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1.1 Οι Σχέσεις της Βιολογικής Ψυχολο-
γίας με Άλλα Πεδία Μελέτης Σ’ αυτή 
τη γραφική αναπαράσταση των σχέσε-
ων συνάφειας μεταξύ της βιολογικής 
ψυχολογίας και άλλων επιστημονικών 
κλάδων, τα πεδία προς το κέντρο του 
χάρτη βρίσκονται πιο κοντά στη βιο-
λογική ψυχολογία, σε ό,τι αφορά την 
ιστορία, την προοπτική, τους σκοπούς 
και/ή τις μεθόδους τους.
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(Συμπεριφορική 
νευροεπιστήμη)

Πέντε απόψεις εξερευνούν τη βιολογία της συμπεριφοράς

Προσπαθώντας να κατανοήσουμε τις βιολογικές βάσεις της συμπερι-
φοράς, χρησιμοποιούμε αρκετές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Λόγω 
του ότι κάθε μία από αυτές αποφέρει πληροφορίες οι οποίες συμ-
πληρώνουν τις υπόλοιπες, ο συνδυασμός των τελευταίων είναι ιδιαίτε-
ρα ισχυρός. Οι πέντε κύριες από αυτές τις οπτικές γωνίες είναι:
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1. Η περιγραφή της συμπεριφοράς
2. Η μελέτη της εξέλιξης της συμπεριφοράς
3. Η παρατήρηση της ανάπτυξης της συμπεριφοράς και των βιολογι-

κών της χαρακτηριστικών στη διάρκεια της ζωής
4. Η μελέτη των βιολογικών μηχανισμών της συμπεριφοράς
5. Η μελέτη των εφαρμογών της βιολογικής ψυχολογίας -για παράδειγ-

μα, οι εφαρμογές της στις δυσλειτουργίες της ανθρώπινης συμπε-
ριφοράς.
Αυτές συζητούνται στις ενότητες που ακολουθούν, και ο Πίνακας 

1.1 δείχνει τον τρόπο με τον οποίο κάθε οπτική γωνία μπορεί να 
εφαρμοστεί σε τρία διαφορετικά είδη συμπεριφοράς.

Η συμπεριφορά μπορεί να περιγραφεί σύμφωνα με διαφορετικά 
κριτήρια

Έως ότου περιγράψουμε αυτό που θέλουμε να μελετήσουμε, δε 
μπορούμε να φτάσουμε πολύ μακριά. Ανάλογα με τους στόχους της 
έρευνάς μας, ενδέχεται να περιγράψουμε τη συμπεριφορά από την 
άποψη των λεπτομερών πράξεων ή διεργασιών, ή από την άποψη των 
αποτελεσμάτων ή των λειτουργιών. Μια αναλυτική περιγραφή των κι-
νήσεων του βραχίονα ενδέχεται να καταγράψει τις διαδοχικές θέσεις 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 Πέντε ερευνητικές προοπτικές εφαρμοζόμενες σε τρία είδη συμπεριφοράς

    Είδος Συμπεριφοράς 

Ερευνητική προοπτική Σεξουαλική συμπεριφορά Μάθηση και μνήμη Γλώσσα και επικοινωνία 

1. Περιγραφή
 ∆ομική περιγραφή Ποια είναι τα κύρια Ποιοί είναι οι κυριότεροι  Πως τυποποιούνται ώστε να 
     πρότυπα αναπαρα-  τρόποι αλλαγής της   ακολουθούν πρότυπα οι ήχοι 
    γωγικής συμπεριφο-  συμπεριφοράς, ως συ-  της ομιλίας;
    ράς και σεξουαλι-  νέπεια της εμπειρίας 
    κών διαφορών στη   -για παράδειγμα, η 
    συμπεριφορά;  μάθηση;
 Λειτουργική Πως τα εξειδικευμένα  Πως ορισμένες συμπερι- Ποια συμπεριφορά ενέχεται 
 περιγραφή  πρότυπα συμπεριφο-  φορές οδηγούν σε αν-  στη διατύπωση δηλώσεων 
    ράς συμβάλλουν στο   ταμοιβές ή σε αποφυ-  ή ερωτήσεων;
    ζευγάρωμα και τη   γή τιμωρίας;
    φροντίδα των νεα-
    ρών απογόνων; 
2. Εξελικτική  Με ποιο τρόπο το ζευ- Πως διαφορετικά είδη  Πως εξελίχθηκαν τα όργανα
 διαδικασία  γάρωμα εξαρτάται    ζώων συγκρίνονται   που εμπλέκονται στην 
    από ορμόνες σε   στον τύπο και την τα-  ομιλία στον άνθρωπο;
    διαφορετικά είδη;  χύτητα ομιλίας; 
3. Ανάπτυξη Πως αναπτύσσονται τα  Πως μεταβάλλονται η  Πως μαθαίνουν τα παιδιά 
    αναπαραγωγικά και   μάθηση και η μνήμη   να μιλούν;
    δευτερεύοντα χαρα-  στη διάρκεια της ζωής; 
    κτηριστικά του φύλου 
    στη διάρκεια της ζωής;  
4. Μηχανισμοί Ποια νευρικά κυκλώμα- Ποιες ανατομικές και  Ποιες περιοχές του εγκεφάλου 
    τα και ορμόνες ενέχο-  χημικές μεταβολές στον  έχουν ιδιαίτερη ανάμιξη στη 
    νται στην αναπαρα-  εγκέφαλο διατηρούν   γλώσσα; 
    γωγική συμπεριφορά;  τις αναμνήσεις; 
5. Εφαρμογές Χαμηλές δόσεις τεστο- Γονιδιακή και Λογοθεραπεία, σε συνδυασμό 
    στερόνης αποκαθι-  συμπεριφορική   με φαρμακευτική αγωγή με 
    στούν την ερωτική  θεραπεία βελτιώνουν   αμφεταμίνη, επιταχύνει την 
    ορμή (libido)   τη μνήμη σε ορισμέ-  βελτίωση της ομιλίας μετά 
    σε ορισμένες μετεμμη-  νους ασθενείς με γε-  από εγκεφαλικό επεισόδιο. 
    νοπαυσιακές γυναίκες.   ροντική άννοια.
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του άκρου ή τη σύσπαση διαφορετικών μυών. Μια συμπεριφορική 
περιγραφή της λειτουργίας, από την άλλη, θα δήλωνε το κατά πόσον 
το άκρο χρησιμοποιείται στο βάδισμα, στο τρέξιμο, στο κολύμπι, 
σε αναπηδήσεις ή στο ρίξιμο ζαριών. Για να είναι χρήσιμη σε μια 
επιστημονική μελέτη, μια περιγραφή πρέπει να είναι ακριβής και να 
αποκαλύπτει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς, με τη 
χρήση καθορισμένων με ακρίβεια όρων και μονάδων.

Συγκρίνουμε είδη για να μάθουμε πως έχει εξελιχθεί ο εγκέφαλος 
και η συμπεριφορά

Η θεωρία του ∆αρβίνου, για την εξέλιξη μέσω της φυσικής επιλογής, 
είναι κεντρική στο σύνολο της σύγχρονης βιολογίας και ψυχολογίας. 
Από αυτή την προοπτική αναδύονται δύο, μάλλον διαφορετικά με-
ταξύ τους ζητήματα, στα οποία προσδίδεται ιδιαίτερη έμφαση: (1) 
η συνέχεια των χαρακτηριστικών της συμπεριφοράς και των βιολογικών 
διεργασιών μεταξύ των ειδών, λόγω κοινής γενεαλογίας και (2) οι 
ειδο-ειδικές διαφορές στη συμπεριφορά και βιολογία, οι οποίες έχουν 
εξελιχθεί ως προσαρμογές σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Σε ορι-
σμένα σημεία αυτού του βιβλίου θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια των 
χαρακτηριστικών -δηλαδή τα γνωρίσματα της συμπεριφοράς και τους 
βιολογικούς της μηχανισμούς που είναι κοινοί σε πολλά είδη. Σε άλλα 
σημεία, θα δώσουμε προσοχή σε ειδο-ειδικές συμπεριφορές* .

Συνέχιση χαρακτηριστικών των συμπεριφορών και των μηχανισμών Η 
φύση είναι συντηρητική. Εξελικτικές καινοτομίες στο σώμα ή τη συ-
μπεριφορά, από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εξέλιξή τους, ενδέ-
χεται να διατηρηθούν για εκατομμύρια χρόνια και να παρατηρηθούν 
σε ζώα τα οποία, κατά τα φαινόμενα, δείχνουν πολύ διαφορετικά. Για 
παράδειγμα, η νευρική ώση (δείτε το Κεφάλαιο 3) είναι ουσιαστικά 
η ίδια σε μια μέδουσα, σε μια κατσαρίδα και σ' ένα ανθρώπινο ον. 
Ορισμένες από τις χημικές ενώσεις που μεταδίδουν μηνύματα μέσω 
της ροής του αίματος στο κυκλοφορικό σύστημα (ορμόνες) είναι επί-
σης οι ίδιες σε ζώα που διαφέρουν μεταξύ τους . Τα είδη μοιράζονται 
τέτοιου είδους συντηρημένα χαρακτηριστικά, γιατί τα γνωρίσματα 
πρωτοεμφανίζονται σε ένα κοινό πρόγονο (Πλαίσιο 1.1). Ωστόσο, 
η απλή ομοιότητα ενός γνωρίσματος μεταξύ ειδών, δεν εγγυάται ότι 
το γνώρισμα προέρχεται από ένα κοινό προγονικό είδος. Παρόμοιες 
λύσεις για ένα πρόβλημα ενδέχεται να έχουν εξελιχθεί ανεξάρτητα 
μεταξύ τους σε διαφορετικές τάξεις ζώων.

Ειδο-ειδικές συμπεριφορές ∆ιαφορετικά είδη έχουν εξελίξει ορισμέ-
νους ειδικούς τρόπους για να αντιμετωπίσουν τα περιβάλλοντα στα 
οποία κινούνται. Για παράδειγμα, τα αισθητηριακά χαρίσματα ενός 
γεωσκώληκα, διαφέρουν αρκετά από αυτά ενός κοκκινολαίμη. Ορι-
σμένα είδη νυχτερίδων βασίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην ακοή 
για να χαράζουν πορεία και να βρίσκουν τη λεία τους· αυτά τα είδη 
έχουν καταστεί σχεδόν τυφλά. Άλλα είδη νυχτερίδων όμως, προσανα-
τολίζονται οπτικά, βασιζόμενα στα μάτια για να βρουν το δρόμο τους 
και να εξασφαλίσουν την τροφή τους. Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν 
και την όραση και την ακοή. Όμως, αγνοούμε τα ηλεκτρικά πεδία 
στο περιβάλλον, ενώ ορισμένα είδη ψαριών τα ανιχνεύουν για να 
δίνουν μια κατεύθυνση στη μετακίνησή τους.

* Τα εικονίδια που εμφανίζονται στα περιθώρια σε όλο το βιβλίο, ερμηνεύ-
ονται στον πρόλογο.

ΠΡΟΪΟΝ 
ΕΞΕΛΙΞΗΣ



 ΠΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 7

ΠΛΑΙΣΙΟ 1.1 ¼ëïé ìïéÜæïõìå êáé üëïé åßìáóôå äéáöïñåôéêïß

Πως οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ 
των ανθρώπων και των ζώων εμπίπτουν 
στο χώρο της βιολογικής ψυχολογίας; Ο 
ανθρωπολόγος Clyde Kluckhohn (1949) 
παρατήρησε ότι κάθε άτομο μοιάζει κατά 
ορισμένους τρόπους με άλλους ανθρώ-

είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους και στο 
πως διαφέρουν. Όταν αναζητούμε πρό-
τυπα ζωικών οργανισμών για να μελε-
τήσουμε την ανθρώπινη συμπεριφορά 
ή τις βιολογικές διεργασίες, πρέπει να 
θέτουμε την ακόλουθη ερώτηση: έχει 
όντως το προτεινόμενο πρότυπο ζωικού 
οργανισμού ορισμένα κοινά στοιχεία με 
την υπό εξέλιξη διεργασία στους ανθρώ-
πους; Θα δούμε πολλές περιπτώσεις στις 
οποίες έχει πράγματι κοινά στοιχεία.
 Ακόμη και μέσα το ίδιο είδος πάντως, 
τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους: μια 
γάτα διαφέρει από μια άλλη γάτα, μια 
μπλε κίσσα από μια άλλη μπλε κίσσα και 
ένας άνθρωπος από έναν άλλον άνθρω-
πο. Η βιολογική ψυχολογία επιδιώκει να 
κατανοήσει τις διαφορές, όπως και τις 
ομοιότητες μεταξύ των ατόμων. Το εν-
διαφέρον για το άτομο αποτελεί μια από 
τις σημαντικότερες διαφορές μεταξύ της 
ψυχολογίας και των άλλων επιστημονι-
κών προσεγγίσεων της συμπεριφοράς. Ο 
λαχνός της κληρονομικότητας διασφαλί-
ζει ότι κάθε άτομο έχει μια μοναδική γε-
νετική σύσταση [με μόνη εξαίρεση τους 
μονοωογενείς (πανομοιότυπους) διδύ-
μους. Ο τρόπος με τον οποίο η μοναδική 
γενετική σύνθεση του ατόμου μεταφρά-
ζεται στη μορφή του σώματός του και τα 
περιεχόμενα της συμπεριφοράς του εί-
ναι μέρος της αφήγησής μας. Επιπλέον, 
κάθε άτομο διαθέτει ένα μοναδικό σύνο-
λο προσωπικών εμπειριών. Επομένως, ο 
τρόπος με τον οποίο κάθε άτομο είναι 
ικανό να επεξεργαστεί πληροφορίες και 
να αποθηκεύσει αναμνήσεις αυτών των 
εμπειριών, είναι ένα άλλο μέρος της 
αφήγησής μας.

πους, ενώ κατά κάποιους άλ-
λους τρόπους είναι μοναδικό. 
Όπως φαίνεται στην εικόνα, 
μπορούμε να επεκτείνουμε 
αυτή την παρατήρηση σε ένα 
πολύ ευρύτερο πεδίο της 
ζωής των ζώων. Σε ορισμέ-
νους τρόπους, κάθε άτομο 
μοιάζει με όλα τα άλλα ζώα 

ορισμένοι μοριακοί βι-
ολόγοι διακήρυξαν ότι 
«ότι είναι αληθινό για 
το E. coli είναι αληθινό 
και για τον ελέφαντα». 
Ως έναν αξιοσημείωτο 
βαθμό, αυτή η δή-
λωση είναι αληθινή, 

αλλά υπάρχουν επίσης ορισμένες 
σημαντικές διαφορές στους γενε-
τικούς μηχανισμούς του E. coli και 
των θηλαστικών.
 Όσον αφορά την κάθε βιολογι-
κή ιδιότητα, οι ερευνητές πρέπει 
να καθορίσουν σε τι βαθμό τα ζώα 

(για παράδειγμα, έχει ανάγκη να λάβει 
με την τροφή πολύπλοκα οργανικά θρε-
πτικά συστατικά), σε επίσης ορισμένους 
τρόπους μοιάζει με όλα τα άλλα σπον-
δυλωτά (για παράδειγμα, διαθέτει σπον-
δυλική στήλη), σε άλλους ορισμένους 
τρόπους μοιάζει με όλα τα άλλα θηλα-
στικά (για παράδειγμα, γαλουχεί τους 
νεαρούς απογόνους) και σε ορισμένους 
ακόμη τρόπους μοιάζει με όλα τα άλλα 
πρωτεύοντα (διαθέτουν ένα χέρι με έναν 
αντιτιθέμενο αντίχειρα και έναν σχετικά 
μεγάλο, πολύπλοκο εγκέφαλο).
 Το κατά πόσον η γνώση που παρά-
γεται από τη μελέτη μιας διεργασίας σε 
είδος, ισχύει και για τους ανθρώπους, 
εξαρτάται από το κατά πόσο μοιάζουμε 
μ’ αυτό το είδος σε ό,τι αφορά αυτή τη 
διεργασία. Η θεμελιώδης έρευνα για τους 
μηχανισμούς της κληρονομικότητας στο 
βακτηρίδιο Escherichia coli αποδείχθηκε 
ότι έχει τόσο ευρείες εφαρμογές, ώστε 

Κάθε άτομο διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία μοιράζεται με...
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Όλα τα ζώα χρη-
σιμοποιούν DNA 

για να αποθη-
κεύουν γενετικές 

πληροφορίες.

Όλα τα σπονδυλωτά 
έχουν σπονδυλική 
στήλη και νωτιαίο 

μυελό.

Όλα τα θηλαστικά 
θηλάζουν τους νεαρούς 

απογόνους τους. 
 

Όλα τα πρωτεύοντα διαθέτουν 
ένα χέρι με έναν αντιτιθέμενο 

αντίχειρα και έναν σχετικά 
μεγάλο, πολύπλοκο εγκέφαλο. 

Όλοι οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν 

συμβολική γλώσσα 
για να επικοινωνούν 

μεταξύ τους. 

Σε ορισμένους 
ανθρώπους αρέσει 

να τρώνε παντζάρια 

∆εν υπάρχουν δύο άνθρωποι, 
ούτε καν μονοωογενείς (πανο-
μοιότυποι) δίδυμοι, οι οποίοι 
να είναι όμοιοι σε κάθε ένα 

χαρακτηριστικό.
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Στις περισσότερες περιπτώσεις, βιολογικοί και κοινωνικοί παρά-
γοντες αλληλεπιδρούν συνεχώς και επιδρούν ο ένας στον άλλο ακο-
λουθώντας μια προοδευτική σειρά γεγονότων, καθώς η συμπεριφορά 
ξεδιπλώνεται. Για παράδειγμα, το επίπεδο της ορμόνης τεστοστερό-
νης στην κυκλοφορία ενός άνδρα επιδρά στη συμπεριφορά του ως 
κυρίαρχος και στην επιθετικότητά του (δείτε το Κεφάλαιο 15). Η 
κυριαρχία μπορεί να επιδεικνύεται μέσα από μια μεγάλη ποικιλία 
κοινωνικών περιβαλλόντων, τα οποία κυμαίνονται από ένα παιχνίδι 
σκακιού ως τη σωματική επιθετικότητα. Στους ανθρώπους και σε 
άλλα πρωτεύοντα, το επίπεδο τεστοστερόνης συσχετίζεται θετικά 
με το βαθμό κυριαρχίας και με το μέγεθος της επιθετικότητας που 
επιδεικνύεται. Το να κερδίσει κάποιος ένα διαγωνισμό, είτε πρόκει-
ται για ένα παιχνίδι σκακιού, είτε έναν αγώνα πυγμαχίας, ανεβάζει 
το επίπεδο τεστοστερόνης· το να χάσει κάποιος ένα διαγωνισμό 
χαμηλώνει τα επίπεδα. Γι’ αυτό, κάθε στιγμή, το επίπεδο τεστοστε-
ρόνης καθορίζεται, εν μέρει, από την πρόσφατη κοινωνική εμπειρία 
κυριαρχίας-υπακοής και το επίπεδο τεστοστερόνης καθορίζει, εν 
μέρει, το βαθμό κυριαρχίας και επιθετικότητας στο μέλλον. Βέβαια, 
κοινωνικοί και πολιτιστικοί παράγοντες βοηθούν επίσης στον καθο-
ρισμό της συχνότητας της επιθετικότητας· υπάρχουν διαπολιτιστικές 
διαφορές στα ποσοστά της επιθετικότητας, οι οποίες δε μπορούν 
να συσχετιστούν με επίπεδα ορμονών και οι τρόποι έκφρασης της 
επιθετικότητας και της κυριαρχίας επηρεάζονται από κοινωνικοπο-
λιτιστικούς παράγοντες.

Ίσως τίποτε δε διακρίνει με μεγαλύτερη σαφήνεια τη βιολογική 
ψυχολογία από άλλες νευροεπιστήμες, από την ιδιαίτερη αδυναμία 
που δείχνει προς τη νευρωνική πλαστικότητα και το ρόλο της εμπει-
ρίας. Οι βιολογικοί ψυχολόγοι έχουν ένα διάχυτο ενδιαφέρον για το 
πως η εμπειρία μεταβάλλει, σε σωματικό επίπεδο, τον εγκέφαλο και 
κατά συνέπεια επιδρά στη μελλοντική συμπεριφορά. Θα αγγίξουμε 
αυτό το θέμα σχεδόν σε κάθε κεφάλαιο και θα κάνουμε μια ανασκό-
πηση ορισμένων από αυτά τα παραδείγματα ξανά, στον επίλογο.

Οι βιολογικοί ψυχολόγοι χρησιμοποιούν  
αρκετά επίπεδα ανάλυσης

Η ανεύρεση ερμηνειών για τη συμπεριφορά εμπεριέχει συχνά την 
αντιμετώπιση αρκετών επιπέδων βιολογικής ανάλυσης. Οι μονάδες 
κάθε επιπέδου ανάλυσης είναι απλούστερες στη δομή και την ορ-

1.4 Εικόνες του πόνου Υπό εξέταση 
άτομα στα οποία ειπώθηκε ότι, βάζοντας 
ένα χέρι τους μέσα σε νερό θερμοκρα-
σίας 47°C (αριστερά), θα αναμένουν μια 
ήπια μόνο δυσφορία, έδειξαν λιγότερη 
ενεργοποίηση σε συγκεκριμένη περιοχή 
του εγκεφάλου (τον πρόσθιο φλοιό του 
προσαγωγίου), σε σύγκριση με τα υπό 
εξέταση άτομα που ανέμεναν μεγαλύ-
τερη δυσφορία (δεξιά) από νερό με την 
ίδια ακριβώς θερμοκρασία. Περιοχές 
υψηλής ενεργοποίησης επισημαίνονται 
με πορτοκαλί, κόκκινο και λευκό. (Από 
τους Rainville et al., 1997; με την άδεια 
του Pierre Rainville.)
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γάνωση, από αυτές του αμέσως ανώτερου επιπέδου. Η Εικόνα 1.5 
δείχνει πως τα επίπεδα ανάλυσης κυμαίνονται από κοινωνικές αλλη-
λεπιδράσεις με τον εγκέφαλο, συνεχίζονται με αλληλοδιάδοχες, όλο 
και λιγότερο περίπλοκες μονάδες, έως και τα μεμονωμένα νευρικά 
κύτταρα και τα ακόμη απλούστερα συστατικά τους μέρη.

Οι επιστημονικές ερμηνείες, συνήθως εμπεριέχουν ανάλυση σε 
απλούστερο και πιο βασικό επίπεδο οργάνωσης, σε σύγκριση με 
αυτό της δομής ή της λειτουργίας που πρέπει να επεξηγηθεί. Αυτή η 
προσέγγιση είναι γνωστή ως αναγωγισμός. Κατ’ αρχήν είναι δυνατό, 
κάθε αλληλουχία ερμηνειών να περιοριστεί στο μοριακό ή ατομικό 
επίπεδο, αν και για πρακτικούς λόγους αυτή η έκταση αναγωγισμού 
είναι σπάνια. Για παράδειγμα, οι οργανικοί χημικοί και νευροχη-
μικοί ασχολούνται συνήθως με μεγάλα, πολύπλοκα μόρια και τους 
νόμους που τα διέπουν. Σπάνια επιδιώκουν να βρουν ερμηνείες στο 
επίπεδο του ατόμου.

Βέβαια, σε όλα τα πεδία, διαφορετικά προβλήματα οδηγούνται 
σε διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και γόνιμη δουλειά γίνεται συχνά 
ταυτόχρονα από διαφορετικούς ερευνητές σε αρκετά επίπεδα. Έτσι, 
στα πλαίσια της έρευνάς τους σχετικά με την οπτική αντίληψη, οι 
γνωστικοί ψυχολόγοι εξελίσσουν αναλυτικές περιγραφές της συμπε-
ριφοράς. Προσπαθούν να καθορίσουν το πως κινούνται τα μάτια 
καθώς βλέπουν ένα οπτικό πρότυπο, ή το πως η αντίθεση μεταξύ 
τμημάτων του προτύπου καθορίζει την ορατότητά του. Στο μεταξύ, 
άλλοι βιολογικοί ψυχολόγοι μελετούν τις διαφορές στα ιδιαίτερα 
οπτικά προτερήματα των ειδών και προσπαθούν να καθορίσουν την 
προσαρμοστική σημασία αυτών των διαφορών. Για παράδειγμα, 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ

1.5 Επίπεδα Ανάλυσης στη Βιολογική 
Ψυχολογία Το φάσμα δράσης της 
βιολογικής ψυχολογίας κυμαίνεται από 
το επίπεδο της αλληλεπίδρασης ενός 
ατόμου με άλλα, έως το επίπεδο του 
μορίου. Ανάλογα με το υπό εξέταση 
ερώτημα, οι ερευνητές χρησιμοποιούν 
διαφορετικές τεχνικές για να εστιάσουν 
σ’ αυτά τα πολυάριθμα επίπεδα, αλλά 
πάντα με μια ματιά προς την κατεύθυν-
ση του πως τα ευρήματά τους εφαρμό-
ζονται στη συμπεριφορά.

Κοινωνικό επίπεδο: Τα 
μεμονωμένα άτομα στην 
κοινωνική αλληλεπίδραση 

Οργανικό 
επίπεδο: 
Εγκέφαλος, νω-
τιαίος μυελός, 
περιφερικά 
νεύρα και 
οφθαλμοί 

Επίπεδο νευρωνικών 
συστημάτων: οφθαλμοί και 
οπτικές περιοχές του εγκεφάλου 

Επίπεδο περιοχής 
εγκεφάλου: οπτικός φλοιός 

Επίπεδο 
κυκλωμάτων: 
τοπικό νευρικό 
κύκωμα 

Κυτταρικό επίπεδο: 
Μεμονωμένος 
νευρώνας 

Συναπτικό επίπεδο 
Μοριακό επίπεδο 

Μεμβρανικοί υποδοχείς 
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πως συνδέεται η παρουσία (ή η απουσία) της χρωματικής όρασης με 
τη ζωή των ειδών; Την ίδια στιγμή, άλλοι ερευνητές ανιχνεύουν τις 
εγκεφαλικές δομές και τη διαδρομή των δικτύων που εμπλέκονται 
σε διαφορετικά είδη της οπτικής διάκρισης. Άλλοι πάλι ερευνητές 
προσπαθούν να εξακριβώσουν τα ηλεκτρικά και χημικά γεγονότα 
που προκύπτουν σε συνάψεις στον εγκέφαλο, κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας της όρασης.

Μια πρώτη ματιά στο βιβλίο: Μύθοι και γεγονότα  
για τον εγκέφαλο

Εδώ θα βρούμε ορισμένα παραδείγματα ερευνητικών αντικειμένων 
που λαμβάνονται υπόψη σ’ αυτό το βιβλίο:
• Πως αυξάνεται ο εγκέφαλος, συντηρείται και αποκαθιστά τις βλά-

βες του μόνος του στη διάρκεια της ζωής και πως αυτές οι ικανό-
τητες συνδέονται με την αύξηση και την ανάπτυξη του νου και της 
συμπεριφοράς, από τη μήτρα έως το θάνατο;

• Πως το νευρικό σύστημα συλλαμβάνει, επεξεργάζεται και αναπα-
ριστά πληροφορίες για το περιβάλλον; Για παράδειγμα, ορισμέ-
νες φορές μια εγκεφαλική βλάβη προκαλεί σε ένα άτομο απώλεια 
της ικανότητας να αναγνωρίζει τα πρόσωπα άλλων ατόμων. Τι 
στοιχεία μας δίνει αυτό σχετικά με το πως ο εγκέφαλος αναγνωρί-
ζει πρόσωπα;

• Πως αναπτύσσεται ο σεξουαλικός προσανατολισμός; Ορισμένες 
περιοχές του εγκεφάλου είναι διαφορετικές στους ετεροφυλόφι-
λους, σε σύγκριση με τους ομοφυλόφιλους άντρες. Τι στοιχεία μας 
δίνουν τέτοιες μελέτες σχετικά με την ανάπτυξη του σεξουαλικού 
προσανατολισμού του ανθρώπου;

• Ποιες τοποθεσίες και δραστηριότητες του εγκεφάλου βρίσκονται 
πίσω από τα συναισθήματα και τη συναισθηματική έκφραση; 
Υπάρχουν, για παράδειγμα, συγκεκριμένα τμήματα του εγκεφά-
λου που είναι ενεργά στο ρομαντικό έρωτα (Εικόνα 1.6α);

(α)         

 (β)

1.6 «Πες μου, που είναι η αγαπημένη 
μου; (α) Τα τμήματα του εγκεφάλου 
που τονίζονται εδώ, ενεργοποιούνται 
ιδιαίτερα όταν ένα άτομο σκέφτεται 
τον ή τη ρομαντική του σύντροφο. (β) 
∆ιαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου 
ενεργοποιούνται όταν οι άνθρωποι εκτε-
λούν τέσσερις διαφορετικές γλωσσικές 
ασκήσεις. Οι τεχνικές που χρησιμοποι-
ούνται για να παραχθούν εικόνες όπως 
αυτή, περιγράφονται στο Κεφάλαιο 
2. (Τμήμα α από τους Barel and Zeki, 
2000· τμήμα β με την άδεια του Marcus 
Raichle).

Ακούγοντας λέξεις Βλέποντας λέξεις

∆ιαβάζοντας λέξεις ∆ιατυπώνοντας λέξεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1.2 Γεγονότα ή μύθοι της βιολογικής ψυχολογίας;

∆ήλωση Αληθές/Ψευδές/ Κεφάλαιο στο οποίο  
  Ανεξακρίβωτο  συζητείται

Ορισμένα ανθρώπινα νευρικά κύτταρα έχουν μήκος 3 ποδών. Αληθές 2 
Οι νευρικές ώσεις ταξιδεύουν με την ταχύτητα του φωτός. Ψευδές 3 
Περισότεροι άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από τη χρήση νόμιμων  Αληθές 4
 φαρμάκων, παρά από τη χρήση παράνομων. 
Μόνον οι άνθρωποι λαμβάνουν ουσίες που μεταβάλλουν το νου. Ψευδές 4 
Τα σώματά μας παράγουν χημικές ουσίες που έχουν παρόμοια δομή με την  Αληθές 4
 ηρωίνη και τη μαριχουάνα και δρουν στις ίδιες θέσεις του εγκεφάλου. 
Η τεστοστερόνη παράγεται μόνον από άρρενα άτομα και τα οιστρογόνα μόνον  Ψευδές 5
 από θήλεα. 
Μόνον οι άνθρωποι δημιούργησαν διάφορες μορφές πνευματικής καλλιέργειας. Ψευδές 6 
Από τη στιγμή που οι εγκέφαλοί μας αναπτύσσονται, δε μπορούμε  Ψευδές 7
 πλέον να αναπτύξουμε νέα νευρικά κύτταρα. 
Ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να νοιώσουν πόνο. Αληθές 8 
∆ιαφορετικά τμήματα της γλώσσας ειδικεύονται στην αναγνώριση  Ψευδές 9
 ορισμένων γεύσεων. 
Η ζωηρότητα και το χρώμα των αντικειμένων που βλέπουμε είναι  Αληθές 10 
 δημιουργίες των δικών μας αντιληπτικών συστημάτων και όχι 
 ιδιότητες των ίδιων των αντικειμένων. 
Οι σκύλοι δε βλέπουν χρώματα. Ψευδές 10 
Κάθε πλευρά του εγκεφάλου ελέγχει τους μυς στην αντίθετη πλευρά Αληθές 11 
 του σώματος.
∆εν υπάρχουν ανατομικές διαφορές μεταξύ των εγκεφάλων ανδρών Ψευδές 12 
 και γυναικών.
Σε ορισμένα είδη ζώων, κάθε άτομο είναι θηλυκό. Σε ορισμένα άλλα είδη, Αληθές 12
 τα άτομα μπορούν να αλλάζουν φύλλο στη διάρκεια της ζωής τους.  
Ορισμένοι άνθρωποι έχουν «γεννηθεί ομοφυλόφιλοι». Ανεξακρίβωτο 12 
Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειάς μας δαπανάται μόνο και μόνο για  Αληθές 13
 τη διατήρηση της θερμοκρασίας του σώματός μας. 
Μπορούμε να χάσουμε βάρος μόνιμα με χειρουργική αφαίρεση λίπους  Ψευδές 13
 από τα σώματά μας. 
Οι κορυφώσεις του αριθμού των περιπτώσεων κατάθλιψης και αυτοκτο- Ψευδές 14
 νίας προκύπτουν γύρω από τις γιορτές των Χριστουγέννων. 
Στη διάρκεια του ύπνου ο εγκέφαλος είναι σχετικά ανενεργός. Όχι πάντα 14 
Οι υπνοβάτες αναπαριστούν τα όνειρα που βλέπουν. Ψευδές 14 
Η παρατεταμένη στέρηση ύπνου θα σας κάνει προσωρινά τρελούς. Ψευδές 14 
Ορισμένα ζώα μπορούν να έχουν το μισό τους εγκέφαλο σε κατάσταση  Αληθές 14
 ύπνου και τον άλλο μισό σε εγρήγορση. 
Η αριστερή πλευρά του προσώπου εκφράζεται συναισθηματικά περισ- Αληθές 15
 σότερο σε σύγκριση με τη δεξιά πλευρά.  
Η παρατεταμένη ψυχοσωματική καταπόνηση μπορεί να προκαλέσει  Αληθές 15  
 καρδιοπάθεια.
Ομάδες κάθε πολιτιστικού επιπέδου, αναγνωρίζουν τις ίδιες εκφράσεις  Ανεξακρίβωτο 15
 του προσώπου για ποικίλα συναισθήματα.  
Είναι δυνατό να καθοριστεί επιστημονικά το κατά πόσον κάποιος ψεύδεται. Ψευδές  15 
  (προς το παρόν)
Οι επιστήμονες δεν είναι βέβαιοι γιατί τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα  Αληθές 16
 έχουν αποτέλεσμα. 
Οι άνθρωποι στις βόρειες χώρες είναι πιο επιρρεπείς στην εποχιακή κατάθλιψη. Ανεξακρίβωτο 16 
Ορισμένοι άνθρωποι δεν είναι σε θέση να παράγουν νέες αναμνήσεις. Αληθές 17 
Ποτέ δεν ξεχνούμε πραγματικά όσα έχουμε βιώσει. Ανεξακρίβωτο 17 
Κάθε ανάμνηση αποθηκεύεται στα δικά της εγκεφαλικά κύτταρα. Ψευδές (πιθανόν) 18 
Μπορούμε να μεταβάλουμε τη δομή του εγκεφάλου ενός ζώου ανατρέφο- Αληθές 18
 ντάς το σε περιβάλλον που δίνει περισσότερα ερεθίσματα. 
Οι άνθρωποι είναι «εγκεφαλικά δεξιοί» ή «εγκεφαλικά αριστεροί»: Η κυριαρ- Ψευδές 19
 χία του αριστερού ή του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου αιτιολογεί τις 
 κύριες διαφορές στον τρόπο λειτουργίας του νου ή τις προσωπικότητες   
 των ανθρώπων.  
Ορισμένες εγκεφαλικές διαταραχές προκαλούν στους ανθρώπους την απώλεια  Αληθές 19 
 της ικανότητας να αναγνωρίζουν πρόσωπα. Σε άλλες διαταραχές, οι ασθε-
 νείς δεν είναι σε θέση να ονομάσουν μόνον ορισμένα είδη ζώων ή ορισμένα 
 είδη τροφής. 
Ένα παιδί, μπορεί να εξακολουθεί να αναπτύσσει κανονική νοημοσύνη,  Αληθές 19 
 ακόμη και αν αφαιρεθεί ο μισός εγκέφαλός του.  
Οι χιμπαντζήδες μπορούν να χρησιμοποιούν σύμβολα για να επικοινωνήσουν. Αληθές 19 
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Ασθένεια 
Alzheimer 
3.000.000 

Επιληψία 
2.000.000 

Εγκεφαλικό 
επεισόδιο 
1.800.000 

Νόσος του 
Parkinson και 

χορεία του 
Huntington 

500.000

Πρώιμες αναπτυξιακές 
διαταραχές (νοητική 
υστέρηση, εγκεφαλική 
παράλυση, περιγεννητικές 
κακώσεις) 750.000

Τραύμα κεφαλής 
και νωτιαίου 
μυελού 1.000.000

19%

Πληθυσμός 
Η.Π.Α. 

Σχιζοφρένεια 
1.500.000

(β) Επίπτωση των ψυχιατρικών διαταραχών

Κατάχρηση αλκοόλ και 
ουσιών 15.000.000

Σοβαρό άγχος 16.000.000
Βαριά κατάθλιψη 

10.000.000

(α) Επιπολασμός των νευρολογικών διαταραχών 1.7 Το τίμημα των εγκεφαλικών διαταραχών Όπως δείχνουν αυτά 
τα κυκλικά διαγράμματα, οι νευρολογικές (α) και οι ψυχιατρικές (β) δι-
αταραχές, είναι αρκετά συνηθισμένες στις Η.Π.Α. Καθώς η έρευνα του 
εγκεφάλου προοδεύει, η διάκριση μεταξύ ψυχιατρικών και νευρολογι-
κών διαταραχών αρχίζει να φαίνεται τεχνητή ή αυθαίρετη.

ρολογικές και/ή ψυχιατρικές διαταραχές, που ποικίλουν 
σε σοβαρότητα, από την πλήρη αναπηρία έως σημαντικές 
αλλαγές στην ποιότητα ζωής.

Η Εικόνα 1.7α δείχνει τους κατ’ εκτίμηση αριθμούς 
κατοίκων των Η.Π.Α. που υποφέρουν από 
ορισμένες από τις κύριες νευρολογικές δι-
αταραχές. Η Εικόνα 1.7β παρέχει εκτιμή-
σεις για τους αριθμούς των ενηλίκων στις 
Η.Π.Α., οι οποίοι υποφέρουν από ορισμέ-
νες ψυχιατρικές διαταραχές πρωτεύουσας 

σημασίας. Το ποσοστό ενηλίκων στις Η.Π.Α. που 
υποφέρουν από νοητική ασθένεια ενδέχεται να αυξάνεται 
(Torrey, 2002).

Το τίμημα γι’ αυτές τις διαταραχές είναι τεράστιο, και 
ως προς τα προσωπικά δεινά και ως προς τα κοινωνικά κόστη. Το 
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για τον Εγκέφαλο, εκτίμησε ότι τα άμεσα 
και έμμεσα κόστη συμπεριφορικών και εγκεφαλικών διαταραχών 
ανέρχονται στις Η.Π.Α. σε 400 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. 
Για παράδειγμα, 160 δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται κάθε 

χρόνο στη θεραπευτική αντιμετώπιση της κατάχρησης αλκοόλ 
και ουσιών και το κόστος της θεραπευτικής αντιμετώπισης της 

άνοιας (σοβαρή διαταραχή της νόησης) υπερβαίνει τα κόστη 
της αντιμετώπισης του καρκίνου και των καρδιοπαθειών 
μαζί. Το υψηλό κόστος ταλαιπωρίας και εξόδων ώθησε 
τους ερευνητές να προσπαθήσουν ώστε να κατανοήσουν 
τους μηχανισμούς που εμπλέκονται σ’ αυτές τις διαταρα-
χές και να προσπαθήσουν να τους μετριάσουν ή ακόμη 
και να τους αποτρέψουν.

Τα ακόλουθα είναι παραδείγματα έρευνας, η οποία 
παρέχει ανακούφιση από ορισμένες από αυτές τις ανη-

συχητικές διαταραχές -παραδείγματα που θα συζητηθούν 
περαιτέρω σε επόμενα κεφάλαια:

• Αντιψυχωτικά φάρμακα, που πρωτοεμφανίστηκαν τη δεκαετία 
του ’50, επέτρεψαν σε πολλούς ανθρώπους που υπέφεραν από 
σχιζοφρένεια να ζήσουν μια πληρέστερη ζωή, λιγότερο στοιχειω-
μένη από έντονα συμπτώματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν 
αναπηρία. Οι διαφορές στη δομή του εγκεφάλου μεταξύ ασθενών 
που πάσχουν από σχιζοφρένεια και άλλων ανθρώπων (Εικόνα 1.8), 
υποδεικνύουν ορισμένους μηχανισμούς οι οποίοι, ενδεχομένως, 
θα παράσχουν κάποια μέρα μια νέα θεραπευτική προσέγγιση.

• Ανακαλύψεις που φέρνουν στο φως τον τρόπο δράσης των φαρμά-
κων που διαμορφώνουν τη συμπεριφορά, αλλά και τις επιδράσεις 
τους στο νευρικό σύστημα, δίνουν ελπίδα ότι θα βρεθούν αποτελε-
σματικές θεραπείες για ανθρώπους εξαρτημένους από φάρμακα.

• Η ταχύτερα αυξανόμενη αναπηρία στις βιομηχανοποιημένες κοι-
νωνίες είναι η νόσος Alzheimer, μια βαριά απώλεια νοητικών ικα-
νοτήτων που πλήττει ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους. Οι ερευνητές 
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ότι κάθε νευρικό κύτταρο περιέχει ένα μόνο διαβιβαστή, τώρα πλέον 
γνωρίζουμε ότι ορισμένα νευρικά κύτταρα περιέχουν περισσότερους 
από έναν διαβιβαστές -ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως συνεντοπι-
σμός νευροδιαβιβαστή ή συναποδέσμευση. Σ’ αυτό το τμήμα του βιβλίου 
συζητούμε την κατανομή ορισμένων από τους μείζονες νευροδιαβιβα-
στές και τους υποδοχείς τους.

Η ακετυλοχολίνη ήταν ο πρώτος νευροδιαβιβαστής  
που ταυτοποιήθηκε

Η ακετυλοχολίνη (ACh), η υπό έρευνα χημική ουσία στο κλασικό πεί-
ραμα του Otto Loewi (δείτε το Κεφάλαιο 3), ήταν η πρώτη χημική 
ουσία που έγινε γνωστή ως νευροδιαβιβαστής. Συνακόλουθα, η κατα-
νομή της ACh στον εγκέφαλο ταυτοποιήθηκε με τη χαρτογράφηση των 
ενζύμων που ενέχονται στη σύνθεσή της. Η Εικόνα 4.2 παρουσιάζει την 
κατανομή των σωμάτων των νευρικών κυττάρων που περιέχουν ACh 
(χολινεργικών) και των προβλητικών ινών τους.

Αρκετές διακριτές δέσμες χολινεργικών κυττάρων γίνονται εμφα-
νείς. Ο βασικός πρόσθιος εγκέφαλος περιλαμβάνει μείζονες ομάδες 
χολινεργικών κυττάρων στον έσω διαφραγματικό πυρήνα, στον πυρήνα 
της διαγωνίου ζώνης και στον βασικό πυρήνα. Αυτά τα χολινεργικά κύτ-
ταρα προβάλλουν στον ιππόκαμπο και την αμυγδαλή, όπως επίσης και 
σε όλο τον εγκεφαλικό φλοιό. Εκτεταμένη απώλεια χολινεργικών νευ-
ρώνων είναι εμφανής στην νόσο Alzheimer, στοιχείο που υποδεικνύει 
ότι τα χολινεργικά συστήματα είναι κρίσιμα για τη μάθηση και τη μνή-
μη (δείτε το Κεφάλαιο 18). Παρομοίως, ο χολινεργικός ανταγωνιστής 
σκοπολαμίνη παρεμβαίνει στη μάθηση και τη μνήμη, σε πειραματικές 
διατάξεις.

Στο Κεφάλαιο 3 επισημάναμε ότι υπάρχουν δύο ευρείες τάξεις 
υποδοχέων ACh στο περιφερικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα: οι 

4.1 Η πολλαπλή χρησιμότητα των 
νευροδιαβιβαστών Ένας μόνο 
νευροδιαβιβαστής ενδέχεται να αλλη-
λεπιδράσει με πολλούς διαφορετικούς 
υποδοχείς σε διαφορετικά τμήματα του 
εγκεφάλου – προσδενόμενος σε ταχείς, 
ιοντοτροπικούς υποδοχείς σε ορισμέ-
να κύτταρα-στόχους και σε βραδείς, 
μεταβολοτροπικούς υποδοχείς σε άλλα 
κύτταρα. Οποιοδήποτε από τα δύο είδη 
υποδοχέα ενδέχεται είτε να διεγείρει, 
είτε να αναστείλει το κύτταρο-στόχο.

Ένας νευροδιαβιβαστής ενδέχεται να ενερ-
γοποιήσει έναν ιοντοτροπικό υποδοχέα σε μερι-
κές συνάψεις, ανοίγοντας ένα δίαυλο ιόντων, 
ώστε [ο πρώτος] να επιδράσει στο μετασυνα-
πτικό μεμβρανικό δυναμικό του κυττάρου.

Ένας δεδομένος νευροδιαβιβαστής εν-
δέχεται να αλληλεπιδράσει με πολλούς 
διαφορετικούς υποδοχείς σε διαφορε-τικά 
τμήματα του εγκεφάλου.

Νευροδιαβιβαστής 
Ιόν                                   Ιόν

πρωτεΐνη G

Ο ίδιος νευροδιαβιβαστής ενδέχεται, σε 
μια άλλη σύναψη, να ενεργοποιήσει ένα 
μεταβολοτροπικό υποδοχέα, ο οποίος 
ενεργοποιεί πρωτεΐνες G, οι οποίες 
ανοίγουν άλλους διαύλους ιόντων ή 
προκαλούν άλλες αλλαγές στο κύτταρο. 
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νικοτινικοί και οι μουσκαρινικοί υποδοχείς. Μέσα σε κάθε μια από 
αυτές τις δύο ομάδες, υπάρχουν υπότυποι υποδοχέων. Οι περισσότε-
ροι νικοτινικοί υποδοχείς είναι ιοντοτροπικά, αποκρίνονται γρήγορα 
και συνήθως δημιουργούν μια διεγερτική επίδραση. Αυτοί οι υποδο-
χείς μπορούν να παρεμποδιστούν από το ανταγωνιστικό φάρμακο 
κουράριο. Οι μουσκαρινικοί υποδοχείς είναι συζευγμένοι με πρωτεΐνη 
G (μεταβολοτροπικοί), επομένως έχουν βραδύτερες αποκρίσεις όταν 
ενεργοποιούνται και μπορούν να είναι είτε διεγερτικοί, είτε ανασταλτι-
κοί (δείτε την Εικόνα 3.15b). Οι μουσκαρινικοί υποδοχείς μπορούν να 
παρεμποδιστούν από τα φάρμακα ατροπίνη και σκοπολαμίνη.

Πέντε μονοαμίνες δρουν ως νευροδιαβιβαστές

Υπάρχουν δύο κύριες τάξεις μονοαμινών: οι κατεχολαμίνες και οι ιν-
δολαμίνες. Οι νευροδιαβιβαστές κατεχολαμίνης είναι η ντοπαμίνη, η 
επινεφρίνη και η νορεπινεφρίνη. Οι ινδολαμίνες είναι η μελατονίνη 
και η σεροτονίνη. Το Πλαίσιο 4.1 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο 
οι νευρώνες συνθέτουν τις μονοαμίνες και την ACh. Στα τμήματα που 
ακολουθούν, θα ασχοληθούμε περισσότερο με τρεις σημαντικές μονο-
αμίνες: τη ντοπαμίνη, τη νορεπινεφρίνη και την σεροτονίνη.

Ντοπαμίνη Περίπου ένα εκατομμύριο νευρικών κυττάρων στον εγκέ-
φαλο του ανθρώπου περιέχουν ντοπαμίνη (DA). Οι εντοπισμένες θέσεις 
αυτών των κυττάρων και οι προβολές τους στον εγκέφαλο διακρίνονται 
στην Εικόνα 4.3. Οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες βρίσκονται σε αρκετές 
κύριες ομάδες. Η Εικόνα 4.3 εστιάζεται σε δύο από αυτές τις ομάδες: 
το μεσοραβδωτό σύστημα και η μεσομεταιχμιο-φλοιική οδός. Αρκετοί 
υπότυποι υποδοχέων DA έχουν ανακαλυφθεί και έχουν χαρακτηρισθεί 
ως D

1
, D

2
, D

3
, D

4
 και D

5
, αριθμημένοι σύμφωνα με τη σειρά που ανα-

καλύφθηκαν.
Η μεσοραβδωτή οδός, όπως δηλώνει ο όρος, προέρχεται από τον 

4.2 Χολινεργικές οδοί στον 
εγκέφαλο Σε αυτή τη μέση 
οβελιαία άποψη, οι πυρήνες 
του εγκεφάλου που περιέ-

χουν κυτταρικά σώματα νευρώνων τα 
οποία απελευθερώνουν ACh, επισημαί-
νονται με πράσινο. Οι προβολές των 
αξόνων από αυτούς τους νευρώνες 
επισημαίνονται με πράσινα βέλη. Λόγω 
του ότι χρησιμοποιούν ACh ως νευροδια-
βιβαστή, αυτοί οι νευρώνες θεωρούνται 
χολινεργικοί.

Ψαλίδα (στον ιπποκάμπειο σχηματισμό)

Βασικός τελικός 
εγκέφαλος 

Έσω πυρήνας 
διαφράγματος

και πυρήνας της 
διαγωνίου ζώνης

Βασικός 
πυρήνας

Ιπόκαμπος 
(κάτω 
από την 
επιφάνεια)

Γεφυροσκελιαίος 
πυρήνας και 
ραχιαίος έξω 
καλυπτρικός 
πυρήνας 

Παρεγκεφαλίδα
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ΠΛΑΙΣΙΟ 4.1 Ïäïß ãéá ôç óýíèåóç íåõñïäéáâéâáóôþí

Ακετυλο CoA + χολίνη 

ChAT 

ACh + συνένζυμο A

Εδώ παρέχουμε πληροφορίες αναφοράς 
για τις χημικές οδούς μέσω των οποίων 
συντίθενται οι κλασικοί νευροδιαβιβαστές. 
Κατανοώντας αυτές τις οδούς, οι φαρμα-
κολόγοι μπορούν να επικεντρώσουν την 
ανακάλυψη [νέων] φαρμάκων προς την 
κατεύθυνση της επίδρασης επί ειδικών 
συστημάτων μεταβιβαστών. Επιπλέον, 
εξαιτίας του ότι η ενζυμική δράση είναι 
κρίσιμη για τη σύνθεση μεταβιβαστών, οι 
νευροανατόμοι μπορούν να χρησιμοποι-
ήσουν την ανατομική κατανομή αυτών 
των ενζύμων για να καθορίσουν ποιοι 
μεταβιβαστές χρησιμοποιούνται από δια-
φορετικές περιοχές του εγκεφάλου. Για 
παράδειγμα, το ένζυμο ακετυλοτραν-
σφεράση της χολίνης (ChAT) καταλύει 
τη σύνθεση της ACh από το πρόδρομό 
της, τη χολίνη:

 Το ένζυμο ακετυλοχολινεστεράση 
(AchE) διασπά την Ach, δίνοντας χολί-
νη και οξικό οξύ:

AChE 

ACh 

Χολίνη + οξικό οξύ

από το αμινοξύ τρυπτοφάνη σε δύο χη-
μικά βήματα:

Τυροσίνη 

L-dopa

Ντοπαμίνη 

Νορεπινεφρίνη 

Επινεφρίνη 

Υδροξυλάση της τυροσίνης  

Αρωματική L-αμινοξική 
αποκαρβοξυλάση 

β-υδροξυλάση 
της ντοπαμίνης 

Ν-μεθυλοτρανσφεράση 
της φαινυλεθανολαμίνης 

 Όπως προκύπτει, η AchE έχει ευρύτατη 
κατανομή, αλλά η ChAT βρίσκεται πρωτί-
στως στους πυρήνες που εμφανίζονται 
στην Εικόνα 4.2.
 Όλοι οι μεταβιβαστές κατεχολαμίνης 
(νορεπινεφρίνη, επινεφρίνη και ντοπαμίνη) 
συντίθενται από το αμινοξύ τυροσίνη, σε 
μια διαδοχή μεταβολικών βημάτων:
 Σημειώστε ότι μόνο νευρώνες που δι-

αθέτουν το ένζυμο υδροξυλάση της τυ-
ροσίνης έχουν την ικανότητα να παράγουν 
οποιονδήποτε μεταβιβαστή κατεχολαμίνης 
και ότι η L-dopa είναι πρόδρομο και για τους 
τρεις [διαβιβαστές].
 Η ινδολαμίνη σεροτονίνη παράγεται 

Τρυπτοφάνη 

5-υδροξυτρυπτοφάνη 
(5-ΗΤΡ)

5-Υδροξυτρυπταμίνη 
(5-ΗΤ, σεροτονίνη)

Υδροξυλάση της 
τρυπτοφάνης  

Αρωματική L-αμινοξική 
αποκαρβοξυλάση 

 Οι μονοαμίνες (ντοπαμίνη, νορεπινε-
φρίνη, επινεφρίνη, σεροτονίνη και μελα-
τονίνη) απενεργοποιούνται μέσω ενός 
συνδυασμού προσυναπτικής επανα-
πρόσληψης και ενζυματικής διάσπασης. 
Το μεγαλύτερο μέρος της ενζυματικής 
δραστηριότητας πραγματοποιείται από 
μια τάξη ενζύμων που ονομάζονται μο-
νοαμινικές οξειδάσες (ΜΑΟs).
 Τα νευροπεπτίδια συντίθενται όπως 
οποιοδήποτε άλλο πεπτίδιο ή πρωτε-
ΐνη -μέσω μεταγραφής ενός γονιδίου 
και μετάφρασης ενός αγγελιοφόρου 
RNA (mRNA)- επομένως μπορούμε να 
βρούμε νευρώνες που παράγουν αυ-
τούς τους μεταβιβαστές, αναζητώντας 
το κατάλληλο μετάγραφο mRNA (δείτε 
το παράρτημα).

μέσο εγκέφαλο -ειδικότερα από τη μέλαινα ουσία και τις γειτονικές 
περιοχές- και ανέρχεται ως τμήμα της έσω δεσμίδας του τελικού εγκε-
φάλου, για να εννευρώσει το ραβδωτό σώμα, τον κερκοφόρο πυρήνα 
και το κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα (δείτε την Εικόνα 4.3). Παρ’ όλο 
που αυτή η ομάδα περιλαμβάνει σχετικώς λίγα νευρικά κύτταρα, ένας 
μόνον άξονας μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες συνάψεις. Σημαντική 
απώλεια αυτών των νευρώνων έχει ως αποτέλεσμα τον τρόμο ηρεμίας ή 
ακόμη και την πλήρη παράλυση που παρατηρείται στην ασθένεια του 
Parkinson (δείτε το Κεφάλαιο 11), η οποία μπορεί να αντιμετωπιστεί 
για ένα χρονικό διάστημα με την παροχή πρόδρομων μορίων L-dopa 
(δείτε το Πλαίσιο 4.1). Επομένως, το μεσοραβδωτό σύστημα ντοπαμί-
νης θεωρείται ότι υπό κανονικές συνθήκες παίζει κρίσιμο ρόλο στον 
κινητικό έλεγχο.

Η μεσομεταιχμιο-φλοιική οδός προέρχεται επίσης από τον μέσο 
εγκέφαλο, στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο (δείτε την Εικόνα 4.3) και 
προβάλλει στο μεταιχμιακό σύστημα (αμυγδαλή, επικλινής πυρήνας, 
ιππόκαμπος) και τον φλοιό. Η υπερδραστηριότητα σε αυτή την οδό 
συνδέεται με τη σχιζοφρένεια. Μια πλούσια ερευνητική βιβλιογραφία 
(π.χ., Nader et al., 1997) συνδέει τη δραστηριότητα σ’ αυτό το σύστημα, 
ιδίως μέσω του υπότυπου D

2
 του υποδοχέα της ντοπαμίνης, με την αντα-

μοιβή και την ενίσχυση. Αναφερόμαστε ξανά σε αυτό το θέμα στο τέλος 

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ
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4.3 Ντοπαμινεργικές οδοί 
στον εγκέφαλο  Οι νευρώ-
νες στις αναπαριστώμενες 
οδούς σε αυτή τη μέση οβε-

λιαία όψη, απελευθερώνουν ντοπαμίνη 
και γι’ αυτό ονομάζονται ντοπαμινεργι-
κοί. 

Μεσομεταιχμιοφλοιική οδός:
κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο
προς τον επικλινή πυρήνα,

τον φλοιό και τον ιππόκαμπο

Μεσοραβδωτή οδός:
μέλαινα ουσία προς το ραβδωτό 
σώμα (κερκοφόρος και κέλυφος 
φακοειδούς πυρήνα)

του κεφαλαίου. Στους ανθρώπους, η ντοπαμίνη που απελευθερώνεται 
από τους μεσομεταιχμιο-φλοιικούς νευρώνες στην αμυγδαλή, φαίνεται 
ότι συμμετέχει στην απόδοση συγκεκριμένων γνωστικών λειτουργιών, 
όπως η λεκτική μάθηση (Fried et al., 2001).

Νορεπινεφρίνη Οι νευρώνες που απελευθερώνουν νορεπινεφρίνη (ΝΕ) 
είναι οργανωμένοι σε τρείς κύριες ομάδες στο εγκεφαλικό στέλεχος: 
Το σύμπλεγμα του υπομέλανος τόπου στη γέφυρα, το έξω καλυπτρικό 
σύστημα του μέσου εγκεφάλου και τη ραχιαία ομάδα του προμήκους 
μυελού (Εικόνα 4.4). Καθώς η νορεπινεφρίνη είναι επίσης γνωστή ως 

Υπομέλανας τόπος
προς τον ιππόκαμπο, τα βασικά 

γάγγλια και τον φλοιό

Πλάγια καλυπτρική περιοχή Προς το νωτιαίο 
μυελό

Παρεγκεφαλίδα

4.4 Νοραδρενεργικές 
οδοί στον εγκέφαλο Οι 
νευρώνες στις οδούς που 
παρουσιάζονται σε αυτή τη 

μέση οβελιαία όψη, απελευθερώνουν 
νορεπινεφρίνη ως μεταβιβαστή.
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Υποδοχέας 

Φάρμακο 
χαμηλότερης 
συγγένειας 

Αν ένα συγκεκριμένο φάρμακο 
έχει χαμηλή συγγένεια για έναν 

υποδοχέα, θα αποσυζευχθεί 
γρή-γορα από τον υποδοχέα. Για 
να προσδεθούν οι μισοί από τους 
υποδοχείς σε οποιαδήποτε δεδο-
μένη στιγμή, απαιτείται υψηλότε-
ρη συγκέντρωση του φαρμάκου.

Αν ένα φάρμακο έχει υψηλή 
συγγένεια για έναν υποδοχέα, θα 
παραμείνουν μαζί για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα και μια 
χαμηλότερη συγκέντρωση του 

φαρμάκου θα είναι αρκετή για να 
προσδέσει τους μισούς υποδοχείς.

Αν ίσες συγκεντρώσεις των δύο 
φαρμάκων είναι παρούσες, το 

φάρμακο υψηλής συγγένειας θα 
προσδεθεί σε περισσότερους υπο-
δοχείς σε οποιαδήποτε δεδομένη 
στιγμή. Αν τα φάρμακα ενεργο-

ποιούν τον υποδοχέα εξίσου, τότε 
το υψηλής συγγένειας φάρμακο 
θα έχει ισχυρότερη επίδραση.

4.6 Χρησιμοποιώντας τη 
συγγένεια για να συγκριθεί 
η αποτελεσματικότητα των 
φαρμάκων 

Φάρμακο 
υψηλότερης 
συγγένειας

Μη προσδε-
μένος 
υποδοχέας

Με τον συζευγμένο 
διαβιβαστή του 
(το ενδογενές 
πρόσδεμα)

Ανοικτός

Υποδοχέας

Με το φάρμακο-
αγωνιστή (ένα 
ενδογενές 
πρόσδεμα)

Ανοικτό

Με το φάρμακο-
ανταγωνιστή (ένα 
εξωγενές πρόσδεμα)
Ανταγωνιστής

Κλειστό

Φάρμακο

Μη συναγωνιστική 
πρόσδεση

Μη συναγωνιστικός 
ανταγωνιστής

Ο διαβιβαστής προσδένε-
ται αλλά δεν ενεργοποιεί

4.7 Οι αγωνιστικές και ανταγωνιστικές δράσεις των φαρμάκων 

Το ενδογενές πρόσ-
δεμα είναι ένα φυ-

σιολογικά προκύπτον 
μόριο, όπως ένας 

νευροδιαβιβαστής, 
ο οποίος προσδένει 
και ενεργοποιεί τον 

υποδοχέα.

Μερικά φάρμακα είναι 
παρόμοια με το ενδο-
γενές πρόσδεμα και 

επιδρούν στον υποδο-
χέα με τον ίδιο τρόπο. 
Ενδογενή και εξωγενή 

προσδέματα είναι 
γνωστά ως αγωνιστές.

Άλλα μόρια -ανταγωνι- 
στές- προσδένουν 

τον υποδοχέα αλλά 
αποτυγχάνουν στην 

ενεργοποίησή του. Εμπο-
δίζουν τους αγωνιστές.

Μερικά φάρμακα προσδένονται σε υπο-
δοχείς σε μια θέση διαφορετική από αυτή 

στην οποία προσδένεται το φυσικό/-ά 
πρόσ-δεμα/προσδέματα του υποδοχέα. Αυτή 

η πρόσδεση ενδέχεται να ενεργοποιήσει 
ή να παρεμποδίσει την ενεργοποίηση του 

υποδο-χέα, χωρίς συναγωνισμό για τις θέσεις 
πρόσ-δεσης με τον φυσικό διαβιβαστή, ώστε 
τέ-τοια φάρμακα είναι γνωστά ως μη συνα-

γωνιστικοί αγωνιστές ή ανταγωνιστές.

Ο βαθμός της χημικής συγγένειας μεταξύ ενός προσδέματος και 
ενός υποδοχέα ονομάζεται συνάφεια πρόσδεσης (ή απλά συγγένεια). 
Ένα φάρμακο με υψηλή συγγένεια για ένα συγκεκριμένο τύπο υποδο-
χέα θα προσδεθεί επιλεκτικά σε αυτό τον τύπο υποδοχέα ακόμη και σε 
χαμηλές δόσεις και θα παραμείνει προσδεμένο για ένα σχετικά μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οι υποδοχείς χαμηλότερης συγγένειας θα προσελ-
κύσουν και θα προσδέσουν λιγότερα μόρια του φαρμάκου. Η μέτρηση 
της πρόσδεσης περιγράφεται στην Εικόνα 4.6.

Από τη στιγμή που προσδένεται, η τάση ενός προσδέματος να ενερ-
γοποιεί τον υποδοχέα στον οποίο προσδένεται, ονομάζεται δραστικό-
τητα (ή ενδογενής δραστικότητα). Όπως ίσως μαντέψατε, οι αγωνι-
στές έχουν υψηλή δραστικότητα και οι ανταγωνιστές έχουν χαμηλή 
δραστικότητα (Εικόνα 4.7). Οι μερικοί αγωνιστές είναι φάρμακα που 
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1. Σύνθεση διαβιβαστών
Η Παρα-χλωροφαινυλαλανίνη αναστέλλει την υδρο-
ξυλάση της τρυπτοφάνης, προλαμβάνοντας τη σύνθε-
ση της σεροτονίνης από το μεταβολικό πρόδρομο της 
τελευταίας.

2. Νευραξονική μεταφορά
Η κολχικίνη εξασθενεί τη συντήρηση των μι-
κροσωληνίσκων και παρεμποδίζει τη νευραξο-
νική μεταφορά.

3. Αγωγή δυναμικών ενεργείας
Η τετροδοτοξίνη, που ανευρίσκεται στα τετροδοντικά 
ψάρια, παρεμποδίζει τους τασεοελεγχόμενους διαύλους 
ιόντων Na+ και προλαμβάνει την νευρική αγωγή.

4. Αποθήκευση των μεταβιβαστών σε κυστίδια
Η ρεζερπίνη προκαλεί τη δημιουργία «διαρροών» στα συ-
ναπτικά κυστίδια, επιτρέποντας στα μόρια των διαβιβαστών 
να διαφύγουν και / ή να εκτεθούν σε ένζυμα διάσπασης.

5. Απελευθέρωση συναπτικών μεταβιβαστών
Οι αναστολείς των διαύλων ιόντων ασβεστίου 
(π.χ. Βεραπαμίλη) αναστέλλει την απελευθέρω-
ση των διαβιβαστών. Η αμφεταμίνη διεγείρει 
την απελευθέρωση των διαβιβαστών κατεχο-
λαμίνης. Το δηλητήριο της αράχνης «μαύρη 
χήρα» προκαλεί υπεραπελευθέρωση και επο-
μένως ελάττωση και τελικά ένδεια της ACh.

6. Τροποποίηση της απελευθέρωσης μεταβι-
βαστών από προσυναπτικούς υποδοχείς
Η καφεΐνη συναγωνίζεται με την αδενοσίνη 
για τους προσυναπτικούς υποδοχείς, προλαμ-
βάνοντας έτσι τις ανασταλτικές επιδράσεις της 
δεύτερης.

7. Απενεργοποίηση της επαναπρόσληψης 
μεταβιβαστών Η κοκαΐνη και η αμφεταμίνη 
αναστέλλουν τους μηχανισμούς επαναπρόσλη-
ψης, παρατείνοντας έτσι τη συναπτική δραστη-
ριότητα. Μερικά αντικαταθλιπτικά αναστέλ-
λουν την επαναπρόσληψη σεροτονίνης. 8. Παρεμπόδιση του μεταβολισμού του μεταβιβαστή

Οι αναστολείς της μονοαμινικής οξειδάσης (MAOIs) αναστέλλουν 
ένζυμα, τα οποία κανονικά απενεργοποιούν μεταβιβαστές. Συνε-
πώς, ο  μεταβιβαστής παραμένει στη σύναψη περισσότερο και 
ασκεί μεγαλύτερη επίδραση.

Μυελίνη
Νευράξονας

Προσυ-
ναπτικός 
υποδοχέας

Ca2+

Na+

Μόρια 
διαβιβαστή

Συναπτικό 
κυστίδιο

Μεταφορέας

(β) Μετασυναπτικοί μηχανισμοί

(α) Προσυναπτικοί μηχανισμοί

1. Απενεργοποίηση μεταβιβαστή
Φάρμακα όπως η φυγοστιγμίνη 
αναστέλλουν την AChE και παρα-
τείνουν τη δραστηριότητα της ACh 
στη σύναψη.

2. Μεταβολή του αριθμού των με-
τασυναπτικών υποδοχέων
Η αλκοόλη αυξάνει τον αριθμό 
των υποδοχέων για τον ανασταλτι-
κό διαβιβαστή GABA.

3. Παρεμπόδιση υποδοχέων
Αντιψυχωσικά φάρμακα εμποδίζουν κά-
ποιους υποδοχείς ντοπαμίνης. Το κου-
ράριο, προερχόμενο από τους δηλητη-
ριώδεις βατράχους-σαΐτες, δεσμεύει τους 
νικοτινικούς υποδοχείς της ACh.

4. Ενεργοποίηση υποδοχέων
Η νικοτίνη ενεργοποιεί τους 
υποδοχείς της ACh. Το LSD 
είναι ένας αγωνιστής σε ορι-
σμένους υποδοχείς σεροτονί-
νης.

5. Τροποποίηση των δεύτερων αγγε-
λιαφόρων
Το λίθιο, το οποίο χρησιμοποιούνταν 
στη θεραπευτική αγωγή της διπολικής 
διαταραχής, αναστέλλει τον δεύτερο 
αγγελιαφόρο κυκλικό AMP.

Υποδοχέας 
ντοπαμίνης Νικοτίνη

Υποδοχέας 
ACh

Υποδοχέας 
σεροτονίνης

LSD Λίθιο
2ος αγγελιαφόρος

4.9 Βήματα στη συναπτική μεταβίβαση που επηρεάζονται από φάρμακα

Ίσως ο πιο πολυπόθητος από όλους τους νευροτροποποιητές είναι 
η καφεΐνη, την οποία λαμβάνουμε από τον καφέ και άλλα καφεϊνού-
χα ροφήματα (σε παγκόσμιο επίπεδο, καταναλώνουμε περίπου 400 
δισεκατομμύρια φλυτζάνια κάθε χρόνο). Η καφεΐνη δρα ως εξωγενής 
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νευροτροποποιητής, παρεμποδίζοντας την επίδραση ενός ενδογενούς 
νευροτροποποιητή, της αδενοσίνης. Συναγωνιζόμενη την αδενοσίνη 
για να πετύχει την πρόσβαση στους υποδοχείς Α

2Α
 της αδενοσίνης στις 

επιφάνειες των νευρώνων, η καφεΐνη παράγει μακροχρόνιες αλλαγές 
σε ένα εσωτερικό σηματοδοτικό μονοπάτι, το οποίο διαμεσολαβείται 
από μια πρωτεΐνη που ονομάζεται DARPP-32 (είναι εκπληκτικό ότι, 
η συντομογραφία της αναλύεται σε «ρυθμιζόμενη από ντοπαμίνη και 
κυκλικό AMP φωσφοπρωτεΐνη μοριακής μάζας 32.000») (Lindskog et 
al., 2002). Λόγω του ότι η αδενοσίνη κανονικά δρα στα προσυναπτικά 
τελικά κομβία για να αναστείλει την απελευθέρωση των διαβιβαστών 
κατεχολαμίνης, η καφεΐνη αυξάνει την απελευθέρωση κατεχολαμίνης, 
προκαλώντας εγρήγορση. (Είναι ενδιαφέρον ότι, μέσω διαφορετικής 
οδού, το διεγερτικό φάρμακο αμφεταμίνη μοιράζεται τη δράση για τη 
διευκόλυνση της απελευθέρωσης της κατεχολαμίνης).

Από που προέρχεται κανονικά η αδενοσίνη; Φαίνεται ότι, μερικές του-
λάχιστον κατεχολαμινεργικές συνάψεις συναπελευθερώνουν αδενοσίνη 
μαζί με το νευροδιαβιβαστή. Η αδενοσίνη προσδένεται σε υποδοχείς στο 
ίδιο προσυναπτικό τελικό κομβίο που την απελευθέρωσε, επομένως λέμε 
ότι η αδενοσίνη δρα σε αυτοϋποδοχείς. Ενδέχεται να μοιάζει παράξενο 
το ότι ένας νευρώνας που απελευθερώνει διαβιβαστή, θα απελευθέρωνε 
επίσης ένα νευροτροποποιητή, για να αναστείλει την απελευθέρωση δια-
βιβαστή, αλλά αυτός ο περίπλοκος τύπος τροποποίησης απελευθέρωσης 
διαβιβαστή είναι πιθανώς ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Τα φάρμακα ασκούν επιδράσεις στα μετασυναπτικά συμβάματα

Όπως έχουμε συζητήσει, τα μόρια των μετασυναπτικών υποδοχέων 
μπορούν να παρεμποδιστούν ή να ενεργοποιηθούν από ποικίλα φάρ-
μακα. Για παράδειγμα, το κουράριο παρεμποδίζει τους νικοτινικούς 
υποδοχείς της ACh. Λόγω του ότι οι συνάψεις μεαξύ των νεύρων και 
των σκελετικών μυών είναι νικοτινικοί, το κουράριο παραλύει όλους 
τους σκελετικούς μύες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που χρησιμο-
ποιούνται στην αναπνοή. Συζητήσαμε για αρκετά άλλα φάρμακα που 
επιδρούν στους μετασυναπτικούς υποδοχείς, όταν είχαμε περιγράψει 
τα διαφορετικά συστήματα νευροδιαβιβαστών, στην αρχή αυτού του 
κεφαλαίου. Η συμπεριφορά μπορεί να διασπάται όχι μόνον όταν η 
δράση διαβιβαστή-υποδοχέα παρεμποδίζεται, αλλά επίσης και όταν 
αυτή παρατείνεται. Παράγοντες που αναστέλλουν το ένζυμο ακετυλο-
χολινεστεράση (AchE) επιτρέπουν στην ACh να παραμένει ενεργός στη 
σύναψη και να μεταβάλλει το χρονισμό της συναπτικής μεταβίβασης. 
Οι επιδράσεις μπορεί να κυμαίνονται από ήπιες έως σοβαρές, ανάλογα 
με τον αντι-AChE παράγοντα και τη δοσολογία του.

Τα φάρμακα που επιδρούν στον εγκέφαλο μπορούν  
να διαιρεθούν σε λειτουργικές κατηγορίες

Τα πολυάριθμα φάρμακα που επιδρούν στον εγκέφαλο ταξινομούνται 
στη βάση και των ειδικών επιδράσεών τους επί της συμπεριφοράς και 
των φυσιολογικών τους δράσεων στον εγκέφαλο.  Στα εδάφια που ακο-
λουθούν, θα ανασκοπήσουμε με συντομία ορισμένες από τις μείζονες 
κατηγορίες των ψυχοδραστικών ουσιών.

Αντιψυχωσικά φάρμακα ανακουφίζουν από τα συμπτώματα  
της σχιζοφρένιας

Ενώ αρχικά, στη δεκαετία του ’50, θεωρήθηκε ότι ήταν αντιισταμινικό, 
η χλωροπρομαζίνη ανακαλύφθηκε τυχαία ότι περιορίζει ορισμένα από 
τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας. Η έντονη ερευνητική δραστηριότη-

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ
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τα που ακολούθησε, ταυτοποίησε αρκετά ακόμη αντιψυχωσικά φάρμα-
κα (γνωστά ως νευροληπτικά). Τα νευροληπτικά επαναστατικοποίησαν 
τη θεραπευτική αγωγή της σχιζοφρένειας, γιατί περιορίζουν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό πολλά από τα συμπτώματα, τα οποία δεν επιτρέπουν 
στους ασθενείς που υπόκεινται σε αυτή την παθολογική κατάσταση να 
ζουν ανεξάρτητα. Αυτά τα πρώτης γενιάς φάρμακα, ταξινομημένα ως 
τυπικά νευροληπτικά, μοιράζονται ένα καθοριστικό χαρακτηριστικό: 
δρουν ως εκλεκτικοί ανταγωνιστές των D

2
 υποδοχέων ντοπαμίνης. Ένα 

από τα πιο γνωστά τυπικά νευροληπτικά, η αλοπεριδόλη (Aloperidin), 
επιδεικνύει μια εκλεκτικότητα σχεδόν 100 φορές μεγαλύτερη για τους 
υποδοχείς D

2
, σε σχέση με αυτή για τους υποδοχείς D

1
.

Στη δεκαετία του ’90 είδαμε τον ερχομό των αντιψυχωσικών δεύτε-
ρης γενιάς, γνωστών ως άτυπων νευροληπτικών. Αυτά τα νεότερα φάρ-
μακα είναι επίσης αποτελεσματικά στη θεραπευτική αγωγή της σχιζο-
φρένειας, αλλά συγκεντρώνουν λιγότερες πιθανότητες να προκαλέσουν 
ανεπιθύμητες παρενέργειες, ιδίως τις κινητικές διαταραχές που τείνουν 
να συνοδεύουν τη μακροπρόθεσμη χρήση των τυπικών νευροληπτικών. 
Μερικά άτυπα νευροληπτικά, ιδίως η κλοζαπίνη, παρεμποδίζουν και 
αυτά ορισμένους υποδοχείς σεροτονίνης. Ένα μοναδικό χαρακτηριστι-
κό της κλοζαπίνης είναι ότι μειώνει τα επιπρόσθετα συμπτώματα (τα 
οποία ονομάζονται αρνητικά συμπτώματα, δείτε τον Πίνακα 16.2) που 
τα τυπικά νευροληπτικά συνήθως δεν βελτιώνουν. ∆υστυχώς, παρά την 
πρόοδο σε αυτή τη θεραπευτική αγωγή, η σχιζοφρένεια παραμένει ένα 
μείζον πρόβλημα υγείας. Θα επιστρέψουμε στο θέμα της σχιζοφρένει-
ας και της θεραπευτικής της αγωγής στο Κεφάλαιο 16.

Τα αντικαταθλιπτικά ανακουφίζουν από χρόνια προβλήματα  
της διάθεσης

Οι διαταραχές της διάθεσης, ή αλλιώς συναισθηματικές διαταραχές, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον συνηθισμένων από το σύνολο των 
ψυχιατρικών παραπόνων. Σε διάστημα ενός χρόνου, το 5,8% περίπου 
των ανδρών και το 9,5% των γυναικών, θα βιώσει ένα σημαντικό επει-
σόδιο κατάθλιψης, η οποία είναι η πλέον διαδεδομένη συναισθηματική 
διαταραχή (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, 2001).

Η πρώτη γενιά αποτελεσματικών αντικαταθλιπτικών φαρμακευ-
τικών σκευασμάτων, που αναπτύχθηκαν στη δεκαετία του ’50, ήταν 
οι αναστολείς μονοαμινικής οξειδάσης (MAOIs). Τα σύγχρονα αντι-
καταθλιπτικά MAOI περιλαμβάνουν την τρανυλκυπρομίνη και την 
ισοκαρβοξαζίδη. Θυμηθείτε ότι μια από τις μείζονες δραστηριότητες 
των MAOs είναι η διάσπαση των μονοαμινικών νευροδιαβιβαστών στις 
συνάψεις, μειώνοντας περαιτέρω την δραστηριότητα του διαβιβαστή 
(δείτε την Εικόνα 4.9). Αναστέλλοντας τη μονοαμινική οξειδάση, τα 
φάρμακα MAOI επιτρέπουν στους μονοαμινικούς νευροδιαβιβαστές 
να συσσωρεύονται στις συνάψεις και έτσι προκύπτει μια συσχετιζόμενη 
βελτίωση της διάθεσης.

Η αύξηση της διαθεσιμότητας της μονοαμίνης στις συνάψεις φαί-
νεται ότι είναι μια δραστηριότητα-κλειδί όλων των αντικαταθλιπτικών. 
Η δεύτερη γενιά αντικαταθλιπτικών -τα τρικυκλικά- καταπολεμούν 
την κατάθλιψη αυξάνοντας το συναπτικό περιεχόμενο σε νορεπινεφρί-
νη και σεροτονίνη. Καθώς έχουν ονομασθεί σύμφωνα με τη μοριακή 
τους δομή, μορφής τριών δακτυλίων, τα τρικυκλικά όπως η ιμιπραμίνη 
(Tofranil) δρουν παρεμποδίζοντας την επαναπρόσληψη των νευροδι-
αβιβαστών στα προσυναπτικά τελικά κομβία των νευραξόνων. Αντικα-
ταθλιπτικά που αναπτύχθηκαν πολύ πρόσφατα, όπως η φλουοξετίνη 
(Prozac) η σεντραλίνη (Zoloft) και η σιταλοπράμη (Celexa), ταξινομού-
νται ως εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs). 

ΚΛΙΝΙΚΟ 
ΖΗΤΗΜΑ
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Hόραση προσφέρει φοβερά πλεο- 
νεκτήματα για ζωτικές συμπεριφο- 
ρές, όπως η ανεύρεση της τροφής, 

η αποφυγή των αρπακτικών, η ανεύρεση 
συντρόφου για ζευγάρωμα και η εντόπιση 
ενός καταφυγίου. Έτσι έχουν εξελιχθεί διά-
φορα οπτικά συστήματα, που διαφέρουν σε 
μερικές πλευρές, αλλά είναι παρόμοια σε 
άλλες. Πέρα από την εξυπηρέτηση βασικών 
αναγκών, η όραση μας προσφέρει την ηδονή 
της φύσης και της τέχνης, τη μελέτη και τη 
γραφή και με αυτήν παρακολουθούμε κινη-
ματογράφο και τηλεόραση. Επειδή η όραση 
είναι τόσο σημαντική, πολλή προσπάθεια 
απαιτείται για να βελτιωθεί, να εμποδιστεί η 
επιδείνωσή της και συχνά να αποκατασταθεί 
η όραση σε έναν τυφλό. 

Όμως, ο μεγάλος όγκος των οπτικών 
πληροφοριών θέτει ένα σοβαρό πρόβλημα. 
Βλέποντας τον κόσμο γύρω, είναι σαν να συ-
γκρίνεις το να προσπαθείς να πιεις νερό από 
έναν καταρράκτη. Πώς το οπτικό σύστημα 
αποφεύγει την υπερροή των πληροφοριών 
που εισέρχονται στους οφθαλμούς; Η απά-
ντηση φαίνεται να είναι ότι η οπτική αντί-
ληψη κάθε είδους εξαρτάται από το πώς οι 
οφθαλμοί του και ο εγκέφαλός του εξελίχθη-
καν για να επεξεργάζονται πληροφορίες για 
το φως και να προσαρμοστούν στις πλευρές 
που είναι πιθανόν να είναι σημαντικές για 
την επιβίωσή του. 

∆ιαφορετικά είδη διεργασίας μας επιτρέπουν να δούμε το σχήμα, το χρώμα, τη 
θέση και την απόσταση των αντικειμένων στο οπτικό πεδίο και να αναγνωρίζουμε 
αντικείμενα. Η έρευνα στην όραση είναι ένα από τα πιο ενεργά πεδία της βιολογικής 
ψυχολογίας και των νευροεπιστημών, όπως πρέπει να είναι, μια και το 1/3 περίπου του 
ανθρώπινου εγκεφαλικού φλοιού ασχολείται με την ανάλυση των οπτικών ερεθισμάτων 
και την αντίληψή τους. Ο σκοπός μας στο κεφάλαιο αυτό είναι να αναλύσουμε κάποιες 
από τις προκλήσεις, τα επιτεύγματα και τους ενθουσιασμούς του πεδίου αυτού. 

Η όραση παρέχει πληροφορίες για το σχήμα, το χρώμα,  
την εντόπιση, την κίνηση και την ταυτότητα των αντικειμένων 

Αν και είμαστε οικείοι με την όραση, διότι τη χρησιμοποιούμε κάθε μέρα, μερικά χα-
ρακτηριστικά της οπτικής αντίληψης δεν είναι έμμεσα κατανοητά. Η καλή κατανόηση 
του οπτικού συστήματος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πολλά από τα εκπληκτικά 
αυτά φαινόμενα. 

Leonard Koscianski, Carrie of Cockeysville, 1998
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Η αντίληψη της μορφής και η ταυτοποίηση των αντικειμένων 
αποτελούν σύνθετα επιτεύγματα 

Όλη η περιοχή που μπορείτε να δείτε χωρίς να κινήσετε την κεφαλή 
ή τους οφθαλμούς σας ονομάζεται οπτικό πεδίο. Μόνο με μία ματιά, 
μπορείτε να αντιληφθείτε τις λεπτομέρειες των αντικειμένων με ακρί-
βεια, μόνο στο κέντρο του οπτικού σας πεδίου. ∆εν έχουμε συνήθως 
αντίληψη του φαινομένου αυτού, λόγω του ότι κινούμε το βλέμμα 
μας ταχέως, όπως βλέπουμε μία σκηνή ή διαβάζουμε ένα κείμενο. 
Έτσι δημιουργούμε κάποιο είδος κολάζ λεπτομερών σκηνών. Αλλά 
δοκιμάστε να κρατήσετε τους οφθαλμούς σας καρφωμένους σε ένα 
γράμμα στο κέντρο της γραμμής και στη συνέχεια προσπαθήστε να 
διαβάσετε μία λέξη στη διπλανή σελίδα. Θα το βρείτε δύσκολο λόγω 
του ότι η οπτική οξύτητα μειώνεται ταχέως από το κέντρο του οπτι-
κού πεδίο προς την περιφέρεια. Η διαφορά αυτή στην οξύτητα κατά 
μήκος του οπτικού πεδίου είναι η αιτία που το βλέμμα σας πρέπει να 
πηγαίνει από μέρος σε μέρος στη γραμμή του διαβάσματος. 

Εάν ένα ερέθισμα εμφανίζεται αιφνίδια μακριά από το κέντρο του 
οπτικού πεδίου, μετακινούμε την κατεύθυνση της όρασής μας, βάζο-
ντας το καινούργιο ερέθισμα στο κέντρο του οπτικού πεδίου, όπου 
μπορούμε να το δούμε ξεκάθαρα. Όταν θα εξετάσουμε το κύκλωμα 
του αμφιβληστροειδούς και των υψηλότερων σταθμών του οπτικού 
συστήματος λίγο αργότερα, θα μάθουμε γιατί η όραση είναι τόσο 
πολύ πιο οξεία στο κέντρο του οπτικού πεδίου. 

Εάν εξετάσουμε το οπτικό πεδίο κάθε οφθαλμού χωριστά, θα 
βρούμε ένα τυφλό σημείο περίπου 16° προς την κροταφική (πλάγια) 
πλευρά του σημείου προσήλωσης. Το τυφλό σημείο είναι σχετικά 
μεγάλη, διαμέτρου περίπου 5° (λόγω του ότι ο οφθαλμός είναι σχεδόν 
σφαιρικός, θεωρείται συμβατικό να αναφέρεται κανείς σε εντοπίσεις 
σε αυτόν χρησιμοποιώντας μοίρες). Χρησιμοποιήστε την Εικόνα 10.1 
για να βρείτε το τυφλό σημείο του οπτικού πεδίου του δεξιού οφθαλ-
μού σας. 

Ο αμφιβληστροειδής, ένα στρώμα ιστού που καλύπτει την εσωτε-
ρική επιφάνεια του οφθαλμού, περιέχει εκατομμύρια φωτοευαίσθη-

10.1 Το τυφλό σημείο Για 
τον εντοπισμό του τυφλού ση-
μείου, κρατείστε τη σελίδα σε 
απόσταση περίπου 10-12 cm. 
Κλείστε το αριστερό σας μάτι 
και επικεντρώστε με το δεξιό 
μάτι στο Χ. Στο (α), η μεσαία 
δεξιά κουκίδα θα πρέπει να 
εξαφανισθεί. Στο (β), όταν τοπο-
θετήσετε το χάσμα στο τυφλό 
σημείο σας θα δείτε μια συνεχή 
και όχι διακεκομμένη γραμμή. 
(Ίσως χρειασθεί να μετακινήσε-
τε τη σελίδα μπρος ή πίσω για 
να εντοπίσετε το τυφλό σημείο 
σας).

(α)

(β)



 ΟΡΑΣΗ 367

των υποδοχέων και η αιτία του τυφλού σημείου είναι ότι δεν υπάρ-
χουν υποδοχείς σε μία περιοχή που καλείται οπτική θηλή (Εικόνα 
10.2). Η οπτική θηλή, που βρίσκεται περίπου 16° προς τη ρινική 
πλευρά του κέντρου του αμφιβληστροειδούς, είναι εκεί που οι ίνες 
του οπτικού νεύρου εξέρχονται από τον οφθαλμό. Λόγω του ότι δεν 
υπάρχουν υποδοχείς στην περιοχή αυτή, δεν μπορούμε να δούμε 
οτιδήποτε στο αντίστοιχο κροταφικό τμήμα του οπτικού πεδίου. Η 
οπτική θηλή στην ρινική πλευρά του αμφιβληστροειδούς προκαλεί το 
τυφλό σημείο στην κροταφική πλευρά του οπτικού πεδίου λόγω του 
ότι ο οφθαλμός αντιστρέφει την εικόνα του αμφιβληστροειδούς, από 
αριστερά προς τα δεξιά, όπως φαίνεται στην Εικόνα 10.2· η εικόνα 
στον αμφιβληστροειδή επίσης αναστρέφεται από την κορυφή προς 
τη βάση. 

Το τυφλό σημείο δεν εμφανίζεται ως σκοτεινή κηλίδα. Είναι απλά 
μία περιοχή από την οποία δεν μπορούμε να έχουμε οπτικές πληρο-
φορίες. Βρείτε το τυφλό σημείο χρησιμοποιώντας πάλι την Εικόνα 
10.1α και τοποθετήστε ένα μολύβι ώστε το κέντρο του να πορεύεται 
κάθετα δια του τυφλού σημείου. Βλέπετε ένα χάσμα στο μολύβι όταν 
τέμνεται με το τυφλό σημείο; Όχι. ∆εν λαμβάνετε καμία πληροφο-
ρία από το τυφλό σημείο και αντιλαμβάνεστε ένα πλήρες μολύβι. Το 
σύστημα αντίληψής σας πληρώνει το κενό με ερεθίσματα από την 
περιβάλλουσα περιοχή. 

Εάν τοποθετήσετε το έλλειμμα της γραμμής στην εικόνα 10.1β στο 
τυφλό σας σημείο, θα δείτε τη γραμμή ως συνεχή διότι το χάσμα δεν 
είναι ορατό. Παρομοίως, αν κρατήσετε τον αριστερό σας οφθαλμό 
κλειστό και κοιτάξετε σε μία ομοιόμορφη περιοχή ή σε ανομοιόμορ-
φες περιοχές με τον δεξί σας οφθαλμό, δεν θα διαπιστώσετε κανέ-
να χάσμα στο οπτικό σας πεδίο. Ένα απομονωμένο ερέθισμα όμως 
(όπως μία στιγμή στην Εικόνα 10.1α) μπορεί να εξαφανιστεί στο 
τυφλό σημείο. Ο βασιλιάς Κάρολος Ι της Αγγλίας λέγεται ότι διασκέ-
δαζε «αποκεφαλίζοντας» μερικούς αυλικούς του με τον τρόπο αυτό, 
πριν πραγματικά αποκεφαλιστεί ο ίδιος. 

Αντιλαμβανόμαστε μία απλή μορφή ως τρίγωνο ή αναγνωρίζουμε 
το πρόσωπο ενός φίλου τόσο γρήγορα και εύκολα, ώστε δεν καταλα-
βαίνουμε ότι αυτά τα τόσο σύνθετα γεγονότα απαιτούν επεξεργασία 
σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου. Οι περισσότερες από τις μορφές 
που διακρίνουμε είναι εμβυθισμένες σε σύνθετα πεδία αντικειμένων· 
ο διαχωρισμός μία συγκεκριμένης μορφής για να την προσέξουμε και 

Αιμοφόρα 
αγγεία

Κόρη

Κερατοειδής

Ακτινωτός μυς
Σκληρός

Χοριοειδής

Αμφιβλη-
στροειδής

Ωχρά κηλίδα

Οπτική θηλή

Οπτικό 
νεύρο

Φακός

Ίρις

10.2 Ο οφθαλ-
μός του ανθρώ-
που 
Ο δεξιός οφθαλ-
μός απεικονίζεται 

εκ των άνω σε εγκάρσια 
τομή. Το είδωλο στον 
αμφιβληστροειδή είναι 
ανεστραμμένο εκ του άνω 
προς τα κάτω και από δεξιά 
προς τα αριστερά. Το κενό 
στο σημείο από όπου εξέρ-
χεται το οπτικό νεύρο είναι 
η οπτική θηλή, όπου δεν 
υπάρχουν υποδοχείς.
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