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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

  Κίλεηξν κνπ γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ,ππήξμε ε αλάγθε κνπ λα απνθηήζσ 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηελ επηξξνή ησλ γνληδίσλ ζηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο.  

Ήηαλ έλα ζέκα κε ην νπνίν δελ είρα θαηαπηαζηεί ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θνηηεηηθήο κνπ 

πνξείαο, θαζψο κνπ θαηλφηαλ δπζλφεηεο θαη αξθεηά «ηαηξηθέο» απηνχ ηνπ ηχπνπ νη γλψζεηο. 

Πξνηνχ αζρνιεζψ κε απηφ ην ζέκα πην δηεμνδηθά ,πίζηεπα πεξηζζφηεξα ζηηο πεξηβαιινληηθέο 

θαη ηδηνζπγθξαζηαθέο αηηίεο αλάπηπμεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ε αληίιεςε κνπ απηή κε 

νδεγνχζε ζην λα «ελνρνπνηψ» πεξηζζφηεξν πεξηβαιινληηθνχο ή ηδηνζπγθξαζηαθνχο παξάγνληεο, 

σο βαζηθνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο πξφθιεζεο ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ. 

Με ηελ ελαζρφιεζε κνπ φκσο απηή, κνπ δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα θαηεγνξηνπνηήζσ ηηο γλψζεηο 

πνπ απνθφκηζα, λα απνθηήζσ πην ζθαηξηθέο ζέζεηο ,αλαθνξηθά κε ηνπο αηηηνινγηθνχο 

παξάγνληεο απηψλ ησλ ηξηψλ βαζηθψλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη  θαηά ζπλέπεηα λα θαηακεξίζσ 

ηηο «επζχλεο» θαη ηνπο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο πην «δίθαηα». 

 Ζ απνθάιπςε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ,εκπινχηηζε ηηο γλψζεηο κνπ θαη κε βνήζεζε λα δσ απφ κηα 

πην «ηαηξηθή ζθνπηά» ηηο ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο 3 απηέο βαζηθέο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ηελ θαηάζιηςε, ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ηε ζρηδνθξέλεηα. 

Θεσξψ φηη απηή ε θαηεχζπλζε είλαη απαξαίηεην λα κειεηεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν, γηαηί νη 

άλζξσπνη ηείλνπκε λα απνδερφκαζηε πεξηζζφηεξν κηα ηαηξηθή θαη νξζνινγηθή εξκελεία ησλ 

πξαγκάησλ. 

Αλ νη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηηο πξνθαινχλ, «ηαηξηθνπνηεζνχλ» θαη 

κειεηεζεί πεξηζζφηεξν ν εγθέθαινο ,θαζψο θαη νη παξεκβάζεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ, πηζηεχσ φηη νη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο, ίζσο πάςνπλ ζηαδηαθά λα απνηεινχλ 

«ηακπνχ» θαη αλαγλσξηζηνχλ σο εγθεθαιηθέο δπζιεηηνπξγίεο πνπ ππξνδνηνχληαη απφ 

ζηξεζζνγφλεο θαηαζηάζεηο.  

Παξαηεξψληαο ηνπο αλζξψπνπο γχξσ καο, δηαπηζηψλσ φηη ηηο «επζχλεο» ησλ ζσκαηηθψλ 

αζζελεηψλ ηείλνπκε λα ηηο απνδίδνπκε ζε κηα αλψηεξε δχλακε, ελψ ζηηο ςπρνινγηθέο αζζέλεηεο 

,ηελ επζχλε ζπλήζσο ηεο επηξξίπηνπκε ζηελ «ηδηνζπγθξαζηαθή αδπλακία» ηνπ αηφκνπ. 

Απηή καο ε ηάζε, δελ είλαη δηφινπ βνεζεηηθή γηα ην άηνκν κε ςπρηθή αζζέλεηα ,θαζψο εθείλν 

επηξξίπηεη αθφκα κεγαιχηεξε επζχλε ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ε πξνζσπηθή ηνπ αίζζεζε αλεπάξθεηαο 
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απμάλεηαη. 

Μηα πην ηαηξηθή πξνζέγγηζε ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απαξαίηεηε 

ελεκέξσζε, ζα βνεζήζεη ηνπιάρηζηνλ λα γίλεη θαηαλνεηή θαη ε «ςπρηθή δηάζηαζε» ησλ 

ζσκαηηθψλ αζζελεηψλ ,αιιά θαη ε «ζσκαηηθή δηάζηαζε» ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ. 

 Με ην ρξφλν θαη κε ηε ζπκβνιή επηπιένλ εξεπλψλ ,ίζσο  ζηακαηήζνπλ νη άλζξσπνη, εμαηηίαο 

ηεο ειιηπήο ηνπο ελεκέξσζεο, λα ζεσξνχλ φηη νη ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο πξνθαινχληαη 

απνθιεηζηηθά ιφγσ «ηδηνζπγθξαζηαθήο αδπλακίαο» θαη αξρίζνπλ λα αληηιακβάλνληαη, σο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο,  θαη ηηο λεπξνρεκηθέο θαη αλαηνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ εγθεθάινπ. 

Καηά ηε γλψκε κνπ, απνηειεί αλάγθε νη άλζξσπνη λα ελεκεξσζνχλ πεξηζζφηεξν γηα ηελ ηαηξηθή 

θχζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ ,νχησο ψζηε λα κεησζνχλ νη πξνθαηαιήςεηο ηεο θνηλσλίαο γηα ηα 

άηνκα κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηελ ππνηηζέκελε «ηδηνζπγθξαζηαθή ηνπο αδπλακία» σο κφλε 

αηηία πξνέιεπζεο ηνπο. 

 Κιείλνληαο ,ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ ,πνπ κε ηα παξαδείγκαηα δσήο ηνπο 

κε βνήζεζαλ λα αληηιεθζψ κε ζθαηξηθφηεηα πσο νη ζσκαηηθέο δηαηαξαρέο επεξεάδνληαη απφ 

ηδηνζπγθξαζηαθνχο παξάγνληεο θαη πσο νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο  ζσκαηνπνηνχληαη. 

 

 

                                                                          «Ζ άηνπε ζπκπεξηθνξά πξνθχπηεη απφ άγλνηα» 

                                                                                                                                       σθξάηεο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία, ζα αλαθεξζνχκε ,κέζα απφ κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, ζηνπο 

γελεηηθνχο θαη βηνρεκηθνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε ηξηψλ 

βαζηθψλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ: ηεο θαηάζιηςεο, ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

Χο γελεηηθνχο θαη βηνρεκηθνχο παξάγνληεο ζα νξίζνπκε, πέξα απφ ηα γελεηηθέο αηηίεο, ηηο 

λεπξνρεκηθέο αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηξξνή ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ηηο 

λεπξνελδνθξηληθέο αηηίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο ελδνθξηληθέο θαη ζηηο νξκνληθά ζρεηηδφκελεο αηηίεο, 

ηηο λεπξναλαηνκηθέο αηηίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο εγθεθαιηθέο αλαηνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο  θαη ζηηο 

νξγαληθέο αηηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε νξγαληθνχο παξάγνληεο θαη ζσκαηηθή παζνινγία πνπ 

επεξεάδεη ηελ εμέιημε ησλ δηαηαξαρψλ. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, δηαπηζηψζακε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ βηνινγηθψλ παξαγφλησλ ζηηο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο θαη ηηο θιεξνλνκηθέο επηξξνέο, κέζα απφ κειέηεο δηδχκσλ, κειέηεο 

πηνζεζίαο, λεπξναλαηνκηθέο ηερληθέο, εγθεθαινγξαθήκαηα χπλνπ θαη άιιεο έξεπλεο κέζσ ησλ 

νπνίσλ δηεμήρζεζαλ ηα παξαθάησ ζπκπεξάζκαηα. 

Υξεζηκνπνηήζεθε θαη ειιεληθή αιιά θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία. 

Σα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα καο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, είλαη φηη νη 

γελεηηθνί παξάγνληεο δεκηνπξγνχλ πξνδηαζέζεηο θαη θηλδχλνπο πνπ ειινρεχνπλ γηα ηελ 

εθδήισζε κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο.  

Πξνδηαζέζεηο φκσο, πνπ ρξεηάδνληαη θαη ζηξεζζνγφλεο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο γηα λα 

ππξνδνηεζνχλ θαη λα έρνπκε ηελ εθδήισζεο κηαο ςπρηθήο  αζζέλεηαο. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ  

κοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ, είναι να παρουςιαςτοφν οι γονιδιακοί και βιοχθμικοί  

παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν ζναρξθ και τθν πορεία τριϊν ψυχικϊν διαταραχϊν, 

τθσ κατάκλιψθσ, τθσ μανιοκατάκλιψθσ και τθσ ςχιηοφρζνειασ. 

Πζρα από τουσ γονιδιακοφσ παράγοντεσ, ςτουσ βιοχθμικοφσ κα ςυμπεριλάβουμε 

τουσ νευροχθμικοφσ, τουσ νευροανατομικοφσ, τουσ νευροενδοκρινικοφσ και τουσ 

οργανικοφσ παράγοντεσ. 

Οι νευροχθμικοί παράγοντεσ αναφζρονται κυρίωσ ςτισ επιρροζσ των 

νευροδιαβιβαςτϊν ςτθν εξζλιξθ των ςυγκεκριμζνων διαταραχϊν. 

Οι νευροανατομικοί παράγοντεσ, αναφζρονται ςτθν ανατομία του εγκεφάλου και ςτισ 

διάφορεσ δυςλειτουργίεσ του. 

Οι νευροενδοκρινικοί ςχετίηονται με το ενδοκρινικό ςφςτθμα και τθν επιρροι του. 

Σζλοσ, οι οργανικοί παράγοντεσ αφοροφν άλλεσ οργανικζσ διαταραχζσ του κεντρικοφ 

νευρικοφ ςυςτιματοσ κυρίωσ και τθν επιρροι τουσ ςτθν εμφάνιςθ των τριϊν αυτϊν 

ψυχικϊν διαταραχϊν. 

το Πρϊτο κεφάλαιο κα παρουςιαςτοφν με ςυντομία,  οι γενικότεροι αιτιολογικοί 

παράγοντεσ εκδιλωςθσ των τριϊν ψυχικϊν αςκενειϊν που μελετάμε, τα διάφορα 

αιτιολογικά δθλαδι μοντζλα προςζγγιςθσ. τθ ςυνζχεια, κα γίνει μια πιο αναλυτικι 

παρουςίαςθ του βιοχθμικοφ αιτιολογικοφ μοντζλου, με το οποίο κα αςχολθκοφμε 

αναλυτικότερα ςτθν πορεία. 

το Δεφτερο κεφάλαιο ,  κα αςχολθκοφμε με τθν κατάκλιψθ ,κα αναφερκοφμε 

ενδεικτικά ςτα διαγνωςτικά κριτιρια τθσ αςκζνεια και ςτθ ςυνζχεια αναλυτικά ςτα 

βιοχθμικά αίτια τθσ διαταραχισ.  

το Σρίτο κεφάλαιο, κα αναφερκοφμε ςτθν διπολικι διαταραχι με ενδεικτικι 

αναφορά ςτα διαγνωςτικά τθσ κριτιρια και ζπειτα ςτα βιοχθμικά αίτια τθσ 

διαταραχισ. 

το Σζταρτο κεφάλαιο, κα μασ απαςχολιςει θ ςχιηοφρζνεια ,τα διαγνωςτικά τθσ 

κριτιρια και τα βιοχθμικά αίτια τθσ.  

Σζλοσ ,ςτο Πζμπτο κεφάλαιο, κα ακολουκιςουν ςυμπεράςματα  και προτάςεισ. 
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Α ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

Α.1 ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ ΓΗΑΣΑΡΑΥΧΝ 

 

ην πξψην θεθάιαην, ζα επηρεηξήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά, ηνπο γεληθφηεξνπο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο, ζηνπο νπνίνπο απνδίδνληαη νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο, κε ηηο νπνίεο ζα 

αζρνιεζνχκε.  

Σα παξαθάησ κνληέια, επεμεγνχλ ηελ αηηηνινγία ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ζπγθεθξηκέλα  

ηεο θαηάζιηςεο ,ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ηεο ζρηδνθξέλεηαο, φπνπ θαη εμεηάδνπκε. 

ηελ παξνχζα εξγαζία, ζα κειεηεζνχλ κφλν ηα γελεηηθά θαη ηα βηνινγηθά αίηηα ησλ δηαηαξαρψλ, 

ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Πξσηίζησο, θξίλνπκε απαξαίηεηε κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηα γεληθφηεξα αίηηα ησλ ςπρηθψλ 

δηαηαξαρψλ γηα κηα πην ζθαηξηθή θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο 

πνιππαξαγνληηθφηεηαο ησλ αηηηψλ. 

 

Αηηηνινγηθά κνληέια πξνζέγγηζεο  

χκθσλα κε ηνλ Μαδηαλφ (2006),ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη έλα πνιππαξαγνληηθφ 

θαηλφκελν πνπ θαζνξίδεηαη απφ 

θνηλσληθνχο,πνιηηηζηηθνχο,νηθνλνκηθνχο,γεσγξαθηθνχο,πγεηνλνκηθνχο παξάγνληεο θαη 

εζσηεξηθνχο ,νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηελ βηνςπρνινγηθή απαξηίσζε ηνπ αηφκνπ . 

Σα παξαθάησ αηηηνινγηθά κνληέια δίλνπλ κηα ζχληνκε πεξηγξαθή. 

1)Γελεηηθό κνληέιν. Σν γελεηηθφ κνληέιν, επεμεγεί πσο  γελεηηθνί θαη θιεξνλνκηθνί παξάγνληεο 

εκπιέθνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ παζήζεσλ φπσο ζρηδνθξέλεηα, θαηάζιηςε θαη άιιεο δηαηαξαρέο. 

2)Βηνινγηθό κνληέιν. Σν βηνινγηθφ κνληέιν, εζηηάδεη ζηηο βηνρεκηθέο δηεξγαζίεο πνπ ζπλήζσο 

εκπιέθνπλ θάπνηεο ρεκηθέο νπζίεο, γλσζηέο σο λεπξνδηαβηβαζηέο, νη νπνίεο ξπζκίδνπλ ηε 

δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά . 

Δμεηάδεη επίζεο, βιάβεο θαη αιινηψζεηο ζηνλ εγθέθαιν πνπ κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο 

απνηέιεζκα ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 
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3)Ψπρνινγηθό κνληέιν. Σν ςπρνινγηθφ κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ςπρηθέο 

δηεξγαζίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά. Πξνζθέξεη πνιιέο εμεγήζεηο ησλ 

ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ κε πην γλσζηέο ηελ ςπραλαιπηηθή, ηελ αλζξσπηζηηθή, ηε ζπκπεξηθνξηζηηθή 

θαη ηε γλσζηαθή-ζπκπεξηθνξηζηηθή. 

4)Κνηλσληθνπνιηηηζκηθό κνληέιν. Σν θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζην ξφιν 

πνπ παίδνπλ νη θνηλσληθνί θαη πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο ζηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο. 

5)πζηεκηθό κνληέιν .Δλδηαθέξεηαη θπξίσο,  γηα ην ξφιν ησλ κηθξφηεξσλ θνηλσληθψλ 

ζπζηεκάησλ, εληφο ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ν άλζξσπνο ,γηα παξάδεηγκα νηθνγέλεηα θαη πσο απηά 

ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα ,επεξεάδνπλ ηελ εμέιημε κηαο λφζνπ. 

6)Βηνςπρνθνηλσληθό κνληέιν. Σν κνληέιν απηφ πξνζέγγηζεο, επηρεηξεί ηε ζχλζεζε ησλ 

παξαπάλσ ζε έλα νιηζηηθφ αηηηνινγηθφ κνληέιν. 

χκθσλα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε, γελεηηθνί ή  άιινη βηνινγηθνί παξάγνληεο είλαη δπλαηφλ λα 

απμήζνπλ ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρεη έλα άηνκν λα αλαπηχμεη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή. 

Σν θαηά πφζν φκσο, ζα αλαπηπρζεί απηή ε δηαηαξαρή, εμαξηάηαη απφ ην πφζν ην άηνκν ζα 

εθηεζεί ζε θάπνηνπο πεξηβαιινληηθνχο  παξάγνληεο, φπσο ην θνηλσληθφ ή ην νηθνγελεηαθφ ζηξεο. 

θαζψο θαη απφ ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ ,δειαδή απφ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

πηέζεηο απηέο. 
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 Α.2.ΒΗΟΥΖΜΗΚΟ ΜΟΝΣΔΛΟ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, γίλεηαη κηα ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ ξφινπ ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ 

ζηελ εθδήισζε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. Σελ πξνζπάζεηα απηή, βνήζεζε ε πξφνδνο πνπ 

ζπληειέζηεθε κε ηελ αλάπηπμε ηεο κνξηαθήο βηνινγίαο, ηεο βηνρεκείαο θαη ηεο ηζηνρεκείαο. 

Οη κειέηεο  ηεο γελεηηθήο ζηελ Φπρηαηξηθή, αθνξνχλ: 

 α)έξεπλεο νηθνγελεηψλ. πγθεθξηκέλα νη έξεπλεο γίλνληαη κέζα απφ κειέηεο δηδχκσλ θαη 

πηνζεζίαο. 

β)κειέηεο κε εθαξκνγή κεζφδσλ κνξηαθήο βηνινγίαο θαη πξνζδηνξηζκφο γνληδίσλ πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ εθδήισζε κηαο δηαηαξαρήο. 

Παξαθάησ, ζα θάλνπκε κηα γεληθή αλαθνξά ,ζρεηηθά κε ην βηνρεκηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο θαη 

ηνπο άμνλεο αλαθνξάο ηνπ. (Παλαγήο Β.Γ.,2002) 

Σν βηνρεκηθφ κνληέιν πξνζέγγηζεο, ππνζηεξίδεη φηη δηάζεζε θαη ζπκπεξηθνξά ξπζκίδνληαη απφ 

ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ, ησλ νπνίσλ ε δξάζε ξπζκίδεηαη απφ λεπξνδηαβηβαζηέο. 

Τπνζηεξίδεηαη δειαδή: 

 1) ε ζπνπδαία επηξξνή ησλ νεσροδιαβιβαζηών ζηελ εμέιημε ησλ δηαηαξαρψλ. 

2) πξνβιήκαηα ζηελ αλαηνκία ηοσ εγκεθάλοσ.  

 3)ε επηξξνή ηνπ ασηόνομοσ νεσρικού ζσζηήμαηος. 

 

ΝΔΤΡΟΓΙΑΒΙΒΑΣΔ  

Καζέλα απφ ηα εθαηνκκχξηα ησλ αιιεινζπλδεφκελσλ λεχξσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηνλ 

εγθέθαιν, απνθαιείηαη λεπξψλαο. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ εγθεθάινπ είλαη 

απνηέιεζκα κηθξψλ ειεθηξηθψλ θνξηίσλ πνπ ηαμηδεχνπλ θαηά κήθνο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

λεπξψλσλ. Κξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηε ξνή απηνχ ηνπ ειεθηξηθνχ θνξηίνπ, είλαη ηα κηθξά θελά 

κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ, γλσζηά σο ζπλάςεηο. Δθεί, ρεκηθέο νπζίεο-νη λεπξνδηαβηβαζηέο, 

επζχλνληαη γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Έλα λεπξψλαο, απνιήγεη ζπλήζσο ζε έλα αξηζκφ ιεπηψλ δηαθιαδψζεσλ ηνπ λεπξνάμνλα ηνπ.  

ην άθξν ησλ δηαθιαδψζεσλ, ππάξρεη κηα πεξηνρή ε πξνζπλαπηηθή απφιεμε, ε νπνία βξίζθεηαη 

θνληά ζηε κεηαζπλαπηηθή κεκβξάλε ελφο άιινπ λεπξψλα. Μεηαμχ ηνπο, ππάξρεη έλα θελφ ην 



10 
 

ζπλαπηηθφ ράζκα(βι. ζρ.1.1)Οη ρεκηθέο νπζίεο είλαη απνζεθεπκέλεο κέζα ζηνλ άμνλα ζε κηθξέο 

θνηιφηεηεο πνπ είλαη γλσζηέο σο ζπλαπηηθά θπζηίδηα. 

Ο ειεθηξηθφο εξεζηζκφο ηνπ λεπξψλα, πξνθαιεί ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ 

θπζηηδίσλ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπ, ν λεπξνδηαβηβαζηήο θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ θελνχ πνπ 

ππάξρεη κεηαμχ ησλ δχν αμφλσλ, φπνπ δεζκεχεηαη ζε εηδηθά θχηηαξα ηα νπνία βξίζθνληαη ζηε 

κεηαζπλαπηηθή κεκβξάλε θαη είλαη γλσζηά σο ππνδνρείο. 

Μφιηο νη λεπξνδηαβηαβαζηέο, δεζκεπηνχλ ζηνπο ππνδνρείο, ππξνδνηνχλ ηνλ λεπξψλα, 

ζπλερίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ λεπξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

 ηαλ έλαο λεπξψλαο βξίζθεηαη ζε εξεκία, ην εμσηεξηθφ ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο γεκίδεη κε 

ηφληα λαηξίνπ θαη ην εζσηεξηθφ ηεο κε ηφληα θαιίνπ. Ζ δηαβίβαζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ελφο 

ειεθηξηθνχ παικνχ πνπ θηλείηαη θαηά κήθνο ηνπ λεπξνάμνλα.   

ηαλ ν λεπξψλαο ππξνδνηείηαη απφ έλα εηζεξρφκελν κήλπκα ,ηφηε ηα ηφληα λαηξίνπ 

κεηαθηλνχληαη απφ ηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο πξνο ην εζσηεξηθφ ηεο.  

Με απηφ ηνλ ηξφπν μεθηλά έλα θχκα ειεθηξνρεκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ζπλερίδεηαη θαηά 

κήθνο ηνπ άμνλα θαη νδεγεί ζηε ππξνδφηεζε ηνπ. Ακέζσο κεηά ηα ηφληα θαιίνπ κεηαθηλνχληαη 

απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ λεπξψλα πξνο ην εμσηεξηθφ ηνπ, επαλαθέξνληαο ηνλ ζηελ θαηάζηαζε 

εξεκίαο ηνπ.(Darby D,Walsh K,2007). 

ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ν λεπξνδηαβηβαζηήο νινθιεξψζεη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηνπο 

κεηαζπλαπηηθνχο ππνδνρείο, πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ή λα απελεξγνπνηεζεί ,γηα λα απνθεπρζεί ε 

παξαηεηακέλε δηέγεξζε ησλ κεηαζπλαπηηθψλ ππνδνρέσλ θαη ε ππέξκεηξε ππξνδφηεηεζε ηνπ 

κεηαζπλαπηηθνχ θπηηάξνπ. 

Οξηζκέλνη λεπξνδηαβηβαζηέο απνκαθξχλνληαη κε ηε βνήζεηα εμεηδηθεπκέλσλ πξσηετλψλ 

κεηαθνξάο, ηνπο κεηαθνξείο, πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξνζπλαπηηθή κεκβξάλε.  

Απηέο νη πξσηεΐλεο κεηαθέξνπλ ηνλ λεπξνδηαβηβαζηή πίζσ ζηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα, φπνπ 

είηε απνζεθεχεηαη μαλά ζε ζπλαπηηθά θπζηίδηα, είηε απνδνκείηαη απφ έλδπκα.  

Απηή ε δηεξγαζία θαιείηαη επαλαπξφζιεςε ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή. 

Μέζσ ηεο επαλαπξφζιεςεο ησλ αρξεζηκνπνίεησλ κνξίσλ απφ ηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα, είηε 

κέζσ ηεο δηάζπαζεο ηνπο απφ άιιεο ρεκηθέο νπζίεο πνπ απειεπζεξψλνληαη, φπσο 

πξναλαθέξακε, παξεκπνδίδεηαη ε πεξαηηέξσ δξάζε ηνπ.  
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                                         ρ.1.1Νεπξώλεο θαη ζπλαπηηθόο δεζκόο 

 

Απφ ηελ επνρή ηεο αλαθάιπςεο ηεο ρεκηθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο λεπξψλεο, ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο ζηνλ ηνκέα ηεο λεπξνθαξκαθνινγίαο, ππήξμε ε αλαγλψξηζε θαη ηαπηνπνίεζε ησλ 

ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ σο λεπξνδηαβηβαζηέο ζηνλ εγθέθαιν. 

Μηα ρεκηθή νπζία ,ζεσξείηαη φηη είλαη λεπξνδηαβηβαζηήο, εθφζνλ πιεξνί ηα παξαθάησ θξηηήξηα 

(Cooper et al,1996,Kandel et al ,1999). 

1.πληίζεηαη ζην λεπξψλα 

2.Βξίζθεηαη ζηελ πξνζπλαπηηθή απφιεμε κέζα ζε ζπλαπηηθά θπζηίδηα θαη απειεπζεξψλεηαη ζε 

επαξθείο πνζφηεηεο, ψζηε λα αζθήζεη κηα νξηζκέλε δξάζε ζην κεηαζπλαπηηθφ λεπξψλα. 

3.ηαλ ρνξεγεζεί σο θάξκαθν ζε ινγηθέο ζπγθεληξψζεηο, κηκείηαη ηε δξάζε ηνπ ελδνγελψο 

απειεπζεξνχκελνπ λεπξνδηαβηβαζηή. 

4.Οη δξάζεηο ηεο, κπνξνχλ λα αλαζηαιινχλ κε ηε ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή 

θαηά δνζνεμαξηψκελν ηξφπν. 

5.Τπάξρεη ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο γηα ηελ απνκάθξπλζε ηεο απφ ηε ζέζε δξάζεο ηεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ,εκπίπηνπλ ζε 3 ρεκηθέο 

θαηεγνξίεο: ηηο ακίλεο, ηα ακηλνμέα θαη ηα πεπηίδηα.(Παλαγήο,2002). 

Οη θπξηφηεξνη λεπξνδηαβηβαζηέο είλαη: νη ακίλεο, ηα ακηλνμέα θαη ηα πεπηίδηα.  

ηηο ακίλεο αλήθνπλ: ε αθεηπινρνιίλε, ε λνξεπηλεθξίλε (λνξαδξελαιίλε),ε 

επηλεθξίλε(αδξελαιίλε),ε ληνπακίλε, ε ζεξνηνλίλε θαη ε κειαηνλίλε. 

ηα ακημέα αλήθνπλ: ην γάκα ακηλνβνπηπξηθφ νμχ, ην γινπηακηληθφ νμχ,ην αζπαξαγηληθφ 

(αζπαξηηθφ)νμχ θαη ε γιπθίλε 
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Σέινο, ζηα πεπηίδηα αλήθνπλ ηα νπηνεηδή πεπηίδηα ,ηα πεπηίδηα ππφθπζεο ,νη ππνζαιακηθέο 

εθιπηηθέο νξκφλεο θαη δηάθνξα άιια.  

Παξαθάησ, ζα παξνπζηαζηνχλ κε ζπληνκία θάπνηνη ζεκαληηθνί λεπξνδηαβηβαζηέο θαη ε επηξξνή 

ηνπο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Ζ παξνπζίαζε απηή ζα γίλεη κε ζθνπφ λα γλσξίζνπκε ηε 

ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ λεπξνδηαβαζηψλ ζηηο ζπκπεξηθνξά θαη θαηά ζπλέπεηα ζηηο εθδειψζεηο 

ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ,ηε ζπνπδαία επίδξαζε ησλ λεπξνρεκηθψλ 

παξαγφλησλ. 

 

Αθεηπινρνιίλε θαη ζπκπεξηθνξά 

Ζ αθεηπινρνιίλε ,είλαη ν λεπξνδηαβηβαζηήο πνπ έρεη κειεηεζεί πεξηζζφηεξν φια απηά ηα ρξφληα. 

Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη επεξεάδεη ζπκπεξηθνξέο θαη θαηαζηάζεηο φπσο ε επηζεηηθφηεηα ν πφλνο, ν 

χπλνο, ε εγξήγνξζε, ε πξνζνρή, ε κάζεζε θαη ε κλήκε. 

Σα πεξηζζφηεξα δεδνκέλα γηα ηηο ζπκπεξηθνξηθέο επηδξάζεηο ηεο αθεηπινρνιίλεο, πξνέξρνληαη 

απφ ηε κειέηε ηεο  κάζεζεο θαη ηεο κλήκεο. Οη εξεπλεηέο εδψ θαη αξθεηά ρξφληα, έρνπλ 

παξαηεξήζεη, φηη ε ρνξήγεζε θαξκάθσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ ρνιηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε ζηνλ 

εγθέθαιν πεηξακαηφδσσλ, επεξεάδεη αξλεηηθά ηε κάζεζε θαη ηε κλήκε. (Deutch ,1983) 

Δπηπιένλ, έλα απφ ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ζηε λφζν Altzheimer, ζηελ νπνία νη ρνιηλεξγηθνί 

λεπξψλεο είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ εθθπιίδνληαη, είλαη ε δηαηαξαρή ηεο κλήκεο. 

Οξηζκέλα δεδνκέλα επίζεο, ππνζηεξίδνπλ, φηη ε αθεηπινρνιίλε, πηζαλφλ λα ζπκβάιιεη θαη ζηελ 

αληίιεςε ηνπ πφλνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλεζε αθεηπινρνιίλεο, πξνθαιεί ηζρπξνχο πφλνπο. 

ε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηεο αθεηπινρνιίλεο ζηελ επηζεηηθφηεηα, ππάξρνπλ δεδνκέλα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ρνιηλεξγηθήο ελλεχξσζεο ,ζηελ ακπγδαιή ζε κνξθέο 

επηζεηηθφηεηαο πνπ ζπλδπάδνληαη κε αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, φπσο ν πφλνο.  

Δπίζεο, ε απειεπζέξσζε αθεηπινρνιίλεο, πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην θινηφ, εληζρχεη ην  

κεραληζκφ πξνζνρήο θαη αληίιεςεο, ειέγρνληαο ηνπο κεραληζκνχο επίζεζεο κε ζθνπφ ηελ 

επηβίσζε. 

 Ζ αθεηπινρνιίλε ζπλδέεηαη επίζεο θαη κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ χπλνπ θαη ηεο εγξήγνξζεο. 

Υνιηλεξγηθνί λεπξψλεο ηνπ εγθεθαιηθνχ ζηειέρνπο θαη ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ, έρεη 

ππνζηεξηρζεί, φηη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ δηθηπσηνχ ελεξγνπνηεηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ, ελφο λεπξσληθνχ ζπζηήκαηνο, θαζνξηζηηθνχ γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ χπλνπ θαη ηεο 

εγξήγνξζεο.(Jones,1993). 
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Σν 1968, νη McGinty θαη Sterman, έδεημαλ φηη θαηαζηξνθέο ηνπ ρνιηλεξγηθνχ βαζηθνχ πξφζζηνπ 

εγθεθάινπ ζε γάηεο, κεηψλεη δξαζηηθά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ χπλνπ, ηδηαίηεξα κάιηζηα 2 

εβδνκάδεο κεηά ηε βιάβε, φπνπ θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη θαζφινπ χπλνο REM. 

Bέβαηα, ε αθεηπινρνιίλε, δελ είλαη φ κφλνο λεπξνδηαβηβαζηήο ηνπ χπλνπ, αθνχ ζε απηή ηε 

ιεηηνπξγία ζπκκεηέρνπλ θαη άιινη λεπξνδηαβηβαζηέο,  φπσο ε λνξαδξελαιίλε θαη ε ζεξνηνλίλε. 

 

 

Νηνπακίλε θαη ζπκπεξηθνξά 

Ζ ληνπακίλε έρεη ππνζηεξηρηεί φηη επεξεάδεη πιεζψξα ζπκπεξηθνξψλ.  

Σα πεξηζζφηεξα εξεπλεηηθά δεδνκέλα, αθνξνχλ ηελ θίλεζε θαη ηελ ελίζρπζε-αληακνηβή. 

Αληίζηνηρα, δπζιεηηνπξγία ησλ ληνπακηληθψλ ζπζηεκάησλ, έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηε λφζν ηνπ 

Parkinson ,ηνλ εζηζκφ απφ ςπρφηξνπεο νπζίεο θαη ηε ζρηδνθξέλεηα. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θίλεζε ,έρεη ππνζηεξηρζεί, φηη ε ληνπακίλε, επνδψλεη ηελ έλαξμε θηλεηηθψλ 

αληηδξάζεσλ απφ πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα. πζηεκαηηθή ρνξήγεζε αγσληζηψλ ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ ζε επίκπεο, πξνθαιεί ππεξθηλεηηθφηεηα, ξνπζνχληζκα, 

ζπκπεξηθνξά απηνπεξηπνίεζεο θαη ζε κεγάιεο δφζεηο, ζηεξενηππία . 

εκαληηθφο ν ξφινο ηεο ληνπακίλεο επίζεο, ζηηο εληζρπφκελεο ζπκπεξηθνξέο.(Παλαγήο ,1998). 

Μειέηεο κε θπζηθνχο εληζρπηέο, έδεημαλ φηη ε ιήςε ηξνθήο απφ πεηλαζκέλα πεηξακαηφδσα, 

ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ληνπακίλεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα.(Wilson et al,1995). 

Παξφκνηεο είλαη νη επηδξάζεηο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο ζπκπεξηθνξάο.(Pfaus et al,1990). 

Αλαζηνιή ηεο ληνπακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο, επεξεάδεη επίζεο απηέο ηηο ζπκπεξηθνξέο. 

Δθηφο απηψλ, ηα πεξηζζφηεξα θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ εζηζκφ, απμάλνπλ κε έκκεζν ή άκεζν 

ηξφπν ηε ληνπακηλεξγηθή δηαβίβαζε. 

Αληίζεηα, ην ζχλδξνκν ζηέξεζεο πνπ παξαηεξείηαη κε ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ησλ νπζηψλ 

απηψλ, έρεη ζπζρεηηζηεί αλάκεζα ζηα άιια θαη κε κεησκέλα επίπεδα ληνπακίλεο ζην ξαβδσηφ 

ζψκα θαη ζηνλ επηθιηλή ππξήλα. 

Απηά ηα δεδνκέλα, νδήγεζαλ ζηε ζεσξία φηη ε ληνπακίλε απνηειεί έλα απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο λεπξνδηαβηβαζηέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηάρξεζε νπζηψλ θαη ζηνλ εζηζκφ. 

(Παλαγεο, Καζηειιάθεο 1999). 

Ζ ληνπακίλε, έρεη ελνρνπνηεζεί επίζεο θαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

Γηάθνξα πεηξακαηηθά δεδνκέλα, νδήγεζαλ ζηελ δηαηχπσζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο 
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ππφζεζεο(Snyder et al,1974),ε νπνία πξεζβεχεη φηη ε ζρηδνθξέλεηα πξνθαιείηαη απφ 

ππεξδξαζηεξηφηεηα ππνθινηθψλ  ληνπακηλεξγηθψλ ζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα ηνπ 

κεζνκεηαηρκηαθνχ. Αλαιπηηθά γηα ηελ ππφζεζε απηή ζα αλαθεξζνχκε παξαθάησ. 

 ήκεξα ,ε ππφζεζε απηή έρεη δερηεί ηξνπνπνηήζεηο θαη ζπκπιεξψζεηο.. 

 

Ννξεπηλεθξίλε θαη ζπκπεξηθνξά 

Πεηξακαηηθέο κειέηεο, έρνπλ δείμεη φηη ε λνξεπηλεθξίλε θαη ηα λνξαδξελεξγηθά ζπζηήκαηα 

ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζσξεία ζπκπεξηθνξψλ, φπσο ε πξνζνρή, ν χπλνο θαη ε εγξήγνξζε, ε 

κάζεζε θαη ε κλήκε ,ην άγρνο ,ε αληίιεςε ηνπ πφλνπ, ε ιήςε ηξνθήο θαη ε δηάζεζε.  

Μεηαβνιέο θαη δπζιεηηνπξγία ησλ θεληξηθψλ λνξαδξελεξγηθψλ ζπζηεκάησλ, έρνπλ ζρεηηζηεί κε 

ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο θαη ηνλ εζηζκφ. 

Αξρηθά, νη Aston-Jones & Bloom,παξαηήξεζαλ φηη νη λεπξψλεο ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ, 

ππξνδνηνχληαη πεξηζζφηεξν ζε θαηαζηάζεηο εγξήγνξζεο, ιηγφηεξν θαηά ηε θάζε ηνπ χπλνπ 

βξαδέσλ θπκάησλ, ελψ ζηγνχζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ REM. 

Σα επεηζφδηα ηνπ χπλνπ REM ,μεθηλνχλ κφλν φηαλ κεησζεί ε δξαζηεξηφηεηα απηψλ ησλ 

λεπξψλσλ. Αληίζεηα ν ξπζκφο ππξνδφηεζεο απηψλ ησλ λεπξψλσλ, απμάλεη ιίγν πξηλ ηειεηψζεη 

ην ζηάδην ηνπ χπλνπ REM.(McCarley &  Massaquoi, 1986). 

πκπεξηθνξηζηηθέο κειέηεο, έρνπλ δείμεη φηη θαηαζηξνθέο ηνπ ππνκέιαλνο ηφπνπ ή θέλσζε ηεο 

λνξεπηλεθξίλεο ηνπ πξφζζηνπ εγθέθαινπ, δηαηαξάζζνπλ ηε κάζεζε ,φηαλ νη δνθηκαζίεο 

απαηηνχλ απφ ην πεηξακαηφδσν ηε δηάθξηζε αηζζεηηθψλ εξεζηζκάησλ, ή φηαλ θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία παξνπζηάδνληαη εξεζίζκαηα πνπ δηαζπνχλ ηελ πξνζνρή.(Aston-Jones, 1985, Berridge  

et all 1993). 

ηνλ έιεγρν ηεο ιήςεο ηξνθήο θαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο 

λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη λεπξνπεπηηδίσλ. Αλάκεζα ζε απηά, ε λνξεπηλεθξίλε παίδεη θαζνξηζηηθφ 

ξφιν. Μειέηεο ηεο Leibowitz(1978) έδεημαλ φηη ε κηθξνέγρπζε  λνξεπηλεθξίλεο ζηνλ 

παξαθνηιηαθφ ππξήλα ηνπ ππνζαιάκνπ, δηεγείξεη ηε ιήςε ηξνθήο, αθφκα θαη ζε ρνξηαζκέλα 

πεηξακαηφδσα. Μάιηζηα ,ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο  ηα πεηξακαηφδσα θαίλεηαη λα πξνηηκνχλ ηε 

ιήςε πδαηαλζξάθσλ, έλαληη ησλ πξσηετλψλ ή ησλ ιηπψλ, ελψ απηφ πνπ απμάλεηαη είλαη ε 

πνζφηεηα ηεο ηξνθήο θαη φρη ε ζπρλφηεηα ησλ γεπκάησλ.( Leibowitz et al ,1985) 

Μειέηεο επίζεο, έρνπλ δείμεη φηη ην λνξαδξελεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ππνκέιαλνο ηφπνπ, 
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παξνπζηάδεη λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ζηνλ εζηζκφ.  

Ζ λνξεπηλεθξίλε έρεη ελνρνπνηεζεί εδψ θαη ρξφληα γηα ηα ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ηνπ ζπλδξφκνπ 

ζηέξεζεο ησλ νπηνχρσλ. Ζ πξψηε πεηξακαηηθή έλδεημε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ν 

απμεκέλνο ξπζκφο ππξνδφηεζεο ησλ λεπξψλσλ ηνπ ππνκέιαλνο ηφπνπ ζε πεηξακαηφδσα πνπ 

βίσλαλ ζχλδξνκν ζηέξεζεο απφ νπηνχρα θαη ε θαηαζηνιή ηνπ κε ρνξήγεζε 

θινληδίλεο.(Aghajanian, 1978). 

Σέινο ,αξθεηά δεδνκέλα ππνδεηθλχνπλ φηη θαη ε λνξεπηλεθξίλε ηνπ εγθεθάινπ  δηακεζνιαβεί γηα 

ηελ εθδήισζε άγρνπο. Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Redmond (1987) έρεη θάλεη κηα ζεηξά 

πεηξακάησλ, θαη ζχκθσλα κε ηα επξήκαηα ησλ κειεηψλ ηνπο, θαηαζηξνθέο ηνπ ππνκέιαλνο 

ηφπνπ αλαζηέιινπλ ηηο θνβηθέο αληηδξάζεηο ησλ πεηξακαηφδσσλ (π.ρ ηαρππαικία, αχμεζε 

πίεζεο)πνπ πξνθαινχληαη απφ θνβνγφλα εξεζίζκαηα. Αληίζεηα, ε ειεθηξηθή δηέγεξζε ηνπ 

ππνκέιαλνο ηφπνπ πξνθαιεί εθδειψζεηο θφβνπ. 

 

εξνηνλίλε θαη ζπκπεξηθνξά 

Γεληθά ε ζεξνηνλίλε, έρεη δηαπηζησζεί  φηη έρεη κηα δηεγεξηηθή επίδξαζε ζε νδνχο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηνλ έιεγρν ησλ κπψλ θαη αλαζηαιηηθή επίδξαζε ζηηο νδνχο ησλ αηζζεηεξηαθψλ 

εξεζηζκάησλ. 

 Ζ επηζεηηθφηεηα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ κπψλ, επεξεάδεηαη απφ ηε ζεξνηνλίλε. 

Γεληθά, αχμεζε ηεο ζεξνηνληλεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλαζηέιιεη, ηελ εθδήισζε ηεο 

επηζεηηθφηεηαο (Oliver & Mos,1992). 

Άηνκα κε ηζηνξηθφ βίαηεο ζπκπεξηθνξάο ,ηείλνπλ λα έρνπλ ρακειφηεξν απφ ηνλ θαλνληθφ ξπζκφ 

αλαθχθιεζεο ηεο ζεξνηνλίλεο.(Brown et al , 1982) θαη λα έρνπλ δπζθνιία αλαθνξηθά κε ηνλ 

έιεγρν ησλ κπψλ ηνπο. Απμεκέλε ζεξνηνλίλε εκπιέθεηαη, ζηνλ έιεγρν ησλ κπψλ, ελψ κεησκέλε 

ζεξνηνλίλε ,ζρεηίδεηαη κε ηελ επηζεηηθφηεηα. 

Δπηπιένλ ,ε  ζεξνηνλίλε ,έρεη ελνρνπνηεζεί θαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηνπ άγρνπο. (Gorman et al 

,1989).H ππφζεζε πνπ έρεη δηαηππσζεί αλ θαη ζεσξείηαη αξθεηά ππεξαπινπζηεπηηθή, είλαη φηη ην 

άγρνο ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε ζεξνηνληλεξγηθή δηαβίβαζε.(Stahl,1996 ζει 187-198). 

Ζ ππφζεζε βαζίζηεθε θπξίσο ζην γεγνλφο φηη θάξκαθα πνπ πξνθαινχλ ηε ζεξνηνληλεξγηθή 

δηαβίβαζε, πξνθαινχλ ζπκπηψκαηα άγρνπο, ελψ αληαγσληζηέο ηεο ζεξνηνλίλεο πξνθαινχλ 

αγρφιπζε. 
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Πέξα απφ ηελ επηζεηηθφηεηα θαη ην άγρνο ε ζεξνηνλίλε ζρεηίδεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο χπλνπ θαη 

εγξήγνξζεο.  

Παξαηεξήζεθε φηη, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ζεξνηνληλεξγηθψλ λεπξψλσλ, είλαη πάξα πνιχ ρακειή 

ή απνχζα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ θαη πάξα πνιχ πςειή θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζηάζεσλ 

πςειήο εγξήγνξζεο. Ο Jouvet, έρεη δείμεη φηη ε θαηαζηξνθή ησλ ππξήλσλ ηεο ξαθήο ζε γάηεο, 

πξνθαιεί πιήξε αυπλία γηα ηηο πξψηεο 3-4 κέξεο κεηά ηε βιάβε, κε κηα επαθφινπζε αλάθακςε, 

θπξίσο ζηνλ χπλν βξαδέσλ θπκάησλ πνπ δελ μεπεξλά ηηο 2 ψξεο χπλνπ εκεξεζίσο.(Jouvet & 

Renault, 1966).Aπφ  ηα επξήκαηα απηά, ν Jouvet ππνζηήξημε φηη ε ζεξνηνλίλε παξάγεη χπλν. 

Ζ ζεσξία ηνπ εληζρχζεθε απφ κεηαγελέζηεξεο παξαηεξήζεηο ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε 

ρνξήγεζε ηνπ αλαζηνιέα ζχλζεζεο ηεο ζεξνηνλίλεο PCPA, πξνθαινχζε επίζεο αυπλία. (Mouret 

et al ,1968). 

Νεφηεξεο κειέηεο έρνπλ φκσο θάλεη πην πνιχπινθα πξάγκαηα. Ο Caspuglio θαη νη ζπλεξγάηεο 

ηνπ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ηερληθή ηεο βαιηνκεηξίαο θαη έδεημαλ φηη ηα επίπεδα ηεο ζεξνηνλίλεο 

είλαη πςειά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγξήγνξζεο θαη ρακειά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ. 

Δθηφο απφ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηνλ χπλν ,νη ζεξνηνληλεξγηθέο 

νδνί, ιεηηνπξγνχλ επίζεο ζηε ξχζκηζε πξφζιεςεο ηξνθήο, ηεο αλαπαξαγσγηθήο ζπκπεξηθνξάο 

θαη ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ε δηάζεζε θαη ην άγρνο, πνπ πξναλαθέξακε.Ζ 

απειεπζέξσζε ηεο λνξεπηλεθξίλεο, απμάλεη ηε ιήςε ηξνθήο, ελψ ε απειεπζέξσζε ηεο 

ζεξνηνλίλεο έρεη ην αληίζεην απνηέιεζκα. 

Πεηξακαηηθέο κειέηεο, έρνπλ δείμεη φηη θαηαζηξνθή ζεξνηνληλεξγηθψλ λεπξψλσλ, απμάλεη ηε 

ιήςε ηξνθήο θαη ηδηαίηεξα ηε ιήςε πδαηαλζξάθσλ.(Breich et al,1976, Sailer & Stricker,1976). 

Αληίζεηα, ρνξήγεζε παξαγφλησλ πνπ επνδψλνπλ ηε ζεξνηνληλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε 

,αλαζηέιινπλ ηε ιήςε ηξνθήο θαη ζε καθξνρξφληα ρνξήγεζε, πξνθαινχλ απψιεηα βάξνπο. 

Ζ δηάζεζε επίζεο ζρεηίδεηαη κε ηε ζεξνηνλίλε. Δλδηαθέξνλ εχξεκα ππήξμε, φηη ζηα άηνκα πνπ 

απηνθηνλνχλ ή απνπεηξψληαη λα απηνθηνλήζνπλ έρνπλ βξεζεί κε κεησκέλα επίπεδα ζεξνηνλίλεο 

(5-ΖΗΑΑ) ζην αίκα ή ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ(Brown et al,1982,Asberg et al 1976). 
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Σέινο .αξθεηέο πεηξακαηηθέο ελδείμεηο, ππνζηεξίδνπλ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζεξνηνλίλεο θαη ζε 

κείδνλεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε ζρηδνθξέλεηα, ε θαηάζιηςε θαη ε ςπραλαγθαζηηθή 

θαηαλαγθαζηηθή δηαηαξαρή. Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα, έρεη γίλεη ζπζρέηηζε απμεκέλσλ επηπέδσλ 

ζεξνηνλίλεο ζην αίκα, κε ηα αξλεηηθά ζπκπηψκαηα ζρηδνθξελψλ θαη κε ηε δηεχξπλζε θνηιίσλ 

ηνπ εγθεθάινπ ηνπο.(Roth & Metzer,  1995).  

 

GABA θαη ζπκπεξηθνξά 

Σν GABA(γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ) παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε δηάθνξεο ζπκπεξηθνξέο αιιά θαη 

ζε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο ε θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά, ε ιήςε ηξνθήο, ην άγρνο θαη ε 

επηιεςία.(Paredes &Agmo,1992). 

 Σν GABA  αξρηθά ζρεηίδεηαη κε ην άγρνο. Δρεη παξαηεξεζεί φηη νξηζκέλα ζηεξνεηδή πνπ 

αλαζηέιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ GABA ππνδνρέα, αζθνχλ δηεγεξηηθέο θαη φρη θαηαζηαιηηθέο 

επηδξάζεηο ζηε ζπκπεξηθνξά. 

To GABA επίζεο, έρεη   αληηεπηιεπηηθέο ηδηφηεηεο θαη ηα θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ην  

GABA-  εξγηθφ ζχζηεκα   κε θάπνην εθιεθηηθφ ηξφπν, κπνξεί λα απνδεηρηνχλ αμηφινγα 

αληηεπηιεπηηθά. Μεξηθνί επηζηήκνλεο ,πηζηεχνπλ φηη ε επηιεςία ζρεηίδεηαη κε δπζιεηηνπξγία ηεο 

GABA εξγηθήο λεπξνδηαβίαβαζεο. 

 

ΔΓΚΔΦΑΛΟ 

 

Δθηφο απφ ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά, ν εγθέθαινο, απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ζπκπεξηθνξά. Αλαηνκηθέο εγθεθαιηθέο αλσκαιίεο 

,ζπλδένληαη κε δηάθνξεο ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο. 

Ο εγθέθαινο, απνηειεί ην φξγαλν ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο πνπ ξπζκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ζπληνλίδεη ηηο επηκέξνπο ιεηηνπξγίεο ησλ ππφινηπσλ νξγάλσλ ηνπ ζψκαηνο . 

Οη ελέξγεηεο ηνπ εγθεθάινπ, απνηεινχλ ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία δνκείηαη ην ζχλνιν ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αλζξψπσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ θαη ησλ 

ζχλζεησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. (Martin 2003). 

Δπξήκαηα εξεπλψλ, έρνπλ ζπζρεηίζεη ηα ζπκπηψκαηα θαη ηα ζχλδξνκα ηεο ςπρηαηξηθήο ηα 

νπνία κπνξεί λα νθείινληαη ζε νξγαληθή ή βηνινγηθή ςπρηαηξηθή λφζν, κε αιιαγέο πνπ 
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ζπκβαίλνπλ ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κεηαηρκηαθνχ ινβνχ, θαζψο θαη 

ησλ δνκψλ ησλ λεπξσληθψλ νδψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην θινηφ. 

ηηο θινηηθέο απηέο εθδειψζεηο ησλ ςπρηαηξηθψλ δηαηαξαρψλ, ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη 

δηαηαξαρέο ηεο ζθέςεο, ηνπ ιφγνπ, ηεο αληίιεςεο ,ηεο δηάζεζεο ,κλήκεο, ηεο πξνζσπηθφηεηαο, 

ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο επθπΐαο. (Gelder et al,2007) 

 

Αλαηνκία ηνπ εγθεθάινπ θαη ζπκπεξηθνξά 

Ζ αλαηνκία ηνπ εγθεθάινπ θαη θάπνηα πξνβιήκαηα ζηηο πεξηνρέο απηέο, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ 

ηελ εθδήισζε θάπνησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Ο εγθέθαινο δηαρσξίδεηαη ζηηο εμήο αλαηνκηθέο πεξηνρέο. 

1)ηνλ νπίζζην εγθέθαιν 2)ηνλ κεζεγθέθαιν  θαη 3) ηνλ  πξνζζεγθέθαιν. Ο πξνζζεγθέθαινο έρεη 

δχν ππνδηαηξέζεηο ηνλ ηειηθφ θαη ην δηάκεζν εγθέθαιν. 

Κάζε αλαηνκηθή πεξηνρή θαίλεηαη λα επεξεάδεη θαη δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ιεηηνπξγίεο. 

πγθεθξηκέλα: 

ηνλ νπίζζην εγθέθαιν, βξίζθνληαη ηα κέξε ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπ. Ο πξνκήθεο κπειφο ειέγρεη ηελ αλαπλνή, ηελ αξηεξηαθή πίεζε θαη ηνλ θαξδηαθφ 

παικφ. 

 Ο δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο ειέγρεη ηελ αθχπληζε θαη ηελ επαγξχπλεζε . 

Σέινο ,ε γέθπξα θαη ε παξεγθεθαιίδα ζπληνλίδνπλ ηηο κπτθέο πιεξνθνξίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο 

γηα ηε ζέζε ηνπ ζψκαηνο. 

Ο κεζεγθέθαινο, βξίζθεηαη πάλσ απφ ηνλ νπίζζην εγθέθαιν θαη πεξηέρεη κέξε ηνπ δηθηπσηνχ 

ζπζηήκαηνο θαη  αηζζεηεξηαθά θαη θηλεηηθά θέληξα ζπληνληζκνχ, ζηα νπνία 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη αληαλαθιαζηηθέο θαη απηφκαηεο αληηδξάζεηο, θαζψο θαη νπηηθά θαη 

αθνπζηηθά ζπζηήκαηα πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ απαξηίσζε ησλ κπτθψλ θηλήζεσλ. 

Ο πξόζζηνο εγθέθαινο  πεξηιακβάλεη πνιιέο βαζηθέο δνκέο πνπ επεξεάδνπλ ηε δηάζεζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά.  

Ο ζάιακνο, ξπζκίδεη ηελ πξνζνρή θαη ζπκβάιιεη ζηηο κλεκνληθέο ιεηηνπξγίεο. 

 Σν ηκήκα πνπ εηζέξρεηαη ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα εκπιέθεηαη ζηε βίσζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ. 

Ο ππνζάιακνο ξπζκίδεη ηελ φξεμε, ηε ζεμνπαιηθή δηέγεξζε θα ηε δίςα. Διέγρεη θαη ζε θάπνην 

βαζκφ ηα ζπλαηζζήκαηα.  
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Δπηπιένλ ην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, είλαη κηα ζεηξά δνκψλ ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλεηαη κηα 

αιιεινζπλδεφκελε νκάδα εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ, γλσζηψλ κε ηνλ φξν «θχθισκα ηνπ 

Papez».Ηππφθακπνο –ςαιίδα-ζθέιε καζηίνπ- ζάιακνο-έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ -ηππφθακπνο. Σν 

θχθισκα ηππφθακπνο –ςαιίδα- ζθέιε καζηίνπ, εκπιέθεηαη ζηε κλήκε. 

Ο ηππφθακπνο, απνηειεί ζεκείν απαξηίσζεο ησλ αληηιεπηηθψλ θαη κλεκνληθψλ ζπζηεκάησλ. 

Ζ ακπγδαιή, ζπλδέεη ηηο αηζζεηεξηαθέο κε ηηο ζπλαηζζεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαη ηδηαίηεξα κε 

αληηδξάζεηο θφβνπ θαη ζπκνχ. Έρεη νλνκαζηεί ζπλαηζζεκαηηθφο ππνινγηζηήο.  

Ζ θνηιηαθή θαιππηξηθή πεξηνρή, είλαη κηα ζεκαληηθή λεπξηθή νδφο ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα. Ζ 

ελεξγνπνίεζε ηεο ζηέιλεη κελχκαηα ζηα λεπξηθά θχηηαξα. Απηή ε ζχλδεζε, γλσζηή σο 

κεζνκεηαηρκηαθφ ζχζηεκα ληνπακίλεο, απνηειεί ηελ πξσηαξρηθή νδφ αληακνηβήο ηνπ 

εγθεθάινπ. 

ηνλ ηειηθφ εγθέθαιν ,πνπ απνηειεί ππνδηαίξεζε ηνπ πξφζζηνπ εγθέθαινπ θαη πάλσ απφ φιεο 

ηηο δνκέο, βξίζθεηαη ν θινηφο.  

Ο θινηφο ησλ εκηζθαηξίσλ ρσξίδεηαη ζε θηλεηηθέο, αηζζεηηθέο θαη ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο. 

Οη θηλεηηθέο πεξηνρέο, εληνπίδνληαη ζην κεησπηαίν ινβφ. Οη θηλήζεηο ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ ηνπ 

ζψκαηνο ειέγρνληαη πάληα απφ θαζνξηζκέλε πεξηνρή ζην νπίζζην ηκήκα ηνπ κεησπηαίνπ ινβνχ. 

Αηζζεηηθέο είλαη νη πεξηνρέο ηνπ θινηνχ, ζηηο νπνίεο θαηαιήγνπλ λεπξηθέο ψζεηο απφ ηνπο 

αηζζεηηθνχο λεπξψλεο. Δθεί αλαιχνληαη θαη εξκελεχνληαη, κε ηειηθφ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

ησλ αηζζήζεσλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ.  

Οη ζσκαηηθέο ή γεληθέο αηζζήζεηο, φπσο ζεξκνθξαζία. αθή, πίεζε θαη πφλνο γίλνληαη αληηιεπηέο 

ζηελ πξφζζηα πεξηνρή ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ. πσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο θηλεηηθέο πεξηνρέο, 

θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ βξεγκαηηθνχ ινβνχ είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ αληίιεςε ησλ 

εξεζηζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηα ηνπ ζψκαηνο. 

ην πίζσ κέξνο ηνπ ηληαθνχ ινβνχ, εληνπίδεηαη ην θέληξν ηεο φξαζεο θαη ζηνλ θξνηαθηθφ ,ην 

θέληξν ηεο αθνήο.  

Οη ζπλεηξκηθέο πεξηνρέο θαηαιακβάλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνλ 50% ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

εγθεθαιηθνχ θινηνχ. ρεηίδνληαη κε φιεο ηηο αλψηεξεο πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηε κλήκε 

ηελ αηηηνιφγεζε ,ηελ έθθξαζε κέζσ ηνπ ιφγνπ ηελ θξίζε θαη ηα ζπλαηζζήκαηα 

 Ο εγθεθαιηθφο θινηφο δηαηξείηαη επίζεο θαη ζε  2 εκηζθαίξηα: ζην αξηζηεξφ θαη ζην δεμί, ηα 

νπνία είλαη κελ αλεμάξηεηα ,αιιά επηθνηλσλνχλ κε ην κεζνιφβην κέζσ ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ. 

Σα δχν εκηζθαίξηα, δελ είλαη ηζνκεγέζε θαη απνηεινχληαη απφ 4 ινβνχο, ηνλ κεησπηαίν, ηνλ 
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βξεγκαηηθφ, ηνλ θξνηαθηθφ θαη ηνλ ηληαθφ. Οη ινβνί εκπιέθνληαη ζηελ αηηηνινγία αξθεηψλ 

ςπρηθψλ θαη λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ.(βι. ζρήκα 1.2) 

 

 

ρήκα 1.2 Η αλαηνκία ηνπ εγθεθάινπ 

 

Μεησπηαίνο ινβόο 

χκθσλα κε ηνλ Ζιηφπνπιν (2013),ηα θηλεηηθά θέληξα ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, φπσο θαη ηεο 

γξαθήο, βξίζθνληαη ζην κεησπηαίν ινβφ. Ο ζρεδηαζκφο θίλεζεο θαη ν έιεγρνο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο, εδξάδεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ. Παίδεη ξφιν ζηε δηάζεζε ηεο 

θίλεζεο θαη ζηνλ έιεγρν ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο έθθξαζεο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηαο. 

Δπίζεο ν κεησπηαίνο ινβφο, ξπζκίδεη ηε ζθέςε ,ην ζρεδηαζκφ ,ηε ζηξαηεγηθή, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα , ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ αηνκηθψλ αλαγθψλ, θαζψο θαη ησλ εθνχζησλ 

θηλήζεσλ θαη ην ζπλαίζζεκα. Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηδηαίηεξα ησλ 

πξνκεησπηαίσλ θινηψλ, έρεη ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα, ηελ θξίζε θαη ηελ ζπλαηζζεκαηηθή 

έθθξαζε .Ο ζρεδηαζκφο γηα ην άκεζν θαη ην απψηεξν κέιινλ θαζνξίδεηαη επίζεο απφ ηνπο 

κεησπηαίνπο ινβνχο.(Μartin,2003). 

ε πεξίπησζε βιάβεο ζηνλ κεησπηαίν ινβφ, εκθαλίδνληαη δηαηαξαρέο ζηνλ γξαπηφ θαη 

πξνθνξηθφ ιφγν ,δπζθνιία ζηε ιεπηή θηλεηηθφηεηα. Δπηπιένλ, νη αζζελείο παξνπζηάδνπλ 

απμεκέλε ζπλαηζζεκαηηθή δηάζεζε, άξζε ησλ αλαζηνιψλ, κηιάλε πεξηζζφηεξν θαη 

δπζθνιεχνληαη λα πξνζαξκνζηνχλ θαη λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο.(Ζιηφπνπινο ,2013) 

Σπρφλ απψιεηα εθηειεζηηθήο ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο, κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο ζπλέπεηεο φπσο 
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κεησκέλν άγρνο, κηθξφηεξε αλεζπρία γηα ην κέιινλ, έιιεηςε πξσηνβνπιίαο, πξνβιήκαηα ζηελ 

πξφζθαηε κλήκε, αληθαλφηεηα εθηίκεζεο ησλ απνηειεζκάησλ κηαο πξάμεο.  

Σα άηνκα κε βιάβε ζηνλ κεησπηαίν ινβφ, γίλνληαη άθακπηα θαη αλειαζηηθά.  

Γπζθνιεχνληαη λα κεηαβνχλ απφ κηα έλλνηα ή εξγαζία ζε κηα  άιιε θαζψο θαη λα αιιάμνπλ κηα 

παγησκέλε ζπλήζεηα. Απηφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εκκνλή, θαηά ηελ νπνία κηα ζπκπεξηθνξά 

εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεηαη αθφκε θαη φηαλ δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηελ αιιαγή ηεο.  

Οη κεησπηαίνη ινβνί, θαίλεηαη λα επεξεάδνπλ ηα επίπεδα θηλεηνπνίεζεο. Βιάβε ζε απηνχο 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάζηαζε φπσο αδπλακία, ε νπνία ζπκπίπηεη κε απφιπηε ή ζρεηηθή 

απνπζία ιεθηηθή ή έθδειεο ζπκπεξηθνξάο. 

Κξνηαθηθόο ινβόο 

Ο θξνηαθηθφο ινβφο ζρεηίδεηαη κε ηελ αθνή ,ηελ κλήκε ,ηελ θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο θαη 

πηζαλφλ ηελ νζθξεηηθή αληίιεςε, ηελ αλίρλεπζε θαη αλαγλψξηζε. 

Δπίζεο, δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πσο ηα άηνκα επεμεξγάδνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. 

Αιινίσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ δεμηνχ θξνηαθηθνχ ινβνχ, νδεγεί ζε δηαηαξαρέο ζηελ θαηαλφεζε 

ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο πνηφηεηαο ηνπ ιφγνπ. 

Αληηζέησο, αιινίσζε ζηελ αξηζηεξή πεξηνρή ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ νδεγεί ζε δπζθνιία ζηελ 

έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ φςεσλ ηνπ ιφγνπ.(Martin 2003). 

Eπίζεο, ιφγσ αιινίσζεο ζηελ αξηζηεξή πεξηνρή ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ,   παξαηεξείηαη έθπησζε 

ηεο πξφζθαηεο κλήκεο, ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα, απνπζία ηνπ αηζζήκαηνο θφβνπ θαη αχμεζε 

ηεο ζεμνπαιηθήο νξκήο.(Ζιηφπνπινο,2013). 

Οη θξνηαθηθνί ινβνί, εκπιέθνληαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηα αηζζεηεξηαθά ζπζηήκαηα νζκήο θαη 

αθνήο. Βιάβε ζηνπο θξνηαθηθνχο ινβνχο ,σο ζπλέπεηα επηιεςίαο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη νπηηθέο 

θαη νζθξεηηθέο παξαηζζήζεηο .Απηέο ζπλνδεχνληαη απφ έληνλα ζπλαηζζήκαηα θπξίσο απφ θφβν.  

Σέινο, νη θξνηαθηθνί ινβνί παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κλήκε. ρεηίδνληαη ζηελά κε ην 

κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα θαη ζπλδένπλ ηα ζπλαηζζήκαηα κε ηα γεγνλφηα θαη ηηο αλακλήζεηο. 

Βξεγκαηηθόο ινβόο 

Απνηειεί  ην θέληξν ιεηηνπξγίαο ηεο ζηνηρεηψδνπο αηζζεηηθφηεηαο ,ησλ ζπλεηξκηθψλ θινηηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ, ηνπ ιφγνπ(θαηαλφεζε γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ),ηεο νπηηθνρσξηθήο 

γλσζίαο(αλαγλψξηζε πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο αληίδξαζεο),θαζψο 



22 
 

θαη ηεο ζσκαηνγλσζίαο.(Ζιηφπνπινο ,2013). 

«ε πεξίπησζε βιάβεο ζηνλ βξεγκαηηθφ ινβφ, εκθαλίδεηαη αδπλακία νλνκαζίαο αληηθεηκέλσλ, 

πξνβιήκαηα ζηελ αλάγλσζε, δπζθνιία ζηελ εθηέιεζε καζεκαηηθψλ πξάμεσλ, αδπλακία 

επηθέληξσζεο ηεο νπηηθήο πξνζνρήο, θαζψο θαη αδπλακία αλαγλψξηζεο κεξψλ ηνπ ζψκαηνο ή 

ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ.(Martin , 2003). 

 

Ιληαθόο ινβόο 

 

Ο ηληαθφο ινβφο εκπιέθεηαη θπξίσο ζηελ νπηηθή αληίιεςε. Οη ζπλδέζεηο ηνπ πξνο ηνλ θινηφ  

επηηξέπνπλ ηελ εξκελεία ησλ νπηηθψλ εξεζηζκάησλ. Γέρεηαη πιεξνθνξίεο απφ ηα κάηηα δηά 

κέζνπ ηνπ νπηηθνχ λεχξνπ θαη ζπληειεί ζην ζπληνληζκφ ηεο θίλεζεο ησλ καηηψλ.(Μartin,2003). 

 «ηνλ ηληαθφ ινβφ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ε αλαγλψξηζε αληηθεηκέλσλ ,ρξσκάησλ, ηνπ νηθείνπ 

πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ε νπηηθή αλαγλψξηζε ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ».(Ζιηφπνπινο,2013). 

 

ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΝΔΤΡΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

Σέινο ,πέξα απφ ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο θαη ηνλ εγθέθαιν, κηα αλαθνξά ζα θάλνπκε θαη ζην 

απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ζηελ επηξξνή ηνπ. 

Σν λεπξηθφ ζχζηεκα ππνδηαηξείηαη ζε δχν θχξηα κέξε: ην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη ην 

πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα. Σν θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, απνηειείηαη απφ ηνλ εγθέθαιν, ηνπ 

νπνίνπ ηελ επίδξαζε ζηε ζπκπεξηθνξά αλαθέξακε, θαη ην λσηηαίν κπειφ. 

Σν πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, δηαηξείηαη ζε δχν ππνζπζηήκαηα: ζην ζσκαηηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα θαη ζην απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα. 

Σν ζσκαηηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ,πεξηιακβάλεη ηνπο αηζζεηηθνχο λεπξψλεο θαη παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζέζε ησλ κπψλ θαη ησλ άθξσλ θαη γηα ηηο αηζζήζεηο ηνπ ζψκαηνο φπσο 

πφλνο θαη ζεξκνθξαζία. 

Σν απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, είλαη έλα ζχλνιν λεπξψλσλ πνπ ειέγρεη ηελ εζσηεξηθή 

θαηάζηαζε ηνπ νξγαληζκνχ καο, φπσο ε θαξδηά. 

Σν απηφλνκν λεπξηθφ ζχζηεκα, πεξηιακβάλεη θέληξα πνπ εληνπίδνληαη ζην θεληξηθφ λεπξηθφ 

ζχζηεκα θαη θηλεηηθά λεχξα . 

Γηαρσξίδεηαη ζε δχν κέξε ζην ζπκπαζεηηθφ θαη ζην παξαζπκπαζεηηθφ .ε πεξίπησζε πνπ ηα 

δχν κέξε λεπξψλνπλ ην ίδην φξγαλν ε δξάζε ηνπο είλαη αληαγσληζηηθή. 
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Σν ζπκπαζεηηθφ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο θαη ζε θαηάζηαζεηο 

έληαζεο. Γηεγείξεη ηνλ νξγαληζκφ, επηηαρχλνληαο ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ, ην ξπζκφ ηεο αλαπλνήο  

ηεο πίεζεο, πξνθαιψληαο απειεπζέξσζεο επηλεθξίλεο ζηελ αηκαηηθή θπθινθνξία θαη 

κεηψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπκπαζεηηθνχ 

λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, πξνεηνηκάδεη ηνλ νξγαληζκφ γηα δξάζε, ηε γλσζηή δειαδή αληίδξαζε ηεο 

πάιεο ή ηεο θπγήο. 

Σν παξαζπκπαζεηηθφ απφ ηελ άιιε, ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Λεηηνπξγεί 

επαλαθέξνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ ζε θαλνληθφ ξπζκφ ,χζηεξα απφ θαηαζηάζεηο 

έληαζεο θαη ειέγρεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ, φηαλ απηφο βξίζθεηαη ζε εξεκία. 

Λεηηνπξγεί δειαδή αληίζεηα απφ ην ζπκπαζεηηθφ, επηβξαδχλεη ηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ ,απμάλεη ηελ 

πεξηζηαιηηθφηεηα ηνπ γαζηξεληεξηθνχ ζσιήλα, εξεκεί ηνλ νξγαληζκφ θαη γεληθά εμνηθνλνκεί 

ελέξγεηα..(βι. ζρ 1.3) 

 

 

ρ.1.3 Απηόλνκν λεπξηθό ζύζηεκα 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

Απφ φζα πξναλαθέξακε ,αληηιακβαλφκαζηε ην ζπνπδαίν ξφιν ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ηνπ 

εγθεθάινπ θαη ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη θαηά 

ζπλέπεηα ζηελ έλαξμε θαη ηελ εμέιημε ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ. 

Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ πξνθαιείηαη κηα ςπρηθή δηαηαξαρή, έρνπλ πνιππαξαγνληηθή 

δηάζηαζε, αιιά ζχκθσλα κε ην βηνρεκηθφ κνληέιν αηηηνινγηθήο πξνζέγγηζεο, νη βαζηθφηεξνη 

παξάγνληεο επηξξνήο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα επηρεηξήζνπκε λα δψζνπκε γηα  θαζεκία απφ ηηο αζζέλεηεο πνπ εμεηάδνπκε 

ρσξηζηά, ηελ θαηάζιηςε, ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ηε ζρηδνθξέλεηα, αλαιπηηθά ηνπο 

βηνρεκηθνχο παξάγνληεο επίδξαζεο. 
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΄Β ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαθεξζνχκε ζηελ θαηάζιηςε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε κείδσλ θαηαζιηπηηθή 

δηαηαξαρή. 

Αξρηθά, ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ηνπ νξηζκνχ θαη ησλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ ηεο 

αζζέλεηαο  θαη ζηε ζπλέρεηα ζπγθεθξηκέλα, ζα αλαθεξζνχκε αλαιπηηθά ζηνπο βηνρεκηθνχο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο επηξξνή ηνπο. 

 

 Β.1.ΚΑΣΑΘΛΗΦΖ  

 

Ζ θαηάζιηςε, απνηειείηαη απφ έλα ζχλνιν ζεκείσλ θαη ζπκπησκάησλ, ηα νπνία πεξηγξάθνληαη 

ζηα δηαγλσζηηθά ζπζηήκαηα(ΗCD-10 θαη DSM-IV).H θαηλνκελνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο 

θαηάζιηςεο πεξηιακβάλεη απηά ηα ζεκεία θαη ηα ζπκπηψκαηα, ηα νπνία νθείινληαη ζηε 

δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, ηεο ςπρνθηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ γλσζηαθψλ ιεηηνπξγηψλ, 

αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα 

 χκθσλα κε ην DSM-IV-ΣR( APA 2000), ην κείδνλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην νξίδεηαη απφ ηελ 

παξνπζία ηνπιάρηζηνλ 5 απφ ηα παξαθάησ ζπκπηψκαηα γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ 2 

εβδνκάδσλ.(Βennet Paul,2010) 

1)Καηαζιηπηηθή δηάζεζε θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο κέξαο .  

2)Διάηησζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έδηλαλ ραξά ζην παξειζφλ. 

3)εκαληηθή απψιεηα βάξνπο ή αχμεζε βάξνπο 

4)Αυπλία ή ππεξβνιηθφο χπλνο . 

5)Φπρνθηλεηηθή δηέγεξζε ή επηβξάδπλζε 

6)πλαηζζήκαηα έληνλεο θφπσζεο ή απψιεηαο ελεξγεηηθφηεηαο. 

7)Αίζζεκα αλαμηφηεηαο ή ππεξβνιηθήο ελνρήο. 

8)Διαηησκέλε ηθαλφηεηα ζθέςεο ή ζπγθέληξσζεο -αλαπνθαζηζηηθφηεηα 

9)Σάζεηο απνκφλσζεο θαη θνηλσληθή απφζπξζε, αίζζεζε κνλαμηάο 

10)Αλεζπρία θαη απαηζηνδνμία γηα ην κέιινλ 
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11) Αεδφληα. Απψιεηα ελδηαθέξνληνο γηα εξσηηθφ ζχληξνθν ή εξσηηθή επαθή.  

12)Μεησκέλε αληίιεςε αηζζήζεσλ. 

13)Αίζζεζε έιιεηςεο ειέγρνπ. 

14)Τπνηξνπηάδνπζεο ζθέςεηο ζαλάηνπ(απηνθηνληθφο ηδεαζκφο ή απφπεηξα απηνθηνλίαο). 

Σα ζπκπηψκαηα απηά, ηείλνπλ λα πξνθαινχλ ζεκαληηθή δπζθνξία ή έθπησζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ζε θνηλσληθέο ,επαγγεικαηηθέο ή άιιεο ζεκαληηθέο πιεπξέο ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ.  

Πξνθαινχλ επίζεο δηαηαξαγκέλε γλσζηηθή θαη λνεηηθή ιεηηνπξγία, ζπλαηζζεκαηηθή αζηάζεηα 

θαη νδεγνχλ ζε πξνβιεκαηηθέο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη αίζζεζε κεησκέλνπ απηνειέγρνπ. 

 

Β.2. ΒΗΟΥΖΜΗΚΑ ΑΗΣΗΑ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

Γελ έρεη θαηαζηεί δπλαηφ λα απνκνλσζεί έλαο θαη κνλαδηθφο ζπγθεθξηκέλνο αηηηνινγηθφο 

παξάγνληαο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο θαηάζιηςεο.(Μάλνο ,1998) θαη κάιινλ είλαη αδχλαην λα 

εληνπηζηεί.  

ην πιαίζην κηαο επαξθνχο εξκελείαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαηαξαρήο, ζεσξείηαη αλαπφθεπθηνο ν 

ζπλδπαζκφο πνιιψλ παξαγφλησλ-βηνινγηθψλ ςπρνινγηθψλ θαη ςπρνθνηλσληθψλ.(Υαξηνθφιιεο 

,1993).Πνιιέο ζεσξίεο αηηηνινγίαο, ππνδεηθλχνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ. 

Πάξα ηαχηα, εκείο ζα επηρεηξήζνπκε λα εζηηάζνπκε ζηηο βηνινγηθέο ζεσξίεο θαη ζηα βηνρεκηθά 

αίηηα ηεο δηαηαξαρήο. 

Βηνινγηθέο ζεσξίεο 

ρεηηθέο έξεπλεο ζηνλ ηαηξνβηνινγηθφ ηνκέα, έδεημαλ ειιείςεηο ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

λεπξνκεηαβηβαζηέο θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληηθαηαζιηπηηθψλ θαξκάθσλ ζε 

νξηζκέλεο ηνπιάρηζηνλ κνξθέο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο θαηάζιηςεο.(Lester-Παπακαηζαηάθε, 1988). 

Σα επξήκαηα απηά απνηέιεζαλ ην έλαπζκα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ βηνινγηθψλ ζεσξηψλ 

αηηηνινγίαο ηνπ κείδνλνο θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ.  
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Οη παξαθάησ κειέηεο παξνπζηάδνπλ ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο γνληδηαθέο θαη 

βηνινγηθέο αηηίεο, εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο. 

πλνπηηθά, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο: γνληδηαθνχο, λεπξνρεκηθνχο, 

λεπξνελδνθξηληθνχο, λεπξναλαηνκηθνχο  θαη νξγαληθνχο παξάγνληεο εθδήισζεο ηεο αζζέλεηαο. 

 

1)Γνληδηαθνί παξάγνληεο 

 

Μειέηεο ηεο ζπρλφηεηαο ηνπ ζπλδξφκνπ ηεο θαηάζιηςεο, ζε δηδχκνπο, ζε θαηαζιηπηηθνχο 

αζζελείο θαη ζην γεληθφ πιεζπζκφ ππνζηεξίδνπλ, ηε γελεηηθή βάζε ηεο δηαηαξαρήο. 

 

Μειέηεο δηδύκσλ  

Ο Tsuang(1978), αλαζθνπψληαο επηά κειέηεο κε δείγκα δηδχκσλ, βξήθε φηη ην 76% ησλ 

κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ ,παξνπζίαζαλ κείδσλ θαηαζιηπηηθφ επεηζφδην, ελψ κφλν ην 19% ησλ 

δηδπγσηηθψλ .Ζ έξεπλα απηή, θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κνλνδπγψηεο δίδπκνη έρνπλ 

κεγαιχηεξν βαζκφ ζπκθσλίαο γηα θαηάζιηςε, απφ φηη νη δηδπγψηεο δίδπκνη. 

Δπηπιένλ, ν McGuffin  θαη νη ζπλεξγάηεο(1996),βξήθαλ φηη νη κνλνδπγσηηθνί δίδπκνη ηεο 

κειέηεο ηνπο είραλ 46% πηζαλφηεηεο λα ζπλεκθαλίζνπλ θαηάζιηςε, έλαληη 20% ησλ 

δηδπγσηηθψλ δηδχκσλ 

Άιιεο κειέηεο ζε δηδχκνπο ,ππνζηεξίδνπλ ηε γελεηηθή βάζε κφλν ησλ ζνβαξψλ κνξθψλ 

θαηάζιηςεο (Newman& Garfinkel,1992) θαη φρη ησλ δπζζπκηψλ θαη ησλ ήπησλ κνξθψλ 

θαηάζιηςεο. 

Μειέηεο νηθνγελεηώλ 

Μειέηεο νηθνγελεηψλ αλαθνξηθά κε ηε ζπρλφηεηα ηνπ  ζπλδξφκνπ ηεο θαηάζιηςεο, έδεημαλ φηη 

νη ζπγγελείο αζζελψλ παξνπζίαδαλ πςειφηεξε ζπρλφηεηα απηήο ηεο  δηαηαξαρήο απφ φηη ν 

γεληθφο πιεζπζκφο. 

Ο Keller θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ βξήθαλ φηη ην 24% ησλ παηδηψλ ζε 37 νηθνγέλεηεο ζηηο νπνίεο 

ηνπιάρηζηνλ ν έλαο  γνλέαο ήηαλ θαηαζιηπηηθφο, έιαβαλ ηε δηάγλσζε ηνπ κείδνλνο 

θαηαζιηπηηθνχ επεηζνδίνπ(Keller, Beardslee, Dorer, Lavori, Samuelson & Klerman,1986). 
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πγθεθξηκέλα παηδί πνπ έλαο γνλέαο είλαη θαηαζιηπηηθφο, έρεη 10% έσο 13% κεγαιχηεξεο 

πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζεη θαηάζιηςε.  

Παξαηεξήζεθε επίζεο φηη ε θαηάζιηςε ζηε κεηέξα, ζπλδεφηαλ κε κεγαιχηεξε έθπησζε ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ εθήβσλ απνγφλσλ. 

 Σα παξαπάλσ επξήκαηα ππνζηήξημαλ ηε γελεηηθή κεηαβίβαζε ηεο θαηάζιηςεο κέζσ ηνπ 

ρξσκνζψκαηνο -ρ-(Keller et al,1986). 

Μειέηεο πηνζεζίαο 

Οη Wender θαη ζπλεξγάηεο(1986) ζπλέθξηλαλ ηα πνζνζηά θαηάζιηςεο ζε ζπγγελείο 

πηνζεηεκέλσλ ελειίθσλ, πνπ είραλ εκθαλίζεη ηε δηαηαξαρή ,κε εθείλα κηαο νκάδαο πηνζεηεκέλσλ 

ελειίθσλ, εμηζσκέλσλ κε ηνπο πξψηνπο σο πξνο ηελ ειηθία ,ην θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη 

ην δηάζηεκα παξακνλήο κε ηε βηνινγηθή κεηέξα, νη νπνίνη φκσο δελ είραλ εθδειψζεη θαηάζιηςε.  

Οη ζπγγελείο ησλ πηνζεηεκέλσλ ελειίθσλ πνπ είραλ εκθαλίζεη θαηάζιηςε ήηαλ 8 θνξέο πην 

πηζαλφ λα είραλ βηψζεη κηα πεξίνδν κείδνλνο θαηάζιηςεο θαη 15 θνξέο πην πηζαλφ λα 

απνπεηξαζνχλ λα απηνθηνλήζνπλ ζε ζρέζε κε ηνπο βηνινγηθνχο ζπγγελείο ησλ ελειίθσλ πνπ δελ 

είραλ θαηάζιηςε. 

 

Μειέηεο γελεηηθήο κεηαβίβαζεο 

Μηα ελδηαθέξνπζα κειέηε ,πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γνληδηαθή κεηαβίβαζε ηεο θαηάζιηςεο ,έγηλε 

απφ ηελ νκάδα ηνπ Kaplitt ,φπνπ εμέηαζε ηε δξαζηεξηφηεηα ελφο γνληδίνπ πνπ νλνκάδεηαη p11, 

ζε πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ πνπ νλνκάδεηαη επηθιηλήο ππξήλαο.  

Ο επηθιηλήο  ππξήλαο  είλαη ην θέληξν ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ηθαλνπνίεζε απφ 

ηελ αληακνηβή. 

Σν γνλίδην p11, βνεζά λα ξπζκηζηεί ε έθθξαζε ηεο ζεξνηνλίλεο, ρεκηθήο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηε δηάζεζε, ηνλ χπλν θαη ηε κλήκε. 

 Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ρξεζηκνπνίεζε  πνληίθηα  πνπ είραλ έιιεηςε ηνπ γνληδίνπ p11 θαη δξνχζαλ 

σο θαηαζιηπηηθά. 

Ζ νκάδα ηνπ Kaplitt εξεπλνχζε ηε γνληδηαθή ζεξαπεία γηα ηε λφζν Πάξθηλζνλ ζε αλζξψπνπο.  

 Ζ νκάδα επηρείξεζε λα αλαπηχμεη γνληδηαθή ζεξαπεία ππνθαηάζηαζεο γηα ην p11. 

πσο αλαθέξεη ζην πεξηνδηθφ ‗Science Translational Medicine‘, κε ηελ αλαπιήξσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ γνληδίνπ ,ε νκάδα κεηακφξθσζε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ πνληηθνχ πνπ έπαζρε απφ 
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θαηάζιηςε.  

Χζηφζν, ε αλαπιήξσζε ηνπ γνληδίνπ ζηα πνληίθηα δελ απνδεηθλχεη φηη ην γνλίδην πξνθαιεί 

αλζξψπηλα ζπκπηψκαηα ή φηη ε ελίζρπζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζα άιιαδε ηελ αλζξψπηλε 

θαηάζιηςε. 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα εζηίαζε ζε δείγκαηα εγθεθάινπ πνπ ειήθζεζαλ απφ αλζξψπνπο κε 

θαηάζιηςε, πνπ πέζαλαλ, θαη ηα ζπλέθξηλαλ κε δείγκαηα αλζξψπσλ ρσξίο θαηάζιηςε.  

Σα επίπεδα p11 ζην θέληξν αληακνηβήο ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξα ζηνπο αζζελείο κε 

θαηάζιηςε, αλαθάιπςαλ νη εξεπλεηέο. 

Ζ γνληδηαθή ζεξαπεία γηα ηελ θαηάζιηςε, απέρεη απφ ην λα δνθηκαζηεί ζηνλ άλζξσπν, ζεκεηψλεη 

ν Kaplitt, αλ θαη δήισζε φηη νη δνθηκέο γηα ην Πάξθηλζνλ δείρλνπλ φηη κπνξεί λα είλαη αζθαιήο. 

Ζ γνληδηαθή ζεξαπεία, ζεσξείηαη αθφκα πνιχ πεηξακαηηθή κέζνδνο, αλ θαη ππάξρεη επηηπρία 

ζηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ κνξθψλ ηχθισζεο θαη βιάβεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ. 

Μειέηεο επίζεο, έδεημαλ  φηη ην γνλίδην 5-HTTLPR, ην νπνίν θσδηθνπνηεί ηνλ κεηαθνξέα ηεο 

ζεξνηνλίλεο ,ζα κπνξνχζε λα δηαδξακαηίζεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάζιηςε. 

Ζ κηθξή κνξθή ηνπ γνληδίνπ απηνχ, ζπλδέεηαη κε πην έληνλε ελεξγνπνίεζε ηεο ακπγδαιήο, κηα 

δνκή ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθεηαη ζηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ θηλδχλνπ. 

Γάιινη εξεπλεηέο, ζέιεζαλ λα κειεηήζνπλ ηελ επίδξαζε ηεο ςπρνινγίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζε απηφ , εθηειψληαο  καγλεηηθή ηνκνγξαθία ζε 45 πγηή άηνκα . 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο, επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο εηθφλεο 

παξνπζηάζηεθαλ θαη ην άηνκν έπξεπε λα αλαθέξεη ,θαηά πφζνλ ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ απηψλ 

ησλ εηθφλσλ θαη ηνπ εαπηνχ  ηνπο θαη αλ ηνπο δεκηνπξγείηαη κηα επράξηζηε αίζζεζε ή φρη. 

Σν απνηέιεζκα ήηαλ φηη ηα άηνκα κε κηθξή θφξκα  ελεξγνπνίεζεο ηεο ακπγδαιήο είραλ 

εληνλφηεξεο αληηδξάζεηο ,φηαλ ε θσηνγξαθία έπξεπε λα εκπιέμεη εηθφλεο πνπ ηνπο πξνθαινχζαλ  

επράξηζηεο ή δπζάξεζηεο ζθέςεηο πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηνλ εαπηφ ηνπο. Σν αληίζεην 

παξαηεξήζεθε, ζε άηνκα κε ηε καθξά κνξθή. Γειαδή, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ππνθεηκέλσλ 

ακπγδαιήο δηέθεξαλ ζηε κνξθή ηνπ γνληδίνπ. Ζ κειέηε δείρλεη φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ εγθεθάινπ 

επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηε γελεηηθή θιεξνλνκηά ηνπ θάζε αηφκνπ. 

Μηα γεληθεπκέλε δηαπίζησζε, είλαη φηη ηα γνλίδηα πνπ θαίλεηαη λα ζπλδένληαη κε ηελ θαηάζιηςε 

είλαη εθείλα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχλζεζε ηεο ζεξνηνλίλεο απφ ηελ ηξππηνθάλε (Gizatullin et 

all 2006)θαη ζηε κεηαβίβαζε ηεο ζεξνηνλίλεο ζηηο ζπλάςεηο.(Surtees et al 2006). 

 



30 
 

 

Αμίδεη φκσο λα ζεκεησζεί φηη, παξά ηνλ απμεκέλν θίλδπλν εκθάληζεο θαηάζιηςεο ιφγσ 

θιεξνλνκηθφηεηαο, πνιινί άλζξσπνη κε νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ θαηάζιηςεο δελ εκθάληζαλ πνηέ 

απηή ηε δηαηαξαρή, αθφκα θαη θάησ απφ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο πνιινί άλζξσπνη πνπ 

ππνθέξνπλ απφ ηε λφζν δελ είραλ ζεηηθφ νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ. 

 

2)Νεπξνρεκηθνί παξάγνληεο 

χκθσλα κε ηηο βηνινγηθέο ζεσξίεο, πεξί αηηηψλ εκθάληζεο ηεο θαηάζιηςεο, ε λφζνο εκθαλίδεηαη 

θαη εμαηηίαο θάπνησλ ειιείςεσλ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ηνπ εγθεθάινπ, λεπξνρεκηθψλ δειαδή 

παξαγφλησλ. 

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‘50,ήδε ,έρνπλ πξνθχςεη, απφ εξεπλεηηθά δεδνκέλα ,ηζρπξέο ελδείμεηο πνπ 

θαηνρπξψλνπλ ην ξφιν ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ,ζηελ αηηηνπαζνγέλεηα ηεο θαηάζιηςεο. 

ηαλ ε ηζνξξνπία ηνπ εγθεθάινπ είλαη θπζηνινγηθή ,ηείλνπκε λα αηζζαλφκαζηε θαιά, ελψ ζηελ 

θαηάζιηςε ηα λεπξνδηαβηβαζηηθά απηά ζπζηήκαηα ,ππνιεηηνπξγνχλ. 

 Οη Rampello θαη ζπλεξγάηεο (2000) ,ππνζηήξημαλ  φηη ε δηάζεζε ,είλαη ζπλέπεηα ηεο 

αληζνξξνπίαο κεηαμχ δηαθφξσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, φπσο ε ζεξνηνλίλε, λνξεπηλεθξίλε, 

ληνπακίλε θαη ε αθεηπινρνιίλε.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ππνζηήξημαλ, έρεη παξαηεξεζεί αλεπάξθεηα ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ  ηεο 

λνξεπηλεθξίλεο θαη ηεο ζεξνηνλίλεο (5-πδξνμπηξνπηακίλε 5-ΖΣ)  θαη ηεο ληνπακίλεο ζην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα.(Finch,Casat & Carey,1990,Μάλνο 1998,Newman &Garfinkel 1992). 

Οη λεπξνδηαβηβαζηέο απηνί δελ απειεπζεξψλνληαη ζηηο ζπλάςεηο θαη κεηαβνιίδνληαη ππεξβνιηθά 

ζηα λεπξηθά θχηηαξα.(Lester-Παπακαηζαηάθε 1998). 

Ζ δξάζε ησλ ηξηθπθιηθψλ αληηθαηαζιηπηηθψλ, έγθεηηαη ζην φηη απμάλνπλ ηα  επίπεδα ηεο  

ζεξνηνλίλεο, αθνχ εκπνδίδνπλ ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο. 

Παξάιιεια ,ε παξεκπφδηζε ηεο επαλαπξφζιεςεο ηεο λνξαδξελαιίλεο απφ άιια 

αληηθαηαζιηπηηθά, απμάλεη ηε ζπγθέληξσζε ηεο  λνξαδξελαιίλεο. 

Ζ ληνπακίλε  ζηελ θαηάζιηςε θαίλεηαη φηη εκθαλίδεηαη κε κεησκέλα επίπεδα ζπγθέληξσζεο. 

Παξαθάησ, ζα γίλεη κηα πην εθηελήο αλαθνξά ζηελ έιιεηςε ηεο λνξεπηλεθξίλεο θαη ζηελ έιιεηςε 

ηεο ζεξνηνλίλεο. 
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Έιιεηςε λνξεπηλεθξίλεο(λνξαδξελαιίλεο) 

Ζ έιιεηςε ηεο λνξεπηλεθξίλεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ζπλδπάδεηαη κε ρακειά επίπεδα 

ηνπ κεηαβνιίηε ηεο 3-κεζνμπ-4-πδξνμπθαηλνινγιπθφιεο(Μ.H.P.G) ζηα νχξα θαη κε εκθάληζε 

θαηάζιηςεο. 

Σελ έιιεηςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λεπξνδηαβηβαζηή, πξνζπαζνχλ λα εμηζνξξνπήζνπλ νξηζκέλα 

ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα φπσο ηκηπξακίλε θαη δεζηπξακίλε, πνπ κε ηε δξάζε ηνπο 

εκπνδίδνπλ ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο λνξεπηλεθξίλεο ζηνπο πξνζπλαπηηθνχο λεπξψλεο, 

απμάλνληαο ην πνζφ απηήο ηεο νπζία πνπ παξακέλεη ελεξγφ σο λεπξνδηαβηβαζηήο. 

Καηά ζπλέπεηα ,απνθαζηζηνχλ ηελ αλεπάξθεηα ηεο λνξεπηλεθξίλεο, απμάλνπλ ην επίπεδν ηνπ 

κεηαβνιίηε ηεο ζηα νχξα θαη νδεγνχλ ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο λφζνπ.(Lester-Παπακαηζαηάθε 

1998). 

 

Έιιεηςε ζεξνηνλίλεο 

Ζ έιιεηςε ζεξνηνλίλεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα ζπλδπάδεηαη κε ρακειά επίπεδα ηνπ 

κεηαβνιίηε ηεο 5 πδξνμπηλδνιενμετθφ νμχ.(5-ΖΗΗΑ) ,ζην εγθεθαινλσηηαίν πγξφ θαη εκθάληζε 

θαηάζιηςεο.  

Οξηζκέλα ηξηθπθιηθά αληηθαηαζιηπηηθά εκπνδίδνπλ ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο ζεξνηνλίλεο ζην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα θαη απμάλνπλ ην επίπεδν ηνπ κεηαβνιίηε ηεο ζην εγθεθαινλσηηαίν 

πγξφ κε απνηέιεζκα λα ζπληεινχλ ζηε κείσζε ηεο θαηαζιηπηηθήο ζπκπησκαηνινγίαο(Μάλνο 

1998). 

Σν ζχλδξνκν ηεο θαηάζιηςεο  φπσο πξναλαθέξακε, ζχκθσλα κε παιαηφηεξεο έξεπλεο άιινηε 

ζπλδένληαλ κε έιιεηςε λνξεπηλεθξίλεο θαη άιινηε κε έιιεηςε ζεξνηνλίλεο. 

Χζηφζν, λεφηεξεο έξεπλεο, έδεημαλ φηη νη δχν απηνί λεπξνδηαβηβαζηέο(λνξεπηλεθξίλε-

λνξαδξελαιίλε) , εκπιέθνληαη ηαπηφρξνλα ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο.  

Ο Prange θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαηχπσζαλ ηελ ππφζεζε ηεο ηαπηφρξνλεο επίδξαζεο ησλ δχν 

απηψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ.(Prange,Wilson,Lynn,Lacoe7Stikeleather,1974). 

χκθσλα κε απηνχο ε αλεπάξθεηα ηεο ζεξνηνλίλεο πξνδηαζέηεη ην άηνκν ψζηε λα εκθαλίζεη 

θαηάζιηςε. Άιινηε ην ζχλδξνκν ηεο θαηάζιηςεο ζπλδέεηαη θπξίσο κε έιιεηςε λνξεπηλεθξίλεο 

θαη άιινηε   κε έιιεηςε ζεξνηνλίλεο. 

Χζηφζν ,λεφηεξεο έξεπλεο ,έδεημαλ φηη θαη νη δχν απηνί λεπξνκεηαβηβαζηέο εκπιέθνληαη 

ηαπηφρξνλα, ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο. 
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 Ο Prange θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ δηαηχπσζαλ ηελ ππφζεζε ηεο ηαπηφρξνλεο επίδξαζεο ησλ δχν 

απηψλ λεπξνκεηαβηβαζηψλ. (Prangs,Wilson,Lynn,Lacow &Stikeleather,1974). 

χκθσλα κε απηνχο, ε αλεπάξθεηα ηεο ζεξνηνλίλεο πξνδηαζέηεη ην άηνκν ψζηε λα εκθαλίζεη 

θαηάζιηςε. Χζηφζν ,κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο αλεπάξθεηαο ηεο ζεξνηνλίλεο, καληαθή 

ζπκπησκαηνινγία ζρεηίδεηαη κε πςειά επίπεδα λνξεπηλεθξίλεο, ελψ ην ζχλδξνκν ηεο 

θαηάζιηςεο κε ρακειά επίπεδα λνξεπηλεθξίλεο. 

 

Οηζηξνγόλα θαη ηεζηνζηεξόλε 

Σα νηζηξνγφλα ,νη γελλεηηθέο απηέο ζειπθέο νξκφλεο ,παξαηεξήζεθε φηη επεξεάδνπλ απφ ηε 

ζεμνπαιηθή επηζπκία, κέρξη ηε κλήκε θαη κεηαβάιινπλ θαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ,έξεπλεο έρνπλ εζηηάζεη ζηελ αληίζηνηρε αξζεληθή γελλεηηθή νξκφλε, ηελ 

ηεζηνζηεξφλε θαη ηε ζρέζε πνπ έρεη κε ηελ θαηάζιηςε ζηνπο άληξεο κεηά ηα 40. 

Σα επίπεδα ηεζηνζηεξφλεο θηάλνπλ ζην απφγεην ηνπο ζηελ ειηθία ησλ 20 ρξφλσλ θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηψλνληαη ζηαδηαθά, κε πην έληνλε ηε κείσζε κεηά ηα 50. 

πγθεθξηκέλα νξηζκέλεο νξκφλεο πνπ παξάγνληαη απφ ηνλ εμνπζηαζηή αδέλα ηεο ππφθπζεο 

,παξαηεξείηαη φηη επεξεάδνπλ ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο.  

 

3)Νεπξνελδνθξηληθνί παξάγνληεο   

 

Πέξα απφ ηνπο λεπξνρεκηθνχο παξάγνληεο ,εξεπλάηαη ε επίδξαζε λεπξνελδνθξηληθψλ 

παξαγφλησλ.  

Πνιιέο νξκνληθέο δηαηαξαρέο, φπσο ν ππνζπξενεηδηζκφο, ε λφζνο Cushing, ε λφζνο Addison, 

ζπλνδεχνληαη απφ θαηάζιηςε. 

Δπίζεο, νη νξκνληθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ πξηλ ηελ έκκελν ξχζε, κεηά ηελ εκκελφπαπζε 

θαη θαηά ηε ινρεία, ζπρλά ζπλνδεχνληαη απφ θαηάζιηςε. 

Παξαθάησ, ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηνπο ελδνθξηληθνχο θαη νξκνληθνχο εθείλνπο παξάγνληεο πνπ 

θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ηελ εθδήισζε ηεο θαηάζιηςεο.  

Έρεη εξεπλεζεί θαη εξεπλάηαη πξνζεθηηθά ,ε επίδξαζε νξηζκέλσλ  νξκνλψλ, πνπ παξάγνληαη απφ 

ηνλ «εμνπζηαζηή» αδέλα ηεο ππφθπζεο ,ζηελ εκθάληζε ηεο θαηάζιηςεο.  



33 
 

Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη βξεζεί φηη ε θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνο νξκφλε(ACTH) πνπ δηεγείξεη ηελ 

έθθξηζε θνξηηδφιεο, ε απμεηηθή νξκφλε   (GH),  θαζψο θαη ε δηεγεξηηθή ηνπ ζπξνεηδνχο νξκφλε 

(TSH) παίδνπλ θάπνην ξφιν.(Μάλνο 1988). 

Έρνπλ παξαηεξεζεί, απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο ,κηαο νξκφλεο ηνπ επηλεθξηδηθνχ θινηνχ, ζε 

θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, ιφγσ ηεο ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνζαιακν-επηλεθξηδηθνχ άμνλα 

θαη θαθήο ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο ηεο αδξελνθνξηηθνηξνπίλεο(ACHT). (Μάλνο 1988). 

ηε δνθηκαζία θαηαζηνιήο ηεο κε δεμακεζαδφλε ,κε ηε ρνξήγεζε κηθξήο δφζεο απηνχ ηνπ 

ζηεξνεηδνχο, ε ελδνγελήο παξαγσγή θνξηηδφιεο(πνπ είλαη θπζηθφ ζηεξνεηδέο) απηφκαηα 

θαηαζηέιιεηαη γηα ηηο επφκελεο 24 ψξεο ζε θπζηνινγηθά άηνκα.(Μάλνο 1988). 

Αληηζέησο, νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο ,ζε ζχγθξηζε κε ηα θπζηνινγηθά άηνκα δελ κπνξνχλ λα 

θαηαζηείινπλ ηελ παξαγσγή θνξηηδφιεο απφ ηνλ επηλεθξηδηθφ άμνλα, αθφκε θαη φηαλ ηνπο 

ρνξεγεζεί κηθξή δφζε δεμακεζαδφλεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δνθηκαζία θαηαζηνιήο κε 

δεμακεζαδφλε, πξννησλίζηεθε σο έλαο αμηφπηζηνο βηνρεκηθφο δείθηεο ησλ θαηαζιηπηηθψλ 

αηφκσλ πνπ ζα απαληήζνπλ ζε αληηθαηαζιηπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή. 

Χζηφζν, λεφηεξεο έξεπλεο, έδεημαλ φηη ε αδπλακία θαηαζηνιήο ηεο θνξηηδφιεο ζηε δνθηκαζία 

απηή ,παξαηεξείηαη θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο καλίαο, νμείαο ςχρσζεο, ρξφληαο ζρηδνθξέλεηαο, 

εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ θαη άλνηαο.(Μάλνο ,1988). 

Καηά ζπλέπεηα, ε δνθηκαζία απηή δελ κπνξεί εμεηδηθεπκέλα λα εμαθξηβψζεη ηα άηνκα κε 

ελδνγελή θαηάζιηςε. 

Πνιινί θαηαζιηπηηθνί έθεβνη, παξνπζίαζαλ κεησκέλε ηηκή απμεηηθήο νξκφλεο αθφκε θαη κεηά 

απφ θαξκαθεπηηθέο δνθηκαζίεο, φπσο ηε ρνξήγεζε ηλζνπιίλεο.(Harrington,1993). 

Πεξαηηέξσ ζρεηηθέο έξεπλεο, έδεημαλ κεησκέλα επίπεδα ζπξνμίλεο ιφγσ ππεξδξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ ππνζαιακν-ππνθπζην-ζπξνεηδνχο άμνλα θαη θαθήο ξχζκηζεο ηεο παξαγσγήο ηεο δηεγεξηηθήο 

ζπξνεηδνχο νξκφλεο(TSH)ζε θαηαζιηπηηθνχο ελήιηθεο.(Finch et al,1990). 

Παξαθάησ, ζα θάλνπκε κηα κηθξή αλαθνξά, ζηελ ζπξνεηδνηξφπν νξκφλε(TSH), ζηε 

θινηνεπηλεθξηδηνηξφπνο νξκφλε(ACTH) πνπ δηεγείξεη ηελ έθθξηζε θνξηηδφιεο, ζηελ απμεηηθή 

νξκφλε, ζηελ πξνιαθηίλε θαη ζε εξεπλεηηθά δεδνκέλα απφ ειεθηνεγθεθαινγξάθεκα χπλνπ ,ζε 

αζζελείο κε θαηάζιηςε.  
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Θπξνεηδηθόο άμνλαο(TSH) 

Απφ ηελ παξαηήξεζε φηη ζπξνεηδηθνί άξξσζηνη εκθαλίδνπλ θαηάζιηςε πξνθχπηεη φηη ν 

ζπξνεηδηθφο άμνλαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηάζιηςε. 

ε πνζνζηφ 30% νη θαηαζιηπηηθνί άξξσζηνη πνπ είραλ ζπξενεηδή παξνπζηάδνπλ κεησκέλα 

επίπεδα TSH.(ζπξνεηδνηξφπνπ νξκφλεο) 

Δπίζεο παξαηεξήζεθε φηη ζε αξξψζηνπο κε επνρεηαθή θαηάζιηςε βξέζεθαλ κεησκέλα επίπεδα 

ειεχζεξνπ Σ4.(ζπξενεηδηθφο δείθηεο). 

Η απμεηηθή νξκόλε(GH) 

Οη αζζελείο κε έιιεηςε απμεηηθήο νξκφλεο GH παξνπζηάδνπλ ζπλήζσο θφπσζε, αδπλακία 

άζθεζεο, ζπρλά είλαη ππέξβαξνη θαη έρνπλ κεησκέλε κπτθή ηζρχ.  

Αλεπάξθεηα απμεηηθήο νξκφλεο παξαηεξείηαη φηαλ ε ππφθπζε ,αδπλαηεί λα παξάγεη ή λα 

απειεπζεξψζεη ηε ζπγθεθξηκέλε νξκφλε. 

Ζ  απειεπζέξσζε ηεο απμεηηθήο νξκφλεο, κέζσ ηεο  θινληδίλεο, ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο 

είλαη κεησκέλε. Παξαηεξείηαη ινηπφλ, ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απμεηηθήο νξκφλεο θαη ηεο 

θαηάζιηςεο. 

Κνξηηδόιε θαη ΑCTH 

Έρνπλ παξαηεξεζεί επίζεο, θάπνηα απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο, 

κηαο νξκφλεο ηνπ επηλεθξηδηθνχ θινηνχ, ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, ιφγσ ηεο 

ππεξδξαζηεξηφηεηαο ηνπ ππνζάιακν-ππνθπζην-επηλεθξηδηθνχ άμνλα θαη ηεο θαθήο ξχζκηζεο ηεο 

παξαγσγήο ηεο αδξελνθνξηηθνηξνπίλεο.(ACTH). (Mάλνο 1998) . 

Δλδέρεηαη  ηα άηνκα κε θαηάζιηςε λα παξνπζηάδνπλ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο θνξηηδφιεο, 

ηεο νξκφλεο ηνπ ζηξεο, ζην νξκνληθφ ηνπο ζχζηεκα. 

Παξαηεξήζεθε επίζεο, φηη άηνκα κε ζχλδξνκν Cushing ην νπνίν πξνθαιείηαη απφ αζζέλεηεο πνπ 

απμάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έθθξηζε θνξηηδφιεο ,ζπρλά είλαη θαηαζιηπηηθά. 

 Παξνκνίσο, ζε αζζελείο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ κεγάιεο δφζεηο θνξηηδφιεο σο ζεξαπεία γηα 

αξζξίηηδα ή αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα .Ζ αχμεζε 

ηεο θνξηηδφιεο , εηδηθά ζην ρξφλην ζηξεο, ίζσο επεξεάδεη ηε θπζηθή ρεκεία ηνπ εγθεθάινπ, 

απμάλνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο θαηάζιηςεο. 

ηε δνθηκαζία θαηαζηνιήο ηεο θνξηηδφιεο, κε δεμακεζαδφλε θαη κε ηε ρνξήγεζε κηθξήο δφζεο 

απηνχ ηνπ ζπλζεηηθνχ ζηεξνεηδνχο, ε ελδνγελήο παξαγσγήο θνξηηδφιεο, απηφκαηα 
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θαηαζηέιιεηαη γηα ηηο επφκελεο 24 ψξεο ζε θπζηνινγηθά άηνκα.(Μάλνο 1998). 

Αληηζέησο ,φπσο πξαλαθέξακε,παξαηεξήζεθε φηη νη θαηαζιηπηηθνί αζζελείο, ζε ζχγθξηζε κε ηα 

θπζηνινγηθά άηνκα δελ κπνξνχλ λα θαηαζηείινπλ ηελ παξαγσγή ηεο θνξηηδφιεο  απφ ηνλ 

επηλεθξηδηθφ άμνλα, αθφκε θαη φηαλ ηνπο ρνξεγεζεί κηθξή δφζε δεμακεζαδφλεο.  

Αμίδεη  λα ζεκεησζεί  φηη, ε δνθηκαζία θαηαζηνιήο κε δεμακεζαδφλε πξννησλίζηεθε σο έλα 

αμηφπηζηνο βηνρεκηθφο δείθηεο ησλ θαηαζιηπηηθψλ αηφκσλ πνπ ζα απαληήζνπλ ζε 

αληηθαηαζιηπηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή.  

Χζηφζν  λεφηεξεο έξεπλεο  έδεημαλ, φηη ε αδπλακία θαηαζηνιήο ηεο θνξηηδφιεο ζηε δνθηκαζία 

απηή παξαηεξείηαη θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο καλίαο, νμείαο ςχρσζεο, ρξφληαο ζρηδνθξέλεηαο, 

εγθεθαιηθνχ επεηζνδίνπ θαη άλνηαο(Μάλνο 1998). 

Καηά ζπλέπεηα , ε δνθηκαζία απηή δελ κπνξεί εμεηδηθεπκέλα λα εμαθξηβψζεη ηα άηνκα πνπ έρνπλ 

ελδνγελή θαηάζιηςε. 

Πξνιαθηίλε 

Ζ απειεπζέξσζε ηεο πξνιαθηίλεο απφ ηελ πξφζζηα ππφθπζε, ειέγρεηαη κε ηελ αλαζηνιή ηεο  

ληνπακίλεο. ε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο παξαηεξείηαη κείσζε ησλ επηπέδσλ πξνιαθηίλεο αθνχ 

είλαη κεησκέλε ε ζεξνηνλίλε 

Άιινη λεπξνελδνθξηληθνί παξάγνληεο. 

ηνπο θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο, αλεπξίζθεηαη αιιαγή ζην ξπζκφ έθθξηζεο ηεο απμεηηθήο 

νξκφλεο ηδηαίηεξα ηε λχρηα. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ ζπρλά δηαηαξαγκέλν χπλν ησλ 

θαηαζιηπηηθψλ αζζελψλ. 

ε θαηαζιηπηηθέο γπλαίθεο, ηα επίπεδα ησλ νηζηξνγφλσλ ηνπ πιάζκαηνο είλαη ρακειφηεξα θαη ηα 

επίπεδα ησλ αλδξνγφλσλ απμεκέλα, ελψ ηα επίπεδα ηεο ηεζηνζηεξφλεο είλαη κεησκέλα ζε 

θαηαζιηπηηθνχο  άληξεο. 

Σέινο ,ε κειαηνλίλε ίζσο εκπιέθεηαη ζηελ παζνθπζηνινγία ηεο επνρηθήο θαηάζιηςεο. 
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4)Νεπξναλαηνκηθνί παξάγνληεο 

 

Ζ λεπξνλαηνκία ηεο θαηάζιηςεο έρεη κειεηεζεί κε ηε ρξήζε ηερληθψλ δνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο 

απεηθφληζεο. 

Οη κεηα-αλαιχζεηο, έδεημαλ φηη ππάξρνπλ ελδείμεηο γηα κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ηππφθακπνπ θαη 

αχμεζε ησλ ππέξππθλσλ εθθπιίζεσλ ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο. (Videbech, P & 

Ranvkilde,2004). 

Αξθεηέο κεηαλαλαιχζεηο επίζεο, έρνπλ επηβεβαηψζεη φηη, αζζελείο κε κείδνλα θαηάζιηςε έρνπλ 

φγθν ηππνθάκπνπ 5%-8% κηθξφηεξν ησλ πγηψλ καξηχξσλ. (McKinnon MC, Yucel K, Nazarov A 

et al.2009). 

Γεληθφηεξα, ηα κλεκνληθά ειιείκκαηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ θαηάζιηςε ,έρνπλ ζπλδεζεί κε 

δπζιεηηνπξγία ηνπ ηππνθάκπνπ. 

Ο ηππφθακπνο, απνηειεί ην θέληξν ηεο δηάζεζεο θαη ηεο κλήκεο θαη ηα θάξκαθα πνπ απμάλνπλ 

ηα επίπεδα ζεξνηνλίλεο ζηνλ εγθέθαιν, νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο νιηθήο κάδαο ηνπ 

ηππνθάκπνπ. Απηή ε αχμεζε, βνεζάεη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο δηάζεζεο θαη ηεο κλήκεο, ζηνπο 

θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο.( Sheline YI, Cado MH, Kraemer HC,2003) 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνλ Colla(2007) θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ν φγθνο ηνπ ηππφθακπνπ, 

ζρεηίδεηαη θαη κε ηε δηάξθεηα ηεο λφζνπ, πξηλ ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν. 

ζν κεγαιχηεξε ε δηάξθεηα ηεο λφζνπ πξηλ ηελ εηζαγσγή ζηνλ λνζνθνκείν, ηφζν κηθξφηεξνο ν 

φγθνο ηνπ ηππφθακπνπ. 

Ζ ιεπθή νπζία ηνπ ηππφθακπνπ, ζπλίζηαηαη απφ ίλεο ,πνπ ηνλ ζπλδένπλ κε άιιεο δνκέο ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη γλσζηέο σο θχθισκα Papez.  

Αιιαγέο ζε απηέο ηηο ζπλδέζεηο, κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε γλσζηηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο 

δηαηαξαρέο ,ζηελ θαηάζιηςε. 

Δπνκέλσο, βηνινγηθνί ή  άιινη παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηε λεπξσληθή αλάπηπμε  ηνπ 

αηφκνπ, κπνξεί λα ηξνπνπνηήζνπλ ηε δνκή ηνπ ηππφθακπνπ θαη λα θαηαζηήζνπλ θάπνηα άηνκα 

πην επηξξεπή ζε θαηαζιηπηηθέο δηαηαξαρέο. 

Δπηπιένλ κειέηεο, απνδίδνπλ ηα γλσζηηθά ειιείκκαηα ηεο θαηάζιηςεο, ζε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ θαη ησλ ζπλδέζεσλ κε ην ξαβδσηφ ζψκα θαη ζε ππνιεηηνπξγία ηεο έιηθαο 

ηνπ πξνζαγσγίνπ. 

ηηο κειέηεο απηέο, παξαηεξήζεθε επίζεο κηα κείσζε ζηελ ‗επηθνηλσλία‘ κεηαμχ 
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ακπγδαινεηδνχο ζψκαηνο θαη ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ.  

Απνηέιεζκα απηήο ηεο έιιεηςεο, είλαη ε απνηπρία ηεο έιηθαο ηνπ πξνζαγσγίνπ, λα ππεξεηήζεη 

ηνλ αλαζηαιηηθφ ξφιν ηεο ζηε ζπλαηζζεκαηηθή ξχζκηζε, κε απνηέιεζκα πεξαηηέξσ δηαηαξαρή, 

ζηελ θηλεηνπνίεζε θαη ζην ζπλαίζζεκα. (Whittle S.,2005) 

 

5)Οξγαληθνί παξάγνληεο 

Μεξηθέο κε ςπρηαηξηθέο παζήζεηο, έρνπλ βξεζεί φηη κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θαηάζιηςε 

δεπηεξνπαζψο. 

 Σν θνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη δξνπλ ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα (Κ.Ν..) θαη 

επεξεάδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ πεξηνρψλ εθείλσλ ηνπ εγθεθάινπ πνπ ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκα. 

Οη παζήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ: 

1) παζήζεηο ηνπ Κ.Ν.. φπσο ε λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ, ε ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, θαη ην 

αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην. 

 2) Δλδνθξηληθέο θαη κεηαβνιηθέο παζήζεηο φπσο ν ππνζπξενεηδηζκφο, θαη ε λφζνο ηνπ Cushing 

πνπ ζπλδέεηαη κε ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ επηλεθξηδίσλ.  

3) Λνηκψμεηο πνπ δξνπλ ζην Κ.Ν.. φπσο ην AIDS θαη ε ινηκψδεο κνλνππξήλσζε  

4) πζηεκαηηθέο δηαηαξαρέο φπσο ε αλαηκία θαη ν κεηαζηαηηθφο θαξθίλνο  

5) Γηάθνξα θάξκαθα φπσο ε θνξηηδφλε, ην αληη-ππεξηαζηθφ Αιληνκέη (αιθα-κεζπι-ληφπα) θαη 

ην αιθνφι. 

Hιεθηξνεγθεθαινγξάθεκα ύπλνπ 

Δθηφο απφ ηνπο γνληδηαθνχο, λεπξνελδνθξηληθνχο θαη λεπξνρεκηθνχο παξάγνληεο επηξξνήο, 

έρνπλ παξαηεξεζεί παζνινγηθά επξήκαηα θαη ζην ειεθξνεγθεθαινγξάθεκα χπλνπ ,ζε 

θαηαζιηπηηθνχο ελήιηθεο. 

 Πην ζπγθεθεξηκέλα, έρεη βξεζεί θπξίσο, κεησκέλε δηάξθεηα αλάκεζα ζηελ έλαξμε χπλνπ θαη 

ζηελ πξψηε νλεηξηθή θάζε φπνπ είλαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία ε ζπλεηδεηφηεηα ηνπ αηφκνπ 

επαλεκθαλίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηεξγαζζεί ή λα δηεξκελεχζεη ηα φλεηξα.(Kupfer & Foterh, 

1972, Παπαθψζηαο,1994) 

Έρεη βξεζεί θπξίσο, κεησκέλε δηάξθεηα αλάκεζα ζηελ έλαξμε χπλνπ θαη ζηελ πξψηε νλεηξηθή 

θάζε, δειαδή ζκίθξπλζε ηνπ ιαλζάλνληνο ρξφλνπ ηεο πξψηεο θάζεο REM θάησ ησλ 50 
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ιεπηψλ. Πξψηε θάζε REM ,θαιείηαη ε θάζε θαηά ηελ νπνία, ε ζπλεηδεηφηεηα ηνπ αηφκνπ 

επαλεκθαλίδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζεη ηα φλεηξα.( Kupfer &Foster 1972, Παπαθψζηαο 

1994). 

Έξεπλεο κε ειεθηξνεγθεθαινγξαθήκα χπλνπ, έρνπλ δείμεη ,φηη ζε µεγάιν αξηζµφ θαηαζιηπηηθψλ 

θαη µαληαθψλ αζζελψλ, ππάξρνπλ δηάθνξεο αλσµαιίεο ,θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ χπλνπ ηνπο. 

 Σα πην ζπρλά επξήµαηα ζε θαηαζιηπηηθνχο αζζελείο είλαη :  

1) ∆ηαηαξαρέο ηεο ζπλέρεηαο ηνπ χπλνπ, φπσο αχμεζε ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ πξηλ ηνλ χπλν, 

αχμεζε ησλ ελδηάµεζσλ  μππλεµάησλ θαη μχπλεµα θπξίσο ην πξσί.  

2) Διάηησζε ησλ ζηαδίσλ 3 θαη 4 . 

ην ζηάδην 3,ηα βξαδέα θχµαηα επηθξαηνχλ θαη ν µπτθφο ηφλνο παξαµέλεη απμεµέλνο. 

 πρλά ην ζηάδην 3 ζπλδπάδεηαη µε ην ζηάδην 4, θαζψο δελ ππάξρνπλ ζαθείο θπζηνινγηθέο 

δηαθνξέο µεηαμχ ηνπο.  

Σν ζηάδην 3 µαδί µε ην ζηάδην 4 απνηεινχλ ην 15%-20% ηεο ζπλνιηθήο πεξηφδνπ ηνπ χπλνπ 

NREM (Non Rapid Eye Movements) ηνπ χπλνπ, δειαδή ηνπ «βαζέσο χπλνπ. 

 3) Διάηησζε ηεο ιαλζάλνπζαο πεξηφδνπ( πξηλ ηνλ REM)χπλνπ (δειαδή βξάρπλζε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο πξψηεο NREM πεξηφδνπ). 

 4) Αχμεζε ηεο REM δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή ηνπ αξηζµνχ ησλ γξήγνξσλ θηλήζεσλ ηνπ 

νθζαιµνχ θαη  

5) Αχμεζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ REM χπλνπ ζηελ αξρή ηεο  λχρηαο.  

Σα επξήµαηα απηά ζην ειεθηξνεγθεθαινγξάθεκα χπλνπ, αλεπξίζθνληαη ζην 40%-60% ησλ 

εμσηεξηθψλ αζζελψλ θαη ζην 90% ησλ λνζειεπµέλσλ αζζελψλ µε µείδνλ θαηαζιηπηηθφ 

επεηζφδην ( Μάλνο Ν. 1997).  

Ζ νιηθή δηάξθεηα ησλ θάζεσλ REM θαη D-νλεηξηθήο ηνπ χπλνπ, παξαηεξείηαη µεησµέλε ζηε 

µαλία θαη απμεκέλε ζηελ θαηάζιηςε.  

Μεησµέλε ιαλζάλνπζα πεξίνδν ηνπ χπλνπ D, παξαηεξείηαη επίζεο ζηελ θαηάζιηςε. 

 Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη, νη λεπξνκεηαβηβαζηέο πνπ δηαδξακαηίδνπλ πξσηεχνληα ξφιν ζηελ 

αηηηνινγία ηεο θαηάζιηςεο, δειαδή ε λνξεπηλεθξίλε θαη ε ζεξνηνλίλε, ξπζκίδνπλ ηε δηάζηαζε 

εγξήγνξζε/χπλνο.(Παπαθψζηαο,1994).  
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

Ζ απνθάιπςε κεξηθψλ απφ ηνπο βηνινγηθνχο κεραληζκνχο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ δεκηνπξγία ηεο 

θαηάζιηςεο απνηέιεζε ζίγνπξα κηα απφ ηηο ζπνπδαηφηεξεο αλαθαιχςεηο ηεο Φπρηαηξηθήο 

εηδηθφηεξα θαη ηεο Ηαηξηθήο γεληθφηεξα ζ' απηφλ ηνλ αηψλα.  

ηε δεθαεηία ηνπ '50 νη επηζηήκνλεο αλαθάιπςαλ ηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο. 

ην ίδην πεξίπνπ δηάζηεκα παξαηεξήζεθε φηη, αζζελείο πνπ έπαηξλαλ θάπνηα θάξκαθα γηα ηελ 

ξχζκηζε ηεο πςειήο αξηεξηαθήο ηνπο πίεζεο, πάζαηλαλ ζαλ παξελέξγεηα θαηάζιηςε. 

 Σν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ θαξκάθσλ ήηαλ φηη δξνχζαλ ζηνπο λεπξνδηαβηβαζηέο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη κε θάπνην ηξφπν, κείσλαλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ηνπο ζηνλ εγθέθαιν.  

Σν επφκελν βήκα, ήηαλ λα παξαζθεπαζηνχλ θάξκαθα πνπ αχμαλαλ ηελ ζπγθέληξσζε ησλ 

λεπξνκεηαβηβαζηψλ απηψλ ζηνλ εγθέθαιν.  

Σν απνηέιεζκα ήηαλ, φηη ηα θάξκαθα απηά ήηαλ ηθαλά λα ζεξαπεχζνπλ αζζελείο κε θαηάζιηςε. 

 Απφ ηε δεθαεηία ηνπ '50 κέρξη ζήκεξα πνιιά έρνπκε κάζεη γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ θαη ηνλ ξφιν ηνπο ζηελ θαηάζιηςε. 

 Παξφηη νη κεραληζκνί απηνί είλαη πνιχ πεξίπινθνη ,επηρεηξήζακε λα θάλνπκε κηα ελδεηθηηθή 

αλαθνξά ζηνπο γνληδηαθνχο, λεπξνελδνθξηληθνχο, λεπξνρεκηθνχο, λεπξναλαηνκηθνχο θαη 

νξγαληθνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε. 

Σν ίδην ζα επηρεηξήζνπκε θαη ζην ηξίην θεθάιαην, κε κηα αλαθνξά ζηνπο βηνρεκηθνχο-

γνληδηαθνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ή αιιηψο 

καληνθαηάζιηςε. 
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΄Γ  ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

 ην θεθάιαην απηφ  ζα επηρεηξήζνπκε ,αξρηθά λα δψζνπκε ιίγα ζηνηρεία γηα ηε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή θαη ηα δηαγλσζηηθά ηεο θξηηήξηα θαη ζηε ζπλέρεηα ,λα θάλνπκε κηα αλαθνξά ζηνπο 

βηνρεκηθνχο-γνληδηαθνχο αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαηαξαρή. 

 

Γ.1 ΓΗΠΟΛΗΚΖ ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

 

χκθσλα κε ηελ αλαζεσξεκέλε έθδνζε ηνπ Γηαγλσζηηθνχ θαη ηαηηζηηθνχ εγρεηξηδίνπ γηα ηηο 

ςπρηθέο δηαηαξαρέο-ΗV ,ε δηπνιηθή δηαηαξαρή ή αιιηψο καληνθαηαζιηπηηθή λφζνο, είλαη κηα 

«θπθιηθή» δηαηαξαρή πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηνπιάρηζηνλ έλα καληαθφ ή κεηθηφ καληαθφ 

επεηζφδην θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αζζελνχο, ελψ ζε άιιε ρξνληθή ζηηγκή εθδειψλεηαη 

έλα ή πεξηζζφηεξα θαηαζιηπηηθά επεηζφδηα.  

Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο είλαη ην γεγνλφο ,φηη νη πεξηζζφηεξνη αζζελείο κεηαμχ ησλ επεηζνδίσλ 

απηψλ επαλέξρνληαη ζε κηα θπζηνινγηθή θαηάζηαζε ιεηηνπξγηθφηεηαο.(Αmerican Psychiatric 

Association 2000). 

 Πξφθεηηαη γηα κηα ζνβαξή λεπξνςπρηαηξηθή δηαηαξαρή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο, φπνπ νη ελαιιαγέο 

ζηε δηάζεζε πξννδεπηηθά απμάλνπλ ζε ζπρλφηεηα θαη ζνβαξφηεηα.(Belmaker, 2004). 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα  

χκθσλα κε ην DSM-IV-TR έλα καληαθφ επεηζφδην πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ 3 απφ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

Σα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ζχκθσλα κε ηα νπνία κπνξνχκε λα εληνπίζνπκε ηελ εθδήισζε ηεο 

λφζνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ.(Βennet Paul,2010) 

ηελ θχξηα ζπκπησκαηνινγία ηεο καλίαο πεξηιακβάλνληαη: 

 1)Τπεξβνιηθφ αίζζεκα επηπρίαο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ άθξαηε ελεξγεηηθφηεηα-

ππεξθηλεηηθφηεηα 

2)Αίζζεκα κεγάιεο δχλακεο θαη ζπνπδαηφηεηαο 

3)Δπθνξία, ππεξβνιηθή αηζηνδνμία 
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4)Απμεκέλν αίζζεκα απηνεθηίκεζεο, ηδέεο κεγαιείνπ. 

5)Σαρχηεηα ζθέςεσλ θαη νκηιίαο ,ζε ζεκείν πνπ νη άιινη δπζθνιεχνληαη λα αθνινπζήζνπλ ηε 

ξνή ησλ ζπιινγηζκψλ ηνπ αζζελνχο. Έληνλε δηάζπαζε πξνζνρήο. 

6)Απνπζία αλάγθεο γηα μεθνχξαζε θαη χπλν 

7)Δπεξεζηζηφηεηα, επηζεηηθφηεηα θαη επθνιία ζπκνχ 

8)Γπζθνιίεο ζπγθέληξσζεο θαη πξνζνρήο 

9)Τπεξβνιηθέο δαπάλεο ρξεκάησλ 

10)Καηάρξεζε αιθνφι θαη λαξθσηηθψλ 

11)εμνπαιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ρσξίο πξνθπιάμεηο κε θίλδπλν πξνζβνιήο ηνπ πάζρνληνο απφ 

αζζέλεηεο πνπ κεηαδίδνληαη απφ ηε ζεμνπαιηθή επαθή θαη ε αλεπηζχκεηε εγθπκνζχλε 

Καηά ην νμχ καληαθφ επεηζφδην ηα ζπκπηψκαηα επηδεηλψλνληαη θαη κπνξεί λα ζπλνδεχνληαη απφ 

ςεπδαηζζήζεηο θαη παξαιεξεηηθέο ηδέεο. 

ηελ θχξηα ζπκπησκαηνινγία ηεο θαηάζιηςεο πεξηιακβάλνληαη: 

1)Μεγάιε ιχπε θαη θαηαπφλεζε 

2)Νσζξφηεηα, ιεζαξγία 

3)πλερέο αίζζεκα θνχξαζεο θαη εμάληιεζεο 

4)Γπζθνιίεο ζηνπο ζπιινγηζκνχο, ζηελ πξνζνρή, ζηε ζπγθέληξσζε, ζηε κλήκε θαη ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

5)Γηαηαξαρέο ηνπ χπλνπ κε αυπλία ή αληίζεηα πνιιέο ψξεο χπλνπ 

6)Απνπζία ελδηαθέξνληνο γηα πξάγκαηα πνπ ν αζζελήο αγαπνχζε λα θάλεη πξσηχηεξα 

7)Αηζζήκαηα αρξεζηίαο, αλαμηφηεηαο, ελνρψλ 

8)θέςεηο γηα ζάλαην ή γηα απηνθηνλία 

9)Δχθνιν θιάκα, θάπνηε θαη ρσξίο εκθαλή ιφγν 

10)Δπεξεζηζηηθφηεηα, ππεξθηλεηηθφηεηα ή αληίζεηα επηβξάδπλζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 

πάζρνληνο 

11)Πνλνθέθαινη, πφλνη ζηελ πιάηε 

12)Φπρνζσκαηηθά πξνβιήκαηα ζην πεπηηθφ ζχζηεκα 
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Γεληθφηεξα θαη ιφγσ ηεο θπθιηθήο κνξθήο εθδήισζεο ηεο λφζνπ, ζπρλά παξαηεξνχληαη ζην 

άηνκν: 

1)ελαιιαγέο ζπλαηζζεκαηηθήο δηάζεζεο 

2)ελαιιαγέο ελεξγεηηθφηεηαο 

3)ελαιιαγέο ζεμνπαιηθφηεηαο θη απηνπεπνίζεζεο. 

Ζ κνξθή ησλ ελαιιαγψλ κπνξεί λα παξνπζηάδεηαη ζε αιιεπάιιεινπο θχθινπο ή κε 

κεζνδηαζηήκαηα θπζηνινγηθήο δηάζεζεο. 

 

Γ.2.ΒΙΟΧΗΜΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗΣ  
 

Οη παξαθάησ κειέηεο παξνπζηάδνπλ ηηο επηθξαηνχζεο απφςεηο ζρεηηθά κε ηηο  βηνινγηθέο αηηίεο 

εκθάληζεο ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη θπξίσο ηνπ ζηαδίνπ ηεο καλίαο, θαζψο γηα ην ζηάδην 

ηεο θαηάζιηςεο αλαθεξζήθακε παξαπάλσ. πλνπηηθά ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο: γνληδηαθνχο,ζηνπο 

λεπξναλαηνκηθνχο, ζηνπο λεπξνρεκηθνχο ,ζηνπο λεπξνελδνθξηληθνχο θαη ζηνπο νξγαληθνχο 

αηηηνινγηθνχο παξάγνληεο. 

 

1)Γνληδηαθνί παξάγνληεο 

 

Οη Γηπνιηθέο Γηαηαξαρέο αλήθνπλ ζηηο δηαηαξαρέο εθείλεο, φπνπ ε ζπκβνιή ηεο 

θιεξνλνκηθφηεηαο είλαη κεγάιε, φπσο θαίλεηαη απφ έξεπλεο ζε νηθνγέλεηεο, δηδχκνπο θαη 

πηνζεηεκέλα παηδηά. 

Mειέηεο νηθνγελεηώλ 

Μειέηεο ζπζρέηηζεο, ζε νηθνγέλεηεο, ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο δηπνιηθήο 

δηαηαξαρήο ζε ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ είλαη 10 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ην γεληθφ 

πιεζπζκφ . (Deep-Soslay et al,2008). 

πγθεθξηκέλα απφ έξεπλεο ,έρεη εληνπηζηεί, φηη πξψηνπ βαζκνχ ζπγγελείο ηνπ πάζρνληα απφ 

δηπνιηθή δηαηαξαρή, εκθαλίδνπλ θίλδπλν λφζεζεο 7,6% γηα δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

Παξαηεξήζεθε, φηη ηα άηνµα ηεο νηθνγέλεηαο ησλ αζζελψλ µε δηπνιηθή δηαηαξαρή, έρνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλαπηχμνπλ ηφζν δηπνιηθή φζν θαη κνλνπνιηθή δηαηαξαρή ζε ζρέζε 

µε ηα άηνµα ηεο νηθνγέλεηαο αζζελψλ µε µνλνπνιηθή δηαηαξαρή. (Jamison 1996). 
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Δπίζεο, νη αζζελείο µε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο έρνπλ απμεµέλε νηθνγελεηαθή ζπρλφηεηα 

θαηάρξεζεο νπζηψλ (Gorman & Coplan 1996).  

Παξαηεξήζεθε επίζεο,φηη παηδηά δχν καληνθαηαζιηπηηθψλ γνλέσλ εκθαλίδνπλ πςειφ θίλδπλν λα 

εθδειψζνπλ ηε δηαηαξαρή πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 44%-74%. 

 

Μειέηεο δηδύκσλ 

Οη κειέηεο  επίζεο ,ζε δηδπγσηηθνχο θαη κνλνδπγσηηθνχο δίδπκνπο, έξημαλ πεξηζζφηεξν θσο ζηε 

δηεξεχλεζε ηεο γελεηηθήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο.  

Μηα αξρηθή αλαζθφπεζε ηνπ γελεηηθνχ παξάγνληα ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή(Allen,1976) αλέθεξε 

ζπλνιηθφ πνζνζηφ ζπλεκθάληζεο ηεο  ηάμεο ηνπ 72% γηα ηνπο κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο θαη ηνπ 

14% γηα ηνπο δηδπγσηηθνχο. 

Πξφζθαηεο κειέηεο ζε κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο έρνπλ δείμεη, φηη ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ηεο 

αζζέλεηαο αλέξρεηαη ζην 40% κε βάζε ηνλ απζηεξφ νξηζκφ ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη 97% 

αλαθνξηθά κε ην θάζκα ηεο δηαηαξαρήο, ελψ αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηνπο δηδπγσηηθνχο 

δηδχκνπο αλέξρνληαη ζε 5-38%.(Hasler et all,2006).  

Σα παξαπάλσ επξήκαηα ζπλεγνξνχλ ππέξ ηεο γελεηηθήο ζπκκεηνρήο.  

Απφ ηελ άιιε φκσο, εάλ επξφθεηην γηα απνθιεηζηηθά γελεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ, ζα έπξεπε ν 

βαζκφο ζπκθσλίαο ζηνπο κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο λα αλέξρεηαη ζην 100%. 

Έηζη, επηβεβαηψλεηαη ε ππφζεζε φηη θαη άιινη παξάγνληεο, φπσο πεξηβαιινληηθνί ,θνηλσληθνί 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ 

 

Μειέηεο πηνζεζίαο 

Eπηπξφζζεηα, κειέηεο πηνζεζίαο ππνδειψλνπλ απμεκέλα πνζνζηά ζχκπησζεο κε ηνπο 

βηνινγηθνχο γνλείο ,(American Psychiatric Association,2000)ππνδειψλνληαο ην ηζρπξφ γελεηηθφ 

ππφζηξσκα ηεο δηαηαξαρήο. (Hankin,2009 Lovlie et al 2003 American Psychiatric Association 

2000). 
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Γνληδηαθέο κειέηεο 

Πξνγελέζηεξεο κειέηεο ,είραλ ελνρνπνηήζεη  πνιπκνξθηζκνχο ζην γνλίδην BDNF ην νπνίν 

εληνπίδεηαη ζηε ρξσκνζσκηθή πεξηνρή 11p13-15.(Sclar et all,2002) θαη ζρεηίδεηαη κε ηε 

δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

Παιαηφηεξα είραλ βξεζεί επίζεο, επηπξφζζεηνη δείθηεο ζηα ρξσκνζψκαηα 4 (Blackwood et 

al,1996)16,18(Μc Mahon et al,1997 Stine et al ,1995,Berretini et l,1994),21 (Blackwood et 

al,1996)αιιά θαη ζηελ ςεπηναπηνζσκηθή πεξηνρή 1 ζηηο ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο Xp22.3/Yp 

11.3. (Flaquer et al,2010). 

Λφγσ ηεο εμέιημεο ησλ ηερληθψλ κειέηεο ηνπ γνληδηψκαηνο, ν θαηάινγνο ησλ γνληδίσλ πνπ 

θέξνπλ θίλδπλν γηα ηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο έρεη απμεζεί ζεκαληηθά δίλνληαο καο ηελ 

επθαηξία γηα κηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο παζνθπζηνινγία ηεο. 

Kαζψο νη γελεηηθέο κειέηεο ζε δηπνιηθνχο αζζελείο, έρνπλ κφλν ζπζρεηηζηηθφ θαη 

επηδεκηνινγηθφ ραξαθηήξα, δελ κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ αηηηψδεηο ζρέζεηο, ηα γελεηηθά 

κνληέια ζε ‗πεηξακαηφδσα ‘κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ πξνζπάζεηα 

θαηαλφεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ εθάζηνηε πξνηεηλφκελνπ , σο εκπιεθφκελνπ γνληδίνπ ζηνλ 

ζπκπεξηθνξηθφ θαηλφηππν. 

ηα γελεηηθά κνληέια ,ηα νπνία δεκηνπξγνχληαη κέζσ θπξίσο ηεο απαινηθήο ηνπ ππν κειέηε 

γνληδίνπ, ηα πιένλ ππνζρφκελα πνπ έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε απμεκέλε ζπκπεξηθνξηθή δηέγεξζε 

είλαη ηα γνλίδηα CLOCK (Coque et al,2011,Mukherjee et al,2010,Roybal et al,2007)ην γνλίδην 

πνπ θσδηθεχεη ηελ θηλάζε ηεο ζχλζαζεο -3 ηνπ γιπθνγφλνπ 6 ζηελ ελάηε, ην γνλίδην πνπ 

θσδηθεχεη ηελ ξπζκηδφκελε απφ εμσθπηηάξην ζήκα θηλάζε -1,ην S100Α10,ην γνλίδην  πνπ 

θσδηθεχεη ηελ πξσηεΐλε  p11(ζηε δεθάηε),ην γνλίδην SLC18A2 ,ην γνλίδην πνπ θσδηθεχεη 

ππνδνρείο γιπθνθνξηηθνεηδψλ, ην γνλίδην ΒAG1 θαη ην γνλίδην POLG  πνπ θσδηθεχεη ηελ 

κηηνρνλδξηθή πνιπκεξάζε ηνπ γ-ηνπ DNA.(Chen et al,2010). 

Δπηπιένλ απφπεηξεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ γνληδηαθνχ ηφπνπ πνπ ζπκβάιεη ζηνλ θίλδπλν 

εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί λα βξίζθεηαη ζηα 

ρξσκνζψκαηα 4,6,12,13,15,18,22(Berretini,2000), δεδνκέλν πνπ ππνδειψλεη πνιπγνληδηαθή 

κεηαβνιή.  

Οξηζκέλεο κειέηεο, έρνπλ βξεη επίζεο, ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ γνληδίσλ πνπ επεξεάδνπλ ην 

κεηαβνιηζκφ ηεο ζεξνηνλίλεο θαη ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο.(Sobczak et al,2002) 
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ε ζπζρεηηζηηθή κειέηε γνληδηψκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Κνηλνπξαμία Διέγρνπ 

Πεξηπηψζεσλ, Wellcome Trust, ζε 1868 αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη 2.938 άηνκα ηεο 

νκάδαο ειέγρνπ, εληνπίζηεθε έλαο ηφπνο ζε πεξηνρή πινχζηα ζε γνλίδηα ζηελ ρξσκνζσκηθή 

πεξηνρή 16p12. 

Πην ζπγθεθξηκέλα πξφθεηηαη γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ ελφο απινχ λνπθιενηηδίνπ  ‗rs 420259‘ (The 

Wellcome Trust Case Control Consortum.2007). 

ε κεγαιχηεξε πξφζθαηε κειέηε εχξνπο γνληδηψκαηνο ,φπνπ ειέγρζεθαλ 1.8 εθαηνκκχξηα  

πνιπκνξθηζκνί γνληδίσλ ζε κεγάιν δείγκα δηπνιηθψλ αζζελψλ(4.387) θαη αληίζηνηρεο νκάδαο 

ειέγρνπ(6.209) αλαθέξζεθε φηη ε ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε ππάξρεη κε ην γνλίδην ANK3. 

Πξφζθαηεο έξεπλεο ζρεηίδνπλ ηνλ πνιπκνξθηζκφ απηφ, κε ηε ξνπή ζηελ αλεδνλία, ζηνλ πγηή 

πιεζπζκφ.(Roussos et al,2011). 

Έλα δεχηεξν γνλίδην πνπ ζπζρεηίζηεθε κε ηε λφζν είλαη ην CACNAIC. 

H ηξίηε   ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε βξέζεθε κε ην γνλίδην CIorf53. 

ε κηα άιιε ζπζρεηηζηηθή κειέηε εχξνπο γνληδηψκαηνο, φπνπ κειεηήζεθαλ 550.000 

πνιπκνξθηζκνί γνληδίσλ ζε 1233 δηπνιηθνχο αζζελείο θαη 1.439 πγηή άηνκα νκάδαο ειέγρνπ, ε 

ηζρπξφηεξε ζπζρέηηζε βξέζεθε ζε έλα δείθηε εληφο ηνπ πξψηνπ ηληξνλίνπ ηνπ γνληδίνπ 

DGKH.(Baum et al 2008). 

Τπάξρνπλ επίζεο  ελδείμεηο, γηα πνιπγνληδηαθή εθπξνζψπεζε παζνινγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, 

πνπ ζπλεθπξνζσπνχληαη µε ζσµαηηθά  ραξαθηεξηζηηθά, φπσο ηεο αρξσµαηνςίαο, ηεο έιιεηςεο 

G-6-PD, ησλ νµάδσλ αίµαηνο ΑΒΟ θαη , ηνπ αληηγνληθνχ ζπζηήµαηνο HLA. ΑΒΟ θαζψο θαη 

κεάιινπο δείθηεο, φπσο ηεο ηλζνπιίλεο θαη ησλ νγθνγνληδίσλ πνπ εδξάδνληαη ζην βξαρχ ζθέινο 

ηνπ ρξσκνζψκαηνο 11.  

Έρεη αλαθεξζεί ε ζχλδεζε ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο κε νξηζκέλνπο γελεηηθνχο δείθηεο ,φπσο ε 

αρξσκαηνςία ,ηελ έιιεηςε γιπθνδν-6-θσζθνξηθήο δεπδξνγελάζεο( G-6PD),ηεο φκάδαο 

αίκαηνο. Χο πξνο ηνλ ηξφπν ηεο γελεηηθήο κεηαβίβαζεο, έρνπλ ζεσξεζεί ε ζχλδεζε 

επηθξαηεηηθνχ γνληδίνπ κε ην ρξσκφζσκα Υ, ην κείδνλ απηφζσκν επηθξαηεηηθφ γνλίδην κε αηειή 

δηεηζδπηηθφηεηα θαη εθθξαζηηθφηεηα θαη ηέινο ε πνιπγνληληδηαθή-πνιππαξαγνληηθή κεηαβίβαζε 

θαζψο θαη ν κεηθηφο ηξφπνο κεηαβίβαζεο. 

ε κειέηε, ζε 1866 αζζελείο κε Γηπνιηθή Γηαηαξαρή θαη 2.398 κάξηπξεο, εληνπίζηεθε έλαο 

ηφπνο ζε πεξηνρή πινχζηα ζε γνλίδηα ζηελ ρξσκνζσκηθή πεξηνρή 16p12. 

Πξφθεηηαη γηα ηνλ πνιπκνξθηζκφ ελφο απινχ λνπθιενηηδίνπ.(The Wellcome Trust Case Control 
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Consortum 2007). 

Γηεπξχλζεθε επίζεο ,ν ζπλδπαζκφο πνιπκνξθηζκψλ ηνπ γνληδίνπ ηεο ηπξνζίλεο-πδξνμπιάζεο 

πνπ εκπιέθεηαη ζην κεηαβνιηζκφ ησλ θαηερνιακίλσλ ζην ρξσκφζσκα Υ θαη ηεο 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο κε ακθηιεγφκελα απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο, ε έξεπλα άιισλ ππνςήθησλ γνληδίσλ ,φπσο ησλ ππνδνρέσλ D1,D2,D3,D4,D5 ηεο 

ληνπακίλεο, ηνπ GABA θαη ηνπ γνληδίνπ ηεο ληνπακίλεο-β-πδξνμπιάζεο. ζε δηαθνξεηηθά 

ρξσκνζψκαηα απέθιεηζαλ ζπλδπαζκφ ή ζχλδεζε κε ηε ζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή. 

 Σέινο, παξαηεξήζεθε φηη  ν ππθληθφο  ζσµαηφηππνο ηνπ Kretschmer ή ε απνπιεθηηθή 

ηδηνζπζηαζία ηνπ Ηππνθξάηε, ζεσξνχληαη πξνδηαζεηηθνί παξάγνληεο. 

Ζ έιιεηςε ζηαζεξά ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, νθείιεηαη ζηε γελεηηθή εηεξνγέλεηα ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο θαη ζηε πνιπκνξθία 

ηεο θαηλνηππηθήο ηεο έθθξαζεο.Mε βάζε απηά ηα επξήκαηα   ε Γηπνιηθή δηαηαξαρή, θαίλεηαη λα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο δηαηαξαρέο φπνπ πιήηηνληαη  νη ηνληηθνί δίαπινη. Καζψο νη γελεηηθέο 

κειέηεο έρνπλ κφλν ζπζρεηηζηηθφ ραξαθηήξα θαη δελ κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ αηηηψδεηο 

ζρέζεηο. 

Σα γελεηηθά κνληέια ζε πεηξακαηφδσα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ 

πξνζπάζεηα θαηαλφεζεο ηεο ζπκβνιήο ηνπ εθάζηνηε πξνηεηλφκελνπ σο εκπιεθφκελνπ γνληδίνπ. 

 

2)Νεπξναλαηνκηθνί παξάγνληεο 

Τπάξρνπλ δεδνκέλα πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρνπλ αιινηψζεηο ζε ζπγθεθξηκέλεο εγθεθαιηθέο 

δνκέο ζε αζζελείο κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

 Οη Sassi θαη ζπλεξγάηεο(2005), βξήθαλ ελδείμεηο λεπξσληθψλ αλσκαιηψλ ζηνλ κεησπηαίν θινηφ 

αηφκσλ κε δηπνιηθή δηαηαξαρή. Έθξηλαλ σο πεξηζζφηεξν πηζαλφ ,ην ελδερφκελν ε βιάβε λα 

αληηθαηνπηξίδεη κηα ειιηπή αλάπηπμε ησλ δελδξηηηθψλ θαη ησλ ζπλαπηηθψλ ζπλδέζεσλ. 

Αληίζεηα, νη Nugent θαη ζπλεξγάηεο (2006), βξήθαλ ελδείμεηο λεπξσληθήο βιάβεο ζε θάπνηα 

κέξε ηνπ εγθεθάινπ ησλ ελειίθσλ, κεηαμχ απηψλ ζηελ ακπγδαιή θαη ζηνλ ηππφθακπν. 

Οη δνκέο απηέο κέζα ζην κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ βιάβε ζε απηνχο θαη άιινπο λεπξψλεο ,θαίλεηαη λα πξνθαιεί γλσζηηθά ειιείκκαηα ζε άηνκα 

κε δηπνιηθή δηαηαξαρή, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  δηαθφξσλ ειιεηκκάησλ ζηηο εθηειεζηηθέο 
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ιεηηνπξγίεο θαη ζηε ιεθηηθή κλήκε. 

ηηο πεξηνρέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αληίιεςε θαη ηνλ έιεγρν ζπλαηζζεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 

πεξηιακβάλεηαη: ν πξνκεησπηαίνο ινβόο, ν θινηόο πξόζζηα ηνπ πξνζαγσγίνπ, ε ακπγδαιή  

,ε λήζνο ηνπ Reil, ν ηππόθακπνο ,ην θνηιηαθό ξαβδσηό θαη ε παξεγθεθαιίδα. 

Παξαθάησ ,ζα γίλεη κηα ελδεηθηηθή αλαθνξά γηα ηελ θαζεκία, αλαηνκηθή εγθεθαιηθή πεξηνρή. 

Πξνκεησπηαίνο ινβόο 

Ο πξνκεησπηαίνο ινβφο, φπσο θαη δνκέο ηνπ έζσ θξνηαθηθνχ ινβνχ πνπ ζπγθξνηνχλ ην 

κεηαηρκηαθφ ζχζηεκα, πιήηηνληαη ζηε Γηπνιηθή Γηαηαξαρή.(Stratowski et all,2005).  

Ζ κεηαηρκηαθή ππεξδξαζηεξηφηεηα θαη ε ππνδξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, έρνπλ 

ζεσξεζεί σο ηνλ λεπξναλαηνκηθφ θαη λεπξνβηνινγηθφ ππφζηξσκα ηεο Γηπνιηθήο δηαηαξαρήο.  

Φινηόο πξόζζηα ηνπ πξνζαγσγίνπ  

Έρεη παξαηεξεζεί επίζεο, φηη ε πεξηνρή ηνπ ππνγνλάηηνπ θινηνχ ηνπ πξνζαγσγίνπ, εκπιέθεηαη 

ζηε ξχζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο., ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ αλεδνλία πνπ 

παξαηεξείηαη ζηε κνλνπνιηθή θαηάζιηςε θαη ζην ζηάδην ηεο θαηάζιηςεο θαηά ηε δηπνιηθή 

δηαηαξαρή. 

Η  ακπγδαιή 

ε παηδηά θαη εθήβνπο κε πξψηκε έλαξμε ηεο λφζνπ, έρεη βξεζεί κεησκέλνο φγθνο ακπγδαιήο, 

ελψ ε ρξφληα ρνξήγεζε ιηζίνπ ,θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηνλ απμεκέλν φγθν ηεο ακπγδαιήο πνπ 

έρεη παξαηεξεζεί ζε ελήιηθεο δηπνιηθνχο αζζελείο. 

Η  λήζνο ηνπ Reil 

Πξφζθαηεο κειέηεο ππνδεηθλχνπλ, ηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο λήζνπ ηνπ Reil ζην αξηζηεξφ 

εκηζθαίξην, ελψ απμεκέλνο φγθνο ηεο κέιαηλαο νπζίαο έρεη βξεζεί εηδηθά ζηνλ ηχπν 1 ηεο 

Γηπνιηθήο δηαηαξαρήο 

Παξεγθεθαιίδα 

Έξεπλεο έρνπλ βξεη κεησκέλν νιηθφ κέγεζνο ηεο παξεγθεθαιίδαο ζε δηπνιηθνχο αζζελείο. 

Αηξνθία ηεο παξεγθεθαιίδαο, βξέζεθε ζε αζζελείο κε πνιιαπιά πξνεγνχκελα επεηζφδηα 

ζπλαηζζεκαηηθήο δηαηαξαρήο ζε ζρέζε κε αζζελείο κε πξψην επεηζφδην καλίαο ή κε πγηείο 

κάξηπξεο. (Soares JC, Mann JJ ,1997) 
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3)Νεπξνρεκηθνί  παξάγνληεο 

Αλ θαη ην αθξηβέο λεπξνρεκηθφ ππφζηξσκα ηεο Γηπνιηθήο δηαηαξαρήο δελ έρεη αθφκα 

πξνζδηνξηζηεί ,έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ππάξρεη δπζιεηηνπξγία ζε πνηθίια λεπξνδηαβηβαζηηθά 

ζπζηήκαηα.  

Ζ ζεσξία ηε κνλνακηλεξγηθήο ππφζεζεο θαη ηεο αληζνξξνπίαο ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζα παξνπζηαζηνχλ παξαθάησ. 

 

Θεσξία κνλνακηλεξγηθήο ππόζεζεο 

Ζ κνλνακηλεξγηθή ππφζεζε ππνζηεξίδεη ηελ εκπινθή ηεο ζεξνηνλίλεο ,ηεο ληνπακίλεο θαη ηεο 

λνξαδξελαιίλεο ζηελ εκθάληζε ηεο δηαηαξαρήο.(Shi et all,2008 Belmarker &Agam 2005 Diehl& 

Gershon,1992).  

Παξαηεξήζεθε, φηη θάξκαθα πνπ επεξεάδνπλ ηε λεπξνδηαβίβαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ή 

πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 3 κνλνακίλεο κε λεπξνδηαβηβαζηηθή δξάζε ηε λνξεπηλεθξίλε, ηε ληνπακίλε 

θαη ηε ζεξνηνλίλε κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηάζεζε. 

Οη αλαζηνιείο ηεο κνλνακηλνμεηδάζεο, πνπ αλαζηέιινπλ ηελ απνδφκεζε φισλ απηψλ ησλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ, κεηξηάδνπλ ηελ θαηάζιηςε θαηά ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή. 

Σν ίδην θάλεη θαη ε ηκηπξακίλε ,ε νπνία παξαηείλεη ηε ζπλαπηηθή δξάζε απηψλ ησλ κνλνακίλσλ 

εκπνδίδνληαο ηνπο θνξείο λα ηηο απνκαθξχλνπλ απφ ηε ζπλαπηηθή ζρηζκή. 

ια απηά ηα επξήκαηα ,νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε απμεκέλε κνλνακηλεξγηθή 

λεπξνδηαβίβαζε ζρεηίδεηαη κε ηελ θαιή δηάζεζε. 

Θεσξία αληζνξξνπίαο ησλ λεπξνδηαβηβαζηηθώλ ζπζηεκάησλ 

χκθσλα κε απηή ηε ζεσξία ,δηαηαξαρέο ηνπ ηζνδπγίνπ νξηζκέλσλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζην 

θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, ελνρνπνηνχληαη γηα ηελ εθδήισζε ηεο δηαηαξαρήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 (α) Ζ ειάηησζε ησλ θαηερνιαµηλψλ, ηδηαίηεξα ηεο λνξεπηλεθξίλεο , ζηηο λνξεπηλεθξηλεξγηθέο 

ζπλάςεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήµαηνο, πξνθαιεί θαηάζιηςε, ελψ ζηελ µαλία ε ζηάζµε 

ηνπο είλαη πςσµέλε. Ζ  καλία επίζεο, έρεη ζπλδεζεί κε ρακειά επίπεδα 

ζεξνηνλίλεο.(Mahmood& Silverstone,2001),φπσο θαη ζηελ θαηάζιηςε. 

 (β) Ζ µείσζε ησλ ηλδνιαµηλψλ, ηδηαίηεξα ηεο ζεξνηνλίλεο (5-ΖΣ) ζηηο ζεξνηνληλεξγηθέο 

ζπλάςεηο ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήµαηνο πξνθαιεί θαηάζιηςε.  
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(γ) Τπάξρεη έιιεηςε ηεο 5-ΖΣ, ηφζν ζηελ θαηάζιηςε φζν θαη ζηελ µαλία.  

ηελ θαηάζιηςε, ε έιιεηςε ηεο 5-ΖΣ ζπλνδεχεηαη απφ µείσζε ηεο ζηάζµεο ηεο λνξεπηλεθξίλεο, 

ελψ ζηελ µαλία ηελ έιιεηςε 5-ΖΣ, ζπλνδεχεη αχμεζε ηεο λνξεπηλεθξίλεο.  

( δ) Καηαθξάηεζε θαη δηαηαξαρέο ηεο θαηαλνµήο ηνπ λαηξίνπ, έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ θαηάζιηςε 

µε αχμεζε ηεο απνβνιήο ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ λεξνχ. ηελ επθνξία ε απνβνιή ηνπ θαιίνπ θαη ηνπ 

λεξνχ είλαη µεησµέλε. 

 

ύγρξνλεο ζεσξίεο 

Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο  ζρεηηθά κε ηε λεπξνρεκηθή αηηηνινγία ηεο δηαηαξαρήο επεθηείλνληαη:  

1)ζηελ εκπινθή ηνπ εγθεθαιηθνχ λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα, 

2)ζηνπο ππνδνρείο νπηνεηδψλ, 

3)ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ γ-ακηλνβνπηπξηθνχ νμένο 

4) ζηελ απνξξχζκηζε ησλ επηπέδσλ κειαηνλίλεο  

5)ζηε δπζιεηηνπξγία ηνπ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε-θινηφο επηλεθξηδηψλ 

 6)ζε δπζιεηηνπξγίεο ζηελ ελδνθπηηάξηα δηαβίβαζε ζήκαηνο. 

Έλα αθφκε κνληέιν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε λεπξνρεκηθή αηηηνινγία ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο, 

εμεηάδεη ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα ησλ λεπξψλσλ. 

Γχν δηεξγαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηε λεπξσληθή κεηαβίβαζε, ελδερνκέλσο, παίδνπλ θάπνην 

ξφιν. 

Πξψηνλ, ε δηαηάξαμε ζηε δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ θαη ε κεηαβνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ θαιίνπ ζηνπο ίδηνπο λεπξψλεο. 

Γεχηεξνλ, ε δξαζηεξηφηεηα αγγειηνθφξσλ, γλσζηνί σο θσζθσηλνζηηίδηα, πνπ πξνθαινχλ ηελ 

ππξνδφηεζε ησλ λεπξψλσλ, ζπκπεξηιακβάλνκέλσλ εθείλσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο 

δηάζεζεο.  

ηε καλία, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ δεχηεξνπ αγγειηνθφξνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπ λαηξίνπ θαη ηνπ 

θαιίνπ θαηά κήθνο ηεο θπηηαξηθήο κεκβξάλεο, παξαηεξείηαη, ηδηαίηεξα απμεκέλε θαη θαηαιήγεη 

ζε ππεξδξαζηεξηφηεηα ηνπ λεπξσληθνχ ζπζηήκαηνο.  

Απηή ε δξαζηεξηφηεηα παξαηεξείηαη κεησκέλε ζηελ θαηάζιηςε.(Lenox et al,1 998) 
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4)Νεπξνελδνθξηληθνί παξάγνληεο 

 

Οη ιεηηνπξγίεο ησλ ελδνθξηλψλ αδέλσλ, κειεηήζεθαλ, κεηά ηα εκπεηξηθά επξήκαηα φηη δηπνιηθνί 

αζζελείο παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζηνιή θαη ηελ παξαγσγή θνξηηδφιεο θαη 

ηελ απμεηηθή θαη ηε ζπξενεηδνηξφπν νξµφλε.  

Παξαηεξήζεθε φηη άηνκα κε ζχλδξνκν Cushing, ην νπνίν πξνθαιείηαη απφ αζζέλεηεο πνπ 

απμάλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έθθξηζε θνξηηδφιεο ζπρλά είλαη θαηαζιηπηηθά. 

Παξνκνίσο, ζε αζζελείο πνπ ζα ρνξεγεζνχλ κεγάιεο δφζεηο θνξηηδφιεο σο ζεξαπεία γηα 

αξζξίηηδα ή αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο, κπνξεί λα εκθαλίζνπλ θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα. 

Γεληθά, έρεη δεηρζεί φηη βιάβεο ζην πξφζζην αξηζηεξφ εκηζθαίξην πξνθαινχλ δπζθνξία, ελψ 

βιάβεο ζην δεμηφ ινβφ είλαη πηζαλφηεξν λα πξνθαιέζεη επθνξία . 

Θεσξείηαη πηζαλφ πσο ε αλαηξνπή ηνπ ηζνδπγίνπ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, ζην επίπεδν ηνπ 

ξηλεγθεθάινπ θαη ηνπ ππνζαιάµνπ, επζχλεηαη γηα ηηο ζπλαηζζεµαηηθέο, ηηο βηνξπζµηθέο θαη ηηο 

ελδνθξηληθέο δηαηαξαρέο (Jamison 1990 ).  

 

Γηαρσξηζκόο καληνθαηάζιηςεο από ζρηδνθξέλεηα  

Σν 1919 ν Kraepelin πεξηέγξαςε θαη δηαρψξηζε ηε καληνθαηάζιηςε απφ ηε ζρηδνθξέλεηα.  

Χζηφζν ζήκεξα γλσξίδνπκε φηη πνιιά άηνκα κε ζνβαξή ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή, παξνπζηάδνπλ 

σο θπξίαξρα ηφζν ζπλαηζζεκαηηθά, φζν θαη ςπρσζηθά ζπκπηψκαηα ,ππνδειψλνληαο έιιεηςε 

αδξψλ δηαθνξψλ σο πξνο ην βηνινγηθφ ηνπο ππφζηξσκα . 

Καη ε γελεηηθή επηδεκηνινγία ,ππνδεηθλχεη φηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ε ζρηδνθξέλεηα ,έζησ ελ 

κέξεη αιιειεπηθαιχπηνληαη. 

Έηζη ζήκεξα ,ε ελ ιφγσ δηάθξηζε ,δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί νχηε απφιπηα ζσζηή αιιά νχηε 

πιήξσο ιαλζαζκέλε.  

Ζ αθξηβήο αηηηνινγία θαη παζνθπζηνινγία ηεο Γηπνιηθήο δηαηαξαρήο  παξακέλεη άγλσζηε. 

Μέξνο ησλ γελεηηθψλ κειεηψλ ζχλδεζεο δείρλνπλ φηη ε γελεηηθή επαισηφηεηα 

αιιειεπηθαιχπηεηαη κε απηή ηεο ζρηδνθξέλεηαο.(The   Wellcome Trust Case Control 

Consortium, 2007). 

πγθεθξηκέλα, κειέηεο ζπζρέηηζεο ζρεηίδνπλ θαη ηηο δχν δηαηαξαρέο κε πνιπκνξθηζκνχο ζηα 

γνλίδηα DAOA(ελεξγνπνηεηήο  νμεηδάζεο D ακηλνμέσλ),ην DISCI, ην NRG1 θαη ην DTNBP1 
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(Craddock& Owen, 2005). 

ηηο κειέηεο απηέο, φπσο πξνείπακε, παξαηεξήζεθε φηη ε κεγαιχηεξε γελεηηθή «επηθάιπςε» 

είλαη κεηαμχ ζρηδνθξέλεηαο θαη δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (15%), ζε κηθξφηεξν βαζκφ είλαη κεηαμχ 

δηπνιηθήο δηαηαξαρήο θαη ζνβαξήο θαηάζιηςεο (10%), φπσο επίζεο κεηαμχ ΓΔΠΤ(δηαηαξαρή 

ειιεηκκαηηθήο πξνζνρήο-ππεξθηλεηηθφηεηα) θαη θαηάζιηςεο (9%), ελψ ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ππάξρεη θνηλφ γελεηηθφ έδαθνο κεηαμχ ζρηδνθξέλεηαο θαη απηηζκνχ (πεξίπνπ 3%). 

πλνιηθά, νη -ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν- θνηλνί γελεηηθνί παξάγνληεο, εθηηκάηαη φηη απνηεινχλ ην 

17% έσο 28% ηνπ θηλδχλνπ γηα ηελ εκθάληζε κηαο απφ ηηο αλσηέξσ παζήζεηο. 

Οη εξεπλεηέο ηεο Κνηλνπξαμίαο Φπρηαηξηθήο Γελεηηθήο απφ 19 ρψξεο, κε επηθεθαιήο ηνλ δξα 

Σδφξληαλ κφιεξ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ ηεο Μαζαρνπζέηεο, πνπ έθαλαλ ηε ζρεηηθή 

δεκνζίεπζε ζην ηαηξηθφ πεξηνδηθφ ―The Lancet‖, βξήθαλ ηέζζεξηο πεξηνρέο ηνπ γελεηηθνχ 

θψδηθα πνπ κπνξεί λα παίδνπλ ξφιν θαη ζηηο πέληε αζζέλεηεο. Απηνί νη γελεηηθνί παξάγνληεο 

είλαη ζπρλφηεξνη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ έρνπλ θάπνηα απφ ηηο πέληε παζήζεηο, απφ νηη είλαη ζηνπο 

πγηείο. 

Δηδηθά δχν γελεηηθνί παξάγνληεο αθνξνχλ γνλίδηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηνπ αζβεζηίνπ 

ζηα εγθεθαιηθά θχηηαξα (ην αζβέζηην παίδεη δσηηθφ ξφιν ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ 

λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ). Απφ απηά ηα δχν γνλίδηα, ην έλα είρε ζην παξειζφλ ζπζρεηηζηεί κε 

ηελ θαηάζιηςε θαη ηε δηπνιηθή δηαηαξαρή θαη ην άιιν κε ηε ζρηδνθξέλεηα. 

Αλ θαη νη πέληε απηέο παζήζεηο ζεσξνχληαη μερσξηζηέο, κνηξάδνληαη νξηζκέλα θνηλά 

ζπκπηψκαηα, γη‘ απηφ κεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιε ε ηαμηλφκεζή ηνπο. Οη εξεπλεηέο αλέιπζαλ 

ζηνηρεία απφ πεξίπνπ 33.300 αλζξψπνπο πνπ είραλ θάπνηα ςπρηθή-λνεηηθή πάζεζε θαη άιινπο 

27.900 αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ ηέηνην πξφβιεκα. Οη επηζηήκνλεο δηεπθξίληζαλ φηη ε κειέηε 

ηνπο δείρλεη κελ φηη ππάξρεη ζρέζε αλάκεζα ζε απηνχο ηνπο ηέζζεξηο γελεηηθνχο παξάγνληεο θαη 

ζηηο πέληε παζήζεηο, φκσο δελ κπνξεί λα απνδείμεη φηη θάπνηνο άλζξσπνο πνπ έρεη έλαλ απφ 

απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζην γελεηηθφ πιηθφ ηνπ, ζα αλαπηχμεη θαη‘ αλάγθε θάπνηα απφ ηηο 

δηαηαξαρέο. 

Πάλησο, ε λέα έξεπλα, φπσο είπε ν θαζεγεηήο ςπρηαηξηθήο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηάλθνξλη 

Γηναθείκ Υνικάγηεξ, επηβεβαηψλεη απηφ πνπ πνιινί επηζηήκνλεο ήδε πίζηεπαλ: φηη νη γελεηηθνί 

παξάγνληεο θηλδχλνπ δελ είλαη κεκνλσκέλνη γηα κία κφλν πάζεζε, αιιά κπνξνχλ λα αθνξνχλ 

ηαπηφρξνλα πεξηζζφηεξεο δηαηαξαρέο. 

Ήδε νξηζκέλα θάξκαθα είλαη θνηλά γηα θάπνηεο ςπρηθέο-λνεηηθέο παζήζεηο. Οη λέεο γελεηηθέο 
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κειέηεο ζην κέιινλ πάλσ ζε απηέο ηηο δηαηαξαρέο κπνξεί λα απνθαιχςνπλ λένπο ζηφρνπο γηα 

θαιχηεξα θάξκαθα «πνπ ζα ζηνρεχνπλ πεξηζζφηεξν ζηε ξίδα ηεο αζζέλεηαο θαη ζα ηελ 

πξνιακβάλνπλ», φπσο είπε ν Υνικάγηεξ.  

Σφληζε φκσο, φηη νη κειινληηθέο έξεπλεο πξέπεη λα ξίμνπλ πεξηζζφηεξν θσο επίζεο ζην εάλ θαη 

πψο νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο γελεηηθνχο γηα λα ππξνδνηήζνπλ 

θάπνηα ςπρηθή πάζεζε. 

 

4)Οξγαληθνί παξάγνληεο 

ηνπο νξγαληθνχο παξάγνληεο ζα πεξηνξηζηνχκε ζηελ έληαμε θάπνησλ κε ςπρηαηξηθψλ 

παζήζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα, θαη επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ, πνπ ξπζκίδνπλ ην ζπλαίζζεκα. 

 Οη παζήζεηο απηέο,  αθνξνχλ λφζνπο ηνπ Κεληξηθνχ Νεπξηθνχ πζηήκαηνο φπσο: Πάξθηλζνλ,  

Alzheimer, ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο, αγγεηαθφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην, επηιεςίεο ,άλνηεο, 

ινηκψμεηο, εκηθξαλίεο, λενπιάζκαηα ,ζπξνεηδηθέο δηαηαξαρέο, AIDS λφζνο ηνπ Cushing, 

λφζνο ηνπ Addison, ππεξαιδνζηεξηληζκφο, αίηηα ζρεηηδφκελα κε ηελ έκκελν ξχζε,  

ινρεία 

Σέινο, κηα κηθξή αλαθνξά ζα θάλνπκε ζηα λεπξνινγηθά θαη ςπρηαηξηθά ζθεπάζκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ην ζπλαίζζεκα θαη νξγαληθά πηα, ηνλ θάζε νξγαληζκφ πνπ θάλεη ρξήζε απηψλ. 

Απηά είλαη ηα αθφινπζα: α)ακαληαδίλε, βνπηπξνθαηλφλεο, θαηλνζεηαδίλεο, βξσκνθξππηίλε, 

ιεβνληφπα, θαηαζηαιηηθά θαη ππλσηηθά, φπσο βαξβηηνπξηθά, βελδνδηαδεπίλεο, έλπδξνο ρισξάιε 

β)αλαιγεηηθά θαη αληηθιεγκνλψδε :ηδνκεζαθηλε, νπηνχρα, θαηλαθεηίλε, ληηξνθνπξαληντλε, 

ζηξεπηνκπθίλε, ζνπιθακίλεο, ηεηξαθπθιίλεο ,γ)αληηβαθηεξηαθά θαη αληηκπθεηηαζηθά: 

ακπηθηιίλε, θπθινζεξίλε, κεηξνληδαδφιε ,δ)αληηππεξηαζηθά θαη θαξδηνινγηθά ζθεπάζκαηα : α-

κεζχι-ληφπα, αλαζηνιείο β-αδξελεξγηθψλ ππνδνρέσλ, θινληδίλε, γνπαλεζηδίλε, ιηδνθατλε, 

ξεδεξπίλε. ε)ζηεξνεηδή θαη νξκφλεο : θνξηηθνζηεξνεηδή (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ACTH) 

ζη) δηάθνξα άιια ζθεπάζκαηα, φπσο θππξνεπεηαδίλε, ζηκεηηδίλε, δηζνπιθηξακίδε θ.ι.π. 

 Σέινο, δηάθνξεο νξγαληθέο παζήζεηο, φπσο θαξθίλνο, πνξθπξία, νπξαηκία, αβηηακηλψζεηο (B12, 

C, θπιηθνχ νμένο θ.ι.π.),επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε επεηζνδίσλ καληνθαηάζιηςεο. 

Δπεηζφδηα καληνθαηάζιηςεο, κπνξνχλ επίζεο λα επαρζνχλ, απφ ςπρνδηεγεξηηθά, απφ εμάληιεζε 

απνζεκάησλ κνλνακίλσλ θαη γιπθνθνξηηθνζηεξνεηδψλ. 
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Θεξαπεία 

Θα αλαθέξνπκε ιίγα ιφγηα γηα ηε ζεξαπεία ηεο Γηπνιηθήο δηαηαξαρήο ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο 

ηεο. Υαξαθηεξίδεηαη δχζθνιε  θαη πνιχπινθε, θαζψο ε ζεξαπεία ηεο εμαξηάηαη απφ πνηθίινπο 

παξάγνληεο ,φπσο ε θαηάζηαζε κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν αζζελήο ζηνλ θιηληθφ, ε θάζε ηεο 

λφζνπ, ηα ηδηαίηεξα ζπκπηψκαηα ηνπ αζζελνχο ,ην πξνεγνχκελν ηζηνξηθφ απφθξηζεο ζε 

ζεξαπεία, ε ζπκκφξθσζε ζε ζεξαπεία θαη ε ζπλνζπξξφηεηα κε άιιεο δηαηαξαρέο. 

Δπίζεο νη θαξκαθνζεξαπείεο κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφηεξεο ζε θάπνηεο πηπρέο ηεο 

δηαηαξαρήο θαη φρη ζε θάπνηεο άιιεο. 

Ζ Θεξαπεπηηθή αληηκεηψπηζε ρσξίδεηαη ζε 3 θάζεηο. 

1)Θεξαπεία νμένο επεηζνδίνπ έσο φηνπ επέιζεη ε χθεζε ζπκπησκάησλ. 

2)πλέρηζε ηεο ζεξαπείαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ππνηξνπήο. 

3)Θεξαπεία ζπληήξεζεο γηα ηελ πξφιεςε ηεο επαλεκθάληζεο ηεο ζπκπησκαηνινγίαο 

Ζ ζεξαπεία ηνπ νμένο καληαθνχ επεηζνδίνπ γίλεηαη κε ηε ρνξήγεζε ζηαζεξνπνηεηηθψλ ηεο 

δηάζεζεο ή αληηςπρσζηθψλ ή πην ζπρλά κε ρνξήγεζε αληηςπρσζηθψλ θαη ζηαζεξνπνηεηηθψλ. 

Ηδηαίηεξα κε ηε Γλσζηαθή-πκπεξηθνξηθή Θεξαπεπηηθή παξέκβαζε θαη ηελ Φπρνζεξαπεπηηθή 

Τπνζηήξημε, ην άηνκν φρη κφλν εθπαηδεχεηαη ζε ηερληθέο ηξνπνπνίεζεο ησλ δπζιεηηνπξγηθψλ ή 

αξλεηηθψλ δνκψλ ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο, αιιά επίζεο καζαίλεη λα δηαρεηξίδεηαη ηηο 

αλεπηζχκεηεο ζπλέπεηεο ηεο δηαηαξαρήο ζε πνηθίιεο πεξηνρέο ηεο δσήο ηνπ.  

Παξά ηηο ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο ,ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην αθξηβέο 

λεπξνβηνινγηθφ ππφζηξσκα ηεο δηαηαξαρήο θαζψο θαη ν ζεξαπεπηηθφο κεραληζκφο δξάζεο ησλ 

ζηαζεξνπνηεηηθψλ ηεο δηάζεζεο, δελ έρεη αθφκα δηειεπθαλζεί. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑ 

 

ια ηα δεδνκέλα, ζπλεγνξνχλ φηη ε δηπνιηθή δηαηαξαρή, πξφθεηηαη γηα πνιπγνληδηαθή λφζν ε 

νπνία εκθαλίδεηαη κφλν φηαλ θιεξνλνκνχληαη πνιιαπινί πνιπκνξθηζκνί γνληδίσλ, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απμεκέλν θίλδπλν. 

 Ζ ηαπηφηεηα ηνπ γελεηηθνχ παξάγνληα θαη ν ηξφπνο ηεο γελεηηθήο µεηαβίβαζεο είλαη ππφ 

µειέηε. 

Πέξα απφ ηνπο γνληδηαθνχο παξάγνληεο, αλαθέξζεθαλ θαη λεπξνρεκηθνί, λεπξνελδνθξηληθνί,θαη 

λεπξναλαηνκηθνί .Οη παξαπάλσ πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζιηςε, αλαθέξνληαη 

θαη ζηε δηπνιηθή δηαηαξαρή(ζηάδην θαηάζιηςεο). 

 Ζ πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ γελεηηθψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ, αλακέλεηαη φηη ζα βνεζήζεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ αηφκσλ πςεινχ θηλδχλνπ θαη 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ςπρηθήο λφζνπ. 
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΄Γ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

Δδψ,  ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ηειεπηαία δηαηαξαρή φπνπ εμεηάδνπκε, ζηε ζρηδνθξέλεηα. Μηα 

δηαηαξαρή κε  πνιππαξαγνληηθή αηηηνινγία θαη πιήζνο κειεηψλ. Αξρηθά, ζα παξνπζηαζηνχλ 

ιίγεο πιεξνθνξίεο γηα ηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο δηαηαξαρήο θαη ζηελ ζπλέρεηα ζα 

επηρεηξήζνπκε λα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηεο βηνρεκηθέο-γνληδηαθέο αηηίεο ηεο. 

Γ.1. ΥΗΕΟΦΡΔΝΔΗΑ  

 

Ζ δηαηαξαρή πνπ ζήκεξα απνθαινχκε ζρηδνθξέλεηα ,πεξηγξάθηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ 

Kraeplin κε ηνλ φξν πξψηκε άλνηα .Ζ νλνκαζία επηιέρζεθε γηα λα δείμεη φηη επξφθεηην γηα κηα  

πξννδεπηηθά επηδεηλνχκελε αζζέλεηα πνπ απέθιεηε ηελ επηζηξνθή ηνπ αηφκνπ ζηα πξνλνζπξά 

επίπεδα ιεηηνπξγηθφηεηαο.  

Μεξηθά ρξφληα αξγφηεξα ν Bleuler(1908), πξνζδηφξηζε ηέζζεξα ζπκπηψκαηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

ε νπνία νλνκάζηεθε έηζη ιφγσ ηεο «ζρίζεσο» ησλ ςπρνλνεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

Σα ζπκπηψκαηα απηά ήηαλ, ε ακθηζπκία ,ε ράιαζε ζπλεηξκψλ, ε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο θαη ε 

πξνηίκεζε ηεο θαληαζίαο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ αθξηβήο θχζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο εμαθνινπζεί λα απνηειεί αληηθείκελν έληνλσλ 

αληηπαξαζέζεσλ. 

Καηά γεληθή νκνινγία φκσο, ζεσξείηαη φηη πεξηιακβάλεη  ζεκειηψδεηο δηαηαξαρέο ηεο  ζθέςεο 

θαη ηεο αληίιεςεο  

Έιιεηςε εηξκνχ ζθέςεο, παξαιεξεηηθέο θαη παξάδνμεο πεπνηζήζεηο, ηδέεο κεγαιείνπ, ηδέεο 

αλαθνξάο(πεπνίζεζε φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ίδην),αθνπζηηθέο 

ςεπδαηζζήζεηο κε δησθηηθφ πεξηερφκελν ,επίπεδν ζπλαίζζεκα, απνηεινχλ κεξηθά απφ ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο δηαηαξαρήο. 

 

Γηαγλσζηηθά θξηηήξηα δηαηαξαρήο  

Σα θχξηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο ζχκθσλα κε ην DSM-IV-TR είλαη ηα 

εμήο.(Μάλνο, 1997): 

1)Αιινίσζε ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ νπνία ην άηνκν απαληά κε 
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ηξφπνπο πνπ βιάπηνπλ ηε δσή ηνπ. 

2)Γηαηαξαρέο ζηελ αληίιεςε, ηε ζθέςε, ην ζπλαίζζεκα, ηελ νκηιία θαη ηελ ςπρνθηλεηηθφηεηα. 

3)Αθνπζηηθέο, νπηηθέο ή άιιεο ςεπδαηζζήζεηο ή παξαηζζήζεηο. Αθνχεη θσλέο ή βιέπεη εηθφλεο ή 

κπξίδεη ή αγγίδεηαη απφ θάηη πνπ δελ ππάξρεη. Πηζηεχεη ηφζν πνιχ ηηο παξαιεξεηηθέο ηνπ ηδέεο 

θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο ηνπ ψζηε θαλέλα ινγηθφ επηρείξεκα δελ κπνξεί λα ηνλ κεηαπείζεη. 

4)Παξαιεξεηηθέο ηδέεο: Ίζσο πηζηεχεη φηη θάπνηνο (ή ηα ΜΜΔ ) ηνλ θαηαδηψθεη ή ηνπ κεηαδίδεη 

ζθέςεηο ή ιέεη αξλεηηθά ζρφιηα γη απηφλ. " Ληγφηεξν ζπρλά ,πηζηεχεη φηη έρεη ηδηαίηεξεο 

δπλάκεηο, φηη είλαη πνιχ ζπνπδαίνο ή φηη έρεη αλαιάβεη έλαλ ηδηαίηεξν ζξεζθεπηηθφ, θνηλσληθφ ή 

πνιηηηθφ ξφιν. 

5)Έληνλεο απφηνκεο θαη αδηθαηνιφγεηεο αιιαγέο ηεο δηάζεζεο. Γηα παξάδεηγκα, γειάεη ή 

ζπκψλεη ρσξίο εκθαλή ιφγν. 

6) Δπηπέδσζε -ακβιχηεηα ζπλαηζζήκαηνο. Αδπλακία λα βηψζεη νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα ή 

επηζπκία. Βηψλεη ηα ζπλαηζζήκαηα κε επίπεδν, θελφ θαη αδηάθνξν ηξφπν ρσξίο δηαθπκάλζεηο. 

7) Απνδηνξγαλσκέλε ζθέςε (αλαθνπή, ιεπηνινγία, εκκνλή, θιπαξία, αζπλαξηεζία θ.α.).Ο 

ηξφπνο πνπ ζθέπηεηαη δελ ζεκειηψλεηαη ζηε ινγηθή θαη είλαη πην αξγφο ή πην γξήγνξνο απφ φηη 

ζπλήζσο. 

8) Κνηλσληθή απφζπξζε. Απνπζία επαθήο κε ηα εξεζίζκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Αδπλακία νπζηαζηηθήο ζπκκεηνρήο ζε απηφ πνπ ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ. 

9)Παξνπζηάδεη παξάμελεο αληηδξάζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε κε ηελ  πεξίζηαζε. Δπίζεο πεξίεξγν 

ηξφπν θίλεζεο, ζηάζε ζψκαηνο θαη παξάμελε, εμσηεξηθή εκθάληζε.  

10) Απνδηνξγαλσκέλε ζπκπεξηθνξά (δηέγεξζε, ζπλαίζζεκα αθαηάιιειν πξνο ηηο πεξηζηάζεηο 

θ.α.).Πεξίεξγεο ζπκπεξηθνξέο φπσο κηιάεη κφλνο ηνπ, καδεχεη ζθνππίδηα, πεηάεη ηα πξνζσπηθά 

ηνπ αληηθείκελα ζην δξφκν, ξνπζνπλίδεη, πιαηάγηζκα γιψζζαο, ππεξβνιηθή θαηαλάισζε λεξνχ. 

11)Αιιάδεη ζπλερψο ζέκαηα ζην δηάινγν ρσξίο ζαθή ιφγν θαη ρσξίο λα βγαίλεη λφεκα. 

12)Σν θαληαζηαθφ επηβάιιεηαη ζην πξαγκαηηθφ    

ηε δηάξθεηα ηεο δηαηαξαρήο ,ε ιεηηνπξγηθφηεηα ζε πεδία δξαζηεξηφηεηαο, φπσο ε εξγαζία, νη 

θνηλσληθέο ζρέζεηο θαη ε απηνθξνληίδα ππνιεηηνπξγνχλ. 

Πξέπεη λα έρνπλ απνθιεηζζεί ε ζρηδνζπλαηζζεκαηηθή δηαηαξαρή θαη ε δηαηαξαρή ηεο δηάζεζεο 

κε ςπρσζηθά ζηνηρεία.  
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Γ.2.ΒΗΟΥΖΜΗΚΑ ΑΗΣΗΑ  ΓΗΑΣΑΡΑΥΖ 

Οη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο πνπ ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ, είλαη νη γελεηηθνί παξάγνληεο νη 

λεπξνρεκηθνί ,νη λεπξναλαηνκηθνί ,νη λεπξνελδνθξηληθνί  θαη νη νξγαληθνί, φπσο έρεη γίλεη θαη 

γηα ηηο πξνεγνχκελεο δηαηαξαρέο. 

 

1)Γελεηηθνί παξάγνληεο 

Κπξίσο νη κειέηεο πνπ δηελεξγνχληαη θαη εμεηάδνπλ ηνπο γνληδηαθνχο παξάγνληεο, είλαη κειέηεο 

ζε νηθνγέλεηεο .Οη κειέηεο απηέο, εμεηάδνπλ θαηά πφζν άηνκα κε γνλφηππνπο  παξφκνηνπο κε 

απηνχο ηνπ αηφκνπ πνπ λνζεί, δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ δηαηαξαρή. ηαλ 

γηα παξάδεηγκα ηε δηαηαξαρή ηελ εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξνη κνλνδπγσηηθνί απφ φηη δηδπγσηηθνί 

δίδπκνη, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη γελεηηθή πξνδηάζεζε ζηελ εθδήισζε ηεο ςπρηθήο δηαηαξαρήο. 

Αξθεηέο έξεπλεο επίζεο , εμέηαζαλ ηα επίπεδα ζπλεκθάληζεο πνηθίισλ δηαηαξαρψλ ζε δηδχκνπο 

πνπ κεγάισζαλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα ιφγσ πηνζεζίαο. 

Απφ πιήζνο κειεηψλ. δηαπηζηψζεθε φηη ν θίλδπλνο ζρηδνθξέλεηαο ζε ζπγγελείο αηφκσλ πνπ 

πάζρνπλ απφ ηε λφζν, απμάλεηαη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε γελεηηθή ζπγγέλεηα κε ην κέινο πνπ 

έρεη πξνζβιεζεί απφ απηή.(Murray and McGuffin 1993,Gottesman and Shieds 1982,Mc Gue θαη 

ζπλ,1983,Κendler θαη ζπλ,1994,Μoldin and Gottesman ,1997).  

Ζ θιεξνλνκηθφηεηα, εθηηκάηαη φηη θπκαίλεηαη κεηαμχ 0,60 θαη 0.80(Kendler 1983,Cannon θαη 

ζπλ 1998 ,Onstad θαη ζπλ. ,1991,Cardno θαη ζπλ 1999). 

Οη πξψηεο γελεηηθέο κειέηεο βξήθαλ φηη ν θίλδπλνο εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο ζηνπο ζπγγελείο 

ηνπ αηφκνπ κε ζρηδνθξέλεηα ζπζρεηίδεηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ θνηλψλ γνληδίσλ. 

Γηαπηζηψζεθε, φηη νη ζπγγελείο πξψηνπ βαζκνχ πνπ κνηξάδνληαη ην 50% ησλ γνληδίσλ ηνπ 

αζζελνχο, έρνπλ κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα εκθάληζεο ζρηδνθξέλεηαο ζε πνζνζηφ 10% απφ ηνπο 

ζπγγελείο δεπηέξνπ βαζκνχ(ζεηνπο, αλίςηα)πνπ κνηξάδνληαη ην 25% θαη απφ ηνπο ζπγγελείο 

ηξίηνπ βαζκνχ πνπ κνηξάδνληαη ην 12,5% ησλ γνληδίσλ. 
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Ζ νκάδα ησλ δηαηαξαρψλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο είλαη εθείλε πνπ κειεηήζεθε πεξηζζφηεξν απφ θάζε 

άιιε ςπρηαηξηθή δηαηαξαρή σο πξνο ηε ζπκβνιή ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ κέζα απφ: 

1)κειέηεο δηδύκσλ  

2) κειέηεο πηνζεζίαο  

3) κειέηεο γελεηηθήο ζύλδεζεο 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε εθηελέζηεξα ζηα επξήκαηα απηψλ ησλ κειεηψλ. 

1)Μειέηεο δηδύκσλ  

Οη κειέηεο δηδχκσλ, ρξεζηκεχνπλ ζηε δηάθξηζε κεηαμχ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ. 

Πξφζθαηεο κειέηεο ,(Kringlen 1993) αλέθεξαλ, φηη ηα επίπεδα ζπλεκθάληζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 30 κε 40% ζε κνλνδπγσηηθνχο δηδχκνπο θαη κεηαμχ 10 κε 15% ζε 

δηδπγσηηθνχο δηδχκνπο ,εχξεκα πνπ απνδεηθλχεη φηη νη γελεηηθνί παξάγνληεο ζπκβάιινπλ 

κεξηθψο ζηνλ θίλδπλν εκθάληζεο ηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

Δπηπιένλ, νη Kallman θαη Roth ζηε κειέηε δηδχκσλ πνπ δηεμήγαλ, αλαθάιπςαλ πςειφηεξε 

ζπκθσλία ζηα κνλνδπγσηηθά δίδπκα, επαιεζεχνληαο ην ξφιν ησλ γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηε 

ζρηδνθξέλεηα. 

Αθφκα θη φηαλ δεχγε κνλνδπγσηηθψλ δηδχκσλ αλαηξάθεθαλ ζε δηαθνξεηηθφ νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ, ακέζσο, ή ιίγν κεηά ηε γέλλεζε ηνπο, δηαπηζηψζεθε ζπκθσλία σο πξνο ηε λφζεζε 

απφ ζρηδνθξεληθή ςχρσζε ζε πνζνζηφ 64%. 

Παιαηφηεξεο κειέηεο έγηλαλ, απφ ηνλ Irving Gottesman  ζην παλεπηζηήκην ηεο Virginia, ν νπνίνο  

είρε ζπγθεληξψζεη ζηνηρεία γηα ηελ νηθνγελή θχζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο απφ 40 κειέηεο 

νηθνγελεηψλ θαη δηδχκσλ απφ επξσπατθνχο πιεζπζκνχο πνπ εμεηάζηεθαλ αλάκεζα ζην 1929 θαη 

ην 1987. 

Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη κνινλφηη ηα κέιε κηαο νηθνγέλεηαο κνηξάδνληαη παξφκνην 

πεξηβάιινλ, ν ζρεηηθφο θίλδπλνο ελφο ζπγγελνχο λα εθδειψζεη ζρηδνθξέλεηα ,απμάλεη κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ γνληδίσλ πνπ κνηξάδεηαη κε απηφλ πνπ πάζρεη απφ ζρηδνθξέλεηα. 

ε κηα πην πξφζθαηε γελεηηθή έξεπλα, ηελ νπνία αλαθέξνπλ νη Tienari θαη 

ζπλεξγάηεο(2000),ζπγθξίζεθαλ ηα πνζνζηά εκθάληζεο ηεο δηαηαξαρήο ζε δηδχκνπο, πνπ είραλ 

πηνζεηεζεί απφ δηαθνξεηηθέο νηθνγέλεηεο θαη ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είηε είραλ, είηε δελ είραλ 

δηαγλσζηεί κε ζρηδνθξέλεηα . 



59 
 

 

Σα παηδηά ησλ γπλαηθψλ πνπ είραλ δηαγλσζηεί κε ζρηδνθξέλεηα ήηαλ 4 θνξέο πηζαλφηεξν λα 

εκθαλίζνπλ ζρηδνθξέλεηα ζπγθξηηηθά κε ηα άιια παηδηά.  

Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ επίπησζεο ήηαλ 8,1% ζηελ πξψηε νκάδα έλαληη ηνπ 2,3% ζηε δεχηεξε 

νκάδα.  

 

2)Μειέηεο πηνζεζίαο 

Μηα δεχηεξε θαηεγνξία ελδείμεσλ πνπ ππνζηεξίδεη  ηε γελεηηθή βάζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, 

πξνέξρεηαη απφ ηε κειέηε πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ πνπ εκθαλίδνπλ ζρηδνθξέλεηα.  

Ζ πξψηε κειέηε πηνζεζίαο ζηε ζρηδνθξέλεηα, ήηαλ ε κειέηε ζρηδνθξέλεηαο ηνπ Oregon ,θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Heston  ην 1966,ν νπνίνο βξήθε ζεκαληηθά πςειφηεξν πνζνζηφ 

ζρηδνθξέλεηαο ζε πηνζεηεκέλα παηδηά ησλ νπνίσλ νη κεηέξεο είραλ δηαγλσζζεί κε 

ζρηδνθξέλεηα(5/47),ζπγθξηηηθά κε παηδηά κεηέξσλ ρσξίο ςπρηαηξηθή δηάγλσζε (0/50). 

πγθεθξηκέλα, ην παηδί ελφο ζρηδνθξελνχο γνλέα πνπ πηνζεηήζεθε απφ έλα πγηέο δεπγάξη έρεη 

κεγαιχηεξεο πηζαλφηεηεο λα εκθαλίζεη ζρηδνθξέλεηα ,ζε ζρέζε κε ην παηδί πγηψλ γνλέσλ πνπ 

έρεη έλα ζεηφ γνλέα κε ζρηδνθξέλεηα.( Wender, Rosenthal, Kety, Schulsinger & Welner,1974). 

Σν εχξεκα απηφ αλαπαξάρζεθε απφ ηνλ Rosenthal ην 1971. 

Μειέηεο ζε νηθνγέλεηεο πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ βξήθαλ φηη ην πνζνζηφ ζρηδνθξέλεηαο, βξήθαλ 

ζηνπο βηνινγηθνχο ζπγγελείο ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ πνπ έγηλαλ ζρηδνθξελείο είλαη 

πςειφηεξν απ‘φηη εθείλν ησλ αλάδνρσλ γνλέσλ θαη ησλ γνλέσλ ησλ πηνζεηεκέλσλ παηδηψλ-

καξηχξσλ(Kety 1976,1994). 

 Γχν άιιεο κειέηεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηνπο Κνlvin θαη ζπλ. ην 1971 θαη ηνπο Kallman 

θαη Roth ην 1956,έδεημαλ ηελ χπαξμε ζπζζψξεπζεο πεξηπηψζεσλ ζρηδνθξέλεηαο πξψηκεο 

έλαξμεο ζε νηθνγέλεηεο. 

 Δπηπιένλ, νη Kallman& Roth, ζηε κειέηε δηδχκσλ πνπ δηεμήγαγαλ, αλαθάιπςαλ πςειφηεξε 

ζπκθσλία ζηα κνλνδπγσηηθά απ‘ φηη ζηα δηδπγσηηθά δίδπκα ,επαιεζεχνληαο ηνλ ξφιν ησλ 

γελεηηθψλ παξαγφλησλ ζηε ζρηδνθξέλεηα πξψηκεο έλαξμεο .  

Oη Asarnow θαη ζπλ.(2000) απφ ηε Μειέηε Οηθνγελεηψλ UCLA,εμέηαζαλ 11 κάξηπξεο απφ ηελ 

θνηλφηεηα κε νηθνγελεηαθή επηβάξπλζε φζνλ θνξά ηε ζρηδνθξέλεηα θαη 47 κάξηπξεο ρσξίο 

νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ, ρξεζηκνπνηψληαο δνθηκαζίεο γισζζηθήο έθθξαζεο θαη θαηαλφεζεο 

,νπηηθνχ-θηλεηηθνχ ζπληνληζκνχ, λνεκνζχλεο πιήξνπο θιίκαθαο θαη ιεθηηθήο κλήκεο. 
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Οη κάξηπξεο κε νηθνγελεηαθή επηβάξπλζε είραλ ζεκαληηθά πησρφηεξε γεληθή λνεκνζχλε, 

εθθξαζηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο πξφζιεςεο  ιεμηινγίνπ, νπηηθν-θηλεηηθφ ζπληνληζκφ θαη 

πην αξγή ηαρχηεηα θηλήζεσλ απ‘ φηη νη κάξηπξεο ρσξίο ηζηνξηθφ. 

Σα επξήκαηα απηά, ππνδειψλνπλ φηη ε λεπξνινγηθή-γλσζηαθή θαη ε λεπξνθηλεηηθή 

ιεηηνπξγηθφηεηα θαη νη δηαηαξαρέο ηνπ θάζκαηνο ηεο ζρηδνθξέλεηαο κπνξεί λα είλαη ζρεηηθά 

αλεμάξηεηεο εθθξάζεηο νηθνγελεηαθή ηάζεο γηα ζρηδνθξέλεηα. 

 

3)Μειέηεο γελεηηθήο ζύλδεζεο 

 Μειεηήζεθε ε γελεηηθή ζχλδεζε κεηαμχ ησλ ζρηδνθξεληθψλ ςπρψζεσλ θαη ησλ πνιπκνξθηθψλ 

γελεηηθψλ δεηθηψλ. 

 Ζ γελεηηθή ζχλδεζε παξνπζηάδεηαη, φηαλ δχν γνλίδηα(πνπ ην θαζέλα απφ απηά είλαη ππεχζπλν 

γηα δηαθνξεηηθφ θιεξνλνκνχκελν ραξαθηεξηζηηθφ),ηνπνζεηνχληαη πνιχ θνληά ζε έλα δεχγνο 

νκνιφγσλ ρξσκνζσκάησλ, κε απνηέιεζκα απηά ηα γνλίδηα λα ηείλνπλ λα κεηαβηβαζηνχλ σο 

κνλάδα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. 

ηαλ δηαπηζησζεί ε γελεηηθή ζχλδεζε, κεηαμχ ελφο παζνγλσκηθνχ ραξαθηεξηζηηθνχ γελεηηθνχ 

δείθηε ζηα κέιε νηθνγελεηψλ, απηφ εξκελεχεηαη πσο έλα απφ ηα ππνηηζέκελα ππεχζπλα γηα ηε 

ζρηδνθξεληθή ςχρσζε γνλίδηα, βξίζθεηαη ζην ίδην ρξσκφζσκα θαη ζε θνληηλή κάιηζηα απφζηαζε 

απφ ην γνλίδην ην ππεχζπλν γα ην γελεηηθφ δείθηε. 

χκθσλα κε ηελ πνιππαξαγνληηθή –πνιπγνληδηαθή γελεηηθή ππφζεζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο, 

αλαπηχρηεθαλ ζεσξίεο γηα ηελ χπαξμε ελφο ζπλδπαζκνχ παζνγφλνπ ρξσκνζψκαηνο ή πνιιψλ 

ρξσκνζσκάησλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. 

Χο γελεηηθνί δείθηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ, παιαηφηεξα νκάδεο αίκαηνο ΑΒΟ θαη αληηγφλα 

ηζηνζπκβαηφηεηαο θαη πξφζθαηα δείθηεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην αλαζπλδπαζκέλν DNA. 

Aπφ ην   1995,     αξθεηέο    νκάδεο εξεπλεηψλ αλέθεξαλ επηβεβαηψζεηο ηεο ζχλδεζεο γηα πξψηε 

θνξά,  κε πεξηνρέο ζηα ρξσκνζψκαηα 6p θαη 8p. 

Πνηθίιεο ρξσκνζσκηθέο απνθιίζεηο έρνπλ ζπλδεζεί κε ηε ζρηδνθξέλεηα.  

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε δηαγξαθή ηνπ 22q11,ε νπνία επηθαιχπηεη ηελ πεξηνρή πνπ 

εκπιέθεηαη ζην ππεξσην-θαξδηνπξνζσπηθφ ζχλδξνκν, κηα ζπλήζε γελεηηθή πάζεζε πνπ έρεη 

απνδεηρζεί φηη ζπλδέεηαη κε ηε ζρηδνθξέλεηα(Murphy and Owen,2001). 

Σα πεξηζζφηεξα ππνςήθηα γνλίδηα κέρξη ζήκεξα, έρνπλ βαζηζηεί ζε λεπξνρεκηθά κνληέια 

ζρηδνθξέλεηαο..Οη εκπιεθφκελεο πεξηνρέο πεξηιακβάλνπλ ηα γνλίδηα :1q,4,q 
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5p,5q,6p,8p,9q,10p,13q15q,22q,Xp11(Baron 2001). 

Έρεη ππνζηεξηρζεί επίζεο, φηη νη επαλαιήςεηο ηξηλνπθιενηηδίσλ ,κπνξεί λα εκπιέθνληαη ζηελ 

παζνγέλεηα ηεο ζρηδνθξέλεηαο . 

Ζ ηξέρνπζα άπνςε είλαη, φηη παξ΄φιν πνπ κείδσλ ξφινο ησλ ηξηλνπθιενηηδίσλ ζηελ ςχρσζε δελ 

είλαη πηζαλφο ,ε κέηξηα εκπινθή ηνπο ζε κηα κεηνλφηεηα πεξηπηψζεσλ είλαη πηζαλή.(Vincent θαη 

ζπλ. 2000 , Fortune θαη ζπλ 2003). 

Οη κειέηεο γελεηηθήο ζχλδεζεο ζπλερίδνληαη, παξ‘φια απηά ε αηηηνινγία δελ νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζε γελεηηθνχο παξάγνληεο.  

Οη Wahlberg θαη ζπλεξγάηεο(2000), ρξεζηκνπνίεζαλ δεδνκέλα απφ ηελ ίδηα έξεπλα θαη 

δηαπίζησζαλ κηα αιιειεπίδξαζε γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ. 

Oη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο πηζηεχνπλ φηη ε πεξαηηέξσ έξεπλα πνπ θηλείηαη ζηα ίδηα πιαίζηα, δελ 

ζα καο δψζεη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ απηέο πνπ ήδε γλσξίδνπκε.(Holzman & 

Matthyse,1990). 

Ζ κειινληηθή έξεπλα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν, λα απνδείμεη αλ ε ζρηδνθξέλεηα εμαξηάηαη απφ 

έλα ή πνιιά γνλίδηα, λα ηα εληνπίζεη θαη λα δηεξεπλήζεη κε πην ηξφπν επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ εγθεθάινπ. 

Έλαο ηξφπνο δηεπθφιπλζεο ηεο έξεπλαο γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πηζαλψλ γνληδίσλ, είλαη ε 

αλεχξεζε νξηζκέλσλ βηνινγηθψλ δεηθηψλ, πνπ ζα καο δψζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πνηα 

άηνκα έρνπλ ην γνλίδην θαη πνηα φρη.  

Έλαο ηέηνηνο δείθηεο είλαη κηα δπζιεηηνπξγία πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο ιεπηέο νθζαικηθέο θηλήζεηο 

παξαθνινχζεζεο. Κηλήζεηο παξαθνινχζεζεο, είλαη νη θηλήζεηο εζηίαζεο ζε έλα θηλνχκελν 

ζηφρν. Σα πεξηζζφηεξα άηνκα κε ζρηδνθξέλεηα παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ζηηο νθζαικηθέο 

θηλήζεηο παξαθνινχζεζεο.  

Οη νθζαικνί ηνπο είηε ζηακαηνχλ λα κεηαθηλνχληαη, ελψ ν ζηφρνο ζπλερίδεη είηε θάλνπλ κηα 

ζαθθαδηθή θίλεζε(μαθληθή κεηαηφπηζε ησλ νθζαικψλ απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν),πνπ ηα 

απνκαθξχλεη απφ ην ζηφρν.(Sereno &  Holzman, 1993). 

Κιείλνληαο, ζα ιέγακε φηη είλαη μεθάζαξν φηη ε θιεξνλνκηθφηεηα είλαη έλαο απφ ηνπο 

θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο αιιά δελ είλαη ν 

κνλαδηθφο. 

πρλά, έλα άηνκν πνπ δελ έρεη θάπνην ζπγγελή κε ζρηδνθξέλεηα εκθαλίδεη ηε λφζν. Καη 

αληηζηξφθσο ,ν κνλνδπγσηηθφο δίδπκνο ελφο αηφκνπ κε ζρηδνθξέλεηα, κπνξεί λα κελ εκθαλίζεη 
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ηε λφζν. Ο Paul Meehl(1989), ππνζηεξίδεη φηη αξθεηνί πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο θαζνξίδνπλ 

αλ ε ζρηδνηππία (δηαηαξαγκέλεο αηζζεηηθέο θαη λνεηηθέο δηεξγαζίεο),ζα εμειηρζεί ζε 

ζρηδνθξέλεηα. Απηνί νη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ζηξεζζνγφλεο εκπεηξίεο 

ζηελ νηθνγέλεηα, ζην ζρνιείν, ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ.  

Μπνξεί φκσο λα είλαη θαη ινηκψμεηο, αζζέλεηεο θαη δηαηξνθηθέο αλεπάξθεηεο. 

Σα παξαπάλσ δεδνκέλα εληζρχνπλ ηελ ζεψξεζε φηη ππάξρεη θιεξνλνκηθή ή γελεηηθή βάζε ζηε 

ζρηδνθξέλεηα αιιά είλαη επίζεο άμην πξνζνρήο, φηη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ δηδπγψησλ δηδχκσλ, 

δελ εθδειψλεηαη ε λφζνο θαη ζηα δχν κέιε ηνπ δεχγνπο, γεγνλφο πνπ ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία 

θαη ησλ κε γελεηηθψλ παξαγφλησλ(Μάλνο ,1997) 

 

2)Νεπξνρεκηθνί παξάγνληεο 

Οη λεπξνρεκηθνί παξάγνληεο, αθνξνχλ θπξίσο ζηελ επίδξαζε ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ ζηελ 

έλαξμε ή εμέιημε ηεο λφζνπ θαη νη ππνζέζεηο πνπ ζα αλαιπζνχλ είλαη εθηελέζηεξα ε ππφζεζε 

ηεο ληνπακίλεο, ηεο λνξαδξελαιίλεο (λνξεπηλεθξίλεο) θαη ηεο ζεξνηνλίλεο. 

Η ππόζεζε ηεο ληνπακίλεο 

Τπνζηεξίδεηαη φηη ε λφζνο ,είλαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ληνπακηλεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηνπ εγθεθάινπ. 

Βαζηθφ ζεκείν ηεο ππφζεζεο ηεο ληνπακίλεο, είλαη φηη νη εκπεηξίεο ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ 

δηαγλσζηεί κε ζρηδνθξέλεηα, είλαη απνηέιεζκα είηε κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο ληνπακίλεο απφ ηελ 

θαλνληθή είηε ηεο ππεξεπαηζζεζίαο ζε θαλνληθέο πνζφηεηεο ληνπακίλεο ησλ ππνδνρέσλ ,ζηηο 

λεπξσληθέο ζπλάςεηο. 

Έλαο αξηζκφο κειεηψλ, παξέρνπλ ελδείμεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.(Lieberman et al,1990)  

Ζ ππφζεζε γηα ηελ αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απηήο, πξνθχπηεη απφ ηα αθφινπζα επξήκαηα: 

1)Οπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ απειεπζέξσζε ληνπακίλεο. φπσο νη ακθεηακίλεο πξνθαινχλ 

παξαλνεηδείο θαηαζηάζεηο. 

2)Ζ δξάζε λεπξνιεπηηθψλ(αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ),ζπλίζηαηαη ζηνλ απνθιεηζκφ ησλ 

ππνδνρέσλ D2 ηεο ληνπακίλεο θαη κεηψλεη ηελ παξαγσγή ληνπακίλεο.  

Ζ αληηληνπακηλεξγηθή δξάζε ηνπο, αηηηνινγεί θαη ηα εμσππξακηδηθά θαη ηελ άπμεζε ηεο 

πξνιαθηίλεο. 
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Σα λεπξνιεπηηθά θάξκαθα, δξνπλ αλαζηαιηηθά ζηε λεπξνδηαβίβαζε κε ην λα απνθιείνπλ ζηηο 

λεπξσληθέο ζπλάςεηο ηελ ληνπακίλε, πνπ είλαη έλαο βαζηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο ζην 

κεηαζπλαπηηθφ λεπξψλα. 

Οη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο ζηε ζεσξία ηεο ληνπακίλεο ,(Davieet al,1991),επέθηεηλαλ ηελ 

εκβέιεηα ηεο. Ζ ππεξβνιηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ληνπακίλεο ,πνπ ζεσξείηαη φηη αθνξά 

πεξηζζφηεξν ηε ζρηδνθξέλεηα, εληνπίδεηαη ζηε κεζνκεηαηρκηαθή νδφ θαη ε ζεξαπεπηηθή δξάζε 

ησλ αληηςπρσηηθψλ ζηα ζεηηθά ζπκπηψκαηα ,πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο, φηη απνθιείνπλ ηνπο 

ππνδνρείο ηεο ληνπακίλεο, πνπ βξίζθνληαη ζε απηφ ην λεπξηθφ ζχζηεκα, κεηψλνληαο κε ηνλ 

ηξφπν απηφ, ηεο δξαζηεξηφηεηα ηεο. 

Κάπνηα άιια επξήκαηα απφ ηελ άιιε, ζηεξίδνπλ ιηγφηεξν ηελ ππφζεζε ηεο ληνπακίλεο. 

(Duncan et al 1999) .Παξ‘ φιν πνπ ε ππφζεζε είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθδήισζε 

ηεο λφζνπ ,εκθαλίδεη δχν κεηνλεθηήκαηα. Σν πξψην είλαη, φηη αδπλαηεί λα εμεγήζεη γηαηί ηα 

ζπκπηψκαηα ηεο λφζνπ δελ παξαηεξνχληαη ζε κε ζρηδνθξεληθνχο αζζελείο, φηαλ ηνπο 

ρνξεγνχληαη ληνπακηληθέο νπζίεο πνπ απμάλνπλ ηελ ληνπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Σν δεχηεξν πξφβιεκα, είλαη φηη ηα ειεθηξνθπζηνινγηθά δεδνκέλα, ππνδεηθλχνπλ φηη νη 

ληνπακηληθνί λεπξψλεο εκθαλίδνπλ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ψζεσλ κεηά απφ παξαηεηακέλε 

ρνξήγεζε αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ. Απηά ηα επξήκαηα, ελδέρεηαη λα ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

αξρηθή δηαηαξαρή ζηε ζρηδνθξέλεηα κπνξεί λα είλαη κηα ππνληνπακηληθή θαηάζηαζε.(Kaplan 

&Sadock‘s,2000). 

. 

Η ππόζεζε ηεο ζεξνηνλίλεο 

Ζ ππφζεζε ηεο ζεξνηνλίλεο, ππνζηεξίδεη φηη ,ζηε ζρηδνθξέλεηα, ίζσο ππάξρεη αλεπάξθεηα ζηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο .(5 πδξνμπηξππηακίλε 5ΖΣ) ζην θεληξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα.  

Οπζίεο φπσο ην LSD,πνπ έρνπλ δνκηθέο νκνηφηεηεο κε ηε 5ΖΣ,δεκηνπξγνχλ παζνινγηθέο 

ζπκπεξηθνξέο ςπρσζηθνχ  βάζνπο.  

πγθεθξηκέλα, ε επίδξαζε ηνπ ζεξνηνληλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ζηε ζρηδνθξέλεηα ,κειεηήζεθε 

κέζσ ηεο δηαπίζησζεο πσο ε παξαηζζεζηνγφλνο νπζία LSD, επεξέαδε ην ζχζηεκα 

λεπξνκεηαβίβαζεο ηεο ζεξνηνλίλεο θαη πξνθαινχζε ςπρνζσκαηηθή ζπκπησκαηνινγία. 

ηαλ απνθιείνληαη νη (5HT2a) ζεξνηνληλεξγηθνί ππνδνρείο, ηφηε εληζρχεηαη ε ληνπακηλεξγηθή 

ηνπο κεηαβίβαζε ζηνλ πξνκεησπηαίν  ινβφ. 
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Σα άηππα αληηςπρσηηθά, έρνπλ κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα ζχλδεζεο γηα ηνπο 5ΖΣ2α ππνδνρείο θαη 

κηθξφηεξε γηα ηνπο D2 θαη ζπληεινχλ ζηελ χθεζε ησλ αξλεηηθψλ ζπκπησκάησλ ηεο λφζνπ. 

Τπνζηεξίδεηαη, φηη ε ζεξνηνληλεξγηθή δξάζε ησλ άηππσλ αληηςπρσηηθψλ θαξκάθσλ είλαη απηή 

ε νπνία βνεζά ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ςπρσζηθήο 

ζπκπησκαηνινγίαο.(νιδάηνο &Λχθνπξαο 2006). 

 

Η ππόζεζε ηεο λνξαδξελαιίλεο-λνξεπηλεθξίλεο 

χκθσλα κε απηή ηελ ππφζεζε απηή,ζηε ζρηδνθξέλεηα, ππάξρεη κηα κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο ληνπακίλεο-β-hydroxylase(DBH),ε νπνία νδεγεί ζηε ζπζζψξεπζε ληνπακίλεο θαη ζηε 

κείσζε ηεο λνξαδξελαιίλεο. 

Η ππόζεζε ηεο Μνλνάκηλεο Ομεηδάζεο(ΜΑΟ) 

Ζ κνλνάκηλε νμεηδάζε,(ΜΑΟ), απελεξγνπνηεί ηε ληνπακίλε, ηε λνξαδξελαιίλε θαη ηε 

ζεξνηνλίλε ζηνλ εγθέθαιν κε νμεηδσηηθέο δξάζεηο. 

Η ππόζεζε ηνπ γ-ακηλνβνπηπξηθνύ νμένο GABA 

Ζ αλεπάξθεηα ηνπ GABA,πξνθαιεί απμεκέλε ληνπακηλεξγηθθή δξαζηεξηφηεηα ζηε 

ζρηδνθξέλεηα. 

 

Η ππόζεζε ηεο γινπηακάηεο 

ε κηα κειέηε ,αλαθέξζεθε φηη ηα επίπεδα ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο ζηνλ εγθέθαιν αηφκσλ κε 

ζρηδνθξέλεηα, είλαη κεησκέλα πεξίπνπ θαηά ην ήκηζπ, ζε ζρέζε κε ηα θπζηνινγηθά άηνκα(Kim& 

Kornhuber,1982).Aλ ηα επίπεδα ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο είλαη ρακειά, έλαο ηξφπνο γηα λα 

απμεζνχλ είλαη ε παξεκπφδηζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ζπλάςεσλ πνπ αλαζηέιινπλ ηηο 

γινπηακηλεξγηθέο ζπλάςεηο. Έλα απφ ηα ειθπζηηθά ζεκεία ηεο ππφζεζεο ηνπ γινπηακηληθνχ 

νμένο είλαη φηη ζπκθσλεί κε ηηο ελδείμεηο γηα βιάβε ζην κεησπηαίν ινβφ. 

 Σν γινπηακηληθφ νμχ απνηειεί έλα απφ ηνπ θπξηφηεξνπο λεπξνκεηαβηβαζηέο ηνπ Κ.Ν. ηνπ 

αλζξψπνπ. χκθσλα κε επξήκαηα πξφζθαησλ κειεηψλ έρεη ζπζρεηηζηεί ε δπζιεηηνπξγία ηνπ 

γινπηακηλεξγηθνχ ζπληήκαηνο κε ηελ εκθάληζε ηεο ζρηδνθξέλεηαο. Δπίζεο έρεη δηαπηζησζεί πσο 

ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ 

παζνθπζηνινγία ηεο λφζνπ. 
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Δπξήκαηα απφ κειέηεο λεθξνηνκηθνχ πιηθνχ παξνπζηάδνπλ κεησκέλε δξάζε ησλ 

γινπηακηλεξγθψλ ΝMDA ππνδνρέσλ ζηνλ πξνκεησπηαίν ινβφ θαη ζηνλ ηππνθάκπεην 

ζρεκαηηζκφ παζρφλησλ (νιδάηνο&Λπθνπξαο,2006). 

 

3)Νεπξναλαηνκηθνί παξάγνληεο 

Αξθεηέο έξεπλεο έρνπλ βξεη φηη νη αζζελείο πνπ πάζρνπλ απφ ζρηδνθξέλεηα, εκθαλίδνπλ 

αλσκαιίεο ζην εγθεθαινγξάθεκα, ζηελ αμνληθή ηνκνγξαθία, ζηελ ηνκνγξαθία εθπνκπήο 

πνδηηξνλίσλ, ζηα νπηηθά δπλακηθά, ζηα λεπξνινγηθά ζεκεία, ζηε γλσζηηθή θαηάζηαζε θαη ζηελ 

ςπρνθπζηνινγία. 

Σα ζπλεζέζηεξα επξήκαηα, είλαη δηάηαζε θνηιίσλ, ζκίθξπλζε ηνπ ηππνθάκπνπ θαη κείσζε ηνπ 

φγθνπ ηνπ εγθεθάινπ.  

Με ηε ρξήζε αμνληθήο θαη καγλεηηθήο ηνκνγξαθίαο δηαπηζηψζεθε ζε πνζνζηά 10-40% φηη ζηε 

ζρηδνθξέλεηα ππάξρεη κηα δηεχξπλζε ησλ πιαγίσλ θνηιηψλ.(ρ.1.3). 

ρεηηθά κε ηηο πιάγηεο θνηιίεο ,ε δηφγθσζε ησλ πιάγησλ θνηιίσλ απνηειεί έλα απφ ηα 

ζηαζεξφηεξα επξήκαηα ζηε ζρηδνθξέλεηα(Shenton et all,2001,McCarley etal 1999) θαη εθηηκάηαη 

φηη νη πιάγηεο θνηιίεο είλαη κεγαιχηεξεο ζηνπο ζρηδνθξελείο θαηά έλα πνζνζηφ πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 22 θαη 30%(Wright et al 2000,Lawrie &Abukmeil 1998),ελψ ππάξρνπλ ζηνηρεία θαη γηα 

δηφγθσζε εο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο θνηιίαο ζχκθσλα κε ηηο παξαπάλσ αλαζθνπήζεηο. 

Μεηψζεηο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ, αλαθέξνληαη επίζεο ζηε ζρηδνθξέλεηα(Shenton 

et al 2001,McCarley et all 1999) ηεο ηάμεο  2-9.5%,ελψ ζε φηη αθνξά ζηηο δνκέο ηνπ κέζνπ 

θξνηαθηθνχ ινβνχ ακπγδαιήο-ηππνθάκπνπ αλαθέξνληαη κεηψζεηο απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο 

κειεηεηέο. ε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη κεηαμχ 5-10% γηα ηελ ακπγδαιή θαη 2-4% γηα ηνλ 

ηππφθακπν(Nelson et all 1998,Wright et all 2000). 

Ζ άλσ θξνηαθηθή έιηθα επίζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ πξσηνγελή θαη ηνλ ζπλεηξκηθφ αθνπζηηθφ 

θινηφ ηνπ εγθεθάινπ θαζψο θαη κηα ζρεηηδφκελε κε ηε γιψζζα πεξηνρή ,ηελ νπίζζηα άλσ 

θξνηαθηθή έιηθα, έρεη δηεξεπλεζεί δηεμνδηθά ζε κειέηεο ζρηδνθξέλεηαο. 

Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο εκθαλίδνπλ αλσκαιίεο(κεηψζεηο φγθνπ) ζηε ζρηδνθξέλεηα.(Shenton et 

al 200,McCarley et al 1999,Wright et all 2000,Lawrie &Abukmeil 1998). 

ε φηη αθνξά ηνπο ππφινηπνπο ινβνχο ηνπ εγθεθάινπ κεηψζεηο φγθνπ έρνπλ βξεζεί ζηνλ 

κεησπηαίν (Shenton et all,2001)θαη ζηνλ βξεγκαηηθφ θαη ηληαθφ ινβφ. 
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Αλσκαιίεο έρνπλ βξεζεί θαη ζηελ παξεγθεθαιίδα, ελψ κεηψζεηο φγθνπ έρνπλ βξεζεί ζηνλ 

ζάιακν(Andreasen et all 1990)αη ζην κεζνιφβην(Woodruff et all 1995)θαη απφ ηα ζπλεζέζηεξα 

επξήκαηα είλαη ε κεγέζπλζε ηνπ θνίινπ δηαθαλνχο δηαθξάγκαηνο. 

Σέινο απμήζεηο φγθνπ έρνπλ βξεζεί θαη ζηα βαζηθά γάγγιηα, νη νπνίεο πηζηεχεηαη φηη νθείινληαη 

ζηηο δξάζεηο ησλ αληηςπρσζηθψλ θαξκάθσλ(Chakos et all,1994).ε ςπρσζηθνχο αζζελείο πνπ 

δελ ιακβάλνπλ ηα θάξκαθα έρνπλ βξεζεί κεηψζεηο ηνπ φγθνπ, 

Σα πην ζπλεζηζκέλα επξήκαηα ζηηο ηνκνγξαθίεο εγθεθάινπ αηφκσλ κε ζρηδνθξέλεηα, φπσο 

πξνείπακε,  είλαη νη κεησκέλεο εγθεθαιηθέο θνηιίεο θαη ν κεησκέλνο θινηηθφο φγθνο, ηδίσο ζηνλ 

θξνηαθηθφ θαη ζηνλ κεησπηαίν ινβφ. 

Έρνπλ πξνηαζεί ζπγθεθξηκέλα κνληέια θαη λεπξσληθά δίθηπα πνπ εκπιέθνληαη ζηελ ηθαλφηεηα 

καο λα αλαπαξηζηνχκε ηηο λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ, ηθαλφηεηα πνπ δηαηαξάζζεηαη ζε 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα ,θαζψο ζπγρένπλ ην λνεηηθφ πεξηερφκελν ησλ άιισλ κε ην δηθφ ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, νη Frith θαη Frith(2001), ηνλίδνπλ ην ξφιν ηεο άλσ θξνηαθηθήο αχιαθαο ηνπ 

κέζνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξφζζηνπ πξνζαγσγίνπ θαη σο έλα 

βαζκφ ηεο ακπγδαιήο, ζηελ αλαπαξάζηαζε λνεηηθψλ εηθφλσλ ησλ άιισλ .Οη αζζελείο κε 

ζρηδνθξέλεηα, φπσο γλσξίδνπκε, ηείλνπλε λα αλαπαξηζηνχλ ιαλζαζκέλα ηηο λνεηηθέο εηθφλεο ησλ 

άιισλ θαη λα ζπγρένπλ ηηο πξνζζέζεηο ηνπο. 

Ζ άλσ θξνηαθηθή αχιαθα, εμεηδηθεχεηαη ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ άιισλ 

αηφκσλ θαη γεληθφηεξα ζε εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ άιινπο αλζξψπνπο ,φπσο θηλήζεηο 

ζψκαηνο, ρεξηψλ, καηηψλ θαη εκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπο.(Parett et ak,1989 

Puce et al 1998). 

Παξφκνηα ,ν Brothers(1990), πξφηεηλε έλα αθφκε λεπξσληθφ δίθηπν γηα ηελ θνηλσληθή λφεζε 

,(αλαπαξάζηαζε εηθφλσλ ησλ άιισλ)πνπ πεξηιακβάλεη ζπλδέζεηο αλάκεζα ζηνλ θνγρνκεησπηαίν 

ινβφ, ηελ άλσ θξνηαθηθή αχιαθα θαη ηελ ακπγδαιή. 

Αθφκα ν ίδηνο αλαθέξεηαη, φηη ν θάησ δεμηφο βξεγκαηηθφο ινβφο, ην πξνζθελνεηδέο ινβίν ηνπ 

βξεγκαηηθνχ ινβνχ θαη ν ζσκαηαηζζεηηθφο θινηφο, ελεξγνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα 

δηαρσξίζνπκε ηε δηθή καο πξννπηηθή απφ απηή ησλ άιισλ, κηα ηθαλφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα 

θαηαλνήζνπκε φηη ην πεξηερφκελν ησλ λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ άιισλ δηαθέξεη απφ ην δηθφ 

καο.(Ruby &Decety 2001-Saxe&Wexler 2005).Ζ ηθαλφηεηα απηή επίζεο δπζιεηηνπξγεί ζε 

αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα 

Πνιιέο  λεπξναπεηθνληζηηθέο έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ ,ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ δεμηνχ βξεγκαηηθνχ 
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ινβνχ θαη ηδίσο ηνπ θάησ βξεγκαηηθνχ ινβίνπ ,ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ δηθψλ καο λνεηηθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ(Vogeley et al,2001). 

 Νεπξναπεηθνληζηηθέο έξεπλεο ,αλαθέξνπλ δνκηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο αλσκαιίεο ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα(Shenton et al,2001),νπφηε θαηαιήγνπκε φηη ππάξρεη 

ζχλδεζε κεηαμχ ησλ δνκηθψλ απηψλ δπζιεηηνπξγηψλ ηνπ εγθεθάινπ θαη ηεο λφζνπ. 

Έλα νινθιεξσκέλν λεπξσληθφ κνληέιν πξνηείλεηαη θαη απφ ηνλ Abu-Akel(2003,) πνπ 

πεξηιακβάλεη ηξεηο πεξηνρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλαπαξάζηαζε λνεηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

ίδηνπ ηνπ αηφκνπ, πεξηνρέο πνπ αλαπαξίζηαληαη νη λνεηηθέο θαηαζηάζεηο ησλ άιισλ, θαζψο θαη 

θνηλέο πεξηνρέο γηα ηα δχν πξνεγνχκελα. 

Δπηπιένλ λα πνχκε, φηη ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, έρεη αλεπξεζεί κηα δηεχξπλζε ησλ 

εγθεθαιηθψλ απιάθσλ , ζρηζκψλ, αλσκαιίεο  ζην ζψκα ηνπ κεζνινβίνπ, αηξνθία ηνπ ζσιήλα 

ηεο παξεγθεθαιίδαο. Χζηφζν δελ έρεη βξεζεί ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο ζπζρέηηζεο.(Lambert & 

Naber, 2009). 

Eρνπλ γίλεη ζπζηεκαηηθέο λεπξναλαηνκηθέο κειέηεο ζε εγθεθάινπο αξξψζησλ κε ζρηδνθξέλεηα, 

κεηά ζάλαηνλ θαη έρνπλ δηαπηζησζεί φηη: 

1)Ο δηθηπσηφο ζρεκαηηζκφο εκθαλίδεη κείσζε θπηηάξσλ ή κεγέζνπο. 

2)Ο θινηφο παξνπζηάδεη κείσζε φγθνπ θαη θαηάο νπζίαο ζην 10-13% ησλ αξξψζησλ. 

3)Σα βαζηθά γάγγιηα έρνπλ κεησκέλε ηε δηάκεηξν ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο. 

4)Ο ζάιακνο εκθαλίδεη κείσζε ηζηνχ θαη θπηηάξσλ. 

5)Σν βάξνο ηνπ εγθεθάινπ ,αηφκνπ κε δηάγλσζε ζρηδνθξέλεηα, έρεη βξεζεί λα είλαη κηθξφηεξν 

θαηά 5-8%. 

Δπίζεο, ν ηππφθακπνο θαη ε πεξηνρή ηνπ σο πξνο ηελ θπηηαξναξρηηεθηνληθή ηνπ, έδεημαλ 

αιινηψζεηο ησλ λεπξψλσλ, κε ηα θχηηαξα ηνπο λα έρνπλ κεησκέλν κέγεζνο. Δπίζεο έρεη βξεζεί 

ζηνλ ηππφθακπν φηη κηα νκάδα πξσηετλψλ ηνπ λεπξψλα δελ ζπληίζεηαη ζε αξθεηή πνζφηεηα. 

Ο πξφζζηνο εγθέθαινο ησλ αηφκσλ κε ζρηδνθξέλεηα, είλαη πεξίπνπ 6% πην ειαθξχο ζε ζρέζε κε 

ηνλ πξφζζην εγθέθαιν αηφκσλ κε άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο.(Brown et al, 1986) 

Έρεη βξεζεί επίζεο κηα κεησκέλε αηκάησζε θαη κεησκέλνο κεηαβνιηζκφο ζην κεησπηαίν θαη 

θξνηαθηθφ ινβφ. 

Ζ αιινησκέλε δνκή ησλ θπηηάξσλ, κπνξεί λα έρεη επηζπκβεί θαηά ηελ εκβξπνγέλεζε, γηαηί ζηελ 

πεξίνδν απηή ηα λεπξηθά θχηηαξα ,αθνχ δηαηξεζνχλ αξθεηά, κεηαλαζηεχνπλ ζε πξνθαζνξηζκέλεο 

ζέζεηο, φπνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη αλαπηχζζνπλ ζπλδέζεηο κε άιια θχηηαξα. 
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Νεθξνηνκηθέο κειέηεο ζε εγθεθάινπο αξξψζησλ, έρνπλ ζπγθιίλεη ζην ζπκπέξαζκα, φηη κπνξεί 

κηα βιάβε λα μεθηλά ζε πξψηκα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπ εγθεθάινπ, πνπ εκπνδίδεη ηελ 

θπζηνινγηθή αλάπηπμε λεπξσληθψλ θπθισκάησλ ηα νπνία αξγφηεξα ελνρνπνηνχληαη ζηελ 

εθδήισζε ςπρσζηθήο ζπκπησκαηνινγίαο.. 

Οη εμεηάζεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ κεηά ζάλαηνλ, απνθάιπςαλ κείσζε ηεο λεπξσληθήο ππθλφηεηαο 

θαη ζρεηηθά απνδηνξγαλσκέλεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ λεπξψλσλ. 

Δπξήκαηα κειεηψλ, θαηαδεηθλχνπλ δνκηθέο θαη λεπξνρεκηθέο αλσκαιίεο ζηηο κεησπηαίεο θαη 

πξνκεησπηαίεο πεξηνρέο ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα. 

Δηδηθφηεξα, έρνπλ αλεπξεζεί  δνκηθέο αιιαγέο ζηνπο κεησπηαίνπο ινβνχο ησλ αζζελψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζην κέζν κεησπηαίν θαη θνγρνκεησπηαίν ινβφ ακθνηεξφπιεπξα. (Crespo-Facorro 

et all,2000). 

‗Οπσο πξνείπακε ,νη αιιαγέο ζρεηίδνληαη κε κηθξφηεξν φγθν εγθεθάινπ, κε κηθξφηεξε ιεπθή 

θαηά νπζία(Sanfilpo ta all,2000)κε κηθξφηεξν κέγεζνο ησλ λεπξηθψλ θχηηαξσλ,(Rajkowska et 

all,1998)αιιά θαη κε κεησκέλε ηνπηθή αηκαηηθή ξνή ζηελ αξηζηεξή κέζε κεησπηαία έιηθα θαη 

ακθνηεξφπιεπξα ζηνπο πξνκεησπηαίνπο ινβνχο.(Kawasaki et al 1993). 

Tέινο, ν εγθέθαινο ησλ ζρηδνθξελψλ έρεη ιηγφηεξνπο λεπξψλεο ζηνλ εγθεθαιηθφ 

θινηφ(Benes,Davidson& Bird,1986),ην ξαρηαίν-έζσ ζάιακν(Pakkenberg,1990),ηνπο ππξήλεο ηνπ 

ακπγδαινεηδνχο ζψκαηνο θαη ηνλ ηππφθακπν.(Kalat J ,1995). 

 

  

                                        

 

ρ.1.4 Απεηθόληζε ηνπ κεγέζνπο πιαγίσλ θνηιηώλ αηόκνπ ρσξίο λόζν(αξηζηεξά) θαη αηόκνπ κε δηάγλσζε 

ζρηδνθξέλεηαο(δεμηά) 
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4)Νεπξνελδνθξηληθνί παξάγνληεο 

 

Σα επξήκαηα πνπ ππάξρνπλ εδψ, καο παξερνπλ ιίγεο πιεξνθνξίεο.  

ε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα, έρνπλ κεηξεζεί κεησκέλα επίπεδα LH(σρξηλνηφπνπ νξκφλεο)θαη 

FSH,κεησκέλα επίπεδα πξνιαθηίλεο θαη απμεηηθήο νξκφλεο κεηά απφ ρνξήγεζε γνλαδνηξφπνπ 

θαη ζπξνεηδνηξφπνπ νξκφλε ζε αζζελείο κε ζρηδνθξέλεηα. 

5)Οξγαληθνί παξάγνληεο 

Ιώζεηο θαηά ηελ θύεζε 

Τπάξρνπλ ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηζηνξηθνχ ησλ αξξψζησλ κε ζρηδνθξέλεηα σο λενγλψλ κε ρακειφ 

βάξνο ζψκαηνο θαη πξνψξφηεηαο. 

Ζ πεξίπησζε ηεο επηδεκία ηεο γξίπεο έρεη ζπζρεηηζηεί θαηά ηελ θχεζε κε ην ζθεπηηθφ φηη 

ππάξρεη κηα κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα πεξηπηψζεσλ ζρηδνθξέλεηαο ζε άηνκα πνπ γελλήζεθαλ ζηνπο  

κήλεο Ηαλνπάξην ,Φεβξνπάξην ,Μάξηην.  

Τπάξρνπλ ζηαζεξέο ελδείμεηο φηη ηα παηδηά πνπ γελληνχληαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο 

δηαηξέρνπλ πςειφηεξν θίλδπλν λα εκθαλίζνπλ ζρηδνθξέλεηα ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά πνπ 

γελληνχληαη ην θαινθαίξη. Ζ πηζαλφηεξε  ππφζεζε είλαη φηη ε λεπξσληθή βιάβε πξνθαιείηαη απφ 

ηψζεηο ,νη νπνίεο είλαη πην ζπρλέο ην ρεηκψλα. Τπνζηεξηθηηθέο ελδείμεηο γη‘ απηή ηελ εξκελεία 

παξέρνπλ νη Jones θαη Canon(1998),πνπ βξήθαλ φηη κηθξά παηδηά κε ηνγελή ινίκσμε είραλ πέληε 

θνξέο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα εθδειψζνπλ ζρηδνθξέληα ζε ζχγθξηζε κε ηα παηδηά ρσξίο 

ινίκσμε 

Δπηπινθέο ζηνλ ηνθεηό 

Ζ εγθπκνζχλε θαη νη επηπινθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ είλαη επίζεο δπλαηφλ λα 

πξνθαιέζνπλ ήπηα εγθεθαιηθή βιάβε πνπ απμάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο ζρηδνθξέλεηαο . Σν ρακειφ 

βάξνο ηνπ λενγέλλεηνπ, ε πξνσξφηεηα, ε αλάγθε αλάλεςεο, ή ε ηνπνζέηεζε ηνπ λενγλνχ ζε 

ζεξκνθνηηίδα, ε έιιεηςε νμπγφλνπ θαη ε πξφσξε ξήμε ηνπ ακληαθνχ ζάθνπ, παξαηεξήζεθε φηη, 

απμάλνπλ ηνλ θίλδπλν. 
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Νεπξνινγηθέο παζήζεηο 

Νεπξνινγηθέο παζήζεηο φπσο Πάξθηλζνλ, Αιηζραηκεξ, φγθνο ή θάθσζε ζηνλ εγθέθαιν κπνξεί 

λα πξνθαιέζνπλ ςπρσζηθφ επεηζφδην.  

Ναξθσηηθέο  θαη ςπρφηξνπεο νπζίεο, φπσο θαη πνιχ έληνλν ζηξεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

βξαρείαο δηάξθεηαο ςπρσζηθφ επεηζφδην. 

Ο Mukherjee θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, δηαπίζησζαλ κηα  επηθξάηεζε ηνπ δηαβήηε 15,8% ζε 

αξξψζηνπο κε ζρηδνθξέλεηα.  

Ο δηαβήηεο ήηαλ  ζπρλφηεξν ζε αζζελείο πνπ δελ έπαηξλαλ αληηςπρσηηθά,  απ ‘φηη ζε εθείλνπο 

πνπ έπαηξλαλ ηα θάξκαθα. 

ε πνζνζηά πνπ θπκαίλνληαη απφ 50-100% ησλ αξξψζησλ ,παξαηεξνχληαη ειάζζνλα 

λεπξνινγηθά ζεκεία, φπσο ην αληαλαθιαζηηθφ δξάζεο ,ε δπζδηαδνρνθηλεζία ,ε δηαηαξαρή 

ζηεξεναγλσζίαο. 

Έρνπλ θαηαγξαθεί επίζεο, παξνμπληηθέο ζαθθαδηθέο θηλήζεηο ησλ νθζαικψλ, δειαδή δπζθνιία 

λα παξαθνινπζήζεη ην βιέκκα έλα αληηθείκελν ,φπσο αλαθέξακε παξαπάλσ.  

Σν εχξεκα έρεη παξαηεξεζεί ζην 50-80% ησλ αξξψζησλ θαη ζην 40-45% ησλ ζπγγελψλ πξψηνπ 

βαζκνχ ζε ζχγθξηζε κε ηελ εκθάληζε ηνπ ίδηνπ επξήκαηνο ζε πγηείο. 

Καηαγξάθεηαη επίζεο ππεξεγξήγνξζε ηνπ θεληξηθνχ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ θαξδηαθφ ξπζκφ 

θαη  ζε θαηάζηαζε εξεκίαο. 
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Έ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑ-ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

πκπεξαζκαηηθά θαη βάζε ησλ γεληθψλ αηηηνινγηθψλ παξαγφλησλ, θαηαιήγνπκε φηη ε 

πξνδηάζεζε πξνο ςπρνπαζνινγία θιεξνλνκείηαη θαη φηη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε αιιειεπηδξά κε 

άιινπο ςπρνθνηλσληθνχο –πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηεί ε 

ςπρνπαζνινγία.(Newman& Garfinkel,1992). 

Δίηε ππάξρεη ,είηε δελ ππάξρεη γελεηηθή εππάζεηα, ηα επαλαιακβαλφκελα ςπρνπηεζηηθά γεγνλφηα 

πξνθαινχλ αηζζεηεξηαθή απνκφλσζε θαη εμάληιεζε ησλ κνλνακηλψλ-κεηαβηβαζηψλ ζηνλ 

εγθέθαιν γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε επζξαπζηφηεηα αληίζηνηρε κε ηε γελεηηθή.(Καζβίθεο 1985 

Μandel 1970). 

Μέρξη ζήκεξα, νη ςπρίαηξνη δελ έρνπλ θαηαλνήζεη πιήξσο ηηο ξίδεο ησλ ςπρηθψλ αζζελεηψλ, κε 

απνηέιεζκα εδψ θαη πεξίπνπ 125 ρξφληα, λα ζηεξίδνπλ ηηο δηαγλψζεηο ηνπο θπξίσο ζηελ 

ππνθεηκεληθή παξαηήξεζε ησλ ζπκπησκάησλ ησλ αζζελψλ.  

Οη επηζηήκνλεο εμέθξαζαλ ηελ ειπίδα ,φηη ηα λέα γελεηηθά επξήκαηα ζα δηεπθνιχλνπλ λα 

δεκηνπξγεζεί πιένλ έλα δηαγλσζηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα βαζίδεηαη ζε πην αληηθεηκεληθά θαη 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα, δίλνληαο έκθαζε ζηα βηνινγηθά ζεκέιηα ησλ παζήζεσλ.  

Οη εξεπλεηέο ηεο Κνηλνπξαμίαο Φπρηαηξηθήο Γελεηηθήο, πνπ έθαλαλ κηα ζρεηηθή δεκνζίεπζε ζην 

πεξηνδηθφ γελεηηθήο «Nature Genetics», ηφληζαλ φηη νη λέεο κειέηεο δίλνπλ «ηελ ζαθέζηεξε 

εηθφλα κέρξη ζήκεξα, γηα έλα ζεκαληηθφ βαζκφ γελεηηθήο νκνηφηεηαο αλάκεζα ζηηο βαζηθέο 

ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο». 

χκθσλα κε ηνλ Donald O.Hebb ,ε ζχγρξνλε ςπρνινγία ζεσξεί σο δεδνκέλν φηη ε ζπκπεξηθνξά 

θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο ζρεηίδνληαη απφιπηα, νπφηε γηα ηελ 

βηνςπρνθνηλσληθή εξκελεία ησλ ζπκπεξηθνξψλ είκαζηε απνιχησο βέβαηνη.  

Κξίλνπκε απαξαίηεηε, κηα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ καο ,πνπ αθνξνχλ ζηηο γελεηηθέο 
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θαη βηνρεκηθέο αηηίεο ησλ ςπρηθψλ δηαηαξαρψλ, γηα κηα ζθαηξηθφηεξε θαηαλφεζε θαη ηε ζχλδεζε 

απηψλ κε ηηο πεξηβαιινληηθέο αηηίεο. 

Σν βηνςπρνθνηλσληθφ κνληέιν ,απνηειεί ην πιεξέζηεξν κνληέιν αηηηνινγηθήο πξνζέγγηζεο θαη ε 

ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηα βηνςπρνθνηλσληθά αίηηα ησλ δηαηαξαρψλ ζα βνεζήζεη, 

αλ φρη λα απαιεηθζνχλ, ηνπιάρηζηνλ λα κεηξηαζηεί ην κέγεζνο ησλ πξνθαηαιήςεσλ ζρεηηθά κε 

ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο. 

Θεξαπεπηηθά ηψξα, πηζηεχνπκε ,φηη ε ζεξαπεία εμαξηάηαη εθηφο απφ ηε γνληδηαθή θαη βηνινγηθή 

ζπκκεηνρή θαη απφ ηελ πξνζσπηθή ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θάζε αηφκνπ ,απφ ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη 

απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηάζεζε λα δξάζεη πάλσ ζηε δσή ηνπ θαη ζηελ πνξεία ηνπ. 

 «Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιινί δξφκνη γηα θάζε κία απφ απηέο ηηο αζζέλεηεο», είπε ν κφιεξ, 

πνιχ ζνθά. 

Δίλαη θπζηθφ, θάζε αζζελήο λα δηαλχεη κηα δηαθνξεηηθή ζεξαπεπηηθή δηαδξνκή θαη γη‘ απηφ κφλν 

θαηά πξνζέγγηζε κπνξεί λα γίλεη πξφβιεςε γηα ην ρξφλν θαη ην βαζκφ ίαζεο. 

 Πνιινί αζζελείο θαηνξζψλνπλ κε ηε βνήζεηα ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ηεο 

ςπρνζεξαπεπηηθήο ππνζηήξημεο ζε δηάξθεηα 2-3 κελψλ λα παξνπζηάζνπλ κεγάιε βειηίσζε. 

 Δπαλέξρνληαη ζην ρψξν ηεο δνπιεηάο ηνπο θαη επηθνηλσλνχλ αξθεηά θαιά κε αγαπεκέλα ηνπο 

πξφζσπα. πλήζσο φκσο ,απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο ,απαηηείηαη πεξηζζφηεξνο ρξφλνο κέρξη λα 

αλαθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ραίξνληαη ζπκκεηέρνληαο ζηε θνηλσληθή δσή ή λα κπνξνχλ λα 

δηαρεηξίδνληαη δπζθνιίεο θαη αληημνφηεηεο ζην επαγγεικαηηθφ θαη ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Αο ζθεθηνχκε φκσο αηζηφδνμα θαη αο πξνζπαζήζνπκε φινη καδί, ν θαζέλαο απφ ηε δηθή ηνπ 

ζέζε θαη κέζσ αξρηθά ηεο ζπλεηδεηήο επίγλσζεο θαη ζηε ςπρνεθπαίδεπζεο ,λα θαηαζηήζνπκε 

δπλαηφ, ε πξνζσπηθή καο ζέιεζε γηα κηα πγηή δσή ,λα απνηειέζεη ην θίλεηξν καο γηα λα 

ηζνξξνπήζνπκε ηηο φπνηεο πξνδηαζέζεηο θαη θιεξνλνκηθφηεηα καο .Οη γλψζεηο πάληα απνηεινχλ 

δχλακε θαη ε επίγλσζε βνεζάεη ζηελ αλαγλψξηζε θαη ζηελ πξφιεςε ησλ φπνησλ καο 

πξνδηαζέζεσλ. Αιιά ,αλ αθφκα θαη ε πξφιεςε ζα έρεη θαηαζηεί εθηθηή, ε πξνζσπηθή καο 

ζέιεζε θαη κηα κε εηηνπαζή ζηάζε, αο απνηειέζεη ηελ θηλεηήξην καο δχλακε θαη ηε ζεξαπεία 

καο θαη ηελ πξνζσπηθή καο ηζνξξνπία. 

 

Σειηθφο  καο ζθνπφο πξέπεη λα είλαη ε επζπκία, πνπ ζεκαίλεη ςπρηθή γαιήλε θαη ζηαζεξφηεηα‘ 

                                                                                                                                  Γεκφθξηηνο ν 

Αβδεξίηεο 
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