπομή 

Σελ επνρή φπνπ ν Sigmund Freud έθαλε ηα πξψηα ηνπ βήκαηα γηα ηε ζπγγξαθή ηεο 

ςπραλαιπηηθήο ζεξαπείαο, ε επηζηήκε ραξαθηεξηδφηαλ απφ ηελ ηάζε λα απνδίδεη θάζε 

ςπρνπαζνινγηθή εθδήισζε ζηνλ εγθέθαιν. Οη επηζηήκνλεο πίζηεπαλ πσο φζν πην πνιινχο 

βηνινγηθνχο κεραληζκνχο ηνπ εγθεθάινπ θαηαθέξνπλ λα εμεγήζνπλ, ηφηε ηφζν πην θνληά ζα 

είλαη ζηελ επηθή εθείλε ζηηγκή πνπ ζα ππνινγίζνπλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο ςπρήο, ψζηε 

λα επεκβαίλνπλ αλάινγα. Ο Freud ήηαλ εθείλνο πνπ έζεζε ηνλ ςπρνινγηθφ παξάγνληα ζηελ 

αληηκεηψπηζε ςπρηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ (Σζβάηρ, 1980).  

ηηο αξρέο ηνπ 1886 ν Freud καζήηεπζε θνληά ζηνλ Charcot, ψζηε λα κειεηήζεη εθηελέζηεξα 

ηελ λέα κέζνδν ηεο «νκηινχζαο ζεξαπείαο» πνπ είρε πξνηείλεη ν Γάιινο επηζηήκσλ, ηελ 

χπλσζε. Ζ χπλσζε σο δηαδηθαζία ήηαλ πνιιά ππνζρφκελε θαζψο φηαλ νη αζζελείο 

βπζίδνληαλ εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε ην βαζχηεξν –ππνζπλείδεην- αίηην ηνπ πξνβιήκαηφο 

ηνπο. Τπήξραλ φκσο δπζθνιίεο θαηά ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο ηερληθήο θαζψο ελψ νη 

αζζελείο εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε ηηο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο, φηαλ πιένλ 

«μππλνχζαλ», δελ κπνξνχζαλ λα αλαθαιέζνπλ ηίπνηα απφ φ, ηη ζπκήζεθαλ θαηά ηελ χπλσζε 

(Kiernan, 1977). Αξγφηεξα ινηπφλ ν Freud, ζπλεξγάζηεθε κε έλαλ παιηφ ηνπ γλψξηκν, ηνλ 

γηαηξφ Joseph Breuer. Ο Breuer έρνληαο κία αζζελή κε ηα παξαδνζηαθά ζπκπηψκαηα ηεο 

πζηεξίαο, παξαηήξεζε πσο αλ ηελ άθελε λα κηιάεη γηα ηνλ εαπηφ ηεο, αλαθνπθηδφηαλ απφ 

απηά ηα ζπκπηψκαηα γηα ιίγν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, απέθεπγε λα ηνπ κηιήζεη γηα ην 
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νπζηαζηηθφ πξφβιεκα πνπ ηελ έθεξλε ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε, ζαλ λα ην είρε βαζεηά ζηε 

κλήκε ηεο απηφ ην γεγνλφο αιιά λα κελ κπνξνχζε λα ην αλαθαιέζεη (Σζβάηρ, 1980). 

Δπηπιένλ ν Breuer είρε θάλεη θαη θάπνηεο άιιεο παξαηεξήζεηο πάλσ ζε απηήλ ηελ 

«ελαιιαθηηθή» δηαιεθηηθή ζεξαπεία: φηαλ ε αζζελήο κηινχζε γηα θάπνην ςπρηαηξηθφ ηεο 

ζχκπησκα θη αλέιπε ηα ζπλαηζζήκαηά ηεο πάλσ ζε απηφ, ην ζχκπησκα εμαθαληδφηαλ. 

Οπζηαζηηθά, ε δπζθνιία έγθεηην ζην λα παξαδερηεί ε αζζελήο ηε βαζηθή αηηία ψζηε λα 

ρηππήζεη ην φπνην πξφβιεκα «ζηε ξίδα ηνπ». Ο Freud βξήθε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο πνιχ 

ελδηαθέξνπζεο θαζψο είρε αλαπηχμεη θάπνηεο απφςεηο σο πξνο ηνλ αλζξψπηλν ςπρηθφ 

κεραληζκφ, δηαθνξεηηθέο απφ ηελ παγεξή ςπρηαηξηθή επηζηήκε ηεο επνρήο. Γεκνζίεπζαλ 

ινηπφλ κε ηνλ Breuer ηα βηβιίν «Μειέηεο γηα ηελ πζηεξία» (1895), αλαιχνληαο ηηο 

παξαηεξήζεηο ηνπο θαη ηηο ζεσξίεο ηνπο (Kiernan, 1977). Απηή ε ζπλεξγαζία φκσο ηειεηψλεη 

θαζψο ν επηζηεκνληθφο θφζκνο ζεψξεζε ξηδνζπαζηηθέο απηέο ηηο απφςεηο θη ν Breuer κε 

ζέινληαο λα δηαθηλδπλεχζεη ηε θήκε ηνπ σο γηαηξφο, εγθαηέιεηςε ηελ ελαζρφιεζε κε ην 

ςπρνινγηθφ πεδίν (Σζβάηρ, 1980).  

Έηζη ν Freud πνξεχζεθε κφλνο ζηελ αλάπηπμε ηεο ζεσξεηηθήο βάζεο απηνχ πνπ νλφκαζε 

αξγφηεξα «ςπραλάιπζε», θαη δελ ζηακάηεζε αθφκε θαη κε ηηο ηεξάζηηεο δπζθνιίεο πνπ 

ζπλάληεζε απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ε νπνία δπζθνιεπφηαλ λα δερηεί κία ζεσξία 

ρσξίο βηνινγηθέο βάζεηο.  
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2.1.β. Οι βαζικέρ απσέρ ηηρ Φςσανάλςζηρ 

Ο Freud πεξηέγξαςε ηνλ αλζξψπηλν ςπρηζκφ σο έλα πεδίν πνπ ειέγρεηαη απφ ελέξγεηεο. Μία 

απφ απηέο είλαη θαη ε ζεμνπαιηθφηεηα (libido), ε νπνία απνηειεί θαη ηελ πξσηαξρηθή αηηία 

ζηελ έθπησζε ηεο ςπρηθήο πγείαο. Πηζαλφηαηα ν Freud, έρνληαο ζην λνπ πσο ε θαηαπίεζε 

θάπνηαο ελέξγεηαο νδεγεί ζε ςπρνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή, αλαδεηνχζε κία πηπρή ηεο 

δσήο θη ελδερνκέλσο ηεο ςπρήο ησλ αηφκσλ, πνπ θαηαπηεδφηαλ πνιχ θνηλσληθά, ζε φινπο 

αλεμαηξέησο, θη έηζη εληφπηζε ηε ζεμνπαιηθφηεηα ε νπνία απνηεινχζε ζέκα «ηακπνύ» γηα ηελ 

επνρή ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αηψλα. Μεηά απφ ηνλ επηζηεκνληθφ απνρσξηζκφ ηνπ απφ ηνλ Breuer, 

ν Freud απέξξηςε ηε δηαδηθαζία ηεο χπλσζεο, θαζψο ηε ζεψξεζε αλαμηφπηζηε  αληηζέησο﮲ 

μεθίλεζε λα «ρηίδεη» ηε ζεσξία ηνπ κε άιιεο κεζφδνπο. Πξψηε ήηαλ απηή ησλ «ειεύζεξσλ 

ζπλεηξκώλ», φπνπ ην άηνκν θαιείηαη λα κηιάεη αθαηάπαπζηα ζηνλ ζεξαπεπηή ηνπ γηα φπνηα 

δεηήκαηα επηζπκεί, αθφκε θη αλ απηά θαίλνληαη κηθξφηεξεο ζεκαζίαο, ή θη αλ δελ 

παξνπζηάδνπλ ζπλνρή κεηαμχ ηνπο (Kiernan, 1977).  

Ο ςπρηθφο κεραληζκφο ρσξίδεηαη ζε ηξεηο δηαζηάζεηο: ην Απηφ, ην Δγψ θαη ην Τπεξεγψ. Σν 

Απηό απνηειεί ηηο ελνξκήζεηο, ηα έλζηηθηα θαη ηα παξειζνληηθά γεγνλφηα ηεο δσήο. 

Υαξαθηεξίδεηαη απφ άινγε θχζε. Σν Δγώ είλαη ε δηάζηαζε αλάκεζα ζην Απηφ θαη ηελ 

εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Αλαπηχζζεηαη φζν έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γη’ 

απηφ θαη ηα βξέθε φηαλ γελληνχληαη δελ έρνπλ αλεπηπγκέλν Δγψ. Γηακνξθψλεηαη κε ηνπο 

πεξηνξηζκνχο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο νη νπνίεο βνεζνχλ ζηελ απψζεζε ησλ 

παξνξκήζεσλ ηνπ Απηφ, πνπ θξίλνληαη κε απνδεθηέο. Σν Υπεξεγώ απνηειεί ηε ζπλείδεζε, νη 

εζηθνί θαλφλεο πνπ επηβάιινληαη ζην άηνκν απφ ηελ παηδηθή ηνπ ειηθία, ν ξφινο ηνπ είλαη λα 

ειέγρεη ην αλήζηθν Απηφ. Ζ libido νπζηαζηηθά είλαη ην ζχλνιν ησλ επηζπκηψλ ηνπ Απηφ γηα 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αληθαλνπνίεηνπ ησλ επηζπκηψλ ηνπ. Σν Απηφ, ην Δγψ θαη ην Τπεξεγψ 

ζπγθξνχνληαη ζηα ηξία επίπεδα ηεο ςπρήο: ην ζπλεηδεηφ, ην αζπλείδεην θαη ην πξνζπλεηδεηφ. 

ην ζπλεηδεηό απνζεθεχνληαη νη κλήκεο πνπ αλαθαινχκε ελζηηθησδψο. ην αζπλείδεην 

απσζνχληαη εκπεηξίεο, θπξίσο ζπλαηζζεκαηηθέο, θαη παξνξκήζεηο πνπ δελ ππφθεηληαη ζηα 

«πξέπεη» ηεο θνηλσλίαο  .ην πεξηερφκελν ηνπ αζπλεηδήηνπ δελ κπνξεί λα αλαθιεζεί εχθνια﮲ 

ην πξνζπλεηδεηό ιακβάλνπλ ρψξα ζπλεηξκηθέο δηεξγαζίεο, πξφθεηηαη γηα ηελ πεξηνρή φπνπ 

«θηιηξάξνληαη» νη αζπλείδεηεο πιεξνθνξίεο πξηλ βγνπλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζπλεηδεηνχ 

(Kiernan, 1977).  
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ΔΗΚΟΝΑ 2.1. Ο Sigmund Freud ελ έηε 1922 (Σζβάηρ, 1980). 

 

 

Ο Freud ππνζηήξημε πσο ε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο ηνπ αλζξψπηλνπ ςπρηζκνχ 

ραξαθηεξίδεη ηελ ςπρηθή πγεία. Αληηζέησο, έλαο κε επηζπκεηφο θαη κε θπζηνινγηθφο 

ζπκβηβαζκφο κεηαμχ ηνπ Δγψ θαη ηνπ Απηφ –κε ππεξνρή ηνπ Απηφ- είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο, ηεο λεχξσζεο. Ζ λεχξσζε δεκηνπξγνχηαλ απφ ην άγρνο πνπ βίσλε ε 

ςπρή ιφγσ ηεο αλνινθιήξσηεο απψζεζεο ησλ επηζπκηψλ ηνπ Απηφ (λεπξσηηθφ άγρνο). 

χκθσλα κε ηνλ Freud, ππάξρεη θη άιιν έλα είδνο άγρνπο, ην πξαγκαηηθφ, ην νπνίν 

πξνθαιείηαη φρη απφ εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο αιιά απφ εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο (Kiernan, 1977). Θα κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί θαλείο πσο ν Freud έθαλε κία 

απφπεηξα πξνο ηελ απφθξηζε ζηξεο φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σν άγρνο νδεγεί ζε ζσκαηηθέο εθδειψζεηο φπσο είλαη ην γαζηξηθφ έιθνο. ήκεξα ζα 

απνδίδακε απηήλ ηελ αληίδξαζε ζε εμαηξεηηθά ζηξεζνγφλνπο ρξφληνπο παξάγνληεο απφ ην 

εμσηεξηθφ ηνπ ζψκαηνο. Ο Freud ην εμεγεί σο πζηεξία κεηαηξνπήο: φηαλ ην άηνκν έρεη 
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θαζεισζεί ζε θάπνην απφ ηα ζηάδηα ηεο ςπρνζεμνπαιηθήο αλάπηπμεο θαη ε ζχγθξνπζε πνπ 

πξνθαιεί βξίζθεη δηέμνδν ζην ζψκα. ηφρνο ηεο ςπραλάιπζεο είλαη λα γλσξίζεη ην άηνκν ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη λα εληζρχζεη ην εμαζζελεκέλν ηνπ Δγψ. Με άιινπο φξνπο, ην «Γλώζη ζαπηόλ» 

είλαη ζηφρνο φισλ ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, φπσο ζα αλαιπζεί θαη ζε επφκελε 

ελφηεηα (Kiernan, 1977). ήκεξα, νη αξρέο ηνπ Φξφπλη γηα ηελ ςπραλάιπζε δελ είλαη 

απφιπηα απνδεθηέο, θαζψο έρνπλ εκπινπηηζηεί κε εμειηγκέλεο αξρέο θαη κε εξεπλεηηθά 

δεδνκέλα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο θαη ηηο βηνινγηθέο ηεο βάζεηο.  
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2.1.γ. Οι βιολογικέρ βάζειρ ηηρ Φςσανάλςζηρ: παπάθεζη επεςνηηικών δεδομένυν 

ηε ζεκεξηλή επνρή ε ηάζε ηεο επηζηεκνληθήο δηεθπεξαίσζεο είλαη πξνο ηελ εκπεηξηθή θη 

εξγαζηεξηαθή ζπιινγή δεδνκέλσλ. , ηη δελ κπνξεί λα απνδεηρζεί κε ηηο ζχγρξνλεο 

κεζφδνπο, αληηκεησπίδεηαη κε δπζπηζηία. Ο Freud, δελ ζα κπνξνχζε λα δερηεί ηελ εκπεηξηθή 

κειέηε ηεο ζεσξίαο ηνπ θαζψο πίζηεπε πσο νη αηνκηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αζζελψλ 

θαζηζηνχζαλ αδχλαηε ηελ θαζνιηθφηεηά ηεο (Fisher & Greenberg, 1977). Απηφ φκσο δελ 

ζηακάηεζε ηε ζχγρξνλε επηζηεκνληθή ζθέςε ψζηε λα κειεηήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ πεξηζζφηεξσλ –ίζσο ησλ πην δηαδεδνκέλσλ- ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Ζ 

ςπραλάιπζε θη ε ςπραλαιπηηθή ςπρνζεξαπεία είλαη δχν απφ απηέο.  

Ζ λεπξνεπηζηήκε εδψ θαη κεξηθέο δεθαεηίεο θάλεη ζπλερείο πξνζπάζεηεο λα εμεγήζεη κε 

βηνινγηθνχο φξνπο ηηο αξρέο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο. ηνλ εγθέθαιν ινηπφλ, ε κλήκε 

ρσξίδεηαη ζε έθδειε θαη άδειε. Ζ έθδειε κλήκε είλαη ζπλεηδεηή –ζα κπνξνχζακε λα 

ηζρπξηζηνχκε πσο εθεί εδξάδεηαη ην ζπλεηδεηφ επίπεδν ηεο ςπρήο- θαη είλαη ππεχζπλε γηα ηελ 

απνζήθεπζε απηνβηνγξαθηθψλ κλεκψλ. Γηακνξθψλεηαη δειαδή απφ ηα γεγνλφηα ηεο δσήο 

ηνπ αηφκνπ. Μειέηεο κε κεζφδνπο PET θαη MRI ζε άηνκα κε βιάβεο ζηνλ κέζν κεησπηαίν 

ινβφ, έδεημαλ πσο ε έθδειε κλήκε πηζαλφηαηα λα εδξάδεηαη –θαη ζηα δχν εκηζθαίξηα- ζε 

πεξηνρέο ηνπ νζθξεηηθνχ, πεξηνζθξεηηθνχ θαη παξατππνθάκπηνπ θινηνχ θαζψο θαη ζε 

πξφζζηεο πεξηνρέο ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ θαη ζηελ ακπγδαιή. Ζ άδειε 

κλήκε είλαη απηή πνπ κε ςπραλαιπηηθνχο φξνπο ζα νλνκάδακε «αζπλείδεην». Πηζαλφηαηα λα 

εδξεχεη ζε πεξηνρέο ηνπ νπίζζηνπ βξεγκαηηθνχ, ηληαθνχ θαη κεησπηαίνπ θινηνχ ζην δεμί 

εκηζθαίξην θαη ζε θάπνηεο δνκέο ηεο παξεγθεθαιίδαο. Ζ άδειε κλήκε ζρεηίδεηαη κε 

δηάθνξνπο ηχπνπο κάζεζεο, κε απηφκαηεο δεμηφηεηεο θαη ην πεξηερφκελφ ηεο δελ κπνξεί λα 

αλαθιεζεί (Mancia, 2010).  

Έλα άιιν δεδνκέλν πνπ επλνεί ηελ άπνςε φηη ε άδειε κλήκε απνηειεί ην αζπλείδεην, είλαη 

πσο εκπιέθεηαη ε ακπγδαιή, φπσο θαη ζηελ έθδειε, θαζψο έρεη λα θάλεη κε ηηο 

ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο κλήκεο, νη νπνίεο ζχκθσλα κε ηνλ Freud είλαη αζπλείδεηεο ﮲ 

ζήκεξα ζα ιέγακε άδειεο. Γελ έρνπλ απνθσδηθνπνηεζεί πιήξσο νη κεραληζκνί ηεο άδειεο 

κλήκεο αιιά ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ππάξρνπλ αδηάζεηζηα δεδνκέλα, φπσο ε έξεπλα 

ησλ Warrington θαη Weiskrantz (1974) ζε άηνκα κε ζχλδξνκν Korsakov, φηη είλαη ππαξθηή. 

Μία αθφκε ελδηαθέξνπζα κειέηε γηα ηελ χπαξμε ηεο άδειεο κλήκεο είλαη απηή ηνπ 

Stickgold θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ (2000), φπνπ εμέηαζε ηε κλήκε ππνθεηκέλσλ γηα έλα 

ειεθηξνληθφ παηρλίδη ρσξηθήο νξγάλσζεο, πνπ είραλ ππνζηεί ακλεζία εμαηηίαο 
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ακθνηεξφπιεπξσλ βιαβψλ ζηνλ κεησπηαίν ινβφ θαη ηνλ ηππφθακπν. Σα απνηειέζκαηα 

έδεημαλ πσο ελψ ε έθδειεο κλήκεο γηα ην παηρλίδη είραλ εμαθαληζηεί, νη αζζελείο κπνξνχζαλ, 

φηαλ θνηκφληνπζαλ, λα νλεηξεπηνχλ ην παηρλίδη. Απηφ ζεκαίλεη πσο φλησο πθίζηαηαη κία 

αζπλείδεηε δνκή, φπσο είρε ππνζηεξίμεη ν Freud, θαη πσο απηή ε δνκή καο επηηξέπεη λα 

έρνπκε κλήκεο γηα θάηη καζεκέλν, αθφκε θαη κεηά ηε δηαηαξαρή ηεο έθδειεο κλήκεο. 

Μάιηζηα, ελψ νη αλακλήζεηο απηέο δελ αλαθαινχληαη αθνχ δελ είλαη ζπλεηδεηέο, 

επαλέξρνληαη ζε κνξθή νλείξσλ κε ζπκβνιηθνχο φξνπο. ρεηηθά κε ηα φλεηξα, έξεπλεο κε 

παξαθνινχζεζε ηνπ χπλνπ REM έρνπλ δείμεη ηδηαίηεξε ελεξγνπνίεζε πεξηνρψλ ηεο άδειεο 

κλήκεο. Παξαηεξείηαη ινηπφλ αθφκε κία πηπρή ηεο ζεσξίαο ηνπ Freud, ε εξκελεπηηθή ησλ 

νλείξσλ, πνπ απνδεηθλχεηαη κε εξεπλεηηθή θαη βηνινγηθή εγθπξφηεηα (Mancia, 2010). 

Δπηπιένλ, ν Claparède (1951), κέζσ ελφο πεηξάκαηνο ζε κία αζζελή ηνπ κε πξφδξνκε 

ακλεζία, θαηέιεμε ζην φηη κία ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία κπνξεί λα πεξάζεη απφ φιεο εθείλεο 

ηηο ζηαδηαθέο δηαδηθαζίεο κλήκεο (απφθηεζε, απνζήθεπζε, αλάθιεζε), ρσξίο λα θξίλεηαη 

απαξαίηεηε ε ζπλεηδεηή επεμεξγαζία. πγθεθξηκέλα, ε αζζελήο ηνπ, ιφγσ ηεο αδπλακίαο ηεο 

λα ζπγθξαηήζεη λέα δεδνκέλα ζηε κλήκε ηεο, ζπζηελφηαλ θάζε θνξά ζηνλ γηαηξφ ηεο φηαλ 

έκπαηλε ζην γξαθείν ηνπ, θαζψο ηνλ είρε γλσξίζεη κεηά ηε βιάβε πνπ είρε ππνζηεί ν 

εγθέθαιφο ηεο θαη αδπλαηνχζε λα ηνλ αλαγλσξίζεη. Ο Claparède ινηπφλ, κία θνξά ηεο 

ηζίκπεζε ην ρέξη θαηά ηελ –θαζεκεξηλή ηνπο πιένλ- ρεηξαςία. Ζ αζζελήο πφλεζε αιιά δελ 

έδσζε ζεκαζία ζην εξέζηζκα. Σελ επφκελε κέξα φκσο, ελψ δελ ζπκφηαλ ην ζπκβάλ, 

αξλνχηαλ λα πξνβάιεη ην ρέξη ηεο πξνο ρεηξαςία. Πξνθαλψο ε κλήκε ηεο, ε αζπλείδεηε-

άδειε κλήκε ηεο, είρε ζπγθξαηήζεη ην δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ ηεο είρε πξνθαιέζεη ν 

πφλνο θαηά ηε ρεηξαςία ηεο κε ηνλ γηαηξφ. Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο πσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε 

άδειε κλήκε εκπιέθεηαη κε ζπλαηζζεκαηηθνχ ηχπνπ εξεζίζκαηα, ππάξρεη αλάκεημε ηνπ 

θέληξνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ, δειαδή ηεο ακπγδαιήο (Cheniaux et al., 2011).  

Μηιψληαο ινηπφλ γηα κλήκε θαη καζεκέλεο δεμηφηεηεο, νη επηζηήκνλεο ζηξάθεθαλ πξνο ηελ 

εμήγεζε ησλ κεραληζκψλ κάζεζεο γηα ηε βηνινγηθή πιαηζίσζε ηεο ςπραλάιπζεο. Ο Kandel 

ήδε απφ ην 1983, είρε μεθηλήζεη ηα πεηξάκαηά ηνπ ζην ζαιάζζην ζαιηγθάξη Aplysia 

californica, πεξί ζπλεηξκηθήο θαη κε ζπλεηξκηθήο κάζεζεο, ψζηε λα ζπκπεξάλεη πσο ε 

κάζεζε πνπ δηαξθεί κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, επηδξά ζηελ γνληδηαθή έθθξαζε κε 

απνηέιεζκα λα ππάξμνπλ αλαηνκηθέο αιιαγέο ζηνλ εγθέθαιν. Μέζσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

εξεζηζκάησλ, εξεζίδνληαη ηα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ θαη παξάγνπλ 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο λεπξνδηαβηβαζηψλ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζπληεινχλ ζηε 

ζχλζεζε λέσλ πξσηετλψλ θη έηζη ζηε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ ζπλάςεσλ. Δπνκέλσο, ππάξρεη 
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κεγαιχηεξνο «απνζεθεπηηθφο ρψξνο» γηα ηηο κλήκεο. Αλ ιάβνπκε σο δεδνκέλν πσο ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε, ε κεγάιεο δηάξθεηαο κάζεζε σο πεξηβαιινληηθφ εξέζηζκα είλαη ε 

ςπραλάιπζε, ηφηε θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα πσο ε ελ ιφγσ ςπρνζεξαπεπηηθή 

πξνζέγγηζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηηο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ, 

κε πξνθαλείο αλαηνκηθέο θαη βηνινγηθέο αηηίεο! (Cheniaux et al., 2011). πλερίδνληαο απηέο 

ηηο έξεπλεο θαη ζε ζειαζηηθά, ν Kandel (1999·2001·2003) ππέδεημε πσο ε πξσηετληθή 

έθθξαζε γνληδίσλ πξνθαιεί ηξνπνπνηήζεηο ζηελ πξνζπλαπηηθή ξνή ησλ ηφλησλ αζβεζηίνπ νη 

νπνίεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. Ο λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ παίδεη ηνλ 

ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ ηειεηνπνίεζε απηψλ ησλ πξσηετλψλ είλαη ε ληνπακίλε. Αλ 

ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην γεγνλφο πσο ε ληνπακίλε ζπκκεηέρεη θαη ζε δηεξγαζίεο επραξίζηεζεο 

θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο, ηφηε πιένλ κπνξεί λα γίλεηαη ιφγνο γηα κία ζηαζεξή 

επηξξνή ηεο ςπραλάιπζεο ζηνλ εγθέθαιν (Mancia, 2010). Φπρνπαζνινγηθά, ε ςπραλάιπζε 

αλαγλσξίδεη ηε λεχξσζε θαη φπνηα άιιε δηαηαξαρή ζηελ αδπλακία ειέγρνπ ησλ ελζηίθησλ 

γηα ζπλερή επραξίζηεζε. Δάλ ε ςπραλάιπζε δηεγείξεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο ληνπακίλεο, θη 

ε ληνπακίλε επεξεάδεη ηελ έθθξαζε γνληδίσλ κέζσ ηξνπνπνηήζεσλ ζηηο πξσηεΐλεο, ψζηε λα 

απμεζνχλ νη ζπλάςεηο θαη λα ππάξρεη κεγαιχηεξε εκβέιεηα γηα ηε κλήκε, ηελ άδειε κλήκε, 

ην αζπλείδεην, ηφηε νπζηαζηηθά ππάξρεη ε δηαινγηθή απάληεζε ζηελ ςπραλαιπηηθή 

λεπξσηηθή ςπρνπαζνινγία.  

Έηζη, κε πξσηνπφξν ηνλ Kandel εηζήρζε ν φξνο Νεπξνςπραλάιπζε, κε πξνζπάζεηεο πνπ 

ζπλερίδνληαη ζηηο παξνχζεο δεθαεηίεο, λα εδξαησζεί σο επηζηεκνληθφο θιάδνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε Νεπξνςπραλάιπζε είλαη κία επηζηήκε πνπ δίλεη ηηο βάζεη δηαθφξσλ 

ςπραλαιπηηθψλ αξρψλ (φλεηξα, Δγψ-εαπηφο, αζπλείδεην θ.ά.) ζε δηεξγαζίεο γλσζηηθέο θαη 

ςπρνινγηθέο πνπ έρνπλ ηηο βάζεηο ηνπο ζε εγθεθαιηθέο πεξηνρέο (De Matos e Souza, 2013). 

Απηφ απφ κία θξηηηθή ζθνπηά είλαη δηθαηνινγεκέλε επηηαγή ζηηο ηάζεηο ηεο επνρήο γηα 

ζχλζεζε. Ζ ζχδεπμε ηεο ςπραλάιπζεο κε ηηο λεπξνεπηζηήκεο έρεη μεζεθψζεη ππνςίεο, νη 

νπνίεο φκσο πξνο ην παξφλ δελ αγγίδνπλ ηηο θαηαγξαθέο ηεο παξνχζαο βηβιηνγξαθίαο πάλσ 

ζην ζέκα. Απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ε παξαδνζηαθή ζεσξία ηεο Φπραλάιπζεο δελ 

πθίζηαηαη πιένλ, φρη κφλν επεηδή πνιιέο αξρέο ηεο δελ είλαη απνδεθηέο αιιά θη επεηδή 

πξνζαξκφδεηαη ζηα λεπξνεπηζηεκνληθά –ζχγρξνλα- δεδνκέλα. Γηα παξάδεηγκα, πνιινί 

ζχγρξνλνη ςπραλαιπηέο δελ ζπκθσλνχλ κε ηελ ππφζηαζε ηνπ Απηφ θαζψο δελ απνδεηθλχεηαη 

βηνινγηθά, αλ θαη θπζηθά δελ κπνξνχλ λα κηιήζνπλ κε ζηγνπξηά γεληθφηεξα γηα ην 

αζπλείδεην (άδειε κλήκε) θαζψο απηφ αλαπηχρζεθε εμειηθηηθά θη ειέγρεηαη απφ ην 

κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα (Modell, 2010). Μία κειέηε πνπ κπνξεί λα απνηειέζεη έλα απφ ηα 
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παξαδείγκαηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλαζεψξεζε ησλ ςπραλαιπηηθψλ αξρψλ είλαη απηή ηνπ 

Yovell (2000), ν νπνίνο εμέηαζε αζζελείο κε Μεηαηξαπκαηηθή Γηαηαξαρή Άγρνπο (ΜΓΑ) 

θαηά ηε δηάξθεηα ςπραλαιπηηθήο ζεξαπείαο. ηελ ελ ιφγσ ςπρνπαζνινγηθή θαηάζηαζε, 

εληνπίζηεθε ππεξεπαηζζεζία ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ηεο ακπγδαιήο· φηαλ ν ςπραλαιπηήο 

πιεζίαδε ζην γεγνλφο (ζηξεζνγφλνο ζπλαηζζεκαηηθφο παξάγνληαο) πνπ πξνθάιεζε ηε 

δηαηαξαρή, ην άηνκν θαηαιακβαλφηαλ απφ ζηξεο θη αθνινπζνχζε ππεξέθθξηζε θνξηηδφιεο 

ιφγσ δηέγεξζεο ηεο ακπγδαιήο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα κία αδπλακία ζηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ηππνθάκπνπ κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα απνζεθεπζεί ε νπνηαδήπνηε κλήκε είρε λα 

θάλεη κε εξκελείεο ηνπ ςπραλαιπηή. Δπνκέλσο, ν Yovell ππέζεζε πσο ηηο εξκελείεο ηνπ ν 

ςπραλαιπηήο πξέπεη λα ηηο εηζάγεη ζηε ζεξαπεία φηαλ ν αζζελήο ηνπ βξίζθεηαη ζε κία 

θαηάζηαζε εξεκίαο. Απηφ βνεζά ζην λα αλαζεσξεζεί ε αξρή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζθνπφο 

ηεο ςπραλάιπζεο ζηε ζεξαπεία ηεο ςπρνπαζνινγίαο είλαη ε αλάθιεζε ησλ ηξαπκαηηθψλ 

γεγνλφησλ. Ζ αλάθιεζε ησλ αζπλείδεησλ εκπεηξηψλ θαζψο θαη ην πνχ αθξηβψο θαη αλ 

απνζεθεπζνχλ, δελ έρεη απνδεηρζεί επηζηεκνληθά επνκέλσο ε αμηνπηζηία ηεο παξαδνζηαθήο 

ςπραλάιπζεο κεηψλεηαη ζην ειάρηζην αθνχ νη ζηφρνη πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ απνζεξαπεία 

δελ πθίζηαληαη (Blass & Carmeli, 2007).  

Δπηπιένλ, φζνλ αθνξά ζηε ζεσξία ησλ θηλήηξσλ ν Pulver (2003), έρεη θάλεη ιφγν γηα θέληξα 

θηλήηξσλ ζηνλ εγθέθαιν πνπ ειέγρνπλ ηε ζεμνπαιηθφηεηα, ηελ επηζεηηθφηεηα, ηελ θνηλσληθή 

πξνζθφιιεζε, ηε κεηξηθή αθνζίσζε, ηε πείλα, ηε δίςα θαη γεληθφηεξα ηνλ πφζν, ηελ 

επηζπκία γηα ν,ηηδήπνηε θ.ά. Ίζσο απηφ απνδεηθλχεη πσο ηα θίλεηξα δελ «δνπλ» ζην 

αζπλείδεην, δειαδή ζε δνκηθέο πεξηνρέο ηεο άδειεο κλήκεο, επνκέλσο ίζσο θαη λα κελ 

ειέγρνληαη απφ απηφ. Αλ θαη ζίγνπξα δελ ζα κπνξνχζε λα απνξξηθζεί ηειείσο ε ςπρνινγηθή 

ηνπο επηξξνή ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ζηε λεχξσζε, έσο λα ππάξμνπλ λεψηεξεο 

λεπξναλαηνκηθέο ελδείμεηο. Ακθηβνιίεο γελληνχληαη θαη γηα ηε ζεσξία ηεο εξκελείαο ησλ 

νλείξσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα φλεηξα εθθξάδνπλ θίλεηξα θη επηζπκίεο βαζεηά ξηδσκέλεο 

ζην αζπλείδεην θη αλήζηθεο. πγθεθξηκέλα, ζε κειέηεο κε παξαθνινχζεζε ηνπ χπλνπ REM 

έρεη δεηρζεί φηη ε ελεξγνπνίεζε κίαο πεξηνρήο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο (ζηνλ πξφζζην θη 

ηληαθφ ινβφ) ζε ζπγθεθξηκέλε ζπρλφηεηα ζπλδέεηαη κε ηα φλεηξα θη φηη απηή ε πεξηνρή δελ 

ζρεηίδεηαη κε πεξηνρέο πνπ ειέγρνπλ ηα θίλεηξα. Απηέο φκσο νη ελδείμεηο δελ έρνπλ 

πηζηνπνηεζεί πιήξσο θαζψο δελ έρεη εληνπηζηεί ε αθξηβήο πεξηνρή παξαγσγήο ησλ νλείξσλ 

(Blass & Carmeli, 2007). 

ηε ζεκεξηλή επνρή κειεηψληαη πνιιέο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αζθνχλ ηηο 

επηδξάζεηο ηνπο ζηνλ εγθέθαιν κέζσ ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο. Ζ λεπξνπιαζηηθφηεηα 
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αλαπηχρζεθε εμειηθηηθά σο δεμηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ γηα λα κπνξεί λα ζπγθξαηεί φ,ηη 

ζρεηίδεηαη κε ηε κάζεζε (E Silva, 2013). ηελ νπζία ε λεπξνπιαζηηθφηεηα έρεη άκεζε ζρέζε 

κε ηε ζπκπεξηθνξά θη επνκέλσο φηαλ ηξνπνπνηείηαη ε κία ηξνπνπνηείηαη θη ε άιιε. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ε ζπκπεξηθνξά πξνθχπηεη κεηά απφ κλεκνληθέο θαηαγξαθέο ζηνλ λενθινηφ 

(Koukkou & Lehman, 2010). Βέβαηα νη επηδξάζεηο απηψλ δελ έρεη μεθαζαξηζηεί αθφκε αλ 

απεπζχλνληαη ζε κία βειηίσζε ηεο λεπξνινγηθήο ιεηηνπξγίαο θαη ζπκπεξηθνξάο ή ζε κία 

κείσζε ζηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ ζηξεο ζηνλ εγθέθαιν. ε θάζε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή 

ςπραλάιπζεο ζε άηνκα κε λεπξνςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο έρεη δείμεη πνιιέο ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ζηε λεπξνγέλεζε. Απηή ε επίδξαζε φκσο δελ είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηεο 

ςπραλάιπζεο. Πιένλ ππάξρνπλ πην πξνζηηέο θαη νηθνλνκηθέο ζεξαπείεο νη νπνίεο πξνθαινχλ 

αθξηβψο ηηο ίδηεο επηδξάζεηο (Zubaran, 2013). Έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ςπραλάιπζεο κε 

άιιεο πξνζεγγίζεηο πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ είλαη ε έκθαζε ζηε ζρέζε ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή θαη ηνπ ζεξαπεπφκελνπ· κηαο θαη γίλεηαη ιφγνο γηα ςπραλάιπζε, ζηε ζρέζε 

αλαιπηή θαη αζζελή. Τπάξρνπλ ελδείμεηο φηη ε ςπραλάιπζε ζα κπνξνχζε λα επηδξά ζηνλ 

εγθέθαιν κέζσ ηεο ζεηηθήο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. Οη Alexander & French (1946), ν 

Winnicott (1965) θαη νη Kohut θαη ζπλ. (1984), ππνζηεξίδνπλ πσο ε «δεζηαζηά» ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ιεηηνπξγεί δηνξζσηηθά ζηα ιάζε πνπ έρνπλ θάλεη νη γνλείο ηνπ 

αζζελνχο· νπζηαζηηθά πξνζθέξεηαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή λέα εκπεηξία ε νπνία ζα δηεγείξεη 

ηελ ακπγδαιή θαη ε δηνξζσηηθή απηή εκπεηξία ζα απνζεθεπζεί ζηελ άδειε κλήκε 

επεξεάδνληαο κε πην πγηή ηξφπν ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αζζελνχο. Μία πεξίπησζε αζζελνχο κε 

ακλεζία πνπ έθαλε ςπραλάιπζε απνδεηθλχεη αθξηβψο απηφ: παξφιν πνπ δελ ζπκφηαλ ηνλ 

ςπραλαιπηή ηνπ, επσθειήζεθε απφ ηελ αιιειεπίδξαζή ηνπο θαη θαηάθεξε λα κάζεη λέεο 

πιεξνθνξίεο ζε αζπλείδεην επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ Schore (1997a), απηή ε αιιειεπίδξαζε 

ππνθξχπηεη κία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δεμηψλ εκηζθαηξίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα. ε απηή ηε ζρέζε έρεη δεηρζεί πσο ζπληειεί θαη κία άιιε νκάδα λεπξψλσλ, νη 

θαζξεπηηθνί λεπξώλεο νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ ηέιεζε ελφο έξγνπ θαη ζην άηνκν 

πνπ ην εθηειεί θαη ζην άηνκν πνπ ην παξαθνινπζεί. Οη θαζξεπηηθνί λεπξψλεο γη’ απηέο 

αθξηβψο ηηο κηκεηηθέο ηνπο ηδηφηεηεο ζεσξείηαη πσο ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε. 

Τπάξρνπλ πνιιέο κειέηεο γηα ηελ απνθξππηνγξάθεζε απηήο ηεο ηδηαίηεξεο λεπξσληθήο 

νκάδαο. ε κειέηε fMRI θαη βηληενζθφπεζε θάλεθε πσο ην βίσκα ηνπ αηζζήκαηνο απέρζεηαο 

θαη ε έθθξαζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ απέρζεηα, ελεξγνπνηνχλ ζην θάζε άηνκν 

ηηο ίδηεο πεξηνρέο ζηελ πξφζζηα λήζν. Ο Keysers θαη ζπλ. (2004), παξαηήξεζαλ πσο ε 

εκπεηξία ηνπ αγγίγκαηνο θαη ε παξαθνινχζεζε απηνχ ελεξγνπνίεζε ηνλ δεπηεξνηαγή 
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ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ. Ζ ίδηα ελεξγνπνίεζε έρεη εληνπηζηεί θαη γηα ην αίζζεκα ηνπ πφλνπ 

(Cheniaux et al., 2011).  

Δλδηαθέξνλ ζα ήηαλ λα γίλεη ζπδήηεζε γηα ηελ ρξνληθφηεηα ηεο ςπραλάιπζεο. Έρεη ήδε 

αλαθεξζεί πσο ζηε ζεκεξηλή επνρή ε θιαζηθή ςπραλαιπηηθή ζεσξία είλαη παξαιιαγκέλε 

ζηηο ππνηαγέο ηεο ζχγρξνλεο αλαπηπζζφκελεο λεπξνεπηζηήκεο. Απηφ πνπ θαίλεηαη κεηά απφ 

δεθαεηίεο εξεπλψλ είλαη πσο ε ςπραλάιπζε αζθεί ηηο επηδξάζεηο ηεο κφλν ζε πςειή 

ζπρλφηεηα γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή απαηηείηαη ζπλερήο 

πεξηβαιινληηθή δηέγεξζε ησλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εθθηλνχλ ηνλ ζπλαπηηθφ 

πνιιαπιαζηαζκφ (Kandel, 1999). ε αλαζθφπεζε εξεπλψλ ηνπ Luborsky et al. (1971), πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ ηελ πξφνδν ησλ αζζελψλ, θαηέιεμαλ πσο φζν πεξηζζφηεξεο ήηαλ νη 

ζπλεδξίεο, ηφζν κεγαιχηεξε ήηαλ ε ζεξαπεπηηθή επίδξαζε. Μάιηζηα, νη O’Connor  θαη ζπλ. 

(1964), Weber θαη ζπλ. (1966) θαη νη Aronson & Weintraub (1968b), ππνζηεξίδνπλ πην 

ζπγθεθξηκέλα πσο ζε έηε, ην πςειφηεξν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα απνθαιχπηεηαη κεηά απφ 3 

κε 4 ρξφληα (Fisher & Greenberg, 1977). χκθσλα θαη κε ηνλ Friston (2000), ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη ηνπο λεπξψλεο ζε ζπλερή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ή ηξνπνπνίεζε 

κνηίβσλ ζπκπεξηθνξάο. Απηέο νη αιιαγέο νξηζηηθνπνηνχληαη, κε βάζε εξγαζηεξηαθέο 

κεηξήζεηο, κεηά απφ έλα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπνκέλσο, έλα πεξηβαιινληηθφ 

εξέζηζκα φπσο ε ςπραλάιπζε πξνυπνζέηεη επξχ ρξνληθφ θάζκα γηα λα αζθήζεη επίδξαζε 

ζηηο ζπλάςεηο κέζσ ηεο ζπλερνχο δηέγεξζεο ησλ λεπξψλσλ (Shevrin, 2010). Απηφ απέρεη απφ 

ηελ άπνςε ηνπ Freud, ν νπνίνο δελ ζα δερφηαλ ηε ζεκεξηλή ρξνληθή πιαηζίσζε ηεο 

ςπραλάιπζεο, δεδνκέλνπ φηη ν ίδηνο παξαθνινπζνχζε ηνπο αζζελείο ηνπ γηα ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα (Fisher & Greenberg, 1977).  

Έλα άιιν ζπκπέξαζκα ηεο ζεκεξηλήο λεπξνεπηζηήκεο γηα ηελ ςπραλάιπζε είλαη φηη ε 

ζεξαπεία απηή απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε λεπξσηηθνχο αζζελείο θη φρη ζε άηνκα κε 

ςπρσηηθέο ή άιιεο δηαηαξαρέο. Γηα παξάδεηγκα ζε δηαηαξαρέο φπσο ε θαηάζιηςε ζα ππήξρε 

θάπνηα επίδξαζε φπσο θαη ζηα πιαίζηα άιισλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ ζπλεδξηψλ, αιιά κηθξή θη 

επίπνλε θαζψο, «ςπραλαιπηηθά» ε θαηάζιηςε απνηειεί επηθέληξσζε ηνπ αηφκνπ ζηνλ εαπηφ 

ηνπ θη φρη ζην πεξηβάιινλ. Δπνκέλσο ε δεθηηθφηεηα ςπρνινγηθή θαη βηνινγηθή ζηα 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα κεηψλεηαη ζε ζρέζε κε ην θπζηνινγηθφ (Northoff, 2011). ε ςπρσηηθφ 

επίπεδν φκσο ππάξρνπλ εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ δελ επλννχλ ηελ ςπραλάιπζε. Ο Grinspoon 

θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1968), έδεημαλ πσο ζεξαπεία κε θαηλνζεηαδίλεο επέδξαζε πεξηζζφηεξν 

απφ ηελ ςπραλάιπζε ζε ζρηδνθξεληθνχο αζζελείο. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη αληίζεηα 
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απνηειέζκαηα ησλ Karen & Vanden-Bos (1972, 1973), πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ςπραλάιπζε 

έλαληη ησλ θαηλνζεηαδηλψλ ζηελ νμεία θάζε ηεο δηαηαξαρήο (Fisher & Greenberg, 1977).  

πκπεξαζκαηηθά, ε ςπραλάιπζε έρεη γλσξίζεη πνιέκηνπο πνπ ηε ζεσξνχλ πεπαιαησκέλε, 

αιιά θαη ζαπκαζηέο πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ σο ηελ πην έγθπξε ζεξαπεία. Ζ αιήζεηα είλαη πσο 

ε Φπραλάιπζε απνηειεί κία αθξηβή θαη ρξνλνβφξα ζεξαπεία. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ ε δεκνηηθφηεηά ηεο ζηνλ ρψξν ησλ αζζελψλ «πέθηεη» θάζε ρξφλν ηα ηειεπηαία 

30 ρξφληα. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο έγθεηηαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ ηα άηνκα 

αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο ιεηηνπξγηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο δπζθνιίεο ζηε δσή ηνπο, αιιά δελ 

αγγίδνπλ ηα φξηα ηεο ςχρσζεο (Kandel, 1999). ζνλ αθνξά ζηε δεκνηηθφηεηά ηεο ζηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, ν ιφγνο πηψζεο ηεο είλαη ε αληηθαηάζηαζή ηεο απφ άιιεο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, γηα ηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

πνιχ πεξηζζφηεξα πεηξακαηηθά δεδνκέλα πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηηο βηνινγηθέο επηδξάζεηο 

ηνπο (E Silva, 2013). Ζ ελ ιφγσ ζεξαπεία ζα αλαιπζεί ζηελ επφκελε ελφηεηα.  
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2.2. Ζ Γνυζηική και ςμπεπιθοπιζηική πποζέγγιζη 

 

Ζ Γλσζηηθή-πκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη έλα είδνο ζεξαπείαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε 

ζχλζεζε ηεο ζεσξίαο ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζεσξίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ πξνζέγγηζε απηή 

ρξεζηκνπνηεί πνιιέο κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζε γλσζηηθέο δηεξγαζίεο ηνπ αηφκνπ θαη 

ηνπνζεηνχλ ηελ αηηία νπνηνπδήπνηε λεπξσηηθνχ ςπρνινγηθνχ πξνβιήκαηνο ζην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ θνηλσλία, ελ αληηζέζεη κε ηελ ςπραλάιπζε πνπ ην ηνπνζεηεί ζην άηνκν. ηε ζεκεξηλή 

επνρή απνηειεί κία απφ ηηο θπξηαξρνχζεο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο θαζψο θαη ηελ 

εθηελέζηεξα κειεηεκέλε σο πξνο ηηο λεπξναλαηνκηθέο θαη βηνινγηθέο επηδξάζεηο ηεο ζηνλ 

εγθέθαιν. 

 

2.2.α. Οι βαζικέρ απσέρ ηηρ Γνυζηικήρ και ηηρ ςμπεπιθοπιζηικήρ θευπίαρ 

Γηα πνιιέο δεθαεηίεο θαηά ην πξψην κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ε Φπραλάιπζε σο ζεξαπεία 

θπξηαξρνχζε ζηελ ςπρνινγηθή ζθέςε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ. 

ηα κηζά φκσο ηνπ αηψλα άξρηζε λα αθνχγεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ε άπνςε φηη ε λεχξσζε 

έρεη ηα αίηηα ηεο ζηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ θνηλσλία. Πξνέθπςαλ ινηπφλ θη 

άιιεο πξνζεγγίζεηο θαηά ηα κεηαπνιεκηθά ρξφληα. Ζ πην παιηά πνπ απεηινχζε ηελ 

ςπραλάιπζε ζην βάζξν ηεο πξσηηά ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1920, ήηαλ ε ζεσξία ηεο 

κάζεζεο απφ ηελ νπνία πξνέθπςε θαη ε Γλσζηηθή ζεξαπεία πνπ γλσξίδνπκε ζήκεξα. 

Πξνζσπηθφηεηεο φπσο ν Ivan Pavlov (1849-1934), o Vladimir Bekhterev (1857-1927), ν 

Clark Hull (1884-1952), ν Neal Miller (1909-2002) θαη ν John Dolard (1900-1980) 

ζπλέβαιαλ ζηε δηαηχπσζε δηαθφξσλ κνξθψλ ζεσξηψλ κάζεζεο, πάλσ ζηηο νπνίεο θαηά ηελ 

απγή ηνπ β’ κηζνχ ηνπ 20
νπ

 αηψλα βαζίζηεθαλ πεηξακαηηθέο αξρέο κε κεγάιε επηηπρία ζηε 

βειηίσζε ηεο ςπρηθήο πγείαο. Απηή ήηαλ ε αξρή θαη γηα ηε δηάδνζε απηψλ ησλ ζεσξηψλ ζηε 

ζχγρξνλε επνρή (Kiernan, 1977). 

Ζ ζεσξία ηεο κάζεζεο δηαηχπσζε παξαιιαγκέλνπο ηνπο φξνπο ηεο ςπραλάιπζεο ελψ 

δεκηνχξγεζε θαη πνιινχο δηθνχο ηεο. Ζ εκθαλήο απφθιηζε έγθεηηαη ζην φηη ε ζεσξεηηθνί ηεο 

κάζεζεο κεηαηφπηζαλ ην θέληξν ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο απφ ην εζσηεξηθφ ζην εμσηεξηθφ. 

Τπνζηήξημαλ δειαδή πσο ε πξνζσπηθφηεηά καο δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα βξέθε γηα παξάδεηγκα έρνπλ πνιχ ιίγεο έκθπηεο θαηαβνιέο θαη 

κεγαιψλνληαο απνθηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, επίθηεηα. Ο ηξφπνο κάιηζηα πνπ ν 



63 
 

άλζξσπνο καζαίλεη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θηλείηαη ζηνλ άμνλα νξκή-αληίδξαζε-ελίζρπζε· 

δειαδή ν άλζξσπνο έρεη ην θίλεηξν λα πξνβεί ζε κία ζπκπεξηθνξά (νξκή), ηελ εθθξάδεη 

απηή ηε ζπκπεξηθνξά (αληίδξαζε) θη απνιακβάλεη ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηέο ηεο ρσξίο λα 

ππάξρνπλ αξλεηηθέο (ελίζρπζε). Ζ ζπκπεξηθνξά ινηπφλ γηα ηελ απφθηεζή ηεο ζηεξίδεηαη ζε 

δηεξγαζίεο κάζεζεο νη νπνίεο δηαθξίλνληαη ζε νξγαληθέο θαη ζε θιαζηθέο. Ο θιαζηθφο ηξφπνο 

πξνβάιιεηαη ζην ραξαθηεξηζηηθφ πείξακα ηνπ Pavlov γηα ηελ θιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε, 

πνπ εμεγείηαη αλαιπηηθφηεξα ζηελ Δηθφλα 11. Ζ νξγαληθή φκσο ξχζκηζε απνηειεί ηε 

δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ε ζπκπεξηθνξά πνπ ηθαλνπνηεί ηαρχηεξα ηηο αλάγθεο καο 

εθκαζαίλεηαη αληαλαθιαζηηθά. Τπάξρεη επίζεο θαη ε ξχζκηζε αλψηεξεο ηάμεο, πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηελ παξνρή πνιιαπιψλ εξεζηζκάησλ (Kiernan, 1977). 

Με βάζε απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ ζηηο δηαδηθαζίεο κάζεζεο, ε Γλσζηαθή Θεξαπεία εηζήγαγε 

κεζφδνπο φπσο ε αληηξξχζκηζε, δειαδή ε απνθάιπςε ηεο δπζπξνζαξκνζηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο θη έπεηηα ε αληηξξχζκηζή ηεο ψζηε λα πξνθχςεη ε επηζπκεηή ζπκπεξηθνξά. 

Απηφ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Γηα ηε λεχξσζε νη Γλσζηηθνί 

επηζηήκνλεο ππνζηήξημαλ πσο είλαη απνηέιεζκα απφ ζπγθξνχζεηο θαηά ηηο δηεξγαζίεο 

κάζεζεο απφ ην πεξηβάιινλ θη φηη ηα λεπξσηηθά ζπκπηψκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ 

αζζελή σο αζπίδα ψζηε λα απνθχγεη ην άγρνο πνπ ηνπ πξνθαιεί ε επαλαθνξά ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε· γη’ απηφ νλνκάδνληαη 

ζπκπεξηθνξέο απνθπγήο άγρνπο (Kiernan, 1977). 

Ζ ζεσξία ηεο ζπκπεξηθνξάο έθαλε ηελ αξρή ηεο κε ηνλ John Watson (1878-1958), ν νπνίνο 

ππνζηήξημε γηα πξψηε θνξά πσο ε επηζηήκε ηεο Φπρνινγίαο ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ 

παξαηήξεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ θη φρη ζην βίσκα ησλ εκπεηξηψλ ηνπο, θαζψο 

ην δεχηεξν δελ είλαη αμηφπηζην αλ ππνινγίζεη θαλείο ηηο δηαθνξέο ζηα ηδηνζπγθξαζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαζελφο. Ο Watson επεξεάζηεθε απφ ηα πεηξάκαηα ηνπ Pavlov θαη ηε 

ζεσξία ηνπ γηα ηελ Κιαζηηθή Δμαξηεκέλε Μάζεζε θαη δηαηχπσζε πσο ην πεξηβάιινλ, αλ φρη 

ε κφλε, απνηειεί ηε πην ζεκαληηθή επηξξνή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αλζξψπνπ. Ο 

ζπκπεξηθνξηζκφο φκσο γλψξηζε κία πεξαηηέξσ πνιχ ζεκαληηθή αλάπηπμε κε ηε ζπκβνιή ηνπ 

William Skinner (1904-1990). Ο Skinner, ιακβάλνληαο ην δηδαθηνξηθφ ηνπ απφ ην 

παλεπηζηήκην ηνπ Harvard, παξαηήξεζε πσο ζηα πεηξάκαηα ηνπ Pavlov, ηα ππνθείκελα-νη 

ζθχινη- ήηαλ παζεηηθνί δέθηεο ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο, θάηη πνπ ζην 

πξαγκαηηθφ πεξηβάιινλ δελ ηζρχεη. Απηφ πνπ πξνζπάζεζε λα απνδείμεη ν Skinner κέζα απφ 

ηα δηθά ηνπ πεηξάκαηα ήηαλ ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα κάζαηλαλ λα αζθνχλ ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε ην πεξίθεκν «θνπηί ηνπ Skinner», πνπ απνηέιεζε  
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ΔΗΚΟΝΑ 2.2. Ζ ζπζθεπή πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Ivan Pavlov γηα ηε κειέηε ηεο θιαζηθήο 

εμαξηεκέλεο κάζεζεο. Ο Pavlov παξείρε ερεηηθά εξεζίζκαηα ζην δψν κε θάπνην θνπδνχλη ή  

δηαπαζψλ θαηά ηελ εκθάληζε ηεο ηξνθήο θαη κεηξνχζε ηε ζηειφξξνηα ηνπ ζθχινπ. Πξηλ 

επέιζεη ε κάζεζε, ε ηξνθή απνηεινχζε ην νπδέηεξν εξέζηζκα θη ε παξαγσγή ζηέινπ απφ ηνλ 

ζθχιν ζηε ζέα ηεο σο αλεμάξηεηε απφθξηζε. Μεηά απφ πνιιέο επαλαιήςεηο θαηά ηηο νπνίεο 

ν ήρνο απνηεινχζε ην εμαξηεκέλν εξέζηζκα θη ε ηξνθή ην αλεμάξηεην, ν ζθχινο έκαζε λα 

ζπλδπάδεη ην άθνπζκα ηνπ ήρνπ κε ηελ εκθάληζε ηεο ηξνθήο. Έηζη παξήγαγε ζάιην αθφκε θη 

αλ δελ εκθαληδφηαλ ηξνθή, απιά κε ην άθνπζκα ηνπ ήρνπ. Ο ήρνο ηψξα απνηεινχζε ην 

εμαξηεκέλν εξέζηζκα θαη ε ζηειφξξνηα ηελ εμαξηεκέλε αληίδξαζε (Schacter, Gilbert & 

Wegner, 2012).  

 

ηελ αξρή ηεο πληειεζηηθήο Δμαξηεκέλεο Μάζεζεο. Ο Skinner ζπκπέξαλε πσο ε 

ζπκπεξηθνξά κπνξεί λα ειεγρζεί κέζσ ηεο ελίζρπζεο θαη ηεο ηηκσξίαο, αλάινγα κε ην πφζν 

επηζπκεηή είλαη (Schacter, Gilbert & Wegner, 2012).  

Οπζηαζηηθά ζηε βάζε ηεο ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεσξίαο γηα ηελ αηηηνινγία θαη ηεο 

ςπρνπαζνινγίαο είλαη ην πεξηβάιινλ. Οη ζπκπεξηθνξηζηέο απέθεπγαλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

φξν «λεχξσζε» θαη πξνηηκνχζαλ ηνλ φξν «απνθιίλνπζα ζπκπεξηθνξά» ε νπνία κπνξεί λα  
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ΔΗΚΟΝΑ 2.3. Ο William Skinner θαη ην δηάζεκν «θνπηί ηνπ». Σν θνπηί απνηειείηαη απφ έλα 

κνριφ θαη κία ηαΐζηξα, ε νπνία επηηξέπεη ηελ θάζνδν ηνπ θαγεηνχ φηαλ πηεζηεί ν κνριφο. Ο 

Skinner παξαηήξεζε πσο αθνχ ην πνληίθη αλαθάιππηε φηη ε ηξνθή εκθαληδφηαλ φηαλ πίεδε ην 

κνριφ, ηφηε ε ζπρλφηεηα ηεο πίεζεο ηνπ κνρινχ απμαλφηαλ έσο λα ρνξηάζεη ην πνληίθη 

(Schacter, Gilbert & Wegner, 2012). 

 

αιιάμεη κε ηελ αιιαγή ηνπ πεξηβάιινληνο. Δθεί ζηνρεχεη θαη ε ζπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία, 

ζηελ απεπαηζζεηνπνίεζε απφ έλα ζπγθεθξηκέλν –ιαλζαζκέλν- κνηίβν ζπκπεξηθνξάο, ψζηε 

λα εθιείςνπλ θαη νη ζπλέπεηεο πνπ ελίζρπζαλ ηελ πηνζέηεζε απηνχ ηνπ κνηίβνπ. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο είλαη ε in vivo ζεξαπεία, ε κεηάβαζε δειαδή 

απφ ην γξαθείν ηνπ επαγγεικαηία ςπρνζεξαπεπηή ζηελ πξαγκαηηθή δσή (Kiernan, 1977).  

ηε ζεκεξηλή επνρή πνιινί επηζηήκνλεο πξνηηκνχλ λα εθαξκφζνπλ έλαλ ζπλδπαζκφ 

γλσζηηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθψλ κεζφδσλ, δεκηνπξγψληαο κία πξνζέγγηζε γλσζηή σο 

Γλσζηηθή- Σπκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία (Cognitive-Behavioral Therapy –CBT). Ζ ζχλζεζε 

απηή έγηλε κε αθνξκή ηηο ππνδείμεηο ηνπ Albert Bandura (1925-) γηα ηελ αμία ησλ γλσζηηθψλ 
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παξαγφλησλ ζηε ζεξαπεία ηεο ζπκπεξηθνξάο (Hawton, Salkovskis, Kirk & Clark, 1989). Σηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο πνπ ηίζεηαη κία λεπξνεπηζηεκνληθή θαηεχζπλζε, γίλνληαη πξνζπάζεηεο 

εληνπηζκνχ ησλ επηδξάζεσλ απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ (Γλσζηηθή ζεξαπεία, 

πκπεξηθνξηζηηθή ζεξαπεία θαη CBT) ζηνλ εγθέθαιν. Πνιιέο έξεπλεο πνπ κειεηνχλ ηηο 

λεπξναλαηνκηθέο θαη βηνινγηθέο επηδξάζεηο ησλ ζεξαπεηψλ απηψλ παξαηίζεληαη παξαθάησ.  
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2.2.β. Οι βιολογικέρ βάζειρ ηηρ Γνυζηικήρ, ηηρ ςμπεπιθοπιζηικήρ και ηηρ Γνυζηικήρ-

ςμπεπιθοπιζηικήρ Θεπαπείαρ: παπάθεζη επεςνηηικών δεδομένυν 

ήκεξα γλσξίδνπκε πσο νη ζεξαπείεο ηεο κάζεζεο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο, είλαη θαηάιιειεο 

γηα ζπγθεθξηκέλα είδε ςπρηαηξηθψλ θαηαζηάζεσλ (Kiernan, 1977), φπσο νη θνβίεο, ε 

θαηάζιηςε, ε ςπραλαγθαζηηθή- θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή (Obsessive-compulsive disorder- 

OCD), ε δηαηαξαρή παληθνχ, ε Μεηαηξαπκαηηθή Γηαηαξαρή Άγρνπο (Post-Traumatic Stress 

Disorder – PTSD) θαη ε ζρηδνθξέλεηα. Οη κειέηεο ζηηο εγθεθαιηθέο επηδξάζεηο ησλ 

ζεξαπεηψλ απηψλ είλαη ειάρηζηεο, φκσο ηα απνηειέζκαηά ηνπο είλαη πνιιά ππνζρφκελα ψζηε 

λα απνδεηρζεί έλα μεθάζαξν λεπξνεπηζηεκνληθφ ππφβαζξν ηεο ςπρνζεξαπείαο.  

 Φνβίεο 

Μία πνιχ ζεκαληηθή –απφ ηηο ειαρηζηφηαηεο πνπ ππάξρνπλ- έξεπλα, είλαη απηή ηνπ Furmark 

θαη ζπλεξγαηώλ ηνπ (2002), πνπ ρξεζηκνπνίεζε κέζνδν PET ζε άηνκα κε θνηλσληθή θνβία 

(n=18). Δπξφθεηην γηα δνθηκαζία δεκφζηαο νκηιίαο θαη νη ζπκκεηέρνληεο ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο 

νκάδεο, κία νκάδα πνπ ππεβιήζε ζε ζεξαπεία CBT, κία νκάδα πνπ ππεβιήζε κφλν ζε 

ζεξαπεία ζηηαινπξάκεο (SSRI) θαη κία θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο θαηεγξάθεζαλ ζε 

ιίζηα αλακνλήο. Ζ ζεξαπεία δηήξθεζε 9 εβδνκάδεο –απηφ ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ηξίηεο νκάδαο φπνπ δελ ππήξμε ζεξαπεία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθή βειηίσζε ησλ 

ζπκπεξηθνξηθψλ ζπκπησκάησλ ζηηο δχν πξψηεο νκάδεο αζζελψλ θαζψο θαη κία κείσζε ζηελ 

απφθξηζε ηεο αηκαηηθήο ξνήο αλά εγθεθαιηθή πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα, ακθίπιεπξα ζηελ 

ακπγδαιή, ηνλ ηππφθακπν, ηελ πεξηακπγδαινεηδή πεξηνρή θαη ηνλ ξηληθφ θαη παξατππνθάκπην 

θινηφ. Έλα ρξφλν αξγφηεξα, ζε επαλαιεπηηθή κέηξεζε ησλ αζζελψλ κε ΡΔΣ, ε δηάθξηζε ηεο 

απφθξηζεο ηεο αηκαηηθήο ξνήο ζηελ ακπγδαιή θαη ηνλ αξηζηεξφ ζάιακν, ήηαλ εκθαλήο ψζηε 

λα μερσξίδνπλ νη αζζελείο κε κεγαιχηεξε ζεξαπεπηηθή πξφνδν.  

Πνιχ δηαδεδνκέλεο είλαη θαη νη ζπγθεθξηκέλεο θνβίεο, θπξίσο πξνο κηθξά δψα (θίδηα, πνληίθηα 

θιπ). Έξεπλεο έρνπλ επηθεληξσζεί ζηελ εμέηαζε ηεο επίδξαζε ηεο CBT ζε άηνκα κε 

παζνινγηθή θνβία γηα ηηο αξάρλεο. ε κία απφ απηέο ρξεζηκνπνηήζεθε εμέηαζε fMRI πξηλ 

θαη κεηά ηε CBT ζε άηνκα κε ην ζπγθεθξηκέλν είδνο θνβίαο (n=12), ηα νπνία ππνβάιινληαλ 

ζε πξνβνιή βίληεν κε ηα αξάρλεο. ην ζρεδηαζκφ ηνπ πεηξάκαηνο ζπκπεξηιακβαλφηαλ θαη 

κία νκάδα ειέγρνπ (n=13) ζηελ νπνία έγηλε κία κέηξεζε fMRI. Οη λεπξναπεηθνλίζεηο πξηλ ηε 

ζεξαπεία έδεημαλ αχμεζε θφβνπ θαηά ηελ πξνβνιή ηνπ θνβνγφλνπ εξεζίζκαηνο θαη 

ηαπηφρξνλα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δεμηνχ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ηεο παξατππνθάκπηαο 

έιηθαο θαη ακθίπιεπξα ησλ νπηηθψλ ζπλεηξκηθψλ θινητθψλ πεξηνρψλ. Μεηά ηε ζεξαπεία δελ 
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ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ. Οη εξεπλεηέο 

ππνζηεξίδνπλ πσο νη πεξηνρέο πνπ ελεξγνπνηήζεθαλ πξηλ ηε ζεξαπεία κε CBT, ζρεηίδνληαη κε 

ηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηε ξχζκηζε ηνπ θφβνπ θαζψο θαη κε ηελ 

επαλαθνξά ηεο κλήκεο ησλ ζπλζεθψλ γηα ηνλ θφβν πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε 

ηεο απνθιίλνπζαο ζπκπεξηθνξάο ηεο θνβίαο γηα ηηο αξάρλεο (Paquette et al., 2003).  

Μία έξεπλα παξφκνηα κε ηελ πξνεγνχκελε, έδεηρλε βίληεν κε αξάρλεο ζε 28 άηνκα πνπ 

έπαζραλ απφ θνβία θαη 14 πγηή ππνθείκελα ειέγρνπ. Σα 28 ππνθείκελα ηεο πεηξακαηηθήο 

νκάδαο ρσξίζηεθαλ κε ηπραίν ηξφπν ζε δχν ππν-νκάδεο, κία πνπ ππεβιήζε ζε CBT θαη κία 

πνπ θαηεγξάθε ζε ιίζηα αλακνλήο. Καη νη δχν ππν-νκάδεο ειέγρζεθαλ απφ δχν θνξέο κε ηε 

κέζνδν fMRI, πξηλ θαη κεηά ηε ζεξαπεία κε CBT γηα ην αληίζηνηρν γθξνππ. Πξηλ ηε ζεξαπεία 

ε «λεπξνινγηθή εηθφλα» θαη ησλ δχν νκάδσλ δελ δηέθεξε ελψ ζε ζχγθξηζε κε ηελ εηθφλα ησλ 

πγηψλ ππνθεηκέλσλ ειέγρνπ, φζνη έπαζραλ απφ θνβία έδεημαλ κεγαιχηεξε απφθξηζε ζηε ζέα 

ησλ αξαρλψλ, ζηνλ θινηφ ηεο λήζνπ θαη ζηνλ πξφζζην θινηφ ηνπ πξνζαγσγίνπ. Απηή ε 

ππεξδξαζηεξηφηεηα ζηηο δχν απηέο πεξηνρέο κεηψζεθε, φπσο θάλεθε θαη ζηε δεχηεξε –κεηά 

ζεξαπείαο- εμέηαζε (Straube et al., 2006).  

 Καηάζιηςε θαη δηαηαξαρέο άγρνπο 

Δίλαη πηα γλσζηφ ζηε ζχγρξνλε λεπξνεπηζηήκε πσο ην άγρνο ζπλδέεηαη ζηελά κε ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο φπσο ε θαηάζιηςε. Οη κεραληζκνί απηήο ηεο ζχλδεζεο έρνπλ αλαθαιπθζεί θαηά 

ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο. Ζ Γλσζηηθή ζεξαπεία έρεη απνδεηρηεί πνιχ απνηειεζκαηηθή ζηελ 

αληηκεηψπηζε θαηαζιηπηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο ιφγνο πνπ δίλεηαη απφ θάπνηνπο επηζηήκνλεο 

έκθαζε ζηηο γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε άηνκα κε θαηάζιηςε, είλαη δηφηη, ζχκθσλα κε ηηο 

γλσζηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηζηηθέο ζεσξίεο, ε θαηάζιηςε είλαη κία δηαηαξαρή θαηά ηελ νπνία 

ν αζζελήο αλαγλσξίδεη ηα πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα αιιά δελ κπνξεί λα πξνβεί ζε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη γλσζηηθή επεμεξγαζία γη΄ απηά. Σν άγρνο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφηαην 

ξφιν θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Lazarus (1966) θαη ηνλ Meichenbaum (1977), εκπεηξηθά 

δεδνκέλα δείρλνπλ πσο νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ άγρνπο. 

ρεηηθά κε απηέο ηηο δηαηαξαρέο αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ε Γλσζηηθή ζεξαπεία έρεη 

απνδεηρζεί ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο πην απνηειεζκαηηθή απφ ηνπο αληηθαηαζιηπηηθνχο 

παξάγνληεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ζε πνιινχο απφ ηνπο νπνίνπο απνθξίλνληαη ηα 2/3 ησλ 

αζζελψλ (Beck, Rush, Shaw & Emery, 1979). Γηα παξάδεηγκα ζε έξεπλεο ηνπ Segal θαη 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (1999, 2006), έγηλε ζχγθξηζε ηεο επίδξαζεο ηεο θαξκαθνζεξαπείαο κε 

θάπνην αληηθαηαζιηπηηθφ θαη ηεο Γλσζηηθήο ζεξαπείαο (CT). Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο, 
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αθνχ πξνθιήζεθε ιχπε ζηα ππνθείκελα κε θάπνηνλ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ, ε γλσζηηθή 

επαλελεξγνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ πνπ επζχλνληαλ γηα ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ 

ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο, κεηψζεθε πεξηζζφηεξν ζηνπο αζζελείο πνπ είραλ αθνινπζήζεη CT 

παξά ζε απηνχο πνπ είραλ αθνινπζήζεη θαξκαθνζεξαπεία. Παξφκνηα απνηειέζκαηα έρεη βξεη 

θαη ν Dozois θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2009), φπνπ ζπλέθξηλαλ ηελ επίδξαζε ηεο CT θαη 

αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ ζε άηνκα κε Μείδσλ Καηαζιηπηηθή Γηαηαξαρή (ΜΚΓ). Μεηά 

απφ ηελ CT νη αζζελείο επέδεημαλ κεγαιχηεξε βειηίσζε ζε γλσζηηθέο δεμηφηεηεο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ απνθπγή ππνηξνπήο φπσο ε νξγάλσζε θη εζσηεξηθή ζχλδεζε ηνπ ζεηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ απφ ηα ζρήκαηα, απφ φηη ηα άηνκα πνπ ιάκβαλαλ θαξκαθεπηηθή αγσγή κφλν 

(Clark & Beck, 2010).  

ε κία αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ν Linden (2006), παξνπζίαζε φιεο ζρεδφλ ηηο κειέηεο 

πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα γηα ηηο λεπξναπεηθνληζηηθέο επηδξάζεηο ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ. Απηφ ην νπνίν ζπκπέξαλε ν Linden ήηαλ πσο ε CT ή ε CBT πξνθαινχζαλ 

κεηψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξόζζηνπ-ξαβδσην-ζαιακηθνύ θινηνύ, ζηελ αγρψδε 

δηαηαξαρή, πξνθαιψληαο θαη εκθαλείο ζπκπεξηθνξηθέο βειηηψζεηο. Σα απνηειέζκαηα φκσο 

δελ ήηαλ ηφζν ειπηδνθφξα γηα ηελ θαηάζιηςε. κσο ιίγν αξγφηεξα ν Frewen θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (2008), βξήθαλ αιιαγέο ζηε ιεηηνπξγία πεξηνρψλ (νπίζζηεο, ξαρηαίεο, 

θνηιηαθέο θαη κέζεο) ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνύ κεηά απφ εθαξκνγή ηεο CT ζε άηνκα κε 

ΜΚΓ. Άιιεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φκσο ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα ηεο CT, ε νπνία 

θαίλεηαη πσο ζε θάπνηνπο αζζελείο πξνθαιεί αχμεζε θαη ζε θάπνηνπο κείσζε ζηνπο 

κεηαβνιηθνχο ξπζκνχο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (Clark & Beck, 2010). ηε ΜΚΓ επηδξά ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ε CBT, ζχκθσλα κε ηνλ Goldapple θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2004), νη 

νπνίνη έθαλαλ κεηξήζεηο PET ζε κία νκάδα κε ΜΚΓ πνπ αθνινπζνχζε CBT (n=17) θαη άιιε 

κία κε ΜΚΓ πνπ αθνινπζνχζε αγσγή παξνμεηίλεο. Οη επαλαιεπηηθέο κεηξήζεηο κεηά ην 

απαξαίηεην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δηήξθεζαλ νη ζεξαπείεο, έδεημαλ φηη κεηά απφ CBT 

ππήξμαλ απμήζεηο ζηε κεηαβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ηνπ ξαρηαίνπ κέζνπ 

θξνηαθηθνύ θινηνύ ζε ζπλδπαζκφ κε κεηψζεηο ζηνλ κέζν θαη θνηιηαθφ νπίζζην πξνκεησπηαίν 

θινηφ θαη ζε πξφζζηεο πεξηνρέο ηνπ θνγρηθνύ θινηνύ (Frewen, Dozois & Lenius, 2010). Ζ 

αλάκεημε πάλησο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζηελ επηηπρεκέλε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε 

ηεο θαηάζιηςεο  απνηειεί ίζσο ηνλ ζεκαληηθφηεξν άμνλα γηα ηε ζεξαπεία ηεο δηαηαξαρήο 

φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πεξηζζφηεξσλ εξεπλψλ. Σν δεηνχκελν είλαη ην 

θαηά πφζν ε εθάζηνηε ςπρνζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή απφ θάζε 

άιιε ζεξαπεία, θαζψο ζηηο πεξηζζφηεξεο εξεπλεηηθέο κειέηεο, ε ςπρνζεξαπεία επηδξά 
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παξαπάλσ απφ ηε θαξκαθνζεξαπεία. Γελ ζα κπνξνχζακε φκσο θαη λα ηζρπξηζηνχκε κία 

κεγάιε απφθιηζε ζηα απνηειέζκαηα θαη ησλ δχν εηδψλ ζεξαπείαο, αθνχ πνιινί αζζελείο, 

ηδηαίηεξα κε θαηαζιηπηηθή δηαηαξαρή, αληαπνθξίλνληαη πεξηζζφηεξν είηε ζηελ CBT είηε ζηελ 

θαξκαθνζεξαπεία. Απηφ ν Seminowicz θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2004), ην εμεγνχλ 

ππνζηεξίδνληαο πσο δελ έρνπλ φινη νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο ηα ίδηα βηνινγηθά ειιείκκαηα, 

γη’ απηφ θαη δελ αληαπνθξίλνληαη φινη ζε κία κνξθή ζεξαπείαο κφλν (Kumari, 2006).  

Δπίζεο, ε δηαηαξαρή παληθνχ είλαη έλα είδνο αγρψδνπο δηαηαξαρήο, πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί 

ζε απηήλ ηελ ππνελφηεηα. Οη Gorman, Liebowitz, Fyer θαη Stein (1989), εμεγψληαο ην 

λεπξσληθφ ππφζηξσκα ηεο δηαηαξαρήο παληθνχ θαη πψο απηφ ζα κπνξνχζε λα επεξεαζηεί 

απφ ηε CBT θαη ηε θαξκαθνζεξαπεία, έθαλαλ ιφγν γηα κία αιιαγή ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο 

πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηό θαη ζηνλ ηππόθακπν, απφ ηε CBT, θαη κία 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ππξήλσλ απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ απφ ηε θαξκαθεπηηθήο αγσγή. Μία 

απφ ηηο ειάρηζηεο έξεπλεο γηα ηε δηαηαξαρή παληθνχ ζε ζπλάξηεζε κε ηε CBT θαη ηελ 

αληηθαηαζιηπηηθή ζεξαπεία, δεκνζηεχζεθε απφ ηνλ Prasko θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (2004). 

ηελ ελ ιφγσ έξεπλα θαη νη δπν κνξθέο ζεξαπείαο έδεημαλ λεπξηθέο αιιαγέο ζε πξόζζηεο θαη 

θξνηαθηθέο πεξηνρέο (αιιά φρη ζε ππνθιντηθέο), νη νπνίεο είλαη ππεχζπλεο γηα λα δίλνπλ ζηνλ 

εγθέθαιν ηα ζήκαηα θηλδχλνπ φηαλ παξνπζηάδνληαη ηα εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ παληθφ 

ζην άηνκν (Kumari, 2006).  

Αθφκε έρνπλ κειεηεζεί νη επηδξάζεηο ηεο γλσζηηθήο-ζπκπεξηθνξηζηηθήο ςπρνζεξαπείαο γηα 

ηελ Μεηαηξαπκαηηθή Γηαηαξαρή Άγρνπο (PTSD). Ο Felmingham θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2007),  έθαλαλ λεπξναπεηθνληζηηθέο κεηξήζεηο κε fMRI ζε άηνκα κε PTSD πνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζε CBT 65 κήλεο κεηά ην ηξαπκαηηθφ γεγνλφο (επίζεζε, απηνθηλεηηζηηθφ 

αηχρεκα). Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο βαζίζηεθαλ ζε απμήζεηο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ 

πξόζζηνπ θινηνύ ηνπ πξνζαγσγίνπ ακθίπιεπξα θαη ζε κεηψζεηο ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

ακπγδαιήο φηαλ παξνπζηαδφηαλ θάπνην εξέζηζκα ζρεηηθφ κε ηελ ηξαπκαηηθή εκπεηξία πνπ 

είρε πξνεγεζεί ζηε δσή ηνπο. Οπζηαζηηθά ε αιιαγή ζηε ζνβαξφηεηα ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

PTSD ζπζρεηίζηεθε ζεηηθά κε ηνλ δεμηφ θπξίσο πξφζζην θινηφ ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη 

αξλεηηθά κε ηελ ακπγδαιή, επνκέλσο φζν πην ζεηηθέο ήηαλ νη αιιαγέο ζηα ζπκπηψκαηα ηφζν 

πην κεγάιεο ήηαλ θη νη απμήζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ ηνπ πξνζαγσγίνπ 

ελψ ηφζν πην κεγάιεο νη κεηψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο (Frewen, Dozois & 

Lenius, 2010).  
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 Φπραλαγθαζηηθή-θαηαλαγθαζηηθή Γηαηαξαρή  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο Φπραλαγθαζηηθήο-θαηαλαγθαζηηθήο δηαηαξαρήο (OCD), ε  

ζεξαπεία πνπ είλαη πην δηαδεδνκέλε ζηηο εξεπλεηηθέο κειέηεο είλαη ε ζπκπεξηθνξηζηηθή (BT). 

ε ηέηνηεο έξεπλεο έρεη γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο BT θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο πνπ 

αθνινπζείηαη ζηε δηαηαξαρή απηή. Σα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ εξεπλψλ ζπλήζσο δείρλνπλ 

κία ππεξδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ θνγρνκεησπηαίνπ θινηνχ, ηνπ θεξθνθφξνπ ππξήλα, ηνπ 

ζαιάκνπ, ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ ηνπ πξνζαγσγίνπ θαηά ηελ πξφθιεζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο 

OCD. ηηο κεηξήζεηο κεηά ηε ζεξαπείεο ππήξμε κία κείσζε ζηνλ θνγρνκεησπηαίν θινηό, ζηνλ 

ξαρηαίν-νπίζζην πξνκεησπηαίν θινηό θαη πξόζζην θινηό ηνπ πξνζαγσγίνπ, θαη γηα ηα δχν είδε 

ζεξαπείαο (Clark & Beck, 2010).  

Σα δνκηθά ζπζηήκαηα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εθδήισζε ησλ ζπκπησκάησλ ηεο OCD, φπσο 

αλαθέξνληαη θαη παξαπάλσ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηηο εκκνληθέο θη αλεπηζχκεηεο 

ζθέςεηο θαη ηηο ηειεηνπξγηθέο πξάμεηο. Πνιινί ζπγγξαθείο, φπσο ν Jenike (2000), 

ππνζηεξίδνπλ κία ζχλζεζε κε αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή πνπ ζπλήζσο αθνινπζείηαη ζε απηέο 

ηηο θαηαζηάζεηο θαη ρξήζε κεζφδσλ ηεο BT, γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ηεο 

OCD. Δπίζεο θαη ν Baxter θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (1992) ζε PET κειέηε ηνπο, βξήθαλ πσο θαη 

ε πδξνρισξηθή θινπνμεηίλε (SSRI) θαη ε BT πξνθαινχλ φκνηεο κεηαβνιέο ζηνλ κεηαβνιηθφ 

ξπζκφ ηνπ δεμηνύ επηθιηλή ππξήλα (Kumari, 2006). 

 ρηδνθξέλεηα 

ηε βηβιηνγξαθία γηα ηε ζρηδνθξέλεηα, νη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αλαθέξνληαη ζηελ εμέηαζε 

ζρηδνθξελψλ κε γλσζηηθά ειιείκκαηα, θαζψο έηζη είλαη πην εκθαλέο ην εάλ νη γλσζηηθέο 

ζεξαπείεο αζθνχλ θάπνηα επηξξνή ζηηο αληίζηνηρεο πεξηνρέο θαη ηα αληίζηνηρά ηνπο 

ζπκπηψκαηα. Έλαο άιινο ιφγνο, πεξηζζφηεξν σο επηηαγή, είλαη ην γεγνλφο πσο έρεη 

παξαηεξεζεί κία αληίζηαζε ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή απφ άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα πνπ 

ζπλνδεχεηαη θη απφ γλσζηηθά ειιείκκαηα. Δπνκέλσο, ε αλάγθε λα κειεηεζνχλ νη επηδξάζεηο 

ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γη’ απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ηεο δηαηαξαρήο είλαη θξίζηκε. 

Ζ γλσζηηθή εθπαίδεπζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηεο ζρηδνθξέλεηαο έρεη δείμεη πνιχ αηζηφδνμα απνηειέζκαηα: ν Wexler θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(2000), ζε αλάινγε εξεπλεηηθή ηνπο δεκνζίεπζε ππνζηήξημαλ πσο ε ιεηηνπξγία ηνπ 

αξηζηεξνύ έζσ πξόζζηνπ θινηνύ, επέζηξεςε ζην θπζηνινγηθφ κεηά απφ εθαξκνγή γλσζηηθψλ 

κεζφδσλ, θαζψο απηή ε πεξηνρή ειέγρεηαη απφ ηελ εθπαίδεπζε (κάζεζε δεμηνηήησλ). Δπίζεο 

ν Wykes θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2002), παξαηήξεζαλ κία αχμεζε ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 
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πξόζζησλ θαη νπηηθώλ θινητθώλ πεξηνρώλ ησλ αζζελψλ πνπ επέδεημαλ ηε κεγαιχηεξε 

βειηίσζε. ε κία άιιε λεπξναπεηθνληζηηθή κειέηε, εμεηάζηεθε ε ιεηηνπξγηθή πιαζηηθφηεηα 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζνρή θαη ηε κλήκε εξγαζίαο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή 

γλσζηηθήο εθπαίδεπζεο ή ρνξήγεζεο αληηςπρσηηθνχ θαξκάθνπ –placebo. Καηά ηε δεχηεξε 

λεπξναπεηθφληζε, θάλεθαλ μεθάζαξα νη απμήζεηο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κλήκεο εξγαζίαο 

θαη ηεο πξνζνρήο ζε πεξηνρέο φπσο ν ξαρηαίνο-νπίζζηνο πξνκεησπηαίνο θινηόο θαη ν πξόζζηνο 

θινηόο ηνπ πξνζαγσγίνπ. Ζ βειηίσζε θάπνησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ είλαη έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη θάζε ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο γηα ηε ζρηδνθξέλεηα θαζψο έρεη 

απνδεηρζεί φηη βνεζάεη ηνλ αζζελή λα επηζηξέςεη ζε πςειφ βαζκφ –αλ φρη εμνινθιήξνπ- 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ψζηε λα ππάξρεη ειπίδα γηα επηζηξνθή ζηα επαγγεικαηηθά ηνπ θαζήθνληα 

(Haut, Lim & MacDonald III, 2010). Απηή ζίγνπξα είλαη κία ζεκαληηθφηαηε ππφζεζε γηα ηε 

λφζν ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ψζηε λα αλπςσζεί ην βηνηηθφ επίπεδν αηφκσλ πνπ πάζρνπλ απφ 

απηήλ, κε απνηέιεζκα θαη ηελ θαιχηεξε πξνζσπηθή θαη γλσζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο 

θαηάζηαζήο ηνπο.  

Ζ CBT γηα ηε ζρηδνθξέλεηα ζηνρεχεη πεξηζζφηεξν ζε ζεηηθά, ζπκπεξηθνξηζηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζπκπηψκαηα ησλ αζζελψλ. Απηφ θπζηθά εμαξηάηαη θη απφ ην ζηάδην 

εμέιημεο ηεο δηαηαξαρήο θαη ηηο αηνκηθέο αλάγθεο νη νπνίεο δηαθέξνπλ απφ αζζελή ζε 

αζζελή. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο έρεη θαηαγξαθεί αληηκεηψπηζε θαη ησλ αξλεηηθψλ θαη/ή 

θαηαζιηπηηθψλ ςπρσηηθψλ ζπκπησκάησλ. Έλα γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα απφ αλαζθφπεζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, είλαη πσο ε CBT γηα ηε ζρηδνθξέλεηα απαηηεί καθξφρξνλν δηάζηεκα 

εθαξκνγήο ηεο, ψζηε λα έρεη ηα κεγαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα. Οη πεξηνρέο πνπ 

επεξεάδνληαη είλαη θαηά πξνζέγγηζε ν πξόζζηνο θαη ν θξνηαθηθόο θινηόο, ην ξαβδσηό ζώκα, 

ε ακπγδαιή, ν ηππόθακπνο θαη ν ζάιακνο.  

Παξαηεξείηαη ινηπφλ κία φιν θαη κεγαιχηεξε αχμεζε ηεο επηζηεκνληθήο εξεπλεηηθήο 

εξγαζίαο γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο Γλσζηηθήο, ηεο πκπεξηθνξηζηηθήο θαη ηεο Γλσζηηθήο- 

πκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο ζε πνιιέο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. ηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο 

νη επηδξάζεηο θαη ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο θαη ηεο θαξκαθεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη ζεηηθέο κε 

θάπνηα κεγαιχηεξε επίδξαζε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο. Απηφ πξνζζέηεη θη άιιεο ειπίδεο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ςπρηθψλ λφζσλ αθνχ πιένλ δελ αλακέλεηαη κφλν ε θπθινθνξία πην 

θαηλνχξησλ άηππσλ θαξκάθσλ αιιά θαη ε εμέιημε ησλ εξεπλψλ πνπ λα δείρλνπλ ηηο αθξηβείο 

κεζνδηθέο θαηεπζχλζεηο ζηελ ςπρνζεξαπεία γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή πξφνδν ηεο ςπρηθήο 

πγείαο. 
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2.3. Ζ Πελαηοκενηπική ή Ανθπυπιζηική πποζέγγιζη 

 

Ζ πειαηνθεληξηθή ή αλζξσπνθεληξηθή ή αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη έλα είδνο ζεξαπείαο 

πνπ επηθεληξψλεηαη ζηελ πγεία ηνπ αηφκνπ θη φρη ζηελ ςπρνπαζνινγία ηνπ θαη ζηνρεχεη ζηελ 

πξναγσγή ηνπ ζπλφινπ ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κέζσ εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα 

κίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θη ακνηβαίαο θαηαλφεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη αλάκεζα ζηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή θαη ηνλ πειάηε. ηε βάζε απηήο ηεο ζρέζεο έρνπλ κειεηεζεί θάπνηεο 

βηνινγηθέο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ελεξγνπνηνχλ ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο 

ψζηε ε πειαηνθεληξηθή ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία λα νδεγήζεη ζε νπζηαζηηθφ –βηνινγηθφ 

θαη ςπρνινγηθφ- απνηέιεζκα γηα ηελ πνξεία ηνπ αηφκνπ.  

 

2.3.α. Οι βαζικέρ απσέρ ηηρ Πελαηοκενηπικήρ/Ανθπυπιζηικήρ πποζέγγιζηρ 

Πξσηνπφξνη ηεο πειαηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ ν Abraham Maslow (1908-1970) θαη ν 

Carl Rogers (1902-1987). Δηζήγαγαλ κία ζεσξία αηζηνδνμίαο θαη ηζφηεηαο, σο κία 

ελαιιαθηηθή απάληεζε ζηελ ςπραλαιπηηθή ζεξαπεία. ε απηφ βνήζεζε θαη ε γεληθφηεξε 

ςπρνινγία ηεο επνρήο, ε νπνία ήηαλ ζεηηθφηεξε κεηά ην ηέινο ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

φπνπ ηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα θαη ε άλζεζε ηεο πξνρσξεκέλεο επηζηεκνληθά ζθέςεο 

βξίζθνληαλ ζην απφγεηφ ηνπο. Έηζη θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960, καδί κε ηελ εκθάληζε ηνπ 

θηλήκαηνο ησλ «παηδηψλ ησλ ινπινπδηψλ», ήθκαζε θαη ε αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε, 

αθνινπζψληαο ηελ ηάζε ηεο επνρήο (Schacter, Gilbert & Wegner, 2012).  

Ζ αθνξκή γηα ηελ αλάπηπμε απηήο ηεο ζεξαπείαο δελ ήηαλ κφλν ηα ηζηνξηθά, θνηλσληθά, 

νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά γεγνλφηα ηεο επνρήο αιιά θαη κία ηάζε πξνο εγθαηάιεηςε ησλ 

«απηαξρηθψλ» αξρψλ ηεο ςπραλάιπζεο. Ο Rogers ζην παλεπηζηήκην ηνπ ηθάγν, μεθίλεζε λα 

ζπλζέηεη ηελ αλζξσπηζηηθή ζεσξία ππνζηεξίδνληαο πσο ν ςπρνζεξαπεπηήο θη ν πειάηεο –φρη 

αζζελήο φπσο ζηελ Φπραλάιπζε- βξίζθνληαη ζην ίδην επίπεδν θαη πσο ν πειάηεο είλαη απηφο 

πνπ θαζνξίδεη ηελ πνξεία ηεο ζεξαπείαο, θαζψο νη ζπλεδξίεο επηθεληξψλνληαη ζηνλ δηθφ ηνπ 

ηξφπν ζθέςεο. Ο ςπρνζεξαπεπηήο κε ηηο γλψζεηο ηνπ θαη αθνξκψκελνο απφ ηα πξνβιήκαηα 

ηνπ πειάηε ηνπ ηνλ βνεζά λα επαλδξσζεί κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο ψζηε λα θηάζεη ζην 

πςειφηεξν επίπεδν ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ (Kiernan, 1977).  
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Ο Rogers, επεξεάζηεθε απφ ηελ ζεξαπεία ζέιεζεο θαη αγάπεο ηνπ Otto Rank, θη 

εθαξκφδνληαο θάπνηεο απφ ηηο κεζφδνπο ηνπ, παξαηήξεζε πσο ππήξρε κεγαιχηεξε 

αληαπφθξηζε απφ ηνπο αζζελείο απφ φηη ζηηο ςπραλαιπηηθέο κεζφδνπο. Οπζηαζηηθά γηα ηνπο 

αλζξσπηζηέο ην κφλν αλζξψπηλν έλζηηθην είλαη ε ηάζε ηνπ αηφκνπ πξνο ηεο 

απηνπξαγκάησζε θαη πσο ην θάζε άηνκν δεκηνπξγεί ηε δηθή ηνπ πξαγκαηηθφηεηα αλάινγα κε 

ην πψο εθηηκά ηα εμσηεξηθά εξεζίζκαηα (ζεηηθή εθηίκεζε-αξλεηηθή εθηίκεζε εκπεηξίαο). 

ηελ ζεξαπεπηηθή απηή πξνζέγγηζε κεγάιε έκθαζε δίλεηαη ζηε ζρέζε πνπ δεκηνπξγεί ν 

ζεξαπεπηήο κε ηνλ πειάηε ηνπ. πσο ν πειάηεο ηνπ ζηε δσή ηνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ζρέζεηο 

εκπηζηνζχλεο κε ηνπο ζεκαληηθνχο Άιινπο, αλαιφγσο πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί θαη κία 

αλάινγε ζρέζε κε ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ. Ο εηδηθφο ζα πξέπεη λα επηδεηθλχεη θαηαλφεζε πξνο 

ηνλ πειάηε ηνπ, λα δηαθαηέρεηαη απφ εηιηθξίλεηα σο πξνο ηε ζπκπάζεηα θαη ηελ εθηίκεζε 

απέλαληη ζηνλ πειάηε ηνπ, λα ηνλ απνδέρεηαη άλεπ φξσλ, φπσο αθξηβψο είλαη ν πειάηεο ηνπ 

σο χπαξμε, κε ηα ειαηηψκαηα θαη ηα πξνηεξήκαηά ηνπ. Μφλν κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν πειάηεο 

ζα θαηαθέξεη λα εκπηζηεπηεί ηνλ ζεξαπεπηή ηνπ θαη λα ηνλ αθήζεη λα ηνλ βνεζήζεη, ψζηε ε 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία λα έρεη απνηέιεζκα. Οη βαζηθέο έλλνηεο πνπ θπξηαξρνχλ ζε 

απηήλ ηε ζρέζε ζεξαπεπηή-ζεξαπεπφκελνπ είλαη ε ελζπλαίζζεζε, ε γλεζηφηεηα, ε ζεηηθή 

εθηίκεζε, ν ζεβαζκφο, ε θαηαλφεζε θαη ε πξνζεθηηθή αθξφαζε. Απηά είλαη θαη ηα «φπια» 

ηεο ζεξαπείαο απηήο (Silani, Zucconi & Lamm, 2013). 

Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε εμεγεί ηε λεχξσζε σο απνηέιεζκα ζχγθξνπζεο ηεο 

πξαγκαηηθήο εζσηεξηθήο αλάγθεο θαη ηεο ςεχηηθεο εμσηεξηθήο αλάγθεο πνπ ιαλζαζκέλα έρεη 

δεκηνπξγεζεί απφ ηελ επηξξνή ησλ εμσηεξηθψλ εκπεηξηψλ. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 

ζύγθξνπζε ηνπ εαπηνύ κε ηελ εκπεηξία. Σν άηνκν έρεη μεγειάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ θη έρεη 

δεκηνπξγήζεη αλάγθεο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ κε απνηέιεζκα φηαλ 

ζπλεηδεηνπνηεί πσο νη αλάγθεο πνπ πξνζπαζεί λα εθπιεξψζεη (νη ςεχηηθεο) δελ ην 

ηθαλνπνηνχλ νπζηαζηηθά, αληηδξά ψζηε λα κελ αθήζεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηνπ λα 

θπξηαξρήζνπλ θη έηζη εθδειψλεη άγρνο (Kiernan, 1977).  

Απηή ε πξνζέγγηζε δελ ζα κπνξνχζε λα κε γλσξίζεη πνιέκηνπο απφ ην ςπραλαιπηηθφ 

ζηξαηφπεδν, αθνχ πνιινί εξεπλεηέο κηινχλ γηα δχν αληίζεηεο πξνζεγγίζεηο, ε κία αηζηφδνμε 

κε πίζηε ζην δπλακηθφ ηνπ αλζξψπνπ θη ε άιιε απαηζηφδνμε κε ηελ εξκελεία ησλ αηηηψλ ησλ 

πξνβιεκάησλ ηνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη δχν απηέο πξνζεγγίζεηο δελ είλαη αληίζεηεο: ππφ 

άιιν πξίζκα εμεγνχλ ηηο ίδηεο αθξηβψο δηεξγαζίεο αιιά κε άιιεο έλλνηεο θη ίζσο άιιεο 

βάζεηο. Ζ αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε πξφθεηηαη γηα κία «δεκνθξαηηθή» πξνζέγγηζε δίλνληαο 

βάξνο ζηελ ηζφηεηα θαη ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο. 
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2.3.β. Οι βιολογικέρ βάζειρ ηηρ πελαηοκενηπικήρ/ανθπυπιζηικήρ πποζέγγιζηρ: 

παπάθεζη επεςνηηικών δεδομένυν 

Ζ βηνινγηθή βάζε ηεο πειαηνθεληξηθήο πξνζέγγηζεο δελ έρεη πιήξσο απνθσδηθνπνηεζεί, 

φκσο έρνπλ γίλεη θάπνηεο πξνζπάζεηεο βαζηζκέλεο ζε πξφζθαηεο αλαθαιχςεηο φπσο απηή ησλ 

θαζξεπηηθώλ λεπξώλσλ απφ ηνπο Rizzolatti θαη Craighero (2004). Ζιεθηξνθπζηνινγηθέο 

θαηαγξαθέο ζε κατκνχδεο θη έπεηηα λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο ζε αλζξψπνπο έδεημαλ ηελ 

χπαξμε απηνχ ηνπ λεπξσληθνχ θπθιψκαηνο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε κίκεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο. Οη εξεπλεηέο έρνπλ θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο νη θαζξεπηηθνί λεπξψλεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ελζπλαίζζεζε θαζψο ελεξγνπνηνχληαη φρη ζηελ απιή κίκεζε αιιά ζηελ 

παξαθνινχζεζε θάπνηαο θίλεζεο ή πξάμεο ελφο άιινπ αηφκνπ (ελεξγνπνηνχληαη θαζξεπηηθνί 

λεπξψλεο πνπ εηδηθεχνληαη ζε απηφ ην είδνο θίλεζεο αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αηφκνπ) θαη ζηελ πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο θάπνηαο άπνςεο θάπνηνπ άιινπ (Buccino, 

Binkofski & Riggio, 2004). Μάιηζηα έρνπλ γίλεη κειέηεο πνπ απνδεηθλχνπλ πσο ν εγθέθαινο 

δηαζέηεη ηα αλάινγα αλαηνκηθά βηνινγηθά ζπζηήκαηα ψζηε λα δηαρσξίδεη πνηα είλαη ε άπνςε 

ηνπ εαπηνχ θαη πνηα θάπνηνπ άιινπ αηφκνπ εθηφο ηνπ εαπηνχ. Οη πεξηνρέο πνπ επζχλνληαη γη’ 

απηφλ ηνλ δηαρσξηζκφ είλαη ν δεμηόο έζσ βξεγκαηηθόο θινηόο θαη ν νπίζζηνο θξνηαθηθόο 

θινηόο νη νπνίνη ζπλδένληαη ζηελά αλαηνκηθά (Silani, Zucconi & Lamm, 2013). χκθσλα κε 

ηνπο Blakemore θαη Frith (2003), απηή ε ζχλδεζε καο θαζηζηά άμηνπο λα μερσξίδνπκε ηα 

αηζζεηηθά εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ εαπηφ καο θαη απηά πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Τπφ απηφ ην βηνινγηθφ πξίζκα ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα 

αληηιακβάλεηαη θάπνηα δηαθνξεηηθή άπνςε: απφ ηελ πιεπξά ησλ ςπρνζεξαπεπηψλ, 

ζπζηήκαηα ηνπ κεησπηαίνπ θινηνχ ηνπο βνεζνχλ λα «κπαίλνπλ ζηε ζέζε» ηνπ πειάηε ηνπο 

θαη λα ηνλ θαηαλννχλ, ρσξίο φκσο λα εκπιέθνπλ πξνζσπηθά ηνπο πξνβιήκαηα, θη απφ ηελ 

πιεπξά ησλ πειαηψλ, λα είλαη δεθηηθνί ζε κία πην βνεζεηηθή θαη μεθάζαξε άπνςε πνπ 

ελδερνκέλσο ηνπο δψζεη ν ςπρνζεξαπεπηήο ηνπο ψζηε «λα βγνπλ απφ ην αδηέμνδφ ηνπο».  

Δπηπιένλ, έλα αθφκε ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο αλζξσπηζηηθήο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

είλαη θαη ε άλεπ όξσλ απνδνρή. Νεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο, φπσο απηή ησλ Eisenberger, 

Lieberman θαη Williams (2003),  έρνπλ δείμεη φηη θαηά ηελ εκπεηξία ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ ν νπνίνο πξνθαιεί ςπρηθφ πφλν, παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα 

θάπνηεο πεξηνρέο πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαη θαηά ηελ εκπεηξία ηνπ ζσκαηηθνχ πφλνπ. 

Πξφθεηηαη γηα ην ξαρηαίν ηκήκα ηνπ πξόζζηνπ θινηνύ ηνπ πξνζαγσγίνπ θαη ην πξόζζην ηκήκα 

ηνπ θινηνύ ηεο λήζνπ πνπ επζχλνληαη γηα ην αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα ηεο δπζθνξίαο πνπ 

πξνθαιείηαη θαηά ηνλ ζσκαηηθφ ή θαη ςπρηθφ πφλν, θαζψο θαη γηα ηνλ πξσηνηαγή θαη 
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δεπηεξνηαγή ζσκαηναηζζεηηθό θινηφ θαη ηκήκα ηεο νπίζζηαο λήζνπ, πεξηνρέο ππεχζπλεο γηα ηα 

αηζζεηεξηαθά εξεζίζκαηα ηνπ ζσκαηηθνχ θαη ςπρηθνχ πφλνπ (Eisenberger, 2013). Γηα ηελ 

αλζξσπηζηηθή πξνζέγγηζε ε ςπρνζεξαπεπηηθή ζρέζε είλαη κηα θνηλσληθή ζρέζε θαηά  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.1. Παξνπζίαζε θάπνησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο αλζξσπηζηηθήο ζεσξίαο ξνπ 

Rogers, ησλ γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ θαη ησλ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ ησλ 

νπνίσλ ηελ ελεξγνπνίεζε πξνυπνζέηνπλ (Silani, Zucconi & Lamm, 2013).  

Απσέρ ηος Rogers Γνυζηικέρ διεπγαζίερ Δγκεθαλικέρ πεπιοσέρ 

 

 

Δλζπλαίζζεζε 

 πλαηζζεκαηηθή 

θνηλνπνίεζε 

 Γηαρσξηζκφο 

εαπηνχ-άιισλ 

 Τηνζέηεζε νπηηθήο 

γσλίαο άιισλ 

 Πξφζζηα λήζνο 

 Βξεγκαηνθξνηαθηθή 

έλσζε, 

 Πξνκεησπηαίνο θινηφο, 

 Μέζνο πξνκεησπηαίνο 

θινηφο,  

 Κξνηαθηθνί πφινη 

 

 

Σαχηηζε 

 

 πλείδεζε ηνπ 

εαπηνχ-απηνγλσζία 

 Γηαρσξηζκφο 

εαπηνχ-άιισλ 

 Μέζνο πξνκεησπηαίνο 

θινηφο,  

 Κξνηαθηθνί πφινη 

 Βξεγκαηνθξνηαθηθή 

έλσζε 

 Πξνκεησπηαίνο θινηφο 

 

 

Απνδνρή 

 

 

 Ρχζκηζε 

ζπλαηζζήκαηνο 

 Ραρηαίνο νπίζζηνο 

πξνκεησπηαίνο θινηφο 

 Μέζνο πξνκεησπηαίνο 

θινηφο 

 Κνγρνκεησπηαίνο 

θινηφο 

 

ηελ νπνία ν πειάηεο είλαη απνδεθηφο «φπσο είλαη». Δπνκέλσο, πξνάγεηαη ε πγεία απηψλ ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηελ εκπεηξία ηνπ ςπρηθνχ πφλνπ πνπ πξνθαιεί ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, κε ην λα δεκηνπξγείηαη ε αθξηβψο αληίζεηε εκπεηξία. Οπζηαζηηθά ε 

ξνηδεξηαλή πξνζέγγηζε δίλεη έκθαζε ζηελ πγεία θη φρη ζηελ αζζέλεηα ηνπ αηφκνπ, επνκέλσο 

ε ζεξαπεπηηθή ζρέζε πξνάγεη ην πγηέο δπλακηθφ ηνπ αηφκνπ, αθήλνληαο ην αζζελέο λα 

αηξνθήζεη (Schacter, Gilbert & Wegner, 2012). 

Δπηπιένλ, πνιινί άλζξσπνη θαηαθεχγνπλ ζηελ αλζξσπνθεληξηθή ςπρνζεξαπεία αθξηβψο 

επεηδή αηζζάλνληαη πσο δελ αλήθνπλ ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξφ ηνπο. χκθσλα κε ηνπο 

Elizuya θαη Rochlofs (2005), αλ νη επηδξάζεηο ηεο ςπρνζεξαπείαο βαζίδνληαη ζε γλσζηηθέο 
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δηεξγαζίεο φπσο κάζεζε θαη κλήκε, ηφηε ν θφβνο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ εκπνδίδεη 

ηέηνηνπ είδνπο δηεξγαζίεο (Silani, Zucconi & Lamm, 2013).  Δπνκέλσο, ε απνδνρή ζηελ 

ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία είλαη ηειηθά έλαο πνιύπινθνο θνηλσληθόο κεραληζκόο κε 

βηνινγηθέο βάζεηο, πνπ βνεζάεη ςπρνινγηθά θαη βηνινγηθά ζηελ ζεηηθή εμέιημε ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο.  

Γεληθφηεξα, ε δεκηνπξγία κίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ, 

φπσο ηελ πξφηεηλε ν Rogers (1942), απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα επηηεπρζεί ε 

αλάπηπμε ησλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ εγθεθάινπ. Οη ζηελνί θνηλσληθνί 

δεζκνί πξνάγνπλ ηελ απηνεθηίκεζε αιιά θαη ηελ άλεζε γηα ηελ έθθξαζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ψζηε απηά λα είλαη δηαζέζηκα πξνο αμηνιφγεζε. ηελ ςπρνζεξαπεία 

ζπκβαίλεη αθξηβψο απηφ: ν πειάηεο εθθξάδεη ειεχζεξα ηηο ζθέςεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ 

ρσξίο ηνλ θφβν ηεο επίθξηζεο θαη ηνπ αξλεηηθνχ ζρνιηαζκνχ, θη έηζη επηθεληξψλεηαη ζην λα 

απην-αμηνινγεζεί θαη λα επαλεθηηκήζεη εκπεηξίεο θαη ζπλαηζζήκαηα κε πην μεθάζαξε καηηά. 

Απηφ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ελεξγνπνίεζε γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ κάζεζεο ε νπνία πξνθαιεί 

ηελ αλάπηπμε θη αχμεζε ησλ ζπλάςεσλ. Απηφ έρεη ζπγθξηζεί κε ηηο επηδξάζεηο ησλ ζρέζεσλ 

πξνζθφιιεζεο ζηελ παηδηθή ειηθία ﮲  ζχκθσλα κε ηνλ Schore (1994), ε θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε πξνάγεη ηελ ελεξγνπνίεζε λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη απμεηηθψλ νξκνλψλ πνπ 

είλαη βαζηθνί ζηελ πιήξε αλάπηπμε ηνπ εγθεθάινπ. Αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία βηνινγηθά 

ιακβάλεη ρψξα θαη ζην επίπεδν ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο ζρέζεο ζηελ ελήιηθε δσή (Cozolino, 

2002). Μία απφ ηηο ζεκαληηθέο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηε κάζεζε θη 

ελεξγνπνηνχληαη θαη θαηά ηηο ζρέζεηο πξνζθφιιεζεο, είλαη θαη ε άδειε κλήκε. Απηή είλαη ην 

θέληξν ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη κέζσ απηήο ιεηηνπξγεί θαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή δηεξγαζία. 

Δπίζεο ρσξίο ηε ζσζηή ελεξγνπνίεζε ηεο άδειεο κλήκεο δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία κάζεζεο, θαζψο θαη νη ηερληθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θη εθηίκεζεο 

ησλ εξεζηζκάησλ απνζεθεχνληαη ζε απηήλ (Meyer, 2011). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν αλζξψπηλνο 

εγθέθαινο γίλεηαη δεθηηθφο ζηελ εθκάζεζε λέσλ δεμηνηήησλ πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ άλζξσπν 

λα επηιχζεη ηα παιηά πξνβιήκαηά ηνπ αιιά θαη λα αληηκεησπίζεη κε λέν ζζέλνο θαη ηα 

επεξρφκελα.  
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2.4. Άλλερ θεπαπεςηικέρ πποζεγγίζειρ 

 

ηελ αλάιπζε ηεο λεπξνεπηζηεκνληθήο πηπρήο ηεο ςπρνζεξαπείαο, δελ ζα κπνξνχζαλ λα 

ιείπνπλ πξνζεγγίζεηο φπσο ε ζπζηεκηθή, ε κνξθνινγηθή θαη ε ξατρηθή. Ζ εξεπλεηηθή 

δεκνζηεπκέλε βηβιηνγξαθία γηα ηνπο αθξηβείο βηνινγηθνχο κεραληζκνχο απηψλ ησλ 

πξνζεγγίζεσλ θαζψο θαη ηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα θαηαγεγξακκέλα πεξηζηαηηθά αιιαγψλ 

ζε λεπξσληθφ επίπεδν κεηά ηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνζεγγίζεσλ. Παξφια απηά γίλεηαη 

κία ζχληνκε αλαθνξά ζε απηά πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ φζεο λεπξσληθέο βάζεηο ηνπο είλαη 

ηεθκεξησκέλεο.  

 

2.4.α. Ζ ςζηημική πποζέγγιζη 

Οη απαξρέο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο έιαβαλ ρψξα πεξίπνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1950. ην 

έξγν ηνπο «Toward a Theory of Schizophrenia», νη Bateson, Jackson θαη Weakland (1956), 

παξνπζίαζαλ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα σο απνηέιεζκα κίαο 

δπζιεηηνπξγηθόηεηαο ζηελ επηθνηλσλία, απνξξίπηνληαο ςπραλαιπηηθέο θαη γλσζηηθν-

ζπκπεξηθνξηζηηθέο απφςεηο γηα ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο/ζπκβηβαζκνχο θαη ηα 

πξνβιεκαηηθά κνηίβα κάζεζεο, αληίζηνηρα. Οπζηαζηηθά, ε κειέηε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

ζχκθσλα κε απηήλ ηελ πξνζέγγηζε έγθεηηαη ζηε κειέηε ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηα ππφινηπα 

κέιε ησλ ζπζηεκάησλ ζηα νπνία αλήθεη ν άλζξσπνο. Σν άηνκν νδεγείηαη ζην γξαθείν ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή εμαηηίαο πξνβιεκάησλ ζηελ επηθνηλσλία ηνπ κε ηα κέιε θάπνηνπ 

ζπζηήκαηνο, θη απηφ αθξηβψο είλαη ην ζεκείν πνπ ρξεηάδεηαη δηφξζσζε θαη αιιαγή (Searight 

& Openlander, 1984).  

Αξρηθά, κειεηήζεθε ην πξψην ζχζηεκα ζην νπνίν αλήθεη ην άηνκν απφ ηε γέλλεζή ηνπ: ε 

νηθνγέλεηα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνγελεηαθψλ ζεξαπεηψλ δελ ήηαλ ε αλακελφκελε 

αιιά απηφ δελ ηε ζηακάηεζε απφ ηα λα απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα κία αξθεηά δηαδεδνκέλε 

πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλσληθψλ θαη ςπρηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ελδερνκέλσο 

αληηκεησπίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο (Searight & Openlander, 1984). χκθσλα κε ηνλ 

Μurry Bowen (1978), ε νηθνγέλεηα πξνζθέξεη έλα πιαίζην ζην νπνίν ην άηνκν κπνξεί λα 

απηνλνκεζεί θαη λα δηαρσξίζεη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

αλάγθεο ηνπ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο  ή ηνπιάρηζηνλ, απηφ είλαη ην πγηέο. Σν﮲ 

άγρνο είλαη απηφ πνπ εκπνδίδεη ηε δηαθνξνπνίεζε θαη νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζην λα 
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ζπκπεξηθέξεηαη πξσηφγνλα θη επηζεηηθά πξνο ηνπο άιινπο, δεκηνπξγψληαο πξνβιεκαηηθή 

αιιειεπίδξαζε (Cozolino, 2002). ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ν άλζξσπνο δε δηαθέξεη απφ ηα 

ππφινηπα δψα αθνχ ελεξγνπνηνχληαη ζπζηήκαηα πνπ είλαη θνηλά ζε φια φπσο ην κεηαηρκηαθό 

ζύζηεκα. Οπζηαζηηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο ελεξγνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ν 

λενθινηόο, πνπ θάλεη ηνλ άλζξσπν λα δηαθέξεη ζην δσηθφ βαζίιεην (Σζάκεο, 2009). Οη 

ζπζηεκηθέο κέζνδνη γηα ηελ κεγαιχηεξε εκπινθή ηνπ λενθινηνχ επηθεληξψλνληαη ζε  

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, αζθήζεηο ζπλεξγαζίαο θη εθπαίδεπζε απηνπεπνίζεζεο (Cozolino, 

2002). 

ε κία δπζιεηηνπξγηθή νηθνγέλεηα, ζηελ νπζία δπζιεηηνπξγεί ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

εγθεθάισλ ησλ κειψλ ηεο. Ζ ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία αλαδεηά ηξφπνπο εμηζνξξφπεζεο ησλ 

επηθνηλσλνχλησλ εγθεθάισλ κέζσ ξπζκίζεσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θινητθά, ππνθινητθά, 

αξηζηεξά θαη δεμηά δηαδηθαζηηθά λεπξηθά δίθηπα. Γηα λα ζπκβεί απηφ είλαη θξίζηκε ε ξχζκηζε 

ησλ ζπλαηζζεκάησλ, φπσο ην άγρνο πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Δάλ ηα ζπλαηζζήκαηα είλαη 

ζε πςειά επίπεδα, ηφηε παξεκπνδίδνληαη νη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζηελ 

αλαθαηαζθεπή ηνπ εαπηνχ ηνπ αηφκνπ θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπ κε ηελ ππφινηπε νηθνγέλεηα. 

Δπνκέλσο αλ ην άγρνο θαη άιια αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα κεησζνχλ ζε κέηξηα επίπεδα, ε 

θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ γίλεηαη ζε ζσζηφηεξα πιαίζηα απφ φηη πξηλ, κέζσ ζπλζέζεσλ ησλ 

λεπξψλσλ (Cozolino, 2002). Ζ ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε φκσο δελ πξνυπνζέηεη ηε 

ζπλεξγαζία αλψηεξσλ γλσζηηθψλ ζπζηεκάησλ, παξά ηελ εκπινθή γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ 

ζηε γεληθφηεξε ζπζηεκηθή δηαδηθαζία (Σζάκεο, 2009).  

χκθσλα κε ηνλ DeShazer (1982), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, 

ππάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα. Ο ςπρνζεξαπεπηήο απφ κφλνο ηνπ απνηειεί ην έλα ζχζηεκα, ν 

ζεξαπεπφκελνο ην άιιν θαη καδί νη δπν ηνπο δεκηνπξγνχλ έλα ηξίην ζχζηεκα πνπ πεξηέρεη 

ζηνηρεία θαη ησλ δχν πξψησλ ζπζηεκάησλ. Οη παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ην ζεκαληηθφηεξν 

ξφιν ζηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ κεηαμχ ηνπο θη επνκέλσο ηνπ ζεξαπεπηή θαη ηνπ 

ζεξαπεπφκελνπ κεηαμχ ηνπο, είλαη ε γιώζζα, ε ζπλείδεζε θαη ε ζπκπεξηθνξά. ε απηνχο ηνπο 

ηξεηο άμνλεο ζηεξίδνληαη νη δηεξγαζίεο πνπ ζπκβαίλνπλ εγθεθαιηθά θαηά ηελ αιιαγή πνπ 

πξνθαιεί ε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεία. Με ην λα επηθεληξψλεηαη ν ςπρνζεξαπεπηήο ζηα 

πξνβιήκαηα ηεο επηθνηλσλίαο ελεξγνπνηνχληαη θξνηαθηθέο δνκέο θαη πεξηνρέο ρσξνηαμηθήο 

αληίιεςεο, βνεζψληαο πεξηζζφηεξν ηελ αιιαγή γισζζηθψλ πηπρψλ. Ζ γιψζζα φκσο 

απνηειεί θη έλα κέζν ην νπνίν ρξεζηκεχεη ζαλ δίνδνο γηα ηνλ ςπρνζεξαπεπηή ψζηε λα 

θαηαλνήζεη ην πψο ν πειάηεο ηνπ έρεη θαηαζθεπάζεη ηνλ θφζκν. Γελ ππάξρεη ιάζνο ή ζσζηή 

θαηαζθεπή ηνπ πειάηε, απιά ππάξρεη θαη ην δεηνχκελν είλαη λα βξεζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 
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θινλίδεηαη ν πειάηεο απφ απηήλ. ηε ζπζηεκηθή ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία δε 

ζπκκεηέρνπλ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο κάζεζεο γηα ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο αιιά 

αλαθαηαζθεπάδνληαη θάπνηα ζεκεία ηνπ θφζκνπ πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ν πειάηεο πνπ ηνλ 

θαζηζηνχλ δπζιεηηνπξγηθφ ζηελ επηθνηλσλία ηνπ (Searight & Openlander, 1984).  

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ππνζηεξίδεη πσο αληηιακβαλφκαζηε ηνλ εαπηφ καο, κέζα απφ ηελ 

αιιειεπίδξαζή καο κε ηνπο άιινπο. Γη’ απηφ θαη ε κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ εαπηνχ καο. Απηή ε άπνςε θαζηζηά ηελ νηθνγέλεηα ην ζεκαληηθφηεξν 

αιιειεπηδξαζηηθφ ζχζηεκα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ ζπζηεκηθή νηθνγελεηαθή 

ςπρνζεξαπεία πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθνί γηα αλήιηθα άηνκα πνπ δπζθνιεχνληαη λα 

μερσξίζνπλ ηα φξηα ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζα ζηελ νηθνγέλεηα θαη γηα ελήιηθα άηνκα πνπ δελ 

έρνπλ θαηαθέξεη λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο (Cozolino, 2002).  
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2.4.β. Ζ θεπαπεία Gestalt 

Ηδξπηήο ηεο ςπρνινγίαο Gestalt είλαη ν Max Wertheimer (1880-1943) θαη άμηνη ζπλερηζηέο 

ηεο νη Kurt Koffla (1866-1941) θαη Wolfgang Kohler (1887-1967). Ζ επηζηήκε ηεο αληίιεςεο 

ρξσζηά πνιιέο απφ ηηο πηπρέο ηεο ζηελ Gestalt ςπρνινγία θαζψο απηή κειεηά ηηο νπηηθέο 

πιάλεο, ελψ αξγφηεξα αζρνιήζεθε θαη κε άιιεο αηζζεηηθέο πιάλεο, ηηο αθνπζηηθέο. Σν 

ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ζεσξίαο απηήο είλαη ε κνξθή, ην όινλ, ην ζχλνιν (ζηα γεξκαληθά 

gestalt ζεκαίλεη κνξθή κε ηελ έλλνηα κίαο ζπλνιηθήο νπζίαο). Σν νπηηθφ καο ζχζηεκα 

αληηιακβάλεηαη ηα νπηηθά εξεζίζκαηα ζε κνξθή ζπλφισλ θη φρη σο απνηέιεζκα επηκέξνπο 

ζηνηρείσλ. Ζ ζεσξία απηή βνήζεζε πνιχ ζηελ απνθσδηθνπνίεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο 

επεμεξγαζίαο αηζζεηεξηαθψλ πιεξνθνξηψλ (Schacter, Gilbert & Wegner, 2009). Γηα 

παξάδεηγκα, κέζσ ησλ νπηηθψλ πιαλψλ, νη επηζηήκνλεο θαηέιεμαλ ζε ηξεηο ηχπνπο 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή θαη ηνλ νπηηθφ θινηφ: ηνλ 

πξνζαγσγφ ηχπν (απφ ηνλ ακθηβιεζηξνεηδή ζηα νπηηθά θέληξα), ηνλ απαγσγφ ηχπν (απφ 

αλψηεξα ζε θαηψηεξα θινητθά επίπεδα) θαη ηνλ νξηδφληην (πιάγηεο ζπλδέζεηο ζην ίδην θινητθφ 

ζηξψκα). Ζ επεμεξγαζία φκσο ησλ πιεξνθνξηψλ δελ έγθεηηαη κφλν σο πξνο ην επίπεδν ζην 

νπνίν ιακβάλεη ρψξα αιιά θαη σο πξνο ην είδνο ησλ λεπξψλσλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη. 

Τπάξρεη νπζηαζηηθά έλα είδνο λεπξψλσλ γηα θάζε είδνο ζπζηαηηθνχ ηνπ εξεζίζκαηνο φπσο 

π.ρ. γηα ηε θσηεηλφηεηα. Απηφ νλνκάδεηαη απόθξηζε επηδεθηηθνύ πεδίνπ (Ehrenstein, 

Spillmann & Sarris, 2003) θαη φζνλ αθνξά ζηα νπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ιακβάλεη ρψξα ζε 

λεπξσληθά πξν-ξαβδσηά θινητθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζηνηρεηψδε ραξαθηεξηζηηθά ηνπο 

ζπληίζεληαη απφ λεπξψλεο ζηνλ πξόζζην θνηιηαθό θξνηαθηθό θινηό, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε 

καθξφρξνλε κλήκε. Αξγφηεξα αλαπηχρζεθε θαη ε δηαλπζκαηηθή ςπρνινγία –πξνέξρεηαη απφ 

ηελ Gestalt- ε νπνία κειεηά ηελ αληίιεςε ηεο θίλεζεο θαη ηελ λεπξσληθή επεμεξγαζία ησλ 

θηλεηηθψλ εξεζηζκάησλ (Sokolov, 1997).  

O ηδξπηήο ηεο ζεξαπείαο Gestalt είλαη ν Fritz Perls. Δίλαη γεγνλφο πσο ε ζεξαπεία απηή είλαη 

παξάγσγν ςπραλαιπηηθψλ πεπνηζήζεσλ, γη’ απηφ θαη ε ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία 

απαξηηψλεηαη κε ςπραλαιπηηθνχο φξνπο σο επί ην πιείζηνλ. ηφρνο ηεο Gestalt ζεξαπείαο 

είλαη λα απνθαιπθζνχλ ζηνλ αζζελή αζπλείδεηεο εκπεηξίεο ησλ νπνίσλ ηελ χπαξμε δελ 

γλψξηδε. Απηφ φκσο πνπ δηαθέξεη ζηελ Gestalt ζεξαπεία θαη ζηελ ςπρνδπλακηθή είλαη ην φηη 

ε πξψηε δίλεη έκθαζε ζηηο κε ιεθηηθέο εθθάλζεηο ηεο επηθνηλσλίαο. Αζπλείδεηεο 

ρεηξνλνκίεο, εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ θαη θηλήζεηο ησλ ρεξηψλ θαη ηνπ ζψκαηνο είλαη ιίγα 

κφλν απφ ηα ζηνηρεία ζηα νπνία επηθεληξψλεηαη ν ςπραλαιπηήο ψζηε λα απνθαιπθζνχλ ζην 

ζπλεηδεηφ, λα κεηακνξθσζνχλ ζε θσλεηηθή επηθνηλσλία (ιφγνο) θαη ηειηθά λα είλαη 
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δηαζέζηκα πξνο θαηαλφεζε θαη ζχλζεζε. Απηφ ζπκβαίλεη κε ηε ζπλεξγαζία λεπξσληθψλ 

θπθισκάησλ πνπ ειέγρνπλ γλσζηηθέο δηεξγαζίεο, ζπλαηζζήκαηα, ζπκπεξηθνξέο θη αηζζήζεηο. 

Έηζη ην άηνκν θηάλεη ζηελ σξίκαλζε θαη ηελ ςπρηθή πγεία. Ζ ζεξαπεία Gestalt απνηειεί έλα 

ηδηαίηεξν είδνο ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεξαπείαο θαη δελ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο (Cozolino, 

2002). 
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2.4.γ. Ζ Ραφσική θεπαπεία  

Ο Wilhelm Reich (1897-1957) ήηαλ καζεηήο ηνπ Sigmund Freud αιιά δελ θαηείρε πνηέ 

πηπρίν Ηαηξηθήο θη έηζη πνηέ δελ θαηάθεξε λα γίλεη κέινο ηνπ APA, ηνλ νπνίν θαη 

απνηεινχζαλ εθείλε ηελ επνρή κφλν ςπρίαηξνη. Ίζσο απηφο είλαη θη ν ιφγνο πνπ ε ξατρηθή 

ζεξαπεία, ζπάληα ζηε κνξθή ηεο, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζήκεξα θπξίσο απφ ςπρνιφγνπο θη 

ειάρηζηνπο ςπρηάηξνπο. Ο Reich ζπλδχαζε ηηο παξαδνζηαθέο θξνυδηθέο αξρέο κε θάπνηεο 

πξνζσπηθέο ηνπ ηδέεο γηα ηελ αηηηνινγία ηεο λεχξσζεο. Γηα ηνλ Reich θαη ηε ξατρηθή 

ζεξαπεία, ε λεχξσζε δελ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηνπ άιπηνπ νηδηπφδεηνπ ζπκπιέγκαηνο αιιά 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζηε βξεθηθή ειηθία. πσο θαη ε Anna Freud, έηζη θη ν Reich πίζηεπε πσο 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πγεία ή ηε λεχξσζε δηαδξακαηίδεη ν δεζκφο κε ηνλ θξνληηζηή ηνπ 

βξέθνπο, ζπλήζσο κε ηε κεηέξα. Αλάινγα κε ηελ χπαξμε ή φρη, ηελ έληαζε θαη ηελ πνζφηεηα 

ηεο κεηξηθήο θξνληίδαο θαηά ηε βξεθηθή ειηθία ην άηνκν ζα γίλεη λεπξσηηθφ ή φρη ζηελ 

ελήιηθε δσή ηνπ (Kiernan, 1977).  

Ο Reich πίζηεπε πσο ν θάζε άλζξσπνο πεξηβάιιεηαη –ςπρνινγηθά- απφ ηελ παλνπιία ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ, ηεο νπνίαο ηελ χπαξμε δελ γλσξίδεη θαη ε νπνία είλαη πξν-ιεθηηθήο κνξθήο, 

ελψ ζρεκαηίδεηαη θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο ηνπ. ε απηήλ ηελ παλνπιία 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη πξψηκεο άκπλεο πνπ δεκηνπξγεί ην άηνκν ψζηε λα κελ 

απνθαιπθζνχλ νη αζπλείδεηεο εκπεηξίεο ηνπ. Οπζηαζηηθά ζηφρνο ηνπ ςπραλαιπηή είλαη λα 

γλσζηνπνηήζεη ζην άηνκν ηελ χπαξμε ηεο παλνπιίαο ηνπο ψζηε λα απνθαιπθζνχλ νη άκπλέο 

ηνπ θη επνκέλσο νη αλακλήζεηο-αίηηα ηεο λεχξσζεο πνπ θξχβνληαλ ζην αζπλείδεηφ ηνπ. Απηή 

ε δηαδηθαζία πξνυπνζέηεη ηελ αλάκεημε νιφθιεξνπ ηνπ λεπξηθνύ ζπζηήκαηνο θη νιφθιεξνπ 

ηνπ ζψκαηνο. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ έλαο ξατρηθφο ςπραλαιπηήο ζα παξαθηλήζεη ηνλ 

αζζελή ηνπ λα ρξεζηκνπνηήζεη αθφκε θαη ην ζώκα ηνπ (ρεηξνλνκίεο, θηλήζεηο θιπ) γηα λα 

πεξηγξάςεη απηφ πνπ επηζπκεί (Cozolino, 2002). 

Δξεπλεηηθά ε ξατρηθή ςπραλάιπζε εμεηάδεηαη ζε επηζηεκνληθφ επίπεδν θαη δελ ππάξρνπλ 

αξθεηέο δεκνζηεχζεηο ψζηε λα ππάξμνπλ πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα ηνπο βηνινγηθνχο 

κεραληζκνχο απηήο ηεο ζεξαπείαο, πέξα απφ φζνπο έρνπλ γλσζηνπνηεζεί απφ ην πεδίν ηεο 

«απζεληηθήο» ςπραλάιπζεο (Cozolino, 2002).  
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2.5. Ζ ςνθεηική Φςσοθεπαπεία 

 

Παξνπζηάδεηαη έλα είδνο ςπρνζεξαπείαο πνπ ηηο ηειεπηαίεο ηέζζεξηο ή πέληε δεθαεηίεο έρεη 

βξεζεί ζηελ θεληξηθή ζθελή ησλ επηζηεκνληθψλ εμειίμεσλ ζην πεδίν ηεο κειέηεο ησλ 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ. Ζ ηάζε γηα ζχλζεζε πνπ νινέλα γίλεηαη θαη κεγαιχηεξε, έρεη 

νδεγήζεη ζε κία πνιπεπίπεδε ζχλζεζε: α. κεηαμχ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ 

ζηελ ςπρνπαζνινγία, β. κεηαμχ βηνινγηθψλ θαη ςπρνινγηθψλ κεηαβνιψλ ζηε βειηίσζε ηεο 

ςπρηθήο πγείαο, γ. κεηαμχ ςπρνζεξαπείαο θαη θαξκαθνζεξαπείαο θαη δ. κεηαμχ ησλ 

«δηαθνξεηηθψλ» ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ.  

 

2.5.α. Κοινοί θεπαπεςηικοί παπάγονηερ 

Οη ππάξρνπζεο ςπρνζεξαπεπηηθέο ζεσξίεο δελ είλαη αληίζεηεο θη αληαγσληζηηθέο κεηαμχ ηνπο 

φπσο ιαλζαζκέλα έρεη επηθξαηήζεη ζε κεξηθνχο θχθινπο. Με κία πξνζεθηηθή καηηά 

εληνπίδνληαη πνιιέο νκνηφηεηεο ζηηο απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ. Νεπξνεπηζηεκνληθά, φιεο νη 

ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ λεπξψλσλ θαη ηε ζχλζεζε ησλ 

λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ. πσο θαίλεηαη θη απφ ηελ παξαπάλσ λεπξνεπηζηεκνληθή αλάιπζε 

θάπνησλ ζεξαπεηψλ –θαζψο ππάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο θη είλαη δχζθνιν λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ φιεο ζε κία εξγαζία- φιεο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε είηε ζε επίπεδν 

εξκελείαο είηε ζε κεζνδνινγηθφ επίπεδν ηεο εθάζηνηε ζπλεδξίαο, ζηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο 

πνπ πηζαλφηαηα λα είλαη δηαηαξαγκέλεο ζηα πιαίζηα θάπνησλ ςπρηαηξηθψλ λφζσλ. Δπίζεο ε 

ζπλαηζζεκαηηθή αληηκεηψπηζε θαη ε ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηα εξεζίζκαηα ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη κία πηπρή πνπ ςπρνζεξαπεπηήο θαη ζεξαπεπφκελνο ζπλεξγάδνληαη γηα 

λα ηελ θαηεπζχλνπλ πξνο κία αζθαιέζηεξε θαη ζεηηθφηεξε γηα ηνλ αζζελή πνξεία. Απηφ 

βνεζάεη φρη κφλν ζηε ζπλεξγαζία ησλ ππεχζπλσλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη ζηελ 

επαξθή ζπλεξγαζία ηνπο, θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ε δξάζε θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηνπ αζζελνχο απφ ηνλ ίδην, πνπ ηνλ έρεη νδεγήζεη ζε ζχγρπζε, απμεκέλν 

άγρνο θαη ηειηθά ζε ςπρνπαζνινγηθέο εθδειψζεηο, νθείιεηαη ζε αλεπαξθή ζχλδεζε αιιά θαη 

κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ κελπκάησλ απφ ην έλα ζχζηεκα ζην άιιν. Σν ζηξεο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζηα πιαίζηα κίαο ηέηνηαο αηεινχο ζχλδεζεο, είλαη επίζεο έλαο θξίζηκνο ζηφρνο 

ηεο ςπρνζεξαπείαο, ν νπνίνο καδί κε ηηο πεξηφδνπο ζπλαηζζεκαηηθψλ «μεζπαζκάησλ» ζα 

πξέπεη λα κεηαβάιινληαη ζε πεξηφδνπο αζθάιεηαο θη εξεκίαο ζηα πιαίζηα ηεο 
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ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζπάζεηαο. ε απηά ηα αξκνληθά πιαίζηα, ν ζεξαπεπφκελνο κε ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ ςπρνζεξαπεπηή καζαίλεη λα αλαγλσξίδεη ηηο ζσκαηηθέο θαη ςπρνινγηθέο 

εθδειψζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αζζέλεηά ηνπ. Με ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο πηνζεηνχληαη 

θαη λέεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο θη νξγάλσζεο ησλ λέσλ εκπεηξηψλ ηνπ ζεξαπεπφκελνπ, 

ηερληθέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε απηέο πνπ ζπλήζηδε λα εθαξκφδεη ν ζεξαπεπφκελνο θαη 

ζπλέβαιαλ ζηελ έθπησζε ηεο ςπρηθήο ηνπ πγείαο. Με ηηο θαηλνχξηεο απηέο δεμηφηεηεο ν 

αζζελήο ζα κπνξεί λα αθνινπζεί κία πην «πγηή» πξνζέγγηζε ησλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ θη 

εθηφο ζεξαπείαο. ιεο νη παξαπάλσ βέβαηα θνηλέο πηπρέο ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ δηεξγαζηψλ 

έρνπλ ηε βάζε ηεο επηηπρεκέλεο έθβαζήο ηνπο ζηε δεκηνπξγία κίαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο θαη 

ππνζηήξημεο κεηαμχ ζεξαπεπηή θαη ζεξαπεπφκελνπ (Cozolino, 2002). ηα πιαίζηα απηήο ηεο 

ζρέζεο, ε ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ζην ζχλνιφ ηεο επηθεληξψλεηαη ζην παξφλ ηεο 

ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο θαη ηεο δσήο ηνπ ζεξαπεπφκελνπ ﮲  ζην «εδώ θαη ηώξα», έλαλ άμνλα  

πνπ βνεζάεη ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο θνηλσληθήο ξχζκηζεο ησλ ζρέζεσλ πνπ 

δεκηνπξγεί ην άηνκν ζηε δσή ηνπ. Απηφ βέβαηα επηηπγράλεηαη κε ηελ ελδνζθφπεζε ψζηε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζεη ν αζζελήο ηη είλαη απηφ πνπ ηνπ ζπκβαίλεη θαη κε αξγνχο αιιά ζηαζεξνχο 

ξπζκνχο λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε απηή (Jacobs & Powers, 2003).  

Γεδνκέλνπ φηη νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

αληηζηνηρνχλ ζε εγθεθαιηθέο δηεξγαζίεο πνπ δηαζρίδνπλ λεπξσληθέο νδνχο, ε ςπρνζεξαπεία 

έρεη σο θχξην ζηφρν ηε ζχλζεζε ησλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ εκπιέθνληαη ζε 

γλσζηηθέο, ζπλαηζζεκαηηθέο, αηζζεηηθέο θαη ζπκπεξηθνξηθέο δεμηφηεηεο, ψζηε λα επηηεπρζεί 

θαη κία ζπκπεξηθνξηζηηθή αιιά θαη λεπξσληθή αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ αζζελνχο απφ ηε 

ζεξαπεία. Οη πιεξνθνξίεο θαηά ηελ αλάπηπμε θαη «δηφξζσζε» απηψλ ησλ δεμηνηήησλ, 

γίλεηαη κε θαηεχζπλζε θαηαθφξπθε, δειαδή απφ θινηψδεηο ζε ππνθινηψδεηο πεξηνρέο θαζψο 

θαη κε θαηεχζπλζε νξηδφληηα, απφ ην έλα εκηζθαίξην ζην άιιν. Ζ θαηεχζπλζε ηελ νπνία ζα 

αθνινπζήζνπλ νη πιεξνθνξίεο είηε ζε επίπεδν αζζέλεηαο είηε ζε επίπεδν ςπρνζεξαπεπηηθφ 

εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε ςπρηθή λφζν θαη ηα ζπκπηψκαηά ηεο. Απηφ πνπ ιεηηνπξγεί σο 

νδεγφο ζε απηήλ ηελ απνζαθήληζε είλαη πσο ε θαηαθφξπθε ξνή πιεξνθνξηψλ αθνξά ηελ 

ελεξγνπνίεζε, επεμεξγαζία θαη νξγάλσζε ησλ αληαλαθιαζηηθψλ, ησλ παξνξκήζεσλ θαη ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ελψ ε νξηδφληηα, ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαγσγή γιψζζαο θαη φπνηα άιιε 

ιεθηηθή κεηάδνζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζθέςεσλ ηνπ αηφκνπ. Ζ αιεμηζπκία, ε θαηάζιηςε 

θαη ε καλία είλαη ςπρηθέο θαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε δπζιεηηνπξγία ησλ ζπλδέζεσλ 

απηψλ ησλ πεξηνρψλ, θπξίσο ζηνλ κεησπηαίν θινηφ (Cozolino, 2002). Απηέο νη 

δπζιεηηνπξγίεο είηε ζηελ θαηαθφξπθε είηε ζηελ νξηδφληηα κεηάδνζε ζεκάησλ νδεγεί θαη ζε 
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λεπξνρεκηθφ επίπεδν, αθνχ έρνπλ εληνπηζηεί ζε πνιιέο ςπρνπαζνινγηθέο δηαηαξαρέο 

αλσκαιίεο ζηηο ζπγθεληξψζεηο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, 

φπσο έρεη επεμεγεζεί θαη ζε παξαπάλσ ελφηεηα. ε απηφ ην ζεκείν εληνπίδεηαη θαη ε 

ζχλδεζε ςπρνζεξαπείαο θαη θαξκαθνζεξαπείαο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ εμηζζνξφπεζε ηνπ 

αζζελνχο (Andreasen, 2001).  

ζνλ αθνξά ζηα ζπλαηζζήκαηα, απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ςπρνπαζνινγίαο 

θαη ηεο φπνηαο ςπρνζεξαπεπηηθήο αληηκεηψπηζεο. Απνηεινχλ έλαλ αμηφινγν δείθηε γηα ην 

πψο θαη ζε πνηνλ βαζκφ βηψλεηαη θάπνηα εκπεηξία απφ ην άηνκν θαζψο θαη γηα ην αλ φπνηα 

ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε έρεη απνηέιεζκα ζηελ επαλαθνξά ηεο νκνηφζηαζεο ζην Νεπξηθφ 

χζηεκα (Panksepp, 1998). Ο θχξηνο ζηφρνο απηήο ηεο πηπρήο ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο. ιεο νη ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ ζηξεο, φρη κφλν γηα ηελ επίηεπμε ηεο εξεκίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ αηφκνπ 

αιιά θη επεηδή ην ζηξεο απνηειεί ηνλ πιένλ αηηηνινγηθφ παξάγνληα γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο 

αιιά θαη ηηο ςπρσηηθέο δηαηαξαρέο (Νέζηνξνο, 2012). πλαηζζεκαηηθέο δηεξγαζίεο κπνξνχλ 

λα ειέγρνληαη απφ θαηαθφξπθε ή θαη νξηδφληηα κεηάδνζε. Ο ξφινο ινηπφλ ησλ θινητθψλ θαη 

ππνθινητθψλ πεξηνρψλ θαζψο θαη ησλ εκηζθαηξίσλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηηο ιεηηνπξγίεο 

πνπ δηαηαξάζζνληαη ζε θαηαζηάζεηο έθπησζεο ηεο ςπρηθήο πγείαο. ρεηηθά κε ηα 

ζπλαηζζήκαηα, ην δεμί εκηζθαίξην είλαη απηφ πνπ επζχλεηαη γηα ηηο πην πξσηφγνλεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθέο εθδειψζεηο, έηζη ηα ζπλαηζζήκαηα άγρνπο, ζηξεο, αλεζπρίαο νθείινληαη ζε 

δπζιεηηνπξγία δεμηψλ θινητθψλ θαη δεμηψλ ππνθινητθψλ πεξηνρψλ. Βέβαηα ε θαηαλφεζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ θαη ε απνδνρή φηη εκπιέθνληαη ελεξγά ζε ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, δελ 

είλαη απφιπηε απφ ην πεδίν ησλ λεπξνεπηζηεκψλ. Απηφ ίζσο αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ε λεπξνεπηζηεκνληθή έξεπλα μεθηλά ζπλήζσο απφ πεηξάκαηα κε δσηθά κνληέια, γεγνλφο πνπ 

είλαη αδχλαην κε ηα ζπλαηζζήκαηα, αθνχ απηφ είλαη ραξαθηεξηζηηθφ κφλν ηνπ αλζξψπηλνπ 

γέλνπο. Φπρνζεξαπεπηηθά, ηα ζπλαηζζήκαηα γίλνληαη ην κέζν κε ην νπνίν ην άηνκν 

δεκηνπξγεί θάπνηεο άκπλεο θαη ζηξαηεγηθέο αληίιεςεο ησλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ. Απηέο 

είλαη πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηα πιαίζηα κίαο ζρέζεο ππνζηήξημεο θη εκπηζηνζχλεο λα κεησζεί ην 

άγρνο θαη ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηελ φπνηα ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή 

(Cozolino, 2002).  

Ζ ζχλζεζε ησλ Νεπξνεπηζηεκψλ θαη ηεο Φπρνζεξαπείαο είλαη πεξηζζφηεξν κία επηηαγή ησλ 

ηειεπηαίσλ 40 ρξφλσλ, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε φρη κφλν απφ ηελ ηάζε πξνο εμεξεχλεζε ησλ 

ςπρνινγηθψλ θαηλνκέλσλ λεπξνεπηζηεκνληθά σο απφδεημε γηα ηελ αιεζηλή ηνπο ππφζηαζε  
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ΠΗΝΑΚΑ 2.2. Κνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο ζε φιεο ηηο ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, 

πνπ απνζθνπνχλ ζε έλα ζεηηθφ απνηέιεζκα (Lambert, 1992). 

Παπάγονη. Τποζηήπιξηρ Παπάγονηερ Μάθηζηρ Παπάγονηερ Γπάζηρ 

Κάζαξζε πκβνπιή Ρχζκηζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο 
Αλαγλψξηζε κε ηνλ 

ζεξαπεπηή 

πλαηζζεκαηηθή 

εκπεηξία/βίσκα 

 

Γλσζηηθή εθπαίδεπζε 

 

 

Μείυζη ηηρ απομόνυζηρ 

 

Αθνκνίσζε 

πξνβιεκαηηθψλ εκπεηξηψλ 

Δλζάξξπλζε ηεο 

αληηκεηψπηζεο θφβσλ, ηεο 

ιήςεο ξίζθσλ θαη ησλ 

πξνζπαζεηψλ εθπαίδεπζεο 

 

Θεηική ζσέζη 

Αιιαγή πξνζδνθηψλ γηα 

ηελ πξνζσπηθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα 

 

Πξνζνκνίσζε 

Καζεζχραζε Γλσζηηθή κάζεζε Δμάζθεζε 

 

Απελεςθέπυζη ένηαζηρ 

Δπηδηνξζσηηθή 

ζπλαηζζεκαηηθή εκπεηξία 

 

Γνθηκή πξαγκαηηθφηεηαο 

 

Γομή-Καηαζκεςή 

Δμεξεχλεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ πιαηζίνπ 

αλαθνξάο 

 

Δκπεηξία ηεο επηηπρίαο 

Θεξαπεπηηθή ζπκκαρία Αλαηξνθνδφηεζε Δξγαζία 
Γξαζηηθή ζπκκεηνρή 

ζεξαπεπηή-πειάηε 

 

Γηνξαηηθφηεηα 

 

Δηδίθεπζε ζεξαπεπηή Λνγηθή  

Εεζηαζηά, εβαζκφο, 

Δλζπλαίζζεζε, Απνδνρή 

θαη Γλεζηφηεηα ζεξαπεπηή 

  

Δκπηζηνζχλε   

 

αιιά θαη απφ κία ηάζε πξνο ζύλζεζε. Ζ ζχγρξνλε ςπρνζεξαπεπηηθή ηαθηηθή ηείλεη λα 

ζπκπεξηιακβάλεη πνιιέο πιεπξέο πξνο φπνηα εμήγεζε ηεο ςπρνπαζνινγίαο: είηε απηφ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ αηηηνινγία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ φπνπ ζπκκεηέρνπλ πνιινί παξάγνληεο 

(πεξηβάιινλ, θιεξνλνκηθφηεηα, γνλίδηα, βηνινγηθνί παξάγνληεο θη εμσηεξηθνί παξάγνληεο), 

είηε κε ηελ κειέηε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ (ζε 

ςπρνινγηθφ επίπεδν θαη ζε λεπξνβηνινγηθφ επίπεδν), είηε  κε ην λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

πνιινί παξάγνληεο (είδνο αζζέλεηαο, ζπλζήθεο δσήο αζζελνχο, πξνζσπηθφηεηα θη 

ηδηνζπγθξαζηαθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αζζελνχο, πξνζσπηθφηεηα θη ηδηνζπγθξαζηαθά 

ραξαθηεξηζηηθά ςπρνζεξαπεπηή θ.ά.) σο πξνο ην πνηεο πξνζεγγίζεηο ζα ήηαλ θαιχηεξν λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θάζε πεξίπησζε. Αλαθνξηθά κε ηελ ηειεπηαία πηπρή ηεο ζπλζεηηθήο 

ηάζεο ησλ ρξφλσλ καο, παξαηίζεηαη έλα ηειεπηαίν ςπρνζεξαπεπηηθφ κνληέιν, ην πλζεηηθφ, 
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ην νπνίν ιαλζαζκέλα πηζηεχεηαη πσο πξφθεηηαη γηα έλα λέν κνληέιν ζεξαπείαο, θαζψο έρεη 

ηηο ξίδεο ηνπ ήδε απφ ηελ αξραηφηεηα (Νέζηνξνο, 2012).  
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2.5.β. Σο ςνθεηικό και ηο Δκλεκηικό μονηέλο 

Ζ αθεηεξία ζχλζεζεο κεηαμχ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηνπνζεηείηαη, ζηε ζχγρξνλε 

επνρή, θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1930 φηαλ ν Thomas French ζε ζπλεδξίαζε ηεο American 

Psychiatric Association (ΑΡΑ), παξνπζίαζε νκνηφηεηεο κεηαμχ ηεο ςπραλάιπζεο θαη ηεο 

ζεσξίαο εμαξηεκέλεο κάζεζεο ηνπ Pavlov (1932). Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα 

παξνπζηάζηεθαλ νη θνηλνί ζεξαπεπηηθνί παξάγνληεο ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

απφ ηνλ Rosenzweig. χκθσλνο κε ηηο παξαπάλσ δεκνζηεχζεηο ήηαλ θη ν John Watson, φπνπ 

ην φλνκά ηνπ έρεη ζπλδπαζηεί κε ηε πκπεξηθνξηζηηθή ζεσξία. Ο Watson πίζηεπε ζε κία 

θνηλή πνξεία ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θη φρη ζε μερσξηζηέο θαηεπζχλζεηο: ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα νη ςπρνζεξαπείεο κνηάδνπλ, δε δηαθέξνπλ. Με απηήλ ηε γεληθφηεξε άπνςε ε 

δεθαεηία ηνπ 1940 γλψξηζε ηε δεκνζίεπζε ηνπ βηβιίνπ «πκπεξηθνξά θαη Νεχξσζε» 

(«Behavior and Neurosis») ηνπ Masserman (1943), ζην νπνίν παξνπζηάδεηαη ε ςπραλάιπζε 

κε βάζεηο λεπξνβηνινγηθέο. Ο Woodworth ζηα ηέιε απηήο ηεο δεθαεηίαο έθαλε ιφγν γηα 

αλεπάξθεηα ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη γηα ζχλζεζή ηνπο γηα έλα θαιχηεξν 

ςπρνζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα. Ο Thorne (1950) πξφηεηλε πσο κία απνηειεζκαηηθή θαη πην 

«ζίγνπξε» ζχλζεζε είλαη απηή ηνπ βηνινγηθνχ κνληέινπ κε φπνην είδνο ςπρνζεξαπείαο 

θαζψο δελ βξέζεθε λα ζπγθξνχεηαη κε θαλέλα. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, ν Glad 

ζπλερίδνληαο ην «ζπλζεηηθφ δφγκα», απνδνθίκαζε ηηο απζεληηθέο ςπρνζεξαπείεο θαζψο ηηο 

ζεσξνχζε κνλφπιεπξεο θαη ρσξίο ηελ απαηηνχκελε επειημία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξφηεηλε πσο 

νη κειινληηθνί ςπρνζεξαπεπηέο ζα πξέπεη λα εθπαηδεχνληαη ζε φιεο ηηο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα 

απνθηνχλ ζθαηξηθέο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ κία «ειεπζεξία βνχιεζεο» ζηελ 

επηινγή ησλ ηερληθψλ θαη ησλ κεζφδσλ γηα ηα πεξηζηαηηθά ηνπο (Hawkins & Nestoros, 1997).  

ηε δεθαεηία ηνπ 1960 δεκνζηεχεηαη ην βηβιίν ηνπ Frank «Πξνζέγγηζε θαη Θεξαπεία» 

(«Persuasion and Healing») ζην νπνίν ππνζηεξίδεηαη πσο νη επηδξάζεηο ησλ ςπρνζεξαπεηψλ 

είλαη θνηλέο. Ο Carl Rogers δεκνζηεχνληαο ηελ πειαηνθεληξηθή ζεξαπεία ηνπ, πξνηείλεη 

ηαπηφρξνλα ηε κειέηε ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο δηαδηθαζίαο, επεμεγψληαο πσο ζεσξεηηθά νη 

ζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο έρνπλ θζαξεί θαη ρξήδνπλ αλαλέσζεο κε ηα δεδνκέλα θαη ηηο 

αλάγθεο ηεο επνρήο. Σελ ίδηα επνρή, αθφκε θη επηζηήκνλεο νη νπνίνη δελ ήηαλ ζχκθσλνη κε 

ηε ζπλζεηηθή ηάζε ησλ εκεξψλ ηνπο, φπσο ν Wolf, δελ κπνξνχζαλ λα απαξλεζνχλ φηη απηή ε 

εμέιημε ήηαλ αλαπφθεπθηε. ρεδφλ ηαπηφρξνλα παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ησλ νκνηνηήησλ 

θαη ησλ δηαθνξψλ ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ απφ ηνλ Patterson (1967). Με ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ εμειίζζεηαη ε δηαδηθαζία ζχλζεζεο θη έηζη κειεηψληαη εκπεηξηθά θαη νη 

επηκέξνπο ηερληθέο δηαθφξσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ ξεπκάησλ ζε ζχλζεζε. Έλα ηέηνην 
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παξάδεηγκα απνηειεί απηφ ηνπ Kraft, ν νπνίνο ρξεζηκνπνίεζε εκπεηξίεο πνπ είραλ 

απνζεθεπηεί ζην αζπλείδεην ηνπ αζζελνχο ζηε ζπζηεκαηηθή απεπαηζζεηνπνίεζε (1969). Ο 

Marmor, απνηειεί επίζεο κία ζεκαληηθή θπζηνγλσκία γηα ηελ πνξεία ηεο ζπλζεηηθήο 

ςπρνζεξαπείαο, θαζψο απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη κεηά είλαη ζηαζεξά ζην 

πξνζθήλην ησλ εμειίμεσλ. Ζ κειέηε ηνπ θαη ην έξγν ηνπ είραλ λα θάλνπλ κε ηνλ άμνλα θαηά 

ηνλ νπνίν ε ςπρνζεξαπεία είλαη κηα δηαδηθαζία κάζεζεο, θη απηφ ηζρχεη γηα φιεο ηηο 

πξνζεγγίζεηο, επνκέλσο θάζε πηζαλφο ζπλδπαζκφο ζα κπνξνχζε λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, 

αλ θαη ν ίδηνο επηθεληξψζεθε πεξηζζφηεξν ζηε ζχλζεζε ςπρνδπλακηθήο θαη 

ζπκπεξηθνξηζηηθήο ζεξαπείαο. Ηδηαίηεξα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 δεκνζηεχζεθαλ πνιιέο 

ζπλζεηηθέο «δνπιεηέο», νη νπνίεο κηινχζαλ γηα ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ κεηαμχ ηνπο θαη ζηελ πξάμε. Σν 1981, ν Arnkoff, ζπλδχαζε 

ηερληθέο ηεο γλσζηηθήο ζεξαπείαο κε ηελ ηερληθή ηεο άδεηαο θαξέθιαο απφ ηε ζεξαπεία 

Gestalt. Ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980 άξρηζε λα γίλεηαη θη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ 

εθιεθηηθψλ θαη ζπλζεηηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Hawkins & Nestoros, 1997). 

Θα κπνξνχζακε λα πνχκε βέβαηα πσο ην έλα είλαη ε ζπλέρεηα ηνπ άιινπ, φκσο ππάξρνπλ 

θάπνηεο βαζηθέο θαη πνιχ ρξήζηκεο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο ψζηε λα κε ζπγρένληαη νη δχν 

θαηεπζχλζεηο. χκθσλα κε ηνπο Norcross θαη Newman (1992), ην εθιεθηηθφ κνληέιν έρεη 

κειεηεζεί θη έρεη ρηίζεη ηα ζεκέιηα ηνπ πάλσ ζε έλα έδαθνο εκπεηξηθφ, ελψ ην ζπλζεηηθφ ζε 

ζεσξεηηθφ. Απηφ ίζσο θάλεη θαη ηα εθιεθηηθά ςπρνζεξαπεπηηθά κνληέια λα είλαη πην 

ξεαιηζηηθά σο πξνο ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζεσξία ηνπο. Δπηπιένλ, ην εθιεθηηθφ κνληέιν 

γηα λα δεκηνπξγεζεί ζηεξίρζεθε ζηηο δηαθνξέο ησλ δηαθφξσλ άιισλ ξεπκάησλ θη φρη ζηα 

θνηλά ζεκεία φπσο ηα ζπλζεηηθά κνληέια. κσο, ηα εχζεκα ηεο πξσηνηππίαο ηα θξαηά ε 

ζπλζεηηθή πξνζέγγηζε θαζψο γηα θάζε ζχλζεζε δεκηνπξγνχληαη θαηλνχξηεο ηερληθέο κε βάζε 

ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζπλδπαζκφ ζεξαπεηψλ, ελψ ην εθιεθηηθφ απιά ηεξεί ηηο πξνυπάξρνπζεο. 

Απηφ βέβαηα δελ αθαηξεί απφ ην εθιεθηηθφ κνληέιν ηελ αμηνπηζηία ηνπ, θαζψο νη ζπλδπαζκνί 

είλαη ακέηξεηνη φπσο θαη ηα επηκέξνπο κνληέια πνπ ππάξρνπλ (Νέζηνξνο, 2012).  

 Σερληθφο Δθιεθηηζκφο θαη Πνιπκνξθηθή Θεξαπεία 

Ο εθιεθηηζκφο σο θίλεκα θαη πην ζπγθεθξηκέλα σο ζχλνιν ςπρνζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ, 

εηζήρζε απφ ηνλ Arnold Lazarus ην 1967 ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν «Σερληθφο Δθιεθηηζκφο». 

Απηφ ην ςπρνζεξαπεπηηθφ είδνο εμαξρήο ππνζηήξημε ηελ εκπεηξηθή θαη θιηληθή παξαηήξεζε 

γηα ηελ εμέιημή ηνπ παξά ηηο ζεσξεηηθέο απφςεηο (Hawkins & Nestoros, 1997). Πιένλ 

ππάξρεη πιήζνο ςπρνζεξαπεπηψλ πνπ αθνινπζνχλ εθιεθηηθέο θαηεπζχλζεηο, επηιέγνπλ απφ 

ηελ πνιχ κεγάιε πνηθηιία ςπρνζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ απηέο πνπ ζεσξνχλ πσο ηαηξηάδνπλ 
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ζηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπο αιιά θαη ζηα πεξηζηαηηθά πνπ έρνπλ απέλαληί ηνπο. Ζ επηινγή φκσο 

κίαο ηερληθήο δελ ζπλεπάγεηαη θαη ηελ απφιπηε ζπκθσλία ηνπ επαγγεικαηία κε ηε ζεσξία 

κέζα απφ ηελ νπνία γελλήζεθε απηή ε ηερληθή ﮲  απηφο είλαη θη έλαο βαζηθφο άμνλαο πνπ 

δηαρσξίδεη ηε ζχλζεζε απφ ηνλ εθιεθηηζκφ. Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ Marmor (1990), κία 

απνηειεζκαηηθή ςπρνζεξαπεπηηθή ηερληθή δελ είλαη απαξαίηεην λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε κία 

εμίζνπ αμηφπηζηε ζεσξία. Δπηπιένλ, έλα πνιχ ζεηηθφ ζηνηρείν ηνπ εθιεθηηζκνχ έλαληη ηεο 

ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο είλαη φηη κε ηελ επηινγή επηκέξνπο κεζφδσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ακέηξεησλ ζπλδπαζκψλ, ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνζεξαπείαο επέξρεηαη αλά δεθαεηία 

κε κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο απφ φηη κε ηε ζπλζεηηθή (Lazarus & Beutler, 1993).  

Ζ ζπκβνιή ηνπ Arnold Lazarus φκσο δελ ζηάζεθε κφλν ζηνλ ηερληθφ εθιεθηηζκφ αιιά θαη 

ζηε δεκηνπξγία κίαο λέαο ζεξαπείαο βαζηζκέλεο ζε απηφλ, ηεο Πνιπκνξθηθήο ζεξαπείαο. Ζ 

ζεξαπεία απηή ζηεξίδεηαη θαη πξνάγεη ηε κάζεζε κέζα ζηα πιαίζηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθή 

ηερληθήο. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ πσο έρεη ηηο θαηαβνιέο ηεο ζηε ζεξαπεία ηεο κάζεζεο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο. Μάιηζηα γηα ηελ Πνιπκνξθηθή ζεξαπεία ε κάζεζε είλαη ην φπιν γηα 

ηελ απνθπγή ηεο ππνηξνπήο ησλ αζζελψλ. Καη πξνζαξκνζκέλε ζηελ ηάζε ηεο επνρήο πξνο 

αλαδήηεζε ελφο λεπξνεπηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ φρη κφλν γηα ηελ αηηηνινγία θαη ηελ πνξεία 

ηεο φπνηαο ςπρηαηξηθήο λφζνπ αιιά θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο, ε 

πνιπκνξθηθή ζεξαπεία, δίλεη κεγάιε έκθαζε ζην λεπξνβηνινγηθφ γίγλεζζαη ησλ αζζελψλ. Οη 

βαζηθνί παξάγνληεο γηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε πκπεξηθνξά (Behavior), πλαίζζεκα 

(Affect), Αίζζεζε (Sensation), Απεηθφληζε (Imagery), Γλσζηηθέο δηεξγαζίεο (Cognition), 

Δλδνπξνζσπηθφο παξάγνληαο (Interpersonal), Φάξκαθα/Βηνινγηθφο παξάγνληαο 

(Drugs/Biologicals). Απηνί νη επηά παξάγνληεο ζρεκαηίδνπλ κε ηα αξρηθά ηνπο ζηελ αγγιηθή 

νξνινγία ηνπο ην B.A.S.I.C. I.D., δειαδή ην ζχλνιν ησλ παξαγφλησλ πνπ απνηεινχλ ηελ 

αλζξψπηλε θχζε ﮲  γη’ απηφ θαη ε ζεξαπεία απηή νλνκάδεηαη Πνιπκνξθηθή. ινη απηνί νη 

παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ δελ ζπκβαίλεη κφλν θαηά ηελ θνηλσληθή δσή 

αιιά θαη ζηα πιαίζηα ηεο ςπρνζεξαπείαο, αθνχ ην άηνκν αιιειεπηδξά θαη κε ηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή ηνπ κέζα απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ ζεξαπεπηηθή ζρέζε ζχκθσλα κε ηελ πειαηνθεληξηθή ζεξαπεία ηνπ Rogers, φκσο δελ 

είλαη επαξθήο. Ο Lazarus, ζεσξεί πσο νη επηδξάζεηο απηήο ηεο ζρέζεο ζηνλ αζζελή είλαη 

ζεκαληηθφηαηεο αιιά απφ κφλεο ηνπο δελ νδεγνχλ ζην επηζπκεηφ ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα 

(Lazarus, 2002).  
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 πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία (Synthetiki Psychotherapia) 

Έλα είδνο ζπλζεηηθήο ςπρνζεξαπείαο είλαη θαη ην ζπλζεηηθφ εθείλν κνληέιν πνπ είλαη 

πξνζαξκνζκέλν ζηα δεδνκέλα ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θη έρεη πξνηαζεί απφ ηνλ 

Ησάλλε Ν. Νέζηνξνο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. Σν κνληέιν απηφ έρεη επεξεαζηεί απφ ηελ 

ειιεληθή αξραηφηεηα θαη πξννξίδεηαη γηα φπνηα ςπρηαηξηθή παζνινγία, αθφκε θαη ςπρσηηθή. 

Σν κνληέιν απηφ ζηεξίδεηαη ζηελ αηζηνδνμία γηα κία κφληκε αιιαγή ζην ζπλερέο πγείαο-

ςπρνπαζνινγίαο, πξνο ηελ πξψηε θαηεχζπλζε θπζηθά. Οη βαζηθέο αξρέο ηνπ παξνπζηάδνληαη 

ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 2.2 (Hawkins & Nestoros, 1997).  

Μία απφ ηηο βαζηθέο αξρέο απηνχ ηνπ κνληέινπ ππνζηεξίδεη πσο ε πλζεηηθή Φπρνζεξαπεία 

ηνπ Ησάλλε Ν. Νέζηνξνο είλαη θαηάιιειε γηα φιεο ηηο ςπρηαηξηθέο θαη κε θαηαζηάζεηο θαη 

πξνζαξκφδεηαη ζηηο πξνθιήζεηο θάζε πεξίζηαζεο. Μάιηζηα, κεηά απφ θάπνηα ρξφληα απφ ηελ 

παξνπζίαζε απηνχ ηνπ κνληέινπ, εθδφζεθε θαη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ γηα 

πεξηπηψζεηο ζρηδνθξέλεηαο. Έλα απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία απηνχ ηνπ κνληέινπ είλαη βέβαηα ε 

ζχλζεζε ςπρνινγηθψλ θαη λεπξνεπηζηεκνληθψλ ππνβάζξσλ ζηελ αηηηνινγία ηεο θάζε 

ςπρνπαζνινγίαο. Αξρηθά, ην άγρνο έρεη ζπλδεζεί άκεζα κε ηελ εθδήισζε ςπρσζηθψλ 

ζπκπησκάησλ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ε εθαξκνγή κηαο ζεηξάο αγρνιπηηθψλ κεζφδσλ ηνπ 

πλζεηηθνχ κνληέινπ έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη ηθαλή λα κεηψζεη ην άγρνο ηνπ αζζελνχο, 

φπσο επέδεημαλ ςπρνκεηξηθέο κεηξήζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ ςπρνζεξαπεία. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

έξεπλα ησλ Νέζηνξνο, Καιατηδάθε & Εγαληδνχξε (1999), κε ρνξήγεζε ηεο θιίκαθαο SLC-90 

ζε ζρηδνθξελείο θπξίσο αζζελείο, ν παξαλντθφο ηδεαζκφο, ν ςπρσηηζκφο θαη ην άγρνο 

κεηψλνληαλ κεηά απφ επηηπρεκέλεο ζπλεδξίεο. Απηή ε επηηπρία πηζαλφηαηα λα έρεη ηηο ξίδεο 

ηεο ζε λεπξνθπζηνινγηθνχο κεραληζκνχο άγρνπο (Νέζηνξνο, 2000).  

 

ΠΗΝΑΚΑ 2.3. πλνςίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ κνληέινπ πλζεηηθήο Φπρνζεξαπείαο ηνπ 

θαζεγεηή Ησάλλε Ν. Νέζηνξνο, φπσο ηελ πξφηεηλε ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Hawkins & 

Nestoros, 1997). 

ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΤΝΘΔΣΗΚΖ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

 χλζεζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ζεσξηψλ πξνζσπηθφηεηαο θαη 

ςπρνπαζνινγίαο, θαζψο θαη κνληέισλ ςπρνζεξαπείαο πνπ θαίλνληαη αληίζεηα 

 Ζ ζχλζεζε απηή είλαη δπλαηή γηα φιεο ηηο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο 

 εκαληηθή ε αλαδήηεζε ησλ ςπρνθνηλσληθψλ εκπεηξηψλ ηνπ αηφκνπ, κε 

έκθαζε ζηελ παηδηθή ειηθία 

 Μάζεζε αλαγλψξηζεο ζθέςεσλ θαη ζπλαηζζεκάησλ  
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 Σν άηνκν είλαη ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ: απηό-

έιεγρνο 

 Ο ηειηθφο ζηφρνο ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη ε αλάθηεζε ηεο ςπρηθήο εξεκίαο θη 

επράξηζηεο δηάζεζεο 

 Αλάπηπμε ηεο αηζηνδνμίαο ηνπ αηφκνπ (γλσζηηθή αλαθαηαζθεπή) 

 Ο ρεηξηζκόο ηνπ ςπρνζεξαπεπηή ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθόο σο πξνο 

ηελ αληίζηαζε ηνπ πειάηε ηνπ γηα λα αιιάμεη 

 Σν κνληέιν απηφ είλαη θαηάιιειν γηα θπζηνινγηθά, λεπξσηηθά θαη ςπρσηηθά 

άηνκα 

 Πξφθεηηαη γηα έλα ππνζηεξηθηηθφ κνληέιν ςπρνζεξαπείαο πνπ ζηνρεχεη ζηε 

κείσζε ηνπ άγρνπο ηνπ πειάηε 

 Τηνζέηεζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο 

 Γηάγλσζε βάζεη ζπκπησκάησλ ηεο εθάζηνηε δηαηαξαρήο θαη θνηλσληθώλ 

παξαγόλησλ πνπ πηζαλφλ λα επεξέαζαλ ην άηνκν  

 Ζ ςπρνζεξαπεία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ρξόλν θη επηκνλή γηα ην 

θαιύηεξν δπλαηό απνηέιεζκα 

 Ζ ςπρνζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα αθνινπζεί έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ψζηε λα πξνάγεηαη ε επηηπρία  
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2.5.γ. Δπεςνηηικέρ μελέηερ και πειπαμαηικά δεδομένα για ηο Νεςποεπιζηημονικό 

ςπόβαθπο ηηρ τςσοθεπαπείαρ 

Μία λέα επηζηήκε ζήκεξα, γέλλεκα ηεο ζπλζεηηθήο θιίζεο, είλαη ε Νεπξνςπρνζεξαπεία, ε 

νπνία βαζίδεηαη ζηελ επειημία ηνπ βηνινγηθνχ κνληέινπ λα ελψλεηαη κε φια ηα είδε 

ςπρνζεξαπείαο. Ο φξνο «λεπξνςπρνζεξαπεία» πξνηάζεθε απφ ηνλ Klaus Grawe ην 2004, κε 

θάπνηεο παξαζέζεηο απφ ηνλ Freud, ιίγν πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ςπραλαιπηηθήο ζεσξίαο ηνπ. 

Απνηειεί πιένλ γεληθφ θη απαξαβίαζην θαλφλα πσο φπνηα ςπρνζεξαπεπηηθή παξέκβαζε 

αιιάδεη ηηο ζθέςεηο, ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ηα ζπλαηζζήκαηα ή/θαη ηε ζπκπεξηθνξά, ην 

επηηπγράλεη κέζσ λεπξνθπζηνινγηθψλ κεραληζκψλ. Κάζε είδνο ςπρνζεξαπείαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πλζεηηθψλ κνληέισλ, απνζθνπνχλ ζηηο αιιαγέο απηέο, 

επνκέλσο φια επηδξνχλ πξψηα ζηνλ εγθέθαιν θη έπεηηα απηέο νη επηδξάζεηο γίλνληαη 

εκθαλείο ζηε ζπκπεξηθνξά. Οη επηδξάζεηο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηνρεχνπλ θπξίσο ην ζζέλνο 

ησλ ζπλαπηηθψλ ζπλδέζεσλ. Οπζηαζηηθά ν εγθέθαινο θαη ε ζπκπεξηθνξά είλαη έλα 

πεξίπινθν ζχζηεκα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηα εξεζίζκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη ιεηηνπξγίεο 

ηνπ εγθεθάινπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά θαη ε ζπκπεξηθνξά (κε ηε κνξθή απφθξηζεο ζε 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα) επηδξά ζηε γνληδηαθή έθθξαζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο αιιάδεη ηε 

ζπλαπηηθή ζχλδεζε πάλσ ζηελ νπνία ζηεξίδνληαη νη αληηδξάζεηο καο, νη αλακλήζεηο καο, ηα 

ηδηνζπγθξαζηαθά καο ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα απνθξηλφκαζηε ζην πεξηβάιινλ. Γηα ηελ 

έξεπλα πάλσ ζηελ νπνία άλζεζε ην θίλεκα ηεο Νεπξνςπρνζεξαπείαο, βνήζεζαλ 

ηερλνινγηθέο εθεπξέζεηο φπσο νη λεπξναπεηθνληζηηθέο ηερληθέο θαζψο θαη ε αλάπηπμε ηεο 

Γλσζηηθήο λεπξνεπηζηήκεο (Walter, Berger & Schnell, 2009).  

Ζ έξεπλα ζην πεδίν ηεο ςπρνζεξαπείαο μεθίλεζε απφ ηε κειέηε ησλ πην ραξαθηεξηζηηθψλ 

κεραληζκψλ κάζεζεο φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ εμαξηεκέλνπ θφβνπ θαη ηεο απφζβεζεο, σο 

ηερληθψλ ζε ςπρνζεξαπεπηηθά πιαίζηα. Σα δσηθά κνληέια δίλνπλ πνιιέο θαη ρξήζηκεο 

ελδείμεηο γηα ηηο θαηεπζχλζεηο αιιά θαη ηνπο ζθνπνχο κειέηεο ησλ εθάζηνηε κεραληζκψλ θαη 

ζηνλ άλζξσπν. ζνλ αθνξά ζηηο δηεξγαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ απφζβεζε ηνπ 

εμαξηεκέλνπ θφβνπ ζε πεηξάκαηα κε δψα ησλ Maren & Quirk (2004), έρεη απνδεηρζεί 

εκπινθή σο αηηηνινγηθνχ παξάγνληα ηεο αλαζηνιήο απνθξίζεσλ ηεο ακπγδαιήο απφ ηνλ 

θνγρνκεησπηαίν θινηό, πνπ έρνπλ ελεξγνπνηεζεί πεηξακαηηθά. Ζ ζπκβνιή ηεο ακπγδαιήο 

πξνδίδεη θαη ηελ αλάκεημε ηεο κλήκεο γηα ηα θνβηθά εξεζίζκαηα (Walter, Berger & Schnell, 

2009). Οπζηαζηηθά ν Kandel κε ηα πεηξάκαηά ηνπ ζηα ζαιάζζηα ζαιηγθάξηα Aplysia 

Californica, εμήγεζε ηέηνηεο δηεξγαζίεο κάζεζεο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο εηδηθψλ  
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ΠΗΝΑΚΑ 2.4. Ζ Νεπξνςπρνζεξαπεία σο αληηθείκελν ηεο έξεπλαο (Walter, Berger & 

Schnell, 2009). 

o Αλαγλψξηζε ησλ λεπξηθώλ κεραληζκώλ θαη ζηόρσλ ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ 

παξεκβάζεσλ 

o Αλαθάιπςε λέσλ ζεξαπεπηηθώλ νδώλ κε ηε βνήζεηα ησλ κέζσλ ηεο 

λεπξνηερλνινγίαο 

o ρεδηαζκφο λέσλ ςπρνζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ βάζεη ησλ λέσλ 

λεπξνθπζηνινγηθψλ γλψζεσλ 

 

αδξαλνπνηεκέλσλ γνληδίσλ πνπ πξνθαινχλ αιιαγέο ζηηο γελεηηθέο δνκέο θπηηάξσλ ηνπ 

Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο (ΚΝ). Απηέο νη αιιαγέο ιακβάλνπλ ρψξα θαη φηαλ ην 

άηνκν έρεη κάζεη έλα ιαλζαζκέλν ζρήκα εξκελείαο ησλ εξεζηζκάησλ ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε απνηέιεζκα ηα πςειά επίπεδα άγρνπο θαη ηειηθά ηελ εθδήισζε 

ςπρνπαζνινγίαο. Οη ίδηεο αιιαγέο αληηζηξέθνληαη φηαλ εθαξκφδεηαη ε ηερληθή ηεο 

απφζβεζεο, θη απηφ απνηειεί κφλν έλα δείγκα γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ε ςπρνζεξαπεία  

(Barlow, 2014). Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε κειέηεο ησλ Beauregard, 

Levesque & Bourgouin (2001), Ochsne et al. (2004), Ochsne & Gross (2005) θαη Walter et al. 

(2009), έδεημαλ πσο γηα ηε δπζιεηηνπξγία ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ επζχλνληαη 

δηεξγαζίεο ηνπ ΚΝ ζε πνιιέο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ δηθαηνινγεί ην γεγνλφο 

φηη έλαο απφ ηνπο πξψηνπο ζηφρνπο ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ε κάζεζε ηνπ 

ζπλαηζζεκαηηθνύ ειέγρνπ, ηεο έθδειεο ξύζκηζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ  ν ελ ιφγσ ζθνπφο είλαη﮲ 

απηφο πνπ ηηο θαζηζηά ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθέο ζε λεπξνθπζηνινγηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ 

επίπεδν ήδε απφ ηηο πξψηεο ζπλεδξίεο. Βέβαηα ε ξχζκηζε απηή δελ κπνξεί λα εληνπηζηεί ζε 

δψα, φπσο γίλεηαη θαηαλνεηφ, επνκέλσο λεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο ζε αλζξψπνπο έρνπλ 

απνβεί θαη ζα απνβνχλ έλα πνιχηηκν ζηνηρείν γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ δηαζέζηκσλ 

δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ πιήξε θαηαλφεζε ησλ βηνινγηθψλ νδψλ πνπ ελεξγνπνηνχλ 

νη ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο (Walter, Berger & Schnell, 2009).  

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο Νεπξνςπρνζεξαπείαο επηθεληξψλνληαη ζηελ θαηάζιηςε θπξίσο. 

χκθσλα κε ηνλ Aaron Beck (2008), έλαο απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

δηαδξακαηίζεη θξίζηκν ξφιν ζηε δηάζξσζε ηεο γλσζηηθήο ζεξαπείαο, ε απνηειεζκαηηθφηεξε 

αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο θαίλεηαη λα είλαη ν ζπλδπαζκφο λεπξνβηνινγηθψλ δεδνκέλσλ 

θαη ςπρνζεξαπείαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα αθνινπζείηαη ζε φιεο ηηο 
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ΓΡΑΦΖΜΑ 2.1. Οη MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) δηαθπκάλζεηο κίαο 

θνηηήηξηαο παλεπηζηεκίνπ 30 εηψλ κε παξαλνεηδή ζρηδνθξέλεηα. Οη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο 

αληηζηνηρνχλ ζηα ζπκπηψκαηα ηεο αζζέλεηάο ηεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο ςπρνζεξαπείαο ελψ ε 

ζπλερφκελεο γξακκέο αληηζηνηρνχλ ζηελ πνξεία ησλ ίδησλ ζπκπησκάησλ δχν ρξφληα κεηά ηε 

ζεξαπεία, κε 50ιεπηεο ζπλεδξίεο κία θνξά ηελ εβδνκάδα. Οπζηαζηηθά νη θάησ (ζπλερφκελεο) 

γξακκέο κνηάδνπλ κε ηηο δηαθπκάλζεηο ελφο πγηνχο αηφκνπ. Σν εληππσζηαθφ είλαη πσο ε ελ 

ιφγσ αζζελήο δελ έιαβε πνηέ θαξκαθεπηηθή αγσγή παξά κφλν ςπρνζεξαπεία (Nestoros, 

1997).  

 

δηαηαξαρέο, δίλεη αθξηβέζηεξεο νδεγίεο γηα ην ηί θαη ην πώο ηνπ εγθεθαιηθνχ πεξηβάιινληνο 

πξηλ, κεηά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο (Walter, Berger & 

Schnell, 2009). Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε ςπρνζεξαπεία σο δηαδηθαζία θη 

επηζηεκνληθή πξαθηηθή είλαη ηθαλή λα πξνάγεη έλα ηζρπξφ ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα ρσξίο ηε 
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βνήζεηα θαξκαθεπηηθψλ παξαγφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 2.1, ε 

ζεξαπεπηηθή πνξεία κηαο 30ρξνλεο γπλαίθαο κε παξαλνεηδή ζρηδνθξέληα, αθνινπζψληαο κφλν 

ςπρνζεξαπεία, ρσξίο θαξκαθνζεξαπεία. Σν γεγνλφο πσο κεηά απφ δχν ρξφληα 50ιεπησλ 

ζπλεδξηψλ, κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ηα παξαλντθά ζπκπηψκαηα ηεο αζζελνχο 

εμαθαλίζηεθαλ, ελδπλακψλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ άπνςε εθείλσλ πνπ ζέινπλ ηελ 

Φπρνζεξαπεία σο κνλαδηθή, ηθαλή θαη απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία (Nestoros, 1997). Ζ θσλή 

ηνπ αληίινγνπ βέβαηα, ε νπνία αληηζηνηρεί, ζα έιεγε θαλείο κε έλαλ πξφρεηξν ππνινγηζκφ, 

ζρεδφλ ζηε κηζή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζην πεδίν ηεο Φπρνινγίαο θαη ηεο Νεπξνεπηζηήκεο, 

φπσο αθξηβψο ζπκθσλεί ζε κία ζχλζεζε αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ 

έθπησζε ηεο ςπρηθήο πγείαο, έηζη ππνζηεξίδεη θαη κία ζχλζεζε ζεξαπεηψλ ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο. Γηα παξάδεηγκα, φζνλ αθνξά ζηελ θαηάζιηςε, ε θαξκαθεπηηθή αγσγή απφ 

κφλε ηεο δελ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ή λα βειηηψζεη ηελ θαηάζηαζε ησλ αζζελψλ, θαζψο έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ηνπο δελ επηδέρεηαη ζεξαπείαο. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ νη κειεηεηέο ηεο 

δηαηαξαρήο ππνζηεξίδνπλ έλαλ ζπλδπαζκφ ςπρνζεξαπείαο θαη θαξκαθνζεξαπείαο θαζψο 

έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθφηεξα απφ ηελ εθαξκνγή κίαο κφλν απφ 

ηηο δχν. Ζ αηηία ίζσο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο ζπλχπαξμεο ςπρνζεξαπείαο θαη 

θαξκαθνζεξαπείαο λα ζρεηίδεηαη κε ην φηη ε θάζε κία αθνινπζεί δηαθνξεηηθέο λεπξσληθέο 

νδνχο, θαιχπηνληαο έηζη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ λεπξσληθνχ ππνβάζξνπ ηεο θαηαζιηπηηθήο 

δηαηαξαρήο (Walter, Berger & Schnell, 2009).  

Παξνπζηάζηεθαλ ινηπφλ νη ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο επνρήο ζην πεδίν ηεο Φπρνζεξαπείαο, ε 

αιιηψο ζα ιέγακε ηεο Νεπξνςπρνζεξαπείαο. Ζ ζχλζεζε είλαη αλαπφθεπθηε ζε θάζε πεδίν 

ζρεηηθφ κε ηελ ςπρνινγηθή επηζηήκε θη νδεγεί ζε έλα θαιχηεξν ζεξαπεπηηθφ απνηέιεζκα γηα 

έλα κεγάιν πνζνζηφ αηφκσλ πνπ ππνθέξνπλ απφ ςπρνπαζνινγηθέο δηαηαξαρέο, λεπξσηηθέο ή 

ςπρσηηθέο. Ζ πξφνδνο ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηηο λεπξναπεηθνληζηηθέο ηερληθέο ζπκβάιιεη 

ζηε δηεξεχλεζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο Νεπξνςπρνζεξαπείαο θαη ην κέιινλ πξνβιέπεηαη 

επνίσλν. Γελ είλαη εμάιινπ ιίγεο νη δεκνζηεχζεηο εξεπλψλ θαη αλαζθνπήζεσλ πνπ ζέινπλ 

ηελ ςπρνζεξαπεία έλα ηζρπξφ φπιν ζηνλ αγψλα ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ ςπρηαηξηθψλ 

δηαηαξαρψλ ζε επίπεδν εγθεθάινπ. Μέλεη λα εξεπλεζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην νη αθξηβείο 

πεξηνρέο, νδνί θαη δηεξγαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο κεηαβνιέο πνπ πξνθαιεί ε 

ςπρνζεξαπεία.  
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2.6. Δναλλακηικέρ θεπαπείερ 

 

Παξνπζηάδνληαη θάπνηεο απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αληί ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ή καδί κε απηήλ. Με φζα επηζηεκνληθά επξήκαηα είλαη δηαζέζηκα, αλαιχνληαη 

νη ςπρνινγηθνί θαη λεπξνθπζηνινγηθνί δξφκνη πνπ αθνινπζνχλ απηέο νη ζεξαπείεο. Πξφθεηηαη 

γηα ζεξαπείεο πνπ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ γλσξίδνπλ φιν θαη κεγαιχηεξε απήρεζε, φρη 

κφλν ζηνλ ηνκέα ηεο ςπρνινγίαο θαη ςπρηαηξηθήο αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο ηαηξηθήο.  

 

 Μνπζηθνζεξαπεία 

Μία απφ ηηο ελαιιαθηηθέο ςπρνζεξαπεπηηθέο ηερληθέο είλαη θαη ην άθνπζκα κνπζηθήο. 

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη πσο θαηά ηε δηαδηθαζία αθξφαζεο κνπζηθήο ελεξγνπνηνχληαη δνκέο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδνληαη κε γλσζηηθέο, αηζζεηηθνθηλεηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηεξγαζίεο. Ζ κνπζηθνζεξαπεία δηακνξθψλεηαη κέζα απφ 5 παξάγνληεο:  

Α. Γηακφξθσζε ηεο πξνζνρήο: απνζπά ηελ πξνζνρή απφ εξεζίζκαηα πνπ πξνθαινχλ 

αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα. Ζ ρξήζε ηεο κνπζηθήο είλαη επξεία ζε πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη 

επηζπκεηή ε κείσζε ηνπ άγρνπο, φπσο θαη ζηελ ςπρνζεξαπεία. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ζηε 

ζεξαπεία αθνπζηηθψλ δηαηαξαρψλ θη ειιεηκκάησλ πξνζνρήο (π.ρ. ΓΔΠ-Τ).  

Β. Γηακφξθσζε ζπλαηζζεκάησλ: φζνλ αθνξά ζε απηή ηε ιεηηνπξγία, ε κνπζηθνζεξαπεία 

επηθεληξψλεηαη ζε πεξηνρέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ παξακεηαηρκηαθψλ 

πεξηνρψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε φιεο ηηο εθθάλζεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ ε 

κνπζηθνζεξαπεία ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο, ηελ θαηάζιηςε, 

ην παζνινγηθφ άγρνο θαη ηελ Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνχ ηξεο (ΓΜ). Δπηπιένλ, ιφγσ θαη 

πεξηθεξηθψλ επηδξάζεσλ, ε κνπζηθνζεξαπεία επεξεάδεη ζεηηθά θαη ην ελδνθξηληθφ θαη 

αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Οη Blood & Zatorre (2001), ζε έξεπλα κε ρξήζε λαηνπξαιηζηηθήο 

κνπζηθήο πξνζπάζεζαλ λα πξνθαιέζνπλ επράξηζηεο εκπεηξίεο θαη ην πέηπραλ αθνχ βξέζεθε 

απμεκέλε αηκαηηθή ξνή ζε πεξηνρέο ζρεηηθέο κε ηελ αληακνηβή θαη ην ζπλαίζζεκα, φπσο ν 

θνγρνκεησπηαίνο θινηφο, ε λήζνο, ν θνηιηαθφο κέζνο πξνκεησπηαίνο θινηφο θαη ην ξαβδσηφ 

ζψκα, ελψ βξέζεθε κεησκέλε αηκαηηθή ξνή ζηελ ακπγδαιή θαη ηνλ ηππφθακπν.  

Γ. Γηακφξθσζε γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ: ε κνπζηθή ελεξγνπνηεί δηεξγαζίεο κλήκεο φπσο ε 

θσδηθνπνίεζε, ε απνζήθεπζε, ε απνθσδηθνπνίεζε κνπζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ 
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θαζψο θαη δηεξγαζίεο αλάιπζεο κνπζηθνχ ζπληαθηηθνχ. Απηφ ηελ θαζηζηά αμηφπηζηε σο 

ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία γηα ηε λφζν Alzheimer.  

Γ. Γηακφξθσζε ζπκπεξηθνξάο: ζε απηή ηε δηάζηαζε ηεο κνπζηθνζεξαπείαο ελεξγνπνηνχληαη 

κνηίβα θίλεζεο πνπ εκπιέθνληαη ζην πεξπάηεκα, ηελ νκηιία, ην πηάζηκν θ.ά. Δπηπιένλ, κέζσ 

ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ θαζξεπηηθψλ λεπξψλσλ, φπσο βξήθαλ νη Heueisen & 

Knösche (2001), ε κνπζηθή επεξεάδεη άηνκα είηε κε κνπζηθή εθπαίδεπζε είηε ρσξίο.  

Δ. Γηακφξθσζε επηθνηλσλίαο: ε κνπζηθή ιεηηνπξγεί θη σο έλα κέζν επηθνηλσλίαο γη’ απηφ θαη 

είλαη ηθαλή λα βειηηψζεη ηηο επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο. Τπφ απηήλ ηελ νπηηθή ε 

κνπζηθνζεξαπεία είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθή κε ηελ εθιεθηηθή αιαιία ή ηνλ απηηζκφ 

(Koelsch, 2009).  

 

 Γεισηνζεξαπεία 

Ζ γεισηνζεξαπεία σο ελαιιαθηηθή παξέκβαζε, πξνυπνζέηεη ηε ζπλεξγαζία κπαινχ θαη 

ζψκαηνο. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζσζηή εθαξκνγή ηεο θαη ην θαιχηεξν επηζπκεηφ απνηέιεζκα 

είλαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε ηνπ ζσζηνχ κεγέζνπο πίεζεο θαη ηεο αλάινγεο πξνβνιήο ηεο 

θσλήο ζε 20ιεπηεο ζπλεδξίεο γηα 2 θνξέο ηεο εβδνκάδα ηνπιάρηζηνλ. πλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

ζεξαπείαο ζα πξέπεη λα είλαη έλα δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ 8 εβδνκάδσλ (Mora-Ripoll & 

Quintana Casado, 2010). Σα εξεπλεηηθά δεδνκέλα γη’ απηφ ην είδνο ζεξαπείαο δελ είλαη πνιιά 

φκσο, έρεη απνδεηρζεί πσο ην γέιην ελεξγνπνηεί ηελ θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο, ραιαξψλεη ηνπο 

κχεο, βειηηψλεη ηελ αλαπλνή, κεηψλεη ηηο νξκφλεο ηνπ ζηξεο (βι. θνξηηδφιε), απμάλεη ηηο 

άκπλεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, αλεβάδεη ηνλ νπδφ ηνπ πφλνπ θαη ηελ αλνρή ζε 

απηφλ, κεηψλεη ην ζηξεο, ην άγρνο, ηελ έληαζε θαη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, απμάλεη ηε 

δηάζεζε, ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ αηζηνδνμία, εληζρχεη ηε κλήκε θαη ηηο δεμηφηεηεο 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, βειηηψλεη ηελ ελδνπξνζσπηθή αιιειεπίδξαζε, ηε θηιηθφηεηα, ηελ 

νκαδηθή ζπλεξγαζία, ηελ πνηφηεηα δσήο θαη πξνθαιεί θέθη θαη θαιή δηάζεζε. Βέβαηα, ν 

ηνκέαο απηφο ζα πξέπεη λα κειεηεζεί πεξαηηέξσ, δπζηπρψο φκσο είλαη δχζθνιε ε 

κεζνδνινγηθή δφκεζε κίαο έξεπλαο πνπ κειεηά ην γέιην (Mora-Ripoll, 2011).  
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 Θεξαπεία Υνξνχ 

Γηα ηελ ελαιιαθηηθή ζεξαπεία κε ρνξφ θαη θίλεζε, δελ ππάξρνπλ πνιιά πεηξακαηηθά 

ζηνηρεία. Έλα ηζρπξφ δεδνκέλν γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο είλαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

θαζξεπηηθψλ λεπξψλσλ νη νπνίνη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε κίαο θίλεζεο, πξνθαινχλ ηελ 

ελεξγνπνίεζε ησλ ίδησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα ελεξγνπνηνχληαλ αλ ην άηνκν εθηεινχζε απηή 

ηε θίλεζε. πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα απηφ είλαη ην λεπξσληθφ 

ππφβαζξν ηεο εκπάζεηαο/ελζπλαίζζεζεο. Ζ ζεξαπεία ρνξνχ ρξεζηκνπνηεί απηφ ην ζχζηεκα 

λεπξψλσλ γηα ηελ αθνκνίσζε ηεο θίλεζεο θαη ηε ζπλεξγαζία κπαινχ-ζψκαηνο. Απηφ είλαη 

πνιχ ρξήζηκν γηα άηνκα πνπ πάζρνπλ απφ δηαηαξαρέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ θνηλσληθή 

αιιειεπίδξαζε (Berrol, 2006).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
Ο 

 

ΦΤΥΗΚΟΗ ΜΖΥΑΝΗΜΟΗ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΦΤΥΟΘΔΡΑΠΔΗΑ 

Οη κέρξη ηψξα επηζηεκνληθή έξεπλα ησλ επηδξάζεσλ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε επίπεδν 

εγθεθάινπ, έρεη γλσξίζεη κηα γεληθή απνδνρή, θαζψο κειεηψληαη θαη πνιιέο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ψζηε λα απνδεηρζεί ε λεπξνθπζηνινγηθή ηνπο επηξξνή. ην 

παξφλ θεθάιαην δελ αλαιχεηαη ε ςπρνζεξαπεία απφ ηε ζθνπηά ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πξνο ην εζσηεξηθφ, αιιά δίλεηαη έκθαζε κνλαδηθά ζην εζσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ. Δπεμεγνχληαη θάπνηεο λεπξναλαηνκηθέο θαη λεπξνρεκηθέο κεηαβνιέο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα κεηά ηελ εθαξκνγή δηαθφξσλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ πξνζεγγίζεσλ, θάπνηεο 

απφ ηηο νπνίεο έρνπλ αλαθεξζεί ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. ηφρνο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ 

είλαη λα δνζνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα θάπνηεο θξίζηκεο ιεηηνπξγίεο ζε θπζηνινγηθφ 

επίπεδν θαη ζε παζνινγηθφ κε θάπνηεο ζχλνδεο πιεξνθνξίεο γηα ην πψο ε ςπρνζεξαπεία 

επεκβαίλεη ζε απηέο. Οπζηαζηηθά, ε πξνζπάζεηα πνπ γίλεηαη ζηηο επφκελεο ζειίδεο απνζθνπεί 

ζην λα δνζεί κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα ζε θάπνηεο πνιχ ζεκαληηθέο δηεξγαζίεο ηνπ 

εγθεθάινπ, ψζηε λα ππάξμεη κηα κεγαιχηεξε θαη θαζαξφηεξε εηθφλα γηα ην «πψο» θαη ην 

«γηαηί» ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε λεπξνεπηζηεκνληθφ επίπεδν.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαιχνληαη νη δηεξγαζίεο ηεο ζπλαπηηθήο πιαζηηθόηεηαο, κία εγθεθαιηθή 

ιεηηνπξγία πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. Δξεπλεηηθά, νη πεξηνρέο πνπ καο 

επηηξέπνπλ κία θαιχηεξε «καηηά» ζηηο ελδφηεξεο λεπξνπιαζηηθέο δηαδηθαζίεο είλαη ν 

ηππφθακπνο θαη νη πεξηνρέο κε ηηο νπνίεο ελψλεηαη, ηα βαζηθά γάγγιηα θαη ν πξνκεησπηαίνο 

θινηφο. Μειεηάηαη θαη ε λεπξνγέλεζε ζηνλ εγθέθαιν ησλ ελειίθσλ, σο κία δηαδηθαζία πνπ 

ππνβνεζά ηελ πιαζηηθφηεηα ησλ ζπλάςεσλ θαη πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. ε 

μερσξηζηή ελφηεηα παξνπζηάδνληαη νη κεραληζκνί ηεο ζπλείδεζεο θαη θάπνησλ ζηαδίσλ ηεο 

ψζηε λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε έθπησζή ηεο ζε ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. Μειεηάηαη ε 

θπζηνινγία θαη ε δηαηαξαρή ηεο ζε ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζπγθεθξηκέλσλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο φπσο ε εγξήγνξζε, ε πξνζνρή, ν χπλνο REM, ζπλεηδεηφηεηα θαζψο 

πξφθεηηαη γηα  πηπρέο ηεο ζπλείδεζεο πνπ επεξεάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο 

ςπρνζεξαπείαο. Έπεηηα ε έκθαζε δίλεηαη ζε έλα αθφκε θνκκάηη ηεο ζπλείδεζεο, ζηα 

ζπλαηζζήκαηα θαη ηε δηάζεζε. Πξφθεηηαη γηα έλα ραξαθηεξηζηηθφ έδαθνο επηξξνήο ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, θαζψο ην ζπλαίζζεκα δηαδξακαηίδεη θξηζηκφηαην ξφιν ζηελ έθβαζε ηεο 

εθάζηνηε δηαηαξαρήο θη έηζη απνηειεί ζίγνπξν ζηφρν φπνηαο ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο. 

Κπξηφηεξεο πεξηνρέο θαη θπθιψκαηα είλαη ε ακπγδαιή θαη θάπνηεο άιιεο δνκέο ηνπ 
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κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν απνηειεί ηνλ ξπζκηζηή, ηνλ απνζεθεπηηθφ ρψξν, ηνλ 

ρψξν επεμεξγαζίαο θαη γεληθφηεξα ην δνκηθφ ζχλνιν ζην νπνίν ιακβάλεη ρψξα θάζε 

δηαδηθαζία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηα ζπλαηζζήκαηα. εκαληηθφηαηνο είλαη θη ν ξφινο ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ν νπνίνο, φπσο απνδεηθλχεηαη θη απφ πνιιά εξεπλεηηθά δεδνκέλα, 

είλαη απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ιακβάλνπλ ηηο κεγαιχηεξεο επηδξάζεηο ηεο 

ςπρνζεξαπείαο! Σέινο, παξνπζηάδνληαη θάπνηεο ιεηηνπξγίεο σο επηπξφζζεηεο επηδξαζηηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ζ χπλσζε είλαη κία ςπρνζεξαπεπηηθή ηερληθή πνπ νη 

κεραληζκνί δξάζεο ηεο θαη νη πεξηνρέο πνπ απαζρνιεί, δεκηνπξγνχλ κία πνιχ ελδηαθέξνπζα 

ζπδήηεζε ε νπνία επηζηεκνληθά δελ έρεη ιήμεη αθφκε. Έπεηηα παξνπζηάδεηαη θαη ε 

εξεπλεηηθή πξφνδνο ηεο επίδξαζεο placebo, φρη κφλν σο αληηθαηαζηάηεο θαξκαθεπηηθψλ 

αγσγψλ αιιά πιένλ θαη σο κέηξν ζχγθξηζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο γηα λα απνδεηρζεί ε 

αμηνπηζηία ησλ κεζφδσλ ηεο θαη ησλ επηδξάζεψλ ηεο. Φαίλεηαη φηη νη επηδξάζεηο ηεο 

ςπρνζεξαπείαο δελ είλαη «placebo» αιιά πξφθεηηαη γηα πξαγκαηηθέο κεηαβνιέο. Σν θεθάιαην 

θαηαιήγεη ζην θχθισκα ησλ θαζξεπηηθψλ λεπξψλσλ, κία αλαθάιπςε ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ, νη νπνίνη επζχλνληαη, φπσο έρεη αλαθεξζεί ήδε ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, γηα 

κεραληζκνχο ελζπλαίζζεζεο, θνηλσληθήο κάζεζεο θαη κίκεζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα θχθισκα 

πνπ ππνβνεζάεη ηηο επηδξαζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ςπρνζεξαπείαο.  
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3.1. Νεςποπλαζηικόηηηα, Μάθηζη και Μνήμη  

 

Ζ λεπξηθή πιαζηηθφηεηα απνηειεί κία δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία ην λεπξηθφ ζχζηεκα 

κεηαβάιιεηαη. ε πξψηκε ειηθία απηή ε κεηαβνιή είλαη δεδνκέλε  ζην επίπεδν ηνπ ελήιηθνπ﮲ 

εγθεθάινπ φκσο είλαη κία δηαδηθαζία πνπ πξνυπνζέηεη ηα αλάινγα εξεζίζκαηα. Μέζσ ηεο 

λεπξνπιαζηηθφηεηαο ν ελήιηθνο εγθέθαινο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα καζαίλεη θαηλνχξηεο 

δεμηφηεηεο, επνκέλσο ε λεπξηθή πιαζηηθφηεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. 

Πξηλ μεθηλήζεη ε δηεξεχλεζε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, αλαηέζεθαλ 

πνιιέο έξεπλεο γχξσ απφ ηελ πιαζηηθφηεηα ζε αζπφλδπια (κνληέια γηα ηελ άδειε κλήκε) 

θαη ζειαζηηθά (ζηα ηξσθηηθά κειέηε γηα ηελ έθδειε κλήκε). Έλα παξάδεηγκα αζπφλδπισλ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ έξεπλα ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο ήηαλ ηα ζαιάζζηα 

ζαιηγθάξηα Aplysia Californica, φπνπ έρνπλ αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, αθνχ 

ηα επξήκαηα ηνπ Eric Kandel θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζην Νεπξηθφ χζηεκα 

(Ν) ησλ πιαζκάησλ απηψλ, απνηεινχλ ζεκείν-ζηαζκφ ζηελ ηζηνξία ηεο 

λεπξνεπηζηεκνληθήο έξεπλαο (Bailey & Kandel, 2008). Ο ιφγνο πνπ κειεηήζεθαλ πην 

απιντθά λεπξηθά ζπζηήκαηα απφ ην αλζξψπηλν ήηαλ θπζηθά πξαθηηθφο: ν αλζξψπηλνο 

εγθέθαινο δηαζέηεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ λεπξψλσλ θαη ζπλάςεσλ θαη ε φπνηα πξφνδνο 

ζηελ πεξαηηέξσ απνθξππηνγξάθεζή ηνπ ρξεηαδφηαλ πξψηα λα ηεζεί ζε ιηγφηεξν πεξίπινθα 

ζπζηήκαηα (Rosenzweig, Leiman & Breedlove, 1996). 

 Ζ πιαζηηθφηεηα ησλ Aplysia έγθεηηαη ζε ιηγφηεξεο αιιά πνιχ ραξαθηεξηζηηθέο κνξθέο 

ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε εμνηθείσζε (habituation) θαη ε επαηζζεηνπνίεζε (sensitization). ζνλ 

αθνξά ζην πξψην, έλα απιφ άγγηγκα ζην ζίθσλα ηνπ ζαιάζζηνπ ζαιηγθαξηνχ είλαη αξθεηφ 

γηα λα θάλεη ην βξάγρην ηνπ λα ζπζπεηξψλεηαη. ηαλ απηφ ην εξέζηζκα (άγγηγκα ζίθσλα) 

επαλαιακβάλεηαη ηφηε επέξρεηαη ε εμνηθείσζε ζε απηφ, δειαδή ε φιν θαη κηθξφηεξε έσο 

θαζφινπ ζπζπείξσζε ηνπ βξαγρίνπ. Ζ επαηζζεηνπνίεζε εμεηάδεηαη κεηά ηελ εμνηθείσζε, 

θαζψο αθνχ ην βξάγρην δελ αληηδξά πηα ζην άγγηγκα ηνπ ζίθσλα, γίλεηαη κία πξνζζήθε ζην 

εξέζηζκα αθνχ πηα απηφ ρνξεγείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε κία ειεθηξηθή δηέγεξζε ζηελ νπξά ηνπ 

ζαιηγθαξηνχ. Απηή ε ζπλνδεία εξεζηζκάησλ ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αξρηθή αληίδξαζε: ηε 

ζπζπείξσζε ηνπ βξαγρίνπ κεηά απφ ην άγγηγκα ηνπ ζίθσλα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην 

εξέζηζκα ζηελ νπξά ηνπ καιάθηνπ, ελεξγνπνηεί ηελ αληίδξαζε ζπζηνιήο ηνπ βξαγρίνπ θαη 

ηελ δηαηεξεί γηα κία ψξα ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αγγίγκαηνο ηνπ ζίθσλα. 

Με ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ εξεζηζκάησλ ζηνλ ζίθσλα θαη ηελ νπξά δχλαληαη λα 
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κεηαηξέςνπλ ηε ζπκπεξηθνξά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (εκέξεο ή θαη εβδνκάδεο). Απηφ 

είλαη έλα πξψην δείγκα καθξφρξνλεο κλήκεο ζηα αζπφλδπια, έζησ θαη ζε πνιχ απινχζηεξε 

κνξθή απφ φηη ζηνλ άλζξσπν (Rosenzweig, Leiman & Breedlove, 1996).    

 

ΔΗΚΟΝΑ 3.1. Σα καιάθηα Aplysia Californica έρνπλ πεξίπνπ 20 ρηιηάδεο λεπξψλεο, αξηζκφο 

πνιχ κηθξφηεξνο απφ απηφλ ηνπ αλζξψπηλνπ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο, πνπ δηαθξίλνληαη ζε 9 

κεγάια γάγγιηα. Σν κέγεζφο ηνπο θηάλεη δηάκεηξν 1mm, αξθεηά κεγάιν γηα λα γίλεη 

επθνιφηεξε ε κειέηε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο ειεθηξηθήο θαη ρεκηθήο 

ζεκαηνδφηεζεο (Bailey & Kandel, 2008·  Purves et al., 2010).  

 

 

ηα ζειαζηηθά έρνπλ γίλεη αλάινγεο επηηπρείο πεηξακαηηθέο πξνζπάζεηεο. ε απηφ ην είδνο 

βέβαηα ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη δηαθεθξηκέλεο δηεξγαζίεο ηεο βξαρχρξνλεο θαη 

ηεο καθξφρξνλεο κλήκεο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ πιαζηηθφηεηα. Αιιαγέο ζηελ 

πιαζηηθφηεηα πνπ ζπκβαίλνπλ βξαρππξφζεζκα, δειαδή δηαξθνχλ κεξηθά δεπηεξφιεπηα έσο 

ιεπηά είλαη ε ζπλαπηηθή δηεπθόιπλζε (synaptic facilitation), ε κεηαηεηαληθή ελδπλάκσζε (post-

tetanic potentiation, PTP) θαη ε ζπλαπηηθή θαηαζηνιή (synaptic depression)(Purves et al., 

2010). 

Ζ ζπλαπηηθή δηεπθφιπλζε είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαδνρηθήο εηζβνιήο δχν θαη παξαπάλσ 

δπλακηθψλ ζηελ πξνζπλαπηηθή απφιεμε ζε ιίγν ρξφλν. Απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ νδεγεί ζε 

κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο ηνπ δηαβηβαζηή πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηα δπλακηθά ελέξγεηαο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα θη έηζη απμάλεηαη ην κεηαζπλαπηηθό δπλακηθό ηειηθήο πιάθαο. Βέβαηα ηα 

Κεθαιή 

Μαλδχαο 

ίθσλαο 

 

Οπξά 

Βξάγρην 
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δπλακηθά ελέξγεηαο πξνθαινχλ θαη αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο πξνζπλαπηηθνχ αζβεζηίνπ 

Ca², ίζσο ινηπφλ θη απηή λα είλαη ε αηηία ηεο πξνζσξηλήο αχμεζεο ηεο ζπλαπηηθήο ηζρχνο 

(ζπλαπηηθή δηεπθφιπλζε). Σα απμεκέλα επίπεδα πξνζπλαπηηθνχ Ca², ζε πεξίπησζε 

δηαηήξεζήο ηνπο γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε  κεηαηεηαληθή 

ελδπλάκσζε (PTP). Ζ PTP πξνθχπηεη ιίγν αξγφηεξα θαη δηαξθεί γηα θάπνηα ιεπηά κεηά ηελ 

αλαζηνιή ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνθαινχλ ηα ζπλερφκελα δπλακηθά ελέξγεηαο. Με ηελ PTP 

απειεπζεξψλεηαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεπξνδηαβηβαζηή θη επίζεο δελ είλαη απαξαίηεηε ε 

ζπκβνιή ηνπ Ca² γηα λα ζπκβεί  κε ηελ εηζβνιή ησλ δπλακηθψλ ελεξγνπνηείηαη κία νκάδα﮲ 

πξνζπλαπηηθψλ πξσηετληθψλ θηλαζψλ νη νπνίεο ηζρπξνπνηνχλ ηελ ππξνδφηεζε ηεο 

ζπγρψλεπζεο ζπλαπηηθψλ θπζηηδίσλ κε ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε, απφ ηα ηφληα αζβεζηίνπ. 

Βέβαηα, νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη πξνζσξηλέο: ε ζπλαπηηθή δηεπθφιπλζε δηαξθεί 

θάπνηα δεπηεξφιεπηα θαη ε PTP θάπνηα ιεπηά. Δίλαη εχινγν πσο κεηά απφ ην πέξαο ηνπ 

ρξνληθνχ εχξνπο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ, επέξρεηαη θάπνηα θαηαζηνιή ζηηο ζπλαπηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Πξνθχπηεη ινηπφλ ε ζπλαπηηθή θαηαζηνιή, δειαδή κείσζε ηεο ζπλαπηηθήο 

δηαβίβαζεο κεηά απφ ζπλερφκελε ελεξγνπνίεζε θαζψο κε ηελ πιεζψξα δηαδνρηθψλ 

πξνζπλαπηηθψλ δπλακηθψλ εμαληιείηαη ε πνζφηεηα ησλ θπζηηδίσλ πνπ ελψλνληαη κε ηε 

κεκβξάλε. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κία κείσζε ηεο ηζρχνο ηεο ζχλαςεο, φρη θπζηθά κφληκε, 

αθνχ ε ηζρχο επαλέξρεηαη κεηά ηελ αλαπιήξσζε ηεο ρακέλεο πνζφηεηαο ησλ θπζηηδίσλ κέζσ 

αληηζηαζκηζηηθψλ κεραληζκψλ. Ο παξαπάλσ θχθινο δηεξγαζηψλ ηεο ζπλαπηηθήο 

πιαζηηθφηεηαο δείρλεη φηη απηή αιιάδεη ζε ηζρχ αλάινγα κε ηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη ζηνλ 

παξνληηθφ ρξφλν. Οη ζπλαπηηθέο αιιαγέο απηέο ιφγσ ηεο κηθξήο ρξνληθφηεηάο ηνπο 

πξνδίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο, αθνχ νη ζπλάςεηο, ν «απνζεθεπηηθφο 

ρψξνο» ησλ εκπεηξηψλ καο, δελ κεηαβάιινληαη νξηζηηθά (Purves et al., 2010). 

Αληίζεηα, κε ηε καθξφρξνλε πιαζηηθφηεηα δηθαηνινγείηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αλζξψπνπ θαη 

άιισλ ζειαζηηθψλ λα ζπκνχληαη εκπεηξίεο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, έσο θαη πνιιά 

ρξφληα. ην πιαίζην απηφ έρνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηεο καθξνρξόληαο ελδπλάκσζεο (long-term 

potentiation, LTP) θαη ηεο καθξνρξόληαο θαηαζηνιήο (long-term depression, LTD). Οη LTP θαη 

LTD είλαη δηαδηθαζίεο ζπλαπηηθήο πιαζηηθφηεηαο πνπ δειψλνπλ ηελ δηαηεξεηέα αχμεζε ή 

κείσζε ηεο ηζρχνο ησλ ζπλάςεσλ αληίζηνηρα (Goda & Stevens, 1996). Γελ πξφθεηηαη γηα ηηο 

ίδηεο αιιεινπρίεο δηεξγαζηψλ ζε φια ηα θπηηαξηθά θαη κνξηαθά θπθιψκαηα, αιιά αλάινγα 

κε ην λεπξηθά θχηηαξα πνπ ζπκκεηέρνπλ, γίλνληαη θη νη αλάινγεο δηαδηθαζίεο (Purves et al., 

2010). 
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Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο εξεπλψλ γηα ηηο παξαπάλσ κνξθέο ζπλαπηηθήο πιαζηηθφηεηαο έρεη 

ιάβεη ρψξα κε ζηφρν ηνλ ηππφθακπν, έλα «κέινο» ηνπ κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ παίδεη 

ζεκαληηθφηαην ξφιν ζηε κλήκε. ε απηή ηε δνκή απνζεθεχνληαη ζπγθεθξηκέλα είδε κλήκεο, 

γη’ απηφ θαη φηαλ, ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν, δίλεηαη κία εληνιή απνζήθεπζεο θάπνηαο 

πιεξνθνξίαο πνπ ππφθεηηαη ζε απηά ηα είδε, ηφηε ελεξγνπνηείηαη θαη ν ηππφθακπνο. ε 

πεξίπησζε βιάβεο ηνπ ηππνθάκπνπ, ηέηνηνπ είδνπο κλήκεο αδπλαηνχλ λα απνζεθεπζνχλ. 

Απηέο νη ζπλζήθεο φκσο ηζρχνπλ κφλν γηα ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. Σα εξεζίζκαηα πνπ 

ελεξγνπνηνχλ ηνλ ηππφθακπν ησλ ηξσθηηθψλ γηα παξάδεηγκα, έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην δψν εθείλε ηε ζηηγκή. Γηεγείξνληαη κάιηζηα 

εηδηθά γηα ηηο πιεξνθνξίεο απηέο θχηηαξα «ζέζεσο» ηα νπνία ππξνδνηνχλ ηα δπλακηθά 

ελέξγεηαο. Οπζηαζηηθά απηά ηα δεδνκέλα πξνδίδνπλ ηελ χπαξμε ηεο ρσξνηαμηθήο κλήκεο 

ζηνλ εγθέθαιν ησλ ηξσθηηθψλ, ελφο είδνπο κλήκεο πνπ ζηνλ άλζξσπν λαη κελ είλαη 

ζεκαληηθή, δελ μεπεξλά δε άιια είδε αλζξψπηλεο κλήκεο ζε πνιππινθφηεηα (Purves et al., 

2010). 

Ο ιφγνο πνπ ν ηππφθακπνο απνηειεί ηελ πην «δεκνθηιή» εγθεθαιηθή δνκή γηα ηε κειέηε ηεο 

LTP είλαη ην γεγνλφο πσο ηα θχηηαξά ηνπ είλαη κε ηέηνην ηξφπν ζηνηβαγκέλα θαη νξγαλσκέλα 

πνπ κία ηνκή ηνπ, ζε κειέηεο in vitro, δελ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία θαη δνκή ησλ 

παξαθείκελσλ κνξηαθψλ θπθισκάησλ (Purves et al., 2010). Αξρηθά, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ 

θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηε δνκή ηνπ ηππνθάκπνπ. Ο ηππφθακπνο αλήθεη ζην 

κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη καδί κε έλα κέξνο ηεο παξατππνθάκπηαο έιηθαο θαη ηελ νδνλησηή 

έιηθα ζρεκαηίδεη ηνλ ηππνθάκπεην ζρεκαηηζκφ. Γέρεηαη πξνβνιέο απφ ηνλ θξνηαθηθό ινβό, νη 

νπνίεο θηάλνπλ ζηνλ ηππφθακπν κέζσ ηνπ ζπλεηξκηθνύ νζθξεηηθνύ θινηνύ ηνπ θξνηαθηθνχ 

ινβνχ. Ζ ςαιίδα είλαη ε θχξηα νδφο απαγσγψλ κελπκάησλ απφ ηνλ ηππφθακπν πξνο ηα 

καζηία ηνπ ππνζαιάκνπ (Crossman & Neary, 2003). Σα θπηηαξηθά ζψκαηα ησλ 

ππξακηδνεηδψλ λεπξψλσλ ηνπ ηππνθάκπνπ ππνδηαηξνχληαη ζηηο πεξηνρέο CA1, CA2, CA3, 

CA4 θη νχησ θαζεμήο. Οη πην γλσζηέο είλαη ε CA1 θαη ε CA3. ηελ πεξηνρή CA1 ππάξρεη ε 

αθηηλσηή ζηηβάδα, έλαο ζρεκαηηζκφο ησλ δελδξηηψλ ησλ ππξακηδνεηδψλ θπηηάξσλ ζε απηήλ 

ηελ πεξηνρή. ηελ πεξηνρή CA3 ππάξρνπλ νη παξάπιεπξνη θιάδνη Schaffer, δειαδή νη 

λεπξάμνλεο ησλ ππξακηδνεηδψλ θπηηάξσλ ηεο πεξηνρήο. Απηέο νη δχν πεξηνρέο (CA1, CA3) 

ζπλδένληαη κέζσ ζπλάςεσλ πνπ ζηέιλνπλ νη Schaffer ζηελ αθηηλσηή ζηηβάδα. Απηέο νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θπηηαξηθή δνκή ηνπ ηππνθάκπνπ είλαη ζεκαληηθέο θαζψο νη ζπλάςεηο 

απηέο κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ CA1 θαη CA3 κειεηψληαη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηελ 

επηζηεκνληθή έξεπλα γηα ηελ LTP. H LTP δεκηνπξγείηαη σο εμήο: αλ έλα εξέζηζκα δηεγείξεη 
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ηνπο θιάδνπο Schaffer, ηφηε πξνθαινχληαη δηεγεξηηθά κεηαζπλαπηηθά δπλακηθά ζηα 

κεηαζπλαπηηθά θχηηαξα ηεο CA1. Αλ νη ζπλερφκελεο δηεγέξζεηο ησλ ίδησλ λεπξψλσλ, έζησ 

θαη ζχληνκεο, δηαζέηνπλ πςειή ζπρλφηεηα, ηφηε πξνθαιείηαη LTP αθνχ ηα δηεγεξηηθά 

κεηαζπλαπηηθά δπλακηθά απμάλνληαη ζε έθηαζε θαη δηάξθεηα. Σν ηειηθφ απνηέιεζκα απηήο 

ηεο δηαδηθαζίαο είλαη θπζηθά ε απνζήθεπζε πιεξνθνξηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ 

ζπγθεθξηκέλσλ αξρψλ πνπ δηαζέηεη ε LTP: 

o Ζ LTP εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ θπηηάξνπ (state-dependent): γηα λα 

πξνθιεζεί LTP δελ έρεη ζεκαζία κφλν εάλ ην εξέζηζκα πνπ πξνθαιεί ηα 

κεηαζπλαπηηθά δπλακηθά είλαη αξθεηά ηζρπξφ αιιά γηα ην εάλ εθείλε ηε ζηηγκή ηεο 

δηέγεξζεο ην κεηαζπλαπηηθφ θχηηαξν CA1 εθπνιψζεη έλα ηζρπξφ δπλακηθφ. Απηφ ζα 

είρε σο απνηέιεζκα νη ήδε δηεγεξκέλεο ζπλάςεηο ηεο CA3 λα νδεγήζνπλ ζε LTP. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη ε ρξνληθή ζπλάθεηα ησλ δηεγέξζεσλ ηνπ 

πξνζπλαπηηθνχ θαη ηνπ κεηαζπλαπηηθνχ θπηηάξνπ.  

o Ζ LTP δηαζέηεη εμεηδίθεπζε εηζφδνπ (input specificity): ε LTP ζα ζπκβεί ζηηο 

ελεξγνπνηεκέλεο ζπλάςεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θπηηάξνπ, φρη ζε φιεο. Απηή είλαη κία 

δηάθξηζε πνπ βνεζάεη ζηελ απνζήθεπζε εμεηδηθεπκέλσλ πιεξνθνξηψλ, κία πνιχ 

ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηεο αλζξψπηλεο κλήκεο.  

o Ζ LTP δηαζέηεη ζπλεηξκηθφηεηα (associativity): απηή ε ηδηφηεηα ηεο LTP αλαθέξεηαη 

ζηελ πξφθιεζή ηεο απφ ηελ εθπφισζε κίαο ζχλαςεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δηέγεξζε 

κηαο άιιεο ζχλαςεο ηνπ ίδηνπ θπηηάξνπ, ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα απνρήο ε κία 

απφ ηελ άιιε (έσο 100ms). πκπεξηθνξηθά, απηή ε θπηηαξηθή ιεηηνπξγία 

κεηαθξάδεηαη σο θιαζζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηε ζχλδεζε ησλ 

νκάδσλ πιεξνθνξηψλ (Purves et al., 2010). 

Ζ LTP, σο έλαο κεραληζκφο κλήκεο θαη κάζεζεο πνπ θπηηαξηθά ζρεηίδεηαη κε θαηαζηάζεηο 

δηέγεξζεο, πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα θαηαζηαιεί, δηαθνξεηηθά ην θπηηαξηθφ θχθισκα ζην 

νπνίν ιακβάλεη ρψξα ζα ππεξδηεγεξζεί θαη ζα είλαη αδχλαηε ε επεμεξγαζία θη απνζήθεπζε 

λέσλ πιεξνθνξηψλ. Ο αληηζηαζκηζηηθφο κεραληζκφο ηεο LTP είλαη ε LTD πνπ αλαθέξζεθε 

θαη παξαπάλσ (Goda & Stevens, 1996). ζνλ αθνξά ζηηο πεξηνρέο CA1 θαη CA3, ε LTD 

παξαηεξείηαη ζε δηεγέξζεηο κηθξήο ζπρλφηεηαο αιιά κεγάιεο δηάξθεηαο θαη θαηαζηέιιεη γηα 

έλα ρξνληθφ δηάζηεκα σξψλ ην δηεγεξηηθφ κεηαζπλαπηηθφ δπλακηθφ ηνπ ελ ιφγσ θπηηάξνπ. 

Δπηπιένλ, εάλ ην εχξνο ηνπ δηεγεξηηθνχ κεηαζπλαπηηθνχ δπλακηθνχ απμεζεί εμαηηίαο ηεο LTP, 

ε LTD ην κεηψλεη. Απηή ε δηαδηθαζία ζπκβαίλεη θαη αληίζηξνθα: εάλ ην εχξνο ηνπ 

δηεγεξηηθνχ κεηαζπλαπηηθνχ δπλακηθνχ κεησζεί απφ ηελ LTD ηφηε κπνξεί λα απμεζεί απφ ηελ 
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LTP εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ε LTP θαη LTD είλαη αληηζηαζκηζηηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα πξνο αληίζεηεο θαηεπζχλζεηο έηζη 

ψζηε λα δηαηεξείηαη ε απαξαίηεηε βηνινγηθή ηζνξξνπία θαη λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή 

ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ θη επνκέλσο ηεο κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο (Purves 

et al., 2010).  

Ο ηππφθακπνο απνηειεί κία εγθεθαιηθή δνκή, πνπ επηθνηλσλεί θαη κε ηνλ πξνκεησπηαίν 

θινηό. Οη ζπλάςεηο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ πεξηνρψλ, παξνπζηάδνπλ LTP, ε νπνία ειέγρεηαη 

απφ ην επίπεδν ηεο κεζνθινητθήο ληνπακηλεξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Ζ ληνπακίλε θαη ηα 

ζρεηηθά κε απηήλ θπθιψκαηα έρεη απνδεηρζεί πσο παίδνπλ ζεκαληηθφηαην ξφιν ζε πνιιέο 

ςπρηαηξηθέο λφζνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζρηδνθξέλεηα (Hietala & Syvӓlahti, 1996). ε 

απηέο ηηο θινητθέο ζπλάςεηο, ε LTP επεξεάδεηαη θαη απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο, φπσο 

ην ζηξεο ή θαη ελδνγελείο φπσο ην νμεηδσηηθό ζηξεο (Jay et al., 2004), πνπ επίζεο έρεη 

απνδεηρζεί πσο παίδεη έλαλ απφ ηνπο θαζνξηζηηθφηεξνπο ξφινπο ζε ςπρνπαζνινγηθέο 

θαηαζηάζεηο φπσο ε θαηάζιηςε (Gotlib, Joormann, Minor & Hallmayer, 2008), ζηε 

ζρηδνθξέλεηα (Spring, 1981 Potvin et al., 2008﮲   Bitanihirwe & Woo, 2011), ζηε δηπνιηθή﮲ 

δηαηαξαρή (Andreazza et al., 2008 ﮲  Wang, Shao, Sun & Young, 2009) θαη ζε άιιεο. 

Τπάξρνπλ ελδείμεηο φπνπ ε θνηιηαθή θαιππηξηθή πεξηνρή ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ έθζεζε ζε 

ζηξεζνγφλνπο παξάγνληεο, πεηξακαηηθά (Niehaus, Murali & Kauer, 2010). Απηή ε δηέγεξζε 

ηεο πεξηνρήο απηήο πξνθαιεί κία απμεκέλε ξνή ληνπακίλεο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, ε 

νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζε κία αχμεζε ηνπ εχξνπο ηεο LTP κε παξαηεηακέλε δηάξθεηα 

ζηηο ζπλάςεηο αλάκεζα ζηνλ ηππφθακπν θαη ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ. Αληίζεηα, έρεη 

δνθηκαζηεί θαη ε εμάληιεζε ησλ επηπέδσλ ληνπακίλεο ζηνλ θινηφ κε απνηέιεζκα κία 

εμαηξεηηθά κεγάιε κείσζε ηεο LTP ζηηο ελ ιφγσ ζπλάςεηο. Ζ κειέηε ηεο λεπξηθήο 

πιαζηηθφηεηαο ζε απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, αθνχ απηέο νη ζπλδέζεηο 

ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζε γλσζηηθέο δεμηφηεηεο (Jay et al., 2004), πνιιέο απφ ηηο νπνίεο είλαη 

ρξήζηκεο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο. Ζ ςπρνζεξαπεία ζε δηαηαξαρέο πνπ 

επεξεάδνπλ ηνλ ηππφθακπν θαη ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, έρεη δείμεη πνιιά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα φπσο ε κείσζε ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ δεμηνχ ξαρηαίνπ πιάγηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ηνπ ηππνθάκπνπ ζηηο θνβίεο, εμηζνξξφπεζε ηεο ππναηκάησζεο 

ηνπ πξφζζηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ηνπ ππεξκεηαβνιηζκνχ ηνπ πιάγηνπ πξνκεησπηαίνπ 

θινηνχ ζηελ θαηάζιηςε θ.ά (Linden, 2006).  
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Ζ LTP θαη ε LTD είλαη ε λεπξσληθή βάζε γηα ηηο θχξηεο κνξθέο κάζεζεο θαη κλήκεο. Οη 

κλήκεο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεκαηίδνληαη ηαρέσο, έρνπλ άκεζε εμάξηεζε κε 

απνζηαζηνπνηεκέλα εξεζίζκαηα, έρνπλ κεγάιε δηάξθεηα θαη γηα λα απνηππσζνχλ ζηνλ 

εγθέθαιν, είλαη απαξαίηεηε ε λεπξσληθή ηνπο εθπξνζψπεζε κε ηελ κνξθή θάπνηαο αιιαγήο 

ζηα λεπξσληθά θπθιψκαηα πνπ αθνξνχλ ην εθάζηνηε είδνο κλήκεο. Οη πην ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζε λεπξσληθφ επίπεδν πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηα παξαπάλσ δεδνκέλα είλαη 

ε LTP θαη ε LTD. Οη επηζηήκνλεο πνπ ππνζηήξημαλ πξηλ δεθαεηίεο πσο πξφθεηηαη γηα ηηο 

θξηζηκφηεξεο δηεξγαζίεο κλήκεο θαη κάζεζεο ζε θπηηαξηθή βάζε, δελ είραλ άδηθν: πιένλ, 

ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο πεηξακαηηθέο κειέηεο πνπ κεηά απφ εμαζζέληζε ηεο LTP ή ηεο LTD 

–κε εξγαζηεξηαθνχο ρεηξηζκνχο- δηαηαξάρζεθε ε ηθαλφηεηα ζπγθεθξηκέλσλ εηδψλ κλήκεο 

θαη κάζεζεο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή-ζηφρν ησλ ρεηξηζκψλ. Δπίζεο, κειέηεο ζε επίκπεο πνπ 

ππέζηεζαλ ακθίπιεπξε βιάβε ή εθηνκή ηνπ ηππνθάκπνπ, έδεημαλ δηαηαξαρή ηεο ηθαλφηεηαο 

ησλ ηξσθηηθψλ λα κάζνπλ πνιχπινθεο δεμηφηεηεο γηα ην είδνο ηνπο, θαζψο κεηψζεθε ε 

επίδνζή ηνπο ζε δνθηκαζίεο θνιχκβεζεο. Οπζηαζηηθά απηέο νη πιεξνθνξίεο, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ είλαη ρσξηθνχ ηχπνπ θη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ ηνπνζεζία ησλ 

δψσλ (Goda & Stevens, 1996).  

Δθηφο απφ ηνλ ηππφθακπν, έρεη κειεηεζεί θαη ε πεξηνρή ησλ βαζηθώλ γαγγιίσλ ππφ ην πξίζκα 

ηεο δηαδηθαζίαο ηεο λεπξνπιαζηηθφηεηαο. Σα βαζηθά γάγγιηα δηαρσξίδνληαη ζε δχν κνίξεο: 

ηελ θνηιηαθή κνίξα (απνηειείηαη απφ ηνλ επηθιηλή ππξήλα θαη ηελ θνηιηαθή θαιππηξηθή 

πεξηνρή) θαη ηε ξαρηαία κνίξα (απνηειείηαη απφ ην ξαρηαίν ξαβδσηφ ζψκα θαη ηε θαηά 

νπζία). Απηή ε δηάθξηζε είλαη ζεκαληηθή θαζψο ε θνηιηαθή κνίξα επζχλεηαη γηα ςπρηθέο 

ιεηηνπξγίεο ελψ ε ξαρηαία κνίξα επζχλεηαη γηα θηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο. ζνλ αθνξά ζηελ 

πιαζηηθφηεηα ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ, απηή παξνπζηάδεη δηαθνξέο κε ηελ πιαζηηθφηεηα πνπ 

παξαηεξείηαη ζηνλ ηππφθακπν. Ηδηαίηεξν ξφιν ζηελ πιαζηηθφηεηα ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ 

παίδεη ε πεγή πξνζαγσγψλ γινπηακηληθνχ νμένο (απφ ηνλ θινηφ, ηνλ ηππφθακπν, ηελ 

ακπγδαιή ή ηνλ ζάιακν), επίζεο νη δηαθνξέο ζηα επίπεδα ελδνγελνχο ληνπακίλεο, 

ελδνθαλλαβηλνεηδψλ ή αθεηπινρνιίλεο θαζψο απηά δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ζε κία επηπιένλ 

πξνέιεπζε πιαζηηθφηεηαο θαη ε πνηθηιφηεηα ζηελ ηζνξξνπία ηεο LTP θαη ηεο LTD. Ζ 

ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα ζηα βαζηθά γάγγιηα έρεη δεηρζεί πσο είλαη ηδηαδφλησο ζεκαληηθή 

ζηε ζρηδνθξέλεηα, ζηε δηαηαξαρή παληθνχ, ζηελ θαηάρξεζε νπζηψλ, ζε ηζραηκηθή βιάβε θ.ά. 

(Berretta, Nisticò, Bernardi & Mercuri, 2008). 

Χζηφζν, ζα ήηαλ κνλνκεξέο λα ζπλδεζεί ε λεπξνπιαζηηθφηεηα κφλν κε ηηο καθξφρξνλεο 

επηδξάζεηο ζε ήδε ππάξρνπζεο ζπλάςεηο. Δίλαη βέβαηα γλσζηφ πσο νη λεπξψλεο ζηνλ 
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εγθέθαιν ελφο ελήιηθα δελ κπνξνχλ λα αλαπαξαρζνχλ. Σν δήηεκα είλαη πσο ηα ηειεπηαία 50 

πεξίπνπ ρξφληα ε επηζηεκνληθή έξεπλα έρεη κειεηήζεη θη έρεη θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα πσο 

ππάξρνπλ θαηεγνξίεο λεπξψλσλ νη νπνίνη δελ αλαπηχζζνληαη θαηά ηελ εκβξπτθή πεξίνδν 

αιιά θαηά ηελ ελήιηθε. Δπνκέλσο, δχλαηαη λα γίλεηαη ιφγνο γηα κία ελήιηθε λεπξνγέλεζε. 

Βέβαηα απηή ε δηαδηθαζία πεηξακαηηθά δελ μεθίλεζε ακέζσο απφ ηε κειέηε ηνπ αλζξψπηλνπ 

εγθεθάινπ, αιιά έρεη «πεξάζεη» θη απφ ηε κειέηε ηεο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ πνληηθνχ, ηνπ 

επίκπ, ηνπ πηζήθνπ θη έπεηηα ηνπ αλζξψπνπ. Έρνπλ εληνπηζηεί δχν πνιχ ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο φπνπ ιακβάλεη ρψξα ε λεπξνγέλεζε ζηνλ ελήιηθν εγθέθαιν: ζηε ζηηβάδα ησλ 

θνθθσδψλ θπηηάξσλ ηνπ νζθξεηηθνχ βνιβνχ θαη ζηελ νδνλησηή έιηθα ηνπ ηππνθάκπνπ. Γελ 

έρεη εληνπηζηεί παξαγσγή λέσλ λεπξψλσλ ζε άιιεο πεξηνρέο. Μάιηζηα θαη ε ήδε 

απνδεδεηγκέλε λεπξνγέλεζε ηηο παξαπάλσ δνκέο είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε αιιά δηαζέηεη ην 

πιενλέθηεκα λα πξνζαξκφδεη ηνπο λένπο λεπξψλεο ζηα παξαθείκελα θπθιψκαηα. Ζ 

δηαδηθαζία ηεο λεπξνγέλεζεο έρεη σο εμήο: ζηελ πεξηνρή ηεο ππνθνηιηαθήο δψλεο ηνπ 

ελήιηθα, θνληά ζηνλ ηππφθακπν, δηαηεξνχληαη ηα λεπξηθά βιαζηηθά θύηηαξα (neural stem 

cells), κία νκάδα θπηηάξσλ πνπ «απηφ-αλαλεψλνληαη» θαη δηαηξνχληαη ζπκκεηξηθά ή 

αζχκκεηξα θαη παξάγνπλ λέα βιαζηηθά θχηηαξα, λεπξψλεο, αζηξνθχηηαξα θαη 

νιηγνδελδξνγινηαθά θχηηαξα. Σα βιαζηηθά θχηηαξα βέβαηα κπνξνχλ λα απνκνλσζνχλ θη απφ 

ηνλ πξφζζην εγθέθαιν, ηελ παξεγθεθαιίδα, ηνλ κέζν εγθέθαιν θαη ηνλ λσηηαίν κπειφ, φκσο 

ζε απηέο ηηο ηνπνζεζίεο δελ δηαηξνχληαη. Ζ αχμεζε, έζησ θαη πεξηνξηζκέλε, ησλ λεπξηθψλ 

θπηηάξσλ θαη άξα θαη ησλ ζπλάςεσλ ζηνλ ελήιηθν εγθέθαιν, είλαη κία πνιχ ρξήζηκε θαη 

ζεκαληηθή πξννπηηθή γηα κία πεξαηηέξσ γλσζηηθή αλάπηπμε (κάζεζε θαη κλήκε), (Purves et 

al., 2010) γεγνλφο πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα αηζηφδνμν κφλν γηα ηελ δεθηηθφηεηα ζηηο επηδξάζεηο 

ηεο ςπρνζεξαπείαο, αιιά θαη γηα ηε ζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε λεπξνεθθπιηζηηθψλ 

δηαηαξαρψλ φπσο ε λφζνο ηνπ Parkinson, ηνπ Alzheimer θ.ά (Blurton-Jones et al., 2009 ﮲ 

Lindval & Kokaia, 2010).  

ζνλ αθνξά ζηε ζεκαζία ηεο λεπξνγέλεζεο γηα ηηο γλσζηηθέο δεμηφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε, ππάξρνπλ κειέηεο πνπ έρνπλ δηεξεπλήζεη δηεμνδηθά απηή ηε 

ζπζρέηηζε. ε εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο έρεη δηαθνπεί ε δηαδηθαζία ηεο λεπξνγέλεζεο κε 

απνηέιεζκα ηε δπζιεηηνπξγία ζε είδε κάζεζεο θαη κλήκεο πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ 

ηππφθακπν θαζψο θαη κείσζε ηεο απφθξηζεο ζηελ αληηθαηαζιηπηηθή αγσγή. ε έξεπλα κε 

ελήιηθα πνληίθηα φπνπ πξνθιήζεθε δηαθνπή ηεο λεπξνγέλεζεο έδεημε πσο φλησο ε LTP ζηελ 

νδνλησηή έιηθα δηαθφπεθε εμαηηίαο ηεο λεπξνγέλεζεο θη φρη απφ άιιεο αηηίεο φπσο π.ρ. 

παξεκπφδηζε ησλ αλαζηνιέσλ ησλ GABAa ππνδνρέσλ. Βέβαηα νη αλαζηνιείο ησλ GABAa 
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έρνπλ ελεξγφ ξφιν ζηε λεπξνγέλεζε. Γηα παξάδεηγκα, νη λένη λεπξψλεο ζπλεξγάδνληαη καδί 

κε ηνπο ψξηκνπο λεπξψλεο ψζηε λα νδεγήζνπλ ζε κεγαιχηεξε LTP, φηαλ παξίζηαληαη θαη 

GABAεξγηθνί αλαζηνιείο. Μάιηζηα φηαλ ηα πεηξακαηφδσα εθηέζεθαλ ζε λέν πεξηβάιινλ, 

απμήζεθε ν GABAεξγηθφο ηφλνο ζηελ νδνλησηή έιηθα κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

LTP. Οπζηαζηηθά, ε δηαθνπή ηεο λεπξνγέλεζεο έρεη κεγαιχηεξεο ζπλέπεηεο φηαλ εθαξκνζηεί 

θαηά ηελ έθζεζε ζε θαηλνχξηα πεξηβάιινληα. Γη’ απηφ θη ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, αθφκε θη αλ 

παξαρζνχλ ιίγνη λένη λεπξψλεο ζηελ νδνλησηή έιηθα, νη ζπκπεξηθνξηθέο επηδξάζεηο είλαη 

εκθαλείο (Saxe et al., 2006).  

Δπηπιένλ, θαίλεηαη πσο ε λεπξνγέλεζε παξνπζηάδεη πςειή ζπζρέηηζε θαη κε ηνλ εμαξηεκέλν 

θφβν, πνπ είλαη έλα είδνο κάζεζεο κε ζπλαηζζεκαηηθφ πεξηερφκελν. Γηα ηέηνηνπ ηχπνπ 

δεδνκέλα, ππεχζπλε είλαη ε ακπγδαιή. Βιάβεο ζηελ πεξηνρή κε ζηφρν ηε δηαθνπή ηεο 

λεπξνγέλεζεο ελήιηθσλ ηξσθηηθψλ επεξέαζαλ ηνλ εμαξηεκέλν θφβν. Αληίζεηα, φηαλ 

δηεγέξζεθε ε ακπγδαιή ηαπηφρξνλα κε ηελ έθζεζε ζε ηζρπξά ζπλαηζζεκαηηθά εξεζίζκαηα 

φπσο απηά πνπ πξνθάιεζαλ ηνλ εμαξηεκέλν θφβν, εληζρχζεθε ε κάζεζε πνπ εμαξηάηαη απφ 

ηνλ ηππφθακπν (Saxe et al., 2006).  

Γελ ζα έπξεπε λα παξαιεηθζεί θαη ν παξάγνληαο ηεο ειηθίαο θαζψο είλαη πιένλ επηζηεκνληθά 

απνδεθηφ πσο ε ελήιηθε λεπξνγέλεζε κεηψλεηαη κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ θαη ηελ πνξεία πξνο 

ηελ ηξίηε ειηθία θαη κάιηζηα απφηνκα. ε απηή ηε ηαρεία εθθχιηζε κπνξεί λα απνηειέζεη 

εμηζζνξνπηζηηθφ παξάγνληα ην πεξηβάιινλ. Πεηξάκαηα κε πνληίθηα πνπ εθηίζελην ζε έλα 

εκπινπηηζκέλν κε δξαζηεξηφηεηεο πεξηβάιινλ ζε ειηθηαθφ δηάζηεκα 10 έσο 20 κελψλ, 

επέδεημαλ πεληαπιάζηα λεπξνγέλεζε ζηνλ ψξηκν ηππφθακπν ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ. ηνλ άλζξσπν, ε ελαζρφιεζε κε πλεπκαηηθέο θαη ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρεη 

κεηψζεη ηηο εθθπιηζηηθέο επηπηψζεηο θαη ηα λεπξνινγηθά ειιείκκαηα λεπξνινγηθψλ 

δηαηαξαρψλ. Απηά ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα φκσο δελ είλαη ππάξρνπλ κφλν ζε δηαηαξαρέο 

λεπξνινγηθέο αιιά θαη ζε ςπρηαηξηθέο. Γηα παξάδεηγκα ζηε Μείδνλα Καηαζιηπηηθή 

Γηαηαξαρή φπνπ ν ηππφθακπνο παξνπζηάδεη έληνλε δπζιεηηνπξγία, κε απνηέιεζκα γλσζηηθέο 

δπζιεηηνπξγίεο, ε ξχζκηζε ηεο λεπξνγέλεζεο έρεη θαηαζηεί αδχλαηε. Σα γιπθνθνξηηθνεηδή 

είλαη νη βαζηθνί ξπζκηζηέο ηεο θπηηαξηθήο θαηαζηξνθήο ζηνλ ηππφθακπν θαη παξνπζηάδνπλ 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε κε ηελ ελήιηθε λεπξνγέλεζε. Σν ρξφλην ζηξεο, έλαο πεξηβαιινληηθφο 

παξάγνληαο πνπ απμάλεη ηα επίπεδα ηεο θνξηηθνζηεξφλεο, επεξεάδεη αξλεηηθά ηε 

λεπξνγέλεζε (Kempermann, Gast & Gage, 2002). Μάιηζηα ην ζηξεο απνηειεί θαη ηνλ 

ζπλδεηηθφ θξίθν ηεο ζπζρέηηζεο ηεο λεπξνγέλεζεο κε ηελ θαηάζιηςε. Οη αθξηβείο κεραληζκνί 
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βέβαηα δελ είλαη πιήξσο γλσζηνί φκσο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ πσο ην ζηξεο κεηψλεη ηε 

λεπξνγέλεζε ζηνλ ηππφθακπν. Αθνχ ην ζηξεο απνηειεί θη αίηην ηεο θαηάζιηςεο, ηφηε ε  

 

ΔΗΚΟΝΑ 3.2. Πάλσ: Παξνπζηάδεηαη παξαζηαηηθά ε λεπξνγέλεζε ζηνλ εγθέθαιν ελήιηθνπ 

ζειαζηηθνχ. Αξρηθά, ζηελ πξφζζηα ππνθνηιηαθή δψλε αλαπηχζζνληαη λεπξνβιαζηνί απφ 

θάπνηα πξφδξνκα λεπξηθά θχηηαξα. Μέζσ ηεο νδνχ ηνπ πξφζζηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ ξεχκαηνο 

νη λεπξνβιάζηεο κεηαθέξνληαη ζηνλ νζθξεηηθφ βνιβφ θαη εθεί κεηαηξέπνληαη ζε θνθθψδε 

θχηηαξα ηνπ νζθξεηηθνχ βνιβνχ ή ζε πεξηζπεηξακαηηθά θχηηαξα. Δίηε ζηε κία πεξίπησζε 

είηε ζηελ άιιε, ηα λέα απηά θχηηαξα ιεηηνπξγνχλ σο δηάκεζνη λεπξψλεο.  

                      Κάησ: Παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο λεπξνγέλεζεο ζηνλ ελήιηθν αλζξψπηλν 

εγθέθαιν. ηε ζηηβάδα ησλ θνθθσδψλ θπηηάξσλ ηεο νδνλησηήο έιηθαο ηνπ ηππνθάκπνπ 

δηαηεξνχληαη θάπνηα πξφδξνκα λεπξηθά θχηηαξα. Απηά παξάγνπλ κεηακηησηηθνχο 

λεπξνβιαζηνχο νη νπνίνη κεηαθέξνληαη ζε πην βαζηθέο ζέζεηο ηεο νδνλησηήο έιηθαο θαη 

ηειηθά θαηαιήγνπλ σο GABA-εξγηθνί δηάκεζνη λεπξψλεο (Purves, et al., 2010).  
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ζχλδεζε ζηξεο-λεπξνγέλεζεο-θαηάζιηςεο είλαη εγγχο. Δπίζεο ζε πεηξάκαηα κε δσηθά 

κνληέια, παξάγνληεο πνπ βειηίσζαλ ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα, φπσο εθιεθηηθνί 

αλαζηνιείο επαλαπξφζιεςεο ζεξνηνλίλεο, ειεθηξνζπαζκσζεξαπεία, άζθεζε, εκπινπηηζκφο 

πεξηβάιινληνο, ελίζρπζαλ θαη ηε λεπξνγέλεζε. Αληηζέησο, ε πεηξακαηηθή παξεκπφδηζε ηεο 

λεπξνγέλεζεο κείσζε ηελ απφθξηζε ησλ δψσλ ζηε ζεξαπεία κε αληηθαηαζιηπηηθνχο 

πξάθηνξεο (Becker & Wojtowicz, 2007). Ζ ελαζρφιεζε ινηπφλ κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

κεηψλνπλ ην ζηξεο φπσο ε ςπρνζεξαπεία θαη νη ελαιιαθηηθέο ζεξαπείεο, αιιά θαη άιιεο 

ζσκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνάγεη ηε λεπξνπιαζηηθφηεηα κέζσ ηεο λεπξνγέλεζεο 

(Kempermann, Gast & Gage, 2002). 

 

 

ρεκαηηζκφο ηνπ 

ηππνθάκπνπ  
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3.2. ςνείδηζη, Δγπήγοπζη και Πποζοσή 

 

Ζ ζπλείδεζε είλαη έλα ζχλνιν κεραληζκψλ θαη παξαγφλησλ πνπ είλαη δχζθνιν λα νξίζεη 

θαλείο. Οπζηαζηηθά ε ζπλείδεζε ρσξίδεηαη ζε δηάθνξα ζηάδηα κε δηαθχκαλζε απφ ηελ 

πςειφηεξε πξνζήισζε ηεο πξνζνρήο έσο θαη ηελ θαηάζηαζε θψκαηνο. Έλαο ηξφπνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη επηζηήκνλεο γηα λα θαηαγξάςνπλ ην ζηάδην ζπλείδεζεο ζην νπνίν 

βξίζθεηαη έλα άηνκν είλαη ην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα (EEG), δειαδή ε ειεθηξνληθή 

θαηαγξαθή ζε θχκαηα ησλ δηαθνξψλ ζην ειεθηξηθφ δπλακηθφ κεηαμχ θάπνησλ ζεκείσλ ηνπ 

θξαλίνπ ζηα νπνία έρνπλ πξνζθνιιεζεί ειεθηξφδηα. Ζ ελαιιαγή ησλ ζηαδίσλ ζπλείδεζεο 

θαη πψο απηέο νη ελαιιαγέο θαηαγξάθνληαη κέζσ ησλ EEG δελ είλαη ην αληηθείκελν απηήο 

ηεο εξγαζίαο, παξφηη απνηειεί έλα πνιχ ελδηαθέξνλ δήηεκα. Ζ παξνχζα ζπδήηεζε 

επηθεληξψλεηαη ζηηο λεπξσληθέο θαη λεπξναλαηνκηθέο βάζεηο ησλ ζπλεηδεηψλ εκπεηξηψλ θαη 

ησλ ελαιιαγψλ ησλ ζηαδίσλ εγξήγνξζεο (Vander, Sherman, Luciano & Σζαθφπνπινο, 2011).  

Οη ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο απνηεινχλ φια εθείλα ηα πξάγκαηα ησλ νπνίσλ ηελ χπαξμε θαη ηνλ 

νξηζκφ γλσξίδνπκε, είηε είλαη κία γεληθή ηδέα, είηε είλαη θάπνηα πιεξνθνξία πνπ γίλεηαη 

αληηιεπηή κέζσ ησλ αηζζήζεσλ, είηε είλαη θάπνην αίζζεκα βαζηζκέλν ζε ελζηηθηψδεηο 

αλάγθεο επηβίσζεο φπσο ην αίζζεκα ηεο πείλαο, ηεο δίςαο θ.ά. Ζ πξνζνρή είλαη έλαο 

παξάγνληαο πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ησλ ζπλεηδεηψλ 

εκπεηξηψλ. Γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ε επηθεληξσκέλε πξνζνρή είλαη έλαο απαξαίηεηνο 

κεραληζκφο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο αθνχ ρξεηάδεηαη ν αζζελήο λα είλαη ζε 

ζέζε λα αληηιακβάλεηαη ηα εξεζίζκαηα θαη ηελ επίδξαζε πνπ αζθείηαη απφ ηνλ 

ςπρνζεξαπεπηή. Σν εγθεθαιηθφ ζηέιερνο είλαη ε πην ζεκαληηθή δνκή ζηε δηαδηθαζία ηεο 

επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. ηα θπηηαξηθά θπθιψκαηα ηεο πεξηνρήο απηήο, θαηά ηελ 

επηθέληξσζε ηεο πξνζνρήο ζε δηάθνξα εξεζίζκαηα, αιιειεπηδξνχλ ζήκαηα πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ δηαθνξεηηθά αηζζεηεξηαθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο π.ρ. ην άθνπζκα ελφο 

ήρνπ θαη φςε κίαο εηθφλαο απφ ηνλ ίδην ρψξν. Ζ επίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ αηζζεηεξηαθψλ 

ζεκάησλ δηεγείξεη πεξηζζφηεξν ηα θχηηαξα ηεο πεξηνρήο θη έηζη ππξνδνηείηαη έλα 

κεγαιχηεξνπ εχξνπο δπλακηθφ ελέξγεηαο, ψζηε λα παξαρζεί κία κεγαιχηεξε ελεξγνπνίεζε 

ηνπ ζηειέρνπο θαη λα επηηεπρζεί ε κεγαιχηεξε δπλαηή επηθέληξσζε πξνζνρήο (Vander, 

Sherman, Luciano & Σζαθφπνπινο, 2011).  

Σέηνηνπ είδνπο πνιπαηζζεηηθά λεχξα ππάξρνπλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο φπσο είλαη νη 

ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ. Απηά ηα λεχξα δηαθέξνπλ απφ εθείλα ηνπ 
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εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο ζην φηη αθνξνχλ πεξηζζφηεξν ηελ αληίιεςε ηνπ εξεζίζκαηνο θη φρη 

κε ηε δηαδηθαζία επηθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο. Δπηπιένλ ν ππνκέιαλαο ηφπνο είλαη κηα αθφκε 

πεξηνρή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ πξνζνρή. Δπεηδή ν ππνκέιαλαο ηφπνο πξνβάιιεη ηηο ίλεο ηνπ ζε 

αξθεηέο δνκέο ηνπ ΚΝ, είλαη θαη ν θπξίαξρνο ξπζκηζηήο ηεο δηαδηθαζίαο επηθέληξσζεο ηεο 

πξνζνρήο αθνχ απηφο «απνθαζίδεη» πνηα δνκή θαη πνην θχθισκα ζα έρεη ηνλ πξψην ιφγν 

ζηελ εθάζηνηε ζπλεηδεηή εκπεηξία. Ζ λνξεπηλεθξίλε πνπ εθθξίλεηαη απφ ηνπο λεπξψλεο ηνπ 

ππνκέιαλα ηφπνπ είλαη ν δηακεζνιαβεηήο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο (Vander, Sherman, Luciano 

& Σζαθφπνπινο, 2011).  

Οη κεραληζκνί ηνπ λνπ δελ είλαη πιήξσο γλσζηνί. Ο ιφγνο είλαη γηαηί νη ζπλεηδεηέο εκπεηξίεο 

είλαη ππνθεηκεληθέο θαη δελ κπνξνχλ εχθνια λα ηεζνχλ ζηα ζηελά φξηα ηεο αληηθεηκεληθήο 

παξαθνινχζεζεο ηεο επηζηήκεο (Picton & Stuss, 1994). Τπάξρνπλ θάπνηεο ζεσξίεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ πηζαλέο δηεξγαζίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δεκηνπξγία ησλ ζπλεηδεηψλ 

εκπεηξηψλ θαζψο θαη ηηο δηαθνξέο ηνπο απφ ηηο αζπλείδεηεο εκπεηξίεο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο 

απηψλ ησλ ζεσξηψλ θαιχπηεη ε ηδέα πεξί πξνζσξηλήο ζπλεξγαζίαο λεπξψλσλ πνπ 

επεμεξγάδνληαη δηαθνξεηηθέο φςεηο ηεο ίδηαο πιεξνθνξίαο (Vander, Sherman, Luciano & 

Σζαθφπνπινο, 2011). Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο παίδεη επίζεο έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αληίιεςε ησλ εμσηεξηθψλ εξεζηζκάησλ. Βιάβεο ζε πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζπκπηψκαηα απάζεηαο θαη παζεηηθνπνίεζεο αιιά θαη κία ηξνπνπνίεζε ησλ 

κνηίβσλ απφθξηζεο πνπ είρε θαηαζθεπάζεη ην άηνκν κε απνηέιεζκα εθδήισζε δηαηαξαρήο 

πξνζσπηθφηεηαο. Οπζηαζηηθά ζε κία ηέηνηα παζνινγηθή θαηάζηαζε είλαη ζαλ λα ράλεηαη ην 

θνκκάηη ηνπ εαπηνχ: ην άηνκν κπνξεί λα αλαθαιέζεη ην παξειζφλ ηνπ, κπνξνχλ λα 

πξνβιέςνπλ ην κέιινλ, αιιά δελ κπνξνχλ λα επηηειέζνπλ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ππφ ην 

πξνζσπηθφ πξίζκα ﮲  νπζηαζηηθά κία βιάβε ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ ηζνχηαη κε 

νπδεηεξνπνίεζε ηεο αλάκλεζεο θαη ηεο πνξείαο ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηειεί απηφ ηνπ Phineas Gage, ηνπ εξγάηε πνπ ππέζηε αηχρεκα κε 

απνηέιεζκα λα δηαπεξάζεη έλαο ζσιήλαο φιε ηελ πεξηνρή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ. Απηφ 

ζπκπεξηθνξηθά νδήγεζε ζε κία ηεξάζηηα αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εξγάηε, ζαλ λα 

επξφθεηην γηα έλαλ ηειείσο δηαθνξεηηθφ άλζξσπν (Picton & Stuss, 1994).  

Ζ εγξήγνξζε είλαη ε θαηάζηαζε θαηά ηελ νπνία ην άηνκν βξίζθεηαη ζην πςειφηεξν ζεκείν 

ζπλεηδεηφηεηαο θη απαζρνιεί πνιιέο πεξηνρέο πνπ αλαθέξζεθαλ αιιά θαη άιιεο φπσο ν 

ζάιακνο. Δπίζεο πέξα απφ ηνπο αλαηνκηθνχο ζπκκεηέρνληεο ζηε δηαδηθαζία ζεκαληηθνί είλαη 

θαη νη λεπξνρεκηθνί. Πην αλαιπηηθά, ε εγξήγνξζε εμαξηάηαη απφ ηελ θαιχπηξα ηνπ άλσ 

εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο θαη απφ ηνπο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ. Απηφ ην ζχζηεκα πξνβάιιεη 
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κέζσ ηνπ θινηνχ θη νλνκάδεηαη αύμνλ δηθηπσηό ζύζηεκα ελεξγνπνίεζεο. ηελ αξρή νη 

επηζηήκνλεο πνπ ην κειεηνχζαλ πίζηεπαλ πσο επξφθεηην γηα έλα ζχλνιν αδηαρψξηζησλ 

λεπξψλσλ κε ζπλδέζεηο ζε πνιιέο πεξηνρέο, φκσο κειινληηθά ε πξφνδνο ηεο έξεπλαο 

απνθάιπςε πσο ππάξρνπλ μερσξηζηέο νκάδεο θπηηάξσλ κε δηαθνξεηηθέο ηδηφηεηεο. Δπηπιένλ, 

δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ζηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ηνπ ζαιάκνπ γηα ηε ζπγθέληξσζε, ηελ 

εγξήγνξζε θαη ηελ πξνζνρή. Νεπξνρεκηθά, ππάξρνπλ ηξία λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα 

πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ επίηεπμε ηεο εγξήγνξζεο: ην ρνιηλεξγηθφ, ην κνλνακηλεξγηθφ θαη 

ην GABAεξγηθφ (Young & Pigott, 1999). Απηά ηα ζπζηήκαηα παξνπζηάδνπλ δπζιεηηνπξγίεο 

ζε ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο θη είλαη θξίζηκε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαηαξαρέο ηεο 

ζπλείδεζεο φπσο είλαη ε ζρηδνθξέλεηα (Vander, Sherman, Luciano & Σζαθφπνπινο, 2011).  

Δπίζεο έλα θνκκάηη ζεκαληηθφ ηεο ζπλείδεζεο είλαη θαη ε ζπλεηδεηφηεηα, ε αληίιεςε ζα 

έιεγε θαλείο, ηνπ ηη ζπκβαίλεη γχξσ καο. Ζ ζπλεηδεηφηεηα είλαη έλα ζχλνιν δηεξγαζηψλ: 

αληίιεςε, θαηαλφεζε, αιιειεπίδξαζε κε ζθνπφ θαη ζπκπεξηθνξηθή απφθξηζε. Αλαγλσξίδεη 

θαλείο πψο απηέο είλαη δηαηαξαγκέλεο ζε ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. Έρνπλ κάιηζηα 

ελνρνπνηεζεί θαη ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο φπσο ν λενθινηφο, ν ηππφθακπνο θη ν ζάιακνο, πνπ 

είλαη νη θχξηνη ζπκκεηέρνληεο ηεο ζπλεηδεηφηεηαο (Young & Pigott, 1999). ε απηέο ηεο 

δηαηαξαρέο κία επίζεο ιεηηνπξγία ηεο ζπλείδεζεο πνπ επεξεάδεηαη είλαη θαη ν χπλνο. 

Νεπξναπεηθνληζηηθέο κειέηεο έρνπλ ξίμεη θσο ζηηο εγθεθαιηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζπλνδεχνπλ 

ηηο ελαιιαγέο χπλνπ-εγξήγνξζεο. Οπζηαζηηθά ε δηαδηθαζία ηνπ «μππλήκαηνο» αθνινπζεί 

αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο:  

o Αξρηθά ελεξγνπνηνχληαη πεξηνρέο ηνπ ζηειέρνπο, ν ζάιακνο, ν ππνζάιακνο θαη ν 

ππξήλαο ηνπ Meynert.  

o Απειεπζεξψλεηαη γινπηακηληθφ νμχ απφ πξνβνιέο ηνπ θινηνχ θαη ηνπ ζαιάκνπ 

θαζψο θη απφ λεπξψλεο ηνπ δηθηπσηνχ ζρεκαηηζκνχ ηνπ κέζνπ εγθεθάινπ. Δπίζεο 

απειεπζεξψλεηαη αθεηπινρνιίλε απφ λεπξψλεο ηνπ ππξήλα ηνπ Meynert θαζψο θαη 

απφ ηνλ γεθπξηθφ δηθηπσηφ ζρεκαηηζκφ. Αθφκε απειεπζεξψλνληαη λνξεπηλεθξίλε, 

ζεξνηνλίλε θαη ηζηακίλε απφ λεπξψλεο ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ, ηεο ξαθήο θαη ηνπ 

ππνζαιάκνπ αληίζηνηρα.  

o Ο λεπξνδηαβηβαζηήο GABA έρεη επίζεο ζεκαληηθφηαην ξφιν θαζψο απειεπζεξψλεηαη 

απφ ελδνλεπξψλεο δηαθφξσλ δνκψλ θαη ξπζκίδεη ηηο ζπλδέζεηο ηνπ δηθηπσηνχ ππξήλα 

ηνπ ζαιάκνπ θαη άιισλ ζαιακηθψλ ππξήλσλ (Delacour, 1997).  
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Έλα αθφκε ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο είλαη θαη ην βηνινγηθφ ππφβαζξν 

ηνπ χπλνπ, ηνπ αληίζεηνπ ζηαδίνπ ηεο εγξήγνξζεο, πνπ επεξεάδεηαη ζε ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο αιιά θαη πέξα απφ απηφ, κειεηάηαη θαη σο έλα έδαθνο εξκελείαο δηαθφξσλ 

θαηαζηάζεσλ απφ ςπρνδπλακηθέο θπξίσο ςπρνζεξαπείεο, ρξεζηκνπνηψληαο πξντφληα ηνπ 

χπλνπ φπσο είλαη ηα φλεηξα. Ο χπλνο κάιηζηα πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

νλείξσλ είλαη ν REM (Rapid Eye Movement). Ο REM αθνινπζεί ηηο ίδηεο δηεξγαζίεο πνπ 

αθνινπζεί θαη ην «μχπλεκα», κε δηαθνξέο πνπ έγθεηληαη ζε επίπεδν εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο, 

γηα παξάδεηγκα κε πηψζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λεπξψλσλ ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ θαη ησλ 

ππξήλσλ ηεο ξαθήο. Σα φλεηξα είλαη κία κνξθή ζπλείδεζεο κε νινθιεξσκέλε πνπ νθείιεηαη 

ζε εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θη φρη άκεζα απφ παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο (Delacour, 

1997).  

Ο χπλνο REM έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηηο κλήκεο ζπλαηζζεκαηηθνχ πεξηερνκέλνπ. ε αλάινγε 

έξεπλα φπνπ ηα ππνθείκελα εθηέζεθαλ ζε δνθηκαζία παβινβηαλήο εμαξηεκέλεο κάζεζεο ελφο 

θνβνγφλνπ εξεζίζκαηνο, απνδείρζεθε πσο ν ρξφλνο πνπ θαηαλαιψλεηαη ζηνλ χπλν REM 

επεξεάδεη ηελ αλάκλεζε ηνπ θφβνπ. Απηφ νθείιεηαη ελ κέξεη θαη ζηα πςειά επίπεδα 

θνξηηδφιεο πνπ παξαηεξνχληαη ζε θάζε άλζξσπν ηηο πξσηλέο ψξεο κεηά απφ πεξίνδν χπλνπ 

θαη πνπ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ αλάθιεζε αλακλήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θνβνγφλν 

εξέζηζκα. Τςειά επίπεδα θνξηηδφιεο παξαηεξνχληαη θαη θαηά ηελ απφθξηζε ζηξεο θαζψο θαη 

ζε πεξηπηψζεηο ρξφληνπ ζηξεο, ην νπνίν επίζεο έρεη απνδεηρζεί πσο βνεζά ηελ κλήκε 

θνβνγφλσλ θαηαζηάζεσλ. Ζ πιάγηα ακπγδαιή είλαη ε δνκή πνπ ζπλδέεη ηνλ εμαξηεκέλν 

θφβν κε ηνλ χπλν REM (Menz et al., 2013). Δπηπιένλ ν χπλνο REM παξνπζηάδεη πνιιέο 

αλσκαιίεο θαηά ηελ θαηάζιηςε, πξφθεηηαη κάιηζηα γηα έλα θνηλφ ζχκπησκα ηεο δηαηαξαρήο 

ην νπνίν ζρεηίδεηαη θαη κε ηελ απφθξηζε ζηε ζεξαπεία. Βέβαηα ε αληηθαηαζιηπηηθή 

θαξκαθεπηηθή αγσγή κεηψλεη δξακαηηθά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ REM (Palagini et al., 2013). 

Δπηπιένλ, έλαο αθφκε ζπλδεηηθφο θξίθνο ησλ δηαηαξαρψλ θαη ηνπ χπλνπ REM είλαη θαη ην 

ζηξεο. Σν ρξφλην ζηξεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ REM, αιιά θαη 

αληίζηξνθα, ρξφληα δηαηαξαρή ηνπ χπλνπ REM κπνξεί λα απνηειέζεη έλαλ ζνβαξφ 

ζηξεζνγφλν παξάγνληα (Menz et al., 2013). Σν ζηξεο είλαη έλαο ζεκαληηθφο ζπκκεηέρσλ ζε 

φιεο ηηο δηαηαξαρέο, είηε σο αηηία είηε σο ζπλνδφο (Spring, 1981 Andreazza et al., 2008﮲  ﮲ 

Bitanihirwe & Woo, 2011).  
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ΔΗΚΟΝΑ 3.3. Πεξηνρέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ελαιιαγήο χπλνπ-εγξήγνξζεο 

(Vander, Sherman, Luciano & Σζαθφπνπινο, 2011).  

 

 

Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ γηα ηε 

ζπλείδεζε. Μειέηεο SPECT έρνπλ δείμεη πσο απελεξγνπνηείηαη ν ξαρηαίνο πιάγηνο 

πξνκεησπηαίνο θινηφο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ ζηνρεπκέλσλ ζθέςεσλ, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ REM. Απηφ ηαηξηάδεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ έδσζε ν Braun θαη νη 

ζπλεξγάηεο ηνπ (1997) γηα ηνλ χπλν REM, φηη πξφθεηηαη δειαδή γηα κία θαηάζηαζε 

ζπλεηδεζηαθή φπνπ απελεξγνπνηνχληαη ιεηηνπξγίεο νη νπνίεο είλαη θξίζηκεο γηα ηελ 

πςειφηεξε γλσζηηθά επεμεξγαζία εξεζηζκάησλ (Muzur, Pace-Schott & Hobson, 2002). Ζ 

επίδξαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ε αλάκεημή ηνπ ζηε θπζηνινγία 

θαη ςπρνπαζνινγία ηνπ εγθεθάινπ αλαιχεηαη εθηελέζηεξα παξαθάησ.  
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3.3. Γιάθεζη και ςναίζθημα 

 

Ζ ελφηεηα απηή ίζσο ζα ήηαλ νξζφηεξν λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ελφηεηα πνπ αλαιχεη ηε 

ζπλείδεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά, θαζψο ε δηάζεζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ππάγνληαη ζηηο 

δηεξγαζίεο ζπλείδεζεο θαη θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Απνηεινχλ φκσο έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επηδξάζεσλ ηελ ςπρνζεξαπείαο, θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζεσξήζεθε 

θαιχηεξν λα δηαθξηζεί ζε μερσξηζηή ελφηεηα.  

εκαληηθή δηεξγαζία γηα ηε ζπκπεξηθνξά γεληθφηεξα απνηειεί ε θηλεηνπνίεζε. Ο ιφγνο δελ 

γίλεηαη γηα ηελ πξσηνηαγή θηλεηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά, πνπ αθνξά νκνηνζηαηηθνχο 

κεραληζκνχο επηβίσζεο, αιιά γηα ηε δεπηεξνηαγή θηλεηνπνηεκέλε ζπκπεξηθνξά. Πξφθεηηαη γηα 

ην ζχλνιν ησλ δηεξγαζηψλ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ πην πεξίπινθεο ζπκπεξηθνξέο. Ο ιφγνο πνπ 

αλαθέξεηαη εδψ απηή ε κνξθή θηλεηήξησλ ζπκπεξηθνξψλ είλαη γηαηί έλαο απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηηο επεξεάδνπλ είλαη θαη ηα ζπλαηζζήκαηα. Ο ξφινο ηνπ θηλήηξνπ γηα ηελ 

επίηεπμε κίαο ζπκπεξηθνξάο είλαη δηπνιηθφο: ην άηνκν ζπκπεξηθέξεηαη κε έλαλ ηξφπν είηε γηα 

λα ιάβεη αληακνηβή, είηε γηα λα απνθχγεη ηελ ηηκσξία. Σν λεπξναλαηνκηθφ ππφβαζξν απηψλ 

ησλ ζπκπεξηθνξψλ μεθηλά απφ ην εγθεθαιηθό ζηέιερνο θη απνηειεί κέξνο ηνπ δηθηπσηνύ 

ελεξγνγελνύο ζρεκαηηζκνύ. Ζ θηλεηνπνίεζε ξπζκίδεηαη απφ ην κεζνκεηαηρκηαθφ ληνπακηληθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν βξίζθεηαη αλάκεζα ζηνλ κεζεγθέθαιν θαη ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, νη 

δηαθιαδψζεηο ηνπ μεθηλνχλ θαη θαηαιήγνπλ ζηνλ πξνκεησπηαίν ινβό θαη ην ξαρηαίν 

αθνπζηηθό ινβό ελψ νη ίλεο ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ εθθξίλνπλ ληνπακίλε. Βέβαηα ην θχθισκα 

απηφ θαη νη κεραληζκνί ηνπ είλαη πεξηζζφηεξν θξίζηκνη ζηελ εμάξηεζε απφ δηάθνξεο 

επθνξηνγφλεο νπζίεο. Ζ ληνπακίλε είλαη έλαο λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ ζπκκεηέρεη ζε πνιιέο 

ζπκπεξηθνξέο πνπ είλαη απφξξνηα θάπνησλ ζπλαηζζεκάησλ φπσο νξγή, απεηιή, θφβνο, 

επθνξία θ.ά. Απηφ ζε πεηξακαηηθά κνληέια ηξσθηηθψλ κπνξεί λα πξνθιεζεί κε ηε δηέγεξζε 

αλάινγσλ πεξηνρψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα απηά ηα ζπλαηζζήκαηα, φπσο ε ακπγδαιή 

(Vander, Sherman, Luciano & Σζαθφπνπινο, 2011).  

Ζ ακπγδαιή είλαη κία πεξηνρή πνπ αλήθεη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ζρεηίδεηαη κε ηε 

κάζεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θη εκπεηξία. 

Δμειηθηηθά νη επηδξάζεηο ηεο ακπγδαιήο νθείινληαη ζηελ αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ λα 

ειέγρνπκε ηα πξσηφγνλα ζπλαηζζήκαηα (Crossman & Neary, 2003). Νεπξναπεηθνληηζηηθά 

δεδνκέλα έρνπλ ππνγξακκίζεη ηε ζεκαζία ηεο ακπγδαιήο γηα ηνλ θφβν θαη ηελ επαγξχπλεζε 
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ΔΗΚΟΝΑ 3.4. Σν κεζνκεηαηρκηαθφ ληνπακηληθφ ζχζηεκα. Φαίλνληαη παξαζηαηηθά νη δνκέο 

θαη νη ππξήλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην θχθισκα ηεο αληακνηβήο (Vander, Sherman, Luciano & 

Σζαθφπνπινο, 2011).  

 

 

θαζψο θαη ηε ζεκαζία ηεο ζε δηαηαξαρέο δηάζεζεο φπσο ε θαηάζιηςε (Whalen et al., 2002). 

Ζ ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε φπσο ν εμαξηεκέλνο θφβνο απνηειεί επίζεο έλαλ κεραληζκφ γηα 

ηνλ νπνίν είλαη ππεχζπλε ε ακπγδαιή. Απηφ ην είδνο κάζεζεο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε 

πξνεγνχκελε ελφηεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα φκσο, εηζξνή πιεξνθνξηψλ ζηελ ακπγδαιή απφ 

ηνλ ζάιακν, πξνθαινχλ ηελ ελεξγνπνίεζή ηεο απφ αηζζεηεξηαθά ζήκαηα, είηε πξηλ είηε 

ηαπηφρξνλα κε ηελ άθημε ησλ ζεκάησλ απηψλ ζηνλ θινηφ. Απηφ πξνινγεί κία πξνζπλεηδεηή 

θαη πξνγλσζηηθή επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ πνπ ζπλδέεηαη φρη κε πεξίπινθεο 

αλαπαξαζηάζεηο αιιά κε πξσηφγνλεο αζζεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο. ε απηφ ην ζεκείν έγθεηηαη 

ν ξφινο ηεο ακπγδαιήο ζηελ επεμεξγαζία πξσηφγνλσλ εξεζηζκάησλ, ζηε κάζεζε ζεηηθψλ θη 

αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ πνπ επέξρεηαη απφ ηελ εκπεηξία θαη ηειηθά ηνλ έιεγρν ηεο 

Τπομέλαναρ ηόπορ 
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πξσηφγνλεο θχζεο ηνπ αηφκνπ (LeDoux, 1992). Ζ ςπρνζεξαπεία έρεη απνδεηρζεί πσο 

επεξεάδεη ηελ ακπγδαιή ζε δηαηαξαρέο δηάζεζεο θαη ζπλαηζζεκάησλ ζηηο νπνίεο απηή ε 

κεηαηρκηαθή δνκή παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. ηηο θνβίεο, ε ςπρνζεξαπεία θαίλεηαη πσο κεηψλεη 

ηελ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο (Linden, 2006), ζε κειέηεο PET ε αλάκλεζε 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ζε αζζελείο κε ΓΜΣ (Γηαηαξαρή Μεηαηξαπκαηηθνύ Σηξεο) θαηά ηε 

δηάξθεηα ςπρνζεξαπεπηηθψλ ζπλεδξηψλ, ελεξγνπνίεζε ηελ ακπγδαιή θαη άιιεο πξφζζηεο 

κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο, ελψ ε ζπλέρηζε ησλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ ζπλεδξηψλ κείσζε ηελ 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ακπγδαιήο (Peres et al., 2007), επίζεο ε ακπγδαιή απνηειεί 

ζηφρν ηεο ςπρνζεξαπείαο θαη ηεο θαξκαθνζεξαπείαο θαζψο ζε απηήλ ηελ πεξηνρή 

απνζεθεχνληαη νη ηξαπκαηηθέο αλακλήζεηο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εξεζηζκάησλ πνπ 

πξνθαινχλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη ςπρνηξαπκαηηθέο αληηδξάζεηο, αιιά θαη νη 

αλακλήζεηο ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξφζθεξαλ αληακνηβή. Απηφ είλαη έλα ζεκείν-θιεηδί θαη 

γηα ηηο αγρώδεηο δηαηαξαρέο, φπσο θαη γηα ηηο ςπρνπαζνινγηθέο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

εζηζκφ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ακπγδαιή παξνπζηάδεη κία ππεξδξαζηεξηφηεηα ζε απηέο ηηο 

θαηάζηαζεηο, ε ςπρνζεξαπεία κε ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπο αλάθιεζεο θαη αληηκεηψπηζεο ησλ 

αξλεηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ζπλαηζζεκάησλ ή ησλ εξεζηζκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ θαη 

δηαηήξεζαλ ηε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, θαζψο θαη νη θαξκαθεπηηθνί παξάγνληεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζε παξαθείκελα ηεο ακπγδαιήο θπθιψκαηα, εμηζνξξνπνχλ ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πεξηνρήο (Stahl, 2012).  

Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο είλαη επίζεο έλα πνιχ ζεκαληηθφ «θνκκάηη» ηνπ 

λεπξνεπηζηεκνληθνχ ππνβάζξνπ ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ 

εθδειψζεσλ: είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπκπεξηθνξάο –απνθπγή ή 

πξνζέγγηζε-, γηα ηε κεηαηξνπή, ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ παξεκπφδηζε ζπλαηζζεκαηηθψλ 

ζπκπεξηθνξψλ (Vander, Sherman, Luciano & Σζαθφπνπινο, 2011). Ζ ζπκκεηνρή ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζηηο ζπκπεξηθνξηθέο εθδειψζεηο ζηελ θαηάζιηςε είλαη 

ζεκαληηθφηαηε. Μέζσ ηεο έξεπλαο πνπ έρεη ηεζεί γηα ην δήηεκα απηφ, νη επηζηήκνλεο έρνπλ 

θαηαιήμεη πσο ε αληηπξνζσπεπηηθφηεξε δηάθξηζε ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ είλαη απηή πνπ 

ηνλ δηαθξίλεη ζηνλ ξαρηαίν πιάγην πξνκεησπηαίν θινηό θαη ζηνλ θνηιηαθό έζσ πξνκεησπηαίν 

θινηό. Ο θνηιηαθφο έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο πεξηιακβάλεη ηελ πεξηνρή θάησ απφ ην γφλπ 

ηνπ κεζνινβίνπ θη έλα θνηιηαθφ κέξνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θνγρηθνχ θινηνχ θαη πξνβάιιεη 

ζηνλ ππνζάιακν θαη ηελ πεξηπδξαγσγφ θαηά νπζία. Απηέο νη ζπλδέζεηο ζέηνπλ ηελ πεξηνρή 

ζην πξνζθήλην ησλ λεπξνβηνινγηθψλ δηεξγαζηψλ ηνπ ζπλαηζζήκαηνο. Δπίζεο, απηή ε πεξηνρή 

ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ ζπλδέεηαη θαη κε ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ ζψκα, θη επνκέλσο 
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ΔΗΚΟΝΑ 3.5. Ζ λεπξσληθή δξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ εκπεηξία ελφο ιππεξνχ ζπλαηζζήκαηνο. 

πσο θαίλεηαη, αλ θαη ε ακπγδαιή απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή δνκή γηα ηα ζπλαηζζήκαηα, 

ζηελ νπζία δελ ππάξρεη έλα ζαθέο αλαηνκηθά θαη ιεηηνπξγηθά ζχζηεκα πνπ λα είλαη 

ππεχζπλν εμνινθιήξνπ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα (Vander, Sherman, Luciano & Σζαθφπνπινο, 

2011).  

 

 

ζπκκεηέρεη θαη ζηελ αληακνηβή θαζψο θαη ζηελ θηλεηήξηα αμία αιιά θαη κε ηελ ακπγδαιή, 

ζπκκεηέρνληαο έηζη ζηνλ εμαξηεκέλν θφβν θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο απεηιήο. Ο ξαρηαίνο 

πιάγηνο πξνκεησπηαίνο θινηφο, έρεη ζπλδέζεηο κε πεξηνρέο πνπ είλαη ζεκαληηθέο γηα 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο: κε ηηο κέζεο θαη άλσ πξφζζηεο έιηθεο ηνπ πιάγηνπ κεησπηαίνπ 

θινηνχ ελψ ιακβάλεη ίλεο απφ αηζζεηεξηαθέο θινητθέο πεξηνρέο θαη απφ πξνθηλεηηθέο 

πεξηνρέο, θαζψο θαη απφ ηνλ πιάγην βξεγκαηηθφ θινηφ (Koenings & Grafman, 2009).  

Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο έρεη ελνρνπνηεζεί ζε δηαηαξαρέο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο φπσο είλαη ε 

θαηάζιηςε θαη κάιηζηα έρεη παξαηεξεζεί θαη κία ππναηκάησζε ηεο πεξηνρήο ζε άηνκα πνπ 

έρνπλ εθδειψζεη ηε δηαηαξαρή. Με ηελ ςπρνζεξαπεία φκσο απηή ε αλσκαιία ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ εμαθαλίδεηαη. Δπίζεο, ν ξαρηαίνο πιάγηνο πξνκεησπηαίνο θινηφο 

παξνπζηάδεη ππεξδξαζηεξηφηεηα θαηά ηελ εθδήισζε ζπκπησκάησλ θνβίαο. Ζ ςπρνζεξαπεία 

πξνθαιεί κεηψζεηο ζηε δξαζηεξηφηεηα ηεο πεξηνρήο απηήο (Linden, 2006). Ο ξαρηαίνο 

πιάγηνο πξνκεησπηαίνο θινηφο εκπιέθεηαη βέβαηα θαη ζηελ θαηάζιηςε. Μάιηζηα, ζηελ ήδε 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηελ θαηάζιηςε, ε κείσζε  
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EIKONA 3.6. Πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζε δηεξγαζίεο φπσο ην ζπλαίζζεκα, ηελ 

θηλεηνπνίεζε θαη ηε ζπκηθή ζπκπεξηθνξά. Με κσβ ρξψκα ππνγξακκίδνληαη νη πεξηνρέο πνπ 

απνηεινχλ ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα (Vander, Sherman, Luciano & Σζαθφπνπινο, 2011).  

 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ξαρηαίνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ είλαη ε πην θνηλή (Etkin, Pittenger & 

Kandel, 2005). ε κία κειέηε κε ςπρνζεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζιηςεο, δηάξθεηαο 

15 κελψλ, εθηφο ησλ άιισλ πεξηνρψλ πνπ ππεξδξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ δηαηαξαρή, 

παξαηεξήζεθε θαη κία δπζιεηηνπξγία ζηνλ κέζν πξνκεησπηαίν θινηφ. Απηή ε δπζιεηηνπξγία 

απνθαηαζηάζεθε κεηά απφ ην πέξαο ηεο ζεξαπείαο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα, ελψ δελ ππήξμε 

ε ίδηα απνθαηάζηαζε ζηα άηνκα πνπ αλήθαλ ζηελ νκάδα ειέγρνπ θαη δελ αθνινχζεζαλ ηε 

ζεξαπεία (Buchheim et al, 2012). Ζ θαηάζιηςε βέβαηα είλαη κία δηαηαξαρή ζηελ νπνία έρνπλ 

ελνρνπνηεζεί θινηνκεηαηρκηαθέο πεξηνρέο φπσο ε ακπγδαιή, ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, ε 

αχιαθα ηνπ πξνζαγσγίνπ, ε κέζε πξφζζηα έιηθα θαη γεληθφηεξα ην ξαβδσηφ ζψκα. Απηή 
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είλαη κία νπζηαζηηθή αηηία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηεο δηαηαξαρήο ζηηο δηαηαξαρέο 

ζπλαηζζήκαηνο θαη δηάζεζεο, αθνχ νη ελ ιφγσ δνκέο ζπκκεηέρνπλ ζε ηέηνηνπο κεραληζκνχο. 

Μάιηζηα, έρεη ππάξμεη θαη κία ζχλδεζε κεηαμχ ηεο αληακνηβήο θαη ηεο θαηάζιηςεο, θαζψο 

θαίλεηαη πσο θαηά ηελ εθδήισζε θαηαζιηπηηθψλ εθδειψζεσλ φπσο είλαη ε αλεδνλία, 

ππνιεηηνπξγνχλ πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην κεζνκεηαηρκηαθφ ληνπακηληθφ ζχζηεκα ή 

αιιηψο ην «ζχζηεκα αληακνηβήο» (Dichter et al., 2009).   

Ζ ακπγδαιή θη ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, φπσο έγηλε θαηαλνεηφ απφ ηα παξαπάλσ, δελ είλαη νη 

κφλεο δνκέο ππεχζπλεο γηα ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο ιεηηνπξγίεο. Σν λεπξνεπηζηεκνληθφ 

ππφβαζξν ηνπ ζπλαηζζήκαηνο πεξηιακβάλεη πνιιέο δνκέο φπσο ηνλ ππνζάιακν, ηνλ ζάιακν, 

ηνλ ηππφθακπν, ηελ πξφζζηα έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ θ.ά. Ο ιφγνο πνπ έγηλε ζπδήηεζε κφλν 

γχξσ απφ ηηο δχν πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο είλαη επεηδή απηέο παξνπζηάδνληαη απφ ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία σο νη πην δεκνθηιείο πεξηνρέο επίδξαζεο ηεο ςπρνζεξαπείαο ζε 

ζρεηηθέο δηαηαξαρέο.  
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3.4. Άλλερ πεπιοσέρ και ζςζηήμαηα επίδπαζηρ ηηρ τςσοθεπαπείαρ 

 

Ζ ςπρνζεξαπεία είλαη κία εμαηξεηηθά πνιχπινθε λεπξναλαηνκηθά θαη λεπξνρεκηθά 

δηαδηθαζία πνπ εκπιέθεη πνιιά ζπζηήκαηα είηε θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ ηερληθψλ ηεο είηε 

θαηά ηελ επίδξαζε απηψλ. Μία απφ ηηο πην κπζηεξηψδεηο ηερληθέο πνπ έρεη εληππσζηάζεη ηνπο 

λεπξνεπηζηήκνλεο, είλαη ε ύπλσζε. Πξφθεηηαη γηα κία θαηάζηαζε παξεκθεξή ηνπ χπλνπ ζηελ 

νπνία θάζε άλζξσπνο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα επέιζεη, αληίζεηα κε φ, ηη πηζηεχνπλ νη 

πεξηζζφηεξνη γηα ην φηη ζπκβαίλεη κφλν ππφ ηελ ππνβνιή ηνπ ςπρνζεξαπεπηή. ηφρνο ηεο 

είλαη ε αλάθιεζε ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ε ζπλεηδεηή επεμεξγαζία ηνπο, κε επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα ηελ θάζαξζε. Έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο κέζν αλαηζζεζίαο ζε ρεηξνπξγηθέο 

επεκβάζεηο ρσξίο ηε ρνξήγεζε αλαηζζεηηθψλ θαξκάθσλ (Hawkins, 2000). H χπλσζε έρεη ηηο 

βάζεηο ηεο φρη κφλν ζηελ θνηλσληθή ςπρνινγία αιιά θαη ζηε λεπξνεπηζηήκε  απνηειεί κία﮲ 

πεξίπινθε δηαδηθαζία πνπ ελεξγνπνηεί θαη πεξίπινθνπο κεραληζκνχο. Δλεξγνπνηνχληαη 

θξνηαθηθέο πεξηνρέο θη αλαζηέιινληαη θνηιηαθέο κεησπηαίεο (Gruzelier, 2000). Γίλεηαη ιφγνο 

δειαδή γηα κία ςπρνζεξαπεπηηθή ηερληθή πνπ ελεξγνπνηεί εγθεθαιηθέο πεξηνρέο θαη ηηο 

επεξεάδεη αθνχ πξνθαιεί αλάθιεζε αλακλήζεσλ.  

Έλα κεγάιν δήηεκα πνπ ζεσξήζεθε απαξαίηεην λα ζπδεηεζεί ζην παξφλ θεθάιαην είλαη απηφ 

ηεο επίδξαζεο placebo. Οη πην πνιιέο έξεπλεο εληνπίδνπλ κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ησλ placebo ραπηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ θαηάζιηςε. Απηφ έρεη αηηηνινγεζεί ζην φηη 

έλαο πηζαλφο κεραληζκφο δξάζεο ησλ placebo αθνξά ζεξνηνληλεξγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν θαη ζηηο θαηαζιηπηηθέο εθδειψζεηο. Ζ πξνζδνθία πηζαλψο θαζνξίδεη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ placebo θαξκάθσλ. Έρεη δεηρζεί πσο ε επίδξαζε placebo βνεζά 

πνιχ ζηε κείσζε ηνπ κεηεγρεηξεηηθνχ ζηξεο θαη πφλνπ. Ο Βνπληνχξεο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ 

(1985, 1989, 1990) ππνζηεξίδνπλ πσο ε επίδξαζε placebo κπνξεί λα απνηειεί θαη κία κνξθή 

εμαξηεκέλεο κάζεζεο αθνχ ζε ζρεηηθέο έξεπλεο παξαηεξήζεθε πσο ε κείσζε ηνπ πφλνπ ζε 

αζζελείο επήιζε κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε ηνπ θαξκάθνπ-placebo. Με απηά ηα 

δεδνκέλα, κειεηήζεθε ε επίδξαζε placebo ππφ ςπρνζεξαπεπηηθφ πξίζκα θαη απνδείρζεθε 

πσο φλησο κπνξεί λα πξνθιεζεί κε θιαζηθή εμαξηεκέλε κάζεζε αθφκε θη αλ ε πξνζδνθία 

απνηειεί ηνλ παξάγνληα-θιεηδί θαη έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηνπο κεραληζκνχο ηεο θιαζηθήο 

εμαξηεκέλεο κάζεζεο. Ζ πξνζδνθία φκσο απνηειεί θη έλαλ θξίζηκν παξάγνληα γηα ηε ζεηηθή 

επίδξαζε ηεο ςπρνζεξαπείαο. ε απηφ ην ζεκείν ηέζεθε έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξψηεκα: αθνύ 

ε πξνζδνθία είλαη έλα ζηνηρείν θνηλό θαη ζηελ επίδξαζε placebo θαη ζηελ ςπρνζεξαπεία, 
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κήπσο θαη νη επηδξάζεηο ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη επίδξαζε placebo; Γηα ηε δηεξεχλεζε απηνχ 

ηνπ δεηήκαηνο, δηεμήρζεζαλ κειέηεο φπνπ έγηλε ζχγθξηζε ζηηο επηδξάζεηο ησλ πξαγκαηηθψλ 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ θαη θάπνησλ παξεκβάζεσλ-placebo (απιή αθξφαζε ησλ 

ηζηνξηψλ, αλάγλσζε βηβιίσλ, παξαθνινχζεζε γισζζηθψλ καζεκάησλ, πξνβνιή ηαηληψλ, 

παδι, ζησπειή ζπλεδξία θ.ά.). Απηφ πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ην γεγνλφο πσο νη επηδξάζεηο 

ησλ πξαγκαηηθψλ ςπρνζεξαπεπηηθψλ παξεκβάζεσλ ήηαλ κεγαιχηεξεο θαη πην πεξίπινθεο 

απφ ηηο επηδξάζεηο ησλ ςπρνζεξαπεηψλ-placebo (Kirsh, 2005).  

Ζ λεπξνθπζηνινγηθή βάζε ηεο επίδξαζεο placebo, εδξεχεη ζην ΚΝ κε ηηο δηεξγαζίεο 

κάζεζεο, κλήκεο, αηζζεηεξηαθέο, θηλεηηθέο θη απηφλνκεο, ελψ ζπλδέεηαη θαη κε ην 

ελδνθξηληθφ θη αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα. Ζ επίδξαζε placebo ελεξγνπνηεί ηελ απειεπζέξσζε 

ελδνγελψλ νπηνεηδψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαιγεζία θαζψο θαη ηελ απειεπζέξσζε 

ληνπακίλεο ζηα βαζηθά γάγγιηα. Γελ είλαη ηπραίν πνπ ελεξγνπνηείηαη έλα θχθισκα ηνπ 

νπνίνπ ν λεπξνδηαβηβαζηήο παίδεη ηνλ θπξηφηεξν ξφιν ζηηο δηεξγαζίεο αληακνηβήο. Δπηπιένλ, 

νη θαξκαθεπηηθέο επηδξάζεηο ησλ placebo έρνπλ κειεηεζεί θαη ζε δσηθά κνληέια, ηα 

απνηειέζκαηα φκσο δελ παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα εγθπξφηεηα θαζψο ζηα πεηξακαηφδσα δελ 

ππάξρεη ην αίζζεκα ηεο πξνζδνθίαο γηα αιιαγή (Oken, 2008).  

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ λεπξσληθφ θχθισκα γηα ηε κειέηε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο είλαη 

νη θαζξεπηηθνί λεπξώλεο. πγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα νπηηθν-θηλεηηθνχο λεπξψλεο κε πνιχ 

ηδηαίηεξεο ηδηφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηνλ θάησ βξεγκαηηθφ ινβφ θαη ζηνλ θνηιηαθφ 

πξνθηλεηηθφ θινηφ. Τπάξρεη θαη κία άιιε πεξηνρή πνπ ζπλδέεηαη ζηελά κε απηέο, ε άλσ 

θξνηαθηθή αχιαθα, ε νπνία πεξηέρεη άιιεο θπηηαξηθέο νκάδεο πνπ απνθξίλνληαη ε θαζεκία 

ζε δηαθνξεηηθή θίλεζε ή βηνινγηθή πξάμε ή αθφκε θαη ζε εθθξάζεηο πξνζψπνπ. Ο θάησ 

βξεγκαηηθφο ινβφο, πεξηέρεη λεπξσληθέο νκάδεο, θάπνηεο εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαζξεπηηθέο, 

θαη ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ έθηαζε ρεξηψλ θαη θαηά ηηο θηλήζεηο ηνπ ζηφκαηνο. Ο θνηιηαθφο 

πξνθηλεηηθφο θινηφο είλαη απφ ηηο πην κειεηεκέλεο πεξηνρέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξαθνινχζεζε κηαο πξάμεο. Σν 10-20% ησλ λεπξψλσλ ηνπ δηεγείξνληαη θαη θαηά ηελ 

εθηέιεζε θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε κηαο πξάμεο. Ο Buccino θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ (2001) 

ήηαλ νη πξψηνη πνπ ζε κία κειέηε fMRI εληφπηζαλ πιεζπζκνχο θαζξεπηηθψλ λεπξψλσλ ζηνλ 

πξνθηλεηηθφ θινηφ πνπ ελεξγνπνηνχηαλ θαηά ηελ παξαθνινχζεζε κηαο πξάμεο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν πνπ ζα ελεξγνπνηνχηαλ αλ ην άηνκν εθηεινχζε απηήλ ηελ πξάμε. Απηνί νη λεπξψλεο 

απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο λεπξνθπζηνινγίαο ηεο θνηλσληθήο κάζεζεο θαη 

ηεο κίκεζεο, ηεο ελζπλαίζζεζεο θαη θάπνησλ άιισλ γλσζηηθψλ θπξίσο ιεηηνπξγηψλ. Δίλαη 

ζεκαληηθνί φρη κφλν γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηφκνπ κέζσ ηεο κάζεζεο 
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απφ ηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε αιιά απνηεινχλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ςπρνζεξαπείαο αθνχ φρη κφλν επηηξέπνπλ ηελ θαηαλφεζε ηεο ςπρνινγηθήο 

ζέζεο πνπ βξίζθεηαη ν αζζελήο αιιά θαη βνεζνχλ ηνλ αζζελή λα κηκεζεί «θηλήζεηο» ηνπ 

ςπρνζεξαπεπηή ηνπ ψζηε λα βειηηψζεη θάπνηεο δεμηφηεηεο θαη α επηδηνξζψζεη θάπνηα κνηίβα 

αληίιεςεο (Pineda, 2009).  
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ΤΕΖΣΖΖ 

Σν λεπξνεπηζηεκνληθφ ππφβαζξν ηεο ςπρνζεξαπείαο απνηειεί έλα εξεπλεηηθφ έδαθνο γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο έσο ζήκεξα. Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία πνπ 

εμεηάδεη απηφ ην ππφζηξσκα ηεο ςπρνζεξαπείαο απμάλεηαη θαη ζε πνζφηεηα αιιά θαη ζε 

ηζρχ. Με ηε ζχλζεζε λεπξνεπηζηήκεο θαη ςπρνζεξαπείαο, έρνπκε ηε γέλλεζε ελφο λένπ 

επηζηεκνληθνχ ηνκέα, ηεο Νεπξνςπρνζεξαπείαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο 

ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ εγθεθάινπ –κέξνο κηαο γεληθφηεξεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ πιήξε 

απνθξππηνγξάθεζή ηνπ- θαη ηεο ςπρνινγηθήο ζεξαπείαο σο έλα εξγαιείν γηα ηα θαιχηεξα 

δπλαηά ζπκπεξηθνξηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηελ λεπξναλαηνκηθή 

θαη λεπξνρεκηθή ιεηηνπξγία. Ζ θίλεζε απηή έρεη ηελ αθεηεξία ηεο ζην εγθαηαιειεηκκέλν 

έξγν ηνπ Freud (1895) «Γηα κία Δπηζηεκνληθή Φπρνινγία», ην νπνίν απνζθνπνχζε ζην λα 

ζέζεη λεπξσληθέο βάζεηο ζηε δηαδηθαζία ηεο ςπρνινγίαο. πγθεθξηκέλα, ν Freud 

επηθεληξψλνληαο ην ελδηαθέξνλ ζηελ πζηεξία, ήζειε λα κειεηήζεη ηηο λεπξνινγηθέο αηηίεο 

ησλ πζηεξηθψλ ζπκπησκάησλ, δειαδή ηελ ηνπνζεζία θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ ηξαπκαηηθψλ 

αλακλήζεσλ ησλ παηδηθψλ ρξφλσλ. Απηφ πνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηφ είλαη πσο ν Freud, 

ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο επηζηήκνλεο πνπ ππνζηήξημαλ φηη ε ςπρνζεξαπεία δχλαηαη λα 

κεηαβάιιεη ηε δνκή ηνπ εγθεθάινπ. Με ηα κέζα ηεο επνρήο απηφ ήηαλ αξθεηά δχζθνιν λα 

απνδεηρζεί θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ην έξγν ηνπ πξψηνπ ςπραλαιπηή ζηελ ηζηνξία ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, έκεηλε εκηηειέο θαη αλέθδνην (Rossouw, 2011).  

ηε ζεκεξηλή επνρή, ην πξφβιεκα ηνπ 19
νπ

 θαη 20
νπ

 αηψλα κε ηελ έιιεηςε εμνπιηζκνχ γηα 

ηελ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηνπ εγθεθάινπ δελ πθίζηαηαη πηα ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ. 

Πξφθεηηαη γηα κία αθφκε πξφνδν ηεο επηζηήκεο πνπ θάλεη ην άλνηγκα γηα λένπο νξίδνληεο 

πεξηζζφηεξν εθηθηφ. Σερληθέο θαηαγξαθήο ηεο ειεθηξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ, 

ηερληθέο απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ φπσο Μαγλεηηθή Σνκνγξαθία (Magnetic Resonance 

Imaging-MRI) ε νπνία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη κφιηο ην 1983, ε ιεηηνπξγηθή Μαγλεηηθή 

Σνκνγξαθία (functional Magnetic Resonance Imaging-fMRI), ε Σνκνγξαθία Δθπνκπήο 

Πνδηηξνλίσλ (Positron Emission Tomography-PET) θαη ε Σνκνγξαθία Δθπνκπήο Μνλήξνπο 

Φσηνλίνπ (Single-Photon Emission Computed Tomography-SPECT) είλαη νη πην 

δηαδεδνκέλεο ζηελ έξεπλα (Παλαγήο, 2010) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηνκείο φπσο 

ζηελ κειέηε ησλ επηδξάζεσλ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηνλ εγθέθαιν. Με απηέο παξέρεηαη κία 

φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα ησλ εγθεθαιηθψλ ιεηηνπξγηψλ θάησ απφ ηελ επίδξαζε 

θάπνηαο πεξηβαιινληηθήο δηέγεξζεο. κσο νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο εθζέηνπλ ηα 

ππνθείκελα ζε αθηηλνβνιία. Γηα ηνλ ιφγν απηφ γηα ηε δηεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλα ησλ 
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επηδξάζεσλ ηεο ςπρνζεξαπείαο ζηα θπθιψκαηα θαη ηηο δνκέο ηνπ εγθεθάινπ, ε fMRI είλαη ε 

πην ηδαληθή αθνχ δελ ρξεζηκνπνηεί αθηηλνβνιία (Linden, 2006).   

Ζ ζπγθεθξηκέλε πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα παξνπζηάζεη θάπνηα ζεκαληηθά ζεκεία 

ηεο γεληθφηεξεο επηζηεκνληθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ εδξαίσζε κίαο Φπρνζεξαπείαο κε 

λεπξνεπηζηεκνληθέο θαηαβνιέο. Ζ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ μεθηλά απφ ηελ Αξραηφηεηα 

κε θηινζνθηθέο απφςεηο γηα ην δήηεκα ηεο δπαδηθφηεηαο ή ηεο κνλαδηθφηεηαο ηεο 

αλζξψπηλεο χπαξμεο θαη ζηαδηαθά πξνρσξά ζε κεηέπεηηα αηψλεο φπνπ παξνπζηάδνληαη 

επηηεχγκαηα ζην πεδίν ηεο λεπξνεπηζηήκεο, πνπ κε ηελ έιεπζή ηνπο ζην θσο ηεο 

επηζηεκνληθήο πξαγκαηηθφηεηαο δηεπθφιπλαλ ηελ δηεξεχλεζε ησλ κεραληζκψλ ηεο 

ςπρνζεξαπείαο ζε επίπεδν λεπξσληθψλ θπθισκάησλ. Απηφ πνπ νθείιεη λα αλαθεξζεί είλαη 

πσο ε λεπξνεπηζηεκνληθφηεηα ηεο ςπρνζεξαπείαο είλαη κία πνιχπηπρε θαη εμαηξεηηθά 

πεξίπινθε πιεπξά ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο χπαξμεο, ε νπνία ζα κπνξνχζε ίζσο λα δηαθξηζεί 

ζε δχν θαηεπζχλζεηο: ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ θαηά ηελ εθαξκνγή 

ςπρνζεξαπεπηηθψλ ηερληθψλ θαη ζηηο κφληκεο επηδξάζεηο ζε εγθεθαιηθέο δνκέο θαη 

θπθιψκαηα κεηά απφ θάπνην δηάζηεκα ςπρνζεξαπεπηηθήο έθζεζεο. Ζ παξνχζα εξγαζία 

επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηε δεχηεξε θαηεχζπλζε, φρη ιφγσ έιιεηςεο ελδηαθέξνληνο ή 

δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο αιιά ιφγσ ηεο ηδηαδφλησο κεγάιεο έθηαζεο πνπ ζα θαηαιάκβαλε 

κία εξγαζία πνπ ζα πξνζπαζνχζε λα θαιχςεη θαη ηα δχν απηά δηαθξηηά κέξε. Δπίζεο, σο 

κέξνο ηεο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο παξνπζηάδνληαη θαη νη πξφνδνη ησλ ζεκαληηθψλ αηψλσλ γηα 

ηελ εμέιημε ηεο Φαξκαθνζεξαπείαο. Ζ ζχλζεζε Φπρνζεξαπείαο θαη Φαξκαθνζεξαπείαο γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη παξέρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο απφδνζεο ηνπ αζζελνχο. Δπνκέλσο, εμαηξεηηθήο ζεκαζίαο γεγνλφηα 

γηα ηελ αλαθάιπςε ησλ θαξκάθσλ πνπ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία κνληέισλ, ή ππνζέζεσλ, 

γηα ηελ αλεχξεζε ησλ λεπξνρεκηθψλ αηηηψλ ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ςπρηθήο πγείαο, ζα ήηαλ 

ζθάικα λα παξαιεηθζνχλ.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάζηεθαλ εξεπλεηηθά δεδνκέλα γηα θάπνηεο απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο 

ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο, φζνλ αθνξά ζηηο επηδξάζεηο ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο δνκέο-

ζηφρνπο ηνπ εγθεθάινπ. Παξνπζηάζηεθαλ έξεπλεο λεπξναπεηθφληζεο είηε κε απιή ζχγθξηζε 

πεηξακαηηθήο θαη νκάδαο ειέγρνπ είηε θαη κε ηελ πξνζζήθε νκάδαο πνπ ιάκβαλε κφλν 

θαξκαθεπηηθή αγσγή ή θαη ηα δχν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη έλα ζαθέο πιαίζην γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θάζε ςπρνζεξαπεπηηθήο πξνζέγγηζεο είηε ζε ζρέζε κε ηελ έιιεηςε 

ζεξαπείαο είηε ζε ζρέζε κε ηε θαξκαθνζεξαπεία. Δπηπιένλ, ππάξρνπλ θαη εξεπλεηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ κεηαμχ θάπνησλ πξνζεγγίζεσλ, 
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επνκέλσο δίλεηαη θαη ε επθαηξία εληνπηζκνχ ησλ πην θαηάιιεισλ πξνζεγγίζεσλ. ε απηφ ην 

ζεκείν ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ππάξρνπλ πξνζεγγίζεηο πνπ έρνπλ εξεπλεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ άιιεο. Σα πξσηεία ζηελ παξνχζα εξγαζία έρεη ε Γλσζηηθν-

πκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε (Cognitive-Behavioral Therapy), ε νπνία παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα εξεπλεηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηηο επηδξάζεηο ηεο ζηνλ εγθέθαιν. Ίζσο ηα 

απζηεξά ρξνληθά φξηα θαη νη πνιχ ζηνρεπκέλεο ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε ζπγθεθξηκέλε 

ζεξαπεία λα ηελ ζέηεη ζε πιενλεθηηθφηεξε εξεπλεηηθή ζέζε. ην ελ ιφγσ θεθάιαην επίζεο 

δελ αλαιχζεθαλ φιεο νη ςπρνζεξαπεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Μία ίζσο πην ζεκαληηθή παξάιεηςε 

είλαη ην γεγνλφο πσο δελ ζπκπεξηιήθζεθε ε ελδνπξνζσπηθή ζεξαπεία (Interpersonal 

Therapy-IPT), θαζψο ππήξραλ αξθεηέο επηζηεκνληθέο απνιαβέο πνπ ηελ έζεηαλ σο κία απφ 

ηηο πην κειεηεκέλεο ζεξαπείεο ζην ζέκα ηεο λεπξνεπηζηήκεο ηεο ςπρνζεξαπείαο. πσο 

αλαθέξζεθε θαη πξηλ, ε εξγαζία απηή πξαγκαηεχεηαη έλα ζέκα ην νπνίν έρεη πνιιέο 

πξνεθηάζεηο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ επάμηα απφ κία δηπισκαηηθή εξγαζία.  

ην ηειεπηαίν θεθάιαην αλαιχνληαη πεξηζζφηεξν νη θπζηνινγηθέο θαη παζνινγηθέο 

ιεηηνπξγίεο θάπνησλ δηαδηθαζηψλ θαη πψο απηέο επεξεάδνληαη απφ ηελ ςπρνζεξαπεία. Γελ 

παξνπζηάζηεθαλ φιεο νη εθθάλζεηο ηεο ςπρνζεξαπεπηηθήο επίδξαζεο, δίλνληαη φκσο 

ζεκαληηθφηαηα ζηνηρεία γηα θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο, φπσο επηδξάζεηο ζηελ ζπλαπηηθή 

πιαζηηθφηεηα θαη ηε λεπξνγέλεζε, ζηε ζπλείδεζε, ηελ εγξήγνξζε, ηελ πξνζνρή, ηνλ χπλν 

REM θαη ηε ζπλεηδεηφηεηα, ην ζπλαίζζεκα θαη ηε δηάζεζε θαζψο θαη θάπνηεο άιιεο πην 

γεληθέο. ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ πξέπνλ λα αλαθέξνπκε πσο πνιιέο απφ απηέο ηηο 

δηεξγαζίεο έρνπλ εμεηαζηεί ζε επίπεδν δσηθψλ κνληέισλ κφλν, γηα παξάδεηγκα φζνλ αθνξά 

ζηε ζχλδεζε ηεο λεπξνγέλεζεο κε ηελ θαηάζιηςε, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ελδείμεηο ζε 

πεηξακαηφδσα θη φρη ζε αλζξψπνπο αθφκε (Becker & Wojtowicz, 2006). Δπηπξφζζεηα, ζε 

πνιιέο έξεπλεο έρνπλ πξνθιεζεί βιάβεο ζε απηέο ηηο δηεξγαζίεο θαη ζηηο δνκέο απφ ηηο νπνίεο 

εθπξνζσπνχληαη ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη αθξηβείο ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο. ε έλα ηέηνην 

παξάδεηγκα κε εξγαζηεξηαθά επαγφκελε δηαηαξαρή ηεο λεπξνγέλεζεο, ε αθξίβεηα σο πξνο 

ηελ ρσξηθή θαη θπηηαξηθή ηνπνζεζία ηεο βιάβεο είλαη κία πηπρή πνπ δελ είλαη μεθάζαξε. 

Απηφ έρεη αληίθηππν ζηελ αηηία ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ αιιαγψλ πνπ ζα παξαηεξεζνχλ 

κεηέπεηηα (Saxe et al., 2006). Δπίζεο, ζην θεθάιαην απηφ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιχνληαη θαη 

πεξηζζφηεξνη λεπξνρεκηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ςπρνζεξαπείαο, φκσο νη πεξηζζφηεξνη παίδνπλ θάπνηνλ ξπζκηζηηθφ ξφιν ζηηο δηεξγαζίεο πνπ 

ήδε αλαιχζεθαλ θη έηζη δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε μερσξηζηή ηνπο εμέηαζε. κσο, έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο επηξξνήο εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, είλαη 
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θαη νη ελδνξθίλεο νη νπνίεο έρνπλ λα θάλνπλ θπξίσο κε ηνλ πφλν, ςπρηθφ θαη ζσκαηηθφ θαζψο 

θαη ηελ άζθεζε. Οη ελδνξθίλεο κηκνχληαη ηε δξάζε ησλ νπηνεηδψλ θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

πεηξακαηηθά γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ. Δλδνγελψο, απειεπζεξψλνληαη 

κε ηελ ζσκαηηθή άζθεζε θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο έλαο κεραληζκφο κείσζεο ηνπ 

ζηξεο (Steinberg & Sykes, 1985). Απηά είλαη ζηνηρεία αξθεηά γηα λα εμεηαζηεί κία 

παξάιιειε δξάζε ησλ ελδνξθηλψλ θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο αθνχ θαη ε δεχηεξε έρεη 

αγρνιπηηθέο ηδηφηεηεο.  

Σέινο, ε πξνζπάζεηα ηεο λεπξνεπηζηήκεο θαη ηεο ςπρνζεξαπείαο λα ελσζνχλ είλαη κία 

δηαδηθαζία κε αηζηφδνμε πνξεία θαη κε αθφκε ιακπξφηεξν κέιινλ. Ζ ζχλζεζε ζε θάζε πιένλ 

επηζηεκνληθφ επίπεδν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρνζεξαπεία είλαη εθηθηή θαη πνιχ 

δηαδεδνκέλε. Πξφθεηηαη γηα ζχλδεζε είηε ζε επίπεδν πξνζεγγίζεσλ, είηε ζε επίπεδν 

ζεξαπείαο (θαξκαθνζεξαπεία θαη ςπρνζεξαπεία) είηε ζε επίπεδν βηνινγίαο θαη ςπρνινγίαο. 

ε θάζε πεξίπησζε, φιε απηή ε θίλεζε ζπκβαίλεη γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

ςπρηθήο πγείαο κε πην επνίσλα απνηειέζκαηα ζεξαπείαο. Γελ είλαη ιίγνη εμάιινπ απηνί πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο κε ην ζθεπηηθφ ηνπ «Ηζρχο ελ ηε ελψζε» ε επηζηήκε ζηνλ ηνκέα ηεο 

Φπρνζεξαπείαο ζα γλσξίζεη αθφκε πην έλδνμεο κέξεο.  
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