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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Η ανάπτυξη και πλαστικότητα του εγκεφάλου  αποτελεί την βάση για όλες τις 

εγκεφαλικές λειτουργίες και παθήσεις του εγκεφάλου. Ουσιαστικά η προσωπικότητα, 

η συµπεριφορά αλλά και οι ψυχολογικές διαταραχές του ανθρώπου οφείλονται στην 

ανάπτυξη και την πλαστικότητα του εγκεφάλου κατά τη διάρκεια της ζωής.  Η  

παρούσα εργασία αποτελεί µια αναλυτική καταγραφή της εξελικτικής πορείας στην 

ανάπτυξη του εγκεφάλου, όπως και των  αλλαγών που µπορούν να επέλθουν µε την  

πλαστικότητα του εγκεφάλου. Επίσης γίνεται αναφορά  στις εγκεφαλικές αλλαγές 

που µπορεί να προκαλέσουν ορισµένες ψυχολογικές παθήσεις,  αλλά και στις 

µεταβολές που µπορούν να επέλθουν µετά από την θεραπεία των παθήσεων αυτών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΛΛΗΨΗ 
 

Η ζωή αρχίζει µε τη σύλληψη. Τη στιγµή της σύλληψης ένα σπερµατικό 

κύτταρο από τον πατέρα εισέρχεται και ενώνεται µε το ωάριο της µητέρας. Με την 

ένωση αυτή δηµιουργείται το πρώτο κύτταρο του νέου οργανισµού, ο ζυγωτής. Τα 

κύτταρα του ζυγωτή θα πολλαπλασιαστούν γρήγορα και µε τη διαδικασία της 

µιτωτικής διαίρεσης θα αναπτυχθεί ο νέος άνθρωπος. 

Το ανθρώπινο σώµα αποτελείται από δύο διαφορετικούς στη δοµή και τη 

λειτουργία τύπους κυττάρων. Ο πρώτος τύπος είναι τα κύτταρα του σώµατος, τα 

οποία αποτελούν τα βασικά δοµικά στοιχεία όλων των οργάνων του σώµατος. Ο 

δεύτερος τύπος είναι τα γεννητικά κύτταρα. Τα γεννητικά κύτταρα του άρρενος είναι 

τα σπερµατοζωάρια και του θηλαίος τα ωάρια. 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1 

To εσωτερικό του κυττάρου 
www.sciencemuseum.org 

Τα σπερµατοζωάρια παράγονται στους όρχεις. Ο κύκλος ωρίµανσης του κάθε 

σπερµατοζωαρίου είναι περίπου έξι βδοµάδες. Όµως τα σπερµατοζωάρια ωριµάζουν 

κατά δισεκατοµµύρια κάθε 3-5 µέρες. Η παραγωγή τους αρχίζει µε την ήβη του 

άρρενος από το 12-13 έτος περίπου και συνεχίζεται για όλη του τη ζωή. Μόνο σε 

κάθε εκσπερµάτωση αποβάλλονται 200-500 ώριµα σπερµατοζωάρια. Τα οποία είναι 

επιµήκη και ευέλικτα και κινούνται τα µεν Χ µε 3 εκατοστά την ώρα και τα Υ µε 5,5 

εκατοστά την ώρα. Στον κόλπο ζουν 4 περίπου µέρες ενώ στη µήτρα µπορεί  να 

ζήσουν µέχρι 6 µέρες και όλο αυτό το χρόνο είναι ικανά να γονιµοποιήσουν το 

ωάριο. 

Τα ωάρια παράγονται στις ωοθήκες και ο αριθµός των ωαρίων που υπάρχουν 

στις ωοθήκες, ανέρχεται σε 80 χιλιάδες περίπου. Από αυτές όµως θα ωριµάσουν κατά 

τη διάρκεια του γενετήσιου κύκλου µόνο τα 450-500, ένα κάθε 28 ή 26 µέρες σε µία 

από τις δύο ωοθήκες και κάθε φορά εναλλάξ. Μερικές φορές όµως µπορεί να 

ωριµάσουν περισσότερα του ενός ωάρια. 

Η ζωή του ωαρίου είναι 24 ώρες. Η ταχύτητα είναι µισό εκατοστό την ώρα. Ο 

πιο γόνιµος χρόνος για τη σύλληψη είναι στα µέσα του κύκλου , δηλαδή µεταξύ της 

12ης και της 17ης ηµέρας από την έναρξη της τελευταίας έµµηνης ρύσης. Ο γόνιµος 

αυτός κύκλος ποικίλει τόσο από γυναίκα σε γυναίκα όσο και περιοδικό κύκλο σε 

περιοδικό κύκλο στην ίδια γυναίκα. 
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Εικόνα 2. 

1. το σπερµατοζωάριο 
γονιµοποιεί το ωάριο 
και σχηµατίζεται ο 
ζυγωτής 

2. ο ζυγωτής διαιρείται 
πολλές φορές όπως 
συνεχίζει να κινείται  
στον φαλλοπιανό αγωγό 
3. την τέταρτη µέρα ο 
ζυγωτής έχει γίνει µία 
στερεή µάζα κυττάρων 
που λέγεται µορίδιο 
4. το µορίδιο συνεχίζει 
να κινείται και  
σχηµατίζει µία κοίλη 
µάζα κυττάρων το 
βλαστίδιο, το οποίο 
εµφυτεύεται στα 
τοιχώµατα της µήτρας  
www.sirinet.net/~jgjoh
nso/gestation.html 
 

 

 

Τα σπερµατοζωάρια όταν βρεθούν µέσα στον κόλπο κινούνται προς τις 

σάλπιγγες για να συναντήσουν το ωάριο. Ένα θα διαπεράσει την εξωτερική του 

µεµβράνη και θα το γονιµοποιήσει. Ο ζυγωτής που θα σχηµατιστεί  µε συσταλτικές 

κινήσεις της σάλπιγγας θα κατέβει για να εναποτεθεί στην µήτρα. Ο χρόνος της 

καθόδου του κάθε ζυγωτή είναι 8-15 µέρες. Ενώ η µήτρα προετοιµάζεται για να 

φιλοξενήσει το νέο οργανισµό. (Καραπέτσας, 1988) 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3  

Το σπερµατοζωάριο τη στιγµή της γονιµοποίησης 
www.sciencemuseum.org 
 

 

 

Οι αλλεπάλληλες κυτταρικές διαιρέσεις (αυλάκωση)  του γονιµοποιηµένου 

ωαρίου, έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία µιας συµπαγούς κυτταρικής σφαίρας 
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που ονοµάζεται µορίδιο. Τα κύτταρα της επιφάνειας του µοριδίου αποτελούν την 

τροφοβλάστη, από την οποία θα αναπτυχθούν οι εµβρυϊκοί υµένες. Ενώ τα κύτταρα 

στο εξωτερικό του µοριδίου αποτελούν την εµβρυοβλάστη από την οποία θα 

αναπτυχθεί το έµβρυο.  

 Με την εµφάνιση µιας προοδευτικά αυξανόµενης κοιλότητας στο εσωτερικό 

του, το µορίδιο µετατρέπεται σε βλαστίδιο ή βλαστική κύστη. Τα κύτταρα του 

εσωτερικού του µοριδίου συγκεντρώνονται στον ένα πόλο του βλαστιδίου όπου 

αποτελούν τον εµβρυϊκό κόµβο, ενώ ταυτόχρονα αρχίζει η σύνθετη διαδικασία για 

την µετατροπή της βλαστικής κύστης σε γαστρίδιο. Η διαδικασία αυτή αρχίζει µε την 

διαφοροποίηση του εµβρυϊκού κόµβου σε εµβρυϊκό δίσκο ή εµβρυϊκή ασπίδα, που 

αποτελείται από δύο κυτταρικά στρώµατα, την επιβλάστη ή εξώδερµα και την 

υποβλάστη ή ενδόδερµα.  

Ακολουθεί ο σχηµατισµός της αρχικής γραµµής στην επιφάνεια της 

επιβλάστης, η οποία εκτείνεται κατά µήκος της µεγάλης διαµέτρου του εµβρυϊκού 

δίσκου και απολήγει προς τα εµπρός σε µια πάχυνση του µέσου δίσκου στο αρχικό 

κοµβίο. Η αρχική γραµµή µετασχηµατίζεται   στην συνέχεια στην αρχική αύλακα.  

Για το σχηµατισµό του µεσοδέρµατος κύτταρα της επιβλάστης 

µεταναστεύουν προς την αρχική γραµµή, εισέρχονται µεταξύ της επιβλάστης και της 

υποβλάστης και κινούνται προς τα εµπρός και πλάγια. Κύτταρα που µεταναστεύουν 

κεφαλικά  από το αρχικό κοµβίο, αθροίζονται  κατά µήκος της µέσης γραµµής και 

αποτελούν την νωτιαία χορδή, η οποία θα λειτουργήσει ως επαγωγέας για τον 

σχηµατισµό του νευρικού συστήµατος. 

Με την δηµιουργία του µέσου βλαστικού δέρµατος, το οποίο αποτελείται από 

πολλούς στοίχους κυττάρων αντίθετα µε τα άλλα δύο βλαστικά δέρµατα, 

διαµορφώνεται το τρίστοιβο γαστρίδιο. Σε αυτό το στάδιο το οποίο πραγµατοποιείται 

την τρίτη εβδοµάδα, αρχίζει η ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος κατά µήκος της 

µέσης γραµµής της ραχιαίας επιφάνειας του εµβρύου.  (Παπαδόπουλος, Καραγωγέως, 

Κούβελας, Τριάρχου, 1998) 

 

 

 

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΜΙΤΩΣΗ 
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Υπάρχουν δύο είδη κυτταρικής διαίρεσης, η µίτωση και η µείωση. Η µίτωση 

είναι η συνήθης διαίρεση των σωµατικών κυττάρων που επιτρέπει στο σώµα να 

αναπτύσσεται , να διαφοροποιείται και να αποκαθιστά διάφορες βλάβες. Η 

φυσιολογική µίτωση καταλήγει σε δύο θυγατρικά κύτταρα, κάθε ένα από τα οποία 

περιέχει χρωµοσώµατα και γονίδια πανοµοιότυπα µε εκείνα του αρχικού.  

Εικόνα 4. µίτωση 
 

 Εικόνα 5. µείωση 

 
 

 
 Η µείωση λαµβάνει χώρα µόνο στα κύτταρα της αναπαραγωγικής (γαµετικής) 

σειράς και συµβαίνει µόνο µία φορά σε κάθε γενεά. Η µείωση καταλήγει στον 

σχηµατισµό αναπαραγωγικών κυττάρων τους γαµέτες, που το κάθε ένα διαθέτει µόνο 

23 χρωµοσώµατα, ένα από κάθε είδος  αυτοσωµατικών χρωµοσωµάτων και ένα Χ ή 

ένα Υ.   
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Εικόνα 6 

 

Εικόνα 7 

Εικόνα 8 

 

Εικόνα 9 

Το κύτταρο υφίσταται µίτωση, (6) η µετάφαση όπως φαίνεται στο µικροσκόπιο, (7) η 
ανάφαση στο µικροσκόπιο, (8) η κιτοκίνηση στο µικροσκόπιο. 
 www.tqnyc.org/NYC040844/Mitosis.htm 
   

 

ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ 
 

Τα σωµατικά κύτταρα έχουν ένα διπλοειδή αριθµό χρωµατοσωµάτων (46 

χρωµοσώµατα) ενώ οι γαµέτες έχουν απλοειδή αριθµό ( 23 χρωµοσώµατα). 

Ανωµαλίες στον αριθµό η στη δοµή των χρωµοσωµάτων οι οποίες έχουν συνήθως 

κλινική σηµασία, είναι δυνατόν να εµφανιστούν στα σωµατικά κύτταρα και στους 

γαµέτες από λάθη κατά την κυτταρική διαίρεση. (Thompson & Thompson, 2001).    
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 Εικόνα 10 

 
 Το χρωµόσωµα που είναι 
φτιαγµένο από δύο 
ζευγάρια αδερφών 
χρωµατίδων. 
www.tqnyc.org/NYC04084
4/Mitosis.htm 

 
 

Στη σύλληψη καθορίζονται οι κληρονοµικές καταβολές, το φύλο και ο 

αριθµός των κυηµάτων. Φορείς της κληρονοµικότητας είναι τα χρωµοσώµατα τα 

οποία βρίσκονται στον πυρήνα του κάθε κυττάρου του σώµατος. Τα κύτταρα του 

ανθρώπινου σώµατος περιέχουν 46 χρωµοσώµατα.  (Καραπέτσας, 1988) 

 

 

ΤΑ ΧΡΩΜΟΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΛΟ 
 

Τα 46 χρωµοσώµατα των σωµατικών κυττάρων του ανθρώπου σχηµατίζουν 

23 ζεύγη. Από αυτά τα 22 είναι όµοια στους άντρες και στις γυναίκες και 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. 

Η δοµή ενός ευκαριωτικού χρωµοσώµατος 

www.home.wxs.nl/ ~gkorthof/korthof59.htm 
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ονοµάζονται αυτοσωµικά. Το τελευταίο ζεύγος αποτελεί το φυλετικό χρωµόσωµα  

 

 

ΧΧ στις γυναίκες και ΧΥ στους άντρες. Τα µέλη ενός ζεύγους (οµόλογα 

χρωµοσώµατα) φέρουν την ίδια γενετική πληροφορία, δηλαδή έχουν τους ίδιους 

γενετικούς τόπους µε την ίδια διάταξη, αν και σε κάθε συγκεκριµένο τόπο µπορεί µε 

έχουν είτε ελαφρά διαφορετικές αρχές οι οποίες ονοµάζονται αλληλόµορφα. Το ένα 

µέλος κάθε ζεύγους κληρονοµείται από τον πατέρα , ενώ τα άλλο από την µητέρα.   

(Thompson & Thompson, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12. 

 Τα χρωµοσώµατα 

(Καραπέτσας, 1988) 

 

 Τα χρωµοσώµατα του άρρενος και αυτά του θηλαίος έχουν την ίδια µορφή 

στο µικροσκόπιο εκτός από το 23 όπως προαναφέρθηκε. Κάθε ωάριο περιέχει ένα 

χρωµόσωµα Χ και κάθε σπερµατοζωάριο περιέχει  είτε ένα  Χ είτε ένα Υ. συνήθως τα 

σπερµατοζωάρια είναι 50% του τύπου Χ και 50% του τύπου Υ.  Αν ένα 

σπερµατοζωάριο του τύπου Χ διεισδύσει πρώτο στο ωάριο τότε το παιδί που θα 

γεννηθεί θα είναι κορίτσι. Αν αντίθετα στο γονιµοποιηµένο ωάριο έχει διεισδύσει ένα 

σπερµατοζωάριο τύπου Υ τότε το  23ο ζεύγος των χρωµοσωµάτων θα είναι  ΧΥ και 

το παιδί θα είναι αγόρι.  Ο ενήλικας δηµιουργεί κανονικά ίσο αριθµό 

σπερµατοζωαρίων από κάθε τύπο  Χ και Υ, κατά συνέπεια η πιθανότητα να έχουµε 

αγόρι ή κορίτσι θα είναι η ίδια. Επειδή όµως το χρωµόσωµα Υ είναι µικρότερο από 
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το Χ διατυπώθηκε η υπόθεση σύµφωνα µε την οποία τα περιέχοντα το Υ 

σπερµατοζωάρια σαν ελαφρότερα διαθέτουν την ικανότητα ταχύτερης µετακίνησης 

µέσα στο γεννητικό σωλήνα του θηλαίος και έτσι συναντιούνται γρηγορότερα µε το 

ωάρια. Με το µηχανισµό αυτό υποτίθεται  ότι ερµηνεύεται το γεγονός ότι τα 

γεννώµενα άρρενα υπερβαίνουν κατά λίγο τον αριθµό των θηλαίων. Μάλιστα για 100 

συλλήψεις κοριτσιών έχουµε 120 συλλήψεις αγοριών. Τα άρρενα έχουν όµως πολλές 

απώλειες όπως αποβολές, αυξηµένη θνησιµότητα, νεκρές γεννήσεις κ.τ.λ. 

 Το θήλυ κληρονοµεί ένα χρωµόσωµα Χ από τη µητέρα του και ένα Χ από τον 

πατέρα του. Το άρρεν κληρονοµεί το Χ από την µητέρα του και το Υ από τον πατέρα 

του. Άρα για τον καθορισµό του παιδιού αποφασιστικό ρόλο παίζουν τα 

χρωµοσώµατα από τον πατέρα. Το χρωµόσωµα Χ µπορεί να είναι φορέας  κυρίαρχων 

ή υπολειπόµενων γόνων.  Το Υ φέρει ορισµένους κυρίαρχους γόνους για τα άρρενα 

χαρακτηριστικά του φύλου για τα υπολειπόµενα όµως η δράση του από άποψη 

κληρονοµική είναι η ίδια σαν να ήταν δηλ. φορέας υπολειπόµενων γόνων.  Κατά 

συνέπεια η πλειοψηφία των υπολειπόµενων ιδιοτήτων ενός χρωµοσώµατος Χ θα βρει 

την έκφρασή της εφόσον δεν ανασταλεί από κυρίαρχους γόνους. Ο δαλτονισµός π.χ. 

είναι µία υπολειπόµενη ιδιότητα, η οποία συνδέεται µε το φύλο .(Καραπέτσας, 1988) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 13. 

Η διπλή έλικα του DNA 
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ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 
  

Η συνηθέστερη µορφή ανωµαλίας χρωµοσωµάτων είναι το τριπλό χρωµόσωµα, η 

λεγόµενη τρισωµία. Στη περίπτωση αυτού του συνδρόµου υπάρχουν 47 

χρωµοσώµατα. Το τριπλό χρωµόσωµα άλλοτε παρουσιάζεται στο 13ο  ζεύγος , 

άλλοτε στο 15ο ή 18ο ζεύγος, οπότε και προκαλεί βαριάς µορφής νοητικής 

καθυστέρησης και σωµατικές παραµορφώσεις. Πιο συχνά όµως παρουσιάζεται µια 

τρισωµία στο 21ο ζεύγος , οπότε έχουµε την το σύνδροµο της µογγολοειδούς 

ιδιωτείας. Το σύνδροµα αυτό το περιέγραψε πρώτος ο άγγλος γιατρός L Down και γι 

αυτό πήρε και το όνοµά του.  Αυτό το σύνδροµο απαντά σε κάθε 700 ζωντανές 

γεννήσεις µία φορά.  Αποτελεί το 10% µέχρι το 20% των περιπτώσεων µέσης και 

βαριάς νοητικής υστέρησης. Η συχνότητα του συνδρόµου αυτού υποστηρίζεται ότι 

είναι συνάρτηση της ηλικίας της µητέρας. Όσο µεγαλύτερη η µητέρα όταν γίνεται η 

σύλληψη τόσο µεγαλύτερες και οι πιθανότητες.  

Συµβαίνει µερικές φορές ένα χρωµόσωµα να χαθεί κατά τη διάρκεια της 

κυτταρικής διαίρεσης. Η απώλεια ενός ολόκληρου χρωµοσώµατος καταλήγει γενικά 

στο θάνατο του οργανισµού στο στάδια της ανάπτυξης αλλά υπάρχουν και 

περιπτώσεις που δείχνουν µία εξαίρεση στο κανόνα. Σπάνια µπορεί να γεννηθεί ένα 

κορίτσι µε ανά µόνο χρωµόσωµα  Χ. αν όµως συµβεί κάτι τέτοιο τότε έχουµε τη 

χρωµοσωµική µορφή ΧΟ όπου οι γονάδες είναι υποτυπώδεις ή ελλείπουν εντελώς, µε 

αποτέλεσµα την ανάπτυξη έσω και έξω γεννητικών οργάνων του θηλαίος. Τα άτοµα 

αυτά είναι µικρόσωµα έχουν συχνά και άλλες συγγενείς ανωµαλίες και δεν έχουν 

ωρίµανση κατά τη διάρκεια της ήβης. Το σύνδροµο αυτό λέγεται γοναδική 

δυσγενεσία ή ωοθηκική αγενεσία ή σύνδροµο του Turner και παρουσιάζεται στα 

θήλεα. Αν και τα άτοµα αυτά έχουν κανονική ευφυΐα, παρουσιάζουν ειδικές 

γνωστικές διαταραχές. ∆υσκολεύονται πχ  πολύ στις δοκιµασίες της αριθµητικής και 

στα τεστ αντίληψης οπτικών µορφών και οργάνωσης χώρου. 
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 Όταν το 23ο χρωµόσωµα δεν διαιρείται όπως πρέπει τότε ο οργανισµός στο 

στάδιο της ανάπτυξης διαµορφώνονται έχοντας ένα Χ ή Υ χρωµόσωµα παραπάνω. 

Τα άτοµα που εµφανίζουν τη χρωµοσωµική µορφή ΧΧΥ την συχνότερη ανωµαλία 

γεννητικών χρωµοσωµάτων, διαθέτουν γεννητικά όργανα φυσιολογικού άρρενος 

αλλά έχουν τονισµένα γυναικεία χαρακτηριστικά. Η έκκριση τεστοστερόνης στην 

ήβη είναι τόση ώστε να αναπτυχθούν τα χαρακτηριστικά του άρρενος. Τα άτοµα αυτά 

έχουν υψηλό ανάστηµα οι µαστοί είναι τονισµένοι και οι όρχεις τους είναι µικροί και 

δεν δηµιουργούν σπερµατοζωάρια. Τα σπερµατικά τους σωληνάρια δεν είναι 

φυσιολογικά και στα άτοµα αυτά παρατηρείται νοητική στέρηση.  Είναι 

αξιοπαρατήρητο ότι η κατάσταση αυτή γνωστή σαν σύνδροµο του Klinefelter ή 

 
Εικόνα 14 

 

 
Εικόνα 15 

 

Εικόνα 16 

Εικόνα 14, ανίχνευση  ανωµαλιών µε 
στερεά χρώση. Το κύτταρο φέρει ένα 
δικεντρικό χρωµόσωµα που συνοδεύεται 
από ένα θραύσµα. 
 
Εικόνα 15. ανάλυση των παρεκκλίσεων 
µε φθορισµό δύο χρωµάτων. Το κύτταρο 
φέρει µία ανάστροφη µετατόπιση που 
φαίνεται σαν διπλά βαµµένο 
 
Εικόνα  16. ανίχνευση ανωµαλιών µε 
φθορισµό πολλαπλών χρωµάτων, 
φαίνεται  ο καρυότυπος ενός ανθρώπινου 
ινοβλάστη µε πολλαπλές ανωµαλίες. 
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δυσγενεσία των σπερµατικών σωληναρίων παρουσιάζεται αρκετά συχνά περίπου 1 σε 

400 γεννήσεις. 

 Η µορφή ΧΧΧ <<υπερθήλικο>> έρχεται δεύτερη σε συχνότητα µετά από τη 

γοναδική δυσγενεσία. Ο συνδυασµός ΥΟ δεν είναι βιώσιµος κατά πάσα πιθανότητα. 

Υπάρχουν επίσης διάφορα άλλα µωσαϊκά των τύπων ΧΧΥΥ, ΧΧΧΥ, ΧΧΧΥΥ, και 

ΧΥ/ΧΧΥ. Ο γνήσιος ερµαφροδιτισµός δηλαδή η ύπαρξη όρχεων και ωοθηκών στο 

ίδιο άτοµο οφείλεται στο µωσαϊκό του τύπου ΧΧ/ΧΥ ή σε παρόµοιούς µωσαϊκούς 

τύπους. Οι τύποι ΧΧΧΧ και ΧΧΧΧΧ παρατηρήθηκαν σε ασθενείς µε νοητική 

καθυστέρηση.  

 Μια άλλη χρωµοσωµική ανωµαλία για τον άνδρα για την οποία έχουν γραφτεί 

πολλά είναι του τύπου ΧΥΥ. Εδώ πρόκειται για άνδρες που έχουν ένα επιπλέον Υ 

χρωµόσωµα. Είναι ψηλότεροι από το µέσο όρο και ιδιαίτερα επιθετικοί. Οι πρώτες 

µελέτες οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι  οι άνδρες ΧΥΥ βρίσκονται στις φυλακές  

συχνότερα µεταξύ των φυλακισµένων και είναι τα άτοµα που είναι γενετικά 

προδιατεθειµένα για επιθετικότητα και βία.  

 Άλλη κατηγορία ανωµαλιών που µπορεί να συµβούν κατά τη σύλληψη 

αναφέρονται στη βιοχηµική σύσταση των γόνων. Μία περίπτωση βιοχηµικής 

ανωµαλίας στους γόνους είναι η φαινυλοπυροσταφιλική ιδιωτεία, γνωστή µε το 

τρίγραµµα PKU. Η ανωµαλία αυτή χαρακτηρίζεται από την έλλειψη διαφόρων 

ενζύµων όπου προκαλεί αύξηση της φαινυλαλανίνης µε συνέπεια την νοητική 

καθυστέρηση.  

 Άλλη βιοχηµική ανωµαλία είναι η γαλακτοξαιµία. Οφείλεται στην έλλειψη 

ενός ενζύµου που µετατρέπει την γαλακτόζη σε γλυκόζη. Έτσι η συσσώρευση 

γαλακτόζης στο κεντρικό νευρικό σύστηµα του βρέφους προκαλεί νοητική 

καθυστερήσει. Η γαλακτοξαιµία παρουσιάζεται µε συχνότητα µία φορά στις 17000 

ζωντανές γεννήσεις.   

 Τέλος η αµαυρωτική ιδιωτεία είναι µία βιοχηµική διαταραχή που 

χαρακτηρίζεται από ανωµαλίες στο µεταβολισµό των λιποειδών, µε αποτέλεσµα την 

εναπώθηση παθογόνου ουσίας κυρίως στον εγκέφαλο και στον αµφιβληστροειδή. Η 

ασθένεια αυτή είναι γνωστή σαν σύνδροµο Tay-Sachs . τα άτοµα αυτά έχουν 

κανονική ανάπτυξη τα πρώτα χρόνια της ζωής τους ως το 6ο έτος. Σύντοµα όµως 

αρχίζουν να παρουσιάζουν έκπτωση στις νοητικές τους λειτουργίες, ελαττωµατική 

όραση, προϊούσα εξασθένιση των µυών και τελικά πεθαίνουν κατά την εφηβική 

ηλικία.  
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 Ένας τρόπος για να προλάβουµε την γέννηση παιδιών µε γενετικές ανωµαλίες 

είναι η προγεννητική διάγνωση και η γενετική καθοδήγηση. Το ζευγάρι πριν 

αποφασίσει να κάνει παιδιά πληροφορείται από ειδικούς συµβούλους πόση είναι η 

πιθανότητα γέννησης παιδιού µε γενετική ανωµαλία. Είναι επίσης δυνατό από τις 

πρώτες εβδοµάδες της κύησης µε την βοήθεια ιατρικών µεθόδων να καθορίσουµε  

κατά πόσο ένα κύηµα έχει γενετική ανωµαλία. Τέτοιες µέθοδοι είναι η αµνιοκέντηση, 

η εµβρυοσκόπηση µε υπέρηχους, η ενζυµατική ανάλυση, η ανάλυση αίµατος, η 

γενετική µηχανική κ.τ.λ.(Καραπέτσας, 1988) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

 

 

 

ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΝΕΥΡΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

 

 

 

 

 
 

Η προγεννητική ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος χαρακτηρίζεται από τη 

γρήγορη δηµιουργία διαφοροποιηµένων νευρικών δοµών και των συνάψεών τους. 
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Αυτοί οι µηχανισµοί είναι αποτέλεσµα διάφορων κυτταρικών δραστηριοτήτων, όπως 

η κυτταρική διαίρεση και η ανάπτυξη των δενδριτών και των νευραξόνων. Με την 

ανάπτυξη των νευρώνων συµβαδίζει ταυτόχρονα και η ανάπτυξη των νευρογλοιακών 

κύτταρων, καθώς  και η δηµιουργία ειδικού νευρικού ιστού για την υποστήριξη των 

νευρώνων. (Καραπέτσας, 1988). 

 Η µέση διάρκεια κύησης είναι 40 εβδοµάδες ( 280 ηµέρες) και ο χρόνος 

γέννησης κυµαίνεται από τις 29 εβδοµάδες για βιώσιµα πρόωρα, έως τις 49 

εβδοµάδες. Η ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος δεν προχωρά µε άλµατα αλλά είναι 

συνεχής από τη σύλληψη έως την ωριµότητα. Οι ακολουθίες της ανάπτυξης είναι εν 

πολλοίς ίδιες σε όλα τα άτοµα , αν και ο ρυθµός  αυτής µπορεί να διαφέρει. Για να 

εκφραστεί η κάθε λειτουργία πρέπει να περιµένει ώστε να αναπτυχθεί το νευρικό της 

υπόστρωµα. (Raymond, Maurice, 2003) 

 

Εικόνα 17. Το νευρικό σύστηµα του ανθρώπινου εγκεφάλου ξεκινά να αναπτύσσεται στις 
τρεις εβδοµάδες της κυοφορίας  (νευρικός σωλήνας αριστερά). Στις τέσσερις εβδοµάδες οι 
βασικές περιοχές του εγκεφάλου µπορούν να αναγνωριστούν σε αρχική µορφή. Ακανόνιστες 
αύλακες και έλικες µπορούν να διακριθούν στους έξι µήνες της κύησης.   
 

 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 

ΕΜΒΡΥΟ 

Η νευρωνική ανάπτυξη του εγκεφάλου εξελίσσεται σε πέντε διαδοχικά 

στάδια: τον "πολλαπλασιασµό", τη "µετανάστευση", την "συνάθροιση", τη 

"διαφοροποίηση" και την "εµµυέλωση". Κατά τον πολλαπλασιασµό, τα κύτταρα 

διαιρούνται και δηµιουργούνται πρόδροµοι νευρώνες και νευρογλοία. Μετά τη 
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δηµιουργία των κυττάρων, η οποία αρχίζει στο πρώτο τρίµηνο της κύησης, τα 

πρόδροµα κύτταρα µεταναστεύουν στον τελικό τους προορισµό διαφοροποιούµενα.

      Ο πολλαπλασιασµός και η µετανάστευση διαφέρουν ανάλογα µε την 

περιοχή του εγκεφάλου και το στάδιο ανάπτυξης. Ο πολλαπλασιασµός των κυττάρων 

του φλοιού συνήθως σταµατάει στους 6 µήνες κύησης, αλλά τα νευρογλοιακά 

κύτταρα συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής. Κατά τη 

µετανάστευση µπορεί να προκύψουν ανωµαλίες όπως η ολοκληρωτική αποτυχία της 

µετανάστευσης, η παρεµπόδιση της µετανάστευσης σε κάποιο στάδιο της πορείας 

των νευρώνων και η παρεκκλίνουσα µετανάστευση των νευρώνων. Ανωµαλίες της 

µετανάστευσης µπορεί να συµβούν και κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής 

ανάπτυξης, αλλά αυτές καταργούνται αργότερα, σε ένα στάδιο επιλεκτικού 

νευρωνικού θανάτου. Ανωµαλίες που παραµένουν έχουν συσχετισθεί µε διάφορους 

τύπους νοητικής καθυστέρησης, µε τη δυσλεξία και τη σχιζοφρένεια. (Spreen, Risser, 

Edgell, 1995).         

 Κατά τη συνάθροιση οι νευρώνες δηµιουργούν τα στρώµατα του νευρικού 

συστήµατος (στοιβάδες), η δηµιουργία των οποίων προηγείται της διαφοροποίησης. 

Η διαφοροποίηση των κυττάρων είναι σταδιακή. Οι νευρώνες διαφοροποιούνται µε 

τη δηµιουργία απολήξεων, όπως νευραξόνων και δενδριτών. Πρώτα σχηµατίζεται ο 

νευράξονας, ο οποίος αναπτύσσεται συνήθως κατά το στάδιο της µετανάστευσης και 

µετά οι δενδρίτες, όταν ο νευρώνας φτάσει στην τελική του θέση. Οι δενδρίτες 

δέχονται σήµατα από χιλιάδες συνάψεις και οι νευράξονες προβάλλουν σε 

διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου, δηµιουργώντας νέες συνάψεις. Ο κάθε 

νευράξονας ακολουθεί ένα χηµικό ίχνος για να φτάσει στον προορισµό του. Ο 

προορισµός αυτός δεν είναι απόλυτα συγκεκριµένος, αλλά καθορίζεται από 

συγκέντρωση χηµικών ουσιών.   

Τέλος, η εµµυέλωση αρχίζει στον 4ο µήνα της κύησης και επιτελείται από τα 

νευρογλοιακά κύτταρα τα οποία παράγουν τα µονωτικά έλυτρα. Η εµµυέλωση 

ακολουθεί µια συγκεκριµένη πορεία. Πρώτα σχηµατίζεται η µυελίνη στο νωτιαίο 

µυελό, µετά στον οπίσθιο εγκέφαλο, στο µεσεγκέφαλο και τέλος στον πρόσθιο 

εγκέφαλο. Στον εγκεφαλικό φλοιό, οι αισθητηριακοί φλοιοί (οπτικός, ακουστικός, 

σωµαταισθητικός) εµµυελώνονται πρώτοι, πριν τη γέννηση, οι δευτεροταγείς 

περιοχές (περιβάλλουν τις αισθητηριακές περιοχές) εµµυελώνονται κατά τους 3 

πρώτους µήνες µετά τη γέννηση και οι συνειρµικές (τριτοταγείς) περιοχές του φλοιού 

εµµυελώνονται τελευταίοι, δηλαδή µέχρι την ήβη. (Spreen, Risser, Edgell, 1995)  
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 Τα αρχέγονα κύτταρα που προορίζονται να γίνουν νευρώνες προέρχονται από 

το νευροεπιθύλιο του νευρικού σωλήνα. Τα  κύτταρα αυτά πολλαπλασιάζονται µε 

εκπληκτικό ρυθµό (250.000 ανά λεπτό για κάποιο διάστηµα). Έπειτα µετατρέπονται 

σε δίπολες νευροβλάστες που µεταναστεύουν κατά κύµατα προς την επιχείλια 

στοιβάδα αυτού που πρόκειται να γίνει ο φλοιός των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων.  

Πολύ νωρίς εµφανίζονται και τα νευρογλοιακά κύτταρα που παρέχουν τον σκελετό 

στον οποίο κινούνται οι νευροβλάστες. Κάθε βήµα στην διαφοροποίηση και 

µετανάστευση των νευρώνων γίνεται µε τακτικό τρόπο και το ένα στάδιο εξελίσσεται 

στο επόµενο µε εξαιρετική ακρίβεια.       

 Η διαδικασία της µετανάστευσης ολοκληρώνεται σε µεγάλο βαθµό περί του 

τέλους του πέµπτου µήνα της κύησης και κατά την γέννηση ο φλοιός των 

ηµισφαιρίων έχει αποκτήσει  τον πλήρη αριθµό των νευρικών κυττάρων. (Raymond, 

Maurice, 2003) 

 

 

Τα πρώτα στάδια ανάπτυξης του νευρικού συστήµατος. 

Το νευρικό σύστηµα δηµιουργείται από το εξωτερικό στρώµα των κυττάρων 

του εµβρύου, το εξώδερµα. Το έµβρυο των έξι ηµερών δεν παρουσιάζει καθόλου ή 

πολύ λίγα σηµάδια δηµιουργίας εγκεφάλου ή σπονδυλικής στήλης. Ενώ από την 20η 

ηµέρα εµφανίζεται µια στρώση κυττάρων σε παράλληλες σειρές οι οποίες χωρίζονται 

µεταξύ τους από µία κοιλότητα και από όπου αναπτύσσεται η νευρική αύλακα και ο 

νευρικός σωλήνας. (Καραπέτσας, 1988). 
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Εικόνα 18. 

Σχηµατική απεικόνιση της 
δηµιουργίας του νευρικού 
σωλήνα. (Παπαδόπουλος, 
Καραγωγέως, Κούβελας, 
Τριάρχου, 1998) 
 

 

Η νευρική πλάκα είναι ορατή από την 20η µέρα και φαίνεται σαν µια παχιά 

περιοχή από εξώδερµα. Η Τα κύτταρα του εξωδέρµατος, τα οποία βρίσκονται 

µπροστά στο αρχικό κοµβίο και ραχιαία από την νωτιαία χορδή, παχαίνουν και 

σχηµατίζουν τη νευρική (µυελική) πλάκα. Η διαφοροποίηση και ο σχηµατισµός των 

κυττάρων αυτών σε ειδικό ιστό, από τον οποίο θα προκύψει το νευρικό σύστηµα είναι 

το αποτέλεσµα της νευρικής επαγωγής, η οποία περιλαµβάνει την αλληλεπίδραση της   

συγκεκριµένης περιοχής του εξωδέρµατος µε το γειτονικό µεσόδερµα και ιδιαίτερα 

µε την νωτιαία χορδή. (Εικόνα 2). (Παπαδόπουλος, Καραγωγέως, Κούβελας, 

Τριάρχου, 1998). 

 

 
 

Εικόνα 19.  
Στη µέση της ραχιαίας 
επιφάνειας της νευρικής πλάκας 
σχηµατίζεται  η νευρική αύλακα 
(Παπαδόπουλος, Καραγωγέως, 
Κούβελας, Τριάρχου, 1998) 

  

Στη συνέχεια, στη µέση της ραχιαίας επιφάνειας της νευρικής πλάκας, τα 

πλάγια χείλη της νευρικής πλάκας ανυψώνονται και σχηµατίζουν δύο επιµήκεις 
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πτυχές, τις νευρικές (µυελικές)  πτυχές, µεταξύ των οποίων διαµορφώνεται η νευρική 

αύλακα. (Εικόνα 3). (Παπαδόπουλος, Καραγωγέως, Κούβελας, Τριάρχου, 1998) 

 Γύρω από την νευρική κοιλότητα, η οποία διασχίζει κάθετα την νευρική 

πλάκα,  βρίσκονται δύο νευρικές πτυχές οι οποίες την 23η µέρα αρχίζουν να κλείνουν 

και διαµορφώνεται ο νευρικός σωλήνας, ο οποίος στο τέλος της τέταρτης εβδοµάδας 

είναι εντελώς κλειστός. (Καραπέτσας, 1988). 

Οι νευρικές πτυχές πλησιάζουν προοδευτικά µεταξύ τους και όταν τελικά 

ενώνονται µετατρέπουν την νευρική αύλακα στον νευρικό (µυελικό) σωλήνα, ο 

οποίος αποσυνδέεται από το επιφανειακό εξώδερµα. Η σύγκλιση του νευρικού 

σωλήνα που αρχίζει στο όριο µεταξύ µελλοντικού εγκεφάλου και νωτιαίου µυελού 

και επεκτείνεται εγκεφαλικά και ουριαία, αποτελεί την πρωτογενή νευροποίηση.  

Ταυτόχρονα µε την σύγκλιση του νευρικού σωλήνα, τα κύτταρα της επιβλάστης που 

βρίσκονται στα πλάγια της νευρικής πλάκας, συγκλίνουν προς τη µέση γραµµή και 

καλύπτουν τον νευρικό σωλήνα. (εικόνα 4).  

 

 
 

 

 

Εικόνα 20 

Τα πλάγια χείλη της νευρικής  
πλάκας ανυψώνονται και 
σχηµατίζουν τις νευρικές πτυχές 
(πάνω) οι οποίες προοδευτικά 
πλησιάζουν µεταξύ τους και τελικά 
ενώνονται σχηµατίζοντας τον νευρικό 
σωλήνα (κάτω). (Παπαδόπουλος, 
Καραγωγέως, Κούβελας, Τριάρχου, 
1998) 

 

Τα δύο άκρα του νευρικού σωλήνα, παραµένουν προσωρινά ανοικτά και 

αποτελούν τον πρόσθιο και οπίσθιο  νευρόπορο, δια µέσω του οποίου ο νευρικός 

σωλήνας επικοινωνεί µε την αµνιακή κοιλότητα. Με το κλείσιµο των νευροπόρων, 

την 24η µέρα της κύησης, ο νευρικός σωλήνας µετατρέπεται σε κλειστό κύλινδρο, το 

 

 

Εικόνα 21. 

Το ενδόδερµα, µεσόδερµα και 
εξώδερµα  
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τοίχωµα του οποίου επενδύεται από επιθηλιακά κύτταρα που αποτελούν το 

νευροεπιθήλιο. (Παπαδόπουλος, Καραγωγέως, Κούβελας, Τριάρχου, 1998) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 22. 

 Τα τρία στάδια στον σχηµατισµό του εµβρύου από 
τον νευρικό σωλήνα.  Στην κορυφή τα κύτταρα µε 
µπλε είναι σχεδιασµένα να γίνουν νευρώνες, 
σχηµατίζουν την νευρική πλάκα  η οποία ξεκινά να 
σχηµατίζει τη νευρική αύλακα. Οι νευρικές πτυχές 
στο έξω επίπεδο της νευρικής πλάκας, σηκώνεται 
και ξεκινά να κάµπτεται. 

 Στο µεσαίο σχήµα  ο νευρικός σωλήνα έχει κλείσει 
και η νευρικές πτυχές µετακινούνται µακριά από  τον 
σωλήνα.  

Στο κάτω σχήµα  οι νευρικοί φλοιοί σχηµατίζονται 
στα σπονδυλικά γάγγλια και αυτή η συστάδα των 
νευρικών κυττάρων  στέλνει νευρικές ίνες στην 
περιφέρεια του σώµατος µέσω της σπονδυλικής 
στήλης. Αυτές οι ίνες θα µεταφέρουν αισθητικές 
πληροφορίες  από το σώµα στην σπονδυλική στήλη 
όπου θα προωθηθούν στον εγκέφαλο.    

 

 ∆ίπλα από τον νευρικό σωλήνα διαµορφώνεται η νευρική ακρολοφία η οποία 

φαίνεται σαν µια µακρόστενη ταινία. Αυτή η ταινία γρήγορα διαιρείται στα δύο, από 

όπου στη συνέχεια θα διαµορφωθούν τα γάγγλια της σπονδυλικής στήλης και του 

εγκεφάλου. Στη συνέχεια οι καινούριες οµάδες νευρώνων που έχουν δηµιουργηθεί 

στη νευρική πλάκα υποδοχής, σχηµατίζουν συνάψεις µε την νευρική πλάκα των 

συσχετίσεων του νευρικού σωλήνα και µε τους υποδοχείς του νευρικού συστήµατος 

της περιφέρειας. Έτσι οι πληροφορίες µεταβιβάζονται από την περιφέρεια µέσω των 

υποδοχέων  της σπονδυλικής στήλης στον εγκέφαλο. (Καραπέτσας, 1988). 
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Εικόνα 23. Ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκέφαλου κατά τον πρώτο µήνα της κυοφορίας 
(Καραπέτσας, 1988).   

 
   Την τέταρτη βδοµάδα της κυοφορίας ο νευρικός σωλήνας παρουσιάζει πολλές 

διαστρωµατώσεις, που έχουν δηµιουργηθεί µε τον µηχανισµό της µίτωσης. Στο 

εσωτερικό του νευρικού σωλήνα παρατηρείται µια γρήγορη διαίρεση των κυττάρων 

και η µετακίνησή τους προς τα εξωτερικά κυρίως στρώµατα. Τα νευρικά κύτταρα  

από το εσωτερικό στρώµα µεταναστεύουν προς το επόµενο στρώµα.  

Όπως φαίνεται ο εγκέφαλος αναπτύσσεται από το µπροστινό µέρος του 

νευρικού σωλήνα και τρεις κοιλότητες αρχίζουν να διαφαίνονται από την 25η µέρα. 

Οι κοιλότητες αυτές αποτελούν τους προάγγελους των τριών µεγάλων διαιρέσεων 

του εγκεφάλου δηλαδή του προεγκεφάλου, του µεσεγκεφάλου και του µετεγκεφάλου. 

Ενώ τρεις βδοµάδες µετά σχηµατίζεται το λύγισµα της γέφυρας.   

Στην 5η από τη σύλληψη εβδοµάδα οι κοιλότητες του προεγκεφάλου αρχίζουν 

να εµφανίζουν δύο συµµετρικές προεξοχές, τον τηλεγκέφαλο και αργότερα από αυτές 

τις νευρικές δοµές θα σχηµατιστούν τα εγκεφαλικά ηµισφαίρια. (Καραπέτσας, 1988).  

Το έµβρυο σε αυτή την περίοδο, είναι ήδη ικανό για µια σειρά αντανακλαστικών 

δραστηριοτήτων. ∆ερµατικά και ιδιοδεκτικά ερεθίσµατα εκλύουν  αργές, 

γενικευµένες και οργανωµένες κινήσεις της κεφαλής, του κορµού και των µελών. 

(Raymond, Maurice, 2003). 
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Εικόνα 24. 

 Ο εγκέφαλος αναπτύσσεται 
πιο γρήγορα από τα άλλα 
όργανα. Τα κύτταρα του 
νευρικού συστήµατος είναι 
από τα πρώτα που 
σχεδιάστηκαν να εκτελέσουν 
µία ειδική λειτουργία νωρίς 
στον σχηµατισµό του 
εµβρύου. Κατά την αρχή της 
τέταρτης εβδοµάδας της 
εγκυµοσύνης (1) το 
ανθρώπινο έµβρυο το οποίο 
είναι περίπου 1,9 χιλιοστά, 
δείχνει µία νευρωνική πτυχή  
στο εκτοδερµικό επίπεδο 
κυττάρων τα οποία θα 
σχηµατίσουν και το νευρικό 
σύστηµα και το δέρµα. Όταν 
το έµβρυο είναι 22 χιλιοστά 
(2) η νευρωνική πτυχή έχει 
κλείσει και έχει µετατραπεί 
στο νευρωνικό σωλήνα που 
θα µετασχηµατιστεί στην 
σπονδυλική στήλη και στον 
εγκέφαλο. Κατά τη στιγµή 
που το έµβρυο θα γίνει 34 
χιλιοστά, ξεκινάει να δείχνει 
πιο λεπτοµερή 
χαρακτηριστικά (3). Με 
κίτρινο είναι ο νευρικό 
σωλήνας, η προεξοχή του 
εγκεφάλου και οι πρώτες 
νευρικές δέσµες.  Στην 
έναρξη του δεύτερου µήνα 
της εγκυµοσύνης  το έµβρυο 
έχει φτάσει  τα 42 χιλιοστά. 
Σηµειωτέα σε αυτό το 
στάδιο είναι η διάκριση της 
κεφαλής, η ανάπτυξη των 
κρανιακών νεύρων και ο 
σχηµατισµός των µατιών.  

 

 

∆ιαφοροποίηση και ολοκλήρωση των εγκεφαλικών δοµών 

Οι τέσσερις νευρικές πλάκες ευθύνονται για την διαφοροποίηση των 

εγκεφαλικών µερών όπως του µετεγκεφάλου, του µυελεγκεφάλου, του µεσεγκεφάλου 

κ.λ.π. Για τον τηλεγκέφαλο και τον δίεγκέφαλο  οι διαφοροποιήσεις ξεκινούν από την 

πάνω νευρική πλάκα και την πλάκα των συσχετίσεων. Από την πάνω νευρική πλάκα 
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σχηµατίζεται επίσης η 4η κοιλία. Ο µετεγκέφαλος διαµορφώνει την παρεγκεφαλίδα 

και τις γέφυρες, οι οποίες εµβρυολογικά προέρχονται από την πλάκα των 

συσχετίσεων.  

 

 

Εικόνα 25. Σχηµατική αναπαράσταση των πέντε σταδίων του νευρικού σωλήνα. Στην 
κορυφή φαίνεται οι οπίσθιες πλευρές του νευρικού σωλήνα και κάτω οι πλευρικές.  
(Μartin,1996) 

 

Οι νευρικές δοµές του διεγκεφάλου, όπως ο επιθάλαµος, ο θάλαµος και ο 

υποθάλαµος που είναι ορατές από την 10η εβδοµάδα κυοφορίας, προέρχονται από την 

νευρική πλάκα των συσχετίσεων. Ο επιθάλαµος και η επίφυση, προέρχονται από την 

πάνω νευρική πλάκα. Ο θάλαµος έχει τις ρίζες του στις πλάγιες προεξοχές της πλάκας 

των συσχετίσεων και οι ίδιες προεξοχές ευθύνονται για τη διαµόρφωση της 3ης 

κοιλίας, όπως και για τον υποθάλαµο και την υπόφυση. 

Ο τηλεγκέφαλος παράγει τα βασικά γάγγλια τα οποία αποτελούν µέρος του 

εξωπυραµιδικού συστήµατος, το οποίο συνεργάζεται µε το µεταιχµιακό σύστηµα 

αλλά οι επιδράσεις του είναι πιο πολύ προς τον νεοφλοιό. Οι περισσότερες δοµές των 

βασικών γαγγλίων είναι ορατές από τον 3ο µήνα της κυοφορίας. Το ίδιο επίσης 

συµβαίνει για τις δοµές του δρεπανοειδούς συστήµατος, όπως ο ιππόκαµπος, η 

περιοχή του διαφράγµατος, οι αµυγδαλοειδέις πυρήνες κ.τ.λ. Επίσης ο µετωπιαίος 
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λοβός και ο βρεγµατικός λοβός, παρουσιάζονται πρώτοι και ακολουθούν ο ινιακός 

και ο κροταφικός λοβός. Η διαφοροποίηση αυτή των λοβών είναι ορατή από την 4η 

εβδοµάδα της κύησης και υπάρχει εµφανής επικράτηση του µετωπιαίου λοβού. 

Στον εγκεφαλικό φλοιό  κατά την 7η εβδοµάδα της κύησης παρουσιάζονται 

τέσσερις διαστρωµατώσεις ενώ κατά τον 7ο και τον 8ο µήνα οι διαστρωµατώσεις 

γίνονται 6 και ο φλοιός οµοιάζει σε πολλά µε αυτόν των ενηλίκων. Επίσης 

διαπιστώθηκε ότι τα εξωτερικά στρώµατα του φλοιού αναπτύσσονται γρηγορότερα 

από το εσωτερικά και ότι οι διαφορές στην ταχύτητα ανάπτυξης  έχουν σαν 

αποτέλεσµα ανάλογες διαφορές στην φλοιϊκή διαφοροποίηση. (Καραπέτσας, 1988).   

 

 

Εικόνα 26. Η ανάπτυξη του ανθρώπινου εγκεφάλου όπως φαίνεται από την πλάγια επιφάνεια 
σε σχέση µε το πρόσωπο και το σχήµα του κρανίου.  (Martin,1996) 

 

Ο εγκεφαλικός φλοιός στη συνέχεια διαµορφώνει τις έλικες και τις σχισµές. 

Εντός λίγων µηνών κατά το µέσο της ενδοµήτριας ζωής τα ηµισφαίρια που αρχίζουν 

ως µικρά όργανα χωρίς ίχνος επιφανειακής εντοµής, εξελίσσονται σε βαθιά 

αυλακωµένες δοµές. Κάθε βήµα στην πτύχωση της επιφάνειας , προς σχηµατισµό 
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πρωτογενών και δευτερογενών αυλακών, ακολουθεί ένα χρονικό σχέδιο τέτοιας 

ακρίβειας που από µόνο του επιτρέπει την αρκετά ακριβή εκτίµηση της ηλικίας του 

εµβρύου. Οι πρωτογενείς αύλακες, η σιλούεια, η ρολάνδειος και η πληκτραία , 

αποκτούν την ενήλικη διαµόρφωση τους κατά τον πέµπτο µήνα της εµβρυϊκής ζωής. 

Οι δευτερογενείς αύλακες σχηµατίζονται κατά  τον έκτο και τον έβδοµα µήνα και οι 

τριτογενείς αύλακες οι οποίες ποικίλουν από άτοµο σε άτοµο, σχηµατίζονται κατά 

τον όγδοο και ένατο µήνα. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Εικόνα 27. 

Στα αριστερά: 
πλάγιες εικόνες των 
εγκεφαλικών 
ηµισφαιρίων, µε 
την πλάγια κοιλία  
να φαίνεται µε 
τελείες και τον 
κερκοφόρο πυρήνα 
µε το φακοειδή να 
φαίνονται µπλε. 

 Στα  δεξιά: εικόνες 
του µέσου 
εγκέφαλου. 
Παρατηρούνται 5 
στάδια της εξέλιξης 
2,3,5,7 και 9 µηνών. 
(Martin, 1996) 

 

Ταυτόχρονα η νευρωνική οργάνωση του φλοιού των ηµισφαιρίων και των 

κεντρικών φαιών µαζών αλλάζει βαθµιαία. Εδώ τελούνται οι διεργασίες 

συναπτογέννεσης και προέλασης των νευραξόνων. Καθώς η διαφοροποίηση 
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προχωρεί, οι αποστάσεις µεταξύ των νευρώνων αυξάνονται λόγω της αύξησης των 

δενδριτών, του µεγέθους και της πολυπλοκότητας των νευραξόνων και της επέκτασης 

των συναπτικών επιφανειών.  

 

 

 

 

 

Εικόνα 28. 

Οι συνδέσεις 
κατά τη 
διάρκεια των 
πρώτων χρόνων 
της ζωής. Από 
αριστερά στα 
δεξιά είναι οι 
νευρώνες κατά 
τη γέννηση, στο 
κέντρο στους 
τρεις πρώτους 
µήνες και στα 
δεξιά τα δύο 
χρόνια. 

 

Από την 24η εβδοµάδα της κύησης η νευρική συσκευή λειτουργεί µε ικανή 

επάρκεια, ώστε να επιτρέπεται κάποια πιθανότητα επιβίωσης στο έµβρυο που θα 

γεννηθεί σε αυτό το χρόνο. Όµως η πλειοψηφία των νεογνών που θα γεννηθούν σε 

αυτή την ηλικία δεν  επιβιώνουν λόγω κυρίως ανεπάρκειας της αναπνευστικής 

λειτουργίας.  (Raymond, Maurice, 2003) 

 Από αυτή τη χρονική περίοδο και έπειτα  ο βασικός νευρικός άξονας 

ωριµάζει τόσο ταχέως, ώστε κατά την 30η εβδοµάδα η µεταγεννητική επιβίωση να 

καθίσταται συνήθως δυνατή. Φαίνεται ότι η φύση προετοιµάζει το έµβρυο για το 

ενδεχόµενο πρόωρης γέννησης επισπεύδοντας  την εγκατάσταση των ζωτικών 

λειτουργιών που είναι αναγκαίες για την εξωµήτρια επιβίωση. Κατά την περίοδο 

αυτής της βδοµάδας οι κυτταροαρχιτεκτονικοί τύποι που χαρακτηρίζουν την κάθε 

περιοχή του φλοιού είναι ήδη ορατοί. (Raymond, Maurice, 2003). 
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Εικόνα 29. φωτογραφική αλληλουχία του αναπτυσσόµενου ανθρωπίνου εµβρύου (α) 7 
εβδοµάδων, (β) 9 εβδοµάδων και (γ) 7 µηνών. 

 
 
 
 
 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 
  

Οι υπεύθυνοι µηχανισµοί για την µετακίνηση, τη  διαφοροποίηση και την 

εξειδίκευση των νευρώνων είναι ακόµα άγνωστοι. Παραµένει ανεξήγητο το πώς οι 

νευρώνες γνωρίζουν για το που, πότε και πως θα κινηθούν. Οι µηχανισµοί 

µετανάστευσης επηρεάζονται από το χρόνο. ∆ηλαδή οι νευρώνες γνωρίζουν τον 

προορισµό τους µόνο σε µια περιορισµένη χρονική περίοδο. Επίσης οι µηχανισµοί µε 

τους οποίους οι νευράξονες αναπτύσσονται και οριοθετούν τις τελικές τους 

απολήξεις, έχουν σχέση  µε ορισµένες χρονικές στιγµές της νευροβιολογικής 

ανάπτυξης του εµβρύου.   

 Οι νευράξονες είναι καλυµµένοι από µια λευκή ουσία την µυελίνη, η οποία 

έχει λειτουργικό σκοπό και συντελεί στην φυσιολογική διαβίβαση των νευρικών 

ώσεων. Ο σχηµατισµός της µυελίνης στους νευράξονες έχει µεγάλη λειτουργική 
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σηµασία. Η µυελινοποίηση των νευραξόνων είναι µια ένδειξη για το βαθµό 

λειτουργικότητας τους. Η µυελίνη της σπονδυλικής στήλης  και του εγκεφάλου 

σχηµατίζεται από την ολιγοδενρογλοία. Τα κύτταρα της ολιγοδενδρόγλοιας είναι ένας 

τύπος της νευρόγλοιας που βρίσκονται στα ενδιάµεσα και εξωτερικά στρώµατα του 

νευρικού σωλήνα. Η µυελινοποίηση στην σπονδυλική στήλη αρχίζει  τον τρίτο µήνα 

της κυοφορίας. Κατά την γέννηση, µόνο τα κέντρα του προµήκη µυελού φαίνεται να 

έχουν πλήρως µυελινοποιηθεί. (Raymond, Maurice, 2003). 

 Σύµφωνα µε τις in vitro  µελέτες οι δύο κύριοι κυτταρικοί πληθυσµοί του 

νευρικού συστήµατος, τα νευρικά και τα νευρογλοιακά κύτταρα, κατάγονται από 

ιδιαίτερα µονοδύναµα ή από κοινά πολυδύναµα προγονικά κύτταρα των οποίων ο 

πολλαπλασιασµός και η τελική διαφοροποίηση εξαρτάται από τη ρυθµιστική δράση 

αυξητικών παραγόντων. Αντίθετα in vivo   µελέτες στις οποίες έγινε ιχνηθέτηση 

κυτταρικών σειρών µε ρετροϊούς κατέληξαν  στην πλειοψηφία τους σε διαφορετικά 

συµπεράσµατα. Σύµφωνα µε αυτά οι απόγονοι των περισσότερων προγονικών –

βλαστικών κυττάρων είναι είτε αποκλειστικά νευρώνες είτε αποκλειστικά 

νευρογλοιακά κύτταρα και οι κυριότεροι τύποι νευρικών κυττάρων διαφοροποιούνται 

πριν από την αποµάκρυνσή τους από τη βλαστική στιβάδα. Ακόµη και σε αυτή τη 

περίπτωση όµως είναι σαφές ότι κύτταρα που έχουν εξέλθεί του µιτωτικού κύκλου 

µπορούν να αλλάξουν φαινότυπο αν τροποποιηθεί το περιβάλλον τους. Φαίνεται 

πιθανόν ότι η αρχική πολυδυναµία των κυττάρων του αναπτυσσόµενου νευρικού 

συστήµατος περιστέλλεται από την αλληλεπίδραση γενετικών οδηγιών και 

περιβαλλοντικών επιδράσεων και ακολουθείται από την απόλυτη κυτταρική 

εξειδίκευση που προκύπτει ως συνέπεια του προοδευτικού περιορισµού στην 

έκφραση γονιδίων.  
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Εικόνα 30. 

1. πολλαπλασιασµός, 2. 
διαφοροποίηση, 3. ωρίµανση, 
4οστεοκύτταρο, 5. 
χονδροκύτταρο, 6. µυοκύτταρο,  
www_tissue_che_vt_edu-Images-
differentiation_diagram_GIF.htm

 

 

 Οι άωροι νευρώνες (νευροβλάστες) έχουν στην αρχή ατρακτοειδές σχήµα και 

οι δύο λεπτές κυτταροπλασµατικές προσεκβολές που αναπτύσσονται από τους 

αντίστοιχους κυτταρικούς πόλους συνδέονται µε το εσωτερικό και το εξωτερικό 

τοίχωµα του νευρικού σωλήνα. Στη συνέχεια η εσωτερική αποφυάδα  αποσπάται από 

το κοιλιακό τοίχωµα και τα κύτταρα γίνονται πρόσκαιρα µονόπολα. Ακολουθεί 

παραγωγή µεγάλων ποσοτήτων σωµατίων Nissl στο κυτταρόπλασµα τους καθώς και 

δηµιουργία πολλών κυτταροπλασµατικών αποφυάδων που έχει ως αποτέλεσµα το 

σχηµατισµό  πολύπολων νευροβλαστών. Μία από τις αποφυάδες αυτές 

διαφοροποιείται σε νευράξονα ενώ οι υπόλοιπες  θα αποτελέσουν τους δενδρίτες. 

Παραπέρα  διαφοροποίηση των κυττάρων αυτών οδηγεί στο σχηµατισµό όλων των 

τύπων νευρικών κυττάρων που υπάρχουν στο ΚΝΣ του ενηλίκου.   
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Εικόνα 31. 
Τα Εµβρυονικά 
κύτταρα έχουν τη 
δυναµική να 
µετασχηµατιστούν σε 
όλα τα κύτταρα του 
σώµατος, αριστερά 
σχηµατίζονται σε 
κύτταρα του 
παγκρέατος, στο 
κέντρο σε κύτταρα 
οστών και δεξιά σε 
νευρικό ιστό. www.--
esc_bio_ed_ac_uk-
images-StemCell-
Differentiation_jpg.htm

  

Σε ότι αφορά την προέλευση των νευρογλοιακών κυττάρων σήµερα 

πιστεύεται ότι ενώ τα κύτταρα της µακρόγλοιας, δηλαδή τα αστροκύτταρα και  τα 

ολιγοδενροκύτταρα, προέρχονται από τις γλοιοβλάστες, τα µικρονευρογλοιακά 

κύτταρα είναι µεσοβλαστικής προέλευσης  και µεταναστεύουν στον νευρικό ιστό 

διαµέσου των αιµοφόρων αγγείων. Τέλος τα επενδυµατικά κύτταρα του τοιχώµατος 

των κοιλιών του εγκεφάλου και του κεντρικού σωλήνα του νωτιαίου µυελού 

προέρχονται είτε από κύτταρα του νευροεπιθηλίου που κρατούν τον επιθηλιακό τους 

χαρακτήρα είτε από ακτινωτά νευρογλοιακά κύτταρα τα οποία αφού λειτουργήσουν  

ως οδηγοί για τη µετανάστευση των νεοσχηµατιζόµενων νευρικών κυττάρων 

διαφοροποιούνται στη συνέχεια σε µία ποικιλία νευρογλοιακών κυττάρων και σε 

επενδυµατικά κύτταρα. 

  Τα ολιγοδενδροκύτταρα και τα αστροκύτταρα σχηµατίζονται  από κοινά ή όχι 

προγονικά κύτταρα, τα οποία αναπτύσσουν εξαιρετικά λεπτές και ανώµαλες 

κυτταροπλασµατικές αποφυάδες. Τα ολιγοδενδροκύτταρα που είναι µικρότερα και 

έχουν σχετικά απλούστερη κατασκευή αναγνωρίζονται γενικά αργότερα από τα 

αστροκύτταρα στο αναπτυσσόµενο ΚΝΣ. Τέλος αντίθετα µε τα νευρικά κύτταρα, τα 

νευρογλοιακά κύτταρα διατηρούν τη δυνατότητα να πολλαπλασιάζονται ακόµη και 

στο ενήλικο. 

 Το νευρικό σύστηµα των ενήλικών θηλαστικών θεωρήθηκε µοναδικό εξαιτίας 

της ανικανότητας του να αντικαθιστά τα νευρικά κύτταρα που για οποιοδήποτε λόγο 

θνήσκουν. Ωστόσο είναι γνωστό πλέον ότι υπάρχουν περιοχές του εγκεφάλου στις 
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οποίες η παραγωγή νέων νευρικών κυττάρων συνεχίζεται και στον ενήλικο. Η φύση 

και ο αριθµός των κυττάρων που διατηρούν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται και 

στον ενήλικα εγκέφαλο παραµένουν προς το παρόν άγνωστα αλλά υπάρχουν 

ενδείξεις ότι στον ώριµο εγκέφαλο υπάρχουν τόσο πολυδύναµα κύτταρα (stem cells)  

όσο και πρόδροµα κύτταρα νευρικών ή νευρογλοιακών κυττάρων. Τα 

χαρακτηριστικά των κυττάρων αυτών και οι συνθήκες υπό τις οποίες 

πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται µελετώνται in vitro, αλλά και in vivo µε 

την εµφύτευση καλά χαρακτηρισµένων σειρών προγονικών κυττάρων σε 

συγκεκριµένες περιοχές του εγκεφάλου. (Παπαδόπουλος, Καραγωγέως, Κούβελας, 

Τριάρχου, 1998) 

 

 

 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΝΕΥΡΩΝΩΝ 
  

H µετανάστευση των νευροβλαστών εξυπηρετεί διπλή λειτουργία. Παίζει 

ρόλο στον καθορισµό της <<ταυτότητας>> του νευρώνα και ορίζει τον λειτουργικό 

φαινότυπο και τις µελλοντικές συνδέσεις του νευρώνα. 

 Στο νευρικό ιστό η θέση του νευρώνα παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο για τις 

λειτουργικές ιδιότητες που θα αποκτήσει τελικά ο νευρώνας αυτός. Πολλές 

νευροβλάστες  µετακινούνται από τις θέσεις όπου έχουν αρχίσεις να 

διαφοροποιούνται και συνεχίζουν τη διαφοροποίηση τους καθ΄ οδόν (πχ τα κύτταρα 

της νευρικής ακρολοφίας). Στο ΚΝΣ όµως οι νευροβλάστες συνήθως µεταναστεύουν 

από τις θέσεις πολλαπλασιασµού τους στην κοιλιακή ζώνη του νευροεπιθηλίου,  έτσι 

ώστε να καταλάβουν την τελική τους θέση στη συγκεκριµένη δοµή του ΚΝΣ. Η 

µετανάστευση των νευροβλαστών στο ΚΝΣ πραγµατοποιείται πάντοτε στο 

εσωτερικό του νευρικού ιστού σε αντίθεση µε το ΠΝΣ, όπου τα κύτταρα διατρέχουν 

όλο το έµβρυο έως ότου σχηµατίσουν τα γάγγλια του συµπαθητικού, των ραχιαίων 

ριζών κλπ. Μερικοί πληθυσµοί νευρώνων (πχ οι κινητικοί νευρώνες του νωτιαίου 

µυελού) µετακινούνται πρώτα και καταλαµβάνουν τη θέση τους πριν εκβάλλει ο 

νευράξονας από το κυτταρικό σώµα. Σε άλλες περιπτώσεις (πχ κοκκοειδή κύτταρα 

της παρεγκεφαλίδας) οι νευράξονες εκβάλουν πρώτα και η µετακίνηση του 

κυτταρικού σώµατος ακολουθεί. Οµοειδή κύτταρα µε ίδιες λειτουργικές ιδιότητες 
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είτε συναθροίζονται σε στοιβάδες ή σε πυρήνες, είτε βρίσκονται διασκορπισµένα ( πχ 

στον δικτυωτό σχηµατισµό). 

 

 

 

Εικόνα 32. 

Όπως αναπτύσσεται ο εγκέφαλος, οι νευρώνες 
µεταναστεύουν από τη µέση επιφάνεια σε ανώτερα 
επίπεδα. Αριστερά: ανώριµοι νευρώνες χρησιµοποιούν 
ίνες από κύτταρα (τα γλοία) σαν οδούς για να τα 
µεταφέρουν  στους προορισµούς τους. ∆εξιά: ένας 
νευρώνας µεγενθυµένος κατά 2.500 φορές κινείται 
πάνω σε µία γλοιακή ίνα.. 
www.web.sfn.org/content/Publications/BrainBriefings/
neuron.html 

 

 Πολλές περιοχές του ΚΝΣ χαρακτηρίζονται από διαστρωµατώσεις 

νευρωνικών πληθυσµών (πχ φλοιός, αµφιβληστροειδής, παρεγκεφαλίδα) η 

διαστρωµάτωση των νευρώνων του φλοιού σχετίζεται µε το χρόνο της γέννησης 

αυτών των νευρώνων, δηλαδή µε τη χρονική στιγµή κατά την οποία µια νευροβλάστη  

πολλαπλασιάζεται  για τελευταία φορά πριν γίνει µεταµιτωτικός νευρώνας. 

 Ο χρόνος γέννησης των νευρώνων µπορεί να ανιχνευθεί µε πειράµατα 

παλµού-ώσης µε 3Η-θυµιδίνη σε αναπτυσσόµενους νευροβλάστες. Προγονικά 

κύτταρα που βρίσκονται στην  S-φάση του κυτταρικού κύκλου ενσωµατώνουν 

τριτιωµένη θυµιδίνη. Μεταµιτωτικά θυγατρικά κύτταρα είναι περισσότερο 

σηµασµένα αν είναι οι πρώτοι απόγονοι και λιγότερο αν είναι µεταγενέστεροι.  

 Με αυτή τη τεχνική φάνηκε ότι οι νευρώνες που γεννιούνται σε πρώιµα 

στάδια της ανάπτυξης του φλοιού καταλήγουν στις εν τω βάθει στιβάδες του φλοιού, 

ενώ αυτοί που γεννιούνται αργότερα  καταλήγουν σε προοδευτικά πιο επιφανειακές 

στοιβάδες.  Εποµένως νευρώνες που γεννιούνται αργότερα πρέπει να µετακινηθούν 

πάνω από τους νευρώνες που έχουν ήδη φτάσει στην τελική τους θέση. Έτσι η 

οργάνωση των στοιβάδων  του φλοιού βασίζεται σε µια αλληλουχία   νευρωνικής 

διαφοροποίησης <<από τα µέσα προς τα έξω>>. (Παπαδόπουλος, Καραγωγέως, 

Κούβελας, Τριάρχου, 1998) 
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ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΝΣ 

 Φλοιός των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων. 
 Ο νευρικός σωλήνας αποτελείται από µία επιθηλιακή στοιβάδα κυττάρων 

από όπου θα διαφοροποιηθούν νευρώνες και νευρογλοιακά κύτταρα. Αµέσως µετά τη 

δηµιουργία του νευρικού σωλήνα πολλά από τα επιθηλιακά κύτταρα  κοντά στην έσω 

επιφάνεια πολλαπλασιάζονται και γεννούν νευροβλάστες. Μία οµάδα κυττάρων όµως 

διατηρούν επαφή και µε την έξω και την έσω επιφάνεια του νευρικού σωλήνα και 

αυτοί ονοµάζονται ακτινωτά νευρογλοιακά κύτταρα. Σε πολλές περιοχές του 

αναπτυσσόµενου εγκεφάλου, νευροβλάστες και νευρώνες  µετακινούνται πάνω στα 

ακτινωτά κύτταρα της νευρόγλοιας (οπτική καλύπτρα, φλοιός , παρεγκεφαλίδα). Οι 

νευρώνες βρίσκονται σε στενή επαφή µε τα κύτταρα της νευρόγλοιας, όπως έδειξαν 

µελέτες µε ηλεκτρονικό µικροσκόπιο. 

Εικόνα 33. µετανάστευση κύτταρων του φλοιού εµβρύου ποντικιού. 

www.anatomy.unimelb.edu.au/ 

 
Ένας άλλος τρόπος κυτταρικής µετανάστευσης είναι η οριζόντια που γίνεται 

παράλληλα  προς την έξω ή την κοιλιακή επιφάνεια  του εγκεφάλου και παρατηρείται 

µεταξύ άλλών στα κύτταρα που σχηµατίζουν πυρήνες του στελέχους , στην περιοχή 

της γέφυρας και της κάτω ελαίας. Αντίθετα µε τον όρο ακτινωτή µετανάστευση 

περιγράφεται η διαδικασία κίνησης κάθετα στην έξω επιφάνεια  που καθοδηγείται 

από νευρογλοιακά κύτταρα και παρατηρείται συνήθως σε περιοχές όπως η 

παρεγκεφαλίδα, ο φλοιός και ιππόκαµπος. Σε πολλές δοµές του ΚΝΣ διαφορετικού 

τύπου οι νευροβλάστες µεταναστεύουν και οριζόντια και ακτινωτά.  

Όσων αφορά το φαινόµενο της µετανάστευσης και το πώς αυτό επηρεάζει την 

κυτταρική ανάπτυξη και διαφοροποίηση στο φλοιό πολλά ερωτήµατα παραµένουν 

αναπάντητα.  ∆ρα η ακτινωτή µετανάστευση ως ένας τρόπος διαχωρισµού των 

συγγενικών νευρώνων σε στήλες του φλοιού; Μήπως υπάρχει άλλος µηχανισµός πχ 

µία σειρά επιγενετικών σηµάτων για την φαινοτυπική εξειδίκευση των διαφορετικών 
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τύπων κυττάρων; Η ανίχνευση των µοριακών δεικτών  ειδικών για συγκεκριµένους 

νευρωνικούς πληθυσµούς θα βοηθήσει στην αποσαφήνιση αυτών των ερωτηµάτων. 

Παρεγκεφαλίδα. 

 Έχει βρεθεί ότι η παρεγκεφαλίδα προέρχεται από µία περιοχή  του 

µετεγκεφάλου στην οροφή της τέταρτης κοιλίας που ονοµάζεται  καταβολή της 

παρεγκεφαλίδας. Πιο πρόσφατες µελέτες έχουν πιστοποιήσει ότι η παρεγκεφαλίδα 

προέρχεται και από τµήµατα του µέσου εγκεφάλου.  

 Τα πρόδροµα κοκοειδή κύτταρα που βρίσκονται στην EGL συνεχίζουν  να 

είναι µιτωτικά στο εξώτατο τµήµα της EGLa. Όταν τελειώσουν την τελευταία  όταν 

τελειώσουν την τελευταία διαίρεση τους , εισέρχονται στο εσωτερικό της  EGL όπου 

και εκτείνουν δύο νευράξονες παράλληλους προς την εξωτερική επιφάνεια, οι οποίοι 

δηµιουργούν τις παράλληλες ίνες. Το  κυτταρικό σώµα ακολουθεί ένα τρίτο άξονα 

που δηµιουργείται κάθετα προς τους άλλους δύο και διαπερνώντας τη µοριώδη και τη 

στοιβάδα των Purkinje κυττάρων, φτάνει στην τελική του θέση στην εσωτερική 

κοκοειδή στοιβάδα.   

  Αυτή η ακτινωτή µετανάστευση κοκοειδών κυττάρων καθοδηγείται από τα 

Bergmann νευρογλοιακά κύτταρα. Έχει βρεθεί ότι το κυτταρικό σώµα του νευρώνα 

καθώς και η οδηγός απόφυσή του ( η δοµή που καθοδηγεί την κίνηση του σώµατος ) 

βρίσκονται σε στενή επαφή µε τις ακτινωτές ίνες των νευρογλοιακών κυττάρων. 

Υπάρχουν µόρια που εµπλέκονται σε αυτού του είδους τη µετανάστευση και ένα από 

αυτά είναι η αστροτακτίνη. Έχει βρεθεί ότι η αστροτακτίνη εκφράζεται από το 

κοκκοειδές κύτταρο στα σηµεία στα οποία έρχεται σε επαφή µε το νευρογλοιακό 

κύτταρο. Ωστόσο ακόµα δεν έχει  βρεθεί ο υποδοχέας του αστρογλοιακού κυττάρου 

που αναγνωρίζει και προσδένει την αστροτακτίνη. 

 Τα κοκκοειδή κύτταρα κατά τη φάση της ωρίµανσης και µετανάστευσης τους 

εκφράζουν και άλλες επιφανειακές πρωτεΐνες που ταξινοµούνται στην οικογένεια των 

µορίων συνάφειας. Με in vitro πειράµατα έχει βρεθεί ότι η χορήγηση αντισωµάτων 

που αναστέλλουν τη δράση µερικών µορίων συνάφειας καταστέλλουν τη 

µετανάστευση των κοκκοειδών.  

 Εκτός των ακτινωτών κυττάρων της νευρόγλοιας που χρησιµοποιούνται  από 

πολλούς νευρώνες για την µετανάστευσή τους στις τελικές τους θέσεις, πρέπει να 

υπάρχουν  και άλλα συστήµατα καθοδήγησης των µεταναστευόντων κυττάρων 

εφόσον πολλοί νευροβλάστες µετακινούνται  σε περιοχές του ΚΝΣ όπου δεν 

υπάρχουν ίνες των ακτινωτών κυττάρων της νευρόγλοιας. Οµοίως τα κύτταρα της 
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νευρικής ακρολοφίας  µεταναστεύουν χωρίς ακτινωτά κύτταρα της νευρόγλοιας αλλά 

πάνω σε διαδρόµους καλυµµένους µε πρωτεΐνες (λαµίνη, φυµπρονεκτίνη). Τις 

εξωκυττάριας ουσίας.   

  Εκτός από την ακτινωτή µετανάστευση, πρόσφατα πειράµατα έχουν δείξει και 

τη συµµετοχή οριζόντιας µετανάστευσης  στην ανάπτυξη της παρεγκεφαλίδας.  

Ροµβοειδής εγκέφαλος 

 Από πειράµατα ενσωµάτωσης 3η-θυµιδίνης, έχει βρεθεί ότι στην περιοχή του 

ροµβοειδούς εγκεφάλου που ονοµάζεται πρωτογενές προπαρεγκεφαλιδικό 

νευροεπιθήλιο, δηµιουργούνται τα κύτταρα πυρήνων της κάτω ελαίας και της 

γέφυρας, που στη συνέχεια µεταναστεύουν πάνω σε διαφορετικές οδούς για να 

τοποθετηθούν στην τελική τους θέση.  Από την κάτω ελαία προέρχονται οι 

αναρριχητικές ίνες που δηµιουργούν συνάψεις µε τα κύτταρα Purkinje.  

Αυξητικοί κώνοι 

 Μόλις ο νευρώνας φτάσει στην τελική του θέση ή πολύ συχνά από πριν 

εκβάλλει το νευράξονα του ο οποίος εκτείνεται µε το ακραίο του  τµήµα τον αυξητικό 

κώνο. Ονοµάσθηκε έτσι από τον Cajal γύρω στο  1890, o οποίος παρατηρώντας 

αυξητικούς κώνους στο µικροσκόπιο και αποτυπώνοντας τους στο χαρτί διαµόρφωσε 

την άποψη ότι ο αυξητικός κώνος βοηθά το νευράξονα να προχωρήσει στην σωστή 

κατεύθυνση. Μορφολογικά ο αυξητικός κώνος αποτελείται στο άκρο του από 

επεκτάσεις που προβάλλουν εκεί . τα φιλοπόδια είναι εξαιρετικά κινητικά στοιχεία 

που συνεχώς επεκτείνονται προς τα πίσω. Μεταξύ των φιλοποδίων υπάρχουν λεπτές 

µεµβράνες δίνουν τη χαρακτηριστική εικόνα των αναδιπλώσεων του αυξητικού 

κώνου. Το κυρίως σώµα του αυξητικού κώνου αποτελείται από µικροσωλινίσκους, 

µιτοχόνδρια και πολλά άλλα ενδοκυττάρια οργανίδια. Η δύναµη που συµβάλλει στην 

επέκταση του νευράξονα προέρχεται από αλλαγές στον πολυµερισµό των ινιδίων 

ακτίνης µέσα στον αυξητικό κώνο. Η επικρατούσα άποψη για το µηχανισµό  

επέκτασης του αυξητικού κώνου είναι η οργάνωση των ινιδίων ακτίνης στο ακραίο 

τµήµα. Απόσυρση του αυξητικού κώνου είναι το αποτέλεσµα αποπολυµερισµού των 

ινιδίων ακτίνης. Η ρύθµιση της οργάνωσης των µικροσωληνίσκων  επίσης συµβάλλει 

στις δύο αυτές κινήσεις. Είναι απαραίτητο να κατανοήσουµε τους µηχανισµούς µε 

τους οποίους τα µόρια συνάφειας στην επιφάνεια των αυξητικών κώνων 

αλληλεπιδρούν µε τον κυτταροκελετό και να ανιχνεύσουµε πρωτεΐνες που ρυθµίζουν 

τον πολυµερισµό ακτίνης εκτός του αυξητικού κώνου.   
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 ∆ευτερογενή µηνύµατα µπορούν να ενεργοποιούνται στους αυξητικούς 

κώνους από σήµατα του περιβάλλοντος και µπορούν να ρυθµίζουν την κινητικότητα  

του αυξητικού κώνου µετατρέποντας τη δοµή  ή τη λειτουργία κυτταροπλασµατικών 

και άλλων πρωτεϊνών στον αυξητικό κώνο. (Παπαδόπουλος, Καραγωγέως, 

Κούβελας, Τριάρχου, 1998) 

  

 

 

ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ ΝΕΥΡΑΞΟΝΩΝ 
  

Μερικοί από τους κυτταρικούς και µοριακούς µηχανισµούς που είναι 

υπεύθυνοι για την νευρωνική διαφοροποίηση, τη µετανάστευση των νευρώνων   και 

τη καθοδήγηση των νευραξόνων στους στόχους έχουν πλέον διασαφηνισθεί. Πολλά 

από τα µόρια-σήµατα που συµµετέχουν στον καθορισµό της µοίρας και της 

διαφοροποίησης των κυττάρων του νευρικού συστήµατος είναι αν όχι τα ίδια, 

τουλάχιστον παρόµοια µε µόρια που ρυθµίζουν άλλες πλευρές της εµβρυϊκής 

ανάπτυξης.  

Μόρια κυτταρικής 

συνάφειας (KAMs) 

Οικογένειες 

νευροελκτικών 

παραγόντων 

Οικογένειες 

νευροαπωθητικών 

παραγόντων 

Iντεγκρίνες Νετρίνες Σεµαφορίνες 

Κατεχρίνες   

Ανοσοσφαιρίνες (ΙgSF)   

 

 Το επόµενο βήµα µετά τον καθορισµό του νευρωνικού ή όχι φαινοτύπου, 

είναι η διαφοροποίηση του νευρώνα που σηµαίνει κατ΄ αρχάς επέκταση του 

νευράξονα προς την κατεύθυνση του στόχου. Είναι πλέον ευρέως παραδεκτό ότι αυτό 

το βήµα εξαρτάται από την αναγνώριση εκ µέρους των αυξητικών κώνων, 

καθοδηγητικών σηµάτων που παρέρχονται καθ΄  οδόν από άλλα κύτταρα και από 

εξωκυττάρια ουσία  πολλά µόρια που διεκπεραιώνουν την κυτταρική συνάφεια έχουν 

αποµονωθεί και χαρακτηρισθεί. Πολλές από αυτές τις πρωτεΐνες ανήκουν σε 

πολυγονιδιακές οικογένειες, τα υπόλοιπα µέλη των οποίων επίσης δρουν ως µόρια 

αναγνώρισης και συνάφειας σε συστήµατα εκτός του νευρικού ( πχ ανοσοποιητικό, 

αιµοποιητικό). Τέλος πολύ πρόσφατα ο χηµειοτροπισµός και η απώθηση ( εξ επαφής 
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ή εξ αποστάσεως) αναγνωρίσθηκαν ως σηµαντικοί µηχανισµοί αξονικής 

καθοδήγησης. Παρόλο που πολλά νέα µόρια έχουν αποµονωθεί και χαρακτηρισθεί, 

δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε τον ενδοκυττάριο τρόπο µετάδοσης σήµατος 

που έχει ως αποτέλεσµα  την έλξη ή την αναστολή του αυξητικού κώνου. Επίσης 

παρόλο που υπάρχουν πολλές ενδείξεις για την in vitro λειτουργία πολλών µορίων 

που αποτελούν είτε σήµατα είτε υποδοχείς σηµάτων που καθοδηγούν τους 

νευράξονες, η in vivo δράση τους δεν έχει ακόµα διασαφηνιστεί. (Παπαδόπουλος, 

Καραγωγέως, Κούβελας, Τριάρχου, 1998) 

 

  

 

Εικόνα 34 

Οι άξονες τοποθετούνται στους 
ιστούς στόχους 
χρησιµοποιώντας  χηµικά 
προσελκυστηκά (µπλε) και 
απωθητικά (πορτοκαλί) που 
τοποθετούνται γύρω ή στην 
επιφάνεια των  οδηγών 
κυττάρων. Αριστερά: ένας 
άξονας που ξεκινά να µεγαλώνει 
κατά τους ιστούς στόχους, τα 
οδηγά κύτταρα 1 και 3 είναι 
προσελκυστηκά ενώ το 2 είναι 
απωθητικό. Οι επιφάνειες των  
ιστών στόχων είναι επίσης 
προσελκύστηκες (µπλε) και 
απωθητικές (πορτοκαλί). ∆εξιά: 
µία µέρα µετά ο άξονας έχει 
µεγαλώσει µόνο προς τα 
προσελκυστηκά κύτταρα. 
www.web.sfn.org/content/Publi
cations/BrainBriefings/axon.ht
ml 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ∆ΟΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 35.  

Η εµβρυακή κυκλοφορία 
αίµατος, 1- πλακούντας, 
2-οµφάλιος λώρος, 3-
φλέβες και αρτηρίες του 
οµφάλιου λώρου. 

 

 

  

Το ενδοµήτριο περιβάλλον µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις κατά την 

εµβρυϊκή ανάπτυξη του εγκεφάλου. Τα συµπεράσµατα αυτά προέρχονται από 

έρευνες οι οποίες χρησιµοποιούν πειράµατα σε ζώα τα οποία µιµούνται τις δυσµενείς 

ενδοµήτριες συνθήκες, οι οποίες µπορούν να συµβούν κατά την εγκυµοσύνη όπως η 

οξεία και η χρόνια υποξία. Οι σχετικά µικρές περίοδοι υποξίας µπορούν να 

προκαλέσουν σηµαντικές βλάβες στον εγκέφαλο του  εµβρύου, όπως απώλεια 

νευρώνων και βλάβες στην  λευκή ουσία.  Τραυµατισµός του εγκεφάλου µπορεί να 

προκληθεί σε ιδιαίτερες κατηγορίες νευρώνων µε συνέπεια την επίδραση στην 

λειτουργία ενός συγκεκριµένου συστήµατος. Η χρόνια και ήπια ανεπάρκεια του 

πλακούντα µπορεί να οδηγήσει σε µακροπρόθεσµα ελλείµµατα στις συνδέσεις των 

νευρώνων, γεγονός που µπορεί να επηρεάσει κάποιες λειτουργίες µεταγεννητικά, 

όπως αποδεικνύεται από τα ακουστικά και οπτικά συστήµατα. Ο συγχρονισµός και η 

δριµύτητα αυτών των προσβολών είναι καθοριστικοί παράγοντες για το κατά πόσο θα 

επηρεαστεί ο εγκέφαλος. (Rees, Richard, 2004) 

 Το έµβρυο για να φθάσει στην πλήρη γενετική δυνατότητα του πρέπει να 

αναπτυχθεί σε ένα βέλτιστο ενδοµήτριο περιβάλλον µε επαρκή προµήθεια οξυγόνου 

και θρεπτικών ουσιών, απαλλαγµένες από τα βλαβερά αποτελέσµατα τοξικών 
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παραγόντων και παθογόνων. Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες  έχει γίνει κατανοητό το 

πόσο η ζωή έξω από τη µήτρα επηρεάζεται από τις 40 εβδοµάδες της κύησης. 

Υπάρχουν τώρα αποδείξεις για πολλές νευρολογικές δυσλειτουργίες οι οποίες 

παρουσιάζονται µετά τη γέννηση, ότι οφείλουν τη γένεσή τους στο ενδοµήτριο 

περιβάλλον. Παραδείγµατος χάριν, επιδηµιολογικές µελέτες έχουν δείξει ότι  η 

εγκεφαλική παράλυση συχνότερα προέρχεται από προγενετικά παρ ότι µεταγενετικά 

αίτια. Ελάχιστη εγκεφαλική δυσλειτουργία µε χαρακτηριστικές δυσκολίες στο 

γράψιµο, στην ανάγνωση  και γνωστικά προβλήµατα κατά την παιδική ηλικία, συχνά 

προσδίδονται σε περιορισµούς του ενδοµήτριου περιβάλλοντος, προτείνοντας ότι τα 

νευρολογικά προβλήµατα έχουν τις βάσεις τους στην µήτρα. Στη σχιζοφρένεια 

ιστολογικές και νευροχηµικές παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι προγενετικές προσβολές 

προκαλούν ευαισθησία στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο µε προδιάθεση  ανάπτυξης  

συµπτωµάτων σχιζοφρένειας στην ενήλικη ή στην εφηβική ηλικία. Η επιληψία και ο 

αυτισµός   επίσης θωρείται ότι προκαλούνται από νευροεξελικτικές δυσλειτουργίες.  

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει υπάρξει σηµαντική πρόοδος 

στη κατανόηση της περίπλοκης  ακολουθίας γεγονότων που οδηγούν στο σχηµατισµό  

ολόκληρου του νευρικού συστήµατος σε έµβρυο. ∆ιαφορετικές περιοχές του 

εγκεφάλου σχηµατοποιούνται σε διαφορετικές χρονικές στιγµές, µε το στέλεχος του 

εγκεφάλου να σχηµατίζεται αρχικά, ακολουθούν τα εγκεφαλικά ηµισφαίρια και 

ακολουθεί τελευταία η παρεγκεφαλίδα.  Κατά την περίοδο  της εγκυµοσύνης η 

χρονική στιγµή της προσβολής και το µέγεθος αυτής µπορεί να καθορίσει τον τύπο  

της νευρολογικής πάθησης. (Rees, Richard, 2004) 

 

ΟΙ  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ 
ΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Ο ρόλος  της εγκεφαλικής υποξίας. 
 Το έµβρυο  εξαρτάται ολοκληρωτικά από τον πλακούντα και τον οµφάλιο 

λώρο από όπου λαµβάνει  οξυγόνο και θρεπτικές ουσίες κατά τη διάρκεια της 

εγκυµοσύνης. ∆ιακοπή σε αυτή την παροχή  θα µπορούσε να προκληθεί ξαφνικά από 

κλείσιµο του οµφάλιου λώρου ή  µε µεγαλύτερη διάρκεια λόγω της εξασθενηµένης 

λειτουργίας του πλακούντα. Σε µια µελέτη 100 εµβρύων που πέθαναν στην κύηση ή 

αµέσως µετά τη γέννηση, σχεδόν το 43% έδειξαν στοιχεία χρόνιων αγγειακών 

προβληµάτων στον πλακούντα και βλάβες στον εγκέφαλο, σε πολλές από αυτές τις 
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εγκυµοσύνες  δε υπήρχαν σηµαντικά ιατρικά προβλήµατα.  Κατά συνέπεια η βλάβη 

συνέβη στον πλακούντα και στον εγκέφαλος του εµβρύου χωρίς να παρουσιαστούν 

κάποια ανιχνεύσιµα  κλινικά σηµάδια. Ένας κριτικός παράγοντας που έχει επιπτώσεις 

στον εµβρυϊκό εγκέφαλο σε δυσµενές ενδοµήτριο περιβάλλον είναι πιθανόν να είναι 

ή µειωµένη παράδοση οξυγόνου στους ιστούς του εµβρυϊκού εγκεφάλου η οποία 

προκαλεί βλάβες στους νευρώνες. Αυτό µπορεί να συµβεί σαν αποτέλεσµα  (α) της 

µειωµένης περιεκτικότητας στο εµβρυϊκό αίµα ή (β) µείωση της εµβρυακής 

εγκεφαλικής έγχυσης κατά την υποξία. Επίσης είναι πιθανό παράγοντες που µείωσαν 

τον θρεπτικό ανεφοδιασµό στο έµβρυο µπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του 

εγκεφάλου. (Rees, Richard, 2004) 

 

Ο ρόλος της ενδοµήτριας µόλυνσης. 
Έκθεση του εµβρύου σε µητρικό ή ενδοµήτριες µολύνσεις µπορούν  να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου επίσης αυτό φαίνεται σε πρόωρα 

γεννηµένα νήπια.  Τέτοιες µολύνσεις θα µπορούσαν να οδηγήσουν  σε βλάβες του 

εγκεφάλου µέσω  διαφορετικών  ενδεχοµένως συνεργατικών ουδών.  Φλεγµονώδεις 

παράγοντες  στο εµβρυϊκό αίµα ή στο αµνιακό υγρό θα µπορούσαν να φτάσουν στον 

εµβρυακό εγκέφαλο  και να έχουν άµεσα αποτελέσµατα στους νευρώνες και τα γλοία. 

Φλεγµονώδεις παράγοντες  µπορούν να αυξήσουν  την διαπερατότητα του 

αιµατοεγκεφαλικού φραγµού του ανώριµου εµβρύου, επιτρέποντας  την είσοδο 

µολυσµατικών ή φλεγµονωδών παραγόντων. Είναι επίσης δυνατόν οι µολύνσεις να 

εξασθενίσουν την παράδοση οξυγόνου στον εµβρυακό εγκέφαλο  µε ανταλλαγές 

αερίων στον πλακούντα, µε τον όγκο αίµατος στο έµβρυο ή την ανθεκτικότητα των 

εγκεφαλικών αγγείων.  Υπάρχουν κάποια στοιχεία από τις πρόωρες γεννήσεις ότι η 

µόλυνση µπορεί να αλλάξει την αγγειακή δοµή του πλακούντα   και να µην  

εξασθενίσει την οξυγόνωση του εµβρύου, αντίθετα η οξεία µόλυνση µπορεί να έχει 

επιπτώσεις στην  λειτουργία του πλακούντα. (Rees Richard, 2004) 

 

 

 

Πως συµβαίνουν οι προγεννητικές  εγκεφαλικές βλάβες 
 Οι αιτίες των βλαβών που περιγράφονται παραπάνω πιθανόν πολλούς 

παράγοντες όπως η µειωµένη διαθεσιµότητα Ο2, ιδιαίτερα σε οξείες προσβολές και 
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επίσης ο εµβρυακός υποσιτισµός και οι αλλαγµένες ενδοκρινικές καταστάσεις σε 

χρόνιες προσβολές.  Επίσης παίζουν ρόλο τα αλλαγµένα επίπεδα αυξητικών 

παραγόντων και   κυτοκινών. Παραδείγµατος χάριν, έχει παρουσιαστεί ότι οι 

νευροτροπίνες του εγκεφάλου που προέρχονται από τους  νευροτοπικούς παράγοντες 

(BDNF) είναι σηµαντικά µειωµένες σε χρόνια ανεπάρκεια του πλακούντα στον 

ιππόκαµπο του εµβρύου. Σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου  αυτό που έχει εξεταστεί 

είναι ότι υπάρχουν πολλές γλουταµινεργικές συνάψεις. Γνωρίζουµε ότι  εκεί υπάρχει 

αυξηµένη νευρωνική απελευθέρωση και µειωµένη λήψη γλουταµίνης από τα γλοία σε 

υποξικές συνθήκες. Υπερβολική γλουταµίνη µπορεί να διευκολύνει την είσοδο 

ασβεστίου στα κύτταρα µέσω της ενεργοποίησης  των NMDA υποδοχέων. Θα 

ακολουθήσει κυτταρικός θάνατος εάν η εισροή του ασβεστίου είναι υψηλή. Έχει 

παρουσιαστεί πρόσφατα στο έµβρυο ότι τα επίπεδα της εκροής της γλουταµίνης  

συσχετίζεται θετικά το βαθµό της βλάβης στην λευκή ουσία και είναι πιθανόν να 

συµπεριλαµβάνεται στο µηχανισµό που προκαλεί τη βλάβη. Εάν η προσβολή είναι 

λιγότερο σοβαρή, µία  µικρότερη εισροή ασβεστίου µπορεί να επηρεάσει σηµαντικά 

την ανάπτυξη των αξόνων.  

Οι βλάβες του εγκεφάλου που προέρχονται από ενδοµήτρια µόλυνση, 

θεωρείται ότι προκαλείται εν µέρει από µολυσµατικούς παράγοντες που παράγουν 

προ-φλεγµονώδεις κυτοκίνες,  στην εµβρυϊκή κυκλοφορία. Αυτές οι κυτοκίνες και/ή 

τα ενεργοποιηµένα λευκοκύτταρα διαπερνούν τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό στον 

εµβρυϊκό εγκέφαλο. Έχει προταθεί ότι ενεργοποιούνται τα εδρεύοντα αστροκύτταρα 

και τα µικρόγλοια για να παράγουν κυτοκίνες, οι οποίες  θα οδηγήσουν τελικά στην 

κυτταρική και την αξονική βλάβη. Τα ανώριµα ολιγοδεντροκύτταρα εµφανίζονται να 

είναι ιδιαίτερα τρωτά στην οξειδωτική πίεση και στην ελεύθερη διάσπαση των ριζών. 

(Rees, Richard, 2004) 

 

 

 

∆υνατότητα θεραπευτικής παρέµβασης       

 Η έρευνα για να βρεθούν οι κατάλληλοι θεραπευτικοί παράγοντες που θα 

αποτρέψουν  ή θα βελτιώσουν την ζηµιά του εγκεφάλου στο έµβρυο και στο νεογνό 
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είναι δύσκολη, ειδικά επειδή οι περισσότερες ενώσεις  παρουσιάζουν  χαµηλή 

διεισδυτικότητα στον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό. Για να προστατευτούν οι νευρώνες  

από θάνατο, οι παράγοντες θα πρέπει να  αντιµετωπιστούν πολύ σύντοµα από την 

έναρξη της προσβολής, εάν ο µέγιστος θάνατος των νευρώνων συµβαίνει µέσα σε 3-5 

µέρες, αν και υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις για µερικές 

εβδοµάδες. Σε πολλές περιπτώσεις η µητέρα και ο γιατρός να µην αντιληφθούν ότι 

µια προσβολή έχει εµφανιστεί. Εκτός αν η προσβολή συµβεί κοντά στην ηµεροµηνία 

της γέννησης, το να σωθούν οι εµβρυϊκοί νευρώνες είναι δύσκολο εκτός  εάν 

αναπτυχθούν υψηλά συστήµατα που θα προβάλουν το έµβρυο (εικόνα ).   

Εικόνα 36 

Πιθανή ενεργοποίηση των διαδοχικών πυροδοτήσεων προερχόµενων από ενδοτοξίνες 
(λιποσακχαρίτες, LPS). Το LPS  δεσµεύεται στους υποδοχείς του CD14 και σε συνδυασµό 
µε τους υποδοχείς TLR4 ενεργοποιούν  τα NF-kB µονοπάτια  των µυελοειδή προερχόµενων 
κυττάρων. Πριν την πυροδότηση περιγράφονται και άλλες πρωτεΐνες: εξασθενούν τον 
αιµατοεγκεφαλικό φραγµό και επιτρέπουν την είσοδο λευκοκυττάρων  στην  κυκλοφορία 
του εγκεφάλου. Εκεί υπάρχει ενεργοποίηση των µικρογλοίων και των αστροκυττάρων που 
υπερριθµίζουν την παραγωγή της κυτοκίνης, αυτό οδηγεί σε βλάβες της λευκής ουσίας και 
των νευρώνων.  Εάν υπάρχει επίσης υποξία προκύπτει υπερβολική κυτταρική γλουταµίνη 
που θα προκαλέσει οξειδωτική πίεση  και πίεση του αζώτου αυξάνοντας τις βλάβες στους 
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νευρώνες και  στους άξονες.  (Rees, Richard, 2004) 

                                                                                                                                                  

  
Μπορεί να υπάρξει µια ευκαιρία να βελτιωθεί το νευρωνικό περιβάλλον κατά 

την περίοδο της νεογνικής πλαστικότητας αµέσως µετά τη γέννηση, ενισχύοντας την 

ανάπτυξη των αξόνων και των δενδριτών και την µυελινοποίηση των αξόνων. Όπως 

περιγράφηκε ανωτέρω, τα επίπεδα του BDNF στο έµβρυο µειώνονται  σε χρόνια 

ανεπάρκεια του πλακούντα  και µειώνεται επίσης η πρόοδος της ανάπτυξης. 

Αυξάνοντας τους παράγοντες της ανάπτυξης αµέσως µετά τη γέννηση µε συστηµική 

ενέσιµη έγχυση τροποποιηµένων µορίων νευροτροπινών οι οποίες µπορούν να 

διαπεράσουν τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό, µπορεί να είναι επιτυχείς στην 

αποκατάσταση της κατάλληλης ανάπτυξης του εγκεφάλου. (Rees, Richard, 2004) 

 

 

 

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ  
 

Εκτροπή από την φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου κατά την εµβρυϊκή 

οργανογένεση, αλλά και µετέπειτα, µπορεί να είναι το αποτέλεσµα γονιδιακού 

ελλείµµατος ή ανωµαλίας, ή εξωγενών παραγόντων (π.χ. φαρµακευτικά σκευάσµατα, 

ορµόνες, τοξικές ουσίες, λοιµώξεις, ισχαιµία, στρες στη εγκυµονούσα µητέρα) αν 

αυτοί ενεργήσουν σε κριτικές στιγµές ανάπτυξης. Οι εξωγενείς παράγοντες 

επενεργούν στις διαδικασίες που καθοδηγούν την νευρογένεση, δηλαδή στον 

πολλαπλασιασµό και την µετανάστευση των νευρώνων και µπορούν έτσι να 

διαταράξουν την τελική αρχιτεκτονική του εγκεφάλου µε ενδεχόµενη συνέπεια 

νοητικές διαταραχές. Εξωγενείς επιδράσεις κατά τα αρχικά στάδια του 

πολλαπλασιασµού των νευρώνων συνεπάγονται σοβαρές και µόνιµες δοµικές βλάβες 

στον εγκέφαλο. Ήπιες επιδράσεις είναι δυνατόν να µεταβάλλουν µόνον το σχήµα και 

τον αριθµό των δενδριτών ή τα υποδεκτικά τους πεδία, ή τις δενδριτικές άκανθες. ( 

Levitt, Reinoso, Jones, 1998) 

Παρατηρήσεις έχουν όµως γίνει για άµεσες εκδηλώσεις σε νεογέννητα από 

µητέρες που έπαιρναν SSRIs (σιταλοπράµη, φλουοξετίνη) κατά τo τρίτο τρίµηνο της 

εγκυµοσύνης. Τα νεογέννητα αυτά παρουσίασαν οξέα συµπτώµατα από το κεντρικό 
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νευρικό σύστηµα ενδεικτικά σεροτονεργικής τοξικής δράσης. Συγκεκριµένα, 

παρουσίασαν χαµηλό Apgar στα 15 πρώτα λεπτά, τρόµο, ανησυχία, δυσκαµψία. Τα 

συµπτώµατα υποχώρησαν µέσα σε λίγες µέρες. Τα νεογέννητα αυτά δεν 

παρουσίασαν κατά τη γέννηση µορφολογικές ανωµαλίες στο εγκέφαλο που 

ερευνήθηκε µε υπερήχους ή MRI. Παρακολούθηση των παιδιών αυτών σε 

µακροχρόνια βάση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τυχόν λειτουργικές 

ανωµαλίες προπάντων από το σεροτονεργικό σύστηµα. (Κωτσόπουλος, 2004) 

 

 

 

∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

  

Οι πιο συχνές ανωµαλίες που παρουσιάζονται στο σχηµατισµό του εγκεφάλου 

είναι η ανωµαλία στο κλείσιµο του νευρικού σωλήνα ή δυσραφία. Η δυσραφία 

µπορεί να προσβάλλει  όλο το νευρικό σωλήνα ή µερικά µέρη του. Όταν η ανωµαλία 

εντοπίζεται στο κλείσιµο  του εγκεφάλου του νευρικού σωλήνα, τότε έχουµε την 

κρανιόσχιση. Όταν η δυσραφία είναι στη σπονδυλική στήλη τότε υπάρχει 

µυελόσχιση. 

 Ανεγκεφαλία έχουµε όταν λείπουν µέρη από τον τηλεγκέφαλο και τον 

διεγκέφαλο. ∆ισχιδή ράχη ή µυνιγγοµυελοκήλη είναι µια αναπτυξιακή ανωµαλία του 

εξωδέρµατος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα το µη κλείσιµο του νευρικού σωλήνα και 

την εξαγωγή ιστού της σπονδυλικής στήλης µετά  από τη γέννηση του παιδιού. Τα 

παιδιά αυτά συνήθως αναπτύσσουν υδροκεφαλία. Η υδροκεφαλία είναι µία 

παθολογική κατάσταση και παρουσιάζει τις εγκεφαλικές κοιλίες να είναι πολύ 

διευρυµένες. Η διάταση αυτή των κοιλιών οφείλεται στην αυξηµένη πίεση του 

εγκεφαλονωτιαίου υγρού από παράγοντες που εµποδίζουν την κυκλοφορία του. Η 

µικροκεφαλία είναι αποτέλεσµα εγκεφαλικής βλάβης από παράγοντες του 

περιβάλλοντος όπως οι διάφορες ιώσεις οι ακτινοβολίες κ.α.  

 Άλλες αναπτυξιακές ανωµαλίες που µπορεί να παρουσιαστούν στη διάρκεια 

της κύησης είναι οι διάφορες ελλείψεις στις νευρικές δοµές, όπως πχ έλλειψη 

µεσολόβιου, διαφράγµατος,  ιππόκαµπου , βασικών γαγγλίων, υποθαλάµου κτλ που 

το παιδί θα εµφανίσει στην µετέπειτα ανάπτυξή του και τις ανάλογες διαταραχές στη 
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συµπεριφορά του.  Επίσης ένας µεγάλος αριθµός διαταραχών της συµπεριφοράς  

οφείλεται  στην ανώµαλη ανάπτυξη του εγκεφαλικού φλοιού.  

  Ο εγκέφαλος δεν µπορεί να διαµορφώσει φυσιολογικά τις έλικες, τις σχισµές 

και τις αναδιπλώσεις του.  Έτσι παρατηρείται  η τέλεια έλλειψη των εγκεφαλικών 

πτυχώσεων ή µια ανώµαλη εµφάνισή τους. Τα παιδία µε τέτοιο εγκεφαλικό φλοιό  

παρουσιάζουν βαριά νοητική καθυστέρηση, επιληψία, σπαστικότητα και µαθησιακές 

διαταραχές. Οι αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν µια παρόµοια κατάσταση µπορεί 

να είναι ανωµαλίες στη µετανάστευση των κυττάρων, στην ανάπτυξη των δενδριτών 

και των νευραξόνων, ελλιπή µυελινοποίηση, πρώιµες εντοπισµένες βλάβες του 

εγκεφαλικού φλοιού κτλ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o: 
 

 

 

ΜΕΤΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
 

 

Ο ανθρώπινος νεογνικός εγκέφαλος ζυγίζει περίπου 350 γραµµάρια. Έως ότου 

φτάσει στα πρώτα χρόνια της ενηλικίωσής του αυτό το βάρος αυξάνεται φτάνοντας 

τα 1200-1400 γραµµάρια. Στην ηλικία των δύο ετών ο εγκέφαλος θα έχει αποκτήσει 

περίπου το 75% του ενήλικου βάρους του. Αυτή η αύξηση στο βάρος του εγκεφάλου 

συµβαίνει παρότι οι άνθρωποι γεννιούνται µε όλους τους νευρώνες που θα έχουν για 

όλη τους τη ζωή. Η ανάπτυξη που παρατηρείται κατά τις δύο πρώτες δεκαετίες   µετά 

τη γέννηση οφείλεται στην ανάπτυξη των νευρώνων, στην ανάπτυξη των µεταξύ τους 

διασυνδέσεων και στην εκτεταµένη ανάπτυξη των γλοιακών κυττάρων αλλά και τη 

µυελίνωση των νευραξόνων. (Martin G.Neil, 2003). 

Η ανάπτυξη και η διαφοροποίηση αφορά στη µορφολογία του εγκεφάλου, στην 

κυτταροαρχιτεκτονική, και άλλες βιολογικές παραµέτρους. Οι διαφοροποιήσεις στη 

µορφολογία του εγκεφάλου έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια προσιτές στη µελέτη µε 

τη χρήση απεικονιστικών µεθόδων. Έτσι έχει παρατηρηθεί ότι κατά το πέρασµα από 

την παιδική στην εφηβική ηλικία υπάρχει ελάττωση της φαιάς και αντίστοιχη αύξηση 

της λευκής ουσίας σε µετωπιαίες και βρεγµατικές περιοχές. Ταυτόχρονα αύξηση έχει 

παρατηρηθεί του όγκου του οπισθίου τµήµατος του µεσολοβίου. Οι αλλαγές αυτές 

στη µορφολογία του εγκεφάλου οφείλονται κατά τις ενδείξεις στην ανάπτυξη δικτύων 

και στα δυο ηµισφαίρια και σχετίζονται µε την αύξηση των γνωστικών ικανοτήτων 

και των λειτουργιών του λόγου. (Thompson , Giedd , Woods, 2000) Μορφολογικές 

αλλαγές στον φλοιό του εγκεφάλου του παιδιού µπορεί να είναι και συνέπεια 

σοβαρής ψυχιατρικής διαταραχής, όπως π.χ. σχιζοφρένεια µε πρώιµη έναρξη. 

Ο εγκέφαλος παρουσιάζει ορισµένα αξιόπιστα χαρακτηριστικά αύξησης του 

µεγέθους του κατά τη διάρκεια ανάπτυξής του. Αυτά περιλαµβάνουν τη 
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µετανάστευση κυττάρων, την νευραξονική ανάπτυξη, τη δηµιουργία δενδριτών και 

συνάψεων και την εµµυέλωση ή µυελίνωση. Καθώς τα κύτταρα µεταναστεύουν προς 

τους αντίστοιχους προορισµούς οι νευρίτες τους «φυτρώνουν»  προς µία ορισµένη 

κατεύθυνση. Η αναπτυσσόµενη άκρη του νευρίτη ονοµάζεται νευριτικός κώνος και 

µπορεί να διασχίσει µεγάλες αποστάσεις στον εγκέφαλο για να  φτάσει στον 

επιθυµητό στόχο. Η ανάπτυξη και η επέκταση των νευριτών µπορεί να διακοπεί/ 

ανασταλεί από αίτια όπως το εγκεφαλικό τραύµα, η δηλητηρίαση, ο υποσιτισµός, η 

βλάβη των νευριτών ή και άλλους παράγοντες. Όταν οι νευρίτες καταστρέφονται 

µπορούν να παρουσιάσουν εκφυλισµό, να κινηθούν προς λάθος στόχο και τότε η 

λειτουργία της περιοχής στην οποία εισήλθαν µπορεί να διαταραχθεί.  

Ο σχηµατισµός δενδριτών αρχίζει αφού τα κύτταρα µεταναστεύσουν και 

εγκατασταθούν  και ο συγχρονισµός είναι τέτοιος ώστε οι δενδρίτες να συναντήσουν 

τους νευρίτες που τους εννευρώνουν. Πριν από τη γέννηση  υπάρχουν ελάχιστες 

δενδριτικές άκανθες οι οποίες µετά τη γέννηση πληθαίνουν απότοµα. Έως την ηλικία 

των δύο ετών συντελείται σταθερή αύξηση του αριθµού των συνάψεων. Μέχρι ο 

εγκέφαλος να ενηλικιωθεί το 50% αυτών των συνάψεων µπορεί να έχει αποβληθεί. Η 

διαδικασία της µυελίνωσης θεωρείται ότι αρχίζει µετά τη γέννηση και ότι συνεχίζεται 

έως τα 15 χρόνια και ότι µπορεί να συνεχιστεί έως τα 60 χρόνια. Οι πρωτογενείς 

αισθητηριακές και κινητικές περιοχές φαίνεται ότι µυελόνωνονται µερικώς κατά τη 

προγεννητική ανάπτυξη.  (Martin G.Neil, 2003). 

 

ΣΤΑ∆ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΗΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ  

Η ανάπτυξη και ωρίµανση του εγκεφάλου επιτελείται µε εντατικούς ρυθµούς 

κατά την εµβρυϊκή περίοδο. Μια δεύτερη περίοδος εντατικής ωρίµανσης 

παρατηρείται µετά την γέννηση, ιδίως µεταξύ 2-12 µηνών, κατά την οποία συµβαίνει 

εντατική συναπτογένεση. Στις περιόδους εντατικής ανάπτυξης ο εγκέφαλος είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητος σε εξωγενείς επιδράσεις που µπορούν να ασκήσουν µόνιµη 

επίδραση στη δοµή και λειτουργία νευρωνικών κυκλωµάτων, ενώ παρόµοιες 

επιδράσεις εκτός των περιόδων αυτών δεν θα οδηγήσουν σε µη αναστρέψιµες 

αλλαγές. Είναι αυτές οι κριτικές περίοδοι ευαισθησίας κατά τις οποίες υπάρχει έντονη 

νευρωνική πλαστικότητα.         

 Στο τέλος της εµβρυϊκής ανάπτυξης ο αριθµός των νευρώνων έχει φθάσει στο 
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ύψιστο σηµείο και τα βασικά δίκτυα έχουν εγκατασταθεί. Η ανάπτυξη των νευρώνων, 

των δενδριτικών διακλαδώσεων και των δικτύων έχει επιτευχθεί µε την συνέργια των 

αυξητικών παραγόντων, οι οποίοι δεν παύουν να συµβάλλουν στην πλαστικότητα 

των συνάψεων σε όλη τη διάρκεια του βίου. Λίγο πριν τη γέννηση και ενώ έχει 

επιτευχθεί η ολοκλήρωση των δικτύων γίνεται ένας σε µεγάλη έκταση 

προγραµµατισµένος θάνατος κυττάρων που φθάνει περίπου το 50%. Αυτή είναι η 

αποκαλούµενη "απόπτωση". (Andersen, 2003).    

 Μια νέα µεγάλη και εξαιρετικά δραστήρια φάση ανάπτυξης των νευρώνων µε 

την δηµιουργία πλήθους υποδοχέων και συνάψεων παρατηρείται στην προεφηβική 

ηλικία. Με την έναρξη της ήβης όµως αρχίζει µια νέα διαδικασία ανταγωνιστικού 

αυτοπεριορισµού (pruning) των συνάψεων που σε µερικές περιοχές, όπως ο 

µετωπιαίος φλοιός, η µείωση φθάνει το 40% περίπου. Έχει υποτεθεί ότι η φάση του 

αυτοπεριορισµού των συνάψεων στην ήβη σχετίζεται µε την ανάπτυξη αφηρηµένης 

σκέψης στην ηλικία αυτή. Μελέτες που να µας πληροφορούν για την ωρίµανση 

κέντρων που σχετίζονται άµεσα µε το συναίσθηµα π.χ. αµυγδαλών, ιππόκαµπου, 

έλικα προσαγωγίου, δεν υπάρχουν ακόµη. Πάντως η ωρίµανση των κινητικών και 

γνωστικών λειτουργιών όπως και αυτών του συναισθήµατος, σύµφωνα µε τις 

ενδείξεις, σχετίζονται µε την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των συνάψεων στην 

διάρκεια της ήβης. (Andersen, 2003).       
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Εικόνα 5 Η ωρίµανση του εγκεφάλου από την ηλικία των 5 ετών έως τα 20. φαίνονται οι 
διαφορές στο µέγεθος της φαιάς ουσίας (µπλε χρώµα) στην επιφάνεια του φλοιού. Η 
στήλη στα δεξιά δείχνει το µέγεθος της φαιάς ουσίας. (Gogtay et al, 2004).  

  

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι ετεροµορφική όπως αποδεικνύεται από 

µελέτες µε µαγνητική απεικόνιση, ηλεκτροεγκεφαλογράφηµα ή εκποµπής 

ποζιτρονίων,  που δείχνουν νευρογνωστικές ικανότητες. Μελέτες για την ωρίµανση 

της φαιάς ουσίας δείχνουν µείωση της, κατά την ανάπτυξη, η οποία συσχετίζεται µε 

ευρήµατα όπως  τον αυτοπεριορισµό των συνάψεων κατά την εφηβεία και την 

πρώιµη ενήλικη ζωή. Φαίνεται ότι η φλοιώδη ανάπτυξη της φαιάς ουσίας ωριµάζει 

πρώτα στους µετωπιαίους και ινιακούς λοβούς και η ωρίµανση συνεχίζει µε 

κατεύθυνση από τον βρεγµατικό προς τον µετωπιαίο λοβό. Ο άνω κροταφικός λοβός 

ωριµάζει τελευταίος. Επιπλέον  η ωρίµανση του φλοιού εµφανίζεται να ακολουθεί τη 

σειρά κατά την οποία αυτές οι περιοχές δηµιουργήθηκαν. (Gogtay et al, 2004).  

 Σε σχέση µε τον εγκέφαλο του ενήλικα, ο ανώριµος εγκέφαλος έχει την 

ικανότητα να αλλάζει, από την γέννηση έως τα 4 πρώτα χρόνια της ζωής 

(πλαστικότητα). Μετά από αυτή την περίοδο η πλαστικότητα µειώνεται αλλά 

παραµένει υψηλότερη από τους ενήλικες µέχρι την ηλικία των 10-12 ετών.  Όµως 

ακόµα και ο εγκέφαλος του ενήλικά είναι πλαστικός και µπορεί να αλλάξει.   
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 Ειδικότερα συνδέσεις στον εγκέφαλο µορφοποιούνται πιο γρήγορα  στα 4 

πρώτα χρόνια. Κάθε ένα χρόνο οι κύριες περιοχές του εγκεφάλου σχηµατίζουν τις 

διπλάσιες συνάψεις  από αυτές που υπάρχουν στον εγκέφαλο του ενήλικα. Μέχρι την 

ηλικία των 4 η πυκνότητα των συνάψεων είναι διπλάσια από αυτή των ενηλίκων. 

Κατά την ηλικία των 10 µε 12 ετών ο αριθµός των συνάψεων στον εγκέφαλο έχει 

µειωθεί περίπου στα επίπεδα των ενηλίκων , ενώ ο µεταβολικός βαθµός των 

συνάψεων συνεχίζει ως την ηλικία των 16-18 χρόνων    

 Οι ευαίσθητες περίοδοι προβάλουν την µεγαλύτερη επίδραση του 

περιβάλλοντος στην εξέλιξη του εγκεφάλου.  Κάτω από ευνοϊκές συνθήκες οι 

νευρικές συνδέσεις υπάρχουν σε αφθονία για να δηµιουργήσουν ένα ακριβές και 

αποτελεσµατικό νευρωνικό κύκλωµα στον ενήλικα εγκέφαλο. Τα νέα παιδιά  

παρουσιάζουν επίσης καλύτερη επαναφορά στις εχθρικές συνθήκες από ότι οι 

ενήλικες.  ∆ιαφορετικές περιοχές στον εγκέφαλο οι οποίες ρυθµίζουν διαφορετικές 

ικανότητες και συµπεριφορές, αναπτύσσονται σε διαφορετικές ηλικίες και έχουν 

διαφορετικές κρίσιµες περιόδους. Μελέτες στην πυκνότητα των συνάψεων σε 

διαφορετικές περιοχές του φλοιού, φανερώνουν µία αντιστοιχία  µεταξύ της µέγιστης 

συναπτικής πυκνότητας και της εµφάνισης της συµπεριφοράς. Ειδικότερα οι Fischer 

και συνεργάτες (1987) ανέφεραν ότι πολλά εργαστήρια επιβεβαίωσαν περιόδους 

ταχείας  αλλαγής στα 2-4, 7-8, 12-13 και 18-21 µήνες στον άνθρωπο. Εξελικτικά τα 

παιδιά είναι ικανά να ελέγξουν µία απλή πράξη στην ηλικία των 2-4 µηνών. Στους 7-

8 µήνες µπορούν να πραγµατοποιήσουν κάποιες πράξεις, όπως να συντονίσουν 

φωνήµατα και να ακούνε σε συγκεκριµένες λέξεις. Στους 12-13 µήνες τα παιδιά 

µπορούν να πραγµατοποιήσουν ένα αριθµό σύνθετων πράξεων όπως τον χειρισµό 

ενός αντικειµένου. Η ικανότητα να χρησιµοποιούν σύµβολα τυπικά παρουσιάζεται 

µεταξύ των 18-21 µηνών.       

 ∆εδοµένα από τον µετωπιαίο φλοιό δείχνουν ότι ο εντατικός συναπτικός 

σχηµατισµός ξεκινάει κατά τους 8 µήνες και φτάνει ως τα δύο χρόνια.  Η 

συµπεριφορά αποδεικνύει ότι το παιδί των 8 µηνών δεν έχει αναπτύξει την ικανότητα 

προσδιορισµού του χώρου αλλά στην ηλικία  των 12 µηνών έχουν καλύτερες 

επιδόσεις. Η επανάληψη απλών λέξεων λαµβάνει χώρα γύρω στους 8 µήνες και στους 

18-24 µήνες το παιδί µπορεί να µιλήσει αναφέροντας µία απλή πρόταση και έχει 

αποκτήσει ένα βασικό λεξιλόγιο. (Derrington, Shapiro, Smith, 2003) 
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ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

Μετά τη γέννηση ο φλοιός  όπως και κατά την εµβρυϊκή περίοδο 

αναπτύσσεται ταχέως. Με την ανάπτυξη των ελίκων και αυλακών προωθείται η 

ανάπτυξη της επιφάνειας του φλοιού. Η περιοχή αυτή είναι η ποιο περίπλοκη από 

πολλές πλευρές, µε πολλές συνδέσεις µε τις διαφορετικές περιοχές του φλοιού και 

των υποφλοιώδη  περιοχών που δεν υπάρχουν αλλού στον εγκέφαλο.  Τον 1ο χρόνο 

από τη γέννηση το µέγεθος του εγκεφάλου αυξάνεται από 400 σε 1000 γραµµάρια. 

Είναι λοιπόν µια περίοδος εντατικής ανάπτυξης αλλά η αύξηση σε βάρος οφείλεται 

στην µυελίνωση των νευρώνων. Η κύρια περίοδος της ανάπτυξης συµβαίνει κατά τα 

πρώτα 3-4 χρόνια. Συνεπώς οι αλλαγές στον εγκέφαλο παύουν νωρίς στη ζωή. Αν και 

οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η εµπειρία παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη  και 

την λειτουργία, οι µηχανισµοί οι οποίοι η εµπειρία αλλάζει τον εγκέφαλο είναι 

άγνωστες. ( Reid, Belsky, 2002) 

Από τη γέννηση και έπειτα η ανάπτυξη και ωρίµανση του εγκεφάλου 

εξαρτάται επίσης και από την εµπειρία που θα καταστήσει λειτουργικά δίκτυα και 

συνάψεις (Zito, Safer, DosReis, 2000). Η ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος 

επηρεάζεται και κατευθύνεται από το περιβάλλον µέσα στο οποίο λειτουργεί. Τα 

ερεθίσµατα που προέρχονται από το εξωτερικό περιβάλλον βοηθούν στο σχηµατισµό 

και την ανάπτυξη του εγκεφάλου και µπορούν να συνεισφέρουν στην τροποποίηση 

της αποτελεσµατικότητας του συναπτικού µηχανισµού. Αυτή η τροποποίηση και ο 

ερεθισµός της νευρωνικής ανάπτυξης αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό χαρακτηριστικό 

της εγκεφαλικής ανάπτυξης. Ο ακριβής µηχανισµός όµως που λειτουργεί το ερέθισµα 

δεν είναι και τόσο ξεκάθαρος.  Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις: 1. ο εγκέφαλος µπορεί 

να αναπτυχθεί αυτόνοµα, αλλά απαιτεί εξωτερικό ερεθισµό για να φτάσει σε ένα 

ικανοποιητικό επίπεδο, 2. ο εγκέφαλος αναπτύσσεται αυτόνοµα έως ότου φτάσει σε 

ένα κρίσιµο σηµείο που απαιτεί εξωτερικά ερεθίσµατα για  περαιτέρω ανάπτυξη, 3. 

το νευρικό σύστηµα δεν αναπτύσσεται τόσο αυτόνοµα αλλά δέχεται συνεχή 

ερεθίσµατα. Όλες αυτές οι υποθέσεις βασίζονται στην έννοια της λειτουργικής 

εγκυρότητας. (Martin G.Neil, 2003). 
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 Ο περιβαλλοντικός ερεθισµός κατά τη διάρκεια πρώιµων περιόδων της ζωής 

είναι κρίσιµος για µία φυσιολογική ανάπτυξη επειδή οι νευρώνες και οι συνάψεις 

τους απαιτούν ερεθίσµατα για να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν. Πλούσιες 

συνάψεις δηµιουργούνται από γενετικά σήµατα και δεν διατηρούνται εάν δεν 

υπάρχουν ερεθίσµατα. Παρόλη την γενετική κωδικοποίηση, για την παραγωγή των 

νευρώνων, οι συνάψεις θα χαθούν και οι νευρώνες θα πεθάνουν εάν δεν λαµβάνουν 

ερεθίσµατα. Κατά την απόπτωση ή τον γενετικά καθορισµένο θάνατο των νευρώνων, 

που συµβαίνει πριν την ηλικία των 2ετών, επηρεάζεται από τα ερεθίσµατα του 

περιβάλλοντος επειδή είναι σχετική µε την ενεργοποίηση των νευρώνων.  

Οι Greenough et al (1987) ανέφεραν σε αρκετές µελέτες πάνω στον οπτικό 

φλοιό των αρουραίων, ότι όσοι µεγάλωσαν σε περιβάλλον µε πλούσια ερεθίσµατα 

είχαν 20-25% περισσότερες συνάψεις από άλλους που µεγάλωσαν σε ένα κλουβί. Οι 

Bendi et al (1989) ανέφεραν ότι αρουραίοι που µεγάλωσαν στο σκοτάδι είχαν 30-

35% λιγότερες συνάψεις συγκριτικά µε ένα φυσιολογικό δείγµα.    

 Νευροαπεικονίσεις σε εγκεφάλους Ρουµάνων ορφανών, που στερήθηκαν 

περιβάλλον µε πλούσια ερεθίσµατα κατά την πρόωρη ανάπτυξή τους έδειξαν µεγάλες 

περιοχές στον εγκέφαλό τους  µε ανενεργούς νευρώνες. Επίσης η επίδραση του 

περιβάλλοντος µπορεί να έχει συνέπειες  στις γενετικά προγραµµατισµένες  

λειτουργίες των νευρώνων. Έρευνες των Sengpiel και συνεργατών (1999) στον 

οπτικό φλοιό γατών, απέδειξαν ότι εάν τα γατάκια µεγαλώσουν χωρίς να δουν κύρια 

στοιχεία του περιβάλλοντος (όπως κάθετες γραµµές), οι νευρώνες οι οποίοι γενετικά 

προορίζονται για να απαντούν σε αυτά τα ερεθίσµατα µεταβάλλονται και 

αναγνωρίζουν ερεθίσµατα που έχουν δεχτεί. Για παράδειγµα ένας νευρώνας ο οποίος 

προορίζονταν γενετικά να αποκρίνεται στις οριζόντιες γραµµές,  αντιδρά στις κάθετες 

γραµµές σε ένα γατάκι που έχει µεγαλώσει σε περιβάλλον µε µόνο κάθετες γραµµές.

  Η σηµαντικότητα της πρόωρης αισθητικής εµπειρίας στην ανάπτυξη του 

ανθρώπινου οπτικού φλοιού αποδεικνύεται στην περίπτωση της χειρουργικής 

αντιµετώπισης του στραβισµού. Μετά τους 6 µήνες δεν επανέρχεται η διοφθάλµια 

όραση επειδή απαιτούνται ερεθίσµατα και από τα δύο µάτια πριν την ηλικία των 6 

µηνών. Ως προς τη ανάπτυξη της γλώσσας οι Locke και συνεργάτες (1992) 

πραγµατοποίησαν ανασκόπηση στις έρευνες για τα παιδιά που γεννήθηκαν µε 

ακουστικές βλάβες. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι υπάρχει συσχέτιση µε την εµπειρία 

της ακοής στην ανάπτυξη της οµιλίας. Τα παιδιά αυτά, καθυστέρησαν  στην 

παραγωγή του λόγου πάνω από δύο χρόνια και οι ήχοι που παρήγαγαν ήταν 
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περιορισµένοι και ποιοτικά διαφορετικοί από τα παιδιά µε φυσιολογική ακοή. Οι 

Ruben και συνεργάτες ανέφεραν ότι οι ακουστικές εµπειρίες  είναι κρίσιµες για την 

ανάπτυξη της γλώσσας. Παιδιά που παρουσίασαν προβλήµατα ακοής κατά το πρώτο 

έτος της ηλικίας τους παρουσίασαν µείωση στην ικανότητά τους να διακρίνουν 

φωνήµατα όταν ήταν 9 χρονών. Από την άλλη παιδιά που κουφάθηκαν µετά τα 2 

χρόνια είχαν καλύτερη σύνταξη και σηµασιολογία από παιδιά που κουφάθηκαν πριν 

τα 2 έτη. (Derrington, Shapiro, Smith, 2003)         

   

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
  

Οι  σχέσεις του παιδιού µε αυτούς που τα φροντίζουν  παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην ανάπτυξή του και σχετίζονται επίσης µε την ανάπτυξη της συµπεριφοράς 

και του νευρολογικού κυκλώµατος. Ο ανάπτυξη της προσκόλλησης σε ένα ή 

περισσότερους από τα άτοµα που το φροντίζουν, από 7 µηνών οδηγούν σε 

ειδικότερες αλλαγές οργάνωσης στην εγκεφαλική λειτουργία. Το συναισθηµατικό 

κάντρο στον εγκέφαλο, είναι το µεταιχµιακό σύστηµα το οποίο έχει το νευρολογικό 

άνοιγµα για τις εµπειρίες που επιδρούν στον εγκέφαλο περίπου ως τα 4 χρόνια. Οι 

περιοχές του µεταιχµιακού που συνδέονται µε περιοχές του φλοιού  βρίσκονται στον 

µετωπιαίο λοβό και ιδιαίτερα στο δεξί ηµισφαίριο. Οι υγιείς προσκολλήσεις που θα 

αναπτύξει το παιδί είναι σηµαντικές για το σχηµατισµό των συνδέσεων µεταξύ αυτών 

των περιοχών οι οποίες  θα επιτρέψουν στο παιδί να ρυθµίζει τα συναισθήµατά του. 

∆είγµατα σε σχέσεις προσκόλλησης κατά την νηπιακή ηλικία συνδυάζονται επίσης µε 

τις κοινωνικές σχέσεις. 

Ο οποιοσδήποτε τύπος προσκόλλησης ξεκινά µε ένα µοναδικό άτοµο και 

αναπτύσσεται σε ένα είδος προτίµησης για αυτό το άτοµο, ανεξάρτητα από τις 

ποιοτικές προσδοκίες αυτής της προτίµησης. Λαµβάνοντας υπόψη τις 

νευροβιολογικές αποδείξεις, τα πρόσωπα ενεργοποιούν την ατρακτοειδή έλικα στον 

κροταφικό λοβό.  Τυπικά τα αναπτυσσόµενα παιδιά γεννιούνται µε µία αντίληψη 

προτίµησης προσώπων αλλά πρέπει να λάβουν τα ερεθίσµατα για να την αναπτύξουν. 

Περιορισµένη κοινωνική αλληλεπίδραση που περιλαµβάνει ανεπαρκή συνύπαρξη µε 

πρόσωπα, και περιορισµένη επαφή µε τα  µάτια είναι ένας κεντρικός παράγοντας για 

την διαφορετική επεξεργασία της αντίληψης αυτής. 
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Έχει σηµειωθεί από τους Gauthier και συνεργάτες (1999) ότι η τυπική 

ανάπτυξη στην οπτική αναγνώριση και ταξινόµηση αντικειµένων, συνοδεύεται από 

αυξηµένη ενεργοποίηση της ατρακτοειδούς έλικας. Έρευνες σε παιδιά µε αυτισµό 

δείχνουν την νευροφυσιολογία παιδιών µε ανασφαλή προσκόλληση. Οι συνέπειες του 

χρόνιου στρες ενεργοποιούν το υποθαλαµικό-υποφυσιακό αδρενοκορτικοειδούς 

συστήµατος, το οποίο παράγει την στεροειδή κορτιζόλη. ∆ύο λειτουργίες της 

κορτιζόλης διευκολύνουν την διαδικασία που προκαλεί κυτταρικό θάνατο και που 

µειώνει τον αριθµό των δενδριτών που προορίζονται για την δηµιουργία συνάψεων, 

προκαλώντας συρρίκνωση σε βασικές περιοχές του εγκεφάλου, όπως ο ιππόκαµπος 

στο µεταιχµιακό σύστηµα.  Το χρόνιο στρες επηρεάζει βαδικές ρυθµιστικές 

ικανότητες και µελλοντικές αποκρίσεις στο στρες το οποίο µεταφέρει σηµαντικές 

διακλαδώσεις για αρκετές περιοχές της µετέπειτα ανάπτυξης και  για την φυσική 

υγεία.   

Πειράµατα σε ζώα έχουν δείξει ότι ο αποχωρισµός των παιδιών από τους 

γονείς τους ή το άγχος που προέρχεται από την µητέρα, οδηγούν σε αύξηση των 

επιπέδων της κορτιζόλης. Τα χρονικά υψηλά επίπεδα της κορτιζόλης στον εγκέφαλο 

οδηγούν στην υπερδραστηριοποίηση των αµυγδάλων που προκαλούν νευρική 

υπερκινητική συµπεριφορά. Τα αµύγδαλα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην 

συναισθηµατική δηµιουργία των εµπειριών και µαζί µε τον ιππόκαµπο προωθούν την 

µνήµη.  Αυξηµένη κορτιζόλη διασπά την εκλεκτική προσοχή και βλάπτει την 

ανάπτυξη της µνήµης. Μπορεί επίσης να προκαλέσει βλάβες στα συνολικά νευρικά 

κυκλώµατα που ρυθµίζουν την εγκεφαλική λειτουργία και να προκαλέσει φυσικές 

ασθένειες.  

Από όλες τις πλευρές  τα παιδιά µε ασφαλείς δεσµούς προσκόλλησης σε 

δείχνουν αυξηµένα επίπεδα κορτιζόλης  σε στρεσογόνους παράγοντες, όπως ένας 

πυροβολισµός ή κατά τον αποχωρισµό από το πρόσωπο προσκόλλησης. Οι ασφαλείς 

δεσµοί προσκόλλησης  µπορούν επιπλέον να προσφέρουν ανθεκτικότητα  σε ένα 

παιδί που θα δεχτεί ένα αγχογόνο ή τραυµατικό επεισόδιο. (Derrington, Shapiro, 

Smith, 2003) 

Τα κακοποιηµένα παιδιά εµφανίζουν περισσότερα µαθησιακά προβλήµατα, 

µετατραυµατικό άγχος (PTSD) και  κατάθλιψη  από ότι τα φυσιολογικά παιδιά  

επίσης µπορεί να έχουν υποστεί αλλαγές στην ανατοµία των δοµών του εγκεφάλου σε 

σχέη µε την φυσιολογική ανάπτυξη. Κάποιες εγκεφαλικές δοµές  µπορεί να είναι 

µικρότερες σε αυτούς που έχουν υποστεί βία. Είναι επίσης πιθανό τα κακοποιηµένα 
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παιδιά να έχουν υποστεί βλάβες στον εγκέφαλο οι οποίες προκαλούνται από τη µη 

φυσιολογική ανάπτυξη. Η αφετηρία αυτών των βλαβών µπορεί να είναι το άγχος το 

οποίο συνδυάζεται  µε την κακοποίηση. Όταν περνάµε µια κατάσταση άγχους το 

σύστηµα διαχείρισης άγχους στον εγκέφαλο προετοιµάζει το σώµα για αντίδραση 

µάχης ή φυγής. Όµως η διαιώνιση  της παρουσίας του άγχους µπορεί να προκαλέσει  

µόνιµες βλάβες σε αυτό το σύστηµα. (Huda, Landis, Gage, 2003) 

 

 

 

Εικόνα 6  

Κάποιες έρευνες δείχνουν ότι η 
κακοποίηση µπορεί να επηρεάζει 
την ανατοµία του εγκεφάλου. Για 
παράδειγµα σε κάποια µελέτη 
εξετάστηκαν οι εγκέφαλοι 
κακοποιηµένων παιδιών και 
εφήβων µε PTSD συγκριτικά µε 
υγιή άτοµα. Αυτοί που είχαν 
κακοποιηθεί είχαν µικρότερες 
περιοχές  όπως ο µετωπιαίος 
φλοιός και ο προµετωπιαίος 
φλοιός οι οποίοι συµµετέχουν 
στην πραγµατοποίηση σύνθετων 
πράξεων. Το µεσολόβιο) που 
βοηθάει στην επικοινωνία 

των εγκεφαλικών ηµισφαιρίων,  οι κροταφικοί λοβοί και τα αµύγδαλα που εµπλέκονται 
µε τα συναισθήµατα και την µνήµη. Έχει βρεθεί επίσης ότι  ο ιππόκαµπος που 
σχετίζεται µε τη µνήµη είναι µικρότερος  σε ενήλικες που έχουν υποστεί κακοποίηση.  
Αν και είναι ακόµα υπό έρευνα, είναι πιθανό ότι η κακοποίηση κατά τα παιδικά χρόνια  
µπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όλο τον εγκέφαλο και  τα συµπτώµατα δείχνουν να 
είναι ίδια σε αυτά τα άτοµα. (Huda, Landis, Gage, 2003) 

 

Μελέτες που χρησιµοποίησαν ERP στα κακοποιηµένα παιδιά απέδειξαν ότι 

αυτά τα παιδιά επεξεργάζονται τις εκφράσεις του προσώπου διαφορετικά από ότι τα 

φυσιολογικά παιδιά. Σε κάποια έρευνα  τα κακοποιηµένα παιδιά έδειξαν µεγαλύτερο 

πλάτος στα πρόσωπα που εξέφραζαν θυµό από ότι τα χαρούµενα πρόσωπα. Στην ίδια 

έρευνα τα φυσιολογικά παιδιά είχαν το ίδιο πλάτος και για τα δύο ερεθίσµατα. Σε 

άλλες µελέτες αποδείχτηκε ότι τα παιδιά που υπέφεραν από κακοποίηση  δεν 

µπορούσαν να διευκρινίσουν τις διαφορές µεταξύ συναισθηµατικών εκφράσεων και 

είχαν δυσκολίες στο να ταιριάξουν ένα συναίσθηµα µε µία συναισθηµατική 
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κατάσταση.           

 Παιδιά µε καταθλιπτικές µητέρες καταδεικνύουν ασυνήθιστη δραστηριότητα 

στην λειτουργία του µετωπιαίου φλοιού όταν αλληλεπιδρούν µε τις µητέρες τους. 

Μειώνεται η δραστηριότητα του αριστερού µετωπιαίου φλοιού που είναι η περιοχή 

που σχετίζεται µε την έκφραση των θετικών συναισθηµάτων  και των υψηλών 

γνωστικών διαδικασιών όπως η παραγωγή σχεδιασµών και η λογική. Μειωµένη 

µετωπιαία δραστηριότητα έχει επίσης σηµειωθεί σε παιδιά που οι γονείς τους έχουν 

επανέλθει από την καταθλιπτική συµπεριφορά. Αυτό αποδεικνύει ότι η περιόδος κατά 

την οποία η µητέρα εµφάνισε την κατάθλιψη παίζει σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη του 

παιδιού. Σηµειώνεται επίσης ότι παιδιά 3-6 µηνών µε καταθλιπτική µητέρα είχαν τα 

ίδια συµπτώµατα µε τα παιδιά που µεγάλωσαν µε κλινικά καταθλιπτικούς γονείς.        

( Reid, Belsky, 2002)          

 Η ικανότητα για οµιλία και κατανόηση του λόγου απαιτεί την ευκαιρία για 

επικοινωνία την οποία τα περισσότερα παιδία λαµβάνουν. Όµως το ποια γλώσσα το 

παιδί µαθαίνει να µιλάει εξαρτάται από τη γλώσσα που βιώνει και ο εγκέφαλός του 

προσαρµόζεται στη συγκεκριµένη γλώσσα. Όταν ένα παιδί 3 µηνών, ο εγκέφαλός ρου 

µπορεί να διακρίνει αρκερές εκατοντάδες διαφορετικούς ήχους, πολλούς 

περισσότερους από αυτούς που του παρουσιάζονται στην µητρική του γλώσσα. Στους 

επόµενους µήνες ο εγκέφαλός του θα οργανώσει τα ερεθίσµατα έτσι που θα 

καταλαβαίνει ότι κάποια φωνήµατα από αυτά που ακούει είναι µέρη της γλώσσας. 

Για παράδειγµα ένα γιαπωνεζάκι 1 χρόνου δεν θα µπορέσει να διακρίνει ότι το «λα» 

είναι διαφορετικό από το «ρα» επειδή αυτοί οι ήχοι δεν χρησιµοποιούνται στη 

γλώσσα του. Κατά την πρώιµη παιδική ηλικία ο εγκέφαλος διατηρεί την ικανότητα 

να µαθαίνει νέους ήχους έτσι τα µικρά παιδιά τυπικά µαθαίνουν νέες γλώσσες 

εύκολα. Μετά την ηλικία των 10  η πλαστικότητα για αυτή την λειτουργία µειώνεται, 

έτσι οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δύσκολο το να µάθουν µία ξένη γλώσσα 

κατά την εφηβεία ή την ενηλικίωση.       

 Πιο σηµαντικές ακόµα είναι οι πρόωρες εµπειρίες οι οποίες µπορούν να 

καθορίσουν το πόσο προχωρηµένη θα είναι η εκµάθηση της µητρικής του γλώσσας. 

Οι ερευνητές έχουν βρει ότι όταν οι µητέρες µιλούν συχνά στα παιδιά τους, τα παιδιά 

µαθαίνουν περίπου 300 λέξεις περισσότερες κατά την ηλικία των 2 από τους 

συνοµήλικούς τους που οι µητέρες τους, τους µίλαγαν σπάνια. Επιπλέον, έρευνες 

έχουν αποδείξει ότι η απλή έκθεση στη γλώσσα, όπως το να ακούει κάποιος  

ραδιόφωνο ή ενήλικες να µιλούν, εξασφαλίζουν κάποια οφέλη. Κατά προτίµηση 
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όµως, τα παιδιά χρειάζεται να αλληλεπιδρούν  ευθέως µε άλλους ανθρώπους για να 

αναπτύξουν τις γλωσσικές ικανότητες. (Huttenlocher et al., 1991)   

 Οι νέες γνώµες για την σηµαντικότητα  της µεσολάβησης της οικογένειας στα 

µη προνοµιούχα παιδιά τους πρώτους µήνες και χρόνους της ζωής τους, 

διαβεβαιώνουν ότι τα είδη των εµπειριών που λαµβάνουν τα παιδιά  προωθούν την 

ευνοϊκότερη ανάπτυξη τους. Τα παιδιά µε φτωχή εκπαίδευση ή µε γονείς µε χαµηλό 

εισόδηµα, δεν φτάνουν τα ίδια λεκτικά επίπεδα µε τα παιδιά µε καλύτερη εκπαίδευση 

και εύπορους γονείς. Η ανάπτυξη στις έρευνες του εγκεφάλου,  προβάλει  νέες 

εξηγήσεις. Γονείς που είναι απορροφηµένοι µε την ικανοποίηση των πρώτων 

αναγκών, συνήθως δεν έχουν τους πόρους ή τον χρόνο που χρειάζεται για να 

προβάλουν τα ερεθίσµατα που χρειάζονται  τα παιδιά τους για µία ευνοϊκότερη 

ανατροφή. Τα νήπια και τα βρέφη που τους µιλούν σπάνια, που έχουν στη διάθεσή 

τους λίγα παιχνίδια  και που έχουν λίγες ευκαιρίες να εξερευνήσουν και να 

πειραµατιστούν µε το περιβάλλον τους, µπορεί να αποτύχουν στην πλήρη ανάπτυξη 

των νευρικών τους συνδέσεων  και των ουδών που θα διευκολύνουν την µετέπειτα 

µάθηση. Παρόλα τα γενετικά τους χαρίσµατα, αυτά τα παιδιά έχουν σηµαντικό 

διανοητικό µειονέκτηµα και είναι πιθανό να χρειαστούν ειδική εκπαίδευση ή 

θεραπευτικές βοήθειες όταν θα µπουν στο σχολείο.      

 Έρευνες έχουν αποδείξει ότι εντατική µεσολάβηση µπορεί να αναπτύξει την 

ανάπτυξη των παιδιών των οποίων οι µητέρες  είχαν λίγες βάσεις σε επίπεδο 

εκπαίδευσης.  Παιδιά που συµµετείχαν σε ένα πρόγραµµα 5 ετών, έδειξαν µεγάλη 

επαναφορά στον δείκτη του IQ τους 105 συγκριτικά µε το δείγµα ελέγχου που είχε 

85. Το πρόγραµµα που παρακολούθησαν τα παιδιά είχε επιπτώσεις και στους 

βαθµούς του σχολείου και τα παιδιά αυτά ακόµα και στην ηλικία των 21 είχαν 

καλύτερες διανοητικές επιδόσεις σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου.  

(Ramey, Campbell, Blair, 1998). 
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Εικόνα 7 

Μελετήθηκε µία 
ξεχωριστή 
διαδικασία που 
λαµβάνει χώρα στον 
µετωπιαίο λοβό 
κατά την ανάπτυξη 
ειδικών λειτουργιών 
που σχετίζονται µε 
την ικανότητα 
αναστολής. Οι 
νεότεροι 
ενεργοποιήθηκαν σε 
µεγαλύτερο βαθµό 
στον προµετωπιαίο 
φλοιό. Οι 
µεγαλύτεροι έδειξαν 
πιο εστιασµένη 
ενεργοποίηση σε 
ειδικές περιοχές. 
Πράσινο: αρνητική 
συσχέτιση 
ενεργοποίησης και 
ηλικίας 
Μπλε: θετική 
συσχέτιση 
ενεργοποίησης και 
ηλικίας. 
Κόκκινο: 
ενεργοποίηση  για 
όλους 
(Tamm L, Menon V, 
Reiss AL, 2002) 
 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ 
 Η εφηβεία είναι µια  εξελικτικά ευαίσθητη περίοδος στην ολοκλήρωση των 

ρυθµιστικών συστηµάτων όπως η ολοκλήρωση και τα συναισθήµατα. Κατά την 

περίοδο αυτή αν και οι ιατρικές  µετρήσεις αποδεικνύουν την υγιέστερη και 

ανθεκτικότερη περίοδο της ζωής οι εκτιµήσεις της θνησιµότητας και της 

νοσηρότητας ξεπερνούν το 200-300%  σε σχέση µε την παιδική ηλικία. Οι 

πρωταρχικές αιτίες θανάτου σχετίζονται µε τον έλεγχο της συµπεριφοράς και των 

συναισθηµάτων και προκαλούνται από αυξηµένα ατυχήµατα, αυτοκτονίες, φόνους, 
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κατάθλιψη χρήση αλκοόλ και ουσιών κτλ. Επίσης υπάρχουν αυξηµένα επίπεδα 

ρίσκου, επικινδυνότητας και ακανόνιστης συµπεριφοράς. 

 Πολλοί έφηβοι κατευθύνονται σε αυτές τις συµπεριφορές από ελάχιστες 

δυσκολίες όπως οι συγκρούσεις µε τους γονείς, αστάθεια διάθεσης µε  αυξηµένη την  

αρνητική διάθεση και αυξηµένη επικίνδυνη συµπεριφορά, αδιαφορία και αναζήτηση 

συναισθηµάτων.   (Dahl E .Ronald.) 

  

 

   

Εικόνα 40 

Η ανάπτυξη 
του 
εγκεφάλου 
ανά 
ανατοµική 
περιοχή. Η 
µέτρηση 
έγινε σε 145 
παιδιά και 
έφηβους 
από 4-22 
χρονών  µε 
MRI  
Gieldd et al 

 

 Ο εγκέφαλος ξεκινάει την ανάπτυξή του κατά την εµβρυακή ζωή και 

συνεχίζει κατά την εφηβεία, είναι υπερευαίσθητος σε περιβαλλοντικούς παράγοντες  

οι οποίοι δεν έχουν πολύ µεγάλη επίδραση κατά την εφηβεία αλλά περισσότερο κατά 

την κύηση και την παιδική ηλικία. (Gogtay et al, 2004).  Κατά την εφηβική ηλικία 

έχουµε την σεξουαλική ωρίµανση η οποία συνοδεύεται από ταχεία φυσική ανάπτυξη 

και ανάπτυξη στις γνωστικές ικανότητες. Επίσης έχουµε και αλλαγές στον εγκέφαλο 

του εφήβου µε την αύξηση των ορµονών. (Dahl E .Ronald.) 

    

 

 

 

 

 

ΤΟ ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ 
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Η γήρανση και οι συνέπειές  της στην κατασκευή και λειτουργία του εγκεφάλου 

είναι φυσικό να προκαλέσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με την ουσιαστική αυξηση της 

µέσης διάρκειας ζωής των ανθρώπων στις αναπτυγµένες χώρες οι επιστήµονες 

καλούνται να εξηγήσουν και να αντιµετωπίσουν την όποιου βαθµού έκπτωση των 

πνευµατικών, κινητικών και άλλων δεξιοτήτων των γηρασκόντων ανθρώπων. 

Οι περισσότερες από τις υπάρχουσες υποθέσεις σχετικά µε την αιτιολογία της 

γήρανσης ενοχοποιούν γενετικούς µηχανισµούς. Σύµφωνα µε µία από αυτές το 

γενετικό πρόγραµµα περιέχει ειδικά γονίδια γήρανσης που ενεργοποιούνται σε 

συγκεκριµένες φάσεις της ζωής. Αντιµετωπίζεται δηλαδή η γήρανση ως µέρος 

ευρείας αναπτυξιακής διαδικασίας που εξελίσσεται από τη γονιµοποίηση έως το 

θάνατο, υπο τον έλεγχο ενός βιολογικού ρολογιού. ∆ιαπιστώθηκε ότι ο αριθµός των 

κυτταρικών διαιρέσεων που µπορούν να υποστούν οι ινοβλάστες µέχρι το θάνατό 

τους είναι  δεδοµένος και εξαρτάται από την ηλικία του δότη, τη µέση διάρκεια του 

είδους που ανήκει αυτός και τέλος από την ηλικία του πυρήνα και όχι του 

κυτταροπλάσµατος. Άλλες υποθέσεις ερµηνείας της γήρανσης τη συνδέουν µε την 

ανορθολογική αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατος σε ανώµαλα παραγόµενες  

πρωτεΐνες ή µε την προοδευτική µείωση της δυνατότητας των κυττάρων να 

µεταγραφούν συνδυαστικά κωδικοποιηµένες πληροφορίες του DNA εξαιτίας τυχαίων 

µεταλλάξεων, καρκινογόνων ουσιών, µείωσης της στάθµης των κυκλοφορούντων 

στεροειδών ή άλλων ορµονών και αυξητικών παραγόντων κτλ. Η διαταραχή στη 

µεταγραφική ισορροπία των κυττάρων µειώνει την προσαρµοστικότητα των 

κυττάρων και σταδιακά οδηγεί στο θάνατο. Και ενώ τα θνήσκοντα κύτταρα του 

σώµατος µπορεί να αντικατασταθούν από άλλα παραγόµενα κύτταρα του σώµατος 

µπορεί να αντικατασταθούν από άλλα  παραγόµενα κύτταρα, τα νευρικά κύτταρα δεν 

µπορούν να αναπληρωθούν µετά τη γέννηση. Αποτέλεσµα αυτού είναι η εµφάνιση 

σταδιακών αλλαγών τόσο στην κατασκευή του εγκεφάλου όσο και στην 

συµπεριφορά.  
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Εικόνα 41 

 Στο πάνω γράφηµα 
φαίνονται τα βάρη των 
εγκεφάλων ανδρών 
και γυναικών σε 
διαφορετικές ηλικίες. 
Το κάτω δείχνει το 
βάρους του εγκεφάλου 
συγκριτικά µε το 
βάρος του σώµατος 
(σαν ποσοστό). Στον 
ενήλικα εγκέφαλο 
είναι περίπου το 2% 
του συνολικού βάρους 

(Dekaban,  Sadowsky 
1978) 

 

Ο εγκέφαλος του ανθρώπου φτάνει  στο µέγιστο βάρος του στην ηλικία των 20 

ετών περίπου ενώ στην ηλικία των 70, 80 ή 90 ετών µειώνεται αντίστοιχα κατά 5, 10 

και 20%. Κατά την γήρανση τα νευρικά κύτταρα γίνονται µικρότερα µε αραι΄΄οτερα 

ριβοσωµάτια, αφθονότερη λιποφουσκίνη και πυρήνα µικρότερο και µε ανώµαλο 

περίγραµµα. Η ευαισθησία των µεµβρανικών υποδοχέων που συνδέονται µε G 

πρωτεϊνες µειώνεται, όπως επίσης µειώνεται και ο ρυθµός εκπόλωσης ορισµένων 

νευρικών κυττάρων. Η µείωση του αριθµού των νευρικών κυττάρων ορισµένων 

περιοχών συνοδεύεται από συγκεκριµένες νευροχηµικές αλλαγές. Η απώλεια 

χολινεργικών κυττάρων στον βασικό πρόσθιο εγκέφαλο συνοδεύεται από έκπτωση 

των χολινεργικών κυττάρων στη µέλαινα ουσία και ντοπαµινεργικών ειδικών 

νευρώνων στον υποµέλανα τόπο. Υπάρχουν επιπλέον ενδείξεις ότι οι αλλαγές 

ορισµένων νευροπεπτιδίων, µεταξύ των οποίων το νευροπεπτίδιο Υ, ο εκλυτικός 

παράγοντας της επινεφριδιοφλοιοτρόπου ορµόνης και η σωµατοστατίνη, ευθύνονται, 

τουλάχιστον εν µέρει για την αλλαγή που εµφανίζουν ορισµένες συµπεριφορές 

(σεξουαλική συµπεριφορά, κατανάλωση τροφής, ύπνος κτλ) µε την πάροδο της 

ηλικίας.  
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 Ο εγκέφαλος των γηραιών ατόµων εµφανίζει επίσης γεροντικές πλάκες και 

νευροϊνιδιακούς κόµβους, τις χαρακτηριστικές δηλαδή αλλοιώσεις που απαντούν σε 

αφθονία κατά την νόσο  Alzheimer. Οι νευροϊνιδιακοί κόµβοι αποτελούν 

συσσωρεύσεις ανώµαλων νηµατίων στο εσωτερικό των νευρώνων, ενώ οι γεροντικές 

πλάκες συνιστούν άµορφες κατασκευές από εκφυλισµένες νευρωνικές αποφυάδες. 

Μένει να αποδειχθεί εάν η παρουσία των αλλοιώσεων αυτών στον γηράσκοντα 

εγκέφαλο σηµατοδοτεί αναπόδραστα την έναρξη των ευρέων εκφυλιστικών 

διαδικασιών της νόσου Alzheimer. 

Οι δοµικές αλλαγές  που υφίσταται ο νευρικός ιστός κατά τη γήρανση 

αντανακλούν και στη λειτουργία  του νευρικού συστήµατος. Ο συγρονισµός των 

κινητικών λειτουργιών , ο ύπνος και αρκετές γνωστικές λειτουργίες είναι µεταξύ 

αυτών που επηρεάζονται έντονα κατά τη γήρανση. Παράλληλα αρκετές ασθένειες 

του νευρικού συστήµατος  εµφανίζονται µε την γήρανση. (Παπαδόπουλος, 

Καραγωγέως, Κούβελας, Τριάρχου, 1998) 

Για να ερευνηθούν οι αλλαγές που υφίσταται ο εγκέφαλος κατά την πάροδο του 

χρόνου, χρησιµοποιούνται µέθοδοι απεικόνισης του εγκεφάλου και παρατηρείται η 

ανατοµία και η φυσιολογία του εγκέφαλου. Επίσης αναλύονται οι αυτοψίες για να 

ερευνηθεί κατά πόσο ο εγκέφαλος αλλάζει µε την ηλικία. 

 Οι  αλλαγές αυτές λαµβάνουν χώρα µε  την µεγέθυνση των κοιλιών του 

εγκεφάλου η οποία  συµβαίνει επειδή τα κύτταρα που περιβάλλουν τις κοιλίες 

χάνονται. Επίσης έχουµε την µεγέθυνση των αυλακών στην επιφάνεια του φλοιού του 

εγκεφάλου όπως και την µείωση του βάρους αλλά και του όγκου του. Νευρολογικές 

νόσοι όπως η νόσος του Parkinson, Alzheimer και τα εγκεφαλικά εµφανίζονται 

περισσότερο σε αυτές τις ηλικίες. (Hampton, 1997) 

 Στις αλλαγές αυτές προσθέτονται και οι µειώσεις στις αισθήσεις όπως οι 

αλλαγές στους φακούς των µατιών που µπορεί να προκαλέσουν προβλήµατα 

εστίασης και να επηρεάζουν την αντίληψη των χρωµάτων. Ο κερατοειδής  µπορεί να 

γίνει λιγότερο διαυγής και µπορεί να επηρεάσει την αντίληψη των εικόνων σε πιο 

θολές όπως και τα χρώµατα.  Οι αλλαγές στο αυτόνοµο νευρικό σύστηµα µπορούν να 

µειώσουν την ικανότητα της κόρης του µατιού να διευρύνεται. Έχουµε την εµφάνιση 

καταρράκτη, δηλαδή θολές περιοχές στον φακό. Ο καταρράκτης µειώνει την 

ποσότητα του φωτός που διαπερνά τον φακό. Ο αµφιβληστροειδής αδυνατίζει και 

µειώνονται τα κονία και τα ραβδία του. Επίσης άλλες κοινές νόσοι των µατιών είναι 

το γλαύκωµα και η πρεσβυωπία.  
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 Αλλαγές στην ρινική βλεννογόνο και  στην διάτρητη πλάκα µπορούν να 

οδηγήσουν σε µειώσεις της όσφρησης. Όπως επίσης και βλάβες σε περιοχές του 

εγκεφάλου όπως τα αµύγδαλα µπορεί να µειώσουν την αίσθηση της όσφρησης. 

 Εξασθένιση στην αίσθηση της γεύσης µπορεί να προκληθούν από φάρµακα 

που χρησιµοποιούν οι ηλικιωµένοι, µειώσεις στους γευστικούς κάλυκες και οι 

τεχνητές οδοντοστοιχίες που καλύπτουν τους γευστικούς κάλυκες στην µαλακή 

υπερώα.   

 Η εξασθένιση της ακοής µπορεί να προέλθει από αύξηση του κεριού του 

αυτιού, από σκλήρυνση του τύµπανου , από ατροφία των µικρών µυών του αυτιού και 

από ατροφία της βασικής µεµβράνης, όπως από χάσιµο των νευρώνων στις 

ακουστικές περιοχές του εγκεφάλου. 

 Η αίσθηση της αφής µπορεί να µειωθεί από µείωση των ειδικών υποδοχέων 

στο δέρµα και από µείωση της νεύρωσης του δέρµατος. Φυσικά συντελεί και η 

µείωση των νευρώνων στις αισθητικές περιοχές του εγκεφάλου. (Hooper, 2001)  

 

  

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΑΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ 
 

Οι µαγνητικές τοµογραφίες αποδεικνύουν ότι ο εγκέφαλος αναπτύσσεται µε 

ασύµµετρο τρόπο κατά την περίοδο της παιδικής ηλικίας. Αυτή η κρίσιµη περίοδος 

θεωρείται ότι είναι το διάστηµα ανάµεσα στην γέννηση και την ηλικία των 5-6 ετών, 

επειδή διάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι  εάν κάποιο από τα ηµισφαίρια υποστεί 

βλάβη πριν την ηλικία των 6 ετών τότε παρατηρείται σχετικά καλή ανάκαµψη της 

λειτουργικότητάς του. Εάν το αριστερό ηµισφαίριο υποστεί µια βλάβη µετά από αυτή 

την ηλικία, τότε οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις για την ανάπτυξη της γλώσσας είναι 

σοβαρές ενώ ανάλογο φαινόµενο δεν παρατηρείται µετά από βλάβες του δεξιού 

ηµισφαιρίου. Η λειτουργική πλευρίωση της γλώσσας ξεκινάει τη στιγµή που το παιδί  

αποκτά γλωσσική ικανότητα και ολοκληρώνεται στην εφηβεία. Στους ενήλικες και 

στους έφηβους οι γλωσσικές δυσκολίες σχετίζονται µε βλάβες στο αριστερό 

ηµισφαίριο. (Martin G.Neil, 2003). 
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ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 Τα ψυχοφάρµακα που χρησιµοποιούνται σήµερα στο παιδί και τον έφηβο 

επενεργούν κυρίως στις συνάψεις των νευροδιαβιβαστών ντοπαµίνης, νορεπινεφρίνης 

και σεροτονίνης. Οι κατηγορίες φαρµάκων που αποτελούν αντικείµενο τρέχοντος 

ενδιαφέροντος είναι: τα διεγερτικά (αµφεταµινικά), τα άτυπα αντιψυχωσικά και οι 

ειδικοί αναστολής επαναπρόσληψης της σεροτονίνης. Κατά τις δοκιµές ενός 

φαρµάκου και προκειµένου να εκτιµηθεί ο πιθανός κίνδυνος στην ανάπτυξη του 

εγκεφάλου και κατά τις κριτικές περιόδους ευαισθησίας η διάρκεια δοκιµής πρέπει να 

είναι επαρκής και οι ενδείξεις να είναι σαφείς ότι η χρήση του φαρµάκου είναι 

ασφαλής. Συνεπώς, µελέτες που αναφέρουν αποτελέσµατα από τη χρήση µόνον για 

µερικούς µήνες δεν προσφέρουν επαρκείς πληροφορίες ώστε να αποκλείουν πιθανή 

ανεπιθύµητη επίδραση στην ανάπτυξη του εγκεφάλου. Στον τοµέα αυτό οι γνώσεις 

µας είναι επί του παρόντος περιορισµένες. (Vitiello, 2003)    

  Τα διεγερτικά σκευάσµατα (µεθυλφενιδάτη, δεξτροαµφεταµίνη) έχουν 

χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στο χώρο της παιδικής ψυχιατρικής. Η συχνή χρήση των 

φαρµάκων αυτών οφείλεται στα θετικά των αποτελέσµατα στα περισσότερα παιδιά 

και εφήβους µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής-υπερκινητικότητα (∆ΕΠΥ) χωρίς 

να προκαλούν αξιόλογες παρενέργειες, άµεσες και απώτερες, όπως σχετικές µελέτες 

έχουν δείξει. Η επιτυχής χρήση των αµφεταµινικών σκευασµάτων σε ευάριθµη 

κατηγορία παιδιών δηµιούργησαν υπερβολική αισιοδοξία για εύκολη αντιµετώπιση 

του κάθε υπερκινητικού παιδιού µε αποτέλεσµα αύξηση της συνταγογράφησης των 

φαρµάκων αυτών σε αρκετές χώρες π.χ. Η.Π.Α., Καναδάς. Η συνταγογράφηση 

επεκτάθηκε και για παιδιά κάτω των 6 ετών χωρίς η ασφάλεια των φαρµάκων για τις 

ηλικίες αυτές να έχει µελετηθεί επαρκώς. Τα αµφεταµινικά φάρµακα κατά τις 

ενδείξεις επενεργούν στις ντοπαµινεργικές συνάψεις αυξάνοντας τη συγκέντρωση 

των κατεχολαµινών νευροδιαβιβαστών (ντοπαµίνη, νορεπινεφρίνη) στη συναπτική 

σχισµή. Ειδικότερα, η µεθυλφενιδάτη, η δράση της οποίας έχει µελετηθεί 

περισσότερο, ενεργεί δεσµεύοντας πρωταρχικά τον µεταφορέα της ντοπαµίνης, 

αυξάνοντας κατά τον τρόπο αυτό την εξωκυτταρική ντοπαµίνη στο ραβδωτό σώµα. 

(Κωτσόπουλος, 2004).        

 Τα άτυπα αντιψυχωσικά φάρµακα έχουν χρησιµοποιηθεί και αποτελούν 
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πρώτη επιλογή σε περιπτώσεις σχιζοφρένειας µε πρώιµη έναρξη. Χρησιµοποιούνται 

επίσης σε συνδυασµό µε άλλες θεραπευτικές παρεµβάσεις σε σοβαρές µορφές 

διαταραχής διαγωγής, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου επικρατεί απώλεια αυτοελέγχου 

µε εκρήξεις θυµού και επιθετικότητα. Από τα φάρµακα της κατηγορίας αυτής µόνον 

η αποτελεσµατικότητα και η ασφάλεια της ρισπεριδόνης έχει µελετηθεί στο παιδί και 

τον έφηβο και έχει συσταθεί η χρήση της. Παρόλα αυτά οι ερευνητικές δοκιµές του 

ανωτέρω φαρµάκου στις νεαρές ηλικίες δεν µπορεί να θεωρηθούν επαρκείς ώστε να 

αποκλεισθούν τυχόν µακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανάπτυξη του εγκεφάλου (π.χ. 

µικρό δείγµα ασθενών βραχυχρόνια χορήγηση). Η ρισπεριδόνη επενεργεί στο 

ντοπαµινεργικό σύστηµα µε τον αποκλεισµό της µεταβίβασης µέσω των υποδοχέων 

D2 της ντοπαµίνης, παράλληλα όµως επενεργεί και στο σεροτονεργικό σύστηµα 

αποκλείοντας σε µεγάλο ποσοστό τους υποδοχείς 5-ΗΤ2 της σεροτονίνης.  

 Τα SSRIs αυτά βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος όσον αφορά τη 

χρήση στο παιδί και τον έφηβο. Τα SSRIs είναι αποτελεσµατικά και αποτελούν τα 

φάρµακα πρώτης επιλογής στην κατάθλιψη και την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή 

στον ενήλικα. Στον έφηβο µπορεί να είναι αποτελεσµατικά στην κατάθλιψη και την 

ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή ενώ στο παιδί µπορεί να είναι αποτελεσµατικά µόνον 

στη δεύτερη περίπτωση. Παρόλο που οι ενδείξεις για την χορήγηση των φαρµάκων 

αυτών στο παιδί αλλά και τον έφηβο είναι ειδικές και ενώ δεν υπάρχουν ενδείξεις για 

την ασφάλεια των σε µακροχρόνια χρήση, παρατηρείται αυξανόµενη 

συνταγογράφηση. Τα SSRIs είναι γνωστό ότι αυξάνουν τον διαθέσιµο χρόνο της 

σεροτονίνης στην συναπτική σχισµή αναστέλλοντας τον 5ΗΤ µεταφορέα της 

σεροτονίνης. (Κωτσόπουλος, 2004) 

 

ΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 
 
Τα αντανακλαστικά και τα συστήµατα επιβίωσης του νεογέννητου 

Τα παιδιά γεννιούνται µε αντανακλαστικά. Σε αυτά περιλαµβάνεται το 

αντανακλαστικό της αναζήτησης (ζάρωµα των χειλιών µετά από περιστοµατικό 

ερεθισµό), το ανακλαστικό του δραγµού, το πελµατιαίο αντανακλαστικό (Babinski), 

το επιγονατιδικό αντανακλαστικό, τα κοιλιακά αντανακλαστικά, το αντανακλαστικό 

του αυχένα και το αντανακλαστικό του Moro. Στο φυσιολογικό παιδί το ανακλαστικό 
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του δραγµού, το αντανακλαστικό του Moro και το αντανακλαστικό του αυχένα 

εξαφανίζονται περί τον τέταρτο µήνα. 

Τα συστήµατα επιβίωσης- η αναπνοή , ο θηλασµός, η κατάποση η 

κυκλοφοριακή και η θερµοκρασιακή οµοιόσταση-  είναι σχετικά λειτουργικά κατά τη 

γέννηση. Τα αισθητήρια όργανα είναι ατελώς ανεπτυγµένα.  Η περαιτέρω 

διαφοροποίηση των νευροφυσιολογικών λειτουργιών εξαρτάται από µία 

µεταγεννητική ενεργητική διαδικασία ενίσχυσης µέσω ερεθισµάτων από το 

εξωτερικό περιβάλλον .   

 Τα βρέφη έχουν αµέσως µετά τη γέννηση την ικανότητα να εκφέρουν ήχους 

όπως το κλάµα αλλά φωνήµατα σχηµατίζουν  µετά την 8η περίπου εβδοµάδα.  Τότε 

αρχίζουν να σχηµατίζονται αυθόρµητα οι πρώτοι λαρυγγισµοί ή άλλοι ασυνάρτητοι 

ήχοι, ιδιαίτερα σαν απάντηση στην µητέρα.  Η διατήρηση και η περαιτέρω εξέλιξη 

αυτού του πρώτου σχηµατισµού φωνηµάτων εξαρτάται από την ενίσχυσή του από 

τους γονείς. Η ανάπτυξη της γλώσσας γίνεται σε σαφώς καθορισµένα στάδια.  

 Στην ηλικία των 3 εβδοµάδων τα  βρέφη µιµούνται τις κινήσεις του προσώπου 

που τα φροντίζει. Οι µιµικές συµπεριφορές πιστεύεται  ότι είναι οι πρόδροµοι της 

συναισθηµατικής ζωής του βρέφους. Το χαµόγελο σαν απάντηση στο περιβάλλον 

πιστεύεται ότι αναπτύσσεται σε δύο φάσεις: η πρώτη είναι η φάση του ενδογενούς 

χαµόγελου το οποίο εκλύεται αυθόρµητα τους δύο πρώτους µήνες και δεν έχει σχέση 

µε εξωτερικά ερεθίσµατα. Η δεύτερη είναι η φάση του εξωγενούς χαµόγελου το 

οποίο εκλύεται µετά από έξωθεν ερεθισµό προερχόµενο συνήθως από τη µητέρα και 

παρατηρείται συνήθως περί την 16η εβδοµάδα.  

 Τα στάδια της συναισθηµατικής ανάπτυξης κινούνται παράλληλα µε αυτά της 

γνωσιακής  και αυτό γιατί το πρόσωπο που φροντίζει το παιδί είναι αυτό που δίνει τα 

µείζονα ερεθίσµατα και για τις δύο πλευρές τις ψυχικής ανάπτυξης. Το ανθρώπινο 

βρέφος προκειµένου να επιβιώσει , εξαρτάται καθολικά από τον ενήλικα που το 

φροντίζει. Μέσω αυτής της κανονικής και προβλέψιµης αλληλεπίδρασης, το 

ρεπερτόριο της συµπεριφοράς του βρέφους διευρύνεται ανάλογα µε το τι 

ανταπόκριση βρίσκει εκ  µέρους αυτού που το φροντίζει.  

 Τον πρώτο χρόνο η διάθεση του βρέφους εµφανίζει µεγάλες διακυµάνσεις και 

µια στενή συσχέτιση µε εσωτερικές καταστάσεις όπως είναι η πείνα. Προς το δεύτερο 

τρίτο του πρώτου χρόνου η διάθεση σχετίζεται  όλο και περισσότερο µε εξωτερικά 

κοινωνικά ερεθίσµατα. Όταν το παιδί είναι εσωτερικά ήρεµο υπερισχύει µια αίσθηση 
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ενδιαφέροντος και ευχαρίστησης για τα πρόσωπα που το φροντίζουν. (Kaplan, 

Sadock, Grebb, 1996) 

 

Η προνηπιακή περίοδος 

 Ο δεύτερος χρόνος της ζωής χαρακτηρίζεται  από επιτάχυνση της κινητικής 

και διανοητικής ανάπτυξης. Η  δυνατότητα να βαδίζει σηµαίνει για το παιδί και ενός 

βαθµού έλεγχο πάνω στις πράξεις του. Η κινητικότητα το καθιστά ικανό να κρίνει 

πότε  θα προσεγγίσει  και πότε θα αποµακρυνθεί από κάτι. Η πρόσκτηση λόγου από 

το παιδί είναι µια καταφανής επέκταση των οριζόντων του. Τυπικά το παιδί µαθαίνει 

να λέει όχι πριν  µάθει να λέει ναι. Ο αρνητισµός του παιδιού σε αυτή τη φάση παίζει 

ένα ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη της ανεξαρτησίας του, αν όµως αυτή η αρνητική 

συµπεριφορά επιµένει τότε πιθανόν να κρύβεται κάποιο πρόβληµα.  

Καθοριστικό καθήκον της προνηπιακής περιόδου είναι η εκµάθηση της 

γλώσσας. Η εκφορά ήχων γίνεται σαφέστερη και το παιδί µπορεί να ονοµάσει µερικά 

αντικείµενα και  να γνωστοποιήσει τις ανάγκες του χρησιµοποιώντας µία ή δύο 

λέξεις. Προς το τέλος του δεύτερου χρόνου και  στη διάρκεια του τρίτου τα προνήπια 

µπορούν να χρησιµοποιήσουν σε ορισµένες περιπτώσεις βραχείες προτάσεις. 

Αρχίζουν να µπορούν να αιτιολογούν καταστάσεις και να ακούσουν εξηγήσεις που 

δυνατόν να τα βοηθήσουν να ανεχτούν την καθυστέρηση. Τα προνήπια µπορούν να 

δηµιουργήσουν νέες συµπεριφορές  βάση των παλαιών και να ασχοληθούν µε 

συµβολικές δραστηριότητες . οι ικανότητες τους για αυτοσυγκέντρωση και 

αυτοπεριορισµό ποικίλουν. 

 Το δεύτερο χρόνο τα συναισθήµατα της ευχαρίστησης και της δυσαρέσκειας 

διαφοροποιούνται ακόµη περισσότερο. Μπορούν να παρατηρηθούν εξερευνήσεις  

γεµάτες έξαψη και  ευχαρίστηση.  Το αίσθηµα άνεσης κοντά στην οικογένεια όπως 

και η αποδοχή της παρουσίας των ξένων είναι δυνατόν να αυξηθούν. Το άγχος 

φαίνεται να σχετίζεται µε την αποδοκιµασία του και µε την απώλεια των ανθρώπων 

που το φροντίζουν. (Kaplan, Sadock, Grebb, 1996) 

 

Η προσχολική περίοδος   

 Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από σηµαντική σωµατική και 

συναισθηµατική ανάπτυξη. Κάπου ανάµεσα στα 2 και 3 χρόνια τα παιδιά φτάνουν 

στο µισό από το ύψος που θα έχουν σαν ενήλικοι.  Οι 20 νεογιλοί οδόντες βρίσκονται 

στη θέση τους  και προς το τέλος του σταδίου αρχίζουν να πέφτουν. Έχουν πετύχει 
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τους στόχους της αρχικής τους κοινωνικοποίησης, ελέγχουν την αφόδευση και την 

ούρηση, ντύνονται και τρώνε µόνα τους και ελέγχουν τα συναισθηµατικά τους 

ξεσπάσµατα.  

 Στην αρχή της προσχολικής περιόδου τα παιδιά µπορούν να εκφράσουν 

πολύπλοκα συναισθήµατα όπως η αγάπη, η δυστυχία, η ζήλια και ο φθόνος, τόσο σε 

προλεκτικό όσο και σε λεκτικό επίπεδο. Τα συναισθήµατα εξακολουθούν να 

επηρεάζονται εύκολα από σωµατικές καταστάσεις όπως είναι η κούραση και η πείνα. 

Παρόλο που τα συναισθήµατα αυτά βρίσκονται  σε ένα ως επι των πλείστον 

εγωκεντρικό επίπεδο, αρχίζει να αναδύεται η ικανότητα του παιδιού να συνεργάζεται 

και να µοιράζεται πράγµατα µε τους άλλους.  

 Προς το τέλος της προσχολικής περιόδου τα παιδιά έχουν πολλά 

συναισθήµατα τα οποία είναι σχετικά σταθερά. Η επεκτατικότητα η περιέργεια , η 

υπερηφάνεια και ένας χαρούµενος ενθουσιασµός σε σχέση µε τον εαυτό του και την 

οικογένεια του, συνδυάζονται µε σεµνότητα , ατολµία, δειλία, ζήλια και φθόνο. Η 

ντροπή και η ταπείνωση είναι αισθήµατα εύκολα πια. Οι ικανότητες να αγαπά και να 

ενσυναισθάνεται είναι καλύτερα αναπτυγµένες, παραµένουν όµως εύθραυστες και 

χάνονται εύκολα αν παρεµβληθούν ζήλια ή αντιπαλότητα. Το άγχος και οι φόβοι 

σχετίζονται µε σωµατικό τραυµατισµό  όπως και µε την απώλεια της εκτίµησης, της 

αγάπης καθώς και της νεοεµφανιζόµενης αυτοεκτίµησης. (Kaplan, Sadock, Grebb, 

1996) 

Τα µεσαία χρόνια 

Στη διάρκεια αυτής της περιόδου το παιδί µπαίνει στο δηµοτικό σχολείο. Οι 

τυπικές απαιτήσεις της ακαδηµαϊκής εκπαίδευσης γίνονται τώρα οι µείζονες 

ορίζουσες της περαιτέρω ανάπτυξης της προσωπικότητάς του.  

Στα µεσαία χρόνια η γλώσσα χρησιµοποιείται για να εκφράσει σύνθετες ιδέες 

οι οποίες συσχετίζουν µεταξύ τους πολλά στοιχεία. Υπάρχει µία τάση για η λογική 

διερεύνηση να υπερισχύσει της φαντασίας, όπως και ένα αυξηµένο ενδιαφέρον για 

τους κανόνες και την τάξη. Αυξάνεται επίσης η ικανότητα για αυτορρύθµιση. Η 

ικανότητα για συγκέντρωση είναι καλά εδραιωµένη στην ηλικία των 9-10 χρόνων.  

Εφηβεία  

 Η εφηβεία της οποίας η έναρξη και η διάρκεια ποικίλλουν, είναι η περίοδος 

ανάµεσα στην παιδική ηλικία και την ενήλική ζωή.. είναι µία περίοδος που 

χαρακτηρίζεται από έντονες βιολογικές, ψυχολογικές και αναπτυξιακές αλλαγές.  Η 

βιολογική έναρξη της εφηβείας σηµατοδοτείται από τη µεγάλη επιτάχυνση της 
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σκελετικής και την αρχή της σεξουαλικής ανάπτυξης.  Η ψυχολογική έναρξη 

χαρακτηρίζεται από µία επιτάχυνση της νοητικής ανάπτυξης και του σχηµατισµού 

της προσωπικότητας. Κοινωνικά η εφηβεία είναι µια περίοδος εντατικής 

προετοιµασίας για τον επερχόµενο ρόλο του ενήλικα. (Kaplan, Sadock, Grebb, 1996) 
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Πίνακας 1 . Ορόσηµα στην ανάπτυξη της φυσιολογικής συµπεριφοράς. (Kaplan, Sadock, Grebb, 

1996) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 
 
 
 
 
 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ  
 

Ο κυτταρικός θάνατος και η εκλεκτική απώλεια νευρωνικών αποφυάδων είναι 

φαινόµενα ευρείας έκτασης και µεγάλης σηµασίας για το αναπτυσσόµενο νευρικό 

σύστηµα. Το γεγονός ότι ο κυτταρικός θάνατος συνοδεύεται αναπόφευκτα από 

καταστροφή νευραξόνικών απολήξεων συνέτεινε στο να δηµιουργηθεί αρχικά η 

πεποίθηση ότι η σταδιακή αναµόρφωση των διανευρωνικών σχέσεων κατά την 

ανάπτυξη οφείλεται κατ΄ εξοχήν στο φαινόµενο αυτό. Είναι όµως σήµερα γνωστό ότι 

η εξάλειψη προϋπάρχουσων νευρωνικών αποφυάδων και συνάψεων χωρίς 

προηγούµενο θάνατο των αντίστοιχων γονικών κυττάρων αποτελεί βασικό 

χαρακτηριστικό του αναπτυσσόµενου νευρικού συστήµατος. Εµφανίζεται συνήθως 

αρκετά αργότερα από την περίοδο που χαρακτηρίζεται από εκτεταµένο κυτταρικό 

θάνατο και αποτελεί µηχανισµό ο οποίος όχι µόνο οδηγεί στην διόρθωση 

αναπτυξιακών λαθών, αποµακρύνοντας τις νευραξονικές απολήξεις από ακατάλληλες 

περιοχές και στόχους, αλλά και συµβάλλει στην ανάπτυξη λειτουργικής 

διαφοροποίησης και ειδικότητας στις νευρωνικές συνδέσεις. 

Ο φυσιολογικός κυτταρικός θάνατος κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης είναι ένα 

φαινόµενο φνωστό στους βιολόγους από πολλά χρόνια. Στην πρώτη προσπάθεια 

συστηµατικής αποτίµησης της έκτασης και του ρόλου του κυτταρικού θανάτου κατά 

την διάρκεια της ανάπτυξης, διέκριναν τρείς τύπους κυτταρικού θανάτου. Τον 

ιστογενετικό τύπο, που αφορά κύτταρα που έχουν εισέλθει στο στάδιο της 

διαφοροποίησης (πράγµα που συµβαίνει συνήθως στο νευρικό σύστηµα), τον 

µορφογενετικό τύπο που παρατηρείται νωρίς στην ανάπτυξη και ευθύνεται για τις 

µορφολογικές αλλαγές των αναπτυσσόµενων κατασκευών και τέλος τον 
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φυλογενετικό τύπο που συνδέεται µε την απάλειψη υπολειµµατικών εµβρυϊκών 

µορφών (πχ προνύµφες). Σήµερα είναι γνωστό ότι τα περισσότερα αν όχι όλα τα 

ζωικά κύτταρα διαθέτουν ένα ενδογενές πρόγραµµα αυτοκαταστροφής , το οποίο 

ενεργοποιείται από σήµατα ενδοκυτταρικής ή εξωκυτταρικής προέλευσης, ενώ 

γενετικές µελέτες σε ασπόνδυλα επέτρεψαν την αποµόνωση γονίδιων που είναι 

απαραίτητα για την επαγωγή του προγραµµατισµένου κυτταρικού θανάτου. Ο 

προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος διαφέρει από την κυτταρική νέκρωση, που 

προκαλείται υπό την επίδραση µηχανικών ή τοξικών παραγόντων και χαρακτηρίζεται 

από κυτταρική λύση και φλεγµονώδη αντίδραση. Ανάµεσα στους διάφορους 

µορφολογικούς τύπους υπό τους οποίους εµφανίζεται  ο προγραµµατισµένος 

κυτταρικός θάνατος ξεχωρίζει αυτός που χαρακτηρίζεται ως απόπτωση και 

διακρίνεται  από σταδιακή πύκνωση της χρωµατίνης και κατάτµηση αρχικά του 

πυρήνα και στη συνέχεια του κυτταροπλάσµατος µέχρι τη φαγοκυττάρωση του 

θνήσκοντος κυττάρου από γειτονικά κύτταρα ή ειδικευµένα φαγοκύτταρα.  

 Στο νευρικό σύστηµα κεντρικό και περιφερειακό, ο φυσιολογικός κυτταρικός 

θάνατος είναι ένα µείζον γεγονός που συνοδεύει τη γένεση και τη διαφοροποίηση των 

κυτταρικών στοιχείων. Αφορά τους περισσότερους, αλλά όχι όλους τους νευρωνικούς 

πληθυσµούς και το ποσοστό  των θνησκόντων νευρικών κυττάρων  κατά την 

ανάπτυξη κυµαίνεται µεταξύ 15 και 85%. Τα νευρικά κύτταρα θνήσκουν για 

διαφορετικούς λόγους και µε µηχανισµούς που προσδιορίζονται σε µεγάλο βαθµό 

από το ερέθισµα που επάγει τον κυτταρικό θάνατο.  

Σύµφωνα µε την νευροτροφική θεωρία  οι τροφικοί παράγοντες 

προσλαµβάνονται από τις νευραξονικές απολήξεις και µεταφέρονται κεντροµόλα στο 

κυτταρικό σώµα προκειµένου να ασκήσουν τον ευεργετικό τους ρόλο. Η έλειψη 

τροφικών παραγόντων, ή η ανταγωνιστική αδυναµία κάποιων κυττάρων να τους 

χρησιµοποιήσουν προς όφελός τους , συνεπάγεται την απώλεια απαραίτητων για την 

επιβίωση των κυττάρων πρωτεϊνών, η ενδεχοµένως προκαλεί γονιδιακή έκφραση που 

ενεργοποιεί µοριακά γεγονότα, µεταξύ των οποίων τη σύνθεση πρωτεϊνών 

δολοφόνων που προκαλούν κυτταρικό θάνατο.  

Η έρευνα της αποµόνωσης και του ρόλου των νευροτροφικών παραγόντων, 

συγγενών µε τον NFG (νευροτροφίνες) ή όχι, προσφέρει καθηµερινά εντυπωσιακά 

ευρήµατα, αλλά οδήγησε και στη διαπίστωση ότι η επιβίωση ή ο θάνατος των 

νευρικών κυττάρων κατά την ανάπτυξη εξαρτάται και από άλλους παράγοντες , όπως 

τη νευρωνική δραστηριότητα και τον επαρκή προσαγωγό έλεγχο. Η ηλεκτρική 
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δραστηριότητα των νευρικών  κυττάρων επηρεάζει την παραγωγή και την αξιοποίηση 

των τροφικών παραγόντων, ενώ η επαρκής υποστήριξη τους από προσαγωγούς ίνες 

επιτρέπει στα νευρικά κύτταρα να παραµείνουν ηλεκτρικά δραστήρια, ή προσφέρει  

σε αυτά επιπλέον τροφικούς παράγοντες. Επιπλέον η επιβίωση ορισµένων 

νευρωνικών πληθυσµών εξαρτάται από τα επίπεδα  συγκεκριµένων ορµονών. Έχει 

διαπιστωθεί για παράδειγµα ότι ο κυτταρικός θάνατος  κατά τη µεταµόρφωση των 

αµφιβίων σχετίζεται µε  τα επίπεδα της θυροξίνης, ενώ η δηµιουργία φυλετικά 

δίµορφων πυρήνων στον νωτιαίο µυελό ή στον εγκέφαλο των τρωκτικών εξαρτάται 

από τα επίπεδα των ανδρογόνων ορµονών.  

Η περίοδος του κυτταρικού θανάτου δεν είναι ενιαία για όλο τα 

αναπτυσσόµενο νευρικό σύστηµα αλλά αποτελεί χαρακτηριστικό των επιµέρους 

νευρωνικών πληθυσµών. Κυτταρικός θάνατος εµφανίζεται αρχικά κατά τη διαδικασία 

µετατροπής της νευρικής πλάκας σε νευρικό σωλήνα, ενώ στη συνέχεια παρατηρείται 

σε συγκεκριµένους κυτταρικούς πληθυσµούς  κατά την διάρκεια της διαφοροποίησης 

των επιµέρους περιοχών του νευρικού σωλήνα, αλλά και κατά την ύστερη 

προγεννητική και πρώιµη µεταγεννητική περίοδο. Το γεγονός ότι ο θάνατος των 

νευρικών κυττάρων στις δύο τελευαίες περιόδους ακολουθεί την άφιξη των 

νευραξόνων τους στις περιοχές απολήξης τους ερµηνεύετα ως ένδειξη ότι τα παιδία 

προβολής  των νευρικών κυττάρων ελέγχου, διαµέσου των νευροτροφικών 

παραγόντων που παράγουν την έκταση του κυτταρικού θανάτου, προκειµένου να 

επιτευχθεί η απαραίτητη ισοροπία µεγέθους µεταξύ προσυναπτικών και 

µετασυναπτικών κυτταρικών πληθυσµών. Πολυάριθµα πειραµατικά µοντέλ 

επιβεβαιώνουν ότι ο κυτταρικός θάνατος συµβάλλει αλλάδεν εξαντλείται , στη 

νεπίτευξη ισορροπίας µεταξύ ανεξάρτητα παραγόµενων προσυναπτικών και 

µετασυναπτικών κυτταρικών πληθυσµών. Αντίθετα φαίνεται ότι εξηπηρετεί 

πολλαπλές σκοπιµότητες µεταξύ των οποίων την αποµάκρυνση κυττάρων που οι 

νευράξονες τους αποτυγχάνουν να φθάσουν στο στόχο τους ή φθάνουν σε λάθος 

στόχο, την αποµάκρυνση υπεράριθµων-επικίνδυνων κυττάρων, καθώς και κυττάρων 

που ο πρόσκαιρος αναπτυξιακός τους ρόλος έχει εξαντληθεί, ή τέλος τη δηµιουργία 

φυλετικά δίµορφων κατασκευών. 
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ΑΠΟΠΤΩΣΗ 
 

Η απόπτωση θεωρείται σαν φυσιολογική εξέλιξη στην ανάπτυξη του νευρικού 

συστήµατος και παίζει ρόλο στην εκφύλιση των νευρώνων και στην γήρανση.  

Προσδιορίζονται αρκετοί παράγοντες απόπτωσης  και σε αυτούς περιλαµβάνεται  η 

έλλειψη της νευροτρόπου υποστήριξης, οι νευροδιαβιβαστές, η νευροτοξική 

διαχείριση της πρωτεϊνικής  φωσφορυλίωσης και η οµοιόσταση του ασβεστίου, οι 

παράγοντες βλαβών στο DNA .   

 

 

 

 

 

 

 
 
Εικόνα 8.  
ένα κύτταρο που πεθαίνει από 
 απόπτωση 
www.sciencemuseum.org.uk   

 

 Η εξέλιξη όλων των νευρώνων περιλαµβάνει αρκετά ξεχωριστά 

νευρογεννητικά στάδια, όπως εισαγωγή, διαφοροποίηση,  πολλαπλασιασµό, 

µετανάστευση και σχηµατισµό αξονικών οδών και συναπτικών συνδέσεων, όπου 

προσδίδουν µια ειδική φυσιολογική λειτουργία σε κάθε νευρώνα.  Όµως σε πολλά 

µέρη του Κ.Ν.Σ. περίπου οι µισοί από τους νευρώνες περνούν ένα επί πλέον στάδιο 

στο οποίο η παλινδρόµηση οδηγεί εν τέλει στο θάνατο. Αυτή η µεγάλη σχετικά 

ποσότητα των νευρώνων που χάνονται  είναι η κοινή κατάληξη σε αρκετούς τύπους 

νευρώνων (κινητικοί, αισθητικοί, εσωνευρώνες, ολιγοδεντροκύτταρα, αυτόνοµοι 

κ.τ.λ.) , συµβαίνουν σε όλα τα σπονδυλωτά και εµφανίζονται αναµειγµένοι σαν 

προσαρµοστικοί µηχανισµοί κατά τη διάρκεια του νευρικού συστήµατος.  Η γενική 

εξήγηση του φαινοµένου είναι ότι η επιβίωση των αναπτυσσόµενων νευρώνων στα 

σπονδυλωτά εξαρτάται από ειδικούς νευροτρόπους παράγοντες που εκκρίνονται από 
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τα κύτταρα στόχους. Υπάρχει πειραµατική απόδειξη για την παραπάνω υπόθεση και 

αρκετοί νευροτροπικοί παράγοντες ονοµαζόµενοι νευροτροπίνες όπως  ο νευρικός 

αυξητικός παράγοντας (NGF),  ο εγκεφαλικά προερχόµενος νευροτροπικός 

παράγοντας (BDNF),  και οι νευροτροπίνες (ΝΤ) -3/4/5/ έχουν δείξει ότι προάγουν  

την επιβίωση  ειδικά αναπτυσσόµενων νευρώνων. Επί πλέον οι αναπτυσσόµενοι 

νευρώνες απαιτούν επίσης  σήµατα από άλλους  νευρώνες, κάποιοι απαιτούν ειδικές 

ορµόνες και ίσως κάποιοι απαιτούν σήµατα από γειτονικά γλοιακά κύτταρα. Λόγω 

αυτού η επιβίωση των νευρώνων απαιτεί ένα σύµπλεγµα διαφόρων παραγόντων και 

οποιαδήποτε ανισορροπία αυτών µπορεί να οδηγήσει στον κυτταρικό θάνατο. Η 

ωφέλιµη επίδραση αυτού του µηχανισµού  είναι το ότι αν και πολλοί τύποι των 

νευρώνων παράγονται σε υπερβολικά µεγέθη µόνο ένα ποσοστό έχει νευροτροπική 

υποστήριξη για επιβίωση και τα υπόλοιπα πεθαίνουν διευκολύνοντας  τον κατάλληλο 

στόχο των νευρικών συνδέσεων.       

 Το φαινόµενο του κυτταρικού θανάτου εκτός από το ότι δίνει ένα σηµαντικό 

χαρακτηριστικό στην ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος,  προκαλεί επίσης πολλές 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες. Πολλές νευρολογικές ασθένειες χαρακτηρίζονται από 

τη βαθµιαία απώλεια ειδικών οµάδων των νευρώνων και προκαλούν διαταραχές στις 

κινήσεις και στην λειτουργία του ΚΝΣ. Τέτοιες παθήσεις είναι η νόσος του  

Parkinson, η amyotrophic lateral sclerosis, η retinitis pigmentosa, αρκετές µορφές του 

παρεγκεφαλιδικού εκφυλισµού, η νωτιαία µυϊκή ατροφία και η νόσος Alzheimer. Η 

γήρανση η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως τελική φάση ενός οργανισµού, µπορεί 

επίσης να εκδηλωθεί από συγκεκριµένη  απώλεια νευρώνων από κυτταρικό θάνατο. 

Αρκετοί παράγοντες  όπως το οξειδωτικό στρες, η διεγερτική τοξικότητα, η 

ακατάλληλη οµοιόσταση ασβεστίου, η µυτοχονδριακή δυσλειτουργία και η έλλειψη 

νευροτρόπων παραγόντων, µπορούν να συµβάλλουν στης ασθένειες που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Οι υπάρχουσες αποδείξεις υποδηλώνουν ότι η επιβίωση 

των νευρώνων και ο θάνατός τους ρυθµίζονται από εσωτερικούς και εξωτερικούς 

παράγοντες που ζωτικό επακόλουθο την υγεία ενός οργανισµού. 
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Εικόνα 9 

Το διάγραµµα δείχνει 
τις βιοχηµικές 
ακολουθίες που είτε 
προωθούν την 
απόπτωση είτε 
προστατεύουν τα 
κύτταρα από το 
θάνατο. Αρνητικές 
συνθήκες υπάρχουν 
στο περιβάλλον των 
νευρώνων µε την 
ηλικία ή σε 
νευροεκφυλιστικές 
ασθένειες. Σε αυτές τις 
συνθήκες 
συµπεριλαµβάνονται  
τα µειωµένα επίπεδα 
τροφικών 

παραγόντων και αύξηση της οξειδωτικής πίεσης.  Αυξηµένα επίπεδα ενδοκυτταρικού 
ασβεστίου και ριζών προωθούν την παραγωγή των  προ-αποπτωτικών πρωτεϊνών. Αυτές οι 
πρωτεΐνες µπορούν να αλληλεπιδράσουν µε τα µιτοχόνδρια  προκαλώντας αποπόλωση στην 
µεµβράνη, δυσλειτουργία στα µιτοχόνδρια και επηρεάζουν τον προγραµµατισµό του 
κυτταρικού θανάτου. Αντιδρώντας σε αυτές τις ακολουθίες υπάρχουν αντι-αποπτωτικά 
σήµατα όπως η µετατροπή ουδών που δραστηριοποιούνται από νευροτροπικούς 
παράγοντες. Αυτά τα αντι-αποπτωτικά σήµατα µπορούν να διακόψουν τον κυτταρικό 
θάνατο  σε διαφορετικά επίπεδα. Πολλές από τις βιοχηµικές λειτουργίες που προστατεύουν 
από τον κυτταρικό θάνατο βρίσκονται στις συνάψεις, στους δενδρίτες αλλά και στο 
κυτταρικό σώµα. Ενεργοποίηση αυτών των ουδών πιστεύεται ότι είναι κρίσιµα για την 
νευρωνική επιβίωση της γήρανσης του εγκεφάλου. 
www.grc.nia.nih.gov/branches/lns/linkbc.htm 

  

 

Οι Kerr και συνεργάτες (1972) περιγράφουν δυο τύπους κυτταρικού θανάτου. 

O ένας ονοµάζεται κυτταρική νέκρωση, προέρχεται από βλάβη και προκαλεί 

φλεγµονή. Ο άλλος ονοµάζεται απόπτωση και είναι ο φυσιολογικός αναπτυσσόµενος 

τύπος µε πολλά διακριτά χαρακτηριστικά. Από µελέτες σε διαφορετικούς 

οργανισµούς και κύτταρα, ανακαλύφθηκαν  πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά της 

απόπτωσης. Οι πληροφορίες  ειδικών σηµάτων που λαµβάνουν οι νευρώνες 

ενεργοποιούνται και τα γονίδια που µορφοποιούνται  ειδικά στην απόπτωση είναι 

ατελέσφορα.  
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Εικόνα 10. απόπτωση Εικόνα 11. νέκρωση  

 

 

 

ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ 
ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ 

 

Οι Kerr και συνεργάτες (1972)  περιέγραψαν  τις µορφολογικές αλλαγές που 

συµβαίνουν κατά τον εξελικτικό κυτταρικό θάνατο σαν κυτταρική συρρίκνωση, 

µεµβρανική φυσαλίδα, χρωµατινική συµπύκνωση, και θρυµµατισµός του DNA. 

Αυτές οι αλλαγές  βρίσκονται κατά τη διάρκεια κυτταρικού θανάτου από τοξικές 

ουσίες, τραυµατισµό και ισχαιµία, όπου τα κύτταρα και  τα οργανίδια τους τείνουν 

στην διόγκωση και ρήξη  σε µια διεργασία που καλείται νέκρωση. Από αυτά τα 

ευρήµατα σηµειώνεται ότι  τα κύτταρα έχουν την ικανότητα για αυτοκαταστροφή µε 

την ενεργοποίηση ενός ενδογενή µηχανισµού όπου δεν είναι πλέον απαραίτητα ή 

έχουν υποστεί σοβαρή βλάβη.  Αυτή η φυσιολογικά σχετική διεργασία περιγράφεται 

σαν απόπτωση. Οι µορφολογικές αλλαγές που συµβαίνουν  κατά τη νέκρωση και την 

απόπτωση περιγράφονται στον πίνακα : 

 

ΝΕΚΡΩΣΗ   ΑΠΟΠΤΩΣΗ  
Χάσιµο της κυτταρικής οµοιόστασης  Χωρίς αρχικές κύριες αλλαγές 
Επηρεάζεται η µεµβρανική 
διαπερατότητα 

Αρχικά δεν φαίνονται  

Απώλεια καλίου, είσοδος νατρίου, 
απώλεια του δυναµικού της µεµβράνης 

∆εν εισέρχεται νάτριο, δεν υπάρχει  
αλλαγή στην  συγκέντρωση του καλίου στο 
κύτταρο. 
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∆ιόγκωση όλων των 
κυτταροπλασµατικών διαµερισµάτων 

Κυτταροπλασµατική συµπύκνωση 

Καταστροφή των µιτοχονδρίων και 
άλλων οργανιδίων 

Γενικά άθικτα οργανίδια 

 Προεξοχές από την κυτταρική επιφάνεια  
διαχωρίζουν τα αποπτωτικά σώµατα 

Μείωση της κυτταρικής ενέργειας 
(ΑΤΡ) 

∆εν υπάρχει µείωση της ενέργειας του 
κυττάρου 

Ελάττωση της µακροµοριακής 
σύνθεσης 

Απαιτείται ενεργοποίηση  µακροµοριακής 
σύνθεσης  

Επιδράσεις στα γειτονικά κύτταρα Προσβάλει διάσπαρτα κύτταρα  
Μείωση του συνόλου της χρωµατίνης Υψηλή συµπύκνωση της χρωµατίνης 
Παθητική ατροφία Ενεργητικός εκφυλισµός 
Κυτταρική διόγκωση Κυτταρική συρίκνωση 
 

Η ιδέα ότι  τα κύτταρα των ζώων δεσµεύονται αυτοκαταστροφικά κατά το ενυπάρχων 

πρόγραµµα είναι τώρα αποδεκτό και η περίοδος του προγραµµατισµένου κυτταρικού 

θανάτου (PCD) θεωρείται  ότι δίνει ένα µηχανιστικό νόηµα στη πραγµατική διάρκεια 

της απόπτωσης. Ο προγραµµατισµένος κυτταρικός θάνατος γενικά υποδηλώνει ότι 

κάθε θάνατος κυττάρου πραγµατοποιείται µέσω του προγραµµατισµού  του 

ενδοκυττάριου θανάτου, χωρίς να ενδιαφέρει τι το προκαλεί  και εάν ή όχι  εκθέτει 

όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της απόπτωσης. 
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Εικόνα 12 

Η απόπτωση συγκριτικά µε την 
νέκρωση. 
www.personalpages.umist.ac.uk 
page19.html 

 

 

 

 

ΕΠΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ 
  

Μεγάλη ποικιλία συνδυασµών και πειραµατικών συνθηκών  έχει βρεθεί ότι 

προκαλούν απόπτωση στα κύτταρα του νευρικού συστήµατος τα οποία ταξινοµούνται  

στον παρακάτω πίνακα: 

ΟΜΑ∆Α ΣΥΝΘΗΚΕΣ/ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
Νευροτρόποι παράγοντες 
Αποµάκρυνση της NGF από τη µέση 
καλλιέργεια 

 
Συµπαθητικοί νευρώνες 
Αισθητικοί νευρώνες στα 
κοτόπουλα 
Κινητικοί νευρώνες 

Αποµάκρυνση του ορού από τη µέση 
καλλιέργεια  

Νευρώνες του φλοιού 
Παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα 
Πολλαπλασιασµός των κυττάρων 
στην GT1-7 γραµµή 

1. 

Μείωση της ινσουλίνης Παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα 
2, Αλλαγές από υψηλή Κ+ (25mM) σε 

χαµηλή  (5mM) 
Παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα 
Παρεγκεφαλιδικοί νευρώνες 
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Αύξηση των διαµορφωτών της 
πρωτεϊνικής φωσφωρυλίωσης 

Νευρώνες του φλοιού 
Παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα 
Εµβρυονική καλλιέργεια 
αστροκυττάρων  
Συµπαθητικοί νευρώνες 
Νευρώνες του ιππόκαµπου 

3. 

Αναστολή πρωτεϊνικής φωσφατάσης Κύτταρα νεοβλαστώµατος TR-14, 
NT2-N 

Παράγοντες βλαβών στο DNA και 
νουκλεοζίδια 
 

 

Αναστολείς Τοποισοµεράσης -1 Νευρώνες του φλοιού 
Συµπαθητικοί νευρώνες 
Καλλιεργηµένοι νευρώνες 

4. 

Αναστολείς Τοποισοµεράσης -2  Συµπαθητικοί νευρώνες 
Καλλιεργηµένοι νευρώνες 

Τελεστές της οµοιόστασης ασβεστίου  
Ασβέστιο ιονοφόρο Α23187 και ιονοµισίνη Κεντρική κυτταρική νευρική 

γραµµή 

5 

Ενδοπλασµατική δικτυωτή  Ca2+  -ATPάση GT1-7 µυϊκή υποθαλαµική 
κυτταρική γραµµή 

6 Νευροδιαβιβαστές -∆ιεγερτικά αµινοξέα  
Γλουταµινικό Καλλιεργηµένοι νευρώνες 

Αποµονωµένοι νευρώνες του 
φλοιού 
Νευρώνες του ιππόκαµπου 

 

NMDA Καλλιεργηµένοι νευρώνες του 
φλοιού 
Παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα 

 Ντοπαµίνη Αρικές καλλιέργειες ραβδωτών 
Οσφρητική νευρική κυτταρική 
γραµµή 

7 Πεπτίδια και πρωτεΐνες   
Αµυλοειδή β-πεπτίδια Καλλιεργηµένοι νευρώνες του 

φλοιού 
Καλλιεργηµένοι νευρώνες του 
ιππόκαµπου 

Ανασυνδυασµένοι HIV-1 gp120 Νευρώνες του φλοιού µετά από  
ενδοεγκεφαλική χορήγηση 

 

∆ιαλυτές µακροφάγες πρωτεΐνες Καλλιεργηµένοι νευρώνες του 
ιππόκαµπου 

Οξειδωτικό στρες  
Ισχαιµία Εγκεφαλικοί νευρώνες 
Υποξία Ιπποκαµπικά νευρικά κύτταρα 

Νευρώνες που συγκαλλιεργούνται 
µε αστροκύτταρα 

8 

Υψηλή οξυγόνωση Καλλιεργηµένοι νευρώνες του 
ιππόκαµπου 
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 Υπεροξείδιο υδρογόνου Νευροβλάστωµα 
Λιπίδια  
κεραµίδιο Αρχική ανάπτυξη µεσεγκεφάλου 

Παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα 
Καλλιέργεια αστροκυττάρων 
Νευρώνες του ιππόκαµπου 

Ρετινοικό οξύ Εµβρυονικά βλαστοκύτταρα 
Λυσοφωσφατιδικό οξύ Καλλιεργηµένοι νευρώνες 

ιππόκαµπου 

9 

Χοληστερόλη Παρεγκεφαλιδικοί νευρώνες 
Ακτινοβολία  
Υπεριώδης Καλλιεργηµένοι παρεγκεφαλιδικοί 

νευρώνες 
Χ- ακτίνες Καλλιεργηµένοι νευρώνες του 

ιππόκαµπου 
Γ-ακτίνες  Εµβρυϊκοί νευρώνες αρουραίων 

Παρεγκεφαλιδικοί κοκκώδεις 
νευρώνες   

10 

Ιονίζουσα ακτινοβολία Καλλιεργηµένοι νευρώνες του 
ιππόκαµπου 
Καλλιεργηµένοι παρεγκεφαλιδικοί 
νευρώνες 

Νευροτοξικά  
ΜΡΡ+ Παρεγκεφαλιδικοί κοκκώδεις 

νευρώνες   
MDMA Υποµέλας τόπος 
Κοκαΐνη Νευρωνικές καλλιέργειες 
Εθανόλη  Παρεγκεφαλιδικοί κοκκώδεις 

νευρώνες   
κολχικίνη Παρεγκεφαλιδικοί κοκκώδεις 

νευρώνες   

11. 

Κυκλοεξιµίδιο Νευρωβλάστωµα Β50 και Β104 
κύτταρα 

 

 

Νευροτροπικοί παράγοντες 
 Μετά την ανακάλυψη του  NGF το 1950 προσδιορίστηκαν αρκετοί άλλοι 

παράγοντες ότι επηρεάζουν   την πρώιµη ανάπτυξη του νευρικού συστήµατος, 

επηρεάζοντας την επιβίωση των νευρώνων. Επιπροσθέτως µία µεγάλη οικογένεια 

κιτοκινών περιγράφεται ότι εµπλέκεται στην εξελικτική εξέλιξη των νευρώνων όπως 

και τα γλοιακά κύτταρα. Μεταξύ των κυτοκινών είναι ακτινοειδείς  νευροτροπικοί 

παράγοντες (CNTF) και χολινεργικοί διαφοροποιητικοί παράγοντες (CDF) οι οποίοι 

δείχνουν απόλυτη οµολογία µε τους ανασταλτικούς παράγοντες της λευχαιµίας. 

Επιπλέον  η αποµάκρυνση της NGF από την µέση καλλιέργεια οδηγεί στην 
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απόπτωση των συµπαθητικών νευρώνων, παροµοίως  η αποµάκρυνση  ορού από την  

µέση καλλιέργεια προκαλεί απόπτωση  στους νευρώνες του φλοιού, στα 

παρεγκεφαλιδικά  κοκκώδη κύτταρα, και στον ιππόκαµπο. Η στέρηση  της ινσουλίνης 

οδηγεί σε απόπτωση  των παρεγκεφαλιδικών κοκκώδη κυττάρων. Σε αντίθεση,  η 

χορήγηση  νευροτροπικής πρωτεΐνης προερχόµενης από τα γλοία S100β προάγει την 

απόπτωση στις καλλιέργειες αστροκυττάρων. 

 

∆ιαµορφωτές πρωτεϊνικής φωσφορυλίωσης  
 Αναστολείς της πρωτεϊνικής κινάσης και της πρωτεϊνικής φωσφατάσης 

δείχνουν ότι προάγουν την απόπτωση στα νευρικά κύτταρα. Η σταυροσπορίνη  

προκαλεί απόπτωση σε πολλούς τύπους κυττάρων όπως οι νευρώνες του φλοιού, οι 

εµβρυονικοί νευρώνες στα κοτόπουλα, τα παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα και  οι 

νευρώνες του συµπαθητικού. 

 

Παράγοντες βλαβών του DNA και νουκλεοτίδια 
 Πολλές έρευνες υποστηρίζουν ότι βλάβες στο DNA προκαλούν απόπτωση  σε 

πολλά είδη νευρώνων. Οι αναστολείς Τοποισοµεράσης -1 προκαλούν απόπτωση σε 

νευρώνες του φλοιού, συµπαθητικούς νευρώνες και καλλιεργηµένους νευρώνες.  Οι 

αναστολείς Τοποισοµεράσης -2  προκαλούν απόπτωση σε συµπαθητικούς νευρώνες 

και καλλιεργηµένους νευρώνες. 

 

Επιδράσεις της οµοιόστασης Ca2+  
 Αλλαγές στα επίπεδα του ενδοκυττάριου Ca2+ εξυπηρετούν σαν σηµαντικά 

σήµατα τη φυσιολογία του κυττάρου. Σύµφωνα µε αυτό ο χειρισµός καλλιεργηµένων 

νευρώνων και κυττάρων NCB-20 µε Ca2+   ιονοφόρα Α23187 ή ιονοµισίνη 

προκαλούν απόπτωση.   

 

Νευροδιαβιβαστές 
Από αρκετούς τύπους νευροδιαβιβαστών  είναι γνωστό ότι µόνο τα διεγερτικά 

αµινοξέα και η ντοπαµίνη προκαλούν απόπτωση στα νευρικά κύτταρα. Από τα 

διεγερτικά αµινοξέα η  γλουταµίνη,  το NMDA και το καïνικό οξύ- όλοι αγωνιστές 

των ιονοτρόπων υποδοχέων- οδηγούν σε απόπτωση τους καλλιεργηµένους νευρώνες, 
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τους πρόσφατα αποµονωµένους νευρώνες και τα παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα 

όπως και τους νευρώνες του ιππόκαµπου. Επειδή ο κεντρικός ρόλος της γλουταµίνης  

στο νευρικό σύστηµα είναι η ικανότητα να προκαλεί την απόπτωση  έχει αποτελέσει 

το θέµα για πολλές έρευνες. Παρατηρήσεις που εµφανίζονται  να συνδέουν την 

εισροή  Ca2+ και προϊόντα ελεύθερων ριζών συζητώνται παρακάτω. Το καϊνικό οξύ 

όταν  χορηγείται ενέσιµα σε ζώα, προάγει την απόπτωση στον ιππόκαµπο. Η 

ντοπαµίνη προκαλεί απόπτωση σε πρώιµες καλλιέργειες ραβδωτών νευρώνων. 

 

Πεπτίδια και πρωτεΐνες 
 Η αµυλοειδής β-πρωτεΐνη είναι ένα αµινοξιδικό πεπτίδιο το οποίο είναι το 

πρωταρχικό συστατικό στη νόσο Alzheimer και υποστηρίζεται ότι συµβάλλει στον 

εκφυλισµό των νευρώνων. Αυτό το πεπτίδιο ενεργοποιεί ένα αποπτωτικό µονοπάτι 

στους καλλιεργηµένους νευρώνες του φλοιού και του ιππόκαµπου. Η απόπτωση 

ενδέχεται να παίζει ρόλο στη παθογένεση του ανοσοποιητικού  κατά το  AIDS. 

Ενέσιµη χορήγηση  ενδοεγκεφαλικά στις κοιλίες ανασυνδυασµένου HIV-1 gp120 

προκαλεί απόπτωση στα κύτταρα  του νεοφλοιού σε αρουραίους αλλά όχι στον 

ιππόκαµπο. Μακροφάγα τα οποία προκαλούν φαγοκυττάρωση στα νεκρά κύτταρα 

µπορούν να συντελέσουν στο θάνατο ζωντανών νευρώνων όταν εισβάλουν στα 

εγκεφαλικά τραύµατα.  

Οξειδωτική πίεση  
 Υπάρχει απόδειξη ότι η οξειδωτική πίεση  παράγεται από διαφορετικές 

συνθήκες και µπορεί να οδηγήσει  στη νευρωνική απόπτωση. Στους εγκέφαλους των 

αρουραίων απόφραξη της µέσης εγκεφαλικής αρτηρίας προκαλεί  επιπτώσεις  στο  

πυρηνικό DNA και απόπτωση στους εγκεφαλικούς νευρώνες. Παροµοίως  τα CA1 

πυραµιδικά κύτταρα      στους εγκεφάλους των αρουραίων δείχνουν ευαισθησία στην 

απόπτωση που προκαλείται από υποξικό –ισχαιµικό αποτέλεσµα. Σηµαντική υποξία ή  

υψηλότερη οξυγόνωση (50%)  οδηγεί σε απόπτωση των κυττάρων του ιππόκαµπου. 

Τα υπεροξείδια οξυγόνου προκαλούν απόπτωση σε καλλιέργειες ανθρώπινου 

νεοβλαστώµατος και οξειδωτικό στρες  δια µέσω του γλουταµινικού προκαλεί 

απόπτωση  σε νευρώνες του φλοιού. Η 3-υδροξυκινουρενίνη είναι µία ενδογενής 

νευροτοξίνη της οποίας τα επίπεδα αυξάνονται σε αρκετές νευροεκφυλιστικές 

νόσους. Η 3-υδροξυκινουρενίνη προκαλεί απόπτωση σε καλλιεργηµένους ραβδωτούς 

νευρώνες δια µέσω  της γένεσης ενδοκυττάριου οξειδωτικού στρες. Αναστολή του 
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υπεροξειδίου δισµουτάση (SOD-1)  στη σπονδυλική στήλη προκαλεί αποπτωτικό 

εκφυλισµό των νευρώνων της σπονδυλικής στήλης συµπεριλαµβανοµένων των 

κινητικών νευρώνων.  

 

Νιτρικό οξύ  
 Το νιτρικό οξύ είναι πλέον γνωστό σαν σηµατοδοτικό µόριο µε πολλές 

λειτουργίες. Χειρισµός ενός ανθρώπινου νευροβλαστώµατος SH-SY5Y µε δότες 

νιτρικού οξέος οδηγούν στην απόπτωση. Η κυτοκίνη προκαλεί νευρωνική βλάβη 

µέσω ενός αποπτωτικού µηχανισµού  που εκκινείται από νιτρικό οξύ. 

 

Λιπίδια 
 Ένας αριθµός λιπιδίων εκκινούν απόπτωση σε καλλιεργηµένους νευρώνες και 

σε κάποιες κυτταρικές σειρές. Μεταξύ αυτών είναι το κεραµίδιο, το ρετινοϊκό οξύ, το 

λυσοφωσφατιδικό οξύ και η χοληστανόλη. Επιπροσθέτως η ακετυλοσφιγγοσίνη, η 

εξιλσφιγγοσίνη οδηγούν στην απόπτωση  καλλιεργηµένων µεσεγκεφαλικών 

νευρώνων, αστροκυττάρων και ιπποκαµπικών νευρώνων σαν γηγενή κεραµίδια.  

 

Ακτινοβολία 
 Η υπεριώδης ακτινοβολία και η ακτινοβολία Χ-ακτινών χρησιµοποιούνται 

σαν αποπτωτικά σε καλλιεργηµένους νευρώνες της παρεγκεφαλίδας και του 

ιππόκαµπου.  Σε αρουραίους 3 ηµερών παρατηρήθηκε θρυµµατισµός στο πυρηνικό 

DNA,  µετά από 15 λεπτά συνεχόµενης γ ακτινοβολίας, που είναι ένας δείκτης 

απόπτωσης. Παροµοίως η γ ακτινοβολία έδειξε συµπύκνωση του πυρήνα και 

θρυµµατισµό του DNA σε 17 ηµερών αρουραίο µετά από 5 ώρες.  Εµφανίζεται στα 

παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα µεγάλη ευαισθησία  στην γ ακτινοβολία κατά τις 

πρώτες 2 εβδοµάδες µεταγεννετικής ζωής στα ποντίκια και υφίστανται απόπτωση  in 

vivo σε απόκριση αυτής της ακτινοβολίας. Αυτές οι αποπτωτικές επιδράσεις  της γ 

ακτινοβολίας έχουν αναφερθεί επίσης στους καλλιεργηµένους παρεγκεφαλιδικούς και 

ιπποκαµπικούς νευρώνες.   
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Νευροτοξικά 
 Είναι εύλογο ότι οι µηχανισµοί δράσης  κάποιων νευροτοξικών  µπορεί να  

συνδεθεί µε ενεργοποίηση αποπτωτικών ουδών στους νευρώνες. Έτσι το ΜΡΡ+ 

προκαλεί απόπτωση σε καλλιέργειες παρεγκεφαλιδικών κοκκώδη νευρώνων. Αυτή η 

κατάληξη είναι η ενεργοποίηση µεταβολιτών που αντλούνται από την δράση της 

µονοαµινικής οξειδάσης στο ΜΡΤΡ, η οποία είναι εκλεκτική νευροτοξίνη των 

σκούρων ραβδωτών νευρώνων και χρησιµοποιείται ευρέως για να δηµιουργήσει την 

νόσο του  Parkinson στα ζώα.  Η αποπτωτικές επιδράσεις βρέθηκαν στα κύτταρα του 

υποµέλανος τόπου σε ποντίκια που τους χορηγούνταν   ΜΡΤΡ. Η ευρέως 

χορηγούµενη αµφεταµίνη (MDMA που καλείται επίσης έκσταση)  προκαλεί 

ψευδαισθήσεις, πανικό, ψυχώσεις και είναι κυτταροτοξική στους σεροτονινεργικούς 

νευρώνες. Η MDMA προκαλεί απόπτωση στους σεροτονινεργικούς νευρώνες του 

ανθρώπου και ειδικότερα στα κύτταρα JAR. 

  Η κοκαΐνη, αλλά όχι οι κύριοι της µεταβολίτες, προκαλεί το θάνατο στους 

εγκεφάλους των εµβρύων ποντικιών µε τα χαρακτηριστικά της απόπτωσης. Πρώιµες 

καλλιέργειες παρεγκεφαλιδικών κοκκώδη κυττάρων υφίστανται απόπτωση µε χαµηλό 

Κ+ και αυτό προλαµβάνεται µε NMDA. Η εθανόλη αναστέλλει την τροφική 

επίδραση της NMDA και έτσι προκαλεί απόπτωση στους νευρώνες της 

παρεγκεφαλίδας.  Παροµοίως η εθανόλη υποκινεί τον κυτταρικό θάνατο στους 

παρεγκεφαλιδικά κοκκώδη κύτταρα µε το να αναστέλλει την αντιαποπτωτική δράση 

των ινσουλινικών αυξητικών  παραγόντων.   

 Ο µεθυλ-υδράργυρος, ένα καθιερωµένο νευροτοξικό επιφέρει απόπτωση σε 

πρωταρχικές καλλιέργειες  παρεγκεφαλιδικών νευρώνων σε χαµηλές συγκεντρώσεις 

αλλά οδηγούν σε κυτταρικό θάνατο µε ένα µη κυτταρικό τρόπο στις υψηλές 

συγκεντρώσεις.   

 

 

 

 

 

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΠΟΠΤΩΣΗΣ  
  

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτή η  σηµαντικότητα της απόπτωσης  στην 

ρύθµιση του αριθµού και των ειδών των κυττάρων στις διάφορες περιοχές  του 
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αναπτυσσόµενου ΚΝΣ και ΠΝΣ. Έχει αποδειχτεί ότι κατά τη διάρκεια της 

εγκεφαλικής φλοιώδους νευρογένεσης, τα κύτταρα υφίστανται απόπτωση συχνά κατά 

τη 10η εµβρυϊκή ηµέρα αλλά από την 14η εµβρυϊκή µέρα, το 70% των κυττάρων του 

φλοιού πεθαίνουν και κατά την 18η εµβρυϊκή µέρα µόνο 50% των κυττάρων 

υφίστανται απόπτωση. Στον φλοιό των ενήλικων µόνο µερικά κύτταρα έχει βρεθεί ότι 

πεθαίνουν. Η πλειοψηφία των κυττάρων που υφίστανται απόπτωση παρατηρούνται 

σε ζώνες κυτταρικού πολλαπλασιασµού από ότι σε ζώνες µεταµιτωτικών νευρώνων. 

Επίσης αναφέρεται ένας ρόλος της απόπτωσης στην µυελινοποίηση των κυττάρων  

Schwann. Το 50% των νεογέννητων κυττάρων Schwann καλλιεργείται σε µέση 

ελεύθερη αξονική απόπτωση, η οποία  προστατεύεται από  την αύξηση 

διαφοροποιητικών παραγόντων στις προσφύσεις των κυττάρων Schwann, 

προτείνοντας ότι ο αριθµός των κυττάρων αυτών στην µυελινοποίηση των νεύρων 

ρυθµίζεται από την απόπτωση και εξαρτάται από την επιβίωση  των σηµάτων από 

τους άξονες.  

(Sastry , Kalluri Subba Rao, 2000) 

 
 
 
 
 

ΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ 
ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

  

Έχει αναφερθεί ότι η αρχική υπερπαραγωγή των νευρώνων, ακολουθείται από 

διαδοχική αλοιφή τους. Είναι πλέον γνωστό 80 χρόνια από την πρώτη αναφορά, ότι 

τα κύτταρα πεθαίνουν στο αναπτυσσόµενο νευρικό σύστηµα, αλλά η σηµαντικότητα 

αυτού του φαινοµένου δεν είχε εκτιµηθεί µέχρι την δηµοσίευση των  Hambuiger & 

Levi-Montalcini στο τέλος της δεκαετίας του 40, όταν µελέτησαν την ανάπτυξη των 

νωτιαίων γαγγλίων στα παιδιά. Βρέθηκε ότι υπάρχει µια περίοδος  στην φυσιολογική 

ανάπτυξη στην οποία σχεδόν το 50% των νευρώνων στα αισθητικά γάγγλια 

εκφυλίζονται. Επιπλέον εάν σε ένα πολύ πρώιµο στάδιο της ανάπτυξης  αφαιρεθεί 

ένα άκρο, σχεδόν όλα τα κύτταρα στα αντίστοιχα αισθητικά γάγγλια εκφυλίζονται. 

Επίσης ανέφεραν ότι συµβαίνει αντίστοιχος κυτταρικός θάνατος στον νωτιαίο µυελό 

και πρότειναν ότι είναι γενικό φαινόµενο στον σχηµατισµό του νευρικού συστήµατος. 
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Αυτό το συµπέρασµα µελετήθηκε ευρέως από διαδοχικές αναφορές στις οποίες 

αναλύθηκε ο κυτταρικός θάνατος. 

 Το φαινόµενο του θανάτου των νευρώνων θεωρείται ένα από τα πιο σπουδαία 

σε κάποια συστήµατα για το 85% του αρχικού αριθµού των νευρώνων. Επιπλέον τα 

ευρήµατα σε αυτή τη φάση του κυτταρικού θανάτου συµβαίνουν σε περιορισµένη 

περίοδο της φυσιολογικής ανάπτυξης, συνήθως κατά την περίοδο όπου τα κύτταρα 

σχηµατίζουν συνδέσεις στις περιοχές όπου στέλνονται οι άξονες τους, αυτό προτείνει  

ότι οι νέες κυτταρικές αλληλεπιδράσεις είναι σηµαντικός παράγοντας στον 

προσδιορισµό του θανάτου των νευρώνων.  Επιπλέον  ευρήµατα εάν το πεδίο  στόχος 

στο οποίο τα κύτταρα που έχουν αφαιρεθεί σε ένα πρόωρο στάδιο, υπάρχει ένας 

πρόσθετος κυτταρικός θάνατος που υποδηλώνει ότι οι κριτικοί παράγοντες είναι το 

να βρεθούν τα πεδία στόχοι από ότι τα ίδια τα κύτταρα.  Αυτές οι διαφορετικές 

παρατηρήσεις οδηγούν στην υπόθεση ότι στα περισσότερα µέρη του νευρικού 

συστήµατος υπάρχει  µια αρχική υπερπαραγωγή των νευρώνων και ότι οι άξονες των 

νευρώνων συναγωνίζονται µεταξύ τους για ένα περιορισµένο τελικό αποτέλεσµα στο 

σύνολό τους. Τα κύτταρα τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα πετύχουν συνάψεις στην 

περιοχή στόχο θα επιβιώσουν ενώ τα υπόλοιπα θα πεθάνουν.  

 Απόδειξή για αυτή την υπόθεση  αποτελεί η µελέτη για το παράγοντα 

ανάπτυξης των νεύρων (NGF). O παράγοντας ανάπτυξης των νεύρων, είναι µια 

σχετικά µικρή πρωτεΐνη γνωστή ως απαραίτητη για την επιβίωση των 

καλλιεργηµένων αισθητικών και συµπαθητικών νευρώνων. Έχει δειχθεί πρόσφατα 

ότι εάν προστεθεί εξωγενής NGF σε αναπτυσσόµενο έµβρυο, προστατεύει από τον 

φυσιολογικό νευρωνικό θάνατο τα αισθητικά γάγγλια. Για το υπόλοιπο νευρικό 

σύστηµα οι κατάλληλοι παράγοντες ανάπτυξης δεν είναι γνωστοί.  

 Ένας προφανής βιολογικός ρόλος, ο  φυσικά προερχόµενος κυτταρικός 

θάνατος, είναι ότι συνδυάζει το µέγεθος του κάθε αναπτυσσόµενου νευρωνικού 

πληθυσµού µε τις λειτουργικές ανάγκες της περιοχής στην οποία εκτιµάται. Επιπλέον  

ο νευρωνικός θάνατος µπορεί επίσης να είναι ένας αποτελεσµατικός τρόπος για την 

απόπτωση νευρικών κυττάρων τα οποία έχουν πραγµατοποιήσει λανθασµένες 

συνδέσεις κατά την ανάπτυξη. Στις περισσότερες περιπτώσεις σχεδόν όλα από τα 

παρεκκλίνοντα νευρικά κύτταρα εξαλείφονται µε τον φυσικό νευρωνικό θάνατο.  

 Σε µερικές ειδικές περιπτώσεις οι ορµόνες παίζουν καθοριστικό ρόλο για τα 

νευρικά κύτταρα που θα επιβιώσουν.  Για παράδειγµα οι περισσότερες σεξουαλικές 

διµορφικές µορφές  στο νευρικό σύστηµα αναπτύσσονται αρχικά µε την ίδια µορφή 
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στα δύο φύλλα, σε κάποια µετέπειτα στάδια  η επιβίωση των κυττάρων εξαρτάται 

από  την διαθεσιµότητα των κατάλληλων ορµονών του φύλλου. Εάν οι ορµόνες δεν 

είναι διαθέσιµες κατά την διάρκεια µιας κρίσιµης περιόδου στην ανάπτυξη, υπάρχει 

δευτερεύουσα ατροφία των νευρώνων και κάποια κύτταρα πεθαίνουν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ 

ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 
 

Η διεργασία που καθορίζει την ανάπτυξη και ωρίµανση του εγκεφάλου 

επιτελείται κατά τις ενδείξεις σε µεγάλο βαθµό στις συνάψεις. Τα συστήµατα των 

νευροδιαβιβαστών π.χ. σεροτονεργικό, χολινεργικό, ντοπαµινεργικό, κ.α., κατά την 

διάρκεια της ανάπτυξης και ωρίµανσης βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη µε δηµιουργία 

νέων διακλαδώσεων αλλά και µε αυτοπεριορισµό και κατάργηση περιττών. Οι 

διαδικασίες αυτές συνεχούς πλαστικότητας µπορεί, σύµφωνα µε τις ενδείξεις, να 

συνεχίζεται και µετά τις νεαρές ηλικίες. ∆υο συστήµατα νευροδιαβιβαστών, το 

σεροτονεργικό και το χολινεργικό, έχουν προσφάτως γίνει αντικείµενο σηµαντικής 

ερευνητικής προσπάθειας δεδοµένου ότι και τα δυο έχουν σηµαντικό ρόλο στην 

ανάπτυξη του εγκεφάλου. Προσβολή των συστηµάτων αυτών µπορεί να έχει 

σηµαντικές συνέπειες στις λειτουργίες που αυτά υποστηρίζουν. (Nelson, Bloom, 

1997) 

Η κυτταρική και συναπτική οργάνωση του νευρικού συστήµατος δεν καθορίζεται 

µόνο από την γονιδιακή ρύθµιση αλλά από διάφορους εξωτερικούς παράγοντες, όπως 

και από επιγενετικές επιδράσεις που διεξάγονται κατά την ανάπτυξη. Οι ορµόνες, οι 

νευροδιαβιβαστές, τα νευροπεπτίδια και ένα πλήθος  αναπτυξιακών παραγόντων 

δρουν στο σαν εξελικτικά σήµατα. Αυτά τα µόρια εµπλέκονται στην επιβίωση των 

νευρώνων  και στην νευρονική διαφοροποίηση, όπως και στην ανάπτυξη των 

νευρώνων και στον σχηµατισµό των συνάψεων. Η ανάπτυξη και η οργάνωση των 

νευρωνικών κυκλωµάτων ελέγχουν ένα ευρύ φάσµα σεξουαλικά διαφοροποιηµένων 

νευροενδοκρινολογικών συµπεριφορών  και γνωστικών λειτουργιών και στα δύο 

φύλα που επηρεάζονται από διαφορετικές  ειδικές ορµόνες  όπως τα οιστρογόνα και 
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τα ανδρογόνα. Η σηµαντικότητα των γονικών ορµονών  για την διαφοροποίηση του 

φύλου, είναι ένα καλό παράδειγµα για την επιγενετική ρύθµιση της ανάπτυξης του 

νευρικού συστήµατος. (Toran-Allerand et al, 1999) 

 

 

ΟΙΣΤΡΟΓΟΝΑ 
 

Tα οιστρογόνα ως γνωστόν δοµούν το σώµα και ενεργοποιούν τους γόνους 

των γυναικείων οργάνων αναπαραγωγής. Είναι επίσης γνωστό ότι έχουν επιδράσεις 

και στην ανάπτυξη της πνευµατικότητας, έχοντας πολλές θετικές επιδράσεις στον 

εγκέφαλο συµπεριλαµβάνοντας την επιρροή στην µνήµη.  Οι άντρες έχουν περίπου 

την µισή ποσότητα οιστρογόνων από ότι οι γυναίκες και θεωρείται ότι η 

τεστοστερόνη µετατρέπεται σε οιστρογόνα στον εγκέφαλό τους.  

 Οι επιδράσεις των οιστρογόνων στο ΚΝΣ είναι περιορισµένη σε σχέση µε τις 

επιδράσεις τους στο σύστηµα αναπαραγωγής. Παραδοσιακά θεωρούνται σαν την 

γυναικεία ορµόνη, της οποίας η κύρια δράση είναι η έναρξη της ωορρηξίας και 

υπάρχει κυρίως σε τρεις µορφές: 17β-οιστραδιόλη, οιστρόνη και οιστριόλη. Όµως και 

οι άντρες παράγουν οιστρογόνα. Επειδή τα επίπεδα οιστρογόνων στους άντρες είναι  

χαµηλότερα, πολλές εξελικτικές δράσεις των οιστρογόνων στον εγκέφαλο 

εξαρτώνται από την αρωµατοποίηση της τεστοστερόνης σε 17β-οιστραδιόλη. Η 17β-

οιστραδιόλη δεσµεύεται από τους υποδοχείς οιστρογόνων σε περιοχές του πρόσθιου 

εγκέφαλου όπως ο υποθάλαµος, η προοπτική περιοχή, ο φλοιός , ο ιππόκαµπος και τα 

αµύγδαλα για να προκαλέσουν τις επιδράσεις τους. 

 Τα οιστρογόνα έχει δειχτεί ότι  επηρεάζουν την  ανάπτυξη ή προωθούν τους 

νευρώνες προς τους στόχους τους κατά την ανάπτυξη του προσθίου εγκεφάλου. 

Πρώτα απόδείχτηκε ότι τα οιστρογόνα προάγουν τον εκλεκτικό εµπλουτισµό της 

νευρωνικής ανάπτυξης και διαφοροποίησης (στους άξονες και στους δενδρίτες). 

Αυτή η ικανότητα προώθησης της ανάπτυξης από τα οιστρογόνα, έχει επιβεβαιωθεί 

από πολλές µελέτες σε καλλιεργηµένα συστήµατά του εγκεφάλου.  Ο ερεθισµός από 

τα οιστρογόνα της ανάπτυξης των νευριτών, ρυθµίζεται εξελικτικά και δεν 

παρουσιάζεται στον ενήλικα εγκέφαλο των γυναικών. Όµως σαν αποτέλεσµα 

µείωσης της τροφικής υποστήριξης του εγκεφάλου, τα οιστρογόνα επιστρέφουν  και 

µπορούν να φανούν στην  ανάπτυξη και διαφοροποίηση των νευρωνικά 
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προερχόµενων δοµών όπως οι άξονες, οι δενδρίτες, οι δενδριτικές άκανθες και οι 

συνάψεις. 

 Οι µηχανισµοί που ευθύνονται σε αυτές τις διαφορετικές επιδράσεις των 

οιστρογόνων είναι πάρα πολλοί. Ο προσδιορισµός επιπλέον υποδοχέων οιστρογόνων 

και η απεικόνιση σύγκλισης των οιστρογόνων µε αυξητικούς παράγοντες σχετίζεται 

µε οδούς που τονίζουν την πολυπλοκότητα της δράσης των οιστρογόνων στο νευρικό 

σύστηµα. Στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο, ο συνδυασµός των οιστρογόνων και των 

νευροτροπικών σηµάτων µπορεί να απαιτεί να συνδυαστούν οι διαφορετικές 

επιδράσεις τους αποτελεσµατικά, αν όχι απολύτως. Η µεσολάβηση των δράσεων των 

οιστρογόνων, µε τις αλληλεπιδράσεις τοπικής σύνθεσης αυξητικών παραγόντων 

(όπως οι  νευροτροπίνες)  µπορεί να αντιπροσωπεύουν µηχανισµούς µε τους οποίους 

τα οιστρογόνα  ασκούν τον έλεγχο τοπικά και συµµετέχουν και στον ιστό και στις 

ιδιαιτερότητες των εξελικτικών σταδίων. Επιπλέον κατά την ανάπτυξη η αµοιβαία 

ρύθµιση των οισρογονικών και νευροτροπικών υποδοχέων προτείνει ότι το δυναµικό 

για αµοιβαία ρύθµιση µπορεί να επηρεάσει την γένεση και των δύο ειδών υποδοχέων. 

Τέλος για την ικανότητα των οιστρογόνων να ενεργοποιούν την σύνθεση των 

πρωτεϊνών που απαιτείται για την διαφοροποίηση των νευρώνων, την επιβίωση και 

την διατήρηση των λειτουργιών, τα οιστρογόνα και οι νευροτροπίνες δρουν σε 

αρµονία. Μπορεί να µην έχουν σηµαντικούς εξελικτικούς ρόλους αλλά µπορούν να 

µειώσουν την τρωτότητα  των νευρώνων στις νευρογενετικές ασθένειες και να 

αντισταθµίσουν την ανάπτυξη των νόσων αυτών στο νευρικό σύστηµα. (Toran-

Allerand et al, 1999) 
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Εικόνα 13 

Ο ρόλος των οιστρογόνων στην µνήµη είναι πιθανό να γίνεται µε το να επηρεάζει να 
λεπτά φυµάτια, τις άκανθες, που προεξέχουν από τους δενδρίτες. Οι άκανθες είναι τα 
σηµεία που γίνονται οι συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων. Οι παραπάνω εικόνες δείχνουν 
ότι δόσεις οιστρογόνων (αριστερά) προκαλούν µία αύξηση στον αριθµό των ακανθών σε 
ένα έµβρυο αρουραίου, συγκριτικά µε αυτό που δεν έλαβε συµπληρώµατα οιστρογόνων 
(δεξιά). Τα κύτταρα αυτά λήφθηκαν από περιοχές του εγκεφάλου υπεύθυνες για 
διαδικασίες µνήµης. 

www.web.sfn.org/content/Publications/BrainBriefings/estrogen.html  
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Η ακετυλχολίνη έχει κατά τις ενδείξεις σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

φλοιού ανάλογο µε εκείνον της σεροτονίνης σε άλλα δίκτυα του εγκεφάλου. Οι 

χολινεργικοί νευρώνες, αν και όχι πολυάριθµοι, προβάλλουν από τη βάση του 

εγκεφάλου (βασικό πυρήνα του Meynert) σε όλες τις περιοχές του νεοφλοιού και του 

ιππόκαµπου, έχοντας κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη δικτύων νευρώνων και συνάψεων 

που θα υπηρετήσουν περίπλοκες γνωστικές λειτουργίες στον ενήλικα, στις οποίες 

συµπεριλαµβάνεται η προσοχή και η µνήµη8. Υπάρχουν, επιπλέον, ενδείξεις ότι 

βλάβη στο χολινεργικό σύστηµα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης σχετίζεται µε 

νοητική καθυστέρηση. Ελλειµµατική λειτουργία του συστήµατος αυτού, λόγω 
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µειωµένου αριθµού χολινεργικών νευρώνων, έχει διαπιστωθεί στα σύνδροµα Down 

και Rett. Εικάζεται ότι το χολινεργικό σύστηµα µπορεί να αποτελέσει στόχο 

παρέµβασης προκειµένου να επιδιωχθεί βελτίωση σ' αυτό, σε περιπτώσεις νοητικής 

καθυστέρησης. (Berger, Sweeney, 2003) 

 

ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ  

Ο ειδικός ρόλος της σεροτονίνης για την ανάπτυξη του εγκεφάλου γίνεται 

εµφανής ήδη στα πρώτα στάδια της οντογένεσης στο έµβρυο. Παρατηρήσεις σε 

πειραµατόζωα έδειξαν ότι οι σεροτονεργικοί νευρώνες των πυρήνων της ραφής 

εµφανίζονται νωρίς και αναπτυσσόµενοι φθάνουν τους ντοπαµινεργικούς νευρώνες 

της µέλαινας ουσίας. Προγεννητική εξάντληση της σεροτονίνης µε π-

χλωροφαινυλαλανίνη καθυστερεί την νευρογένεση περιοχών όπου καταλήγουν οι 

σεροτονεργικοί νευρώνες, ενώ ενίσχυση της σεροτονίνης µε 5-µεθοξυτρυπταµίνη 

οδηγεί σε ανάλογη µε τη δόση αύξηση της νευρογένεσης όπου οι νευρώνες αυτοί 

επενεργούν. Περαιτέρω, η αναστολή της δράσεως της σεροτονίνης σε πειραµατόζωα 

κατά την διάρκεια της κυήσεως µε την χρήση εθανόλης έχει τερατογενετικά 

αποτελέσµατα. Παρόµοιος µηχανισµός τερατογένεσης ευθύνεται πιθανόν για στην 

γέννηση παιδιών µε εµβρυϊκό σύνδροµο οινοπνεύµατος από αλκοολικές µητέρες. Ας 

σηµειωθεί ότι στην γένεση του εµβρυϊκού συνδρόµου οινοπνεύµατος, κατά τις 

ενδείξεις, συµµετέχουν και άλλα συστήµατα νευροδιαβιβαστών (π.χ. ντοπαµινεργικό, 

χολινεργικό, γλουταµινεργικό). Συµπερασµατικά, η σεροτονίνη εµφανίζεται να έχει 

ένα διπλό ρόλο κατά την ανάπτυξη και ωρίµανση του εγκεφάλου, πρώτον, την 

αυτορρύθµιση των σεροτονεργικών νευρώνων και δεύτερον την ανάπτυξη άλλων 

νευρώνων στους οποίους αυτοί επιδρούν. (Whitaker, Azmitia,2001) 
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ΘΥΡEΟΕΙ∆ΙΚΕΣ ΟΡΜΟΝΕΣ 
 

Οι θυρεοειδικές ορµόνες ασκούν τη δράση τους πρωταρχικά σε πυρηνικό 

επίπεδο ρυθµίζοντας τη µεταγραφή των θυρεοειδικών γονιδίων . οι ορµόνες αυτές 

εισέρχονται στο κύτταρο, προχωρούν προς τον πυρήνα και δεσµεύονται στους 

ειδικούς υποδοχείς (TR). Υπάρχουν δύο είδη θυρεοειδικών υποδοχέων γνωστοί σαν 

TRa και TRβ. Οι δύο επικρατούσες ορµόνες είναι η τριιωδιοθυρονίνη (Τ3)  και η 

θυροξίνη (Τ4). Η Τ3 προσδένεται στους TR υποδοχείς µε µεγαλύτερη συγγένεια και 

συνεπώς θεωρείται ότι διαµεσολαβεί περισσότερο  στην δράση του πυρήνα. Η TR 

αλληλεπιδρά µε ειδική αλληλουχία στο DNA σαν ειδικά θυρεοειδικά στοιχεία 

(TREs). Θεωρείται ότι η TR δεσµεύεται στα TRE  σαν ετεροδιµερή, αρχικά µε τους 

ρετινοειδής  πυρηνικούς υποδοχείς  (RXR). Τα ειδικά θυρεοειδικά στοιχεία (TREs) 

βρίσκονται γενικά  στους πλησιέστερους προαγωγείς των Τ3 υπεύθυνων γονιδίων. Οι 

TR µπορούν να δεσµευτούν από τους TRE µε την παρουσία ή και την απουσία της 

Τ3. Κατά την απουσία της Τ3 οι υποδοχείς αλληλεπιδρούν µε µία οµάδα πυρηνικών 

πρωτεϊνών γνωστές ως συγκαταστολείς. Κατά την παρουσία της Τ3 οι υποδοχείς 

αλληλεπιδρούν µε συνεργασία.  

 Οι θυρεοειδικές ορµόνες δρουν στα δεσπόζοντα κύτταρα του εγκεφάλου, 

στους νευρώνες, στα ολιγοδεντροκύτταρα και στα αστροκύτταρα. Υπάρχουν 

διαφορές στη δράση των TR ισόµορφων   κατά την οντογένεση. Τα TRα  δρουν σε 

υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια των αρχικών σταδίων ανάπτυξης του εγκεφάλου και 

τα TRβ δρουν περισσότερο κατά την µετέπειτα ανάπτυξη του εγκεφάλου.  Αυτή η 

γενική δραση παρουσιάζεται σε δύο καλά αναγνωριζόµενους στόχους της 

θυρεοειδικής ορµόνης στον εγκέφαλο. Τα παρεγκεφαλιδικά κύτταρα (Purkinje) και 

τα ολιγοδεντροκύτταρα.   

 

Θυρεοειδικές ορµόνες στον  αναπτυσσόµενο εγκέφαλο 
 Η θυρεοειδικές ορµόνες παίζουν σηµαντικό ρόλο κατά την αρχική ανάπτυξη 

του εγκεφάλου, από το τρίτο τρίµηνο της εγκυµοσύνης έως περίπου τρεις µήνες µετά 

τη γέννηση. Έλλειψη των θυρεοειδικών ορµονών αυτές τις περιόδους επιφέρει 

µόνιµη ανεπάρκεια στην λειτουργία του εγκεφάλου, συµπεριλαµβανοµένων και της 

πνευµατικής  ανάπτυξης. Η χορήγηση των θυρεοειδικών ορµονών στο νεογέννητο 

αυτή τη περίοδο  µπορεί να προκαλέσει ανάκτηση της διανοητικής ικανότητας. 
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Καθυστέρηση της χορήγησης µετά τους τρεις µήνες θα επιφέρει µόνιµα ελλείµµατα 

στην διανοητική ανάπτυξη.  Επιπλέον παρότι η έλλειψη των ορµονών αυτών 

προκαλεί διαταραχές  στον αναπτυσσόµενο εγκέφαλο, οι υψηλές δόσεις χορήγησης 

είναι επίσης βλαβερές. 

Οι επιδράσεις του συγγενούς υποθυρεοειδισµού στη µάθηση έχει παρατηρηθεί σε 

πειράµατα µε ζώα. Ενήλικες αρουραίοι που είχαν υποθυρεοειδισµό κατά τη γέννηση, 

παρουσίασαν  χαµηλότερες µετρήσεις στην ικανότητα µάθησης τρόπων διαφυγής από 

τους φυσιολογικούς κάνοντας πολλά περισσότερα λάθη. Αντικατάσταση των 

ορµονικών επιπέδων µετά την 10 µέρα από τη γέννηση δεν επανέφερε τη βλάβη. 

Όπως και στις ανθρώπινες µελέτες αυτά τα δεδοµένα υποστηρίζουν την υπόθεση ότι 

κατά τη διάρκεια µιας συγκεκριµένης χρονικής περιόδου, η εγκεφαλική ανάπτυξη 

οδηγείται σε µία µη αντιστρέψιµη βλάβη της µαθησιακής ανάπτυξης. 

 

Θυρεοειδικές ορµόνες στον  ενήλικα εγκέφαλο 

 Οι θυρεοειδικές ορµόνες ασκούν τις περισσότερες επιδράσεις τους στην 

ωρίµανση του αναπτυσσόµενου εγκεφάλου. Μελέτες έχουν δείξει διανοητικές και 

ψυχολογικέ δυσλειτουργίες στους ενήλικες µε υποθυρεοειδισµό. Υπάρχουν δεδοµένα 

που συνδυάζουν τον υποθυρεοειδισµό µε κλινική κατάθλιψη. Τα επίπεδα του TSH 

στο πλάσµα δείχνουν το βαθµό του υποθυρεοειδισµού.  Μια σειρά από µελέτες 

δείχνουν ότι η χορήγηση θυρεοειδικών ορµονών ενισχύει την θεραπεία της 

κατάθλιψης.  

 Βλάβες της µνήµης, εξασθένηση της µάθησης  και ψυχοκινητική βράδυνση 

συνδυάζονται µε τον υποθυρεοειδισµό στον ενήλικα. Ελλείµµατα στην γνωστική 

δυσλειτουργία  εµφανίζονται να υπάγονται σε θεραπείες µε θυρεοειδικές ορµόνες. 

Επειδή αυτά τα συµπτώµατα συνδυάζονται επίσης και µε την κατάθλιψη είναι 

δύσκολο να ξεχωρίσουν τα νευροψυχιατρικά χαρακτηριστικά το ένα από το άλλο. 

Τελικά ο υποθυρεοειδισµός συνδέεται µε νευροψυχιατρικές αλλαγές όπως δυσκολία 

στη διαχείριση της συγκέντρωσης, αϋπνία, άγχος,  συναισθηµατική αστάθεια και 

διανοητικές δυσλειτουργίες. Είναι πιθανό  οι επιπτώσεις στον εγκέφαλο του υπό και 

υπέρ θυρεοειδισµού, είναι το αποτέλεσµα της δράσης της θυρεοειδικής ορµόνης στο 

περιφερικό σύστηµα. 
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Επίδραση της θυρεοειδικής ορµόνης στην ανάπτυξη του εγκεφάλου σε 

κυτταρικό επίπεδο. 

 Η πρόοδος στην ανάπτυξη των δενδριτών και των αξόνων, στον σχηµατισµό 

των συνάψεων, της µυελίνη, την κυτταρική µετανάστευση και τον πολλαπλασιασµό 

ειδικών πληθυσµών κυττάρων όπως τα γλοία  λαµβάνουν χώρα στην µετέπειτα 

ανάπτυξη του εγκεφάλου και ρυθµίζονται από την θυρεοειδική ορµόνη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 

 

 

 

 

 

Εικόνα48. Συναπτική πλαστικότητα (Peña 

de Ortiz) 

 
Ο όρος πλαστικότητα του εγκεφάλου προέρχεται από την ελληνική λέξη 

πλαστικός που σηµαίνει διαµόρφωση, και ανα φέρεται στην ικανότητα του 

εγκεφάλου τόσο στο  να µαθαίνει, να θυµάται και να ξεχνάει όσο και στην ικανότητα 

του να αναδιοργανωθεί και να επανέλθει  µετά από κάποια βλάβη.  

Τα παιδιά έχουν ενισχυµένη την ικανότητα για την εκµάθηση και τη µνήµη 

συγκριτικά µε τους ενήλικες, όπως φαίνεται από την δυνατότητά τους να µαθαίνουν 

µια δεύτερη γλώσσα, κάποιο µουσικό όργανο ή κάποιο περίπλοκο άθληµα. Τα παιδιά 

έχουν επίσης την αξιοπρόσεκτη ικανότητα να ανακτούν από πρόωρους 

τραυµατισµούς του εγκεφάλου, όπως καταδεικνύεται από την ικανότητά τους να 

ανακτούν την  γλώσσα µετά από αριστερή ηµισφαιριοεκτοµή.  

Μηχανισµοί της πλαστικότητας περιλαµβάνουν: κατ’ αρχάς µια αλλαγή στην 

ισορροπία της διέγερσης και παρεµπόδισης, δεύτερον µια  µακράς διάρκειας 
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ενδυνάµωση (LTP) ή µακροπρόθεσµη αποδυνάµωση (LTD), τρίτον µία αλλαγή στην 

ευερεθιστότητα της νευρωνικής µεµβράνης, και τέταρτον ανατοµικές αλλαγές οι 

οποίες απαιτούν µεγαλύτερη χρονική περίοδο. Οι συγκεκριµένες χρονικές αλλαγές 

περιλαµβάνουν τον σχηµατισµό νέων αξόνων και συνάψεων. (Kytak , Sobaniec, 

2004). 

Η πλαστικότητα των νευρικών κυττάρων βρίσκεται στη βάση των 

διαφορετικών τύπων µάθησης και µνήµης. Μπορεί να αναγνωριστεί σαν ειδικό 

υψηλό χαρακτηριστικό των νευρικών κυττάρων. Για την εξήγηση αυτών των 

µηχανισµών χρησιµοποιούνται µικροηλεκτροδιακή τεχνολογία, µέθοδοι βιοχηµείας 

και ηλεκτρονικά µικροσκόπια. Τα αποτελέσµατα των ερευνών για την πλαστικότητα 

και οι επιδράσεις της φύσης της στους διαφορετικούς τύπους των νευρώνων, έχουν 

περιγραφεί λεπτοµερώς και σε µεγάλη έκταση από διάφορες µελέτες σε σπονδυλωτά 

και ασπόνδυλα ζώα.  

 Η πλαστικότητα ενός νευρώνα µπορεί να οριστεί σαν µια αλλαγή στα 

λειτουργικά τµήµατά του. Η πλαστικότητα των συνάψεων έχει µελετηθεί ιδιαίτερα.  

Υπάρχει η ξεχωριστή οµοσυναπτική πλαστικότητα, η οποία περιορίζεται σε µια οδό 

ερεθισµάτων και  επιπρόσθετα  η ετεροσυναπτική πλαστικότητα, η οποία 

πραγµατοποιείται  υπό την επίδραση των γειτονικών συναπτικών επαφών ή από τους 

µετά-συναπτικούς νευρώνες. Η συναπτική πλαστικότητα  µπορεί να ολοκληρωθεί 

από τους προσυναπτικούς µηχανισµούς που ρυθµίζουν την σύνθεση και την 

απελευθέρωση ενός νευροδιαβιβαστή ή από αλλαγές που γίνονται κατά την 

επανενεργοποίηση της χηµικής ευαισθησίας της χηµικής µεµβράνης. Αρκετά 

πειράµατα  έχουν αποδείξει την επίδραση των ηλεκτρικά ευερέθιστων µεµβρανών 

στην αλλαγές της πλαστικότητας. (Boris, 1986) 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Περί το τέλος του προηγούµενου αιώνα ο Raymon y Cajal ήταν ο πρώτος που 

εξέφρασε την ιδέα ότι κατά τις διεργασίες της µάθησης µπορεί να συµβαίνουν 

αλλαγές στις συναπτικές συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων. Αυτή η υπόθεση µετέπειτά 

αναπτύχθηκε από στην θεωρία των κυτταρικής συναρµολόγησης του  Hebb το 1949. 

Κατά την οποία ο επαναλαµβανόµενος ερεθισµός  των ειδικών υποδοχέων προκαλεί 

αλλαγές στους εσωτερικούς µηχανισµούς που εµµένουν για κάποιο χρόνο µετά το 
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τέλος του ερεθίσµατος. Η παρατεταµένη διατήρηση ενός µνηµονικού ίχνους δια µέσω 

ενός προηγούµενου ερεθίσµατος συµβαίνουν σαν αποτέλεσµα  των δοµικών αλλαγών 

στις συνάψεις. (Boris, 1986).  

Το 1949 o Donald Hebb πρότεινε ένα οµοσυναπτικό κανόνα για την µνήµη 

µακράς διάρκειας στις βάσεις της ισχυροποίησης των συναπτικών συνδέσεων. 

Συγκεκριµένα ο Hebb πρότεινε ότι  ισχύς των συνάψεων µεταξύ δύο νευρώνων είναι 

αυξηµένη  για µεγάλο χρονικό διάστηµα όταν η πυροδότηση του µετασυναπτικού και 

µετασυναπτικού νευρώνα είναι στενά συσχετισµένοι στον χρόνο. Η ισχύς αυτή των 

συνάψεων είναι προϋποθέτει την πυροδότηση  του µετασυναπτικού νευρώνα από τον 

προσυναπτικό. Μετά από την πυροδότηση όταν οι δύο νευρώνες είναι 

ενεργοποιηµένοι, η αλλαγή του µετασυναπτικού νευρώνα είναι αυξηµένη. 

Επιπροσθέτως υποστήριξε ότι η συναπτική ισχύς  είναι εξαρτώµενη από το 

εισερχόµενο σήµα, όταν δύο νευρώνες πυροδοτούν συγχρόνως την σύναψη και 

αυξάνεται η ισχύς µεταξύ τους. Όµως άλλες συνάψεις ή άλλοι νευρώνες παραµένουν 

ανεπηρέαστοι. Η πρόταση λοιπόν του Hebb επισηµαίνει τα τρία αυτά 

χαρακτηριστικά, την οµοσυναπτική πλαστικότητα, των συσχετισµό των συνάψεων 

και την ιδιαιτερότητα του εισερχόµενου ερεθίσµατος.    

 Επειδή η συµπεριφορική διαδικασία  µάθησης όπως η ευαισθητοποίηση 

προέρχεται από  τα εισερχόµενα ερεθίσµατα οι Kandel & Tauc πρότειναν ένα 

δεύτερο ετεροσυναπτικό κανόνα για την ισχύ των συναπτικών συνδέσεων.  

Επηρεασµένοι από τα ευρήµατα των   Dudel & Kuffer για την προσωρινή µορφή της 

συναπτικής αναστολής, και από τα ευρήµατα µιάς διαρκούς διευκόλυνσης οι    

Kandel & Tauc σηµείωσαν ότι µία σύναψη µπορεί να γίνει πιο ισχυρή ή πιο αδύναµη 

χωρίς την απαίτηση της δραστηριότητας ούτε του προσυναπτικού ούτε του 

µετασυναπτικού νευρώνα σαν αποτέλεσµα ενός τρίτου διαµορφωτικού εσωνευρώνα. 

Οι ίδιοι πρότειναν µία επιπλέον ετεροσυναπτική διαµόρφωση η οποία µπορεί να 

λάβει δύο µορφές, την µη συσχετιζόµενη και την συσχετιζόµενη. Η µη συσχετιζόµενη 

είναι καθαρά ετροσυναπτική, όπου η εξαρτώµενη συνδυασµένη δραστηριότητα, 

συνδυάζει χαρακτηριστικά οµοσυναπτικών και ετεροσυναπτικών χαρακτηριστικών. 

Εδώ η επιρροή της ισχύος των ενδιάµεσων νευρώνων εµπλουτίζεται αν η 

πυροδότηση συνδυάζεται χρονικά µε  την πυροδότηση του προσυναπτικού κυττάρου.          

Οι µελέτες στα τέλη της δεκαετίας του 60 και στις αρχές του 70  εξερεύνησαν  τα 

δυναµικά της πλαστικότητας µακράς διάρκειας στις χηµικές συνάψεις του µαλακίου 
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Aplysia, των οστρακόδερµων και άλλων ασπόνδυλων , όπως και τον ιππόκαµπο και 

τον νωτιαίο µυελό των θηλαστικών, προβάλλοντας την αρχική αυτή απόδειξη και 

υποστηρίζοντας τους δύο αυτούς κανόνες. Αυτές οι µελέτες  επίσης έθεσαν δύο 

ερωτήµατα  για το ποίες πλαστικές παράγονται από τη µάθηση σε ένα συµπεριφορικό 

περιβάλλον,  εάν ναι, είναι ο χρόνος αρκετός να υποβοηθήσει την αποθήκευση της 

µνήµης;           

 Η πρώτη συστηµατική έρευνα για να προσδιοριστούν  τα δύο παραπάνω 

ερωτήµατα έγινε από τους Κupferman, Pinsker οι οποίοι προσδιόρισαν ένα κύκλωµα 

µεταξύ ειδικών νευρικών κυττάρων για το σιφόνι και το βράγχιο του µαλακίου 

Aplysia το οποίο µπορεί να τροποποιηθεί από δύο απλές µη συσχετιζόµενες µεθόδους 

µάθησης την εξοικείωση  και την ευαισθητοποίηση. Αυτό το νευρικό κύκλωµα 

αποτελείται από αισθητικούς νευρώνες οι οποίοι νευρώνουν το σιφόνι δηµιουργώντας 

άµεσες συνδέσεις στα κινητικά κύτταρα και έµµεσες συνδέσεις δια µέσω διαφόρων 

οµάδων διεγερτικών και ανασταλτικών νευρώνων. Στην εξοικείωση έχουµε την  

επανάληψη ενός ερεθίσµατος, όπως το ζώο µαθαίνει ότι το ερέθισµα είναι αβλαβές 

και παύει να αντιδρά η µείωση αυτή της συµπεριφοράς µπορεί να συνοδευτεί µε την 

µείωση στην ισχύ της ενδιάµεσης γλουταµινικής σύναψης µεταξύ των αισθητικών και 

των κινητικών νευρώνων.  Επιπλέον η επανάληψη ενός ερεθίσµατος για κάθε ένα 

αισθητικό νευρώνα στο κύκλωµα. Μειώνει την ισχύ των συνάψεων στους κινητικούς 

νευρώνες. Από την άλλη, η ευαισθητοποίηση είναι µία µορφή µάθησης όπου έχουµε 

µια την απόκριση σε ένα βλαβερό ερέθισµα στο κεφάλι ή την ουρά της Aplysia.   

Αυτή η µορφή της µάθησης, βρέθηκε ότι πραγµατοποιείται µε την αύξηση της 

ετεροσυναπτικής ισχύος στο ίδιο κύκλωµα συνδέσεων µεταξύ των αισθητικών και 

των κινητικών νευρώνων. (Bailey, 2000).      

 Κατά τη δεκαετία του 1960 εµφανίστηκαν µελέτες που ανέφεραν ότι 

επαναληπτικά ερεθίσµατα υψηλής συχνότητας σε νευρικές οδούς που κατέληγαν σε 

συγκεκριµένες περιοχές του φλοιού του εγκεφάλου πειραµατόζωων προκαλούσαν 

παρατεταµένη αύξηση της ηλεκτρικής διέγερσης αυτών των περιοχών (Andersen , 

Anderson, 1968). Το φαινόµενο αυτό, που αποδόθηκε στην αύξηση της 

νευροδιαβίβασης µεταξύ των προ- και των µετασυναπτικών συνδέσεων, αποτέλεσε 

το επίκεντρο της συζήτησης για το αν θα µπορούσε να αποτελεί κάποια έστω µορφή 

νευροφυσιολογικής µνήµης και ονοµάστηκε Ενδυνάµωση (potentiation). Το 1973 οι 

Bliss και Lømo ανέφεραν ότι κατάφεραν να προκαλέσουν διέγερση της 

διατιτραίνουσας οδού στον ιππόκαµπο αναισθητοποιηµένων κουνελιών και να 
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καταγράψουν εκφορτίσεις στην Οδοντωτή έλικα. Όταν τα χορηγούµενα ερεθίσµατα 

ήταν υψηλόσυχνα (100 Hz) και διάρκειας 10-100 δευτερολέπτων, τότε, 10 

δευτερόλεπτα µετά το τέλος του ερεθίσµατος, καταγραφόταν µία παρατεταµένη 

αύξηση της νευρωνικής απόκρισης, σε σύγκριση µε τη απόκριση που κατέγραφαν 

πριν το υψηλόσυχνο ερέθισµα, αύξηση που διαρκούσε ως και 10 ώρες. Το φαινόµενο 

αυτό το ονόµασαν Μακρόχρονη Ενδυνάµωση (Long-Term Potentiation ή LTP) (Bliss 

& Lømo, 1973). Στη συνέχεια βρέθηκε ότι η LTP µπορεί να διαρκέσει πολύ 

περισσότερο (σε µη αναισθητοποιηµένα ζώα που έφεραν διαρκώς εµφυτευµένα 

ηλεκτρόδια η LTP διαρκούσε ως και 16 εβδοµάδες), και ότι είναι δυνατόν να 

προκαλέσει µακροχρόνιες αλλαγές στην ηλεκτρική δραστηριότητα των ιπποκαµπικών 

νευρώνων .          

  O Olton και οι συνεργάτες του (Olton et al, 1978) πειραµατίστηκαν µε 

επίµυες, που έφεραν ηλεκτρόδια µονιµοποιηµένης εµφύτευσης στον ιππόκαµπο, σε 

δοκιµασίες µάθησης σε ακτινωτό λαβύρινθο. Παθητική καταγραφή κατά τη διάρκεια 

της εκπαίδευσης αποκάλυψε έναν ρυθµό υψηλόσυχνων εκφορτίσεων στην 

ιπποκαµπική περιοχή (της τάξης των 4-10 Hz) που όταν προκληθεί πειραµατικά ανά 

200 msec προκαλεί LTP που διαρκεί για εβδοµάδες. Ο ρυθµός αυτός ονοµάστηκε 

"ρυθµός θ-ριπής" (theta burst pattern) και θεωρήθηκε πως σχετίζεται µε τις διεργασίες 

µάθησης και µνήµης.         

 Η παραπάνω διαδικασία αναστέλλεται αν χορηγηθούν ανταγωνιστές των 

υποδοχέων NMDA, όπως η ουσία 2-αµινο-φωσφονοπεντατονάτη (ΑΡ5), συνεπώς 

αναγκαία συνθήκη για την Πρόκληση της LTP αποτελεί ή ενεργοποίηση αυτών των 

υποδοχέων. Παρόµοια είναι τα αποτελέσµατα αν διακοπεί η προσαγωγή του ρυθµού-

θ στον ιππόκαµπο. O ρυθµός-θ όµως φέρεται στον ιππόκαµπο µέσω διαφραγµατο-

ιπποκαµπικών οδών που είναι κυρίως χολινεργικές. 'Ήταν λοιπόν αναµενόµενο η 

χορήγηση αντιχολινεργικών ουσιών, όπως η σκοπολαµίνη, να διαταράσσει τη 

διαδικασία µάθησης σε ανθρώπους και ζώα. Πειράµατα αυτού του είδους, όπου τη 

χορήγηση υψηλόσυχνου ερεθίσµατος συνόδευε η τεχνητή αναστολή της λειτουργίας 

κάποιου κυτταρικού µηχανισµού, αποκάλυψαν τις αναγκαίες συνθήκες που 

απαιτούνται για την εµφάνιση της LTP. Το φαινόµενο της LTP µπορεί να χωριστεί σε 

τρία στάδια: την Πρόκληση (induction), τη Σταθεροποίηση (consolidation) και την 

'Έκφραση (expression) (Bliss, Collingridge, 1993). 'Έχοντας περιγράψει λεπτοµερώς 

τα νευροφυσιολογικά χαρακτηριστικά της LTP η έρευνα στράφηκε προς τους 

κυτταρικούς µηχανισµούς της. Ως φαινόµενο καθαρά προκλητό το ενδιαφέρον 
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σηµείο ήταν να γίνουν γνωστοί οι κυτταρικοί µηχανισµοί που ενεργοποιούνται στα 

τρία στάδια της LTP καθώς και το τι συµβαίνει όταν οι µηχανισµοί αυτοί 

αναστέλλονται. Επίσης, εφόσον έχει βρεθεί πως η LTP απαντάται και σε άλλες 

περιοχές του εγκεφάλου, θα έπρεπε να διερευνηθεί αν οι µηχανισµοί στις περιοχές 

αυτές είναι ίδιοι, όµοιοι ή διαφορετικοί.       

 Το 1979 οι Levy και Stewart, δουλεύοντας σε τοµές της CA1 περιοχής του 

ιππόκαµπου αρουραίου, παρατήρησαν πως αν, αντί για το υψηλόσυχνο προσυναπτικό 

ερέθισµα που προκαλεί LTP, οι νευρώνες της περιοχής δεχτούν ερέθισµα χαµηλής 

συχνότητας της τάξης 1-5Hz επί 15 λεπτά, τότε οι µετέπειτα αποκρίσεις τους ήταν 

σηµαντικά µικρότερες συγκριτικά µε πριν το ερέθισµα. Αυτό το φαινόµενο 

ονοµάστηκε Μακρόχρονη Αποδυνάµωση (Long-Term Depotentiation ή LTD) και 

αµέσως δηµιούργησε έντονο ενδιαφέρον καθώς προσέφερε ισχυρή στήριξη στους 

υποστηρικτές της συναπτικής µνηµονικής εγχάραξης. 'Ήταν προφανές πως για να 

λειτουργεί ένα σύστηµα αποθήκευσης πληροφοριών στις νευρωνικές συνάψεις θα 

έπρεπε αυτές τόσο να ενδυναµώνουν σε κάποιες περιοχές όσο και να αποδυναµώνουν 

σε αντίστοιχες άλλες         

 Τις δεκαετίες του ’80 και ’90 πολύς ενθουσιασµός είχε προκληθεί από τις νέες 

ιδέες για τους µηχανισµούς του εγκεφάλου. Ήταν γνωστό ότι υποξία/ισχαιµία  που 

διαρκεί περισσότερο από λίγα λεπτά µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες 

στον εγκέφαλο. Η περαιτέρω έρευνα  έχει δείξει ότι η επαναδιάχυση µπορεί να 

προκαλέσει µεγαλύτερη βλάβη από ότι η υποξία µόνη της. Ο µηχανισµός της βλάβης 

που προέρχεται από επαναδιάχυση, θεωρείται ότι περιλαµβάνει την παραγωγή 

ελευθέρων βάσεων  οξυγόνου. Οι ελεύθερες βάσεις οξυγόνου προκαλούν µια 

αλυσιδωτή αντίδραση στην απόπτωση του νευρικού κυττάρου. Περαιτέρω οι 

ελεύθερες βάσεις προκαλούν ζηµιά στο νευρικό κύτταρο η οποία µεταδίδεται στα 

γειτονικά κύτταρα. Ι (Kytak , Sobaniec, 2004)    

 Στις αρχές της δεκαετίας του ΄80 οι έρευνές είχαν εστιαστεί στις µελέτες των 

γεγονότων µακράς διάρκειας. Βρέθηκε ότι η µνήµη στα ασπόνδυλα έχει φάσεις όπως 

έχει δειχτεί και προηγουµένως για τα σπονδυλωτά.  Αν και ένα επώδυνο ερέθισµα 

στην ουρά της Aplysia οδηγεί σε µικρής διάρκειας ευαισθητοποίησης των 

αντανακλαστικών, που διαρκεί µερικά λεπρά. Πέντε ή και περισσότερες δοκιµές 

οδηγούν σε µακράς διάρκειάς ευαισθητοποίηση η οποία διαρκεί αρκετές µέρες και 

απαιτεί τη σύνθεση νέων πρωτεϊνών.  Φαίνεται ότι ο διαχωρισµός µεταξύ µεταξύ των 

φάσεων  στην ανάπτυξη µνήµης σε συµπεριφορικό επίπεδο, επιδρά επίσης σε 
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µοριακό επίπεδο. (Bailey, 2000)      

 Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 1980 είχαν βρεθεί και άλλα σηµαντικά 

χαρακτηριστικά της LTP. Καταρχήν µπορούσε να προκληθεί στην περιοχή CA1 του 

ιππόκαµπου όχι µόνο οµοσυναπτικά, µέσω χορήγησης υψηλόσυχνου ερεθίσµατος 

στην διατιτραίνουσα οδό, αλλά και ετεροσυναπτικά (συνειρµικά), µέσω δύο 

ανίσχυρων ερεθισµάτων που από µόνα τους αδυνατούν να προκαλέσουν LTP (Chang 

& Greenough, 1984). Επιπλέον, LTP µπορεί να προκληθεί από ερέθισµα (tetanus) 

πολύ µικρής διάρκειας, λιγότερο από δευτερόλεπτο, σε συχνότητες σαφώς µέσα στο 

εύρος της φυσιολογικής ηλεκτρικής δραστηριότητας των νευρώνων (Collingridge et 

al, 1983), γεγονός που είναι πολύ ενδεικτικό ότι, ως πειραµατικό παράδειγµα, δεν 

έρχεται σε αντίθεση µε ότι πραγµατικά συµβαίνει στον εγκέφαλο των θηλαστικών. 

Τέλος, βρέθηκε πως η LTP µπορεί να διαρκέσει µεγάλο χρονικό διάστηµα, καθώς 

όταν προκλήθηκε σε µη αναισθητοποιηµένα ζώα η διάρκειά της δεν έφθινε ούτε µετά 

και από αρκετές εβδοµάδες (Nicoll et al, 1988), απαραίτητη προϋπόθεση για να 

µπορεί να αποτελέσει το µοντέλο µελέτης της µακροπρόθεσµης µνήµης.  

 'Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα πειραµατικά σχήµατα µάθησης και µνήµης 

επινοήθηκε από τον Morris του πανεπιστηµίου St. Andrews της Σκοτίας (Morris et al, 

1982). Ο υδάτινος λαβύρινθος του Morris είναι εύκολο να αναπαραχθεί και υπερτερεί 

έναντι του κλασσικού ακτινωτού καθώς ο ερευνητής µπορεί να ρυθµίζει τα 

ερεθίσµατα και τα σηµεία αναφοράς που χρησιµοποιεί το πειραµατόζωο (π.χ. στην 

κλασσική του µορφή δεν ήταν δυνατόν να αποκλειστεί η χρήση και οσφρητικών 

σηµείων αναφοράς). Για το λόγο αυτό χρησιµοποιήθηκε ευρέως από εργαστήρια σε 

όλο τον κόσµο σε συνδυασµό µε ηλεκτρική πρόκληση και/ή καταγραφή LTP, 

γεγονός που δηµιούργησε µεγάλο όγκο συγκρίσιµων πειραµατικών δεδοµένων που 

συνέδεσαν την LTP µε τις διαδικασίες της µάθησης και µνήµης.    

 Το γεγονός που ξάφνιασε την επιστηµονική κοινότητα στις αρχές της 

δεκαετίας του 1990 δεν ήταν το ότι οι νευρώνες είναι ικανοί τόσο για ενδυνάµωση 

όσο και για αποδυνάµωση των συναπτικών τους συνδέσεων (Kirkwood & Bear, 1994 

). Τέτοια συναπτική πλαστικότητα ήταν αναµενόµενη από την εποχή του Donald 

Hebb . Το εκπληκτικό ήταν η ανακάλυψη πως αυτή η πλαστικότητα µπορεί να συµβεί 

στις συγκεκριµένες, ίδιες συνάψεις, ανάλογα µε το ιστορικό της δραστηριότητάς 

τους, κάτι που σήµαινε πως η µνηµονική εγχάραξη ίσως να αποτελεί υπονευρωνική 

και όχι νευρωνική λειτουργία.       

 Η ικανότητα της ίδιας σύναψης να εναλλάσσει το είδος της απόκρισής της σε 
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ένα προσπίπτον ερέθισµα αποτελεί πολύ ισχυρό επιχείρηµα υπέρ του µνηµονικού 

µοντέλου µέσω LTP και LTD - ιδιαίτερα για την περιοχή CA1 του ιππόκαµπου, όπου 

έχει βρεθεί πως η τροποποίηση της συναπτικής αποκρισιµότητας είναι συνειρµικό 

φαινόµενο, αφού η πρόκλησή τους απαιτεί την συνενεργοποίηση πολλών συνάψεων 

του ίδιου νευρώνα. Η αναζήτηση του συνολικού µηχανισµού πλαστικότητας αποτελεί 

για χρόνια το αντικείµενο έντονης έρευνας.       

 Το 1992 οι Xiao και Lynch έδειξαν πως είναι δυνατό να αναστραφεί το 

φαινόµενο της LTP µε χαµηλόσυχνο ερέθισµα. Λίγο αργότερα οι Ο' Dell και Kandel 

(1994) έδειξαν πως είναι δυνατόν να εξαλειφθεί το φαινόµενο σταθεροποιηµένης 

LTP µε τη χορήγηση χαµηλόσυχνου ερεθίσµατος και µάλιστα πως αυτό απαιτεί την 

ενεργοποίηση φωσφατασών -µε µηχανισµό που περιλαµβάνει την ηλεκτρική 

απόφραξη και ενεργοποίηση των υποδοχέων NMDA- όπως δηλαδή και η πρόκληση 

της LTP.  

 

 

ΕΡΕΥΝΕΣ  ΣΤΗΝ APLYSIA 
 
 

Εικόνα 49.   
Aplysia Californica 
www.whfreeman.com/college/pdfs/kolb 
_whishaw_2e/lo_res_pdfs/CH05.qxd.pdf 
 

 

Η Aplysia είναι ένα υδρόβιο µαλάκιο το οποίο στην πλήρη ανάπτυξή του είναι 

λίγο µικρότερο από το ανθρώπινο χέρι.  Είναι το ιδανικό υποκείµενο για πειράµατα 

µάθησης. Έχει λιγότερους νευρώνες από κάθε σπονδυλωτό ενώ πολλοί από τους 

νευρώνες είναι ευµεγέθεις (µε διάµετρο ως και  1 mm). Επί πλέον σε αντίθεση µε τα 

σπονδυλωτά οι νευρώνες της είναι εύκολα αναγνωρίσιµοι και σχεδόν πανοµοιότυποι 

από άτοµα σε άτοµο. (Kalat, 1998). Έχει περίπου 20000 νευρώνες κάποιοι από τους 

οποίους µπορούν να προσδιοριστούν πολύ εύκολα από τους ερευνητές που µελετούν 

τα νευρικά της κυκλώµατα µε τις ελάχιστες συνάψεις.     
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 Η εξοικείωση στην Aplysia αναφέρεται στην µείωση της έντασης της 

αντίδρασης σε ένα ερέθισµα, οι επαναλαµβανόµενες παρουσιάσεις του οποίου δε 

συνοδεύονται από αλλαγές σε άλλα ερεθίσµατα. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να 

καταδειχτεί µετά από επανειληµµένη διέγερση  των βραγχίων της µε ψεκασµό 

θαλασσινού νερού. Τις πρώτες φορές αποσύρει τα βράγχιά της αλλά ύστερα από 

πολλές επαναλήψεις παύει να αντιδρά. Μπορούµε  να αποκλείσουµε πολλούς από 

τους πιθανούς µηχανισµούς εγκαθίδρυσης της εξοικείωσης όπως και την υπόθεση 

µυϊκής κόπωσης. ∆ια της ατόπου απαγωγής καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η  

 

Εικόνα . 50 (αριστερά)  1. . το βράγχιο αποµακρύνεται µε τον ψεκασµό του νερού. 2. µετά 
από επανειληµµένο ερεθισµό το βράγχιο δεν αποµακρύνεται πια αποδεικνύοντας 
συνήθεια, 3. ο αισθητικός νευρώνας ερεθίζει τον κινητικό νευρώνα  για να παραχθεί η 
κίνηση του βραγχίου πριν τον συνεχή ερεθισµό. (δεξιά) 1. µετά την απόκτηση της 
εξοικείωσης η εισροή των ιόντων καλίου µειώνεται, 2. µε αποτέλεσµα µείωση της 
απελευθέρωσης του νευροδιαβιβαστή στην προσυναπτική µεµβράνη, 3.  και µείωση της 
αποπόλωσης της µεµβράνης. 

www.whfreeman.com/college/pdfs/kolb_whishaw_2e/lo_res_pdfs/CH05.qxd.pdf 
 

εξοικείωση προκαλείται από κάποια αλλαγή στη σύναψη του αισθητικού και του 

κινητικού νευρώνα. Για να καθορίσουν την φύση αυτής της αλλαγής µέτρησαν τα 

διεγερτικά µετασυναπτικά δυναµικά στον κινητικό νευρώνα , ενώ λάµβανε χώρα η 

εξοικείωση . καθώς η εξοικείωση εγκαθίστατο το µέσο µέγεθος των µετασυναπτικών 

δυναµικών µειωνόταν αλλά κάθε µετασυναπτικού δυναµικό παρέµενε ένα ακέραιο 

πολλαπλάσιο του quantum της αντίδρασης της µεµβράνης το οποίο προφανώς 

βασίζεται στην απελευθέρωση ενός quantum νευροδιαβιβαστή. Από τα δεδοµένα 

αυτά συµπεράθηκε ότι η εξοικείωση αντανακλά µία µείωση στην απελευθέρωση 
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νευροδιαβιβαστή από το προσυναπτικό κύτταρο. (Kalat, 1998).   

 Μετά από ένα ισχυρό ηλεκτροσόκ ή οποιοδήποτε άλλο έντονο ερέθισµα ένα 

άτοµο υφίσταται ευαισθητοποίηση και παρουσιάζει υπεραντιδραστικότητα σε ήπια 

ερεθίσµατα. Κατά τον ίδιο τρόπο ένα έντονο δυσάρεστο ερέθισµα σε οποιοσήποτε 

σηµείο του σώµατος µιας Aplysia µπορεί να καταστήσει εντονότερες επόµενες 

αντιδράσεις απόσυρσης σε περίπτωση απτικού ερεθίσµατος του σιφωνίου, του χιτώνα 

ή του βραγχίου της. Η ευαισθητοποίηση µπορεί να διαρκέσει από δευτερόλεπτα ως 

και ηµέρες ανάλογα µε την ένταση και τον αριθµό παρουσιάσεων του ερεθίσµατος 

που την προκάλεσε.         

 Όπως συµβαίνει και µε την εξοικείωση , η ευαισθητοποίηση προκαλείται από 

µία αλλαγή στον αριθµό των quanta νευροδιαβιβαστή που απελευθερώνονται από τον 

προσυναπτικό νευρώνα. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι η εξοικείωση αντανακλά 

µείωση στην απελευθέρωση ενώ η ευαισθητοποίηση αύξηση. Έντονος ερεθισµός 

στην κεφαλή ή αλλού διεγείρει ένα συγκεκριµένο ευοδωτικό ενδιάµεσο νευρώνα  που 

µπορεί να αναγνωριστεί σε οποιαδήποτε Aplysia. Ο ευοδωτικός ενδιάµεσος νευρώνας  

σχηµατίζει προσυναπτικές συνάψεις που απελευθερώνουν σεροτονίνη στις συνάψεις 

πολλών αισθητικών νευρώνων. Η σεροτονίνη αλληλεπιδρά µε ένα µεταβολοτρόπο 

υποδοχέα σε κάθε αισθητικό νευρώνα, αποκλείοντας τελικά τους διαύλους καλίου 

της µεµβράνης ( το κάλιο εξέρχεται από τον νευρώνα µετά την κορύφωση του 

δυναµικού ενεργείας και προκαλεί επαναπόλωση του νευρώνα, όταν το εξαρτώµενο 

από το κυκλικό αδενοσινοµονοφωσφωρικό οξύ ένζυµο αποκλείσει τους διαύλους 

καλίου παρατείνεται το δυναµικό ενέργείας και προκαλείται η απελευθέρωση του 

νευροδιαβιβαστή από το προσυναπτικό κύτταρο).   

 

Εικόνα 51.  σχετικά µε µία νευρική σύνδεση ελέγχου (αριστερά)  ο αριθµός των 
συνάψεων  µεταξύ των αισθητικών νευρώνων  και ενός κινητικού νευρώνα της Aplysia , 
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φθίνει σαν αποτέλεσµα της εξοικίωσης (µέσον) και αυξάνεται σαν αποτέλεσµα της 
ευαισθητοποίησης (αριστερά). ∆οµικές αλλαγές σαν αυτή µπορούν να υποστηρίξουν 
διαρκή µνήµη.  

www.whfreeman.com/college/pdfs/kolb_whishaw_2e/lo_res_pdfs/CH05.qxd.pdf 
  

Αν το ερέθισµα που προκάλεσε την ευαισθητοποίηση επαναληφθεί, η 

παρατεταµένη αύξηση των επιπέδων κυκλικού ΑΜΡ στον αισθητικό νευρώνα οδηγεί 

στην παραγωγή νέων πρωτεϊνών , οι οποίες ευθύνονται για την µακροπρόθεσµη 

ευαισθητοποίηση. Σε αντίθεση µε την βραχυπρόθεσµη ευαισθητοποίηση η 

µακροπρόθεσµη βασίζεται στην σύνθεση των πρωτεϊνών. οι ουσίες που εµποδίζουν 

τη σύνθεση πρωτεϊνών µπορούν να την αποτρέψουν.     
 Οι έρευνες πάνω στην Aplysia κατέδειξαν µία σειρά µηχανισµών 

συµπεριφορικής πλαστικότητας και κατά συνέπεια οδήγησαν σε µία υπόθεση για 

τους µηχανισµούς που πιθανόν απατώνται στα θηλάστηκα. Κατέδειξαν ότι η µάθηση 

µπορεί να βασίζεται σε προσυναπτικές αλλαγές. Ωστόσο δεν είναι καθόλου βέβαιο 

ότι η µάθηση βασίζεται στους ίδιους µηχανισµούς σε όλες τις περιπτώσεις ή σε όλα 

τα είδη. (Kalat, 1998). 

  

 

 

 

 

 

 

Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ (LTP) ΚΑΙ 
ΑΠΟ∆ΥΝΑΜΩΣΗ (LTD) ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΤΩΝ 

ΘΗΛΑΣΤΙΚΩΝ 
  

Στο νευρικό σύστηµα των θηλαστικών η πιθανότερη κυτταρική βάση της 

µάθησης είναι ένα φαινόµενο που είναι γνωστό ως µακροπρόθεσµη ενίσχυση (LTP). 

Κατά την LTP ο νευρώνας βοµβαρδίζεται από µία σύντοµη αλλά ταχεία αλληλουχία 

ερεθισµάτων  συνήθως 100 συναπτικές διεγέρσεις ανά δευτερόλεπτο για περίπου 1 

έως 4 δευτερόλεπτα. Αυτή η ριπή έντονου ερεθισµού προκαλεί µακροπρόθεσµη 

ενίσχυση στο νευρώνα (δηλαδή τον καθιστά υπεραντιδραστικό) σε νέο ερέθισµα της 

ίδιας σύναψης (όπως η ευαισθητοποίηση) ε είτε από σχεδόν ταυτόχρονο ερεθισµό 
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δύο ή περισσότερων συνάψεων( που µοιάζει περισσότερο µε την κλασική 

εξαρτηµένη µάθηση). Γενικά ο ταυτόχρονος ερεθισµός διαφορετικών συνάψεων έχει 

µεγαλύτερη και διαρκέστερη επίδραση από ότι οερεθισµός µίας µόνο σύναψης, αυτός 

είναι ένας από τους λόγους που η  LTP θεωρείται ένα πιθανό υπόβαθρο της 

συνειρµικής µάθησης στο επίπεδο των µεµονωµένων κυττάρων. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 52. 
 Υποδοχείς γλουταµίνης  
(www.benbest.com/science/anatmind/
anatmd3.html) 

 

 Η LTPανακαλύφθηκε για πρώτη φορά σε έρευνες πάνω σε νευρώνες του 

ιππόκαµπου. Ωστόσο λαµβάνει χώρα και σε άλλες περιοχές του νευρικού 

συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του εγκεφαλικού φλοιού, της αµυγδαλοειδούς 

σώµατος και της παρεγκεφαλίδας. Σε πολλές έρευνες πάνω στην LTP 

χρησιµοποιούνται λεπτές φέτες ιππόκαµπου που αφαιρούνται από το ζώο και 

διατηρούνται σε κάποιο µέσο καλλιέργειας µε διαφορετικές θρεπτικές ουσίες. Αυτή η 

διαδικασία καθιστά ευχερέστερο τον ερεθισµό και την καταγραφή της αντίδρασης 

των κυττάρων καθώς και τον έλεγχο της επίδρασης διαφόρων χηµικών ουσιών. 

 Σε πολλές συνάψεις του ιππόκαµπου η LTP βασίζεται στην ενεργοποίηση 

ενός τύπου υποδοχέα γλουταµινικού οξέος. Στο νευρικό σύστηµα  των σπονδυλωτών 

υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κατηγορίες υποδοχέων γλουταµινικού οξέος σε κάθε µία 

από τις οποίες περιλαµβάνει επιµέρους κατηγορίες. Ένα από τα κύρια είδη είναι 

γνωστό ως NMDA υποδοχέας, επειδή το συνθετικό παράγωγο NMDA µπορεί να 

διεγείρει το συγκεκριµένο  είδος υποδοχέα αλλά όχι τα υπόλοιπα. Οι NMDA 

υποδοχείς παίζουν εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο στην LTP. 
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Εικόνα 53 . 

NMDA υποδοχείς. 
(www.benbest.com/science/anatmind/ 
anatmd3.html) 

 

 Στους µη NMDA υποδοχείς, το γλουταµινικό οξύ έχει διεγερτικό αποτέλεσµα, 

ανοίγοντας τους διαύλους που επιτρέπουν στα ιόντα νατρίου να εισέλθουν στο 

νευρώνα.  Στους NMDA υποδοχείς το γλουταµινικό οξύ συνήθως δεν έχει καµία 

επιδρά ούτε  διεγερτική ούτε ανασταλτική. Κατά τον τρόπο αυτό οι υποδοχείς αυτοί 

διαφέρουν από όλους τους άλλους συναπτικούς υποδοχείς. Η έλλειψη 

απαντητικότητας των NMDA  υποδοχέων οφείλεται στον αποκλεισµό του ιοντικού 

διαύλου από ιόντα µαγνησίου τα οποία δε διέρχονται του διαύλου αλλά εµποδίζουν 

την διέλευση οποιωνδήποτε άλλων ιόντων. Για την ενεργοποίηση των NMDA 

υποδοχέων απαιτείται τόσο ο νευροδιαβιβαστής γλουταµινικό οξύ, όσο και η 

αποµάκρυνση των ιόντων µαγνησίου.  

Εικόνα 54.  η αύξηση της γλουταµίνης επιταχύνει την νευροχηµική διαδοχή που αποτελεί 
την βασική συναπτική αλλαγή και LTP. (αριστερά) αρχικά αδύναµος ηλεκτρικός 
ερεθισµός, επειδή οι NMDA υποδοχείς είναι µπλοκαρισµένοι από ιόντα µαγνησίου, η 
αποδέσµευση της γλουταµίνης  από ένα αδύνατο ηλεκτρικό ερέθισµα ενεργοποιεί µόνο 
τους AMPA υποδοχείς. (κέντρο) ένας δυνατός ηλεκτρικός ερεθισµός µπορεί να 
επαναπολώσει  την µετασυναπτική µεµβράνη αποτελεσµατικά επειδή τα ιόντα µαγνησίου 
αποµακρύνονται από τον NMDA υποδοχέα. (δεξιά) τώρα η γλουταµίνη απελευθερώνεται 
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από αδύναµο ερεθισµό, µπορεί να ενεργοποιήσει τουςNMDA υποδοχείς και να επιτρέψει 
την διάχυση ασβεστίου  η οποία σαν δεύτερος µήνυµατοδότης  αυξάνει την λειτουργία 
των AMDA  υποδοχέων. 
www.whfreeman.com/college/pdfs/kolb_whishaw_2e/lo_res_pdfs/CH05.qxd.pdf 

 

 

 Σχεδόν ο µοναδικός τρόπος για να ενεργοποιηθούν  πρώτα κατ΄ επανάληψη οι 

γειτονικοί υποδοχείς γλουταµινικού οξέος που δε διεγείρονται από το NMDA 

υποδοχείς εκπολώνοντας τον νευρώνα. Η εκπόλωση απωθεί τα ιόντα µαγνησίου και 

επιτρέπει στο γλουταµινικό οξύ να ανοίξει τους διαύλους NMDA µέσω των οποίων 

µπορούν να εισέλθουν τα ιόντα νατρίου και ασβεστίου. Η είσοδος των ιόντων 

ασβεστίου επάγει την έκφραση ορισµένων κατά τα άλλα ανενεργών γονιδίων, η 

δραστηριότητα αυτών των γονιδίων ευοδώνει τη µελλοντική αντιδραστικότητα των 

NMDA υποδοχέων της περιοχής. Εν συντοµία όταν το γλουταµινικό οξύ διεγείρει 

έντονα τους µη NMDA υποδοχείς, η προκαλούµενη εκπόλωση δίνει την δυνατότητα 

στο γλουταµινικό οξύ να διεγείρει γειτονικούς NMDAυποδοχείς και η διέγερση τους 

αυτή ενισχύει µε τη σειρά της  τους µη NMDA υποδοχείς. Αυτή η ενίσχυση µπορεί 

να παραµείνει για λεπτά , ώρες ή περισσότερο ανάλογα µε τη σύναψη. 

 

Εικόνα 55. Ο νευρικός ερεθισµός που δηµιουργείται από την LTP προκαλεί αλλαγές στους 
νευρώνες. 
www.whfreeman.com/college/pdfs/kolb_whishaw_2e/lo_res_pdfs/CH05.qxd.pdf 
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Από τη στιγµή που επάγεται η LTP δεν εξαρτάται πλέον από τις 

NMDAσυνάψεις. Οι ουσίες που αποκλείουν τις NMDA συνάψεις εµποδίζουν την 

επαγωγή της LTP αλλά δεν παρεµποδίζουν την διατήρησή της όταν έχει ήδη 

προκληθεί. Με άλλα λόγια από τη στιγµή που οι NMDA υποδοχείς ενισχύουν τους 

µη NMDA υποδοχείς οι δεύτεροι παραµένουν σε αυτή την κατάσταση ανεξάρτητα µε 

το τι συµβαίνει στους NMDA υποδοχείς. 

 Η LTPεµφανίζει την ιδιότητα της συνεργατικότητας. Ο σχεδόν ταυτόχρονος 

ερεθισµός από δύο ή περισσότερους νευράξονες προκαλεί µεγαλύτερη LTP από ότι ο 

ερεθισµός από ένα µόνο νευράξονα. Ατό το χαρακτηριστικό καθιστά την LTP ένα 

πρόσφορο µοντέλο µάθησης. Επιπλέον διευκολύνονται µόνο οι νευράξονες που 

“συνεργάστηκαν”. (Kalat, 1998) 

Το φαινόµενο της LTP µπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια: την Πρόκληση, την 

Σταθεροποίηση και τέλος την  Έκφραση. 'Εχει βρεθεί πως, τουλάχιστον για την CA1 

περιοχή του ιππόκαµπου, η Πρόκληση προϋποθέτει ορισµένες αναγκαίες συνθήκες 

προκειµένου να εµφανιστεί, (α) την ταυτόχρονη ενεργοποίηση πολλών συνάψεων του 

ίδιου µετασυναπτικού νευρώνα ,(β) την ηλεκτρική απόφραξη και ενεργοποίηση των 

υποδοχέων NMDA, (γ) την επακόλουθη εισροή ιόντων Ca++ ,(δ) την απελευθέρωση 

επιπλέον ιόντων Ca++ από τις δεξαµενές του ενδοπλασµατικού δικτύου, (ε) την 

ενεργοποίηση πρωτεϊνικών κινασών, ιδιαίτερα της Εξαρτηµένης από το ασβέστιο 

Καλµοδουλινικής κινάσης ΙΙ (Ca++-dependant Calmodulin kinase ΙΙ ή Ca++ ή CaM-

ΚΙΙ), από την υψηλή συγκέντρωση Ca++ , (στ) την ενεργοποίηση και την αύξηση της 

αποτελεσµατικότητας και άλλων υποδοχέων, τόσο ιοντοτροπικών (όπως οι υποδοχείς 

ΑΜΡΑ), όσο και µεταβοτροπικών (όπως οι υποδοχείς του Γλουταµικού οξέως, 

mGlu) (Kandel et al, 1995), (ζ) την αύξηση της ευαισθησίας και αποκρισιµότητας 

των υποδοχέων ΑΜΡΑ, (η) το σχηµατισµό (στο µετασυναπτικό άκρο), την 

απελευθέρωση (στη συναπτική σχισµή) και την πρόσληψη (από υποδοχείς του 

προσυναπτικού άκρου) ανάδροµων αγγελιοφόρων (retrograde messengers) και (θ) 

την αύξηση της ποσότητας του νευροδιαβιβαστή (γλουταµίνης) που απελευθερώνεται 

προσυναπτικά. 

Το φαινόµενο της LTP θα εισέλθει στη φάση της Σταθεροποίησης, ώστε να 

διαρκέσει για ώρες ως και εβδοµάδες, εφόσον: (α) απελευθερωθούν 

συναπτοπυρηνικοί αγγελιοφόροι, όπως το cAMP, από τις ενδυναµωµένες συνάψεις 

(ΒΙitzer,1995), (β) προκληθεί η ενεργοποίηση και µεταγραφή συγκεκριµένων 

γονιδίων σε mRNA, (γ) ολοκληρωθεί η πρωτεϊνοσύνθεση, και (δ) συνεχιστεί η 
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αύξηση της ενδοκυττάριας συγκέντρωσης ασβεστίου, και µε την συνεχιζόµενη είσοδό 

του µέσω των τασεοελεγχόµενων διαύλων ασβεστίου (voltage-dependent Calcium 

channels ή VDCC). Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω συνθήκες δεν 

εκπληρωθεί ή ανασταλεί πειραµατικά τότε το φαινόµενο της LTP δεν 

σταθεροποιείται και παρατηρείται µόνο Βραχυπρόθεσµη Ενδυνάµωση (Short-Term 

Potentiation ή STP) η οποία διαρκεί κάποια λεπτά ή το πολύ κάποιες ώρες  

Τέλος, το στάδιο της 'Εκφρασης περιλαµβάνει νευροφυσιολογικά µετρήσιµη 

αυξηµένη νευρωνική απόκριση µετά από πρόκληση ερεθίσµατος προσαγωγής 

αναλόγου χαρακτήρα. 

 
Εικόνα 56 Εικόνα 57 

 
Εικόνα 58 

Εικόνες LTP: (56) Πολυάριθµοι δενδριτικοί κλάδοι περιβαλλόµενοι αο ελεύθερες 
δενδριτικές άκανθες και αστροκυτταρικές προσεκβολές. ∆ιακρίνονται εκφυόµενες 
άκανθες απο τα δενδριτικά στελέχη (βέλη) και σε µία τουλάχιστον περίπτωση (Α)  
ενδυναµωµένη σύναψη σε πλήρη λειτουργική ανάπτυξη. 
(57) δενδριτικό άκρο ανάπτυξης πυραµιδικού νευρώνα. Χαρακτηριστική είναι η 
παρουσία της ακανθικής συσκευής (Α) εντός του δενδριτικού στελέχους καθθώς και 
των σφαιρικών µιτοχονδρίων (Β). ∆ιακρίνονται οι µικροσωληνίσκοι του 
κυτταροσκελετού, κάποιοι σε εγκάρσια διατοµή καθώς και πολλαπλές συνάψεις 
(C1,C2,C3) 
(58}τµήµα δενριτικού κλάδου µε ευµεγέθες και επιµήκες µιτοχόνδριο. ∆ιακρίνεται 
αξονοδενδριτική σύναψη στη λεία επιφάνεια του δενδριτικού στελέχους (βέλος) µε 
µεγάλη προσυναπτική επιφάνεια και πλούτο νευροδιαβιβαστικών κυστιδίων.  
(Michmizos et al, 2004) 

 

Το φαινόµενο της LTD µπορεί να χωριστεί σε δύο στάδια: την Πρόκληση 

(induction) και την 'Εκφραση (expression). 'Εχοντας περιγράψει λεπτοµερώς τα 

νευροφυσιολογικά χαρακτηριστικά της LTD η έρευνα στράφηκε προς τους 

κυτταρικούς µηχανισµούς της. Ως φαινόµενο καθαρά προκλητό, το ενδιαφέρον 

σηµείο ήταν να γίνουν γνωστοί οι κυτταρικοί µηχανισµοί που ενεργοποιούνται κατά 
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την Πρόκληση και την 'Εκφραση της LTP, καθώς και το τι συµβαίνει όταν οι 

µηχανισµοί αυτοί αναστέλλονται. Με αυτή την προσέγγιση ήταν δυνατό να 

αποσαφηνισθούν οι αναγκαίες συνθήκες για την εµφάνιση LTD καθώς και οι 

ιδιότητές της.  

Η LTD βρέθηκε να απαιτεί πολλές κοινές συνθήκες και να µοιράζεται αρκετά 

κοινά χαρακτηριστικά µε την LTP, σε βαθµό που είναι αναπόφευκτη η ιδέα πως θα 

πρέπει να µοιράζονται, εν µέρει τουλάχιστον, τον ίδιο µηχανισµό.  

'Ετσι έχει αποδειχτεί πως η Πρόκληση της LTD απαιτεί: (α) την ταυτόχρονη 

ενεργοποίηση πολλών συνάψεων του ίδιου µετασυναπτικού νευρώνα , (β) την 

ηλεκτρική απόφραξη και ενεργοποίηση των υποδοχέων NMDA, και (γ) την 

επακόλουθη εισροή ιόντων Ca++ . 

Προκειµένου η LTD να εισέλθει στη φάση της Σταθεροποίησης έχει βρεθεί 

ότι είναι απαραίτητο: (α) να ενεργοποιηθούν µεταβοτροπικοί υποδοχείς (όπως οι 

υποδοχείς mGlu του Γλουταµικού οξέως), (β) να ενεργοποιηθούν πρωτεϊνικές 

φωσφατάσες , (γ) να ενεργοποιηθεί η φωσφολιπάση C και να παραχθεί τριφωσφορική 

ινοσιτόλη (ΙΡ3) , και (δ) να απελευθερωθεί µονοξείδιο του αζώτου στη συναπτική 

σχισµή το οποίο θα προκαλέσει την ενεργοποίηση της Εξαρτηµένης από το ασβέστιο 

Καλµοδουλινικής κινάσης ΙΙ (Ca++-dependant Calmodulin kinase ΙΙ ή CaM-ΚΙΙ) 

στην απόληξη προσυναπτικού νευρώνα µέσω της τοπικής αύξησης της ενδοκυττάριας 

συγκέντρωσης Ca++ .  

Μέχρι σήµερα δεν είχε προταθεί κάποιος σαφής µηχανισµός για την φάση της 

'Εκφρασης της LTD. Σε αντίθεση µε την έκφραση της LTP, τα διάφορα µοντέλα 

συναπτικής πλαστικότητας που έχουν κατά καιρούς προταθεί αποφεύγουν να 

αναφερθούν στο µηχανισµό έκφρασης της LTD καθώς αδυνατούν να αποδώσουν σε 

αυτή σαφή λειτουργικό ρόλο. Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει το προτεινόµενο 

ενοποιηµένο µοντέλο   
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Εικόνα 59 

 

Εικόνα 60 
 

Εικόνα 61 

Εικόνες LTD (59) Πολυάριθµοι τεταρτογενείς και πεµπτογενείς κλάδοι µε επιµήκη 
φυλλοπόδια καθώς και δενδριτικές άκανθες. ∆ιακρίνονται συναπτικές σχέσεις (βέλη) , 
κάποιες µάλιστα µε αυξηµένη συνναπτική επιφάνεια, χωρίς όµως ολοκληρωµένη λειτουργική 
ανάπτυξη. 
(60) δευτερογενής δενδριτικός κλάδος (Α) µε χαρακτηριστικές µικρές τριγωνικές άκανθες 
(Β1, Β2, Β3) οι οποίες όµως δεν φαίνεται να έρχονται σε συναπτική επικοινωνία όπως 
φαίνεται απο την απουσία σκουρόχρωµηε PSD και άρα οργανωµένων συναπτικών υποδοχέων, 
απο τις συναπτκές επιφάνειες. ∆ιακρίνεται προσυναπτικό  άκρο (C) πλούσιο σε 
νευροδιαβιβαστικά κυστίδια  και διευρυµένες δεξαµενές του λείου ενδοπλασµαικού δικτύου 
το οποίο τείνει να περιβληθεί απο λεπτό φυλοπόδιο του δενδριτικού κλάδου. 
(61) ∆ενδριτικός κλάδος µε µία πεπλατυσµένη άκανθα σε συναπτκή επικοινωνία. 
Προσυναπτικά (Α) διακρίνονται σφαιρικά και ελλειψοειδή νευροδιαβιβαστικά κυστίδια ενώ 
µετασυναπτικά (Β) είναι χαρακτηριστική η αύξηση της συναπτικής ςπιφάνειας  (βέλη) χωρίς 
όµως να συνοδεύεται και απο ανάπτξη νέας PSD, που είναι η ενεργητική µετασυναπτική 
περιοχή της συναπτικής επέκτασης (κενό βελός).  (Michmizos et al, 2004) 

 

Σε περίπτωση που κάποια από τις παραπάνω συνθήκες δεν εκπληρωθεί ή 

ανασταλεί πειραµατικά τότε το φαινόµενο της LTD δεν εκφράζεται παρά µόνο για 

σύντοµο χρόνο, δηλαδή παρατηρείται µόνο Βραχυπρόθεσµη Αποδυνάµωση (Short-

Term Depression ή STD) η οποία διαρκεί κάποια λεπτά ή το πολύ κάποιες ώρες  

Για να προκληθεί και να σταθεροποιηθεί LTP ή LTD θα πρέπει βέβαια να 

πληρούνται οι αντίστοιχες συνθήκες οι οποίες προαναφέρθηκαν για το καθένα. Οι 

ειδικές συνθήκες όµως που απαιτούνται προκειµένου να αναστραφεί η συναπτική 

απόκριση αποτέλεσαν το αντικείµενο έντονης έρευνας για πάνω από δέκα χρόνια. 

Σηµείο αναφοράς των περισσοτέρων ερευνών αποτέλεσε η υπόθεση του κυλιόµενου 

κατωφλίου. (Michmizos et al, 2004) 
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ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟ 
  

Έχει γίνει ξεκάθαρο πλέον ότι η LTP δεν είναι µοναδιαίο φαινόµενο αλλά ένα 

σύνολο διαδικασιών µε πολλούς διαφορετικούς κυτταρικούς και µοριακούς 

µηχανισµούς. Η παρουσία των διαφορετικών µορφών της LTP πρώτα ανακαλύφθηκε 

σε τρεις διαφορετικές οδούς του ιππόκαµπου αλλά και άλλοι έχουν βρεθεί στην 

παρεγκεφαλίδα , στα αµύγδαλα και τον προµετωπιαίο φλοιό.  Λεπτοµερής ανάλυση 

έχει γίνει από τους Schaffer et al, µεταξύ δύο περιοχών στον ιππόκαµπο της CA3 

CA1. Η γλουταµίνη ελευθερώνεται από τους τελικούς άξονες και δεσµεύεται από δύο 

τύπων µετασυναπτικούς υποδοχείς. Τους AMPA (α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-

isoxazole propionic acid) και τους NMDA (N-methyl-D-aspartate). Υπό κανονικές 

συνθήκες µόνο οι υποδοχείς AMPA ενεργοποιούνται από τη γλουταµίνη, επειδή το 

µαγνήσιο µπλοκάρει τους NMDA υποδοχείς.  Η επαγωγή της LTP οδηγεί στην 

ενεργοποίηση των  υποδοχέων AMPA, οι οποίοι επαναπολώνουν το µετασυναπτικό 

κύτταρο, απενεργοποιούν τον αποκλεισµό του µαγνησίου και  οδηγούν στην 

ενεργοποίηση των NMDA υποδοχέων. Η ενεργοποίηση των NMDA υποδοχέων είναι 

το κρίσιµο ερέθισµα για αυτή τη µορφή της LTP και οδηγεί στην εισροή  του 

ασβεστίου στο µετασυναπτικό κύτταρο και προκαλεί την ενεργοποίηση αρκετών 

πρωτεϊνών κινάσεων  όπως την (CaMKII). Άρα η ενεργοποίηση των NMDA 

υποδοχέων που προκαλείται από την LTP, απαιτεί δύο γεγονότα να συµβούν 

ταυτόχρονα, η γλουταµίνη να δεσµευτεί από τους υποδοχείς και η µετασυναπτική 

µεµβράνη χρειάζεται να επαναπολωθεί από την ενεργοποίηση των AMPA υποδοχέων 

για να διαχύθεί το µαγνήσιο από το κανάλι των NMDA. Έτσι οι NMDA υποδοχείς 

δρουν ιδανικά για να πραγµατοποιήσουν την πλαστικότητα του Hebb και η 

συναπτική ισχύς µπορεί να προέλθει από πυροδότηση των προσυναπτικών και 

µετασυναπτικών νευρώνων. (Bailey et al, 2000) 

 
 
 

ΕΤΕΡΟΣΥΝΑΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΜΟΣΥΝΑΠΤΙΚΗ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Εικόνα 62  
Οι ετεροσυναπτικοί και οι 
οµοσυναπτικοί µηχανισµοί  της 
πλαστικότητας µακράς διάρκειας.  
Α) οι πλαστικές αλλαγές που 
υποστηρίζουν την µνήµη µακράς 
διάρκειας, ακολουθούν ένα 
οµοσυναπτικό κανόνα ο οποίος είναι 
υπαίτιος για το ερέθισµα ισχύος της που 
συµβαίνει στην ίδια  σύναψη. Αυτές οι 
αλλαγές µπορούν να προκαλέσουν µία 
αύξηση της συναπτικής ισχύος.  
B) η συναπτική ισχυροποίηση µεταξύ 
ενός προσυναπτικού και 
µετασυναπτικού κυττάρου, µπορεί να 
συµβεί σαν αποτέλεσµα της 
πυροδότησης ενός τρίτου νευρώνα ενός 
διαµορφωτικού έσωνευρώνα, του 
οποίου το ακραίο τµήµα ρυθµίζει την 
ισχύ της ειδικής σύναψης.  

Αυτές οι αλλαγές µπορούν να προκαλέσουν αύξηση της ετεροσυναπτικής διευκόλυνσης 
ή µείωση της ετεροσυναπτικής αναστολής.   (Bailey et al, 2000) 
 

 Έχει βρεθεί ότι η οµοσυναπτική και η ετροσυναπτική πλαστικότητα  έχουν 

διαφορετικές ιδιότητες και εξηπηρετούν  διαφορετικές λειτουργίες.  Οι 

οµοσυναπτικοί µηχανισµοί πλαστικότητας του Hebb, για την LTP διαρκούν για µία ή 

περισσότερες ώρες  αλλά δεν υπάρχει ξεκάθαρη απόδειξη ότι µπορεί να διαρκέσει για 

περισσότερο χρόνο στις πιό πολλές συνάψεις (εικόνα 2) . Έτσι οι µηχανισµοί του 

Hebb µπορεί να χησιµοποιούνται πρωταρχικά για την µάθηση και για την µνήµη 

µικρής διάρκειας, και µπορεί να µην είναι ικανή  να ανακτήσει  τις ουδούς για την 

µνήµη µακράς διάρκειας.  Απο την άλλη οι µηχανισµοί της  ετεροσυναπτικής 

πλαστικότητας  όταν παρουσιάζονται επανειληµένως, µπορούν άµεσα να 

ενεργοποιήσουνν µηχανισµούς µνήµης µακράς διάρκειας, που οδηγούν στην εγγραφή 

και την ανάπτυξη νέων συναπτικών συνδέσεων.  

Όταν οι οµοσυναπτικοί και ετεροσυναπτικοί µηχανισµοί συµβαίνουν 

ταυτόχρονα, όπως έχει προταθεί ότι συµβαίνει µετά απο πειράµατα, ο συνδιασµός 

µου µπορεί να προέλθει, είναι το άθροισµα των ξεχωριστών συνιστώσων . Αυτοί οι 

συνδυασµοί έχουν το λιγότερο δύο καινοφανείς ιδιότητες.  Πρώτον  οι  συνδυασµένοι 

µηχανισµοί αυξάνουν την διάρκεια των πλαστικών αλλαγών µε ένα µη προσθετικό 

χαρακτήρα (εικόνα 4). ∆εύτερον οι συνδυασµένοι µηχανισµοί οξύνουν την 

ιδιαιτερότηττα της σύναψης για τις πλλαστικές αλλαγές, µε το να περιορίζουν την  

πλαστικότητα µακράς διάρκειας σε µία µικρότερη οµάδα  συναπτικών συνδέσεων 
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(εικόνα 5).  Η οµοσυναπτική πλαστικότητα δεν µειώνεται προσυναπτικά, αλλά µόνο 

σε σχέση µε τα άλλα ερεθίσµατα ενός µετασυναπτικού κυττάρου.  Κάθε 

προσυναπτικός νευρώνας που ανακτάται απο την µάθηση µπορεί να φτάσει σε 

πολλούς µετασυναπτικούς στόχους-κύτταρα, σε καθε ένα µπορεί επίσης να 

διευκολυνθεί. Με την ετεροσυναπτική διευκόλυνση δεν υπάρχει αναγκαστικός 

περιορισµός  σε µία µοναδική σύναψη, όπως ο τροποποιηµένος νευρώνας ανακτάται 

απο τα ενισχυµένα ερεθίσµατα που µπορούν να επηρεάσουν ένα αριθµό στόχων. 

Όταν οι οµοσυναπτικοί και ετεροσυναπτικοί µηχανισµοί είναι συνδυασµένοι, η 

κατανοµή στο χώρο των συνδυασµένων επηδράσεων, περιορίζεται στο σηµείο της 

επικάλυψης, προκαλώντας ένα µεγαλύτερο επίπεδο της συναπτικής ιδιαιτερότητας. 

Αυτά τα παραδείγµατα διευκρινίζουν την ιδέα  ότι οι πρωταρχικές φόρµες των 

οµοσυµναπτικών και ετεροσυναπτικών µορφών της πλαστικότητας µπορούν να 

σχηµατίσουν ένα αλφάβητο το οποίο µπορεί να συνδυάζεται µε διάφορους τρόπους 

για να παράγει νέες µοτγές πλαστικότητας µε νέες ιδιότητες, επεκτείνοντας τις 

ικανότητες του νευρικού συστήµατος  για κωδικοποίηση πληροφοριών.  

Η ικανότητα στην Aplysia  να ερεθίζει επιλεκτικά είτε τις οµοσυναπτικές  

γλουταµινικές συνάψεις  της εγγενής κυκλοφορίας, ή  των 5-ΗΤ διαµεσολαβούντων 

τροποποιητικών ερεθισµάτων της εξωτερικής κυκλοφορίας,  έχει επιτρέψει  την 

σύσταση είτε οµοσυναπτικής είτε ετεροσυναπτικής πλαστικότητας, είτε συνδυασµό 

αυτών.αυτό υπερασπίζεται την ανάλυση κάθε κατηγορίας της συναπτικής αλλαγής 

και τη συνεισφορά  που η κάθε µία προσφέρει στον συνδυασµό. Έχει προταθεί ότι 

µία παρόµοια αλληλεπίδραση απαιτείται  στον εγκέφαλο των θηλαστικών για να 

προκαλέσει την σταθεροποίηση της οµοσυναπτικής πλαστικότητας και να διατηρήσει 

την µνήµη µακράς διάρκειας. Για να γίνει µία ακριβής σύγκριση των σχετικών 

εισφορών των οµοσυναπτικών και των ετεροσυναπτικών µηχανισµών στο εγκέφαλο 

των θηλαστικών, είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν µέθοδοι για εκλεκτική 

ενεργοποίηση των οµοσυναπτικών και ετεροσυναπτικών διαδικασιών, παρόµοιες µε 

αυτές που πραγµατοποιήθηκαν στην Aplysia. (Bailey et al, 2000) 
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Εικόνα 63 . 
Α)ο ενεργός προσυναπτικός νευρώνας 
µπορεί να παράγει συναπτικές 
αλλαγές σε όλο το µετασυναπτικό 
κύτταρο 
Β) στη ετεροπλαστική πλαστικότητα 
δεν πάρχει αναγκαστικός περιορισµός 
σε µία οµάδα συνάψεων επειδή ο 
τροποποιητικός νευρώνας µπορεί εξ 
ίσου να επηρεάσει ένα νούµερο 
δυναµικών στόχων 
C,D) όταν οι οµοσυναπτικοί και οι 
οµοσυναπτικοί µηχανισµοί είναι 
συνδυασµένοι, η κατανοµή στο χώρο 
των επηδράσεων περιορίζεται στο 
σηµείο της επικάλυψης (µπλέ σκίαση) 
προκαλώντας µία όξυνση της µακράς 
διάρκειας ιδιαιτερότητας της 
σύναψης. Αυτή η αύξηση στην 
ιδιαιτερότητα της σύναψης µποτεί να 
εκφραστεί προσυναπτικά (c ) , 
µετασυναπτικά(d), ή και στα δύο. 
(Bailey et al, 2000) 

 

 

ΜΟΡΙΑΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ο ρόλος των ιόντων ασβεστίου (Ca 2+) 
Οι µεταβολές της συγκέντρωσης των ιόντων ασβεστίου (Ca2+) στους 

νευρώνες του ιππόκαµπου, και µάλιστα σε συνάρτηση µε την οδό και το µέρος του 

νευρώνα που αυτές πραγµατοποιούνται, ασκούν διαφορική επιρροή σε διαδικασίες 

που είναι κεντρικής σηµασίας στη νευρωνική ανάπτυξη και πλαστικότητα, 

συµπεριλαµβανοµένου τη ρύθµιση της συναπτικής αποτελεσµατικότητας, την 

εξαρτώµενη από τη δραστηριότητα κυτταρική επιβίωση και τον κυτταρικό θάνατο. 

Στην συναπτική πλαστικότητα, η αύξηση της συγκέντρωσης των Ca2+ έχει 

αποδειχτεί εντελώς απαραίτητη και φαίνεται ότι οι µεταβολές της διαδραµατίζουν 

έναν µεγάλο αριθµό ρόλων, συµµετέχοντας τόσο σε µετασυναπτικούς όσο και σε 

προσυναπτικούς µηχανισµούς µετατροπής της συναπτικής αποτελεσµατικότητας 

(Ghosh & Greenberg, 1995).         

 Το ασβέστιο είναι ρυθµιστής των µεταβολικών ουδών και εξυπηρετεί 

σηµαντικές λειτουργίες όπως το ότι η ελεύθερη συγκέντρωσή του στο πλάσµα πρέπει 

να ρυθµίζεται σε 10 -7M.  Η εισροή του ασβεστίου ρυθµίζεται από τους 

εξαρτώµενους της τάσεως διαύλους ασβεστίου (VDCCs) και από υποδοχείς που 
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συνδέονται µε τους διαύλους αυτούς (ROCCs) ενώ η απελευθέρωση στο 

ενδοπλασµατικό δίκτυο εκκινείτε από τριφωσφορική ινοσιτόλη (ΙΡ3). Η εκροή του 

ασβεστίου ρυθµίζεται από την υψηλή συγγένεια - χαµηλή περιεκτικότητα  µε την 

ΑΤΡ (που εξαρτάται από καλµοδουλίνη) και από χαµηλή συγγένεια- υψηλή 

περιεκτικότητα των ηλεκτογονιδιακών Na + /Ca 2+  ανταλλακτών. Οι πρωτεΐνες που 

δεσµεύουν το ασβέστιο, αποθηκεύουν οποιοδήποτε Ca 2+ που εισέρχεται στο κύτταρο 

ή απελευθερώνεται µέσα σε αυτό. Όταν η συγκέντρωση του ασβεστίου αυξηθεί, τα 

µιτοχόνδρια είναι σηµαντικά στην αποθήκευσή του. Η διαδικασία αποµάκρυνσης του 

ασβεστίου εξαρτάται από την ΑΤΡ.        

 Οι  δίαυλοι µπορούν να ανοίξουν από τους σχετικούς υποδοχείς ή από 

αλλαγές στο δυναµικό της µεµβράνης (ROCCs), συµπεριλαµβανοµένων και αυτών 

που λαµβάνουν χώρα µε την αποπόλωση αυτής (VDCCs). Ο δίαυλος ασβεστίου 

τύπου L, αποτελείται από 5 διαφορετικές πολυπεπτιδικές υποµονάδες, η κάθε µία µε 

διαφορετικές µοριακές µάζες. Η ύπαρξη των διαύλων αυτού του τύπου έχει 

αποδειχτεί  σε πολλές περιοχές του νευρικού συστήµατος, όπως ο φλοιός, ο 

ιππόκαµπος, η παρεγκεφαλίδα και ο νωτιαίος µυελός.    

 Οι τύποι διαύλων ασβεστίου  Ν (υψηλότερο όριο αδρανοποίησης) και Τ 

(χαµηλότερο) έχουν επίσης αναφερθεί. Ο τύπος Τ µπορεί να συµβάλει στην ρυθµική 

πυροδότηση των νευρώνων και ο τύπος Ν ή L µπορεί να συµβάλει στην 

απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών.      

 Η αύξηση του επιπέδου του ενδοκυτταρικού ασβεστίου θεωρείται ότι 

ενεργοποιεί πολυάριθµες διεργασίες οι οποίες θα οδηγήσουν στον κυτταρικό θάνατο. 

Η παρεµπόδιση των διαύλων ασβεστίου, µπορεί να αποτελέσει το κλειδί για τον 

εµποδισµό αυτής της προόδου.       

 Οι δίαυλοι ασβεστίου τύπου L αποτελούνται από ιδιαίτερους τύπους 

κυττάρων στο νωτιαίο αισθητικοκινητικό δίκτυο. Παρέχουν ευκρινής, µη γραµµικές 

µετατροπές στη σύναψη για την παραγωγή αξόνων. Από αρκετούς προτείνεται ότι 

έχουν ένα σηµαντικό ρόλο στην νωτιαία κινητική λειτουργία. Η ασυνήθιστη αργή 

κινητική προσαρµόζεται καλά για να παρέχει την δυνατότητα για τα σχέδια του 

δυναµικού πυροδότησης που ρυθµίζουν την µυϊκή δραστηριότητα της στάσης και της 

κίνησης.   Αυτό µειώνει το φορτίο στον προκινητικό δίκτυο.  Η κινητική 

συµπεριφορά είναι  οι συντονισµένες ενέργειες των εκατοντάδων µυών. Η µελέτη 

των προσυναπτικών ιδιοτήτων των µεσολαβούντων διαύλων ασβεστίου   τύπου 

Lστους νωτιαίους νευρώνες έχουν αποκαλύψει µηχανισµούς που µπορούν να 
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παρέχουν την λειτουργική πλαστικότητα για ένα χρονικό διάστηµα από εκατοντάδες 

χιλιοστά του δευτερολέπτου σε δέκατα του δευτερολέπτου. Οι µακράς διάρκειας 

αλλαγές στις δοµές και στην λειτουργία των συνάψεων, εµφανίζονται ως απάντηση 

στα περιβαλλοντικά ερεθίσµατα σε πολλές περιοχές του νευρικού συστήµατος κατά 

την διάρκεια της παιδικής και ενήλικης ζωής.      

 Η συναπτική πλαστικότητα είναι µια διαδικασία που αποκαλείται 

µακροπρόθεσµη ενδυνάµωση (LTP) και θεωρείται ένας κυτταρικός µηχανισµός της 

εκµάθησης και της µνήµης. Η µακροπρόθεσµη ενδυνάµωση ορίζεται σαν µια µακράς 

διάρκειας αύξηση της συναπτικής ισχύος, ως αποτέλεσµα της επαναλαµβανόµενης 

δραστηριοποίησης της σύναψης. Σε αρκετές περιοχές του εγκεφάλου έχει αποδειχτεί 

πως για να ενεργοποιηθεί η LTP απαιτεί  δραστηριοποίηση γλουταµινικών 

υποδοχέων και εισροή ασβεστίου στον δενδρίτη του µετασυναπτικού νευρώνα. 

Επίσης προτείνεται ότι η απελευθέρωση ασβεστίου από τις αποθήκες του 

ενδοπλασµατικό δικτύου  µπορεί να προωθήσει την  LTP. Αλλά και η 

µακροπρόθεσµη ενδυνάµωση µπορεί να τροποποιηθεί από αλλαγές  στην παραγωγή 

και απελευθέρωση ΑΤΡ. Κατά την διάρκεια  της LTP  αυξάνεται η δραστηριότητα 

των αντλιών ασβεστίου στο µιτοχόνδριο και προκαλούνται αλλαγές στην 

µιτοχονδριακή γονιδιακή έκφραση.τα τρέχοντα συµπεράσµατα προτείνουν ότι αυτές 

οι αλλαγές στα µιτοχόνδρια, διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη της 

LTP.            

 Η καλσινευρίνη (CaN)  ασκεί  µια ισχυρή επίδραση σε ένα είδος πρωτεϊνών-

διαβιβαστών µέσα στους νευρώνες. Ανάλογα µε την δύναµη, την διάρκεια και την 

περιοχή ενός ερεθίσµατος ασβεστίου η καλσινευρίνη µπορεί είτε να αυξήσει είτε να 

µειώσει   την αποτελεσµατικότητα της σύναψης και την διεγερσιµότητα του 

κυττάρου, µέσω του συντονισµού των διαύλων ιόντων, των υποδοχέων των 

νευροδιαβιβαστών, των κυτταροσκελετικών πρωτεϊνών, των κινάσεων και άλλων 

φωσφατάσεων και µετεγραφικών παραγόντων. Σε απαντηση των πολλαπλών µορφών 

των συναπτικών ερεθισµών, η καλσινευρίνη ξεκινά και τις αλλαγές στην λειτουργία 

των νευρώνων  της µικρής διάρκειας αλλά και αυτές της µεγάλης. Οι οποίες 

µετασχηµατίζουν τις συµπεριφοριστικές τροποποιήσεις αλλά και την πλαστικότητα 

των νευρώνων. (Kytak , Sobaniec, 2004).      

 Η άµεση εισροή των Ca2+ µετά από ένα χηµικό (νευροδιαβιβαστικό) 

ερέθισµα κορυφώνεται 200 µsec µετά από το υψηλόσυχνο ερέθισµα ενώ διαρκεί 

περίπου 800 µsec κατά την πρόκληση LTD και περίπου 2.5 sec κατά την πρόκληση 
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LTP (Gamble & Koch, 1987). Η µετασυναπτική όµως συγκέντρωση των Ca2+ δεν 

καθορίζεται µόνο από την εισροή τους (πρωταρχική µεταβολή) (Connor & Muller, 

1991) αλλά και από την απελευθέρωση ή απορρόφησή τους σε κυστίδια του 

ενδοπλασµατικού δικτύου (δευτερογενής µεταβολή) (Μπαλογιάννης, 1995) καθώς 

και από την είσοδό τους µέσω των τασεοελεγχόµενων διαύλων ασβεστίου (voltage-

dependent Calcium channels ή VDCC) . Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι µεταβολές της 

συγκέντρωσης Ca2+ στο χώρο των ακάνθων δεν σηµαίνει απαραίτητα αντίστοιχη 

µεταβολή τους στο δενδριτικό στέλεχος (dendritic shaft) - και το αντίστροφο (Connor 

et al, 1988). Αυτό οφείλεται στο ότι η διάµετρος των ακάνθων αυξοµειώνεται, 

επιτρέποντας ή εµποδίζοντας την διέλευση Ca2+ από και προς το δενδριτικό 

στέλεχος (Gamble & Koch, 1987) ενώ η ενεργοποίηση των τασεοελεγχόµενων 

διαύλων ασβεστίου (VDCC), που εντοπίζονται στη βάση των ακάνθων, αυξάνει τη 

συγκέντρωση Ca2+ κυρίως στο δενδριτικό στέλεχος.     

 Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός του εντοπισµού διαύλων ιόντων 

ασβεστίου τύπου L, οργανωµένων µάλιστα σε λειτουργικές δέσµες, στη βάση των 

δενδριτών, λίγο µετά την έκφυσή τους από το νευρωνικό σώµα. Σε αυτούς έχει 

αποδοθεί ο ρόλος της εισροής Ca2+ στο σώµα του πυραµιδικού νευρώνα που είτε 

πυροδοτεί τις απαραίτητες ενδοκυτταρικές διαδικασίες προκειµένου να 

σταθεροποιηθεί η µεταβολή της συναπτικής πλαστικότητας (π.χ. µεταγραφή και 

µετάφραση γονιδίων για τη σύνθεση νέων υποδοχέων) είτε, όπως θα προταθεί, 

λειτουργούν ως σηµατοδότες προκειµένου τα πρωτεϊνικά προϊόντα να κατευθυνθούν 

προς τους σωστούς δενδρίτες, δηλαδή σε αυτούς που περιέχουν συνάψεις υπό 

ενδυνάµωση. Παρ' όλα αυτά, η κεντρικότητα του ρόλου των Ca2+ δεν γίνεται 

αντιληπτή καθώς οι έρευνες επικεντρώνονται σε συγκεκριµένα πρωτεϊνικά µόρια. 

 Το 1983 οι Kraft & Anderson προτείνουν ότι η µετατόπιση και ενεργοποίηση 

της πρωτεϊνικής κινάσης C µεταξύ κυτταρικής µεµβράνης και κυτταροπλάσµατος 

λειτουργεί ως πυροδότηση διάφορων κυτταρικών διεργασιών, ανεξάρτητων µε τα 

φαινόµενα συναπτικής µετατροπής. Τέσσερα χρόνια αργότερα οι Akers & 

Routtenberg (1987) εφαρµόζουν τις ιδέες των Kraft & Anderson σε φαινόµενα 

συναπτικής πλαστικότητας και προτείνουν ως µοριακό πυροδότη την ενεργοποιηµένη 

πρωτεϊνική κινάση C (PKC). Το µοντέλο τους όµως δεν είναι σε θέση να εξηγήσει τα 

φαινόµενα που συνοδεύουν τη συναπτική ενδυνάµωση και δεν βρίσκει απήχηση. Το 

1992, αµέσως σχεδόν µετά την ανακάλυψη της αµφίδροµης συναπτικής 

πλαστικότητας, οι Bear & Malenka (1994)προτείνουν πως η σχέση της µε την LTP 
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πρέπει να ξεκινά από την ενεργοποίηση διαφόρων φωσφοπρωτεϊνών. ∆ιάφορες 

ερευνήθηκαν µέχρι να εντοπιστούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της CaM-ΚΙΙ. 

(Michmizos et al, 2004) 

 

Υπόθεση της ∆ιαφορικής Κατεύθυνσης      

  Το 1994 ο Lisman προτείνει την υπόθεση της ∆ιαφορικής 

Κατεύθυνσης (Differential Directionality hypothesis) σύµφωνα µε την οποία η 

κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η πλαστικότητα µιας σύναψης εξαρτάται από την 

κατάσταση φωσφορυλίωσης της εξαρτηµένης από το ασβέστιο καλµοδουλινικής 

κινάσης ΙΙ (CaM-ΚΙΙ). Η CaM-ΚΙΙ έχει την ιδιότητα, παρουσία υψηλής 

συγκέντρωσης Ca2+, να αυτοφωσφορυλιώνεται και να ενεργοποιείται ενώ σε χαµηλή 

συγκέντρωση Ca2+ η φωσφορική οµάδα που την ενεργοποιεί αφαιρείται από 

πρωτεϊνική φωσφατάση. Ο Lisman κάνει την πρόβλεψη πως η διαφοροποίηση µεταξύ 

LTP και LTD συνίσταται στη διαφορετική κατάσταση φωσφορυλίωσης της CaM-ΚΙΙ 

η οποία, µε τη σειρά της, εξαρτάται από την διαφορετική συγκέντρωση Ca2+. Το 

µοντέλο της ∆ιαφορικής Κατεύθυνσης αρχικά βρήκε πολλούς υποστηρικτές  καθώς 

προσφέρει ένα σαφή µοριακό διακόπτη πλαστικότητας. Το 1999 µάλιστα έγινε 

δυνατή η διαφορική πρόκληση LTP και LTD ανάλογα µε τη διάρκεια και το ρυθµό 

των µεταβολών της συγκέντρωσης του Ca2+ στο χώρο της άκανθας, εύρηµα που 

συµφωνεί µε την βασική ιδέα της υπόθεσης της διαφορικής κατεύθυνσης (Yang et al, 

1999). Η αδυναµία της όµως συνίσταται στο ότι επικεντρώνεται σε διαφορές 

µοριακών µηχανισµών και αδυνατεί να δώσει µία σαφή εξήγηση στην αυξοµείωση 

της ηλεκτροφυσιολογικής συναπτικής απόκρισης σε διάφορες περιοχές του 

ιππόκαµπου και του εγκεφάλου γενικότερα.       

 Προσυναπτικά η αύξηση της συγκέντρωσης του Ca2+ έχει και λειτουργικά 

και δοµικά αποτελέσµατα. Κυρίως εξ' αιτίας της µεµβρανικής εκπόλωσης, αλλά και 

λόγω της δράσης των ανάδροµων αγγελιοφόρων που απελευθερώνονται 

µετασυναπτικά, κατά την LTP παρατείνεται η εισροή του Ca2+ στο προσυναπτικό 

άκρο. Αυτό αρχικά έχει ως αποτέλεσµα την παράταση της απελευθέρωσης 

νευροδιαβιβαστή στη συναπτική σχισµή, καθώς η αυξηµένη ενδοκυττάρια 

συγκέντρωση Ca2+ επιτείνει την απελευθέρωση κυστιδίων που περιέχουν 

νευροδιαβιβαστή από τον κυτταροσκελετό, τη σύντηξή τους µε το προσυναπτικό 

πέρας και την απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή στη συναπτική σχισµή. 

(Michmizos et al, 2004) 
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Υπόθεση του Εναποµείναντος Ασβεστίου     

 Σύµφωνα µε αυτή τα υψηλόσυχνα ερεθίσµατα προκαλούν, το καθένα, την 

εισροή Ca2+ στην προσυναπτική νευρωνική απόληξη που έχει ως αποτέλεσµα την 

απελευθέρωση επιπλέον νευροδιαβιβαστή. H ηλεκτροφυσιολογικά µετρήσιµη 

ενδυνάµωση λοιπόν οφείλεται, εν µέρει τουλάχιστον, στο αθροιστικό αποτέλεσµα 

των ιόντων ασβεστίου που αποµένουν στο προσυναπτικό πέρας µετά το τέλος κάθε 

ερεθισµού και που έχουν ως αποτέλεσµα την ακόµα µεγαλύτερη, σε ποσότητα και 

χρόνο, απελευθέρωση νευροδιαβιβαστή. Καθώς όµως η συναπτική πλαστικότητα 

συνοδεύεται και από δοµικές µετατροπές της µετασυναπτικής µεµβράνης, έπεται πως, 

εκτός από τη µεταβολή της ποσότητας του νευροδιαβιβαστή που απελευθερώνεται, 

ανάλογες µετατροπές θα πρέπει να συµβούν και στο προσυναπτικό πέρας ώστε να 

επιτευχθεί λειτουργική ζεύξη των δοµικών αλλαγών (Bekkers & Stevens, 1990).  

 

Ο ρόλος της Ν-µεθυλο-D-ασπαρτάµης (NMDA) και του α-αµινο-3-υδροξυ-5-
µεθυλο-4-ισοξαζόλης προπιονικών υποδοχέων (AMPA) 
 Οι αναπτυσσόµενες νευρωνικές συνδέσεις, σχηµατίζονται από την ισορροπία 

των ανασταλτικών και ενισχυτικών µονοπατιών, µέσω των πληροφοριών που  

εισέρχονται στον εγκέφαλο  από τα αισθητήρια µέσα όπως η όραση, η ακοή και 

σωµατικές αισθητήριες οδοί. Οι περισσότερες από αυτές τις οδούς χρησιµοποιούν 

γλουταµίνη σαν νευροδιαβιβαστή. Η υπερπαραγωγή των συνάψεων κατά την 

µεταγεννητική περίοδο έχει σαν αποτέλεσµα  ένα παιδί 2 χρονών να έχει διπλάσιες 

συνάψεις στον εγκεφαλικό φλοιό του από ότι ένας ενήλικας. Οι συνάψεις αυτές 

µειώνονται µέχρι τα 16 χρόνια. Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου, οι συνάψεις 

καθορίζονται  δια µέσω της δραστηριότητας ενίσχυσης χρησιµοποιώντας γλουταµίνη 

σαν νευροδιαβιβαστή. Η δραστηριότητα των γλουταµινικών συνάψεων συµβάλλει 

στην απώλεια πολλών συνάψεων και στην διατήρηση αυτών που πυροδοτούνται 

επανειληµµένα. Η NMDA (N-methyl-D-aspartate) και η AMPA (a-amino-3-hydroxy- 

-5-methyl-4-isoxazole propionate)  ενεργοποίηση των γλουταµινικών υποδοχέων 

εµπλέκεται στον σχηµατισµό και την σταθεροποίηση της σύναψης.  Ο  NMDA τύπος 

των γλουταµινικών υποδοχέων διαδραµατίζει ένα ειδικό ρόλο σε αυτή την διαδικασία 

επειδή απαιτεί ταυτόχρονο ερεθισµό από την γλουταµίνη και την αποπόλωση της 

µεµβράνης που προκαλείται από τους γειτονικούς ενισχυτικούς υποδοχείς. Η 

συνεχείς πυροδότηση των νευρώνων οδηγεί  στην είσοδο του ασβεστίου, µέσω των  
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NMDA υποδοχέων , στους µετασυναπτικούς νευρώνες και οδηγούν στην 

απελευθέρωση  παραγόντων που υποστηρίζουν τις συναπτικές συνδέσεις. Αυξηµένη 

λειτουργία του NMDA υποδοχέα κατά την µεταγεννητική περίοδο, συµβάλλει στην 

αύξηση της πλαστικότητας αυτής της περιόδου. Η ενεργοποίηση των NMDA 

καναλιών επιτρέπει την ροή του ασβεστίου στους νευρώνες, όπου δραστηριοποιεί  τις 

πρωτεϊνικών κινάσεων όπως CaMKinase ΙΙ και IV και την παραγωγή νευροτροπίνων 

όπως οι εγκεφαλικά παραγόµενες BDNF. Οι αυξητικοί παράγοντες όπως  οι BDNF, η 

ακετυλοχολίνη, οι υποδοχείς σεροτονίνης και οι νευροδιαβιβαστές  παίζουν ρόλο 

στην ενεργοποίηση γονιδίων που εµπλέκονται µε την νευρωνική πλαστικότητα. Η 

εισροή του ασβεστίου  δια µέσω των NMDA υποδοχέων έχει σηµαντικό ρόλο για τον 

σχηµατισµό µνηµών και την πλαστικότητα των νευρωνικών κυκλωµάτων. 

  Οι υποδοχείς AMPA σχετίζονται επίσης µε την µορφολογία των συνάψεων. 

Οι συνάψεις οι οποίες είναι µικρότερες από 180 nm  έχει βρεθεί ότι περιέχουν µόνο 

NMDA  υποδοχείς. Πάνω από αυτό το µέγεθος ο αριθµός των  ανοσοϊστοχηµικά 

ανιχνεύσιµων δεκτών ΑΜΡΑ αυξάνεται γραµµικά µε την συναπτική διάµετρο. Η 

αύξηση των υποδοχέων ΑΜΡΑ σχετίζεται επίσης και µε την πλαστικότητα των 

συνάψεων. (Kytak , Sobaniec, 2004) 

  

 

∆ΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΥΤΤΑΡΟΣΚΕΛΕΤΙΚΕΣ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ 

 

Με τον όρο Μετασυναπτική Πύκνωση (Post Synaptic Density ή PSD) 

περιγράφεται το πυκνό ηλεκτρονικά τµήµα της µετασυναπτικής µεµβράνης που 

αντιστοιχεί στη συναπτική σχισµή και συµµετέχει στην νευροδιαβιβαστική συνέχεια 

του ηλεκτρικού σήµατος µε την ενεργοποίηση των ιοντικών διαύλων που φέρει. 

'Ένας από τους µηχανισµούς που έχουν προταθεί προκειµένου να δοθεί µία εξήγηση 

στην ενδυνάµωση της συναπτικής απόκρισης που παρατηρείται κατά την LTP ήταν ο 

σχηµατισµός νέων συνάψεων. Αργότερα, και κυρίως µετά από τις εντυπωσιακές 

παρατηρήσεις των Desmond και Geinisman και των συνεργατών τους, επικράτησε η 

ιδέα της συναπτικής τροποποίησης µέσω δοµικών και κυτταροσκελετικών αλλαγών 

και ιδιαίτερα στην περιοχή της PSD. Βρέθηκε λοιπόν πως µετά την σταθεροποίηση 
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της LTP και επί αρκετές ηµέρες o αριθµός των αξωνοδενδριτικών συνάψεων είναι 

πολύ σηµαντικά αυξηµένος, όπως επίσης αυξηµένος βρέθηκε ο αριθµός των PSD µε 

πολλαπλές, τελείως διαµερισµατοποιηµένες (perforated) περιοχές διαβίβασης 

 Οι παρατηρήσεις αυτές οδήγησαν στη διαµόρφωση µιας πολύ τεκµηριωµένης 

υπόθεσης συναπτικής ενδυνάµωσης. Σύµφωνα µε την υπόθεση της ∆ιάτρησης της 

PSD, η αύξηση της συγκέντρωσης ιόντων Ca2+ στο µετασυναπτικό άκρο, που 

παρατηρείται µετά από την πρόκληση συναπτικής ενδυνάµωσης, θα προκαλέσει τον 

πολυµερισµό και επιµήκυνση των ινιδίων της ακτίνης . Λόγω του τρόπου της αρχικής 

τοποθέτησης των ινιδίων αυτή η επιµήκυνση γίνεται προς συγκεκριµένη κατεύθυνση 

και όχι σφαιρικά  µε αποτέλεσµα να ωθήσει το πρωτεϊνικό δίκτυο της PSD µε τέτοιο 

τρόπο ώστε αυτό να "διατρηθεί" και να χωριστεί σε δύο (τουλάχιστον) νέες, 

επιµέρους εν δυνάµει-PSD. Ταυτόχρονα µε τον πολυµερισµό των ινιδίων της ακτίνης 

η δοµή της PSD µεταβάλλεται µε την εξαρτώµενη από τη συγκέντρωση Ca2+ 

φωσφορυλίωση δοµικών µορίων της PSD. Με αυτό τον τρόπο η συνολική επιφάνεια 

του µετασυναπτικού τµήµατος της σύναψης αυξάνεται και είναι αυτή η αύξηση, µαζί 

µε την αντίστοιχη που απαιτείται από τον προσυναπτικό νευρώνα, που επιτρέπει την 

συναπτική ενδυνάµωση                         

Ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο φαίνεται να διαδραµατίζουν και τα µόρια κυτταρικής 

πρόσδεσης, όπως το NCAM (neural cell adhesion molecule)  και τα µέλη της 

οικογένειας των κατχερινών (Tang et al, 1998) των οποίων η αναστολή της έκφρασης 

ή της λειτουργίας αποτρέπει τη σταθεροποίηση συναπτικής ενδυνάµωσης. Η 

αναγκαιότητα της δράσης αυτών των µορίων είναι προφανής αν ληφθούν υπόψη οι 

απαραίτητες δοµικές µετατροπές που θα πρέπει να ολοκληρωθούν προκειµένου να 

µεταβληθεί µακρόχρονα η συναπτική αποτελεσµατικότητα.    

 Εκτός όµως από τις δοµικές µετατροπές που συµβαίνουν στις PSD, κατά την 

LTP έχουν παρατηρηθεί και δοµικές αλλαγές στις υπό ενδυνάµωση άκανθες. 

Συγκεκριµένα, η βάση αυτών των ακάνθων φαίνεται να αυξάνεται σε διάµετρο µε 

αποτέλεσµα τόσο να επιτρέπει την en mass διαρροή ιόντων Ca2+ στο δενδριτικό 

στέλεχος όσο και να πολλαπλασιάζει την ηλεκτρική αντίσταση και να µειώνει έτσι τη 

διάχυση της µεµβρανικής εκπόλωσης . Σε αυτές τις δοµικές αλλαγές έχει αποδοθεί ο 

ρόλος της ηλεκτρικής ενδυνάµωσης . (Michmizos et al, 2004) 
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Συναπτοπυρηνικοί Αγγελιοφόροι       

  Η αναδόµηση των συνάψεων που απαιτείται για τη σταθεροποίηση της LTP 

έχει την ανάγκη πρωτεϊνικών προϊόντων που είτε συντίθενται de novo (στο 

κυτταρόπλασµα ή στο δενδριτικό στέλεχος) είτε χρησιµοποιούνται από τις έτοιµες 

δεξαµενές τους στο νευρωνικό σώµα και στον δενδριτικό κορµό - που όµως θα πρέπει 

να αναπληρωθούν. 'Όπως είναι γνωστό, αν δεν ολοκληρωθεί µε επιτυχία η 

πρωτεϊνοσύνθεση δεν είναι δυνατό να σταθεροποιηθεί η LTP.    

 Ως συναπτοπυρηνικοί αγγελιοφόροι (synaptonucleic messengers ή SNM) 

ονοµάζονται µόρια τα οποία σχηµατίζονται και απελευθερώνονται στην συναπτική 

περιοχή και µεταφέρονται στον κυτταρικό πυρήνα όπου πυροδοτούν γονιδιακή 

µεταγραφή και επακόλουθη πρωτεϊνική σύνθεση. Τα προϊόντα αυτής της 

πρωτεϊνοσύνθεσης έχει προταθεί πως µπορεί να αποτελούν ιοντικούς διαύλους, 

υποδοχείς, δοµικά στοιχεία και κυτταροσκελετικά µόρια που σταθεροποιούν τις 

µετατροπές που απαιτεί η συναπτική πλαστικότητα  αλλά και αυξητικοί παράγοντες 

που προωθούν την ανάπτυξη εκείνων των δενδριτικών κλάδων που περιέχουν µεγάλο 

αριθµό ενδυναµωµένων συνάψεων     

 Συναπτοπυρηνικοί αγγελιοφόροι µπορεί να είναι µόρια που µοιάζουν µε τους 

παράγοντες NF-kappa B και Ι-kappa Β αλλά ο σηµαντικότερος SNM που έχει βρεθεί 

να απελευθερώνεται από τις υπό ενδυνάµωση συνάψεις των νευρώνων της CA1 

περιοχής του ιππόκαµπου είναι η κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη (cAMP). Ο 

σχηµατισµός της cAMP στο µετασυναπτικό νευρωνικό πέρας έχει βρεθεί να αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόκληση και σταθεροποίηση της LTP αλλά η 

αύξηση στη συγκέντρωσή της δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για την πρόκληση LTP 

Η cAMP σχηµατίζεται µε τη δράση της αδενυλικής κυκλάσης, η οποία µε τη σειρά 

της ενεργοποιείται από την CaM-ΚΙΙ. Αυτή όµως η καταρρακτική σχέση έχει 

χαρακτήρα αµφίδροµης ισορροπίας καθώς η cAMP ενεργοποιεί την ΡΚΑ η οποία θα 

διατηρήσει, εµµέσως, ενεργή την CaM-ΚΙΙ.       

 Η cAMP στη συνέχεια διαχέεται στο νευρώνα και φτάνει ως τον πυρήνα 

όπου, αφού διαπεράσει παθητικά την πυρηνική µεµβράνη, συνδέεται σε πρωτεΐνες 

πρόσδεσης που αποκρίνονται στην cAMP (cAMP-responsive element binding 

proteins ή CREΒΡ). Οι πρωτεΐνες αυτές βρίσκονται προσδεµένες σε ειδικές 

ακολουθίες εκκίνησης της µεταγραφής (υποκινητές) του DNA που αντιστοιχούν σε 

γονίδια άµεσης έκφρασης (immediate-early genes ή IEGs) παρεµποδίζοντας έτσι την 

έκφρασή τους. Η σύνδεση της cAMP µε τις CRE-ΒΡ τροποποιεί τη στερεοδιάταξη 
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των τελευταίων και έτσι τις αποσπά από τους υποκινητές επιτρέποντας τη µεταγραφή 

και µετάφραση των IEGs. Γονίδια που έχουν χαρακτηριστικά IEG έχουν βρεθεί να 

είναι το zif-268 όπως και γονίδια των οικογενειών c-fos και c-jun.    

 Κάποια από τα mRNA που προκύπτουν από τη µεταγραφή των IEG's 

µεταφράζονται σε πρωτεΐνες στο κυτταρόπλασµα και επιστρέφουν στον πυρήνα όπου 

θα δράσουν ως µεταγραφικοί παράγοντες επιτρέποντας την πρόσδεση mRNA 

πολυµεράσης στους υποκινητές γονιδίων των οποίων η έκφραση είναι αναγκαία για 

τη σταθεροποίηση των φαινοµένων συναπτικής πλαστικότητας, ιδιαίτερα της LTP, 

όπως ιοντικοί δίαυλοι και υποδοχείς νευροδιαβιβαστών . Κάποια άλλα από τα mRNA 

µεταφέρονται ως έχουν στις δενδριτικές άκανθες για να µεταφραστούν εκεί, κυρίως 

σε πρωτεΐνες που σχετίζονται µε τον κυτταροσκελετό και ρυθµίζονται από τη 

δραστηριότητα (activity-regulated cytoskeleton-associated proteins ή ArC). 

Αξιοσηµείωτο είναι το γεγονός ότι τα IEG γονίδια µεταγράφονται σε πρωταρχικό 

RNA το οποίο, κατά την πυρηνική του ωρίµανση σε mRNA από τα 

ριβονουκλεοπρωτεϊνικά σωµάτια, υφίσταται διαφορική συρραφή (differential 

splicing), δηλαδή µετά την αφαίρεση των εσωνίων τα εναποµείναντα εξώνια είναι 

δυνατό να συρραφτούν σε διαφορετική διάταξη. Ως αποτέλεσµα, είναι δυνατό, από το 

ίδιο γονίδιο, να σχηµατιστούν διαφορετικές ισοµορφές ενός υποδοχέα π.χ. σε 

νευρώνες της ίδιας ή διαφορετικής περιοχής  επιτρέποντας έτσι την καλύτερη 

ρύθµιση της συναπτικής πλαστικότητας .       

 Πρωτεϊνοσύνθεση όµως δεν συµβαίνει µόνο στο νευρωνικό σώµα αλλά και 

στο δενδριτικό στέλεχος και συγκεκριµένα στα πολυριβοσώµατα που βρίσκονται 

κοντά στις βάσεις των ακάνθων . Μάλιστα µετά από την πρόκληση ενδυνάµωσης έχει 

βρεθεί ότι αυξάνεται σηµαντικά τόσο ο αριθµός των δενδριτκών πολυριβοσωµάτων 

όσο και η µετάφραση των mRNA που βρίσκονται σε δενδριτικό στέλεχος (Roberts et 

al, 1998) και ιδιαίτερα mRNA που θα επιτρέψει το σχηµατισµό υποδοχέων, όπως οι 

υποδοχείς NMDA . Συνεπώς, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση της σταθεροποίησης 

της LTP η σύνθεση νέων µορίων mRNA και η µεταφορά τους στις δενδριτικές 

άκανθες . Ιδιαίτερο ενδιαφέρον όµως έχει η µεταπολυπεπτιδική επεξεργασία των 

πρωτεϊνών που συντίθενται στη βάση των ακάνθων. 'Εχει βρεθεί πως τέτοια 

επεξεργασία, όπως η γλυκοσυλίωση, πραγµατοποιείται σε κύστες του 

ενδοπλασµατικού δικτύου που λειτουργούν σαν µία µικρή συσκευή Golgi και 

µάλιστα µε την ολοκλήρωση της επεξεργασίας τους, οι πρωτεΐνες εγκλείονται σε 

κύστες µεταφοράς, οι οποίες θα αποτελέσουν τη δεξαµενή υποδοχέων (receptor pool 
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vesicles) της άκανθας . 'Οπου και να σχηµατίζονται όµως τα πρωτεϊνικά προϊόντα 

είναι απαραίτητο να µεταφερθούν ακριβώς στις υπό ενδυνάµωση συνάψεις, 

εντοπίζοντας τις αντίστοιχες δενδριτικές άκανθες από τις περίπου 10,000 που 

βρίσκονται κατά µέσο όρο σε ένα νευρώνα . Ο µηχανισµός αυτού του εντοπισµού 

αποτέλεσε το πεδίο έντονης έρευνας και µέχρι σήµερα παρέµεινε ασαφής. 

(Michmizos et al, 2004) 

 

∆εντρική Μεταφορά & Εντοπισµός      

  Ένα από τα πιο σηµαντικά σηµεία της συναπτικής πλαστικότητας, και 

ιδιαίτερα της LTP, είναι ο µηχανισµός µε τον οποίο τα απαραίτητα προϊόντα της 

πρωτεϊνοσύνθεσης ή το υπόστρωµά της (όπως mRNA και ριβοσώµατα) µεταφέρονται 

µέσα στο δενδριτικό στέλεχος και φτάνουν στις συνάψεις. Η µεταφορά αυτή γίνεται 

συνήθως µε ρυθµό περίπου 0.5 mm/ηµέρα αλλά κατά τη συναπτική πλαστικότητα 

είναι πολύ ταχύτερη (Davis et al, 1987). Το ερώτηµα φυσικά που δηµιουργείται είναι 

µε ποιο τρόπο αναγνωρίζονται και τα µόρια αυτά αποδίδονται ακριβώς στις 

συγκεκριµένες συνάψεις των οποίων η ενδυνάµωση πρέπει να σταθεροποιηθεί. Η 

ανάγκη να ερµηνευτεί αυτό το φαινόµενο δηµιούργησε το ζήτηµα του συναπτικού 

εντοπισµού (synaptic tagging ή targeting) το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει 

αποσαφηνιστεί. Μία σειρά όµως από πειραµατικά ευρήµατα φαίνεται να ρίχνουν 

κάποιο φως.          

 'Ενα από τα αρχικά τέτοια ευρήµατα ήταν πως ένα οµοσυναπτικό υψηλόσυχνo 

ερέθισµα προκαλεί LTP σε συγκεκριµένο πληθυσµό δενδριτικών συνάψεων και όχι 

σε όλες τις συνάψεις ενός νευρώνα . Αργότερα έγινε µια πολύ ενδιαφέρουσα 

ανακάλυψη: οι µεταβολές της συναπτικής πλαστικότητας είναι δυνατό να διαχυθούν 

και σε παράπλευρες ακανθικές συνάψεις. Η αυστηρή συναπτική εξειδίκευση της 

ενδυνάµωσης, που τόσο εύκολα διατηρείται κατά τη φάση της πρόκλησης, δεν 

διατηρείται στη φάση της σταθεροποίησης για µικρές αποστάσεις. Επίσης ήταν 

γνωστό ότι σε νευρώνες της CA1 ιπποκαµπικής περιοχής είναι δυνατό να προκληθεί 

σταθερή LTD σε συνάψεις παράπλευρες µε µία άλλη, ενδυναµωµένη ή 

αποδυναµωµένη. Υπάρχουν επίσης ενδείξεις που υποστηρίζουν την δυνατότητα 

πρόκλησης LTP σε συνάψεις χαµηλών κλάδων χωρίς καν την ενεργοποίηση 

υποδοχέων NMDA  ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί και η παρατήρηση πως αν 
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προκληθεί LTP σε συνάψεις του δενδριτικού στελέχους, και όχι σε ακανθικών 

περιοχών, η ενδυνάµωση δεν φαίνεται να έχει συναπτική εξειδίκευση αλλά 

νευρωνική.          

  Μία από τις θεωρίες που προτάθηκαν για να ερµηνευτεί το φαινόµενο της 

"διάχυσης της πλαστικότητας" (plasticity spillover) θέλει τους συναπτοπυρηνικούς 

αγγελιοφόρους που σχηµατίζονται κατά την πρόκληση της LTP να διατηρούν µία 

υψηλή συγκέντρωση στη δενδριτική περιοχή κοντά στην άκανθα µε αποτέλεσµα να 

διαχέονται και σε διπλανές άκανθες (Harris, 1995). Μία τέτοια διατήρηση όµως δεν 

είναι εύκολη σε χώρο έντονης αξονοπλασµατικής ροής χωρίς µεµβρανικούς 

σχηµατισµούς. Επιπλέον, η πορεία των συναπτοπυρηνικών αγγελιοφόρων, λόγω 

µεγέθους, ήταν εύκολο να καταγραφεί και δεν έχει εντοπιστεί διατήρηση υψηλής 

συγκέντρωσής τους στην περιακανθική δενδριτική περιοχή. Τέλος, είναι ασαφές µε 

ποιο τρόπο θα µπορούσαν οι συναπτοπυρηνικοί αγγελιοφόροι να σχηµατιστούν χωρίς 

την προηγούµενη ενεργοποίηση των υποδοχέων NMDA και να επιτρέπουν µάλιστα 

τον ακριβή εντοπισµό ακανθικών αλλά όχι δενδριτικών συνάψεων.  

 Μία δεύτερη θεωρία, που βρήκε αρκετούς υποστηρικτές, ήταν εκείνη της 

εξωκυττάριας διάχυσης του νευροδιαβιβαστή σε παράπλευρες συνάψεις (Kullman et 

al, 1996; Kullman & Asztely, 1998). Σύµφωνα µε αυτή, ο εκλυόµενος 

νευροδιαβιβαστής, όπως το γλουταµικό οξύ, διαχέεται και σε παράπλευρες συνάψεις 

όπου, ανάλογα µε τη µικροσυγκέντρωση που φτάνει, είναι δυνατό να προκαλέσει 

ενδυνάµωση ή αποδυνάµωση. Τα πειραµατικά όµως ευρήµατα βρέθηκαν να 

εξαρτώνται από τη θερµοκρασία καταγραφής, κάτι το φυσιολογικό καθώς η ταχύτητα 

και το εύρος της διάχυσης εξαρτώνται από την ενεργειακή κατάσταση ενός 

κολλοειδούς όπως είναι το µεσοκυττάριο εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Τα ευρήµατα αυτά 

επιβεβαιώνουν τη θεωρία µόνο για θερµοκρασίες 47.5 °C και πάνω, γεγονός που δεν 

αποκλείει βέβαια να συµβαίνει διάχυση του νευροδιαβιβαστή και σε χαµηλότερες 

θερµοκρασίες αλλά για πολύ µικρότερες αποστάσεις, αλλά ελαχιστοποιεί την 

πιθανότητα να αποτελεί κεντρικής σηµασίας τµήµα του πραγµατικού µηχανισµού 

συναπτικής πλαστικότητας των θηλαστικών.     

 Παρόλη λοιπόν την αναγκαιότητα του συναπτικού εντοπισµού κατά τη 

µεταφορά των πρωτεϊνικών προϊόντων της πλαστικότητας και την ανακάλυψη της 

εµπλοκής της λειτουργίας των υποδοχέων NMDA σε αυτόν. το ερώτηµα του πως 

ακριβώς συµβαίνει αυτός παραµένει αναπάντητο µε τις µέχρι σήµερα έρευνες.  
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Αιτία της αποδυνάµωσης        

  Η µειωµένη νευρωνική απόκριση σε σύγκριση µε την απόκριση ελέγχου στην 

περίπτωση της LTD δεν είναι δυνατό να ερµηνευτεί µε τους µηχανισµούς κανενός 

µοντέλου. Σε αναλογία µε την πρόκληση και σταθεροποίηση της LTP, στην 

περίπτωση της αποδυνάµωσης θα έπρεπε να µειώνεται ο αριθµός των δενδριτικών 

διακλαδώσεων, σύµφωνα µε τα ανατοµικά µοντέλα, ή να συρρικνώνονται οι 

δενδριτικές άκανθες, σύµφωνα µε τα δοµικά µοντέλα, παρατηρήσεις που, παρά τις 

προσπάθειες, δεν έχουν επιβεβαιωθεί. Τα µοριακά µοντέλα αδυνατούν ακόµα 

περισσότερο στην αιτιολόγηση της αποδυνάµωσης αφού είναι σε θέση να 

προσφέρουν το υπόστρωµα των µηχανισµών αλλά όχι και την φυσιολογική κατάληξή 

τους.  

Μοριακός διακόπτης        

  Η θεωρία του κυλιόµενου κατωφλίου εισήγαγε και την ιδέα του µοριακού 

διακόπτη (molecular switch) ο οποίος έχει το ρόλο να διαφοροποιεί την κατεύθυνση 

του µηχανισµού πλαστικότητας µεταξύ συναπτικής ενδυνάµωσης και αποδυνάµωσης. 

Τον πρώτο λόγο για τον εντοπισµό ενός τέτοιου µορίου είχαν τα µοριακά µοντέλα 

αλλά, αφ' ενός τα µοντέλα αυτά δεν είναι σε θέση να περιγράψουν δοµικές 

µετατροπές ενώ, αφ' ετέρου καθώς δεν έχει απαντηθεί το πρώτο ερώτηµα είναι 

αδύνατον να αποδοθεί σε ένα µόριο, όπως για παράδειγµα στην CaM-ΚΙΙ, 

ρυθµιστικός ρόλος σε έναν ατελή µηχανισµό πλαστικότητας.    

       

 ∆ιακόπτης Συναπτικής Πλαστικότητας      

  Σύµφωνα µε το προτεινόµενο µοντέλο, κεντρικής σηµασίας είναι οι 

αυξοµειώσεις των συγκεντρώσεων των ιόντων Ca++ σε διάφορες µικροπεριοχές του 

νευρωνικού κυττάρου (Michmizos et al, 2004). Σε αυτές µπορεί να αναζητηθεί τόσο 

η ερµηνεία πολλών φαινοµένων όσο και ο πολύ σηµαντικός εντοπισµός του µοριακού 

διακόπτη που θα καθορίσει το αν µια σύναψη θα ενδυναµωθεί ή θα αποδυναµωθεί 

και το αν αυτή η µεταβολή της συναπτικής απόκρισης θα είναι µακρόχρονη ή 

βραχύχρονη.           

 Η προσαγωγή ερεθίσµατος υψηλόσυχνης ριπής (HFS) in vitro, αλλά και η 

µαζική συναπτική συνενεργοποίηση πολλών συνάψεων του ίδιου δενδριτικού κλάδου 

ενός νευρώνα in vivo, ανυψώνει αρκετά το δυναµικό της µεµβράνης (Vm) των 
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δενδριτικών ακάνθων µε αποτέλεσµα την αποµάκρυνση των ιόντων Mg++ από το 

δίαυλο των υποδοχέων NMDA, την ενεργοποίησή τους και την εισροή ιόντων Ca++. 

Στην εισροή ιόντων Ca++ στην περισυναπτική περιοχή µέσω των υποδοχέων NMDA 

προστίθενται και τα ιόντα Ca++ που απελευθερώνονται από τις δεξαµενές του λείου 

ενδοπλασµατικού δικτύου µέσω της δράσης της Φωσφορικής Ινοσιτόλης-3 (ΙΡ3), η 

οποία αποτελεί προϊόν της διάσπασης φωσφολιπιδίων κάτω από την επίδραση της 

Φωσφολιπάσης, που είχε ενεργοποιηθεί µε τη σειρά της από G-πρωτεΐνες. Αυτή η 

αυξηµένη µικροσυγκέντρωση ιόντων Ca++ ενεργοποιεί την CaM-ΚΙΙ η οποία, 

αφενός, πυροδοτεί το σχηµατισµό και την απελευθέρωση ανάδροµων αγγελιοφόρων, 

όπως το µονοξείδιο του Αζώτου και το Αραχιδονικό οξύ, αφετέρου, αυξάνει την 

αποτελεσµατικότητα των υποδοχέων ΑΜΡΑ ως διαύλων ιόντων Ca++, οι οποίοι έτσι 

παρατείνουν την αυξηµένη εισροή ιόντων Ca++ στη συγκεκριµένη περιοχή. Τα 

παραπάνω γεγονότα λειτουργούν συνεργικά, καθώς ένας από τους ρόλους των 

ανάδροµων αγγελιοφόρων είναι η αύξηση της ποσότητας και παράτασης του χρόνου 

απελευθέρωσης του νευροδιαβιβαστή από το προσυναπτικό άκρο.    

 Αν το προσυναπτικό ερέθισµα ήταν αρκετά µεγάλης συχνότητας και 

διάρκειας ή προέκυψε από ταυτόχρονη πολλαπλή συνενεργοποίηση πολλών 

συνάψεων του ίδιου δενδριτικού κλάδου, η µεταβολή του δυναµικού της µεµβράνης 

(Vm) θα επεκταθεί ως τη βάση της άκανθας και η εισροή των ιόντων Ca++ θα 

παραταθεί µε την ενεργοποίηση των VDCC που έχουν εντοπιστεί εκεί. Στο 

δενδριτικό στέλεχος υπάρχουν πολυριβοσώµατα και mRNA για τη σύνθεση 

υποδοχέων, ιοντικών διαύλων και µεµβρανικών πρωτεϊνών. Η διαρροή ιόντων Ca++ 

σε αυτό επιτάσσει τη µετάφραση των mRNA και την απορρόφηση των πρωτεϊνικών 

προϊόντων στην άκανθα υπό ενδυνάµωση. Τα προϊόντα αυτά θα καταστήσουν 

λειτουργικά ενεργή την αυξηµένης επιφάνειας σύναψη, κάτι που συνεπάγεται 

συναπτική ενδυνάµωση καθώς αυξάνεται η επιφάνεια διαυλικής αποκρισιµότητας και 

έτσι ένα προσυναπτικό ερέθισµα της ίδιας συχνότητας και έντασης δηµιουργεί 

ευκολότερα µεγαλύτερη απόκριση. Τα µόρια αυτά εισέρχονται στη µεµβράνη µε τη 

σύντηξη των κυστιδίων µεταφοράς της δεξαµενής υποδοχέων. Τα πρωτεϊνικά 

προϊόντα του δενδριτικού στελέχους θα πρέπει όµως να αναπληρωθούν, καθώς οι 

µεµβρανικές πρωτεΐνες βρίσκονται συνεχώς σε πορεία ανακύκλωσης, µε την 

µεταγραφή και µετάφραση σε πρωτεΐνες συγκεκριµένων γονιδίων. Οι δοµικές 

µετατροπές των δενδριτών επίσης έχουν ανάγκη την έκφραση γονιδίων. Τα γονίδια 

αυτά αφυπνίζονται µε την αποστολή συναπτοπυρηνικών αγγελιοφόρων, όπως η 
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cAMP, η σύνθεση και απελευθέρωση των οποίων εξαρτάται από τις τοπικές 

µικροσυγκεντρώσεις ιόντων Ca++. Προτείνεται η αυξηµένη µικροσυγκέντρωση 

ιόντων Ca++ στο δενδριτικό στέλεχος, ακριβώς στη βάση της άκανθας µε την υπό 

ενδυνάµωση σύναψη, να λειτουργεί και ως σηµατοδότης για τον συναπτικό 

εντοπισµό της κατά την δενδριτική µεταφορά των προϊόντων τα οποία θα 

σταθεροποιήσουν τις δοµικές µετατροπές και θα επιφέρουν µακρόχρονη συναπτική 

ενδυνάµωση (LTP) (Michmizos et al, 2004a).      

 Σε περίπτωση που η µικροσυγκέντρωση των ιόντων Ca++ δεν παραµείνει 

αυξηµένη στο δενδριτικό στέλεχος ή για κάποιο λόγο δεν ολοκληρωθεί η σύνθεση 

και η µεταφορά των πρωτεϊνών στις υπό ενδυνάµωση συνάψεις, οι δοµικές 

µετατροπές γρήγορα φθίνουν και καταγράφονται πειραµατικά ως βραχύχρονη µόνο 

ενδυνάµωση (STP) (Michmizos et aΙ, 2004c).     

 Στην περίπτωση προσαγωγής ερεθίσµατος χαµηλόσυχνης ριπής (LFS) in 

vitro, αλλά και της µερικής συναπτικής συνενεργοποίησης κάποιων µόνο συνάψεων 

του ίδιου δενδριτικού κλάδου ενός νευρώνα in vivo, η αύξηση της 

µικροσυγκέντρωσης των ιόντων Ca++ στην περισυναπτική περιοχή, λόγω της 

τοπικής απόφραξης των υποδοχέων NMDA, είναι αρκετή για να ξεκινήσει ο 

πολυµερισµός των ινιδίων ακτίνης. Ο πολυµερισµός αυτός αυξάνει τη µεµβράνη της 

συναπτικής επιφάνειας αλλά δεν καθίσταται λειτουργικά ενεργός, καθώς δεν 

συνοδεύεται από απορρόφηση νέων υποδοχέων και ιοντικών διαύλων από το 

δενδριτικό στέλεχος, κάτι που απαιτεί παρατεταµένη εισροή ιόντων Ca++ και 

διάχυσή τους στη βάση της άκανθας. Με αυτό το τρόπο, η άκανθα χάνει το 

λειτουργικό της σχήµα και µετέπειτα προσυναπτικά ερεθίσµατα θα τύχουν 

αποδυναµωµένης συναπτικής απόκρισης καθώς η αύξηση της επιφάνειας χωρίς 

αντίστοιχη αύξηση της αγωγιµότητας συνεπάγεται αύξηση της ηλεκτρικής 

αντίστασης της µεµβράνης (Rm) (Michmizos & Baloyannis, 1999; Michmizos et al, 

2004a & c). Η έκταση των δοµικών µετατροπών θα καθορίσει τη διάρκεια της 

αποδυναµωµένης συναπτικής απόκρισης και ανάλογα θα έχει ως αποτέλεσµα µόνο 

βραχύχρονη (STD) ή µακρόχρονη (LTD) αποδυνάµωση, στην περίπτωση που συµβεί 

περίσφιξη της βάσης της άκανθας αυξάνοντας ακόµα περισσότερο την Rm.  
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Συναπτικός εντοπισµός        

 Ο εντοπισµός ακριβώς των υπό ενδυνάµωση συνάψεων (synaptic tagging) 

από τα προϊόντα, όπως mRNA, πολυριβοσώµατα και πρωτεΐνες, που είναι 

απαραίτητα για να σταθεροποιηθεί η LTP αποτελεί ένα ανοιχτό ερώτηµα. Τα µοριακά 

µοντέλα προτείνουν διάφορα µόρια, και κυρίως την CaM-ΚΙΙ ή συναπτοπυρηνικούς 

αγγελιοφόρους όπως η cAMP, ως "σηµατοδότες" του συναπτικού εντοπισµού αλλά ο 

µηχανισµοί τους αδυνατούν να ερµηνεύσουν δύο άλλα σχετιζόµενα φαινόµενα: (α) τη 

διάχυση της πλαστικότητας (plasticity spillover) σε γειτονικές συνάψεις µε αυτές που 

βρίσκονται υπό ενδυνάµωση (Harris, 1995) και, κυρίως, (β) την πρόκληση LTP σε 

συνάψεις κοντά στο κυτταρικό σώµα ιπποκαµπικών νευρώνων της CA1 περιοχής 

χωρίς την ενεργοποίηση υποδοχέων NMDA. Ακόµα και αν επιβεβαιωθεί στο µέλλον 

η διάχυση µορίων που θα µπορούσαν να λειτουργήσουν ως σηµατοδότες σε 

γειτονικές συνάψεις η ερµηνεία του δευτέρου φαινοµένου που συνοδεύει το 

συναπτικό εντοπισµό είναι αδύνατη µε τα µοριακά µοντέλα.    

 Η ανάγκη παράτασης της εισροής ιόντων Ca++ στη βάση της άκανθας 

προκειµένου να αποδοθούν σε αυτή άµεσα τα έτοιµα πρωτεϊνικά προϊόντα (και να 

προκύψει ενδυνάµωση και όχι αποδυνάµωση της σύναψής της) έχει ως αποτέλεσµα 

την ενεργοποίηση των VDCC που έχουν εντοπιστεί στη βάση των ακάνθων. Η δράση 

αυτών των διαύλων εξαρτάται από το δυναµικό της µεµβράνης (Vm) και η 

ενεργοποίησή τους παρατείνει την εισροή ιόντων Ca++ ακόµα περισσότερο. 

Προτείνεται ότι αυτή η αυξηµένη συγκέντρωση ιόντων Ca++ λειτουργεί ως 

σηµατοδότης των υπό ενδυνάµωση συνάψεων, ώστε στο εγγύς µέλλον να αποδοθούν 

σε αυτές τα προϊόντα της πρωτεϊνοσύνθεσης που µεταφέρονται µέσω του δενδριτικού 

στελέχους. 'Οπως όµως έχει αναφερθεί, ο συναπτικός εντοπισµός δεν είναι απόλυτα 

ακριβής διαδικασία, καθώς έχει παρατηρηθεί "διαρροή" ενδυνάµωσης σε 

παράπλευρες συνάψεις. Είναι προφανές λοιπόν ότι η χρήση Ca++ για τη 

σηµατοδότηση των συνάψεων υπό ενδυνάµωση δεν αποτρέπει τη διάχυση των ιόντων 

και στις βάσεις διπλανών συνάψεων, οι οποίες άλλωστε µάλλον θα είχαν δεχτεί και 

εναλλαγή του µεµβρανικού τους δυναµικού.      

 Η έννοια όµως του συναπτικού εντοπισµού δεν αναφέρεται µόνο σε 

συγκεκριµένες συνάψεις αλλά και στους πρωτογενείς δενδριτικούς κλάδους που τις 

περιέχουν. Είναι γνωστό ότι στη βάση των δενδριτικών κλάδων υπάρχουν δίαυλοι 

ιόντων Ca++ οι οποίοι προφανώς ενεργοποιούνται και σηµατοδοτούν σε ποιον 

δενδριτικό κλάδο υπάρχουν συνάψεις υπό ενδυνάµωση και χρειάζονται πρωτεϊνική 
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υποστήριξη και αναπλήρωση (Michmizos & Baloyannis, 1999).    

 Είναι βέβαια πολύ δύσκολο να αποδειχτεί άµεσα o ρόλος της εισροής ιόντων 

Ca++ ως ο πυροδότης της κατεύθυνσης της συναπτικής πλαστικότητας, καθώς µέχρι 

σήµερα ήταν αδύνατο να αποφευχθεί να ενεργοποιηθούν έµµεσα και οι VDCC ή να 

µετρηθεί η διαφορά τόσο κοντινών µικροσυγκεντρώσεων. Παρ' όλα αυτά υπάρχει 

αισιοδοξία ότι στο άµεσο µέλλον θα υπάρξει συσσώρευση πειραµατικών δεδοµένων 

που τόσο θα επιβεβαιώνουν το προτεινόµενο ενοποιηµένο µοντέλο όσο και θα το 

χρειάζονται για να ενσωµατωθούν σε έναν ενιαίο µηχανισµό που θα περιγράφει όλα 

τα είδη συναπτικής πλαστικότητας.  

 

ΜΝΗΜΟΝΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ   

  

Οι µηχανισµοί µε τους οποίους κωδικοποιούνται και αποθηκεύονται 

πληροφορίες στον εγκέφαλο είναι πιθανόν η αλλαγές στην ισχύ µεταξύ των 

νευρώνων.  Στην πιο γενική της µορφή η πλαστικότητα και οι υποθέσεις για τη µνήµη 

υποστηρίζουν ότι η πλαστικότητα που εξαρτάται από την δραστηριότητα επηρεάζεται 

από κατάλληλες συνάψεις κατά τον σχηµατισµό της µνήµης  και είναι απαραίτητες 

για την αποθήκευση των πληροφοριών. Πολλά ερευνητικά αποτελέσµατα 

υποστηρίζουν ότι η συναπτική πλαστικότητα είναι απαραίτητη για τη µάθηση και τη 

µνήµη αλλά έχουµε λίγα στοιχεία για το µέγεθος της αποτελεσµατικότητας.  

Οι σχέσεις µεταξύ της συναπτικής ισχύος  σαν αποτέλεσµα του ηλεκτρικού 

ερεθισµού και της µνήµης και µάθησης έχουν εξεταστεί εκτενώς στον ιππόκαµπο. Η 

υπόθεση ότι η LTP απαιτείται για την µάθηση έχει αποδειχτεί αρκετές φορές µε 

εµπόδιση της µάθησης είτε µε διακοπή των ουδών, είτε µε µπλοκάρισµα των 

µηχανισµών της LTP µε φαρµακολογικές ή γενετικές παρεµβάσεις. Και οι δύο 

προσεγγίσεις  οδηγούν στην µείωση της µάθησης. (Martin et al, 2000).  

 Η ιδέα για την τροφοδοσία από την LTP συχνά χρησιµοποιείται για να 

µελετηθεί η επίδρασή της στην µνήµη και τη µάθηση. Σύµφωνα µε την υπόθεση της 

µάθησης η συναπτική αποτελεσµατικότητα µπορεί να επιτευχθεί από την 

επαναλαµβανόµενη επαγωγή της LTP. Η εξοντωτική   LTP  στον ιππόκαµπο προωθεί 

την αναστροφή της µάθησης. Τα ευρήµατα αυτά δείχνουν ότι η συναπτική εξόντωση 
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µπλοκάρει τη µάθηση. Μια εναλλακτική προσέγγιση για να µελετηθεί η επιρροή της 

LTP στην µνήµη και τη µάθηση  είναι αυτή που περιλαµβάνει την διαγραφή ή την 

υπερέκθεση ειδικών γονιδίων. Οι Grant ήταν οι πρώτοι που απέδειξαν τη συσχέτιση 

µεταξύ της LTP και τις αλλαγές που προκαλούνται στον ιππόκαµπο χρησιµοποιώντας 

τεχνικές ανάλυσης των γονιδίων. (Bonface, 2003) 

 

Συναπτική πλαστικότητα, µνήµη και µάθηση 
 Οι αλλαγές στην ισχύ των συνάψεων θεωρείται ότι είναι ο µηχανισµός µε τον 

οποίο η µνήµη κωδικοποιείται και αποθηκεύεται στο κεντρικό νευρικό σύστηµα. Η 

µνήµη είναι η διατήρηση της αποθήσευσης των γνώσεων ενώ µάθηση είναι η 

διαδικασία όπου αποκτάται αυτή η γνώση. Υπάρχουν τουλάχιστον δύο µορφές της 

µνήµης, η δηλωτική ή συσχετιστική µνήµη, που είναι η συνειδητή ανάκληση 

γεγονότων και πραγµατικότητας και σχετίζεται µε τους όρους  µνήµη ή αναµνηση της 

καθοµιλουµένης γλώσσας. Και η  µη δηλωτική ή ασυνείδητη µνήµη που είναι η 

ασυνείδητη ανάκληση κινητικών και άλλων ικανοτήτων  και περιλαµβάνει  απλά και 

µη χαρακτηριστικά όπως η ευαισθητοποίηση και η εξοικίωση. Έχει σηµειωθεί ότι 

διαφορετικά είδη της µνήµης, υποστηρίζονται απο διαφορετικά εγκεφαλικά 

συστήµατα που αποτελούνται απο πολλές εγκεφαλικές περιοχές. (Nijholt, Ingrid, 

2002) 

    

Μνήµη και µάθηση στον ιππόκαµπο 
  Ο σχηατισµός του ιππόκαµπου έχει συµπεραθεί ότι παίζει κύριο ρόλο για την 

αρχική αποθήκευση της δηλωτικής  µνήµης µακράς διάρκειας. Ο σχηµατισµός του 

ιππόκαµπου περιλαµβάνει τέσσερις ευδιάκριτες αρχιτεκτονικές περιοχές, οι οποίες 

περιλαµβάνουν την οδοντωτή έλικα, η οποία περιέχει τα τρία πεδία (CA1, CA2, και 

CA3), το subiculum complex, και το ενδορινικό σύµπλεγµα. Ο βασικός λόγος  που 

διαρυθµίζονται αυτές οι περιοχές στον σχηµατισµό του ιππόκαµπου, είναι ότι είναι 

διασυνδεδεµένες µε τις επόµενες παράλληλα µε καλά ορισµένα ελάσµατα. Ο 

ενδορινικός φλοιός είναι δυνδεδεµένος µε την οδοντοτή έλικα. Τα κύτταρα στην 

οδοντωτή έλικα προεκτείνονται µέσω περιφερειακών ινών στην CA3 περιοχή του 

ιππόκαµπου. Μεταφέρουσες ίνες απο τους CA3 πυραµιδικούς νευρώνες δια το 

σύστηµα του Schaffer  φτάνουν στους CA1 πυραµιδικούς νευρώνες. Λεπτοµερείς  

γνώσεις της ανατοµίας των κυκλωµάτων αυτών  των εισερχόµενων και εξερχόµενων 
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ερεθισµάτων , κάνουν την περιοχή αυτή κατάλληλη για ηλεκτροφυσιολογικές 

εγγραφές. Γι αυτό και επειδή γνωρίζουµε τον ρόλο της στην µνήµη και στη µάθηση, 

τα πειράµατα µνήµης και µάθησης συγκεντρώνονται στις αλλαγές στις αλλαγές της 

συναπτικής ισχύος, σε αυτές τις εγκεφαλικές περιοχές. (Nijholt, Ingrid, 2002) 

 

Η LTP και LTD  σαν µοντέλα της µνήµης και της µάθησης  
 Ο εγκέφαλος χρησιµοποιεί µικρής και µακράς διαρκειας τροποποιήσεις στα 

νευρωνικά κυκλώµατα για να προωθήσουν και να αποθηκεύσουν µεγάλο αριθµό 

πληροφοριών.  Μία τέτοια τροποποίηση εξαρτώµενη της δραστηριότητας είναι η LTP  

στον ιππόκαµπο, που αυξάνει την ισχύ των συνάψεων. Οι µηχανισµοί που 

προκαλούνται απο την LTP έχουν προταθεί σαν πιθανοί µηχανισµοί που 

υποστηρίζουν τον σχηµατισµό της µνήµης στον εγκέφαλο. Όπως οι αναµνήσεις  η 

LTP µπορεί να δηµιουργηθεί ταχέως και να ισχυροποιηθεί µε την επανάληψη. Έχει 

παρουσιαστεί ότι η LTP συµβαίνει µόνο στις συνάψεις που ερεθίζονται απο 

µετάφορά ώσεων απο τις δραστηριότητες και όχι απο γειτονικές συνάψεις του ίδιου 

µετασυναπτικού κυττάρου.  Κροταφική δραστηριότητα  σε ένα αδύναµο ερέθισµα σε 

συνδυασµό µε την ενεργοποίηση απο ένα ισχυρό ερέθισµα βελτιώνει την LTP  του 

αδύναµου ερεθίσµατος. Επιπλέον φαρµακολογικός φραγµός των επιδράσεων  της 

LTP  µε την απόκτηση συµπεριφορικής µάθησης επίσης βλάπτουν την µάθηση.  

 Αρκετές µορφές της LTP στον ιππόκαµπο  έχου περιγραφεί πολλύ αναλυτικά. 

Μια µορφή της LTP χαρακτηρίζει την ενεργοποίηση των διαύλων ασβεστίου στο 

µετασυναπτικό κύτταρο. Οι πιο διευρυµένες µελέτες µορφών της LTP  ρυθµίζονται 

απο την ενεργοποίηση των NMDA  υποδοχέων οι οποίοι µε τα κανάλια ασβεστίου 

στο µετασυναπτικό κύτταρο προωθούν την διαδικασία που οδηγεί στην έκφραση της 

LTP.   

 Εάν οι αναµνήσεις αποθηκεύονται µε την ενίσχυση των συνάψεων, είναι 

σηµαντικό  µπορεί να µειωθεί αυτή η ενίσχυση για να υποστηριχθεί η ελαστικότητα 

και η ικανότητα του συστήµατος αυτού για αποθήκευση. Η LTD έχει περιγραφεί σαν 

τον τρόπο µε τον οποίο µειώνεται η συναπτική ισχύς. Οι µηχανισµοί  της LTD του 

ιππόκαµπου δεν είναι τόσο καλά κατανοητοί όπως της LTP, αλλά αν και υπάρχει 

κάποια κοινή διεργασία η LTD δέν είναι η µηχανική αναστροφή της LTP.  Για την 

LTD υπάρχει µία τροποποίηση της εισροής του ασβεστίου που οδηγεί στην 

ενεργοποίηση  των εξαρτώµενων απο το ασβέστιο πρωτεινών όπως η ΡΡ1και η ΡΡ2Α 
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και στην απενεργοποίση των κινάσεων όπως η CaMKII  και η PKC. (Nijholt, Ingrid, 

2002) 

 

 

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ  ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟ ΦΛΟΙΟ 

  

Έχει καθοριστεί ότι η λειτουργική οργάνωση του εγκεφαλικού φλοιού είναι 

πλαστική. ∆ηλαδή οι αλλαγές στην οργάνωση εµφανίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ζωής, σαν απάντηση στις κανονικές και µη κανονικές εµπειρίες. Η δυνατότητα για 

αναδιοργάνωση έχει αποδειχτεί και στις αισθητήριες αλλά και στις κινητικές περιοχές 

του εγκεφαλικού φλοιού των ενηλίκων, είτε σαν συνέπεια  τραύµατος, παθολογικών 

αλλαγών, τον χειρισµό αισθητικών εµπειριών ή την µάθηση. Αυτές οι αλλαγές 

µπορούν να αξιολογηθούν µόνο µε την αναφορά σε µια εκτενή πειραµατική βάση η 

οποία έχει προσδιορίσει ένα αντιπροσωπευτικό σχέδιο, από το οποίο οι αλλαγές 

µπορούν να ανιχνευθούν. Ενώ το πεδίο των αλλαγών έγκειται  στην ικανότητα των 

τεχνικών να αξιολογήσουν, υπάρχουν εντυπωσιακά παραδείγµατα ταχέων και 

σηµαντικών αλλαγών. Υπάρχει µία συντριπτική πεποίθηση ότι οι τροποποιήσεις στη 

φλοιώδη οργάνωση, προκύπτει δια µέσω αλλαγών στην αποτελεσµατικότητα των 

συνάψεων του φλοιού και οπουδήποτε στο νευρικό σύστηµα. Αυτές οι αλλαγές είναι 

συνδεδεµένες µε το φαινόµενο που καλούνται µακράς διάρκειας δυναµικά (long term 

potentiation -LTP) ή µακράς διάρκειας σύνθλιψη (long term depression - LTD). 

Κάποιες από τις πιο σηµαντικές αποδείξεις στηρίζονται στο ότι η µάθηση και  η 

πρακτική επηρεάζει την οργάνωση του φλοιού δια µέσω των παραπάνω µηχανισµών 

στον κινητικό φλοιό. Αυτές οι εργασίες είναι επίσης σηµαντικές  λόγω του ότι 

υπονοείται ότι ο εξασθενισµένος ή χαλασµένος κινητικός φλοιός µπορεί να 

αναδοµηθεί από τα  φαρµακολογικά µέσα τα οποία αλλάζουν τους µηχανισµούς 

LTP/D.  

 Λειτουργική τοπογραφία  του πρωταρχικού κινητικού φλοιού (ΜΙ), µπορεί να 

τροποποιηθεί από περιφερική ή κεντρική βλάβη, ηλεκτρικό ερεθισµό, 

φαρµακολογικούς χειρισµούς ή την εµπειρία. Συµπεριφορικά ή πειραµατικά η  

προκληθείς αναδιοργάνωση των χαρτών του ΜΙ, χαρακτηρίζονται από µετατοπίσεις 

των διαφορετικών κινητικών περιοχών. Για παράδειγµα   οι αντιστοιχίες στον 

πρωταρχικό κινητικό φλοιό, υποβάλλονται σε ταχεία αναδιοργάνωση εντός κάποιων 
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ωρών µετά από τον περιφερικό τραυµατισµό των νεύρων. Είναι προφανές ότι βλάβη 

σε αισθητήρια νεύρα µπορούν να επηρεάσουν τους χάρτες του κινητικού φλοιού. 

 Ο πρωτοταγής κινητικός φλοιός είναι επίσης µία περιοχή όπου εµφανίζεται 

αναδιοργάνωση κατά την διάρκεια απόκτησης ή εξάσκησης των κινητικών 

ικανοτήτων.  Στους πιθήκους, η ειδικευµένη χρήση των δακτύλων µεγέθυνε το 

σηµείο που αντιστοιχεί στον κινητικό φλοιό και αποκτώντας νέες οπτικοκινητικές 

ικανότητες, αλλάζουν τα σηµεία αντιστοιχίας παραγωγής της κίνησης στον φλοιό. 

Επίσης οι αλλαγές από την ικανότητα µάθησης προκαλούν αλλαγές σε κυτταρικό 

επίπεδο στα πρωτεύοντα θηλαστικά.  Οι πίθηκοι έµαθαν να προσαρµόζουν τις 

κινήσεις τους στα εξωτερικά ερεθίσµατα. Το ποσοστό πυροδότησης και ο 

συντονισµός των ξεχωριστά κατεγραµµµένων  κυττάρων στην προκινητική κινητική 

περιοχή, άλλαξε κατά τη διάρκεια των περιόδων προσαρµογών στις νέες συνθήκες. 

Μια  οµάδα αυτών των κυττάρων κύτταρα µνήµης) διατήρησε την επίκτητη µορφή 

δραστηριότητας ακόµα και µετά από την περίοδο των αλλαγών. Άλλα κύτταρα 

µνήµης συντονίστηκαν µε την απόκτηση της νέας ικανότητας και παρέµειναν σε 

αυτές τις προσαρµογές. 

 Αυτά τα στοιχεία παρέχουν  τις αποδείξεις για την πλαστικότητα των 

κυττάρων. Στους ανθρώπους οι περιοχές που αντιστοιχούν στον πρωτοταγή κινητικό 

φλοιό εµφανίζονται µεγενθυµένες  ή να επαναρυθµίζονται κατά την διάρκεια των 

κινητικών µαθήσεων.  (Boris, 1986) 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  
 

 

 

Η ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΠΟΚΤΗΣΗ 

 

Οι άνθρωποι µπορεί να παρουσιάζουν εγκεφαλικές βλάβες µε την γέννηση τους 

ή κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους. Οι εγκεφαλικές βλάβες της γέννησης 
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εµποδίζουν την οµαλή ανάπτυξη των εγκεφαλικών βλαβών. Αντίθετα οι βλάβες που 

συµβαίνουν στην ανάπτυξη του παιδιού, έχουν σαν αποτέλεσµα την ελάττωση ή και 

την ολοκληρωτική µείωση µιας λειτουργίας. Αυτό που παρατηρείται σε πολλούς 

ανθρώπους µε εγκεφαλικές βλάβες, είναι µια ικανότητα ανάπτυξης νέων λειτουργιών 

ή µια εναπόκτηση των ήδη µειωµένων.  

Τα παιδιά µε δυσλειτουργίες εκπαιδεύονται για να αναπτύξουν τις οµαλές 

λειτουργικές ικανότητες. Και αυτό γιατί ο εγκέφαλος είναι ανατοµικά, χηµικά, 

φυσιολογικά και συµπεριφορικά , ειδικά διαµορφωµένος για τους ψυχολογικούς 

ερεθισµούς. Μ΄ άλλα λόγια ο εγκέφαλος έχει µια αξιόλογη πλαστικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΟΚΤΗΣΗ 

 

Ο βαθµός και το ποσοστό της λειτουργικής επαναπόκτησης εξαρτάται από 

πολλούς παράγοντες όπως ο εντοπισµός και η έκταση της βλάβης, η ανάπτυξη της,  η 

σχέση της µε τα ερεθίσµατα  του περιβάλλοντος η ηλικία και το φύλο.  

Οι πρωτογενείς εγκεφαλικές περιοχές παρουσιάζουν µικρό βαθµό 

λειτουργικής επαναπόκτησης, σε σύγκριση µε τις δευτερογενείς και τριτογενείς. Οι 

προκινητικές περιοχές του εγκεφάλου εµφανίζουν µεγάλο βαθµό λειτουργικής 

επαναπόκτησης σε σχέση µε τις κινητικές. Επίσης µία ειδική λειτουργική 

αποκατάσταση έχει παρατηρηθεί όταν  οι εγκεφαλικές βλάβες αφορούν  ειδικά 

εξειδικευµένα εγκεφαλικά πεδία.  

Ανάλογα µε την έκταση της βλάβης έχουµε  και τα αντίστοιχα  αποτελέσµατα 

στο βαθµό της λειτουργικής επαναπόκτησης. Επίσης ο βαθµός της εξέλιξης  της 
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εγκεφαλικής βλάβης έχει άµεση σχέση µε την λειτουργική επαναπόκτηση. Αν δηλαδή 

η βλάβη αναπτύσσεται τότε µειώνεται ο βαθµός της λειτουργικής αποκατάστασης και 

το αντίθετο.  

 Τα ερεθίσµατα του περιβάλλοντος παίζουν θετικό ρόλο για τη λειτουργική 

αποκατάσταση. Μάλιστα όταν το ερεθίσµατα δίνονται πριν , µετά ή κατά το 

ενδιάµεσο χρόνο των πειραµατικών βλαβών, έχει διαπιστωθεί  ότι οι επιδόσεις των 

ζώων είναι καλύτερες από αυτές που δεν έχουν δεχθεί καθόλου ερεθίσµατα. Αυτά τα 

ερευνητικά δεδοµένα από τα ζώα έχουν άµεσες επιπτώσεις και στον άνθρωπο. Οι 

συνεχόµενες εγκεφαλικές επεµβάσεις πχ στον εγκέφαλο των ζώων, έχουν σαν 

συνέπεια τη µη σοβαρή µείωση των διάφορων λειτουργιών ενώ η µία και µοναδική 

επέµβαση διαταράσσει σοβαρά τη συµπεριφορά τους. Τα ερεθίσµατα  του 

περιβάλλοντος  µετά από µία επέµβαση φάνηκε να έχουν µεγάλη σηµασία για τη 

λειτουργική αποκατάσταση. Αυτά τα δεδοµένα ισχύουν και για τον ανθρώπινο 

εγκέφαλο. Πάνω σε αυτές τις αρχές θα µπορούσε κανείς να σχεδιάσει καλύτερες 

νευροψυχολογικές θεραπείες. 

 

 

 

 

Νευροβιολογικοί µηχανισµοί της λειτουργικής επαναπόκτησης 
 Οι µηχανισµοί της λειτουργικής επαναπόκτησης θα µπορούσαν να χωρισθούν 

σε δύο κατηγορίες: τους νευροφυσιολογικούς και της συµπεριφοράς. Οι πρώτοι 

υποδηλώνουν διαδικασίες αναπροσαρµογής και αναγέννησης των νευροβιολογικών 

στοιχείων του εγκεφάλου. Οι δεύτεροι δε εµφανίζονται µε καινούργιες στρατηγικές 

στη συµπεριφορά του παιδιού και του ενήλικα .  

Η άµεση νευρωνική βλάστηση ή αναγέννηση είναι ένας σηµαντικός 

µηχανισµός της λειτουργικής αποκατάστασης. Όταν προκαλέσουµε βλάβη σε ένα 

νευράξονα., τα µέρη (απολήξεις, κοµβία κλπ) που βρίσκονται µετά από το σηµείο της 

βλάβης, νεκρώνονται. Έχουµε δε το φαινόµενο της προδροµικής νευρωνικής 

αλλοίωσης. Μερικές φορές όµως τα µέρη  του νευρώνα που βρίσκονται πριν από το 

σηµείο της βλάβης (σώµα, δενδρίτες) µπορεί να νεκρωθούν ή να µη λειτουργούν 

οµαλά. Εδώ έχουµε το φαινόµενο της οπισθοδροµικής  νευρωνικής αλλοίωσης. Η 

άµεση νευρωνική βλάστηση ή αναγέννηση εµφανίζεται µετά από προδροµική 
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νευρωνική αλλοίωση. Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις, µπορεί να εµφανιστεί και µετά 

από οπισθοδροµική αλλοίωση. 

Η έµµεση νευρωνική βλάστηση ή αναγέννηση γίνεται από τους νευράξονες 

των νευρώνων που βρίσκονται πολύ πλησίον στους νευρώνες µε βλάβη.  

Παρατηρείται σε πολλές εγκεφαλικές περιοχές . οι απολήξεις των γειτονικών 

νευρώνων  κατακτούν και διαµορφώνουν καινούργιες απολήξεις στην περιοχή µε 

βλάβες. Οι νέες δε συνάψεις στη συνέχεια είναι λειτουργικές. Μπορεί όµως και να 

παρουσιασθούν ανωµαλίες στη διαµόρφωση των νέων συνάψεων. Ή ο χώρος που θα 

χρειασθεί για τη διαµόρφωση των νέων συνάψεων θα έχει σαν αποτέλεσµα τη 

λειτουργική νευρωνική µείωση των αντίστοιχων λειτουργιών. ∆ιαπιστώθηκε ότι όταν 

κατά την διάρκεια της γέννησης προκληθεί τραυµατισµός στο ανώτερο γονατώδες 

σώµα τότε αυτό µε τη σειρά του διαµορφώνει ανώµαλες συνάψεις µε αποτέλεσµα την 

εµφάνιση σοβαρών οπτικών δυσλειτουργιών. Πάνω στην ίδια αρχή υποστηρίχθηκε 

ότι  ακόµη και οι γνωστικές και συγκινησιακές διαταραχές είναι αποτέλεσµα ενός 

παρόµοιου µηχανισµού. Ενός µηχανισµού που στο βάθος αλλάζει της νευραξονική 

ανάπτυξη µετά από τραυµατισµούς των ειδικών εγκεφαλικών πεδίων πολύ νωρίς στη 

ζωή. 

Η προδροµική νευρωνική αλλοίωση νεκρώνει τις  νευραξονικές απολήξεις. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα τη στέρηση της µετασυναπτικής µεµβράνης  από τα 

προσυναπτικά δυναµικά ενεργείας. Υπάρχει µία διακοπή του νευρικού δυναµικού µια 

απονευροποίηση. Στο επίπεδο αυτό βέβαια  συµβαίνουν και πολλές νευροχηµικές 

αλλαγές. ∆ιαπιστώθηκε ότι η µετασυναπτική ευαισθησία αυξάνει σαν απάντηση στην 

κατάσταση απονευροποίησης. Αυτή η µετασυναπτική υπερευαισθησία 

χαρακτηρίζεται από αυξήσεις  στα µετασυναπτικά δυναµικά ενεργείας ύστερα από 

την παρουσία των νευροµεταβιβαστών. Η απονευρωτική αυτή υπερευαισθησία 

µπορεί να εκδηλωθεί επίσης µε αυξήσεις στην ηλεκτροφυσιολογική δραστηριότητα 

της εγκεφαλικής περιοχής. Πάντων η απονευρωτική υπερευαισθησία συνυπάρχει µε 

την άµεση ή έµµεση νευρωνική βλάστηση ή αναγέννηση. Φαίνεται ότι υπάρχει στενή 

σχέση µεταξύ αυτών των µηχανισµών της λειτουργικής αποκατάστασης. Μπορεί η 

απονευρωτική υπερευαισθησία να αποτελεί το βασικό ερέθισµα για τη δηµιουργία 

έµµεσων νευρωνικών βλαστών ή ακόµη µπορεί να συµβαίνει και το αντίθετο. Όµως 

όλοι αυτοί οι µηχανισµοί παίζουν σηµαντικό ρόλο για την επαναπόκτηση της 

µειωµένης ή χαµένης λειτουργίας. 
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Ο µηχανισµός της διάσχισης εισήχθη από τον  Monakow το 1914. ο 

επιστήµονας αυτός υποστήριξε ότι µία νευρική βλάβη προκαλεί εξάλειψη της 

νευρικής διεγερσιµότητας που µε τη σειρά της φέρνει µια λειτουργική χαλαρότητα σε 

εγκεφαλικά πεδία που ενώ είναι µακριά από την περιοχή µε βλάβη, συσχετίζονται 

όµως άµεσα µαζί της. Τα πεδία αυτά επηρεάζονται από την περιοχή που έχει την 

βλάβη, λειτουργούν ανώµαλα µέχρι να ξεκινήσει η λειτουργική αποκατάσταση. Με 

τη λειτουργική αποκατάσταση εξαλείφονται οι δυσλειτουργίες οι σχετικές µε τα 

εγκεφαλικά πεδία, αλλά παραµένουν µερικές που προέρχονται από τη 

λειτουργικότητα της τραυµατικής εγκεφαλικής περιοχής.  

Ο Flourens το 1962 για πρώτη φορά διαπίστωσε ότι µετά από αφαίρεση 

µικρών µερών του εγκέφαλου από  τα περιστέρια  παρουσίαζαν το φαινόµενο της 

λειτουργικής επαναπόκτησης. Στη συνέχεια των ερευνών ο Lashley παρατήρησε 

στους εγκέφαλους των ποντικιών  ότι η επαναπόκτηση της λειτουργίας έχει σχέση µε 

το ποσό του εγκεφαλικού ιστού που αφαιρείται περισσότερο από τον εντοπισµό της. 

Υποστήριξε επίσης ότι δεν υπάρχουν νευροκύτταρα εξειδικευµένα για τις διάφορες 

εγκεφαλικές λειτουργίες. Ο εγκέφαλος λοιπόν εµφανίζει µία ισοδυναµική 

δραστηριότητα ή µία λειτουργική νευρωνικά ισοδυναµία αυτό σηµαίνει ότι αν 

ενυπάρχει βλάβη  σε µία εγκεφαλική περιοχή, αυτόµατα έχουµε και διαταραχές 

λειτουργικές που σχετίζονται µε την οµαλή λειτουργικότητα αυτής της περιοχής, 

καθώς επίσης και διαταραχές άλλων λειτουργιών, γιατί υπάρχει µία ισοδυναµική 

λειτουργική σχέση µεταξύ των εγκεφαλικών περιοχών. Έτσι στη διάρκεια της 

νευροψυχολογικής  εξάσκησης, η λειτουργική επαναπόκτηση που εµφανίζεται είναι 

αποτέλεσµα µιας απελευθέρωσης των εγκεφαλικών περιοχών από την επίδραση της 

διαταραγµένης περιοχής και αυτό  βέβαια γίνεται σύµφωνα µε την αρχή της 

νευρωνικής ισοδυναµικότητας. 

Σε µία έρευνα µελετήθηκε το φαινόµενο της απελευθέρωσης των 

εγκεφαλικών πεδίων από την επίδραση της διαταραγµένης περιοχής. Στην αρχή είναι 

γίνει διακοπή πληροφοριών από το πόδι µιας γάτας προς τον εγκέφαλο. Έτσι τα 

ηλεκτρικά ερεθίσµατα στο πόδι δεν προκαλούσαν δυναµικά ενεργείας  στην ανάλογη 

περιοχή του εγκεφάλου της γάτας. Φυσιολογικά τα ερεθίσµατα του χεριού 

προκαλούσαν δυναµικά ενεργείας στην αντίστοιχη περιοχή στον εγκέφαλο. Μετά από 

µερικές µέρες οι περιοχές του ποδιού. Μετά από µερικές µέρες οι περιοχές του 

ποδιού απαντούσαν µε  δυναµικά ενεργείας στα ερεθίσµατα του χεριού. Αυτό δείχνει 
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µία απελευθέρωση των εγκεφαλικών πεδίων του ποδιού µε βάση την αρχή της 

λειτουργικής ισοδυναµικότητας.  

Τη λειτουργική ισοδυναµικότητα και την απελευθέρωση της λειτουργικής 

αναστολής µπορεί να τη δει κανείς και στο φαινόµενο της γλώσσας. Ξέρουµε ότι η 

γλώσσα ελέγχεται από το αριστερό ηµισφαίριο. Μπορεί όµως και το δεξί να δουλέψει 

γλωσσικά και το αριστερό να αναλάβει τις λειτουργίες του δεξιού.  Οι εναλλαγές 

αυτές των λειτουργιών στηρίζονται στο γεγονός της ισοδυναµικότητας  και της 

απελευθέρωσης της λειτουργικής αναστολής που συµβαίνουν στον εγκέφαλο. Η 

απελευθέρωση δε της λειτουργικής αναστολής εµφανίζεται, ειδικά όταν υπάρχει 

βλάβη στο αριστερό ηµισφαίριο ή µεσολόβιο. Στους ανθρώπους επίσης που δεν 

έχουν αναπτύξει οµαλά το µεσολόβιο υποστηρίχθηκε ότι η γλώσσα 

αντιπροσωπεύεται και από τα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια.  

Με τη θεωρία της ισοδυναµικότητας έχει πολλές οµοιότητες και η θεωρία της 

λειτουργικής αντικατάστασης. Η θεωρία της λειτουργικής αντικατάστασης 

υποστηρίζει ότι τα εγκεφαλικά πεδία που δεν έχουν προσβληθεί µπορούν να 

αλλάξουν τη λειτουργία τους για να αναπληρώσουν τις διαταραγµένες λειτουργίες 

της περιοχής που έχει τη βλάβη. Ξέρουµε ότι το αριστερό ηµισφαίριο ελέγχει τις 

γλωσσικές λειτουργίες και το δεξί τις οπτικό-χωρικές. ∆ιαπιστώθηκε επίσης ότι στα 

παιδιά το δεξί ηµισφαίριο µπορεί να αναλάβει τις γλωσσικές δραστηριότητες όταν το 

αριστερό έχει κάποια βλάβη. Όµως φαίνεται ότι το δεξί ηµισφαίριο για αυτή την 

αντικατάσταση  πληρώνει κάποιο τίµηµα.  Παρατηρείται δηλαδή µία πτώση των 

γνωστικών λειτουργιών. Παρόλα αυτά όµως το δεξί ηµισφαίριο προσπαθεί να 

αντικαταστήσει λειτουργικά τις λειτουργίες του αριστερού και να µην αφήσει κάποιο 

κενό.  

Ο τελευταίος µηχανισµός της λειτουργικής επαναπόκτησης στηρίζεται στις 

έρευνες του Luria σύµφωνα µε τον οποίο , η αποκατάσταση µίας λειτουργίας 

βασίζεται  στη λειτουργική αναδιοργάνωση των οµαλών πεδίων ενός εγκεφάλου µε 

βλάβες σε ορισµένα πεδία του. Οι λειτουργίες ειδών είναι στοιχεία από µεγαλύτερα 

συστήµατα συµπεριφοράς. Έτσι αυτός που έχει µια βλάβη στον εγκέφαλο προσπαθεί 

να λύσει ένα γνωστό  πρόβληµα µε καινούριο τρόπο. Αυτό το προσπαθεί µε την 

αναδιοργάνωση των µη διαταραγµένων εγκεφαλικών στοιχείων τα οποία  είναι 

συνηθισµένα στο να βρίσκουν λύσεις στο πρόβληµα. 

Με αυτή τη θέση συµφωνεί και η τοποθέτηση του Gazzaniga ότι δηλαδή η 

λειτουργική επαναπόκτηση είναι αποτέλεσµα προϋπαρχόντων  µηχανισµών 
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συµπεριφοράς. Ο ασθενής εδώ µπορεί να ξεπεράσει τις επιπτώσεις της εγκεφαλικής 

του βλάβης µε την κατάλληλη νευροψυχολογική θεραπεία. Υποστηρίζεται ότι σε µια 

φάση της λειτουργικής επαναπόκτησης και πλαστικότητας του εγκεφάλου 

συµµετέχουν όλοι οι νευροβιολογικοί µηχανισµοί. Αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί 

πάνω σε αυτές τις αρχές θα αναπτυχθούν καλύτερες νευροψυχολογικές θεραπείες.  
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ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί δραµατικά οι µελέτες που χρησιµοποιούν 

λειτουργικές απεικονίσεις του εγκεφάλου  για να ερευνήσουν τις επιδράσεις της 

ψυχοθεραπείας στον εγκέφαλο. Αυτές οι µελέτες προτείνουν ότι η ψυχοθεραπεία 

προκαλεί εύλογες αλλαγές στην δραστηριότητα του εγκεφάλου και ότι αυτές οι 

αλλαγές µπορούν να συγκριθούν µε αυτές των φαρµάκων. (Roffman, 2005) 

Από τότε που θεωρήθηκε ότι η µνήµη συνδυάζεται µε αλλαγές στην ισχύ των 

συνάψεων, οι µελέτες στους κυτταρικούς και µοριακούς µηχανισµούς που είναι 

υπεύθυνοι για τις πλαστικές αλλαγές στους νευρώνες έχουν προκαλέσει ευρύ 

ενδιαφέρον στην επιστηµονική κοινότητα. Η διαδικασία της µνήµης οδηγεί σε 

αλλαγές στην συναπτική πλαστικότητα όπως ο µηχανισµός µε τον οποίο η 

ψυχοθεραπεία διευκολύνει αλλαγές στην µόνιµη  αποθήκευση επίκτητων 

πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ζωής.  Οι ψυχοβιολογικές αλληλοσυσχετίσεις της 

µνήµης προσφέρουν µία όψη  σχετικά µε την αιτιολογία και την θεραπεία των 

κλινικών διαταραχών.  

Ο ρόλος της µάθησης στην καθοδήγηση της ψυχοθεραπείας προέρχεται από 

τα µέσα του 20ου αιώνα τότε που ο Cajal ανακάλυψε ότι οι πληροφορίες µπορούν να 

αποθηκευτούν µε την τροποποίηση των συνδέσεων µεταξύ των νευρικών κυττάρων. 

Το 1949 αυτή η ιδέα τροποποιήθηκε από τον Hebb, ο οποίος πρότεινε  ότι αυτές οι 

τροποποιήσεις πρέπει να λαµβάνουν χώρα µεταξύ στα συνδεδεµένα κύτταρα και 

µόνο εάν οι δύο νευρώνες είναι ταυτοχρόνως ενεργοί. Από αυτή την ιδέα προέκυψε ο 

κανόνας του Hebb. Όταν ένας άξονας του κυττάρου Α είναι αρκετά κοντά για να 

διαγείρει ένα κύτταρο Β και επαναλαµβάνει την πυροδότηση προς αυτό, τότε κάποια 

διαδικασία µεταβολικών αλλαγών λαµβάνει χώρα  σε ένα ή και στα δύο κύτταρα, 

όπως η αποτελεσµατικότητα του Α κυττάρου αυξάνεται όταν κάποιο από τα κύτταρα 

πυροδοτεί το Β κύτταρο. Οι πληροφορίες λοιπόν κωδικοποιούνται  µε την 

ισχυροποίηση των συνδέσεων µεταξύ των κυττάρων που ενεργοποιούνται 

ταυτόχρονα.  Η ανακάλυψη του Hebb στην πλαστικότητα των συνάψεων ήταν ένα 

από τα πιο σηµαντικά ευρήµατα της δεκαετίας του ΄50. το βασικό του ενδιαφέρον 

ήταν το πόσο πολύπλοκα τα νευρωνικά δίκτυα αντιδρούν σε φαινόµενα όπως  η 

αντίληψη και η µνήµη. Οι υποθέσεις του για τις συναπτικές αλλαγές παρουσιάζουν 

µία θεωρία για το πώς αυτές οι αλλαγές µπορούν να υποστηρίξουν τον σχηµατισµό 



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 

 154

νευρικών δικτύων. Μελέτες σε διαφορετικά σχήµατα πλαστικότητας των συνάψεων  

στο κεντρικό νευρικό σύστηµα δίνουν όψεις στους κυτταρικούς και µοριακούς 

µηχανισµούς για βασικούς τύπους της µνήµης και της µάθησης. Η συναπτική 

πλαστικότητα γίνεται ο στόχος πολλών νευροβιολογικών ερευνών για  τη 

διασαφήνιση της µνήµης. Οι έρευνες αποδεικνύουν ότι η εξαρτώµενες από την 

δραστηριότητα αλλαγές µικρής και µακράς διάρκειας, που αλλάζουν την ισχύ των 

συναπτικών µεταδόσεων, είναι σηµαντικές για τις διαδικασίες µάθησης.  

Οι χάρτες του φλοιού είναι δυναµικά κατασκευασµένοι έτσι που µπορούν να 

ανακατασκευαστούν λεπτοµερώς µετά από σηµαντικές  συµπεριφορικές αλλαγές 

κατά την διάρκεια της ζωής. Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθµός των 

πειραµατικών άρθρων που αναφέρονται στην φυσιολογική πλαστικότητα  στις 

πρωταρχικές περιοχές του νεοφλοιού, έχουν αυξηθεί σηµαντικά. Αυτές οι αναφορές 

έχουν χαρακτηρισθεί από ειδικές αλλαγές στα δεκτικά πεδία των νευρώνων και στην 

διανοµή των πεδίων αυτών στον εγκεφαλικό φλοιό. Παράλληλα µε τις ανακαλύψεις 

της συναπτικής πλαστικότητας, οι µελέτες αυτές χαρακτηρίζουν βασικούς 

σχηµατισµούς την LTP και την  LDT όπως έχει προαναφερθεί για τα µετασυναπτικά 

δυναµικά. Παρακάτω αναλύεται ένα µνηµονικό µοντέλο της ψυχοθεραπείας 

βασισµένο στην πλαστικότητα του εγκεφάλου, σαν αναγκαία προϋπόθεση  για ττις 

αλλαγές µακράς διάρκειας στην συµπεριφορά.  Ακόµα αναφέρεται η πλαστικότητα 

του εγκεφάλου στις προοπτικές των ψυχιατρικών διαταραχών. 

 

Η ΝΕΥΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ: ΕΠΑΓΩΓΗ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

  

Τι συµβαίνει στις πληροφορίες που µετατρέπονται από τους αισθητικούς 

υποδοχείς και περνούν στον εγκέφαλο; Η LTP είναι κυρίως υπαίτια για το καλύτερο 

µνηµονικό µοντέλο. Υπάρχουν τρεις γνωστές µορφές της συναπτικής πλαστικότητας 

στο ΚΝΣ. 1) η LTP µεσολαβεί µε την ενεργοποίηση των NMDA υποδοχέων, 2) η 

LTP µεσολαβεί µε την διαφορά δυναµικού στην δραστηριοποίηση των ιόντων 

ασβεστίου και 3) µεσολαβεί µε τους NMDA υποδοχείς. Μία λεπτοµερής ανασκόπηση 

έχει γίνει από τους Bliss και συνεργάτες, όπου φτάνουν στο συµπέρασµα ότι οι 

νευρικοί µηχανισµοί θεµελιώνουν  την φλοιώδη αντιπροσώπευση  σαν αποτέλεσµα 

της συναπτικής πλαστικότητας, της πρωταρχικής LTP διέγερσης των συνάψεων, 

ακολουθώντας τους κανόνες µάθησης του Hebb.  Οι Post και συνεργάτες 
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επιβεβαίωσαν ότι οι µηχανισµοί που εµπλέκονται στην νευρωνική µνήµη και µάθηση, 

όπως η LTP και LTD,  χρησιµοποιούνται και   επαναχρησιµοποιούνται στον 

σχηµατισµό της προσωπικότητας και των συµπεριφορικών αλλαγών που βασίζονται 

στην εµπειρία. Υπέθεσαν ακόµα ότι για υψηλότερες  διαδικασίες όπως η 

συναισθηµατική µνήµη, όπως η νευροπλαστικότητα συµβαίνουν σε αυξηµένο αριθµό 

συνάψεων και κυτταρικών συσχετίσεων µε αυξηµένη µηχανιστική πολυπλοκότητα 

και οργάνωση. Πειράµατα που πραγµατοποιήθηκαν από τον  Bear, αποκάλυψαν ότι 

αρκετές συνάψεις  στον ιππόκαµπο και στον νεοφλοιό είναι διπλής κατεύθυνσης, έτσι 

η τροποποίηση αυτή συνεχίζει συµβάλλοντας στην αποθήκευση της µνήµης µακράς  

διάρκειας. Ο έλεγχος του σήµατος της συναπτικής πλαστικότητας γίνεται από το 

ποσό των NMDA υποδοχέων που θα ενεργοποιηθούν και το πρόσφατο ιστορικό της 

δραστηριοποίησης του φλοιού. 

 

Εικόνα 64. 

Ο ιππόκαµπος µπορεί να 
αποθηκεύσει µακράς 
διάρκειάς µνήµη για 
πολλές εβδοµάδες και να 
την µεταβιβάσει 
βαθµιαία στις ειδικές 
περιοχές του 
εγκεφαλικού φλοιού. Η 
εικόνα δείχνει αυτή τη 
διεργασία για την οπτική 
µνήµη. Το νευρικό 
ερέθισµα εισέρχεται στον 
οπτικό φλοιό και µετά 
στον ιππόκαµπο, όπου 
αποθηκεύεται για πολλές 
εβδοµάδες  πριν 
µεταφερθεί 

 πίσω στον φλοιό για την µνήµη µακράς διάρκειας. Ο ιππόκαµπος έχει τρεις κύριες 
συναπτικές οδούς κάθε µία ικανή για LTP όπου θεωρείται ότι παίζει σηµαντικό ρόλο σε 
αυτές τις αποθηκευτικές διαδικασίες. (Liggan, Kay, 1999) 

  

 

  Οι περισσότερες θεωρίες για την αντίληψη της µάθησης, αφορούν στις 

αλλαγές της νευρωνικής ευαισθησίας  ή τις αλλαγές στον τρόπο που ένα ερέθισµα  

αντιπροσωπεύεται µέσω δύο ξεχωριστών µνηµονικών συστηµάτων. Αυτοί οι δύο 

τύποι µνήµης είναι βασικές ξεχωριστές λειτουργίες του εγκεφάλου που βασίζονται σε 

διαφορετικές πυροδοτήσεις των νευρικών δοµών και  των φυσιολογικώς διαδικασιών, 
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και προκαλούν ευδιάκριτες αντιγραφές της νευρωνικής δραστηριότητας όπως 

φαίνονται από µελέτες ΡΕΤ και ηλεκροεγκεφαλογραφήµατος. Τα αναµφίβολα 

συστήµατα µνήµης καταγράφουν εµπειρίες για να τις ανακαλέσουν και να τις 

χρησιµοποιήσουν από τις δοµές του κροταφικού λοβού και ειδικότερα τον 

ιππόκαµπο. Αντίθετα η εν δυνάµει µνήµη είναι µία διαρκής νευρική δοµή που 

εξαρτάται από τα βασικά γάγγλια και που η ύπαρξή της  συµπεραίνεται από  τις 

παρατηρήσεις των συναισθηµατικών συµπεριφορών και  που συσχετίζονται µε την 

πρόωρη προσκόλληση.  

 Ο διαχωρισµός των δύο µνηµονικών συστηµάτων είναι σηµαντικός κατά την 

διαδικασία της εξέλιξης, κατά την διάρκεια της ζωής  και στην διαχείριση της µνήµης 

κατά την ψυχοθεραπεία.  Οι Αmini και συνεργάτες, έδωσαν έµφαση στην υπόθεση  

ότι τα παιδιά  είναι εξοπλισµένα µε ένα λειτουργικό σύστηµα µνήµης από τη γέννηση 

και αυτή η µνήµη είναι πιο αποτελεσµατική κατά τα εξελικτικά στάδια. Το εν δυνάµει 

αυτό σύστηµα  είναι ικανό να εξάγει και να αποθηκεύει µεγάλα µεγέθη σύνθετων 

πληροφοριών, όπως κανόνες που συνεπάγονται  µε την εµπειρία, ασχέτως από την 

καταλληλότητα των εξηγήσεων. Οι πληροφορίες  που µαθαίνονται µε αυτόν τον 

τρόπο δεν είναι διαθέσιµες για συνειδητές διαδικασίες, αλλά οδηγούν την 

συµπεριφορά ασυνείδητα. 

 Στην ψυχοθεραπεία αυτές οι συνεπαγόµενες µορφές αποκαλύπτονται και 

αντανακλούν τις αλλαγές που συµβαίνουν κατά τη µάθηση νέων τρόπων και  νέων 

συνηθειών. Σύµφωνα µε αυτές τις προτάσεις οι ψυχοθεραπευτικές αλλαγές  µπορούν 

να αποδώσουν µια διαδικασία ενόρασης, ή να παρέχουν εξηγήσεις όσον αφορά τις 

µορφές των σχέσεων. 

 Οι µελέτες στα ζώα εξετάζουν την εξοικείωση και την ευαισθητοποίηση, 

έχουν προσφέρει κάποια ενδιαφέροντα  αποτελέσµατα για το πώς η µάθηση 

επηρεάζει τον εγκέφαλο. Αναφέρθηκε από τον Bernibeu και συνεργάτες ότι υπάρχει 

άµεση σχέση  µεταξύ της µάθησης, της µαθηµένης συµπεριφοράς και των 

νευροδιαβιβαστών. Τα συµπεράσµατα που εξάγονται από αυτές τις µελέτες στα ζώα, 

υποστηρίζουν  ότι η περίπλοκη µνήµη, προβάλλει µία εµπειρική βάση  για την 

υπόθεση των µηχανισµών µε τους οποίους  οι άνθρωποι µπορεί να έχουν αναµνήσεις 

τις οποίες αγνοούν, ότι βασίζονται σε πρόωρες συναισθηµατικές εµπειρίες και ότι 

δρουν σε  ένα ασυνείδητο επίπεδο για να οδηγήσουν την συµπεριφορά, τις 

προσδοκίες και τις εντυπώσεις σχετικά µε τις σχέσεις. Για να ασκηθούν  µακράς 

διάρκειας επιδράσεις στην συµπεριφορά, πρέπει να κωδικοποιηθεί το είδος της 
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µνήµης που πιστεύεται ότι συνεπάγεται στη φύση. Η παρουσία της περίπλοκης 

µνήµης αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό µέρος της θεωρίας της απροσάρµοστης 

συναισθηµατικής µάθησης, χαρακτηριστικό των ψυχιατρικών δυσλειτουργιών. 

 Η διαβεβαίωση ότι η συναισθηµατική αστάθεια µπορεί να προκαλέσει 

αλλαγές στις νευρικές δοµές και είναι κρίσιµη για την σταθερότητα της 

συναισθηµατικής ζωής, οδηγεί στο συµπέρασµα ότι  οι πρόωρες συναισθηµατικές 

αλληλεπιδράσεις  είναί µόνιµα κωδικοποιηµένες στην µνήµη. Βασικό στο µνηµονικό 

µοντέλο της ψυχοθεραπείας, είναι η προσκόλληση που αποδεικνύεται  ότι παίζει 

σηµαντικό ρόλο στις µετέπειτα συνέπειες της νευρικής ανάπτυξης.  

 Η ικανότητα για ρύθµιση των συναισθηµάτων είναι µικρότερη κατά την 

γέννηση και θεωρείται ότι αυξάνεται  κατά την έκθεση σε εµπειρίες κατάλληλων 

σχέσεων. Σηµειωτέα ελλείµµατα στην επάρκεια των  σχέσεων προσκόλλησης  

προκαλούν αποδιοργάνωση  στο νευροσυµπεριφοριστικό ρεπερτόριο και µειώνουν 

την ικανότητα για εσωτερική ρύθµιση των συναισθηµάτων. Η ανικανότητα για την 

εσωτερική ρύθµιση φαίνεται κλινικά από την ανικανότητα του ατόµου να ηρεµεί και 

διαχειρίζεται τον θυµό του. 

 Οι Amini και συνεργάτες υποστηρίζουν ότι η ψυχοθεραπεία δεν είναι απλά η 

συνοµιλία ή η πνευµατική ανταλλαγή λέξεων και ιδεών. Αλλά είναι µία σχέση 

προσκόλλησης, η οποία είναι µία φυσιολογική διεργασία ικανή να ρυθµίσει την 

νευροφυσιολογία και να µεταβάλλει την νευρική δοµή. Η ψυχοβιολογική αντίληψη 

της ψυχοθεραπείας υποστηρίζεται ότι µπορεί να ρυθµιστεί σαν σχέση προσκόλλησης  

που µπορεί να ρυθµίσει της συναισθηµατική οµοιόσταση και να επαναριθµήσει 

προσκολλήσεις της µνήµης. Άρα όταν οι ασθενείς συµµετέχουν στην ψυχοθεραπεία, 

πρώτα από όλα ενεργοποιούνται τα συστήµατα που εµπλέκονται µε τη µνήµη και 

έπειτα  συµπλέκονται οι µηχανισµοί µε τους οποίους µπορεί να τροποποιηθούν τα 

αποθηκευµένα γεγονότα.  

 

 

 

ΠΩΣ Η ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΑ 
ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΨΕΙΣ  

  

Οι έρευνες για ένα µοντέλο νευρικών µηχανισµών της µνήµης βασίζονται σε 

ανακαλύψεις όπου η επανάληψη διαφορετικών εµπειριών οδηγεί  σε σηµαντικές 
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αλλαγές στον εγκέφαλο, νευροχηµικές, ανατοµικές και ηλεκτροφυσιολογικές.  

Συνεπώς  είναι γενικά αποδεκτό ότι  η ψυχοθεραπεία  είναι µία δυνατή 

διαµεσολάβηση που επηρεάζει ευθέως και αλλάζει τον εγκέφαλο. 

 Οι έρευνες από τους Baxter  και συνεργάτες αποδεικνύουν ότι η 

ψυχοθεραπεία και η fluoxetine προκαλούν µείωση του εγκεφαλικού µεταβολισµού  

στον αριστερό κερκοφόρο πυρήνα. Και οι δύο παράγοντες εµφανίζονται να έχουν 

παρόµοιες φυσιολογικές επιδράσεις. Οι Viinamaki και συνεργάτες, χρησιµοποιώντας 

SPECT απεικονίσεις, ένα χρόνο πριν και µετά την ψυχοθεραπεία, σε ασθενείς µε 

διπολική προσωπικότητα και κατάθλιψη, έδειξαν ότι οι ασθενείς είχαν µειωµένα 

επίπεδα σεροτονίνης στον µετωπιαίο φλοιό και στον θάλαµο, συγκριτικά µε υγιές 

δείγµα.  Μετά από 1 χρόνο ψυχοθεραπείας, οι ασθενείς είχαν φυσιολογικά επίπεδα 

σεροτονίνης.  

 Οι κλινικές µελέτες των Viinamaki και συνεργατών σε µελέτες σε ζώα, 

απέδειξαν συσχέτιση µεταξύ των επιπέδων της σεροτονίνης και της µάθησης. 

Χορηγώντας ενέσιµα σεροτονίνη στον φλοιό σκύλων µε χαµηλά επίπεδα σεροτονίνης 

στο αίµα, φάνηκε πως µειώνουν τα εξαρτηµένα αντανακλαστικά. Ένα υψηλό επίπεδο  

εξαρτηµένων και µη αντανακλαστικών στους σκύλους συνοδεύεται   από χαµηλά 

επίπεδα σεροτονίνης στο αίµα.  

Οι Joffe και συνεργάτες, ανέφεραν ότι κατά την θεραπεία ασθενών µε 

κατάθλιψη αυτοί που απαντούν στις γνωστικές – συµπεριφορικές θεραπείες είχαν 

σηµαντικά µειωµένα επίπεδα στις µετρήσεις της θυροξίνης Τ4. ενώ αυτοί που δεν 

αποκρίθηκαν στη θεραπεία είχαν αυξηµένα επίπεδα Τ4.  Συνεπώς η γνωστική – 

συµπεριφορική θεραπεία είχε επίδραση παρόµοια µε αυτή των αντικαταθλιπτικών 

φαρµάκων στον θυρεοειδή.   

Η πλαστικότητα του εγκεφάλου αναφέρεται στην ικανότητα του εγκεφάλου 

να αλλάζει τη δοµή του και τη λειτουργία του. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου 

θεωρείται σαν αναγκαία προϋπόθεση για οποιαδήποτε µακράς διάρκειας αλλαγής 

στην συµπεριφορά, στην γνώση και τα συναισθήµατα και για αυτό για όλες τις 

µετρήσιµες ψυχοθεραπευτικές επιδράσεις. Αν και δεν υπάρχει απόδειξη ότι η 

ψυχοθεραπεία άµεσα ενεργοποιεί την πλαστικότητα  του εγκεφάλου, υπάρχουν 

αρκετοί λόγοι που υποθέτουν αυτούς τους µηχανισµούς δράσης. Έχει γίνει η υπόθεση 

ότι στην ψυχοθεραπεία η µάθηση κατά την εξερεύνηση δίνει αυξηµένα συναπτικά 

δυναµικά. Αυτή η αύξηση έχει αποδεικτεί σε µοντέλα ζώων  στα οποία εκπαιδευµένοι 

ενήλικες αρουραίοι έδειξαν γρηγορότερη µάθηση και υψηλότερη πυκνότητα 
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δενδριτών  συγκριτικά µε δύο οµάδες ελέγχου. Στις βάσεις των αµετάβλητων 

δενδριτικών µηκών, τα αποτελέσµατα προτείνουν τον σχηµατισµό νέων συνάψεων. 

Οι Greenough και συνεργάτες, έχουν πραγµατοποιήσει αρκετές παρατηρήσεις  

που συσχετίζουν τον αριθµό των συνάψεων και τον βαθµό των δενδριτικών 

διακλαδώσεων , στο µέγεθος και στις περιοχές της µάθησης ή της εµπειρίας σε 

αρουραίους. Ο περιβαλλοντικός ερεθισµός βρέθηκε ότι αυξάνει  το βάρος του 

εγκεφάλου (ειδικότερα του πρόσθιου εγκεφάλου), το πάχος του φλοιού, τον αριθµό 

των γλοιακών κυττάρων και το µέγεθος των κυττάρων, του πυρήνα άλλα και του 

σώµατος και µεταβάλλει την συναπτική κατανοµή αυξάνοντας τις δενδριτικές 

διακλαδώσεις, την πυκνότητα των ακανθών τους και τον αριθµό των διακεκοµµένων 

συνάψεων. Σηµειώνεται ότι οι αλλαγές που συµβαίνουν στις περιοχές του εγκεφάλου 

Εµπλέκονται στις διαδικασίες µάθησης. Εάν η µάθηση λαµβάνει χώρα στην µια 

πλευρά του εγκεφάλου, η συναπτικές και δενδριτικές αλλαγές  γίνονται σε αυτή την 

πλευρά.  

 

 

 

 ΠΑΡΑΛΛΗΛΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

  

Στην ψυχοθεραπεία κάποια είδη συναισθηµατικών δυσλειτουργιών, µπορούν 

να διαχειριστούν επιτυχώς από την επαναφορά των οµοιοστατικών ρυθµίσεων  κατά 

την βελτίωση των σχέσεων προσκόλλησης. Οι κύριες µορφές της ψυχοθεραπείας 

(συµπεριφορική, γνωστική και ψυχοδυναµική) µπορούν να θεωρηθούν σαν 

µεσολαβητές διαφορετικών επιπέδων της ψυχολογικής οργάνωσης.  Εξαρτάται σε πια 

σηµεία του εγκεφάλου έγιναν οι µετρήσεις και από το είδος της θεραπείας ή την 

διαφορετική εµπειρία που έχουν οι ασθενείς. Σε κάποιους µπορεί να βρεθεί αύξησης 

στον αριθµό των συνάψεων και µείωση  στο µέγεθός τους. Όταν ο εγκέφαλος 

εµφανίζει πλαστικές αλλαγές σε απόκριση  διαφορετικών µορφών εµπειρίας, το είδος 

της εµπειρίας και οι ειδικές καταστάσεις των θεραπειών αυξάνουν ή µειώνουν την 

πλαστικότητα.  Για παράδειγµα η συµπεριφορική θεραπεία εστιάζεται στη 

δυσλειτουργία απλών µορφών της µάθησης και της µνήµης και σχετίζεται µε την 

κινητική συµπεριφορά.  Σε αυτή την περίπτωση εµπλέκονται  εγκεφαλικές δοµές 

όπως τα αµύγδαλα, τα βασικά γάγγλια και ο ιππόκαµπος. (Liggan, Kay, 1999) 
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Η διαµεσολάβηση της ψυχοθεραπείας, µελετήθηκε συχνότερα  µετά από  

συµπεριφοριστικές ή γνωστικοσυµπεριφοριστικές θεραπείες. Ο Baxter et al στο 

UCLA µελέτησαν 18 ασθενείς  που υποβλήθηκαν σε µια συµπεριφοριστική θεραπεία 

10 εβδοµάδων για την ψυχαναγκαστική-καταναγαστική διαταραχή. Παρόµοια µε 

αυτούς που είχαν λάβει µια φαρµακευτική αγωγή µε φλουοξεντίνη παρουσίασαν 

µείωση στην µεταβολική δραστηριότητα του κερκοφόρου πυρήνα.  Επιπλέον  

παρουσιάστηκε συσχέτιση µεταξύ του µεγέθους του µεταβολισµού στον κερκοφόρο 

πυρήνα και του βαθµού της κλινικής βελτίωσης (Roffman 2005) 

 Η  γνωστική ψυχοθεραπεία εστιάζεται στα ειδικά πρότυπα επεξεργασίας των 

πληροφοριών. Αυτά τα συµπτώµατα χρησιµοποιούνται σαν κλειδιά  µε τα οποία  

ερµηνεύονται οι ειδικές εξωτερικευµένες γνώσεις και υποθέσεις ή σχήµατα που 

υπολογίζονται και για τις δύο ενδεικτικές εκφράσεις και για την ψυχολογική 

αδυναµία σε αυτές. Η γνωστική θεωρία προφητεύει τα είδη της σκέψης  που 

συναντώνται σε κάθε διαταραχή. Για παράδειγµα, οι ασθενείς µε αγχώδεις 

διαταραχές αντιλαµβάνονται τον κίνδυνο σε καταστάσεις οι οποίες δεν είναι 

επικίνδυνες. Οι καταθλιπτικοί ασθενείς βλέπουν αποδείξεις για προσωπικά 

ελαττώµατα σε καταστάσεις που δεν υπάρχει λόγος για αυτοκριτική. Οι παρανοϊκοί  

ασθενείς µπορεί να παρερµηνεύουν  καταστάσεις  όσον αφορά ότι θα δεχθούν 

επίθεση ή απάτη. Σύµφωνα µε την γνωστική θεωρία οι αρνητικές γνωσιακές 

διαδικασίες έχουν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη και στην διατήρηση των 

ψυχοπαθολογικών καταστάσεων. Για αυτό το λόγο το αρχικό αντικείµενο  των 

θεραπειών είναι να διδάξει τον ασθενή, να αναγνωρίζει αυτές τις γνωστικές 

διαδικασίες. Σύµφωνα µε τα παραπάνω οι ασθενείς µαθαίνουν  να  αποτιµούν και να 

προσδιορίζουν  αυτούς τους παράγοντες της σκέψης. Η θεραπεία µετά εστιάζεται 

στην αναγνώριση και τροποποίηση των δυσλειτουργικών συµπεριφορών οι οποίες 

κατανοήθηκαν από τους ασθενείς.  Αυτά τα σχήµατα έχουν αποκτηθεί από τις 

εµπειρίες της πρώιµης ζωής και υποστηρίζονται από τις περιοχές του εγκεφάλου 

όπως ο νεοφλοιός και ειδικότερα ο µετωπιαίος φλοιός.  

 Η ψυχοδυναµική  ψυχοθεραπεία  εστιάζεται στις ενδοατοµικές 

αναπαραστάσεις. Μία σειρά προσδοκιών για τον εαυτό, οι σχέσεις µε τους άλλους ,  

οι σκέψεις και η συµπεριφορά. Οι νευροψυχολογικές βάσεις  των ενδοατοµικών 

αναπαραστάσεων, πιθανών  να εµπεριέχουν σύνθετα νευρικά κυκλώµατα 

χρησιµοποιώντας παράλληλα, τα εγκεφαλικά ηµισφαίρια και τις υποφλοιώδεις 

περιοχές. Η ιδέα της πλαγίωσης σηµειώθηκε απο τον Tucker όπου παρατήρησε ότι το 
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αριστερό εγκεφαλικό ηµισφαίριο ειδικεύεται  στην οµιλία, στις απλές λειτουργίες και 

ότι το δεξί ηµισφαίριο ειδικεύεται στη διαίσθηση, στην αντίληψη του χώρου και των 

ολοκληρωµένων δραστηριοτήτων. Επίσης ανέφερε ότι τα αρνητικά συναισθήµατα 

πλαγιώνονται συχνότερα στο αριστερό ηµισφαίριο.   

 

 

 

 

 

 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 
  

Πολλές ψυχιατρικές δυσλειτουργίες σχετίζουν την ανικανότητα για έλεγχο 

του φόβου ( αγχώδεις διαταραχές, φοβίες και µετατραυµατικό άγχος) οι νευρώνες σε 

ένα αριθµό εγκεφαλικών περιοχών προκαλούν φυσιολογικές αλλαγές κατά τη 

διάρκεια αποστρεφόµενων συνθηκών. Οι µελέτες της φυσιολογίας της µάθησης, 

προτείνουν ότι πολλές εγκεφαλικές περιοχές δείχνουν  φυσιολογικές αλλαγές κατά τη 

διάρκεια της µάθησης. ∆εν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι πλαστικότητα έχει 

βρεθεί σε κάθε σηµείο του φοβικού κυκλώµατος, στην ακουστική θαλαµική περιοχή, 

στα αµύγδαλα, στον ακουστικό φλοιό, στα αµύγδαλα και τον υποθάλαµο. 

 Τα αµύγδαλα και ο υποθάλαµος εµπλέκονται και στην απόκτηση αλλά και 

στην έκφραση του φόβου. Αρκετές µελέτες αναφέρουν την σηµαντικότητα των 

αµυγδάλων στην απόκτηση και την έκφραση του µαθηµένου φόβου. Ο 

προσδιορισµός ότι τα αµύγδαλα είναι η απαραίτητη νευρική δοµή για τις συνθήκες 

φόβου έχει φανεί απ νευροφυσιολογικές εξετάσεις των συναπτικών διαδικασιών στην 

περιοχή αυτή που µπορεί να µεσολαβήσει σε αυτή την κατάσταση. Προσφατες 

µελέτες της συναπτικής µετάδοσης και πλαστικότητας  στα αµύγδαλα ρίχνουν φως 

στις σχέσεις αυτών των διαδικασιών µε την µνήµη και τη µάθηση. Για παράδειγµα οι 

αναφορές για τις αγχώδεις διαταραχές µπορούν να δηµιουργηθούν µε πολλούς 

τρόπους.  

 Ανερχόµενα δεδοµένα υποστηρίζουν την ιδέα ότι οι συµπεριφορικές αλλαγές  

που ακολουθούνται από άγχος, µπορεί να συσχετίζονται µε µετατραυµατικό άγχος. 

Αυτοί οι µηχανισµοί µπορεί να εµπλέκουν το ξεκίνηµα της LTP από τους NMDA 

υποδοχείς και την παράταση της LTP από τους CCK υποδοχείς.  Επειδή το 
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µπλοκάρισµα των CCK υποδοχέων πριν και µετά αυξάνει την αγχώδη συµπεριφορά, 

η µεσολάβηση  για να µπλοκαριστούν οι CCK υποδοχείς µετά το τραυµατικό 

επεισόδιο µπορεί να είναι αποτελεσµατική στην καταπράυνση αυτών των 

συναισθηµατικών µνηµών. Τα συστήµατα των διαβιβαστών εµπλέκουν την 

πλαστικότητα ότι αυξάνει το άγχος . Αυτό το υψηλό φυσιολογικό επίπεδο λειτουργίας 

και η ανικανότητα να ρυθµιστούν οι αυτόνοµες απαιτήσεις  στα εσωτερικά και τα 

εξωτερικά ερεθίσµατα,  σηµειώνει ελαττώµατα στην ικανότητα των ατόµων να 

χρησιµοποιήσουν  τα συναισθήµατά τους. Για να αντισταθµιστεί η 

υπερδραστηριοποίηση  το άτοµο επιχειρεί να αποφύγει φόβους και καταστάσεις  που 

του θυµίζουν το τραύµα. 

Οι συσχετίσεις µε την νευρωνική δραστηριότητα, µπορούν να καθοριστούν 

παρατηρώντας ποιες περιοχές είναι περισσότερο ή λιγότερο ενεργές.  Αυτό 

πραγµατοποιείται  µε τεχνικές απεικόνισης που αντανακλούν τον εγκεφαλικό 

µεταβολισµό του αίµατος. Οι λειτουργικές µέθοδοι απεικόνισης του εγκεφάλου, 

βοηθούν να βρεθεί πόσο  πολύπλοκοι είναι οι χειρισµοί και πως γίνονται οι 

λειτουργίες στον διαταραγµένο εγκέφαλο και πως στον φυσιολογικό. Τα συστήµατα 

της µνήµης περιπλέκουν την κωδικοποίηση των γεγονότων που σχετίζονται µε το 

τραύµα. Η δραστηριότητα των αµυγδάλων συσχετίζεται µε την µακράς διάρκειας 

αποθήκευση των αναµνήσεων που προέρχονται από δυνατά συναισθήµατα.   

 

 

 

ΨΥΧΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ 
∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ 

  

Η ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή, είναι µια νευροβιολογική 

δυσλειτουργία που προκαλείται από ανισορροπία της σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Οι 

Jenike και συνεργάτες παρουσίασαν αποτελέσµατα από µαγνητικές τοµογραφίες, 

αποδεικνύοντας ότι ασθενείς µε  ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή είχαν 

σηµαντικά λιγότερη λευκή ουσία στον εγκέφαλο , ενώ ο νεοφλοιός ήταν 

µεγαλύτερος. Μελέτες µε fMRI έδειξαν να εµπλέκονται η ακροπρόσθια έλικα του 

πρωσαγωγίου και ο κογχοµετωπιαίος φλοιός, το ραβδωτό σώµα έδειξε 

υπερδραστηριότητα κατά τα ουδέτερα στάδια. Οι εξετάσεις µε ΡΕΤ έχουν δείξει ότι 

οι ψυχαναγκαστικοί-καταναγκαστικοί ασθενείς είχαν σηµαντικά αυξηµένο 
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µεταβολισµό γλυκόζης και στα δύο εγκεφαλικά ηµισφαίρια, στον κερκοφόρο πυρήνα,  

στην κογχική έλικα. Ο µεταβολισµός της γλυκόζης είναι συνδεδεµένος µε την 

νευρωνικά λειτουργία. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι σε κάποιο επίπεδο η 

ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική διαταραχή  γίνεται µε βάση τις νευροχηµικές 

διαδικασίες της σεροτονίνης στον εγκέφαλο. 

 Η συµπεριφορική θεραπεία για την ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική 

διαταραχή, βασίζεται στην έκθεση και την αντίδραση σε παραγόντων παρεµπόδισης. 

Η έκθεση  γίνεται µε το να ζητούν από τον ασθενή να αλληλεπιδράσει µε  ερεθίσµατα 

που προκαλούν τους ψυχαναγκασµούς ή την καταναγκαστική συµπεριφορά. Η 

παρεµποδισµένη αντίδραση βασίζεται στην ιδέα ότι το άγχος θα µειωθεί σταδιακά  

όταν µπλοκαριστεί η εκτέλεση των καταναγκασµών. Όταν η µείωση του άγχους δεν 

εξαρτάται πια από την καταναγκαστική συµπεριφορά, η εµφάνιση των τελετουργικών 

πράξεων θα εξαλειφθεί. Μελέτες αποδεικνύουν ότι οι νευροχηµικές αλλαγές που 

προκαλούνται από τις αλλαγές της συµπεριφοράς είναι παρόµοιες µε τις επιδράσεις 

των φαρµακολογικών θεραπειών. 

 Ειδικότερα στις θεραπείες των ψυχαναγκαστικών-καταναγκαστικών 

διαταραχών είναι βέβαια η απόδειξη ότι η συµπεριφορική θεραπεία  µπορεί να 

προκαλέσει χηµικές αλλαγές αντίστοιχες µε αυτές των σεροτονινεργικών φαρµάκων. 

Οι έρευνες έδειξαν ότι 3 εβδοµάδες εντατικής συµπεριφορικής θεραπείας  είχαν 

επίδραση στην σεροτονινεργική δραστηριότητα  όπως µετρήθηκε από τους δεσµούς 

ιµιπραµίνης και τις αλλαγές στα αιµοπετάλια σε σεροτονινεργικό επίπεδο. Η κύρια  

νευροβιολογική απόδειξη  προέρχεται από δύο πρόσφατες µελέτες µε χρήση ΡΕΤ. Τα 

ευρήµατα των οποίων   πρόβαλαν ότι ο µεταβολισµός της γλυκόζης  στο δεξιό µέρος 

του κερκοφόρου πυρήνα αλλάζει όταν  η διαταραχή θεραπεύεται επιτυχώς είτε µε 

φαρµακολογική θεραπεία µε fluoxetine είτε µε συµπεριφορική θεραπεία. Ακόµη 

βρέθηκε ότι µετά από επιτυχή συµπεριφορική τροποποίηση της συµπεριφοράς, 

υπάρχει σηµαντική αµφίπλευρη µείωση του µεταβολισµού γλυκόζης των 

κερκοφόρων πυρήνων. Άρα και οι δύο αυτές µελέτες επιβεβαίωσαν η συµπεριφορική 

θεραπεία µπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην νευροχηµεία του εγκεφάλου. (Liggan, 

Kay, 1999). 
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ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 
  

Νευροαπεικονιστικές µελέτες έχουν χρησιµοποιηθεί και για τις µελέτες των 

αλλαγών στον εγκέφαλο από τις θεραπείες στην κατάθλιψη. Θεραπείες µε γνωστικές 

µεθόδους  έχουν επιφέρει αλλαγές  στον µεταβολισµό του προµετωπιαίου φλοιού. Σε 

πρόσφατη µελέτη 17 ασθενείς µε κατάθλιψη χωρίς κάποια χορήγηση φαρµάκων 

µείωσαν το µεταβολισµό στον προµετωπιαίο φλοιό µετά την θεραπεία.  Οι ειδικοί 

αναφέρουν ότι η γνωστικοσυµπεριφορικές  θεραπείες µεταβάλλουν τον προµετωπιαίο 

φλοιό, επιτρέποντας του να «δουλέψει» λιγότερο στην επεξεργασία των 

συναισθηµατικών ιδεών και  µε την ελάττωση των στοχασµών. Οι  Brody et al 

παρατήρησαν ανάλογα αποτελέσµατα εξετάζοντας 14 ασθενείς µε κατάθλιψη οι 

οποίοι έλαβαν ενδοατοµικές θεραπείες και παρουσίασαν µείωση του µεταβολισµού 

στον προµετωπιαίο  φλοιό αµφίπλευρα. (Roffman, 2005) 

 

  

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΦΟΒΙΕΣ 
   

 Οι νευροβιολογικές επιδράσεις  της ψυχοθεραπείας έχουν µελετηθεί µε  

νευροαπεικονιστικές µελέτες µετά από γνωστικοσυµπεριφορικές θεραπείες.  Τα 

αποτελέσµατα δείχνουν ότι  οι περιοχές που ενεργοποιούνται πριν τις θεραπείες, σε 

άτοµα που παρουσιάζουν ειδικές φοβίες είναι στον δεξιό νωτιοπλευρικό 

πρωµετωπιαίο φλοιό (Brodmann 10), η παραιπποκάµπια έλικα και οι περιοχές που 

συσχετίζονται µε οπτικά ερεθίσµατα. Μετά από επιτυχή συµπλήρωση 
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γνωστικοσυµπεριφορικής θεραπείας δεν παρουσιάστηκε σηµαντική δράση στις 

παραπάνω περιοχές (Εικόνα  65). (Paquette, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 65. 
Οι αλλαγές µετά από 
γνωστικοσυµπεριφορική 
θεραπεία στις ειδικές 
φοβίες. (Paquette, 
2003) 
 

 

 

 

 

Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΣΑΝ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

  

Η χρόνια σχιζοφρένεια χαρακτηρίζεται από αλλαγές στην φυσιολογική δοµή 

του φλοιού, ασύµµετρη ελάττωση και συχνά διεύρυνση των κοιλιών.  Υπάρχουν 

διαφωνίες για το ποιες από αυτές τις ανωµαλίες συµβαίνουν κατά την πρόωρη 

ανάπτυξη και ή αντιπροσωπεύουν µία ενεργή διαδικασία που συνεχίζεται µετά από 

την εµφάνιση της ψύχωσης. Ο DeLisi πρότεινε ότι η θεµελιώδης βάση για την 
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νευροπαθολογία της σχιζοφρένειας υποστηρίζει την περιοδική ενεργοποίηση ενός 

ατελούς γονιδίου ή γονίδια που καθορίζουν την  ανάπτυξη του εγκεφάλου. Αυτή η 

διαδικασία προκαλεί την φλοιώδη υπανάπτυξη κατά την εγκυµοσύνη και κατά την 

νηπιακή ηλικία, ενώ ενεργοποιείται ξανά κατά την εφηβεία µειώνοντας τους 

νευρώνες και κατά την ενήλικη ζωή µε βαθµιαία εξέλιξη. 

 Αλλαγές στις δοµές του ιππόκαµπου προτείνονται σαν νευροβιολογικό 

υπόστρωµα των σχιζοφρενικών διαταραχών.  Η λειτουργία του ιππόκαµπου είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητη στις νευροχηµικές τροποποιήσεις και η λειτουργία των 

µονοαµινικών υποδοχέων στον κροταφικό λοβό είναι αλλαγµένη στους σχιζοφρενείς. 

Μια ενδιαφέρουσα πρόταση αναφέρει ότι η συµπεριφορική πλαστικότητα  στην 

µορφή της LTP στις συναπτικές µεταβιβάσεις του ιππόκαµπου, µπορεί να 

µεσολαβήσει για τον χειρισµό της ψύχωσης. Επιπλέον η διαταραγµένη 

νευροαρχιτεκτονική του ιππόκαµπου που έχει βρεθεί σε σχιζοφρενείς, µπορεί να 

επηρεάσει την λειτουργία και να επιφέρει δυσλειτουργίες στο βαθµό των 

παραισθήσεων και ψευδαισθήσεων. Έχει γίνει η υπόθεση ότι οι παραισθήσεις  και τα 

σχετικά φαινόµενα  δηµιουργούνται από κάποιες  διαταραχές  των γνωστικών 

διαδικασιών , της µνήµης, και των σχετικών νευρικών αντιπροσωπεύσεων. Οι 

παραισθήσεις χαρακτηρίζονται από παρεκκλίνουσα βαθµιαία διάδοση των 

συστηµάτων  που ενσωµατώνουν νέες πληροφορίες όπως εξελίσσεται η ασθένεια. 

Αυτό γίνεται όταν  οι σύνδεσµοι µεταξύ των ιδεών έχουν σχηµατοποιηθεί και έχουν 

γίνει τόσο αµετάβλητοι ώστε η συνήθής διαδικασία της αφοµοίωσης και 

ενσωµάτωσης νέων πληροφοριών δεν µπορούν πια να ρυθµιστούν. Η παρατήρηση 

αυτή οδηγεί στην υπόθεση ότι οι µηχανισµοί της πλαστικότητας  µπορεί να µην είναι 

φυσιολογικοί σε αυτούς τους ασθενείς.  

  Η αύξηση της εµπειρικής υποστήριξης για το µεταιχµιακό σύστηµα  της 

σχιζοφρενικής συµπτωµατολογίας βασίζεται σε τρεις παράγοντες.  

1)  Τα ανατοµικά, φυσιολογικά, φαρµακολογικά και συµπεριφορικά ευρήµατα, είναι  

σύµφωνα µε την άποψη ότι οι νευροπαθολογικές αλλαγές στο µεταιχµιακό σύστηµα 

ειδικότερα στον σχηµατισµό του ιππόκαµπου, µπορούν να αποτελέσουν µια 

βιολογική βάση της σχιζοφρένειας.  

2) Οι βιολογικοί µηχανισµοί που υποστηρίζουν την ψύχωση  µπορεί να έχουν LTP 

κατά τη συναπτική διαβίβαση στον σχηµατισµό του ιππόκαµπου. 
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3) Οι επιδράσεις  της διαχείρισης ντοπαµίνης σε αυτές τις συµπεριφορές µπορούν να 

τροποποιηθούν µε άµεσες κινητοποιήσεις  του µεταιχµιακού  συστήµατος των 

ψυχωσικών.  

 Τα ελαττώµατα των αρνητικών συµπτωµάτων τα οποία φαινοµενικά δεν 

απαντούν στις θεραπείες µε νευροληπτικά αλλά αντιδρούν  στα άτυπα αντιψυχωσικά, 

έχει προταθεί ότι αντανακλούν δυσλειτουργίες του µετωπιαίου λοβού. Αυτά τα 

συµπτώµατα µπορεί να αποδίδονται στις αλλαγές του προµετωπιαίου φλοιού που 

είναι δευτερεύουσες από τις λειτουργίες του µεταιχµιακού. Άρα οι ιπποκαµπικές 

δυσλειτουργίες µπορούν να είναι υπεύθυνες για τα θετικά συµπτώµατα  και έµµεσα 

να συµµετέχουν µέσω των µετωπιαίων προβολών στα αρνητικά συµπτώµατα.  

 Οι περιπλοκές αυτών των θεωρητικών πλαισίων υποστηρίζουν 

ψυχοθεραπευτικές µεσολαβήσεις στην θεραπεία στης σχιζοφρένειας. Υπάρχει πολλές 

προτάσεις που προάγουν την άποψη ότι οι γνωστικές-συµπεριφορικές θεραπείες 

στοχεύουν την διαχείριση των παραισθήσεων. Ψυχολογικές προσεγγίσεις στις 

θεραπείες των συµπτωµάτων των ψυχώσεων δίνουν έµφαση στην σηµαντικότητα των 

φυσιολογικών περιστατικών στις προσωπικές εµπειρίες. Αν και τα αντιψυχωσικά 

φάρµακα  έχουν επιτυχία στην µείωση των συµπεριφορικών δυσλειτουργιών στη 

σχιζοφρένεια, η πρόληψη από την περαιτέρω αύξηση της βλάβης στον ιππόκαµπο, 

µπορεί να είναι ωφέλιµη. Αξιοπρόσεκτος είναι ο ρόλος του άγχους και των σχετικών 

ορµονών στον εκφυλισµό των πυραµιδικών νευρώνων στον ιππόκαµπο. Μπορεί να 

είναι επωφελές για κάποιους ανθρώπους µε αυξηµένη επικινδυνότητα να µειώσουν το 

επίπεδο του άγχους τους και να αυξήσουν την ικανότητά τους να αντιδρούν 

αποτελεσµατικά στις αγχώδεις καταστάσεις.  Οι Hogarty και συνεργάτες  επινόησαν 

µία ειδική θεραπεία για την σχιζοφρένεια. Τα τέσσερα σηµεία της θεραπείας αυτής 

είναι. 1) η θεωρητική θεµελίωση του άγχους, 2) η θεώρηση των δυσρυθµίσεων που 

σχετίζονται µε το άγχος, 3) η διαδοχική χρήση των σταδίων που µεσολαβούν, 

βασισµένα στο στάδιο  θεραπείας του ασθενή και 4) η ελαστική χρήση διαφόρων 

θεραπευτικών τεχνικών για να διαχειριστεί το άτοµο τις ανάγκες του, τα ελλείµατά 

του και τις προτιµήσεις του παρόλες τις ετερογενείς διαταραχές. Η επιτυχία 

περιλαµβάνει την ανάπτυξη της ατοµικής αναγνώρισης, τις αντιδράσεις των άλλων 

και τα συµπτώµατα. (Liggan, Kay, 1999) 
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