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Βασικές έννοιες και μεθοδολογικά 
θέματα
Μέχρι προσφάτως, το μεγαλύτερο μέρος της 
έρευνας στο πεδίο της θυμικής νευροεπιστή-
μης περιελάμβανε μελέτες βλαβών, φαρμακο-
λογικούς χειρισμούς και ηλεκτροφυσιολογικές 
μελέτες οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί σε 
εργαστηριακά πειραματόζωα και εθελοντές 
ανθρώπους. Οι μελέτες αυτές παρείχαν το 
βασικό υπόβαθρο για την κατανόηση των νευ-
ροβιολογικών μηχανισμών που μετέχουν στην 
αντίληψη και στη δημιουργία των θυμικών 
καταστάσεων. Η εισαγωγή της τομογραφίας 
εκπομπής ποζιτρονίων ή ΤΕΠ (Positron Emis-
sion Tomography-- PET) και της λειτουργικής 
μαγνητικής τομογραφίας ή λΜΤ  (functional 
Magnetic Resonance Imaging-- fMRI) έχει 

προκαλέσει μεγάλο ενθουσιασμό στο πεδίο 
αυτό. Οι σύγχρονες νευροαπεικονιστικές τε-
χνικές καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση της 
δραστηριότητας και των λειτουργικών συνδέ-
σεων σε ολόκληρο τον εγκέφαλο του ανθρώ-
που και, για τον λόγο αυτό, θεωρήθηκαν ως 
μοναδικά εργαλεία εν συγκρίσει προς άλλες 
μεθόδους για τη διερεύνηση των νευροφυσι-
ολογικών αντιστοίχων θυμικών καταστάσε-
ων του ανθρώπου (Hamann, 2012). Ωστόσο, 
ο αρχικός ενθουσιασμός στο πεδίο σύντομα 
έδωσε τη θέση του στην απογοήτευση και στη 
σύγχυση. Αν και πραγματοποιήθηκαν πολλές 
μελέτες τα τελευταία χρόνια, το γεγονός ότι 
χρησιμοποίησαν ένα μεγάλο εύρος διαφορετι-
κών πειραματικών πρωτοκόλλων (π.χ. θέαση 
συγκινησιακών εικόνων/λέξεων/εκφράσεων 
προσώπου, ακρόαση συγκινησιακής μουσικής, 
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αυτοβιογραφική ανάκληση, εξαρτημένη μάθη-
ση φόβου, κ.λπ..) και, από την άλλη πλευρά, 
το γεγονός ότι εστιάζονταν μόνο στις θυμικές 
καταστάσεις (π.χ. φόβος) ή σε ένα συγκεκρι-
μένο υποσύνολο του πληθυσμού (π.χ. άνδρες) 
είναι ίσως οι λόγοι που δεν έχει ακόμη προκύ-
ψει ασφαλής γνώση για τα βασικά νευρωνικά 
δίκτυα των θυμικών καταστάσεων. 

Η αναγνώριση των λειτουργικών δικτύων 
του θυμικού έχει προβλήματα, όχι μόνο για λό-
γους τεχνικής  τάξεως αλλά και για άλλους, 
ίσως πιο θεμελιώδεις, λόγους. Δεν υπάρχει το-
μέας στην ψυχολογία ή στις νευροεπιστήμες 
που να πάσχει περισσότερο από εννοιολογική 
ασυμφωνία από τον τομέα του θυμικού. Ως 
εκ τούτου, η προσπάθεια αποκαταστάσεως 
κάποιας τάξεως εδώ δεν είναι ζήτημα σχολα-
στικότητας ή μάταιης θεωρητικολογίας αλλά 
ένα θέμα αναγκαιότητας εάν πρέπει να γίνει   
μια αρκετά σαφής εκτίμηση της ερευνητικής 
δραστηριότητας στον τομέα  αυτόν. 

Όταν ένα άτομο βιώνει μια θυμική κα-
τάσταση, η διεργασία μπορεί να χωριστεί σε 
τρία διακριτά στάδια: την αξιολόγηση και 
αναγνώριση (είτε συνειδητή είτε ασυνείδη-
τη) ενός ερεθίσματος με δυνάμει θυμικό πε-
ριεχόμενο μετά την αρχική του παρουσίαση, 
την παραγωγή μιας θυμικής καταστάσεως ως  
αποκρίσεως στο ερέθισμα το οποίο προκαλεί 
την κατάσταση και, τέλος, τη ρύθμιση της θυ-
μικής καταστάσεως που μπορεί να περιλαμβά-
νει αναστολή ή τροποποίηση των πρώτων δύο 
σταδίων με σκοπό την παραγωγή συμβατής με 
το πλαίσιο συμπεριφοράς (Phillips, Drevets, 
Rauch, & Lane, 2003). Η γένεση μιας θυμικής 
καταστάσεως με τη σειρά της περιλαμβάνει 
δύο σύνολα αντιδράσεων. Το πρώτο περιλαμ-
βάνει σωματικές αντιδράσεις που είναι δυνα-
τόν να καταγραφούν αντικειμενικώς,  όπως οι 
αυτόνομες,   οι νευροενδοκρινικέςς, οι ορμονι-
κές και οι συμπεριφορικές αποκρίσεις (π.χ. μι-
μική προσώπου , νευματικές, φωνητικές). Θα 
αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο σύνολο των 
αντιδράσεων αυτών ως συγκίνηση. Το δεύτε-
ρο σύνολο είναι  εκείνο των υποκειμενικών 
αισθημάτων που χαρακτηρίζουν κάθε γνήσια 
θυμική κατάσταση, τα οποία περιλαμβάνουν 
τα αισθήματα τα οποία απορρέουν από τις 
σωματικές αντιδράσεις, αντιλήψεις ή σκέψεις 
ή αναμνήσεις που μπορεί να έχουν προκαλέσει 
τις αντιδράσεις, ενδεχομένως τις σκέψεις αντι-

μετωπίσεως της καταστάσεως. καθώς επίσης,  
τη μοναδική θυμική απόχρωση που μετασχη-
ματίζει το σύνολο των υποκειμενικών εμπει-
ριών σε κάτι ποιοτικώς διαφορετικό από ένα 
απλό σύνολο αισθημάτων ή σκέψεων. Θα ανα-
φερόμαστε στο συγκεκριμένο σύνολο τέτοιων 
αντιδράσεων ως συναίσθημα. Οι σωματικές 
αντιδράσεις (η συγκίνηση) είναι δείκτες του 
συναισθήματος. Κατά την παρουσία τους, το 
τελευταίο είναι πιθανότερο να αποκαλύπτεται, 
αν και είναι πάντοτε πιθανόν για κάποιες συ-
γκινησιακές αντιδράσεις να συμβαίνουν χωρίς 
να ακολουθούνται από συναίσθημα. Είναι λι-
γότερο πιθανόν ένα συναίσθημα να αποκαλύ-
πτεται χωρίς κάποιο ίχνος συγκινήσεως (δηλ.. 
χαρακτηριστικές σωματικές αντιδράσεις). 
Έτσι, παραδείγματος χάριν, ένα απειλητικό 
ερέθισμα που προκαλεί έναν αριθμό φυσιο-
λογικών αποκρίσεων, όπως πάγωμα, αλλαγές 
στον καρδιακό ρυθμό, στην αρτηριακή πίεση 
ή στην αναπνοή , ή παραγωγή  στεροειδών 
ορμονών, με όλα τα προαναφερθέντα να απο-
τελούν μια τυπική συγκινησιακή αντίδραση 
στην απειλή (βλ. π.χ. Sharpley & Bitsika, 2010) 
, είναι πιθανόν αλλά όχι βέβαιο να οδηγεί στο 
συναίσθημα του φόβου. 

Με δεδομένους τους ορισμούς αυτούς, ο 
ισχυρισμός ότι έχουμε αναγνωρίσει το νευ-
ρωνικό δίκτυο της θυμικής καταστάσεως του 
φόβου, παραδείγματος χάριν, λόγω της παρα-
τηρήσεως ότι κατά τη διάρκεια της απεικονι-
στικής εξετάσεως υπήρχε αύξηση του καρδια-
κού ρυθμού ή επίταση της ηλεκτροδερμικής 
απαντήσεως δεν είναι δικαιολογημένη, παρά 
μόνο αν υπάρχει επιπρόσθετη ένδειξη ότι το 
συναίσθημα του φόβου είχε επίσης βιωθεί. 
Παρομοίως, ο ισχυρισμός ότι έχουμε ανα-
γνωρίσει το νευρωνικό δίκτυο του φόβου 
απουσία οποιασδήποτε συγκινησιακής (π.χ. 
σωματικής) αντιδράσεως και ενδείξεως ότι το 
συναίσθημα είχε βιωθεί, είναι ακόμη λιγότερο 
δικαιολογημένος. Επιπλέον, δεδομένου ότι το 
συναίσθημα είναι κάτι περισσότερο από κά-
ποιες σωματικές αισθήσεις ή κάποιες σκέψεις, 
ο ισχυρισμός ότι κάποιος έχει αναγνωρίσει 
το νευρωνικό δίκτυο του φόβου (ή οποιασ-
δήποτε άλλης θυμικής καταστάσεως) απλώς 
διότι κάποια αισθήματα ή κάποιες σκέψεις ή 
κάποια αντιλήμματα που συχνά σχετίζονται 
με τον φόβο έχουν βιωθεί κατά τη διάρκεια 
της απεικονιστικής εξετάσεως δεν μπορεί, και 
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πάλι, να δικαιολογηθεί. Οι αντιλήψεις, τα αι-
σθήματα και οι σκέψεις αυτές καθαυτές είναι 
νοητικές οντότητες που μπορούν να συμβούν 
και συχνά όντως συμβαίνουν χωρίς καμία 
θυμική απόχρωση: η αντίληψη ενός πτώμα-
τος σε αποσύνθεση μπορεί να οδηγεί ή να 
μην οδηγεί στο συναίσθημα της απέχθειας. 
η μνήμη μιας προσβολής μπορεί να οδηγεί ή 
να μην οδηγεί στο συναίσθημα του θυμού. η 
αναμονή μιας συναντήσεως μπορεί να οδηγεί 
ή να μην οδηγεί στο συναίσθημα της ευτυχίας, 
για τον απλό λόγο ότι ένα συναίσθημα απο-
τελείται από τέτοιες αντιλήψεις, μνήμες και 
αισθήσεις αλλά μόνο όταν “χρωματίζονται” 
από τη διακριτή αλλά κατά τα άλλα μη δυσπε-
ρίγραπτη θυμική ποιότητα. Η παρουσία ενός 
συναισθήματος μπορεί να συναχθεί από τους 
αντικειμενικούς, συγκινησιακούς δείκτες και 
τις υποκειμενικές αναφορές των αισθημάτων 
και των σκέψεων, αλλά με ασφάλεια μπορεί 
να συναχθεί μόνο όταν αυτά συνοδεύονται 
από υποκειμενική επίσης αναφορά ότι ένα 
συγκεκριμένο συναίσθημα (φόβος, χαρά, ή 
οτιδήποτε σχετικό)  είχε όντως βιωθεί. Χωρίς 
την επιβεβαίωση που παρέχεται από τέτοιες 
αναφορές, κάποιος μπορεί δικαιολογημένα 
να υποστηρίξει μόνο ότι έχει απεικονίσει τα 
νευρωνικά δίκτυα των σκέψεων ή των αισθη-
μάτων αλλά όχι των συναισθημάτων. 

 Συμπερασματικά, οποιοδήποτε πείραμα το 
οποίο σχεδιάζεται για να ανιχνεύσει την ειδι-
κή εγκεφαλική ενεργοποίηση που αντιστοιχεί 
σε μια θυμική κατάσταση πρέπει να αναπα-
ραγάγει στο εργαστήριο τόσο τα φυσιολογι-
κά σημεία μιας συγκεκριμένης συγκινήσεως 
όσο και το υποκειμενικό συναίσθημα. Η συ-
γκεκριμένη εγκεφαλική ενεργοποίηση πρέπει 
επίσης να αποκλείει, μέσω της χρήσεως των 
απαραιτήτων συνθηκών ελέγχου, οποιαδήπο-
τε άλλη ενεργοποίηση που σχετίζεται με το 
πρώτο στάδιο της θυμικής διεργασίας, δηλα-
δή την αξιολόγηση και την αναγνώριση του 
ερεθίσματος οι οποίες πυροδοτούν τη θυμική 
κατάσταση, καθώς οι διεργασίες αυτές δεν 
είναι ειδικές για το θυμικό αλλά είναι σχετι-
κές με την επεξεργασία όλων των αισθητικών 
ερεθισμάτων. 

Πρέπει να γίνει σαφές εδώ ότι η μελέτη 
των νευρωνικών αντιστοίχων των θυμικών 
καταστάσεων βασίζεται στη ρητή παραδοχή 
ότι η ποιότητα η οποία καθιστά τις νοητικές 

καταστάσεις ή τις καταστάσεις αισθήσεως, 
αντιλήψεως, αναμνήσεως ή σκέψεως θυμικές, 
έχει δικό της νευρωνικό μηχανισμό. Αυτός ο 
ισχυρισμός καθιστά εύλογη την απεικόνιση 
των λειτουργικών δικτύων των θυμικών κατα-
στάσεων. Εάν ο ισχυρισμός αυτός δεν ευστα-
θεί, τότε όλα όσα ο καθένας έχει την ελπίδα 
να αποκαλύψει μέσω της νευροαπεικονίσεως 
είναι τα δίκτυα της αντιλήψεως ή της σκέψεως 
ή της αναμνήσεως αλλά όχι του θυμικού. 

Ένα σχετικό θέμα στη μελέτη του θυμικού 
στον άνθρωπο αφορά τη διάκριση ανάμεσα 
στην εξαγωγή συμπερασμάτων για τη συναι-
σθηματική κατάσταση των άλλων βάσει μιας 
σειράς στοιχείων, όπως ιδιομορφίες, στάσεις, 
εκφράσεις του προσώπου, τόνος της φωνής 
και άλλα και στη βίωση μιας τέτοιας κατα-
στάσεως. Οι περισσότερες μελέτες νευροα-
πεικονίσεως χρησιμοποιούν “ερεθίσματα που 
προκαλούν συγκίνηση”¨ για τη μελέτη του 
θυμικού, υποθέτοντας ότι τα ερεθίσματα αυτά 
θα δημιουργήσουν την κατάλληλη θυμική κα-
τάσταση. Αλλά αν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι 
η κατάσταση έχει όντως δημιουργηθεί, οι χάρ-
τες εγκεφαλικής ενεργοποιήσεως που προκύ-
πτουν δεν είναι δυνατόν να αντιπροσωπεύουν 
τα ειδικά για το θυμικό εγκεφαλικά δίκτυα. 
Και η δημιουργία μιας γνήσιας θυμικής κατα-
στάσεως στο εργαστήριο είναι ένας δύσκολος 
άθλος για να επιτευχθεί στο πλαίσιο της πει-
ραματικής εξετάσεως: ο γνήσιος φόβος ή η 
αποστροφή ή ο πόθος ή η ευφορία συνήθως 
δεν επηρεάζονται από τις οδηγίες ενός πειρα-
ματιστή,  όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό κε-
φάλαιο. Άλλες μελέτες χρησιμοποιούν εικόνες 
ανθρώπων οι οποίοι εκφράζουν συγκεκριμένες 
συγκινήσεις για να προκαλέσουν ενεργοποίη-
ση των ειδικών για το θυμικό δικτύων. Αλλά 
αν τα δίκτυα αυτά θα σχετίζονται με το θυμι-
κό δεν είναι σαφές, εκτός εάν αποδειχθεί ότι 
πυροδοτούν την ίδια θυμική κατάσταση στο 
άτομο που βλέπει τις εικόνες. Διαφορετικά, 
μπορεί μόνο να αντιπροσωπεύουν τα δίκτυα 
της αντιλήψεως, εκτός αν αποδειχθεί ότι η 
αντίληψη των συναισθημάτων και συγκινή-
σεων απαιτεί ένα διαφορετικό δίκτυο από την 
αντίληψη οποιωνδήποτε άλλων συνθέτων 
ερεθισμάτων.

Εξίσου αν όχι πιο προβληματική είναι η 
απεικόνιση των δικτύων πιο συνθέτων και 
περισσότερο ιδιοσυγκρασιακών θυμικών κα-
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ταστάσεων όπως είναι τα συναισθήματα ηθι-
κής ή θρησκευτικότητας, πόσο μάλλον αφού 
τέτοιες καταστάσεις είναι σχεδόν αδύνατον 
να οριστούν λεκτικώς και πολύ περισσότε-
ρο να προκληθούν μέσω ειδικών δοκιμασιών 
ενεργοποιήσεως. Κάποιες τέτοιες καταστάσεις 
είναι μόνο φαινομενικά σύνθετες. Ένα παρά-
δειγμα μιας τέτοιας καταστάσεως είναι εκείνη 
που πιθανώς βιώνουν  οι ψεύτες η οποία απαι-
τεί  μεθόδους “ανιχνεύσεως ψεύδους” για την 
επαλήθευσή της. Στις πραγματικές καταστά-
σεις, τα ψέματα ανιχνεύονται (ή μάλλον συ-
μπεραίνονται) βάσει των αυτόνομων αποκρί-
σεων οι οποίες πυροδοτούνται από τα πιθανά 
συναισθήματα ενοχής ή φόβου ότι κάποιος 
“συνελήφθη ψευδόμενος” ή του άγχους το 
οποίο βιώνει το ψευδόμενο άτομο. Συνεπώς, 
εάν κάποιο άτομο σε εργαστήριο νευροαπει-
κονίσεως μπορούσε να παρακινηθεί να πει ψέ-
ματα και να αισθάνεται ενοχή ή φόβο για το 
ψέμα, ακολουθώντας τις οδηγίες του πειραμα-
τιστή, και εάν οι σχηματισμοί ενεργοποιήσεως 
οι οποίοι  είναι ειδικοί για το συναίσθημα αυτό 
επρόκειτο να βρεθούν, τότε και μόνο τότε θα 
έπρεπε οι σχηματισμοί ενεργοποιήσεως που 
απεικονίζονται να αποδίδονται στο συναίσθη-
μα που βιώνεται. Αλλά ακόμη και τότε δεν θα 
έπρεπε να αποδίδονται στην κατάσταση της 
ενοχής παρά μόνο εάν ήταν ήδη γνωστό ότι 
οι σχηματισμοί δεν είναι εκείνοι του άγχους 
ή του φόβου. 

Το τελευταίο θέμα που επιτείνει τη σύγ-
χυση στη μελέτη των νευροβιολογικών αντι-
στοίχων των θυμικών καταστάσεων είναι η τα-
ξινόμησή τους. Από τη μία πλευρά, η βασική 
θεωρία της συγκινήσεως φαίνεται να προέρ-
χεται από την ψυχολογική θεωρία δυνατοτή-
των (faculty psychology) η οποία εμφανίστηκε 
στα μέσα του 19ου αιώνα και υποστηρίζει ότι 
ο νους χωρίζεται σε διακριτές νοητικές κατη-
γορίες όπως θυμικές καταστάσεις (π.χ.  θυμό,  
αποστροφή,  φόβο,  ευτυχία,  λύπη,  κ.λπ.) , 
νοητικές λειτουργίες (π.χ. μνήμη,  προσο-
χή, κ.λπ.) και  αντιλήμματα (π.χ. οι εικόνες, 
οι ήχοι, κλπ.) (βλ. π.χ. Lindquist & Barrett, 
2012). Από την άλλη πλευρά, οι διαστασια-
κές θεωρίες του θυμικού (Barrett, 1998; Gable 
& Harmon-Jones, 2010; Gerber et al., 2008; 
Lang & Bradley, 2010) υποστηρίζουν ότι όλες 
οι θυμικές καταστάσεις πρέπει να αντιπροσω-
πεύονται από έναν αριθμό διαστάσεων, όπως 

η συγκινησιακή διέγερση (δηλ., ένταση της 
συγκινήσεως, ηρεμία έναντι ενθουσιασμού), 
το ποιόν του συναισθήματος (θετικό έναντι 
αρνητικού) ή η προσέγγιση/υποχώρηση σε 
συνδυασμό με νοητικές διεργασίες, όπως η 
εκτίμηση και απόδοση του νοήματός τους. 
Η σύγχυση αυτή των ορισμών επηρεάζει τον 
σχεδιασμό και την ερμηνεία των μελετών 
λειτουργικής απεικονίσεως. Παραδείγματος 
χάριν, μια μελέτη της νευροφυσιολογίας του 
φόβου πρέπει να διερευνά συγκεκριμένα νευ-
ρωνικά αντίστοιχα του συναισθήματος του 
φόβου συμφώνως προς τη μία θεωρία, και τα 
νευρωνικά αντίστοιχα των συναισθημάτων 
αρνητικής ποιότητας τα οποία δεν αντιστοι-
χούν μόνον στον φόβο αλλά σε όλα τα αρνη-
τικά συναισθήματα βάσει της άλλης θεωρίας. 

Τέλος, υπάρχει μια πλήρως μη ταξινομική 
προσέγγιση στα πλαίσια της οποίας οι θυμικές 
καταστάσεις δεν διαφοροποιούνται αλλά όλες 
ανάγονται σε ένα κοινό σύνολο νευρωνικών 
δικτύων. Ένα παράδειγμα της προσεγγίσε-
ως αυτής είναι η μελέτη των Kober και συν. 
(2008) οι οποίοι πραγματοποίησαν μια μετα-α-
νάλυση 162 νευροαπεικονιστικών μελετών και 
έδειξαν ότι το ανθρώπινο θυμικό ενεργοποιεί 
πλήθος φλοιικών και υποφλοιικών περιοχών. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διάφορες μεθο-
δολογίες, τα ερεθίσματα, τις διαδικασίες και 
τους ορισμούς των θυμικών καταστάσεων που 
χρησιμοποιήθηκαν στη βιβλιογραφία (όπως 
θα περιγράψουμε στις επόμενες ενότητες), 
πιστεύουμε ότι ο αυθαίρετος χαρακτηρισμός 
όλων αυτών των μελετών ως “μελετών σχετι-
κών με το θυμικό” σε μια μετα-ανάλυση μπο-
ρεί μόνο να εντείνει τη σύγχυση σε ένα ήδη 
συγκεχυμένο πεδίο. 

  Στο κεφάλαιο αυτό, θα προσπαθήσουμε 
να συνθέσουμε μια εικόνα των νευροαπεικο-
νιστικών μελετών για τις ανθρώπινες θυμικές 
καταστάσεις στις επόμενες τέσσερις ενότητες 
οι οποίες περιλαμβάνουν, πρώτον, βασικές 
αρνητικές θυμικές καταστάσεις, δεύτερον, 
βασικές θετικές θυμικές καταστάσεις, τρίτον, 
σύνθετες αρνητικές θυμικές καταστάσεις, και 
τέταρτον, σύνθετες θετικές θυμικές καταστά-
σεις. Θα χρησιμοποιήσουμε χαρακτηριστικές 
θυμικές καταστάσεις για κάθε ενότητα αντί 
να παρουσιάσουμε μια εξαντλητική ανασκό-
πηση όλων των θυμικών καταστάσεων και θα 
αναφερθούμε σε δύο συνιστώσες του θυμικού 
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όπως ορίστηκαν στην εισαγωγή: δηλαδή, την 
αντικειμενικώς προσδιορισμένη συγκινησια-
κή απόκριση και το υποκειμενικό συναίσθημα. 
Για κάθε θυμική κατάσταση, θα εξετάσουμε τη 
συμβολή των νευροαπεικονιστικών μελετών 
στην κατανόηση των νευρωνικών αντιστοίχων 
της αναγνωρίσεως των ερεθισμάτων που σχε-
τίζονται με μια συγκεκριμένη θυμική κατάστα-
ση καθώς και στην κατανόηση των νευρωνι-
κών αντιστοίχων της θυμικής εμπειρίας (δηλ., 
του συναισθήματος) και των συγκινησιακών 
αντιδράσεων που την χαρακτηρίζουν. Τέλος, 
σε μια ξεχωριστή ενότητα, θα συζητήσουμε τις 
νευροαπεικονιστικές μελέτες του πόνου. 

Νευροαπεικόνιση βασικών 
αρνητικών θυμικών καταστάσεων
Η καλύτερα μελετημένη βασική θυμική κα-
τάσταση είναι αυτή του φόβου. Ο φόβος έχει 
μελετηθεί με τη χρησιμοποίηση πειραματo-
ζώων, εστιακών εγκεφαλικών βλαβών και 
λειτουργικών νευροαπεικονιστικών μεθόδων 
στο πλαίσιο του συμπεριφορικού πρωτοκόλ-
λου της «εξηρτημένης μαθήσεως» του φόβου. 
Η  εξηρτημένη μάθηση του φόβου περιγρά-
φηκε αρχικά από τον Pavlov (1927). Όταν ένα 
ουδέτερο ερέθισμα (όπως ένας απλός ήχος), 
που καλείται «εξηρτημένο ερέθισμα» (ΕΕ), 
συνδέεται συστηματικά με ένα επιβλαβές 
ερέθισμα (όπως ένα ηλεκτρικό σοκ) το οποίο 
ονομάζεται «μη εξηρτημένο ερέθισμα» ΜΕΕ), 
η παρουσίαση μόνο του ΕΕ προκαλεί τυπικό 
σύνολο αποκρίσεων που συνιστούν ενδείξεις 
του συναισθήματος του φόβου. Οι αποκρίσεις 
αυτές περιλαμβάνουν την αμυντική συμπε-
ριφορά (όπως το πάγωμα), τη διέγερση του 
αυτονόμου νευρικού συστήματος (η οποία 
εκφράζεται με αύξηση του καρδιακού ρυθμού 
και της αρτηριακής πιέσεως), τις μεταβολές 
στην ευαισθησία στον πόνο (υποαλγησία ή 
αναλγησία), την ενίσχυση των αντανακλαστι-
κών (ξάφνιασμα ενισχυμένο από τον φόβο και 
αντανακλαστικό του βλεφαρισμού και την αύ-
ξηση των επιπέδων της ορμόνης του στρες στο 
αίμα. Η εξηρτημένη μάθηση του φόβου είναι 
αποτελεσματική σε όλα τα είδη των ζώων και 
στον άνθρωπο. Τα νευρωνικά αντίστοιχά της 
έχουν διερευνηθεί σε σειρά πρωτοτύπων με-
λετών σε τρωκτικά και πρωτεύοντα (LeDoux, 
2000), επιβεβαιώνοντας τον καίριο ρόλο της 
αμυγδαλής στην κατάσταση αυτή. Συγκε-

κριμένες περιοχές της αμυγδαλής δέχονται 
ακουστικά ή οπτικά σήματα (ΕΕ) καθώς και 
σήματα τα οποία κωδικεύουν το ΜΕΕ (όπως 
σήματα από σωματοαισθητικές περιοχές που 
επεξεργάζονται βλαβοδεκτικά ερεθίσματα). 
Άλλες περιοχές της αμυγδαλής δέχονται πλη-
ροφορίες από τον ιππόκαμπο σχετικά με το 
περιβάλλον το οποίο πλαισιώνει το ΕΕ .  Οι 
πληροφορίες αυτές υφίστανται επεξεργασία 
στην αμυγδαλή, η οποία ελέγχει τις αποκρί-
σεις φόβου μέσω συνδέσεων με πυρήνες του 
εγκεφαλικού στελέχους (LeDoux, 2000). 

Οι Bechara και συν. (1995) έδειξαν ότι 
ένας ασθενής τον οποίο περιέγραψαν αρχι-
κά οι Adolphs, Tranel, Damasio και Damasio 
(1994) με αμφιπλάγια βλάβη στην αμυγδαλή 
δεν εκδήλωνε αποκρίσεις φόβου από τον συν-
δυασμό ενός οπτικού ή ακουστικού ΕΕ με ένα 
επιβλαβές ΜΕΕ (ενώ η συναισθηματική από-
κριση στην παρουσίαση του ΜΕΕ παρέμενε 
άθικτη), μολονότι ο ασθενής είχε επίγνωση ότι 
το ΕΕ ήταν συζευγμένο με ένα συγκεκριμέ-
νο ΜΕΕ. Αντιθέτως, ένας άλλος ασθενής με 
αμφιπλάγιες βλάβες στον ιππόκαμπο παρου-
σίαζε φυσιολογική συναισθηματική απόκριση 
στο ΕΕ αλλά δεν μπορούσε να μάθει ποιο ΕΕ 
συνδεόταν με κάθε ΜΕΕ. Τέλος, ένας τρίτος 
ασθενής με βλάβες τόσο στην αμυγδαλή όσο 
και στον ιππόκαμπο δεν μπορούσε να εκδηλώ-
σει τη συναισθηματική απόκριση στο ΕΕ και 
αδυνατούσε να μάθει τη σχέση ανάμεσα στο 
ΕΕ και στο ΜΕΕ. Η μελέτη αυτή είναι σημα-
ντική διότι έδειξε τον ίδιο διπλό διαχωρισμό 
των λειτουργιών της αμυγδαλής και του ιππο-
κάμπου στην εξηρτημένη μάθηση φόβου στον 
άνθρωπο, τον οποίο είχαν δείξει μελέτες σε 
ζώα, δηλαδή, ότι η αμυγδαλή είναι απαραίτη-
τη για τη συναισθηματική αντίδραση στο ΕΕ 
ενώ ο ιππόκαμπος είναι απαραίτητος για την 
επίγνωση της σχέσεως μεταξύ του ΕΕ και του 
ΜΕΕ (LeDoux, 2000). 

Έκτοτε, πολλές νευροαπεικονιστικές με-
λέτες εξέτασαν τη μάθηση του φόβου σε υγιή 
άτομα. Οι αρχικές μελέτες ΤΕΠ δεν βρήκαν 
ενεργοποίηση της αμυγδαλής στη συνθήκη  
εξηρτημένης μαθήσεως του φόβου, πιθανώς 
λόγω των μεθοδολογικών περιορισμών του 
σχεδιασμού  κατά τμήματα που δεν είχε την 
απαιτούμενη χρονική ευκρίνεια για την ανί-
χνευση παροδικών ενεργοποιήσεων σχετικών 
με την παρουσίαση ενός EE (Büchel & Dolan, 
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2000). Ωστόσο, οι  LaBar, Gatemby, Gore, 
LeDoux και Phelps (1998), χρησιμοποιώντας 
λΜΤ με σχεδιασμό σχετικό με συμβάντα, για 
τον ίδιο σκοπό, επιβεβαίωσαν αύξηση της 
ενεργοποιήσεως της αμυγδαλής τόσο κατά 
την εμφάνιση όσο και κατά την εξαφάνιση 
των αποκρίσεων εξηρτημένης μαθήσεως φό-
βου, επαληθεύοντας έτσι παρόμοια ευρήματα 
προηγούμενων μελετών σε ζώα. Στη μελέτη 
εκείνη, η συναισθηματική αντίδραση στο ΕΕ 
και στο ΜΕΕ επιβεβαιώθηκε με τη μέτρηση 
μεταβολών της ηλεκτροδερμικής δραστηριό-
τητας. Επιπλέον, η ενεργοποίηση της αμυγδα-
λής, για κάθε συμμετέχοντα, η οποία συνδεό-
ταν με το ΕΕ, συσχετιζόταν με το μέγεθος της 
μεταβολής της ηλεκτροδερμικής αποκρίσεως, 
παρέχοντας έτσι άμεση ένδειξη για τη σχέση 
ανάμεσα στην ενεργοποίηση της αμυγδαλής 
και το μέγεθος της συναισθηματικής αποκρί-
σεως του αυτονόμου νευρικού συστήματος. 
Στην ίδια μελέτη, εκτός από την αμυγδαλή, 
παρατηρήθηκε ενεργοποίηση σε άλλες εγκε-
φαλικές περιοχές σε διαφορετικές φάσεις της 
εξηρτημένης μαθήσεως φόβου (πρώιμη και 
όψιμη εμφάνιση, πρώιμη και όψιμη εξαφάνι-
ση), αλλά οι σχηματισμοί της ενεργοποιήσεως 
αυτής και η σχέση τους με την απόκριση του 
αυτονόμου δεν μελετήθηκε περαιτέρω. 

  Οι  Büchel, Holmes, Rees και Friston 
(1998) χρησιμοποιώντας επίσης λΜΤ με σχε-
διασμό σχετικό με συμβάντα, επεξέτειναν τη 
μελέτη των περιοχών που σχετίζονται με την 
εξηρτημένη μάθηση φόβου πέραν την αμυγδα-
λής και έδειξαν ότι το ΕΕ σχετιζόταν με μεγα-
λύτερη ενεργοποίηση στην πρόσθια μοίρα της 
έλικας του προσαγωγίου και της νήσου, και 
ότι οι  δύο περιοχές μετείχαν και στην παρα-
γωγή του πόνου. 

Η συμπεριφορική εξηρτημένη μάθηση φό-
βου στον άνθρωπο μπορεί να επιτευχθεί υπο-
συνειδήτως με συγκάλυψη του ΕΕ. Σε μια με-
λέτη ΤΕΠ αυτού του είδους, οι Morris και συν. 
(1998) έδειξαν ότι η ενεργοποίηση της αμυ-
γδαλής παρουσία του ΕΕ εμφανίζεται ακόμη 
και όταν οι απεικονιζόμενοι δεν είχαν επίγνω-
ση του ΕΕ. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν μια 
διαδικασία συγκαλύψεως στην οποία εικόνες 
οργισμένων προσώπων (ΕΕ) συνδυάζονταν με 
έναν ενοχλητικό δυνατό θόρυβο (ΜΕΕ) ήταν 
είτε συγκαλυμμένες (οι απεικονιζόμενοι δεν 
αντιλαμβάνονταν το ΕΕ, δηλαδή τα θυμω-

μένα πρόσωπα) είτε μη συγκαλυμμένες (τα 
αντιλαμβάνονταν). Τόσο το συγκαλυμμένο 
όσο και το μη συγκαλυμμένο ΕΕ παρήγαγαν 
την ίδια αύξηση της ηλεκτροδερμικής αποκρί-
σεως, υποδηλώνοντας έτσι την ύπαρξη συναι-
σθήματος, και ενεργοποίησαν και τα δύο την 
αμυγδαλή. Η δεξιά αμυγδαλή ενεργοποιόταν 
ιδιαιτέρως παρουσία του συγκαλυμμένου ΕΕ 
ενώ η αριστερή αμυγδαλή παρουσία του μη 
συγκαλυμμένου ΕΕ. 

Συμπερασματικά, οι μελέτες λειτουργικής 
νευροαπεικονίσεως στην εξαρτημένη μάθηση 
φόβου επιβεβαίωσαν τον ρόλο της αμυγδαλής 
στη συναισθηματική απόκριση στο ΕΕ όπως 
είχαν δείξει μελέτες ζώων και μελέτες εστια-
κών βλαβών. Επιπλέον, έδειξαν ότι η εξηρτη-
μένη μάθηση φόβου στον άνθρωπο πιθανώς 
διεκπεραιώνεται από ένα δίκτυο εγκεφαλικών 
περιοχών οι οποίες, εκτός της αμυγδαλής και 
του ιπποκάμπου, περιλαμβάνουν την πρόσθια 
μοίρα της νήσου και της έλικας του προσαγω-
γίου. Οι νευροαπεικονιστικές μελέτες επιβε-
βαίωσαν επίσης ότι υπάρχει ενεργοποίηση της 
αμυγδαλής σε ΕΕ ακόμη και όταν αυτά είναι 
συγκαλυμμένα και μη συνειδητά.

Ποιες πληροφορίες μάς παρέχουν οι με-
λέτες αυτές για τα νευρωνικά αντίστοιχα του 
φόβου στον άνθρωπο; Όπως αναφέρθηκε στην 
εισαγωγή του κεφαλαίου αυτού, η εξηρτημένη 
μάθηση φόβου δεν πρέπει να συγχέεται με το 
συναίσθημα του φόβου στον άνθρωπο εφό-
σον παραμένει μια  συμπεριφορική απόκριση 
σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα. Περιλαμβά-
νει, δηλαδή, μια συγκινησιακή  αντίδραση 
(αυτόνομη διέγερση) που παράγεται μεν όταν 
οι άνθρωποι βιώνουν το συναίσθημα του φό-
βου αλλά η συμπεριφορική ή συγκινησιακή 
αυτή αντίδραση δεν είναι συνώνυμη με το 
συναίσθημα του φόβου. Μπορεί, βεβαίως, να 
θεωρηθεί ένδειξη του συναισθήματος μόνον 
αν επιβεβαιωθεί ανεξαρτήτως η ύπαρξη συ-
ναισθήματος. Επιπλέον, η ίδια συγκινησιακή 
αντίδραση παρατηρείται στο πλαίσιο πολλών 
άλλων συναισθημάτων στον άνθρωπο, όπως, 
παραδείγματος χάριν, στον θυμό. 

Ο LeDoux (2000) συνεπέρανε ότι η συγκι-
νησιακή αντίδραση σε φοβογόνα ερεθίσμα-
τα ενεργοποιεί επιπρόσθετα δίκτυα τα οποία 
οδηγούν στο συναίσθημα του φόβου. Αλλά οι 
προαναφερθείσες μελέτες δεν δικαιολογούν 
το συμπέρασμα. Τα εν λόγω δίκτυα αντιστοι-
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χούν μεν στις συγκινησιακές αντιδράσεις αλλά 
εάν επίσης αντιστοιχούν στο συναίσθημα του 
φόβου παραμένει αστάθμητο. Επομένως, είναι 
αδύνατον να υποστηριχθεί βάσει των πειρα-
μάτων που περιγράφηκαν  ότι τα νευρωνικά 
αντίστοιχα του φόβου στον άνθρωπο έχουν 
όντως ταυτοποιηθεί. 

Ένα άλλο μέρος της νευροαπεικονιστικής 
βιβλιογραφίας εστιάζεται στην ανίχνευση των 
χαρακτηριστικών του φόβου τα οποία εκφρά-
ζουν τα ανθρώπινα πρόσωπα. Η ικανότητα 
αυτή απουσίαζε σε μια ασθενή με εστιακή 
αμφιπλάγια βλάβη στην αμυγδαλή, παρόλο 
που η ικανότητα να αναγνωρίζει άλλες συ-
γκινησιακές εκφράσεις του προσώπου, όπως 
η ευτυχία, παρέμενε άθικτη (Adolphs et al., 
1994, 1995). Η ίδια ασθενής δεν ήταν επίσης 
ικανή να θυμηθεί και να ζωγραφίσει πρό-
σωπα με την έκφραση του φόβου, μολονότι 
μπορούσε να σχεδιάσει επαρκώς πρόσωπα με 
άλλες εκφράσεις, όπως χαρά, έκπληξη, λύπη, 
αποστροφή ή θυμό). Η ικανότητα της ίδιας 
ασθενούς να αναγνωρίζει την ταυτότητα των 
προσώπων παρέμενε επίσης άθικτη. Σε μια 
σειρά μεταγενέστερων μελετών βλαβών ανα-
φέρθηκε η αναγνώριση των συναισθηματικών 
χαρακτηριστικών των οπτικά παρουσιαζόμε-
νων ανθρώπινων προσώπων και επιβεβαιώ-
θηκε η σπουδαιότητα της αμυγδαλής για την 
αναγνώριση των συναισθηματικών χαρακτη-
ριστικών,. ειδικά του φόβου, στα πρόσωπα 
ανθρώπων, παρόλο που υπήρχαν διαφορές 
ανάμεσα στους ασθενείς που κυμαίνονταν από 
σοβαρή ελλειμματική αναγνώριση (Adolphs et 
al., 1995; Calder et al., 1996) έως φυσιολογική 
αναγνώριση (Hamann et al., 1996). Επίσης, οι 
μελέτες αυτές έδειξαν ότι η αμυγδαλή ήταν 
σημαντική για την αναγνώριση των εκφράσε-
ων του προσώπου που σχετίζονταν με άλλα 
βασικά συναισθήματα, όπως ο θυμός και η 
έκπληξη, αν και πάλι υπήρχαν σοβαρές απο-
κλίσεις μεταξύ των διαφόρων μελετών. Σε μια 
προσπάθεια να επιτευχθεί κάποια στοιχειώ-
δης συμφωνία, οι Adolphs, Russell και  Tranel 
(1999) μελέτησαν μια σειρά ασθενών και κα-
τέληξαν στο συμπέρασμα ότι η αμυγδαλή με-
τέχει στην αναγνώριση δυνητικά επιβλαβών 
και απειλητικών ερεθισμάτων (όπως εκείνα 
που εκφράζονται από φοβισμένα ή  θυμωμένα 
πρόσωπα).  Με το συμπέρασμα αυτό συμφω-
νούν τα αποτελέσματα, μιας μελέτης από τους 

Scott και συν. (1997) ενός άλλου ασθενούς με 
εστιακή αμφιπλάγια βλάβη στην αμυγδαλή, 
ο οποίος αδυνατούσε να αξιολογήσει τον 
τόνο της φωνής που είναι απαραίτητος για 
την αντίληψη των συναισθημάτων τα οποία 
εκφράζονται μέσω της προσωδίας, ειδικά του 
φόβου και του θυμού. 

  Οι Morris και συν. (1996) βάσει ευρη-
μάτων σε μελέτες σε ζώα και μελέτες βλαβών 
σε ανθρώπους, χρησιμοποίησαν την ΤΕΠ σε 
υγιείς εθελοντές και έδειξαν ότι η παρουσί-
αση εικόνων προσώπων οι οποίες εκφράζουν 
φόβο εν συγκρίσει προς εκείνες χαρούμενων 
προσώπων σχετίζεται με επιλεκτική ενεργο-
ποίηση της αριστερής αμυγδαλής. Ο βαθμός 
της ενεργοποιήσεως της αμυγδαλής διέφερε 
ανάλογα με την ένταση της εκφράσεως φό-
βου. Έτσι, η μελέτη αυτή παρείχε άμεση έν-
δειξη για τη συμμετοχή της αμυγδαλής στην 
αναγνώριση του φόβου στις εκφράσεις του 
προσώπου, όπως είχε προβλεφθεί από τις με-
λέτες βλαβών σε ζώα και ανθρώπους. Οι Bre-
iter και συν. (1996) χρησιμοποίησαν τη λΜΤ 
σε μια πιο λεπτομερή εξέταση αναγνωρίσεως 
του συναισθήματος που εκφράζεται στα αν-
θρώπινα πρόσωπα. Στη μελέτη αυτή, εικόνες 
φοβισμένων και ευτυχισμένων προσώπων 
συγκρίθηκαν με εικόνες θυμικώς ουδετέρων 
προσώπων. Η αντίθεση των φοβισμένων προς 
τα ουδέτερα πρόσωπα σχετιζόταν με αυξημέ-
νη ενεργοποίηση τόσο της αριστερής όσο και 
της δεξιάς αμυγδαλής, αλλά η ενεργοποίηση 
ήταν μεγαλύτερη στην αριστερή αμυγδαλή. Η 
σύγκριση των ευτυχισμένων με τα ουδέτερα 
πρόσωπα οδήγησε επίσης στην ενεργοποίηση 
της αριστερής αμυγδαλής. Η αυξημένη αυτή 
ενεργοποίηση της αμυγδαλής με την παρου-
σίαση των συναισθηματικώς φορτισμένων 
προσώπων μειώθηκε λόγω εξοικειώσεως σε 
μετέπειτα παρουσιάσεις. Στη μελέτη αυτή, 
τα άτομα ρωτήθηκαν για τη συναισθηματική 
εμπειρία την οποία τους προκάλεσε η παρου-
σίαση των προσώπων και ανέφεραν ότι τόσο 
τα ευτυχισμένα όσο και τα φοβισμένα πρόσω-
πα οδήγησαν σε μια παρόμοια μη ειδική συναι-
σθηματική διέγερση, αλλά όχι σε φόβο ή σε 
ευτυχία. Τέλος, η παρουσίαση των προσώπων 
αυτών δεν οδήγησε σε αύξηση του καρδιακού 
ρυθμού που θα μπορούσε να αποτελεί μια 
αντικειμενική απόδειξη της συναισθηματικής 
αποκρίσεως. Επομένως, οι σχηματισμοί ενερ-
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γοποιήσεως δεν είναι δυνατόν να εκληφθούν 
ως ενδείξεις του νευροφυσιολογικού μηχανι-
σμου είτε των επιμέρους συναισθημάτων είτε 
της συναισθηματικής καταστάσεως εν γένει.

Σε αρκετές μεταγενέστερες νευροαπεικο-
νιστικές μελέτες οι ερευνητές προσπάθησαν 
να επιλύσουν το θέμα της εξειδικευμένης 
ενεργοποιήσεως της αμυγδαλής στην αναγνώ-
ριση των φοβισμένων προσώπων. Οι Philips 
και συν. (1998)  χρησιμοποίησαν τη λΜΤ και 
βρήκαν ότι η οπτική παρουσίαση φοβισμένων 
προσώπων ενεργοποιούσε την αριστερή αμυ-
γδαλή και η προσωδιακή έκφραση του φόβου 
ενεργοποιούσε τη δεξιά αμυγδαλή ενώ τόσο η 
οπτική όσο και η φωνητική έκφραση της απο-
στροφής ενεργοποιούσε ειδικά την αριστερή 
πρόσθια νήσο, το κέλυφος του φακοειδούς 
πυρήνα αμφιπλαγίως,  τον δεξιό κερκοφόρο 
πυρήνα και τη δεξιά ωχρή σφαίρα. Η μελέτη 
αυτή επιβεβαίωσε τον διαχωρισμό της ανα-
γνωρίσεως της αποστροφής και του φόβου 
που είχε αρχικά υποτεθεί σε μια μελέτη των 
Sprengelmeyer και συν. (1997), στην οποία 
ασθενείς με νόσο Huntington είχαν προφανές 
έλλειμμα στην αναγνώριση των εκφράσεων 
της αποστροφής . Οι Whalen και συν. (2001) 
συνέκριναν φοβισμένα και θυμωμένα πρό-
σωπα σε μια μελέτη λΤΜ και έδειξαν ότι τα 
πρώτα ενεργοποιούσαν την αριστερή ραχιαία 
αμυγδαλή περισσότερο από τα δεύτερα, ενώ η 
δεξιά κοιλιακή αμυγδαλή παρουσίαζε ενεργο-
ποίηση όταν φοβισμένα και θυμωμένα πρόσω-
πα συγκρίνονταν με ουδέτερα πρόσωπα. 

Συμπερασματικά, η ενεργοποίηση της αμυ-
γδαλής φαίνεται να προκύπτει αξιοπίστως σε 
μελέτες αντιλήψεως φοβισμένων προσώπων, 
παρόλο που η ειδική σχέση της ενεργοποιήσε-
ως αυτής μόνο με εκφράσεις φόβου παραμένει 
αμφίβολη. Η πλαγίωση του αποτελέσματος 
αυτού στη δεξιά ή στην αριστερή αμυγδαλή 
επίσης δεν είναι αξιόπιστο εύρημα μεταξύ 
των μελετών, κυρίως διότι υπάρχουν ενδεί-
ξεις για δεξιά πλαγιωμένη επεξεργασία τόσο 
των  θετικών όσο και των αρνητικών θυμικών 
καταστάσεων (π.χ. Papanicolaou, Levin, Ei-
senberg, & Moore, 1983). Τέλος, οι Williams 
και συν. (2001) διέκριναν την ενεργοποίηση 
κατά την παρουσίαση φοβισμένων προσώπων 
στις περιπτώσεις στις οποίες η ηλεκτροδερμι-
κή αντίδραση ήταν επίσης αυξημένη (μια έν-
δειξη συγκινησιακής διεγέρσεως) και σε εκεί-

νες στις οποίες δεν υπήρχε τέτοια αντίδραση. 
Έδειξαν δε ότι στις περιπτώσεις της αυξημένης 
ηλεκτροδερμικής αντιδράσεως, τα φοβισμένα 
πρόσωπα ενεργοποιούσαν την αμυγδαλή ενώ 
στην περίπτωση απουσίας αυξημένης ηλε-
κτροδερμικής αντιδράσεως, η αμυγδαλή δεν 
παρουσίαζε ενεργοποίηση, οδηγώντας στο συ-
μπέρασμα ότι η επεξεργασία φοβισμένων προ-
σώπων ενεργοποιεί την αμυγδαλή μόνο όταν 
υπάρχει θυμική αντίδραση στα πρόσωπα αυτά. 

Επιπρόσθετες μελέτες λειτουργικής νευ-
ροαπεικονίσεως επιβεβαίωσαν ότι η επεξερ-
γασία των εκφάνσεων του συναισθήματος 
στα ανθρώπινα πρόσωπα, ειδικά του φόβου, 
ενεργοποιούν την αμυγδαλή ακόμη και όταν η 
αντίληψη αυτών των εκφάνσεων δεν είναι συ-
νειδητή. Η σχέση αυτή βρέθηκε σε μελέτες με 
ανθρώπους με συγκεκριμένες φοβίες (π.χ. φο-
βία για φίδια ή αράχνες) όπου η συγκεκαλυμ-
μένη παρουσίαση του φοβικού ερεθίσματος 
μπορούσε να οδηγήσει σε αυξημένη διέγερση 
όπως φάνηκε από την αύξηση της ηλεκτρο-
δερμικής αποκρίσεως, του καρδιακού ρυθμού 
και της αρτηριακής πιέσεως (Öhman, 2005).  
Οι Whalen και συν. (1998) χρησιμοποίησαν 
την λΜΤ και μια διαδικασία συγκαλύψεως για 
να δείξουν ότι η ενεργοποίηση της αμυγδαλής 
ήταν αυξημένη όταν στα άτομα παρουσιάζο-
νταν φοβισμένα πρόσωπα τα οποία ήταν συ-
γκεκαλυμμένα και ως εκ τούτου δεν γίνονταν 
ενσυνειδήτως αντιληπτά. Οι Whalen και συν. 
(2004) χρησιμοποίησαν μια υποσυνείδητη πα-
ρουσίαση του σκληρού χιτώνα των οφθαλμών 
φοβισμένων και ευτυχισμένων προσώπων για 
να δείξουν αυξημένη ενεργοποίηση της αμυ-
γδαλής στα πρώτα ερεθίσματα. Επιπροσθέτως, 
οι Jiang και He (2006)  χρησιμοποίησαν με-
σοφθάλμια καταστολή αντί της συγκαλύψεως 
και έδειξαν ότι η ενεργοποίηση της αμυγδα-
λής ήταν η ίδια για ορατά και μη ορατά (κατε-
σταλμένα) φοβισμένα πρόσωπα και ήταν πολύ 
μειωμένη για ορατά και μη ορατά ουδέτερα 
πρόσωπα, μολονότι η δραστηριότητα στην πε-
ριοχή προσώπου στην ατρακτοειδή έλικα ήταν 
μειωμένη για τα μη ορατά πρόσωπα (είτε ήταν 
φοβισμένα είτε ουδέτερα) εν συγκρίσει προς 
τα ορατά.

Η σωρεία αυτή των μελετών λειτουργικής 
νευροαπεικονίσεως και των συμπληρωματι-
κών μελετών βλαβών εστιάζεται στον ρόλο 
της αμυγδαλής στην επεξεργασία σχετικών με 
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τον φόβο ερεθισμάτων. Από τις μελέτες αυτές 
προκύπτει γενική συμφωνία ότι η αμυγδαλή 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην επεξερ-
γασία (οπτικών ή ακουστικών) ερεθισμάτων 
τα οποία εκφράζουν απειλή ή φόβο (Adolphs, 
2008). Είναι επίσης πιθανόν η δομή αυτή να 
έχει σχέση με την επεξεργασία σχετικών με 
την απειλή και τον φόβο ερεθισμάτων ακό-
μη και απουσία συνειδητής αντιλήψεώς τους, 
καθιστώντας την έτσι ένα σύστημα  προει-
δοποιήσεως για την ανίχνευση και την εκτί-
μηση πιθανών επιβλαβών για τον οργανισμό 
καταστάσεων (Öhman, Carlsson, Lundqvist, 
& Ingvar, 2007). Η επεξεργασία σχετικών με 
τον φόβο ερεθισμάτων στο πλαίσιο αυτό και 
η δημιουργία μιας συγκινησιακής αντιδράσε-
ως στα ερεθίσματα αυτά δεν είναι συνώνυμη 
της γενέσεως του συναισθήματος του φόβου 
στον άνθρωπο. Ως εκ τούτου, όλες οι μελέ-
τες οι οποίες έχουν αναφερθεί μέχρι τώρα δεν 
αποκαλύπτουν εγκεφαλικές περιοχές ή δίκτυα 
που είναι απαραίτητα για τη γένεση αυτού του 
συναισθήματος του φόβου στον άνθρωπο. 

Σε μια διαφορετική σειρά μελετών, οι ερευ-
νητές προσπάθησαν να εξετάσουν το θέμα της 
απεικονίσεως των εγκεφαλικών δικτύων που 
είναι απαραίτητα για τη γένεση του συναισθή-
ματος του φόβου μελετώντας άτομα με ειδικές 
φοβίες, όπως η φοβία φιδιών ή αραχνών. Προ-
σπάθησαν να προκαλέσουν τα συναισθήματα 
αυτά παρουσιάζοντας φωτογραφίες ή βίντεο 
των φοβικών ερεθισμάτων ή και ζητώντας  από 
τα άτομα με τις ειδικές φοβίες να αγγίζουν 
ένα κουτί που περιείχε τα φοβικά ερεθίσματα, 
χρησιμοποιώντας, για λόγους συγκρίσεως, ου-
δέτερα ή ευχάριστα ερεθίσματα (Rauch et al., 
1995). Μια πρόσφατη ανασκόπηση 35 τέτοιων 
μελετών (Del Casale et al., 2012) συνόψισε ευ-
ρήματα από 500 συνολικά ασθενείς με διαφο-
ρετικές φοβίες. Αύξηση της ενεργοποιήσεως 
της αμυγδαλής βρέθηκε στο 50% των μελετών 
αυτών και αυξημένη ενεργοποίηση της πρό-
σθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου και 
του φλοιού της νήσου παρατηρήθηκε στο 40% 
των μελετών. Οι μελέτες αυτές εν συνεχεία 
επιβεβαίωσαν ότι η πρόκληση φόβου στους 
ανθρώπους με ειδικές φοβίες οδηγεί σε αυξη-
μένη ενεργοποίηση περιοχών οι οποίες ενερ-
γοποιούνται στην εξηρτημένη μάθηση φόβου, 
υποστηρίζοντας έτσι ότι η εμπειρία του φό-
βου σχετίζεται με την ενεργοποίηση των ίδιων 

εγκεφαλικών περιοχών με εκείνες που ενεργο-
ποιούνται στη συναισθηματική απόκριση σε 
φοβικά και απειλητικά ερεθίσματα. Όμως, οι 
συγκεκριμένες μελέτες εξετάζουν τον φόβο 
σε ένα πολύ περιορισμένο και ειδικό δείγμα 
ανθρώπων που παρουσιάζουν ειδικές φοβίες 
και έτσι η συμβολή τους στην κατανόηση των 
μηχανισμών του θυμικού στον φυσιολογικό 
πληθυσμό πρέπει να αξιολογείται με προσοχή. 

Τα μεθοδολογικά προβλήματα που συνο-
δεύουν τη μελέτη των νευρωνικών αντιστοί-
χων  των θυμικών καταστάσεων είναι ακόμη 
μεγαλύτερα όταν γίνεται λόγος για τις μελέ-
τες λειτουργικής νευροαπεικονίσεως άλλων 
βασικών συναισθημάτων. Ένα τέτοιο συναί-
σθημα είναι ο θυμός. Εδώ πρέπει να γίνει μια 
πολύ βασική διάκριση όσον αφορά τη διαφορά 
μεταξύ της συγκινήσεως και του συναισθή-
ματος του θυμού και της επιθετικότητας. Η 
επιθετικότητα ορίζεται ως εχθρική, ζημιογό-
νος ή καταστροφική συμπεριφορά. Επιπλέον 
διακρίσεις της συμπεριφοράς αυτής βασίζο-
νται στον στόχο της επιθετικότητας (δηλ,  
αυτο-κατευθυνόμενη ή ετερο-κατεθυνόμενη 
επιθετικότητα), στο είδος της επιθετικότητας 
(δηλ., με έργα  ή με λόγια) και στην αιτία της 
(Siever, 2008). Φαίνεται ότι υπάρχουν σαφείς 
διακρίσεις μεταξύ  επιθετικότητας και άλλων 
συναφών καταστάσεων στον άνθρωπο. Μια 
πρώτη διακριτή κατάσταση που είναι γνωστή 
ως “προμελετημένη επιθετικότητα” και περι-
λαμβάνει ένα σύνολο συμπεριφορών κυρίως 
προσχεδιασμένων οι οποίες δεν είναι άμεσες 
ή αυτόματες αντιδράσεις σε απειλές. η δεύτερη 
καλείται “αυθόρμητη επιθετικότητα” και χα-
ρακτηρίζεται κυρίως από υψηλά επίπεδα διε-
γέρσεως του αυτονόμου συστήματος και άμε-
σου αντιδράσεως σε απειλές (Siever, 2008). 
Η τελευταία αυτή απόκριση έχει σχετιστεί με 
τον θυμό αλλά, όπως  ελέχθη προηγουμένως, 
η συμπεριφορά αυθόρμητης επιθετικότητας 
μπορεί επίσης να είναι το αποτέλεσμα φόβου 
ο οποίος επίσης προκαλείται από απειλητι-
κά ερεθίσματα. Ως εκ τούτου,  η μελέτη των 
νευρωνικών αντιστοίχων της συμπεριφοράς 
αυθόρμητης επιθετικότητας δεν μπορεί να 
παράσχει άμεσες πληροφορίες για το νευρω-
νικό αντίστοιχο της θυμικής καταστάσεως του 
θυμού. 

Υπάρχει πλήθος πληροφοριών οι οποί-
ες προέρχονται από μελέτες βλαβών σε ζώα 
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επιθετικής συμπεριφοράς. Οι Klüver και Bucy 
(1937) ήταν οι πρώτοι που έδειξαν ότι η εκτο-
μή των κροταφικών λοβών σε ενηλίκους πιθή-
κους Rhesus Macacus είχε εμφανή επίδραση 
στη συμπεριφορά τους. Τα ζώα αυτά δεν είχαν 
επιθετικές αντιδράσεις παρά χαρακτηρίζονταν 
κυρίως από επιβράδυνση των κινήσεων όταν 
πλησίαζαν ανθρώπους και άλλα ζώα, καθώς 
και αντικείμενα. Μεταγενέστερες μελέτες 
σε ζώα έδειξαν ότι αμφιπλάγιες βλάβες στον 
κογχικό προμετωπιαίο φλοιό ή στην αμυγδαλή 
επίσης σχετίζονταν με απώλεια των αμυντικών 
και επιθετικών αποκρίσεων, ειδικά των τελευ-
ταίων (Izquierdo, Suda, & Murray, 2005; Sha-
rpley & Bitsika, 2010). Στον  άνθρωπο, βλάβες 
στην αμυγδαλή και στο πρόσθιο τμήμα της 
έλικας του προσαγωγίου επίσης οδηγούν σε 
μειωμένη επιθετική συμπεριφορά και πραότη-
τα (Lewin, 1961; Lilly, Cummings, Benson, & 
Frankel, 1983). Αντιθέτως, ασθενείς με κροτα-
φική επιληψία παρουσιάζουν αύξηση της αυ-
θόρμητης επιθετικότητας. Οι Elst, Woermann, 
Lemieux, Thompson και Trimble (2000) εξέ-
τασαν τέτοιους ασθενείς μέσω μαγνητικής 
τομογραφίας και έδειξαν ότι το 20% αυτών με 
κροταφική επιληψία και επιθετική συμπερι-
φορά είχαν σοβαρή ατροφία της αμυγδαλής, 
ενώ ένα άλλο 28% των ασθενών με επιθετική 
συμπεριφορά είχαν διαφορετικές αριστερές 
κροταφικές βλάβες είτε στην αμυγδαλή είτε 
σε δομές πέριξ της αμυγδαλής. Οι Blair και 
Cipolotti (2000) εξέτασαν έναν ασθενή με κά-
κωση στη δεξιά μετωπιαία περιοχή, συμπερι-
λαμβανομένου του κογχομετωπιαίου φλοιού. 
Οι ερευνητές συμπέραναν ότι ο ασθενής είχε 
δυσκολίες  αναγνωρίσεως και αυτόνομης απο-
κρίσεως σε εκφράσεις θυμού και αποστροφής, 
στη δυνατότητα να αποδίδει φόβο, οργή και 
ντροπή σε άλλα άτομα και στην αναγνώριση 
αποκλίσεων από την κατάλληλη κοινωνική 
συμπεριφορά. Τα ελλείμματα αυτά αποδόθη-
καν στη μειωμένη ικανότητα του ασθενούς 
να προβλέπει τις αρνητικές συναισθηματικές 
αντιδράσεις των άλλων, ειδικότερα του θυμού, 
η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αδυνατεί να 
αποφεύγει να συμπεριφέρεται ακαταλλήλως 
σε κοινωνικά πλαίσια.

Συμπερασματικά, μελέτες βλαβών σε ζώα 
και μελέτες ασθενών με βλάβες ή επιληψία κα-
ταλήγουν σε αντικρουόμενα ευρήματα σχετι-
κά με τον ρόλο του κογχομετωπιαίου και του 

κροταφικού φλοιού (συμπεριλαμβανομένης 
της αμυγδαλής) στην έκφραση της επιθετικής 
συμπεριφοράς, με κάποιες μελέτες να υποστη-
ρίζουν ότι οι περιοχές αυτές είναι απαραίτητες 
για την παραγωγή επιθετικής συμπεριφοράς 
και κάποιες άλλες να υποστηρίζουν ότι είναι 
βασικές για την καταστολή της. 

Όπως συζητήθηκε προηγουμένως, ένα 
πλήθος νευροαπεικονιστικών μελετών χρησι-
μοποίησαν οπτικά ερεθίσματα διαφορετικών  
εκφράσεων προσώπου για να μελετήσουν τα 
νευρωνικά αντίστοιχα των συμπεριφορικών 
αποκρίσεων παρουσία αυτών των ερεθισμά-
των. Oι Blair, Morris, Frith, Perrett και Dolan 
(1999) πραγματοποίησαν μια μελέτη χρησι-
μοποιώντας ΤΕΠ και μια δοκιμασία διακρίσε-
ως προσώπων με εκφράσεις λύπης και θυμού 
διαφόρων βαθμών. Τα ευρήματα αποκάλυψαν 
ότι όταν αυξάνεται η ένταση του θυμού στην 
έκφραση του προσώπου αυξάνεται η ενεργο-
ποίηση στον δεξιό κογχομετωπιαίο φλοιό και 
αμφιπλαγίως στην πρόσθια μοίρα της έλικας 
του προσαγωγίου, ενώ όταν αυξάνεται η έντα-
ση της λύπης στην έκφραση του προσώπου 
αυξάνεται η ενεργοποίηση της αριστερής αμυ-
γδαλής. Οι Coccaro, McCloskey, Fitzgerald  
και Phan (2006) εξέτασαν άτομα με διαλείπου-
σα εκρηκτική διαταραχή τα οποία παρουσία-
ζαν υψηλά επίπεδα αυθόρμητης επιθετικότη-
τας και υγιείς μάρτυρες, χρησιμοποιώντας τη 
δοκιμασία αναγνωρίσεως συναισθημάτων σε 
πρόσωπα κατά την καταγραφή λΜΤ και βρή-
καν ότι τα άτομα με αυθόρμητη επιθετικότη-
τα παρουσίαζαν αυξημένη ενεργοποίηση της 
αμυγδαλής και μειωμένη ενεργοποίηση του 
κογχομετωπιαίου φλοιού ως απόκριση στις εκ-
φράσεις θυμού των προσώπων. Βρήκαν επίσης 
ότι οι ενεργοποιήσεις αυτές συσχετίζονται με 
τον βαθμό επιθετικότητας των συμμετεχόντων 
. Οι Passamonti και συν. (2008)  εξέτασαν υγιή 
άτομα που έβλεπαν φωτογραφίες οργισμένων 
και ουδετέρων προσώπων κατά τη διάρκεια 
της εξετάσεως λΜΤ.  Αυξημένη ενεργοποίηση 
καθώς και αυξημένες λειτουργικές συνδέσεις 
της αριστερής αμυγδαλής και του αριστερού 
κοιλιακού τμήματος της πρόσθιας μοίρας της 
έλικας του προσαγωγίου παρατηρήθηκαν ως 
απόκριση στα θυμωμένα αλλά όχι στα λυπημέ-
να ή στα ουδέτερα πρόσωπα. Οι λειτουργικές 
συνδέσεις μεταξύ της αριστερής αμυγδαλής 
και του αριστερού κοιλιακού τμήματος της 
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πρόσθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου 
σχετίζοταν με τις ατομικές διαφορές στη ροπή 
προς ανταμοιβή που αξιολογήθηκαν μέσω 
ενός ερωτηματολογίου προσωπικότητας. Οι 
μελέτες αυτές υποστηρίζουν την άποψη ότι 
η αμυγδαλή και άλλες περιοχές, όπως η πρό-
σθια μοίρα της έλικας του προσαγωγίου και 
ο κογχομετωπιαίος φλοιός, είναι απαραίτητες 
για την αναγνώριση των εκφράσεων οργής και 
σχετίζονται εμμέσως με παρορμητική εχθρό-
τητα. Ωστόσο, οι μελέτες αυτές δεν παρέχουν 
αξιόπιστα ευρήματα σχετικά με τη συμμετοχή 
της κάθε περιοχής στην αναγνώριση της εκ-
φράσεως της οργής στο πρόσωπο ή στην έκ-
φραση της επιθετικής συμπεριφοράς. Επιπλέ-
ον, δεν απαντούν αμέσως στο σημαντικότερο 
ερώτημα αν υπάρχει ειδικός σχηματισμός νευ-
ρωνικής ενεργοποιήσεως ο οποίος αντιστοιχεί 
στην εμπειρία της οργής. 

Σε επιπρόσθετες μελέτες λειτουργικής 
νευροαπεικονίσεως κατεβλήθη προσπάθεια να 
απεικονιστούν αμέσως τα νευρωνικά αντίστοι-
χα της υποκειμενικής εμπειρίας του θυμού. Σε 
μία από τις πρώτες μελέτες αυτού του είδους 
(Dougherty et al., 1999) , καταγράφηκε η αιμα-
τική ροή στις περιοχές του εγκεφάλου κατά τη 
διάρκεια προκληθέντος θυμού και μιας ουδέ-
τερης καταστάσεως μέσω ΤΕΠ . Κατά τη διάρ-
κεια της καταγραφής, τα υγιή άτομα άκουγαν 
αποσπάσματα από παλαιότερα προσωπικά 
γεγονότα που τους είχαν προκαλέσει θυμό 
και αποσπάσματα που δεν είχαν προκαλέσει 
κανένα συναίσθημα . Μετά την καταγραφή, οι 
συμμετέχοντες βαθμολόγησαν μια σειρά συ-
ναισθημάτων στα οποία συμπεριλαμβάνονται 
η ευτυχία, ο θυμός, ο φόβος και η αποστροφή 
χρησιμοποιώντας μια δεκαβάθμια αναλογική 
κλίμακα. Κατά τη διάρκεια της απεικονίσεως, 
καταγράφηκαν επίσης ψυχοφυσιολογικές με-
τρήσεις, όπως ο καρδιακός ρυθμός, η δερμα-
τική αγωγιμότητα και η ηλεκτρομυογραφική 
δραστηριότητα. Παρατηρήθηκε αυξημένη 
ενεργοποίηση κατά τις περιόδους προκλήσε-
ως θυμού εν συγκρίσει προς τις περιόδους ου-
δετέρας θυμικής καταστάσεως στον αριστερό 
έξω κογχομετωπιαίο φλοιό, στη δεξιά πρόσθια 
μοίρα της έλικας του προσαγωγίου και αμφι-
πλάγια ενεργοποίηση του προσθίου τμήματος 
των κροταφικών πόλων αλλά όχι της αμυγδα-
λής και της νήσου, όπως θα αναμενόταν από 
τις μελέτες αναγνωρίσεως θυμωμένων  προ-

σώπων και εκφράσεως επιθετικής συμπεριφο-
ράς οι οποίες περιγράφηκαν προηγουμένως. 
Επιπλέον, αυξημένες ενεργοποιήσεις καταγρά-
φηκαν σε περιοχές που δεν προβλέπονταν από 
μελέτες αναγνωρίσεως θυμού και επιθετικότη-
τας, όπως στην αριστερή προκεντρική έλικα, 
στον έσω μετωπιαίο φλοιό και στην παρεγκε-
φαλίδα. Οι συγγραφείς συνεπέραναν ότι οι πε-
ριοχές αυτές σχετίζονταν με την υποκειμενική 
εμπειρία της οργής διότι τα άτομα βαθμολό-
γησαν τα αποσπάσματα με περιγραφές οργής 
ως κείμενα περισσότερο εκνευριστικά παρά 
τα ουδέτερα αποσπάσματα!Το μεθοδολογικό 
πρόβλημα στη μελέτη αυτή είναι προφανές: 
το γεγονός ότι οι συμμετέχοντες βαθμολόγη-
σαν τα αποσπάσματα  ως εκνευριστικά διότι 
περιέγραφαν προσωπικά βιώματα οργής δεν 
αποτελεί ένδειξη ότι τα αποσπάσματα αυτά 
προκάλεσαν όντως το συναίσθημα της οργής 
κατά τη διάρκεια του πειράματος. 

Σε ένα συναφές πείραμα με λΜΤ (Denson, 
Pedersen, Ronquillo και Nandy,2008), οι συμ-
μετέχοντες δέχθηκαν μια άμεση αδικαιολόγη-
τη προσβολή από τον εξεταστή ενώ ήταν εντός 
του τομογράφου και εν συνεχεία εκλήθηκαν 
είτε να συλλογιστούν την προσβολή είτε να 
την αγνοήσουν. Μετά την καταγραφή, οι ερευ-
νητές αξιολόγησαν τη θυμική κατάσταση των 
συμμετεχόντων ζητώντας από τον καθένα να 
συμπληρώσει τη Κλίμακα Θετικού  και Αρ-
νητικού Θυμικού Ερωτηματολογίου  (Positive 
and Negative Affect Schedule; Watson & Clark, 
1994) καθώς και κλίμακες αυτο-αναφοράς οι 
οποίες αξιολογούν τον βαθμό εμμονής ιδεών 
οργής . Η σύγκριση των καταγραφών πριν από 
και μετά το επεισόδιο της προσβολής έδειξε 
αυξημένη ενεργοποίηση σε ένα δίκτυο περιο-
χών στις οποίες περιλαμβάνονταν, αμφιπλαγί-
ως, η πρόσθια μοίρα της έλικας του προσαγω-
γίου, η έσω μετωπιαία έλικα, η οπίσθια μοίρα 
της έλικας του προσαγωγίου, ο ιππόκαμπος, 
η νήσος, η έξω μοίρα της μέσης μετωπιαίας 
έλικας και ο αριστερός θάλαμος. Ένα παρό-
μοιο δίκτυο περιοχών ενεργοποιήθηκε κατά 
την ανάμνηση της προσβολής. Επιπλέον, το 
μέγεθος της ενεργοποιήσεως της ραχιαίας 
πρόσθιας μοίρας της έλικας  του προσαγωγί-
ου συσχετιζόταν με την κλίμακα εχθρότητας 
του Θετικού και Αρνητικού Θυμικού Ερωτη-
ματολογίου καθώς και με τα επίπεδα επιθε-
τικότητας που μετρήθηκαν μέσω του ερωτη-
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ματολογίου . Οι συγγραφείς ισχυρίζονται ότι 
τα ευρήματα αυτά είναι σύμφωνα με εκείνα 
προηγούμενης έρευνας σε περιοχές που σχε-
τίζονται με την επιθετικότητα, παρόλο που 
οι περιοχές που ενεργοποιήθηκαν στη μελέτη 
εκείνη διαφέρουν εκτενώς και,  στην καλύτερη 
περίπτωση, επικαλύπτονται μερικώς με τις πε-
ριοχές που ενεργοποιήθηκαν στη μελέτη των 
Dougherty και συν. (1999). Στην περίπτωση 
αυτή, επίσης, οι συγγραφείς υποστήριξαν ότι 
το συγκεκριμένο δίκτυο περιοχών διεκπεραι-
ώνει το υποκειμενικό συναίσθημα της οργής. 
Το συμπέρασμα αυτό, ωστόσο, βασίζεται μόνο 
στις υψηλές τιμές της υποκλίμακας του Θετι-
κού και Αρνητικού Θυμικού Ερωτηματολογί-
ου που μετρά την ένταση της οργής, η οποία 
όμως συμπληρώθηκε μετά τις καταγραφές. Για 
άλλη μία φορά, τα μεθοδολογικά προβλήματα 
στη μελέτη αυτή, όπως το χρονικό διάστημα 
ανάμεσα στην υποκειμενική εκτίμηση της ορ-
γής και στο συμβάν της πραγματικής πρόκλη-
σης οργής και το γεγονός ότι δεν χρησιμο-
ποιήθηκε καμία φυσιολογική μέτρηση για την 
επιβεβαίωση μιας συγκινησιακής αποκρίσεως 
που θα αναμενόταν να  συνοδεύει το συναί-
σθημα της πραγματικής οργής, περιορίζουν 
σημαντικά την εγκυρότητα των ισχυρισμών 
των συγγραφέων. Ωστόσο, το πλέον σημαντι-
κό μεθοδολογικό σφάλμα της μελέτης αυτής 
είναι, ως συνήθως, η καταλληλότητα του έρ-
γου για να αναδείξει ειδικά και αποκλειστικά 
το συγκεκριμένο συναίσθημα που εξετάζεται: 
μια μη αναμενόμενη προσβολή μπορεί να 
οδηγήσει σε αρκετές θυμικές αποκρίσεις οι 
οποίες θα μπορούσαν επίσης να συμβαίνουν 
ταυτόχρονα. Ένα άτομο που δέχεται προσβολή 
θα μπορούσε να αντιδράσει με οργή αλλά θα 
μπορούσε  επίσης να αντιδράσει με αμηχανία, 
φόβο ή άγχος ή ακόμη και με ντροπή και θλί-
ψη ή οποιονδήποτε συνδυασμό των σύνθετων 
αυτών συναισθημάτων βάσει της προσωπικό-
τητας του κάθε απεικονιζομένου και των περι-
στάσεων. δηλαδή, ακριβώς τι αισθανόταν πριν 
από το επεισόδιο της προσβολής(βλ. επίσης 
Κεφάλαιο 1). Οι συγγραφείς δεν αναφέρουν 
καν τις βαθμολογίες στις άλλες κλίμακες του 
Θετικού και Αρνητικού Θυμικού Ερωτηματο-
λογίου και τη συσχέτισή τους με την κλίμακα 
της οργής. Το συμπέρασμα, επομένως, ότι οι 
ενεργοποιημένες εγκεφαλικές περιοχές αντι-
στοιχούν στην υποκειμενική εμπειρία της ορ-

γής είναι λογικώς αθέμιτο. 
Συνεπώς, πρέπει να συμπεράνουμε ότι, 

όπως με τη μελέτη του φόβου, η μελέτη της 
ανθρώπινης οργής πάσχει από τα ίδια βασι-
κά μεθοδολογικά προβλήματα. Η μελέτη των 
νευρωνικών αντιστοίχων της επιθετικότη-
τας ως συμπεριφορικής συνέπειας της οργής 
έδωσε ενδιαφέροντα αποτελέσματα αλλά δεν 
μπορεί να συνδεθεί άμεσα με τη συγκινησια-
κή και συναισθηματική κατάσταση της οργής 
διότι η επιθετικότητα μπορεί να παρατηρείται 
στην κατάσταση της οργής (αμυντική επίθε-
ση) ή απουσία οποιουδήποτε συναισθήματος, 
όπως σε περιπτώσεις προμελετημένης επι-
θέσεως. Παρομοίως, μελέτες προσώπων τα 
οποία εκφράζουν συναισθήματα για άλλη μία 
φορά δεν θίγουν το θέμα της εμπειρίας της 
οργής αλλά στην καλύτερη περίπτωση εστι-
άζονται στην επεξεργασία των ερεθισμάτων 
που ενδεχομένως προκαλούν οργή, δεδομένου 
ότι τα ερεθίσματα αυτά δεν πυροδοτούν απα-
ραιτήτως οργή αλλά μπορεί να πυροδοτούν 
αντιθέτως τον φόβο. Τέλος, απουσία σχετικών 
ενδείξεων για το αντίθετο, μελέτες που προ-
σπαθούν να προκαλέσουν οργή θα μπορούσαν 
κάλλιστα να προκαλέσουν έναν συνδυασμό 
ιδιοσυγκρασιακών και συνεχώς μεταβαλλομέ-
νων συγκινησιακών καταστάσεων, μεταξύ των 
οποίων και οργής. . 

Νευροαπεικόνιση θετικών 
θυμικών καταστάσεων
Ως τώρα έχουμε συζητήσει τη συμβολή της 
νευροαπεικονίσεως στη μελέτη αρνητικών 
θυμικών καταστάσεων όπως είναι ο φόβος 
και η οργή. Θα στραφούμε τώρα στη μελέτη 
θετικών θυμικών καταστάσεων όπως είναι η 
ευτυχία, όπου, δυστυχώς, τα μεθοδολογικά 
προβλήματα, αρχίζοντας με αυτό της περι-
γραφής του συναισθήματος, είναι ακόμη δυ-
σκολότερα Σε μια εξαιρετική ανασκόπηση της 
σχετικής βιβλιογραφίας, οι Kringelbach και 
Berridge (2009) προσπάθησαν να ορίσουν την 
ευτυχία ως μια σύνθετη κατάσταση η οποία 
περιλαμβάνει τρεις βασικές συνιστώσες: (1) 
μια ψυχολογική κατάσταση ευχαριστήσεως 
ή ηδονής , (2) μια πιο αφηρημένη επομένως 
δυσπροσδιόριστη κατάσταση ευζωίας ή ευδαι-
μονίας και (3) μια κατάσταση συμμετοχής και 
αφοσιώσεως στην καθημερινή ζωή η οποία εί-
ναι επίσης μια αφηρημένη έννοια. Εν συνεχεία, 
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υποστηρίζουν ότι το μόνο πειραματικώς δια-
χειρίσιμο συστατικό της ευτυχίας είναι το συ-
ναίσθημα της ηδονήςΕπιπλέον, οι Kringelback 
και Berridge (2009) αναγνωρίζουν τη διάκρι-
ση μεταξύ των αντικειμενικών συμπεριφορι-
κών ενδείξεων ηδονής και της υποκειμενικής 
εμπειρίας ή του συναισθήματός της. Οι μελέ-
τες σε ζώα περιορίζονται εκ των πραγμάτων 
στις αντικειμενικές ενδείξεις , όπως οι εκφρά-
σεις του προσώπου των ζώων (π.χ. η προβο-
λή της γλώσσας) οι οποίες υποδηλώνουν την 
“προτίμησή” τους για τις γλυκές γεύσεις. Είναι 
σημαντικό να επισημανθεί εδώ ότι παρόμοιες 
αποκρίσεις παρατηρούνται επίσης σε νεογέν-
νητα βρέφη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η 
ηδονική ή ευχάριστη όψη των ανταμοιβών εί-
ναι κοινή σε πολλά είδη. Ένα άλλο σημαντικό 
θέμα που πρέπει να αποσαφηνιστεί εδώ είναι 
ότι η συμπεριφορική αυτή ένδειξη δεν είναι 
συνώνυμη της ανταμοιβής. Στην ανασκόπη-
σή τους των εγκεφαλικών μηχανισμών της 
ηδονής και της ανταμοιβής σε ανθρώπους και 
ζώα, οι Berridge και Kringelback (2008) δια-
κρίνουν στην ανταμοιβή τρεις διαφορετικές 
λειτουργικές συνιστώσες οι οποίες αντιστοι-
χούν σε διακριτά εγκεφαλικά δίκτυα : (1) μια 
συνιστώσα της ηδονής που προκαλείται από 
την ανταμοιβή, πράγμα το οποίο μπορεί να 
οδηγήσει σε ασυνείδητες και συνειδητές αντι-
δράσεις. (2) μια συνιστώσα “επιθυμίας” που 
αντιστοιχεί στην κινητοποίηση για τη λήψη 
ανταμοιβής που περιλαμβάνει διεγερτικές, 
προέχουσες διεργασίες οι οποίες δεν είναι 
απαραίτητα συνειδητές, και νοητικές διερ-
γασίες που σχετίζονται με την επίτευξη των 
στόχων. και, τέλος, (3) μια συνιστώσα  “μαθή-
σεως” των συσχετίσεων, αντιπροσωπεύσεων 
και προβλέψεων μελλοντικών ανταμοιβών. 
Οι Berridge και Kringelback (2008. βλ. επίσης 
Kringelbach & Berridge, 2009) κάνουν ανα-
σκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας για το 
νευρωνικό υπόστρωμα των αποκρίσεων  ηδο-
νής   σε ερεθίσματα, όπως το φαγητό, το σεξ 
και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Τα κομβι-
κά σημεία ηδονής στον εγκέφαλο των ζώων 
(δηλ., συνιστώσες του υποτιθέμενου δικτύου 
που δημιουργεί την ευχαρίστηση) περιλαμβά-
νουν την κοιλιακή ωχρή σφαίρα, το κέλυφος 
του επικληνούς πυρήνα και τον παραβραχιό-
νιο πυρήνα. Απευθείας ερεθισμός των περιο-
χών αυτών με μικροέγχυση ουσιών που ενερ-

γοποιούν τους οπιοειδείς, ενδοκαναβινοειδείς 
ή άλλους σχετικούς υποδοχείς οδηγεί σε αύξη-
ση αποκρίσεων ενδεικτικών της ηδονής   στη 
σακχαρόζη (Mahler, Smith, & Berridge, 2007, 
Peciña & Berridge, 2005. Smith & Berridge, 
2005). Επίσης, βλάβη στην οπίσθια κοιλιακή 
ωχρή σφαίρα (αλλά όχι σε άλλες κομβικές 
περιοχές) καταργεί αντιδράσεις ηδονής στα 
ζώα αυτά (Peciña, Smith, & Berridge, 2006). 
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τους συγγραφείς, 
διακριτές υποφλοιικές περιοχές του μεσο-με-
ταιχμιακού συστήματος ντοπαμίνης διεκπε-
ραιώνουν την απόκριση “επιθυμίας” η οποία 
σχετίζεται με την ανταμοιβή, και αυτό είναι 
ξεχωριστό από την απόκριση ηδονής. Η διά-
κριση αυτή είναι σημαντική διότι ο ερεθισμός 
των περιοχών αυτών στα ζώα και ο ερεθισμός 
εν τω βάθει εγκεφαλικών περιοχών στον άν-
θρωπο οδηγεί στην ανάγκη επαναλαμβανόμε-
νου ερεθισμού αλλά όχι σε ενδείξεις ηδονής 
σταζώα (Berridge & Valenstein, 1991) ή του 
συναισθήματος της ηδονής στον άνθρωπο 
(Berridge, 2007). 

Σε νευροαπεικονιστικές μελέτες ηδονής 
στον άνθρωπο εξετάζεται η σχέση μεταξύ 
του συναισθήματος της ηδονής που προ-
καλείται από ερεθίσματα όπως η τροφή,  το 
σεξ ή η μουσική και των σχηματισμών εγκε-
φαλικής ενεργοποιήσεως. Οι Small και συν. 
(2001), χρησιμοποιώντας την ΤΕΠ, έδειξαν 
ότι η ενεργοποίηση του έσω κογχομετωπι-
αίου φλοιού, της νήσου και του ραβδωτού 
σχετιζόταν με υποκειμενικές εκτιμήσεις της 
ηδονής όταν υγιή άτομα έτρωγαν σοκολάτα. 
Στη μελέτη αυτή, η υποκειμενική εμπειρία της 
ηδονής συμμεταβαλλόταν επίσης σε σχέση με 
τον κορεσμό . Σε μια μεταγενέστερη μελέτη, 
οι Kringelbach, O’Doherty, Rolls και Andrews 
(2003) χρησιμοποίησαν έναν πειραματικό 
σχεδιασμό στον οποίο παρουσιάζονταν σε 
κάθε συμμετέχοντα δύο διαφορετικά τροφικά 
ερεθίσματα κατά τη διάρκεια της εξετάσεως 
λΜΤ, ενώ οι συμμετέχοντες πεινούσαν, και εκ 
νέου σε μια  δεύτερη εξέταση αφού οι συμμε-
τέχοντες είχαν λάβει τροφή μέχρι κορεσμού. 
Μέτρησαν το υποκειμενικό συναίσθημα ηδο-
νής και έδειξαν ότι ήταν μειωμένο μόνο όταν 
η τροφή είχε καταναλωθεί μέχρι κορεσμού , 
διαχωρίζοντας έτσι το υποκειμενικό αίσθη-
μα της ευχαρίστησης από τα αισθήματα της 
πείνας και του κορεσμού. Εν συνεχεία, χρη-
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σιμοποίησαν τις εκτιμήσεις ηδονής στις δύο 
τροφές πριν από και μετά την κατανάλωσή 
της τροφής . Η ενεργοποίηση του αριστερού 
και σε μικρότερο βαθμού του δεξιού έσω κογ-
χομετωπιαίου φλοιού συνδεόταν στενά με το 
μέγεθος συναισθήματος της ηδονής που πα-
ρείχαν οι συμμετέχοντες, γεγονός που δείχνει 
τον ιδιαίτερο ρόλο της δομής αυτής στην ηδο-
νή που προκαλούν αισθητικά ερεθίσματα . Σε 
μια άλλη μελέτη, οι Blood και Zatore (2001) 
έδειξαν επίσης ότι όταν οι άνθρωποι ακούν 
αποσπάσματα από αγαπημένη τους μουσική, 
που τους ευχαριστεί, όπως προκύπτει από τις 
ομολογίες των συμμετεχόντων καθώς και από 
συγκινησιακές αποκρίσεις τους, όπως αύξηση 
του καρδιακού ρυθμού, της ηλεκτροδερμικής 
αντιδράσεως και του ρυθμού της αναπνοής, 
προκύπτει αυξημένη ενεργοποίηση στο κοιλι-
ακό ραβδωτό, στη νήσο, στην πρόσθια μοίρα 
της έλικας του προσαγωγίου και στον κογ-
χομετωπιαίο φλοιό. Τέλος, σε μια μελέτη της 
επιδράσεως της σεξουαλικής διεγέρσεως που 
οδηγεί σε οργασμό σε γυναίκες, οι Georgiades, 
Lewinsohn, Monroe και Seeley (2006) παρατή-
ρησαν μειωμένη ενεργοποίηση σε φλοιικές πε-
ριοχές μεταξύ των οποίων ο κογχομετωπιαίος 
φλοιός στη συνθήκη στην οποία οι γυναίκες 
βίωναν οργασμό συγκριτικά με μια συνθήκη 
ερεθισμού χωρίς οργασμό και μια συνθήκη μί-
μησης οργασμού (με μίμηση των συσπάσεων 
των μυών του πυελικού εδάφους και άλλων 
κινήσεων που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια 
του πραγματικού οργασμού). Η μελέτη αυτή 
έδειξε, επίσης, μια αντίθετη κατεύθυνση ενερ-
γοποιήσεως στον κογχομετωπιαίο φλοιό για 
τη σεξουαλική ευχαρίστηση συγκριτικά με την 
ευχαρίστηση που συζητήθηκε παραπάνω για 
τη μουσική. 

Επομένως, είναι εύλογο να συμπεράνου-
με ότι υπάρχουν ενδείξεις από μελέτες σε ζώα 
ότι η ενεργοποίηση συγκεκριμένων περιοχών 
είναι απαραίτητη για τη γένεση της συμπε-
ριφοράς που σχετίζεται με την ηδονή (δηλ., 
ενδείξεις ηδονής), ειδικά καθώς τα χαρακτη-
ριστικά αυτά εξαφανίζονται όταν οι περιοχές 
αυτές έχουν βλάβη. Υπάρχουν, επίσης, αρκετές 
ενδείξεις από νευροαπεικονιστικές μελέτες ότι 
η ενεργοποίηση ενός δικτύου φλοιικών περι-
οχών στον ανθρώπινο εγκέφαλο συσχετίζε-
ται με την υποκειμενική εμπειρία της ηδονής. 
Αλλά οι συγκεκριμένες νευροαπεικονιστικές 

ενδείξεις είναι δύσκολο να ερμηνευθούν διό-
τι, πρώτον, οι εγκεφαλικές περιοχές ηδονικό-
τητας διαφέρουν στον άνθρωπο και τα ζώα, 
γεγονός το οποίο εγείρει αμφιβολίες για την 
εγκυρότητά τους. Δεύτερον, διότι  μελέτες 
βλαβών σε ανθρώπους έχουν δείξει ότι η αμ-
φιπλάγια καταστροφή του κογχομετωπιαίου 
φλοιού δεν οδηγεί σε απώλεια της ικανότη-
τας βιώσεως ηδονής (Hornak et al., 2003). Ως 
εκ τούτου, οι συσχετίσεις που αναφέρθηκαν 
μεταξύ της ενεργοποιήσεως του κογχομετω-
πιαίου φλοιού και του συναισθήματος ηδονής 
δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως ενδείξεις ότι 
η περιοχή αυτή του εγκεφάλου είναι αναγκαία 
για την εμπειρία της ηδονής. 

Σημαντικός αριθμός νευροαπεικονιστικών 
μελετών αφορά τους σχηματισμούς εγκεφα-
λικής ενεργοποιήσεως οι οποίοι αντιστοιχούν 
στην αντίληψη ευτυχισμένων προσώπων. Οι 
σχηματισμοί αυτοί είναι παρόμοιοι με τους 
αντιστοιχούντες εκείνων σε πρόσωπα με 
εκφράσεις φόβου ή οργής . Πολλές από τις 
μελέτες αυτές αντιπαρέβαλαν ευτυχισμένα 
πρόσωπα με πρόσωπα που έχουν αρνητική 
συναισθηματική έκφραση φόβου ή λύπης. Οι 
Killgore και Yugerlun-Todd (2004) χρησιμο-
ποίησαν ένα πρωτόκολλο συγκαλύψεως για 
να εξετάσουν την υποσυνείδητη επεξεργασία 
εικόνων λυπημένων και χαρούμενων πρόσω-
πωνστην αμυγδαλή και στην πρόσθια μοίρα 
της έλικας του προσαγωγίου και βρήκαν με-
γαλύτερη ενεργοποίηση για τα ευτυχισμένα 
πρόσωπα εν συγκρίσει προς τα λυπημένα στις 
περιοχές αυτές. Το εύρημα αυτό έρχεται σε 
άμεση αντίθεση με προηγούμενες ενδείξεις 
συμμετοχής των περιοχών αυτών στη γένεση 
φόβου και οργής. Οι Williams και συν. (2004) 
χρησιμοποίησαν τον διόφθαλμο ανταγωνισμό 
για να διαχωρίσουν την υποσυνείδητη από τη 
συνειδητή επεξεργασία εικόνων ευτυχισμένων, 
φοβισμένων και θυμικώς ουδετέρων προσώ-
πων. Περιόρισαν την ανάλυσή τους στην αμυ-
γδαλή και έδειξαν ότι η ενεργοποίηση αυξά-
νεται στην περιοχή κατά τη συνειδητή αντί-
ληψη  φοβισμένων προσώπων καθώς και για 
φοβισμένα πρόσωπα των οποίων η συνειδητή 
επίγνωση είχε κατασταλεί ως αποτέλεσμα 
διόφθαλμου ανταγωνισμού. Στην περίπτωση 
των ευτυχισμένων προσώπων, η ενεργοποίηση 
της αμυγδαλής αυξήθηκε μόνο για τα κατε-
σταλμένα πρόσωπα, γεγονός που υποδηλώνει 
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ότι η ενεργοποίηση αυτή σχετίζεται μόνο με 
την υποσυνείδητη επεξεργασία εικόνων ευ-
τυχισμένων προσώπων. Σε μία ακόμη μελέτη 
στην οποία χρησιμοποιήθηκαν μόνο εικόνες 
ευτυχισμένων προσώπων σε αντιπαραβολή με 
ουδέτερα πρόσωπα, δεν παρατηρήθηκε καμία 
μεταβολή στην ενεργοποίηση της αμυγδαλής 
(Somerville, Kim, Johnstone, Alexander, & 
Whalen, 2004). Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται 
σε αντίθεση με τη μελέτη των Williams και 
συν.(2004) αλλά συμφωνεί με τη μελέτη των 
Adolphs και Tranel (2004) στην οποία ανεφέρ-
θη ότι ασθενείς με αμφιπλάγια βλάβη στην 
αμυγδαλή δεν έδειξαν καμία αλλαγή στην 
αναγνώριση ευτυχισμένων προσώπων παρό-
λο που βλάβες στην περιοχή αυτή επηρεάζουν 
την αναγνώριση λυπημένων προσώπων. 

Τέτοιες αποκλίσεις καθιστούν ατελείς τις 
νευροαπεικονιστικές μελέτες της αντιληπτι-
κής επεξεργασίας των ερεθισμάτων τα οποία 
εκφράζουν ευτυχία. Περιττό να ειπωθεί ότι 
απαιτούνται πιο προσεκτικά σχεδιασμένες 
μελέτες για να αντιμετωπιστεί ορθώς το θέμα 
αυτό καθώς και το ευρύτερο της ανιχνεύσεως 
των νευρωνικών αντιστοίχων της εμπειρίας 
της ανθρώπινης ευτυχίας. 

Νευροαπεικόνιση συνθέτων 
αρνητικών θυμικών καταστάσεων
Στην ενότητα αυτή, θα ασχοληθούμε με νευ-
ροαπεικονιστικές μελέτες συνθέτων θυμικών 
καταστάσεων, ξεκινώντας από τις αρνητικές. 
Θα συζητήσουμε πρώτα μελέτες θυμικών κα-
ταστάσεων οι οποίες προκαλούνται από κοι-
νωνικές και ηθικές κρίσεις, όπως οι καταστά-
σεις ενοχής, ντροπής και αμηχανίας. Η κριτική 
ανασκόπηση των μελετών αυτών επισημαίνει 
πάλι τα ίδια μεθοδολογικά θέματα που ανα-
φέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα. Τα θέ-
ματα αυτά γίνονται ακόμη πιο περίπλοκα στο 
πλαίσιο των μελετών των συνθέτων θυμικών 
καταστάσεων. 

Οι Shin και συν. (2000) ήταν οι πρώτοι 
που ανέφεραν μια μελέτη ΤΕΠ εγκεφαλικών 
δικτύων που ενεργοποιούνται όταν οι υγιείς 
συμμετέχοντες  φαντάζονται σκηνές που τους 
προκαλούν ενοχές. Οι συμμετέχοντες στη με-
λέτη άκουγαν ένα κείμενο που περιέγραφε στο 
δεύτερο πρόσωπο το πιο ενοχικό προσωπικό 
συμβάν που είχαν βιώσει και εν συνεχεία έπρε-
πε να φανταστούν την κατάσταση κατά τη δι-

άρκεια της καταγραφής στον τομογράφο. Η 
ίδια διαδικασία επανελήφθη για ένα θυμικώς 
ουδέτερο γεγονός που χρησιμοποιήθηκε ως 
συνθήκη ελέγχου. Αφαιρώντας το σήμα της 
συνθήκης της νοερής αναπαραστάσεως ενοχής 
από τη συνθήκη ελέγχου προέκυψε ενεργοποί-
ηση στις πρόσθιες παραμεταιχμιακές περιοχές 
του εγκεφάλου στις οποίες περιλαμβάνονται 
το πρόσθιο τμήμα του κροταφικού πόλου και 
της έλικας του προσαγωγίου αμφιπλαγίως και 
ο αριστερός πρόσθιος φλοιός της νήσου/κάτω 
μετωπιαίος φλοιός. Οι συγγραφείς συνεπέρα-
ναν ότι οι περιοχές αυτές σχετίζονταν με το 
συναίσθημα της ενοχής. Ωστόσο, το συμπέ-
ρασμα αυτό φαίνεται αβάσιμο. Οι ίδιες περι-
οχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται επίσης 
όταν οι άνθρωποι βιώνουν αρνητικά αλλά και 
θετικά συναισθήματα. Επιπλέον, οι μετρήσεις 
των ψυχοφυσιολογικών αποκρίσεων, όπως του 
καρδιακού ρυθμού και της δερματικής αγωγι-
μότητας, δεν έδειξε τις αναμενόμενες συγκι-
νησιακές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της 
νοερής αναπαραστάσεως, γεγονός που θέτει 
υπό αμφισβήτηση εάν τα άτομα αυτά βίωναν 
οποιοδήποτε συναίσθημα κατά τη διάρκεια 
της εξετάσεως. 

Σε μια μεταγενέστερη μελέτη, οι Takahashi 
και συν. (2004), χρησιμοποιώντας λΜΤ, μελέ-
τησαν τις διαφορές σχηματισμών εγκεφαλικής 
ενεργοποιήσεως όταν τα άτομα διάβαζαν και 
αξιολογούσαν προτάσεις οι οποίες περιέγρα-
φαν αμηχανία ή ενοχή και θυμικώς ουδέτερες 
προτάσεις.  Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι η αξι-
ολόγηση των προτάσεων που σχεδιάστηκαν 
για να προκαλούν ενοχή ή αμηχανία οδήγη-
σε σε αύξηση της ενεργοποιήσεως του οπτι-
κού φλοιού, του έσω προμετωπιαίου φλοιού 
και του αριστερού οπίσθιου άνω κροταφικού 
φλοιού. Ανέφεραν επίσης διαφορές μεταξύ των 
επιπέδων ενεργοποιήσεως κατά την αξιολόγη-
ση προτάσεων αμηχανίας έναντι ενοχής στον 
δεξιό κροταφικό φλοιό, στον ιππόκαμπο και 
στον οπτικό φλοιό, ευρήματα τα οποία διαφέ-
ρουν σαφώς από εκείνα της παρόμοιας μελέ-
της στην οποία αναφερθήκαμε προηγουμένως. 
Ωστόσο, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι πα-
ρόλον ότι τα ευρήματα μπορεί να μην απο-
καλύπτουν τα νευρωνικά δίκτυα του συναι-
σθήματος της ενοχής ή της αμηχανίας, είναι 
σχετικά με την αντίληψη και την αξιολόγηση 
των ερεθισμάτων που προκαλούν τ αντίστοιχα 
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συναισθήματα. Αλλά, σύμφωνα με παρόμοια 
μελέτη των Shin και συν. (2000) οποιαδήπο-
τε ερμηνεία αυτών των ευρημάτων θα ήταν 
παρακινδυνευμένη δεδομένου ότι η ενοχή ή 
η αμηχανία ή η αξιολόγηση των ερεθισμάτων 
αντιστοιχούν σε εντελώς διαφορετικούς σχη-
ματισμούς ενεργοποιήσεως . 

Η ενοχή θεωρείται αποτέλεσμα παραβά-
σεων των ηθικών κανόνων. Οι Berthoz και 
συν. (2006) χρησιμοποίησαν έναν πειραματι-
κό σχεδιασμό στον οποίο οι συμμετέχοντες 
αξιολογούσαν τον βαθμό ακαταλληλότητας 
καταστάσεων που παρέβαιναν τους κοινωνι-
κούς κανόνες. Η υπέρβαση των κοινωνικών 
κανόνων μπορούσε να είναι εκούσια ή ακού-
σια και μπορούσε να γίνει από τους ίδιους 
τους συμμετέχοντες ή και από άλλο άτομο. 
Οι συγγραφείς βρήκαν ενεργοποίηση της αμυ-
γδαλής μόνο όταν τα άτομα σκέφτονταν τις 
δικές τους εκούσιες παραβάσεις των κοινωνι-
κών κανόνων και κατέληξαν στο συμπέρασμα 
ότι η αμυγδαλή είναι σημαντική για τη θυμι-
κή απόκριση στις ηθικές παραβάσεις. Επίσης, 
ένα εξίσου εύλογο συμπέρασμα θα μπορούσε 
να είναι ότι η αμυγδαλή δεν σχετίζεται με τις 
θυμικές καταστάσεις που αφορούν ειδικά τις 
ηθικές αποφάσεις αλλά ενεργοποιείται απλώς 
οποτεδήποτε μια κατάσταση είναι δυνητικά 
επώδυνη ή απειλητική. 

Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη με λΜΤ, οι 
Morey και συν. (2012) προσπάθησαν να δια-
χωρίσουν τα νευρωνικά δίκτυα που πιθανώς 
δημιουργούν ενοχή όταν αυτή σχετίζεται με 
πράξεις προς τον εαυτό τους εν συγκρίσει 
προς ενοχή που σχετίζεται με πράξεις προς 
άλλους. Χρησιμοποίησαν υποθετικά σενάρια 
με επιβλαβείς πράξεις για τους ίδιους τους 
συμμετέχοντες, σενάρια με επιβλαβείς πράξεις 
για άλλους ανθρώπους και τέλος, ουδέτερα 
σενάρια. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν τα 
σενάρια αυτά για την ενοχή που προκαλού-
σαν ενώ βρίσκονταν μέσα στον τομογράφο, 
και μια άλλη ομάδα συμμετεχόντων αξιολόγη-
σε τα ίδια σενάρια σε μια ξεχωριστή συνεδρία 
εκτός τομογράφου. Στην τελευταία συνεδρία, 
οι αξιολογήσεις περιελάμβαναν μια σειρά άλ-
λων συναισθημάτων πέραν της ενοχής, όπως ο 
φόβος, η οργή , η αμηχανία, η ντροπή, η απο-
στροφή ή ο πόνος. Οι συγγραφείς ανέφεραν 
ότι πολλές περιοχές ενεργοποιήθηκαν εντονό-
τερα όταν τα άτομα είχαν εκτεθεί στα σενάρια 

ενοχής συγκριτικά με τα ουδέτερα σενάρια. Οι 
περιοχές αυτές περιελάμβαναν τον έξω-κοιλι-
ακό και τον έσω-ραχιαίο προμετωπιαίο φλοιό, 
την άνω μετωπιαία, την παρα-προσαγώγια και 
την υπερχείλια έλικα και τον κογχομετωπιαίο 
φλοιό. Δηλαδή, ένα σύνολο περιοχών διαφο-
ρετικών από εκείνες που αναφέρθηκαν στις 
προηγούμενες μελέτες. Η σύγκριση ανάμεσα 
στην ενοχή που σχετίζεται με τους άλλους και 
την ενοχή που σχετίζεται με τον εαυτό ανέ-
δειξε μεγαλύτερες ενεργοποιήσεις του φλοιού 
της πληκτραίας αύλακας, του έσω-κοιλιακού 
και του έσω- ραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού, 
του προσφηνοειδούς λοβίου, της οπίσθιας άνω 
κροταφικής αύλακας και της οπίσθιας μοίρας 
της έλικας του προσαγωγίου. Θα μπορούσαν 
οι σχηματισμοί των μεγάλων αυτών ενεργο-
ποιήσεων που αφορούν περιοχές σε ολόκληρο 
τον νεοφλοιό να σχετίζονται άμεσα με το συ-
ναίσθημα της ενοχής; Θα μπορούσαν, πιθα-
νώς, εάν προέκυπταν σε όλες τις μελέτες ενο-
χής και αμηχανίας. Αλλά, όπως οι συγγραφείς 
αναγνωρίζουν στη συζήτηση των ευρημάτων 
τους, ένας βασικός μεθοδολογικός περιορι-
σμός στη μελέτη τους είναι το γεγονός ότι 
δεν παρέχει κάποια διαβεβαίωση ότι τα ερεθί-
σματα προκάλεσαν οποιοδήποτε συναίσθημα, 
μόνο ενοχή ή ενοχή και άλλα συναισθήματα, 
όπως ντροπή, αμηχανία, αποστροφή ή οργή. 
Ωστόσο, οι συγγραφείς έκαναν μια πολύ εν-
διαφέρουσα συσχέτιση ανάμεσα στην ένταση 
της ενοχής που αναφέρθηκε από τα άτομα 
μέσα στον τομογράφο και στην ένταση του 
κάθε συναισθήματος από τα 11 που αξιολο-
γήθηκαν στη δεύτερη ομάδα των ατόμων που 
δεν βρίσκονταν στον τομογράφο. Τα άλλα 
αυτά συναισθήματα περιελάμβαναν τη ντρο-
πή, την αποστροφή, τον πόνο, την οργή, τον 
φόβο και την ένταση. Όλες οι συσχετίσεις 
ήταν μεγαλύτερες από 0.8 και πολλές από αυ-
τές ήταν μεγαλύτερες από 0.9, γεγονός που 
υποδηλώνει ότι η παρουσίαση των σεναρίων 
που πιθανώς προκαλούν ενοχή στην πραγμα-
τικότητα οδηγεί σε μια σειρά συναισθημάτων 
που σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με την ενο-
χή και μεταξύ τους το ένα με το άλλο. Έτσι, η 
εγκεφαλική ενεργοποίηση που παρατηρήθη-
κε στη μελέτη αυτή δεν μπορεί να αποδοθεί 
στην ενοχή αλλά, στην καλύτερη περίπτωση, 
σε ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών αρνητικών 
συναισθημάτων. 
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Η ανασκόπηση μελετών ενοχής αποκα-
λύπτει  την απουσία αξιοπιστίας των ευρη-
μάτων η οποία ενδεχομένως προέρχεται από 
τα πειραματικά πρωτόκολλα τα οποία δεν 
έχουν οικολογική εγκυρότητα (βλ. Κεφάλαιο 
1). Επίσης, ενδεχομένως προέρχεται από τους 
εναλλακτικούς λειτουργικούς ορισμούς των 
καταστάσεων που μελετώνται και από την 
ανεπάρκεια των δοκιμασιών που χρησιμο-
ποιούνται για να εκμαιεύσουν συστηματικά 
τις καταστάσεις αυτές. Ακολούθως, το μόνο 
πιθανό συμπέρασμα όσον αφορά  την ενοχή 
και την αμηχανία είναι ότι στα συναισθήμα-
τα αυτά αντιστοιχεί πιθανώς η ενεργοποίηση 
κάποιων μεταιχμιακών δομών, των ίδιων που 
φαίνεται ότι επίσης ενεργοποιούνται στα πε-
ρισσότερα βασικά συναισθήματα, όπως στον 
φόβο, την οργή και την αποστροφή. 

Ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα στη 
μελέτη των σύνθετων συναισθηματικών κατα-
στάσεων είναι εκείνο της λύπης και της απο-
γοητεύσεως που εισήχθη από τους Camille και 
συν. (2004). Οι συγγραφείς αυτοί εξέτασαν 
την επίδοση υγιών εθελοντών και ασθενών 
με βλάβες στον κογχομετωπιαίο φλοιό σε μια 
δοκιμασία τυχερών παιχνιδιών σχεδιασμένη 
για να διαχωρίζει το συναίσθημα της απογο-
ητεύσεως από το συναίσθημα της λύπης. Ο 
συμμετέχων έπρεπε να διαλέξει ανάμεσα σε 
δύο επιλογές που περιελάμβαναν περιστρεφό-
μενους τροχούς ρουλέτας με διαφορετικές πι-
θανότητες νίκης ή ήττας για τον καθένα. Στη 
συνθήκη μερικής ανατροφοδοτήσεως, ο συμ-
μετέχων ελάμβανε πληροφορίες μόνο για την 
επιλογή που προκαλούσε απογοήτευση ή χαρά 
ανάλογα με την έκβαση (που αξιολογήθηκε 
ως καλό ή κακό συναίσθημα σε μια αναλογική 
κλίμακα). Η απόκριση αυτή ήταν παρόμοια για 
τους ασθενείς και τους υγιείς συμμετέχοντες. 
Στη συνθήκη πλήρους ανατροφοδοτήσεως, ο 
συμμετέχων ελάμβανε επίσης πληροφορίες 
για την έκβαση της άλλης, μη επιλεγμένης, 
ρουλέτας. Όταν το αποτέλεσμα ήταν χειρό-
τερο στην επιλεγμένη περιστροφή, θεωρού-
νταν ότι προκαλούσε μεταμέλεια, ειδικά στην 
περίπτωση όπου η επιλεγμένη περιστροφή 
οδηγούσε σε ήττα. Το αρνητικό συναίσθημα 
στην περίπτωση αυτή βρέθηκε να είναι πολύ 
εντονότερο εν συγκρίσει προς το αρνητικό 
συναίσθημα που αξιολογήθηκε κατά την ήττα 
στη συνθήκη μερικής ανατροφοδοτήσεως, 

στην οποία το άτομο δεν ήξερε ποιο θα ήταν 
το αποτέλεσμα της άλλης επιλογής. Επίσης, 
η απόκριση δερματικής αγωγιμότητας ήταν 
μεγαλύτερη στην περίπτωση αποτελεσμάτων 
μεταμέλειας εν συγκρίσει προς το αρνητικό 
αποτέλεσμα στη συνθήκη μερικής ανατροφο-
δοτήσεως. Η ενίσχυση αυτή της αρνητικής 
θυμικής αποκρίσεως που αντιστοιχούσε στη 
μεταμέλεια δεν παρατηρήθηκε στους ασθενείς 
με κοχγομετωπιαίες βλάβες. 

Με την ίδια δοκιμασία μελετήθηκε επίσης 
η μεταμέλεια σε υγιείς μάρτυρες (Coricelli et 
al., 2005). Στη μελέτη αυτή, οι συγγραφείς 
χρησιμοποίησαν μια συνθήκη όπου οι συμμε-
τέχοντες έπαιζαν ένα τυχερό παιχνίδι διπλής 
επιλογής με μερική ή πλήρη ανατροφοδότηση 
και μια συνθήκη όπου έβλεπαν τον υπολογι-
στή να παίζει το ίδιο παιχνίδι (συνθήκη ελέγ-
χου). Η ενεργός συμμετοχή στη δοκιμασία 
οδήγησε σε σημαντική αύξηση του καρδιακού 
ρυθμού. Οδήγησε επίσης σε ενεργοποίηση του 
προσθίου κοιλιακού ραβδωτού για τις επιλο-
γές νίκης, χωρίς ενεργοποίηση στις επιλογές 
ήττας, εύρημα συμβατό με την υπόθεση ότι η 
περιοχή αυτή υπολογίζει σφάλματα προβλέψε-
ως ανταμοιβής (Schultz, Dayan, & Montague, 
1997). Η αλλαγή επιπέδου μεταμέλειας στην 
ενεργό συνθήκη, όπως ορίστηκε νωρίτερα στη 
μελέτη των Camille και συν. (2004), οδήγησε 
σε αλλαγές στη δραστηριότητα του έσω κογ-
χομετωπιαίου φλοιού, επιβεβαιώνοντας έτσι 
τον ρόλο της δομής αυτής στην επίδοση στην 
εν λόγω δοκιμασία όπως είχε προβλεφθεί από 
μελέτες βλαβών καθώς επίσης και της προ-
σθίας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου και 
του ιπποκάμπου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 
της δοκιμασίας, οι συμμετέχοντες αισθάνο-
νταν απέχθεια για τη μεταμέλειά τους και η 
συσσωρευτική αυτή επίδραση εκφράστηκε 
στην αυξημένη ενεργοποίηση του έσω κογχο-
μετωπιαίου φλοιού και της αμυγδαλής. Μετα-
γενέστερες μελέτες λειτουργικής απεικόνισης 
χρησιμοποίησαν τον ίδιο λειτουργικό ορισμό 
μεταμέλειας για να μελετήσουν την επανάλη-
ψη επιλογής που αφορά τη μεταμέλεια η οποία 
συσχετιζόταν με αυξημένη δραστηριότητα στο 
ραχιαίο ραβδωτό (Nicolle, Fleming, Bach, 
Driver, & Dolan, 2011) και μακράς διάρκειας 
επιδράσεις αποφάσεων που οδηγούν σε μετα-
μέλεια στις οποίες παρατηρήθηκαν αυξήσεις 
ενεργοποιήσεως του έξω κογχομετωπιαίου 
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φλοιού κατά τη διάρκεια ηρεμίας μετά από μια 
επιλογή μεταμέλειας (Eryilmaz, Van De Ville, 
Schwartz, & Vuilleumier, 2014). Παρόλον ότι 
το πρωτόκολλο αυτό έφερε κάποια πολύ εν-
διαφέροντα ευρήματα σχετικά με τους παρά-
γοντες που επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων , 
πρέπει κανείς να είναι και πάλι επιφυλακτικός 
αναφορικά με το κατά πόσο οι συγκεκριμένοι 
λειτουργικοί ορισμοί της μεταμέλειας ή της 
απογοητεύσεως αντανακλούν την αληθινή 
υποκειμενική φύση των συναισθημάτων αυ-
τών στον άνθρωπο. Επιπλέον, στην πραγματι-
κή ζωή, βρισκόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με 
τη στάθμιση εναλλακτικών τρόπων δράσεως 
και πολλές φορές επιλογές που δεν έγιναν θα 
είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι αμφίβο-
λο αν τέτοιες καταστάσειςοδηγούν μόνο σε 
μεταμέλεια και όχι στην οργή, την  την απο-
γοήτευση, τη θλίψη και την απελπισία. Επο-
μένως, το ερώτημα της ειδικότητας και της 
επιλεκτικότητας των νευρωνικών δικτύων για 
επιμέρους συναισθήματα , για μια ακόμη φορά 
παραμένει αναπάντητο. Ωστόσο, οι μελέτες 
αυτές έχουν όντως παράσχει κάποιες πολύ 
ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον τρόπο 
με τον οποίο ο εγκέφαλος διεκπεραιώνει τη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

Νευροαπεικόνιση συνθέτων 
θετικών θυμικών καταστάσεων 
Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για τη νευ-
ροαπεικόνιση συνθέτων θυμικών καταστάσε-
ων με ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά 
με σύνθετα θετικά συναισθήματα όπως η αγά-
πη. Η πρώτη μελέτη στην οποία οι συγγραφείς 
ισχυρίστηκαν ότι είχαν ανακαλύψει τα νευρω-
νικά αντίστοιχα της ρομαντικής αγάπης ήταν 
αυτή των Bartels και Zeki (2000). Στη μελέτη 
αυτή, οι συγγραφείς αναζήτησαν άτομα μέσω 
διαφημίσεως τα οποία ήταν "πραγματικά βα-
θιά και τρελά ερωτευμένα". Τα άτομα αυτά 
συμπλήρωσαν μια κλίμακα βαθμολογήσεως 
“εμπαθούς έρωτα” και Για τη μελέτη επιλέχθη-
καν μόνο άτομα που είχαν υψηλή βαθμολογία 
στην κλίμακα αυτή. Η πειραματική συνθήκη 
περιελάμβανε την παρουσίαση φωτογραφιών 
των αγαπημένων τους προσώπων και η συν-
θήκη ελέγχου την παρουσίαση φωτογραφιών 
στενών τους φίλων του ίδιου φύλου με τους 
εραστές τους. Οι συγγραφείς συνεπέραναν 
ότι οι περιοχές εκείνες που ενεργοποιήθηκαν 

περισσότερο στην πειραματική συνθήκη (έσω 
μοίρα της νήσου, πρόσθια μοίρα της έλικας 
του προσαγωγίου, κερκοφόρος πυρήνας και 
κέλυφος, όλα αμφιπλαγίως) συνιστούν το 
νευρωνικό δίκτυο που παράγει την εμπειρία 
του έρωτα. Σε παρόμοιο συμπέρασμα σχετικά 
με το δίκτυο της μητρικής αγάπης κατέληξαν 
οι ίδιοι συγγραφείς σε μια μετέπειτα μελέτη 
στην οποία οι μητέρες, ενώ βρίσκονταν μέσα 
στον τομογράφο, έβλεπαν φωτογραφίες των 
παιδιών τους και φωτογραφίες άλλων παι-
διών (Bartels & Zeki, 2004). Το δίκτυο αυτό 
περιελάμβανε περιοχές κοινές με εκείνες που 
βρέθηκαν ενεργοποιημένες στη μελέτη του 
έρωτα (έσω μοίρα της νήσου, πρόσθια μοίρα 
της έλικας του προσαγωγίου, κέλυφος και κερ-
κοφόρος πυρήνας) αλλά και επιπρόσθετες πε-
ριοχές π, όπως ο έξω προμετωπιαίος φλοιός, ο 
έξω κογχομετωπιαίος φλοιός, η οπίσθια μοίρα 
του κοιλιακού θαλάμου και μια περιοχή που 
αντιστοιχούσε στην περί τον υδραγωγό φαιά 
ουσία (κεντρική φαιά ουσία).  Ωστόσο, σε μια 
άλλη μελέτη στην οποία χρησιμοποιήθηκε το 
ίδιο πρωτόκολλο, οι Aron  και συν.(2005) δεν 
βρήκαν καμία περιοχή που να ενεργοποιείται 
κατά την παρουσίαση φωτογραφιών εραστών 
. Σε μια περαιτέρω προσπάθεια για την ανα-
παραγωγή των προηγούμενων ευρημάτων, 
ανέλυσαν τα ίδια δεδομένα χρησιμοποιώντας 
ως περιοχές ενδιαφέροντος τις περιοχές εκεί-
νες που είχαν ενεργοποιηθεί στην ανταμοιβή 
και στον έρωτακαι παρατήρησαν σημαντική 
ενεργοποίηση μόνο του κοιλιακού καλυπτρι-
κού πεδίου, του κερκοφόρου πυρήνα και της 
οπίσθιας μοίρας της έλικας του προσαγωγίου. 
Δηλαδή, πέραν του κερκοφόρου πυρήνα καμιά 
άλλη δομή του δικτύου του έρωτα δεν ενερ-
γοποιήθηκε, γεγονός το οποίο αποτρέπει το 
συμπέρασμα ότι ανιχνεύθη το δίκτυο του έρω-
τα, όπως ανεφέρθηαπό τους Bartels και Zeki 
(2000). Εκτός από το γεγονός ότι οι μελέτες 
αυτές των συνθέτων θυμικών καταστάσεων 
δεν καταλήγουν σε σαφή συμπεράσματα, κα-
θιστούν εμφανείς τους περιορισμούς της συ-
νήθως χρησιμοποιούμενης μεθόδου αφαιρέ-
σεως λειτουργικών εικόνων και τα παράδοξα 
συμπεράσματα στα οποία  μπορεί να οδηγήσει. 
Τα παράδοξα καθίστανται εμφανέστερα στο 
ακόλουθο υποθετικό πείραμα ανιχνεύσεως 
των νευρωνικών δικτύων “αγάπης για τον 
Elvis Presley”. Ατομα που αγαπούν τον Elvis 
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βρίσκονται μέσω διαφημίσεων και συμπληρώ-
νουν ένα Ερωτηματολόγιο “Αγάπης για τον 
Elvis” για να επιβεβαιωθεί η πραγματική τους 
αγάπη για τον ElvisΕν συνεχεία, εξετάζονται 
στον τομογράφο, χρησιμοποιώντας την ίδια 
μέθοδο αφαιρέσεως εικόνων που προκύπτουν 
κατά την παρατήρηση φωτογραφιών του Elvis 
από εκείνες άλλων αγαπημένων τραγουδι-
στών. Από την αφαίρεση αυτή , θα  περίμε-
νε κανείς να προκύψει υψηλότερος βαθμός 
ενεργοποιήσεως περιοχών που σχετίζονται με 
την ηδονή, όπως ο κογχομετωπιαίος φλοιός 
ή η νήσος (αν αυτές όντως είναι δομές που 
παράγουν ηδονή, πράγμα το οποίο δεν είναι 
καθόλου βέβαιο) όταν παρουσιάζονται εικό-
νες του Elvis εν συγκρίσει προς τις λιγότερο 
ηδονικές εικόνες άλλων τραγουδιστών . Θα 
μπορούσαμε άραγε να συμπεράνουμε βάσει 
αυτών των δεδομένων ότι έχουμε ανακαλύψει 
το νευρωνικό δίκτυο της “αγάπης για τον El-
vis” και όχι του έρωτα γενικώς ή οποιουδήποτε 
άλλου θετικού συναισθήματος; Προφανώς όχι, 
για λόγους οι οποίοι έχουν παρατεθεί εκτενώς 
στα Κεφάλαια 1 και 10.

Νευροαπεικόνιση της θυμικής 
καταστάσεως του πόνου
Στην ψυχολογία έχουν αναγνωριστεί τρεις 
κύριες κατηγορίες του πόνου: ο σωματικός 
πόνος, ο χρόνιος πόνος και ο κοινωνικός πό-
νος (Eisenberger & Lieberman, 2004). Στην 
ενότητα αυτή θα επικεντρωθούμε στον σω-
ματικό πόνο, ο οποίος μπορεί να οριστεί ως 
μια δυσάρεστη αισθητική και θυμική εμπειρία 
που σχετίζεται με οποιαδήποτε πραγματική ή 
δυνητική ιστική βλάβη (Lee & Tracey, 2013).

Ο σωματικός πόνος μπορεί να αναλυθεί 
σε τρεις διαφορετικές διαστάσεις: (1) την αι-
σθητική διάσταση, η οποία περιλαμβάνει την 
αντίληψη  της θέσεως της ποιότητας και της 
εντάσεως των βλαπτικών ερεθισμάτων, (2) τη 
θυμική διάσταση, η οποία περιλαμβάνει την 
υποκειμενική εμπειρία δυσαρέσκειας και (3) 
μια νοητική διάσταση (Rainville, Duncan, 
Price, Carrier, & Bushnell, 1997. Xie, Huo, & 
Tang, 2009).

Ψυχοφυσικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει 
την εγκυρότητα της διακρίσεως μεταξύ των 
αισθητικών και των θυμικών διαστάσεων του 
πόνου στον άνθρωπο. Οι Price και συν. (1983) 
εξέτασαν ασθενείς με χρόνιο πόνο και υγιείς 

εθελοντές χρησιμοποιώντας ειδικές κλίμακες 
για τη μέτρηση της αισθητικής (δηλ, πόσο 
ισχυρές είναι) και της θυμικής (δηλ, πόσο δυ-
σάρεστες είναι) αποκρίσεως σε θερμικά ερε-
θίσματα 43°C έως 51°C. Οι αισθητικές και οι 
θυμικές αποκρίσεις στην οπτική αναλογική 
κλίμακα για τις θερμοκρασίες αυτές αποδό-
θηκαν ως δυναμικές εξισώσεις με εκθέτες της 
τάξεως 2.1 και 3.8, αντιστοίχως. Οι εξισώσεις 
ήταν παρόμοιες για τους ασθενείς που βίωναν 
οποιονδήποτε άλλον πόνο διαφορετικό από 
τον πόνο που προκλήθηκε πειραματικά και 
τους υγιείς εθελοντές που δεν βίωναν κανέναν 
πόνο. Επιπλέον, οι θυμικές αποκρίσεις στην 
οπτική αναλογική κλίμακα ήταν πιο ευαίσθη-
τες σε περιστασιακούς παράγοντες εν συγκρί-
σει προς τις αισθητικές αποκρίσεις τόσο των 
ασθενών όσο και των υγιών ατόμων , παρέχο-
ντας έτσι ενδείξεις σαφούς διακρίσεως μεταξύ 
της αισθητικής και της θυμικής διαστάσεως 
του πόνου. 

Θα περιγράψουμε τώρα εν συντομία τα 
βασικά εγκεφαλικά δίκτυα τα οποία μετέχουν 
στην αντίληψη του πόνου στα ζώα και στον 
άνθρωπο.  Η εμπειρία του σωματικού πόνου 
αρχίζει όταν ένα βλαπτικό ερέθισμα (δηλ. ερέ-
θισμα που καταστρέφει τους φυσιολογικούς 
ιστούς) ή ένα ερέθισμα που θα ήταν βλα-
πτικό εάν ήταν παρατεταμένο , ενεργοποιεί 
τους βλαβοϋποδοχείς. Είναι σημαντικό εδώ 
να γίνει διάκριση μεταξύ της βλαβοδεκτικό-
τητας  και του πόνου. Η βλαβοδεκτικότητα 
είναι μια ειδική αίσθηση  που προέρχεται από 
τους βλαβοϋποδοχείς, περιφερειακούς αισθη-
τικούς νευρώνες οι οποίοι αποκρίνονται σε 
υψηλής εντάσεως περιβαλλοντικά ερεθίσματα 
τα οποία απειλούν τη σωματική ακεραιότητα 
του οργανισμού (Woolf & Ma, 2007). Οι βλα-
βοϋποδοχείς μεταδίδουν σήματα στον νωτιαίο 
μυελό και στο εγκεφαλικό στέλεχος, περιοχές 
μέσω των οποίων τα σήματα αυτά καταλήγουν 
στον φλοιό από διάφορες οδούς. 

Μια βασική οδός είναι το “πλάγιο” νωτι-
αιοθαλαμικό δεμάτιο που προβάλλει από τον 
νωτιαίο μυελό στον έξω-οπίσθιο κοιλιακό 
πυρήνα του θαλάμου και από εκεί στον πρω-
τοταγή και τον δευτεροταγή σωματοαισθητι-
κό φλοιό (S1 και S2). Το σύστημα αυτό είναι 
βασικό για τις αισθητικές και θυμικές συνι-
στώσες του πόνου (Price, 2002). Άλλες οδοί 
ξεκινούν από τον νωτιαίο μυελό και μέσω του 
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παραβραχιόνιου πυρήνα της έξω ραχιαίας μοί-
ρας της γέφυρας, τερματίζουν στην αμυγδαλή 
και στον υποθάλαμο. Οι οδοί αυτές είναι πιο 
πιθανόν να συμμετέχουν στη θυμική απόκρι-
ση στα αλγογόνα ερεθίσματα, προκαλώντας 
τις απαραίτητες αυτόνομες και αντανακλα-
στικές αποκρίσεις που παρέχουν προστασία 
στον οργανισμό (Price, 2002). Πιστεύεται ότι 
οι οδοί αυτές επιτρέπουν την ενεργοποίηση 
της αμυντικής αποκρίσεως του οργανισμού, 
της αποκαλουμένης αποκρίσεως πάλης ή φυ-
γής προσεγγίσεως/αποφυγής στον σωματικό 
πόνο. Η απόκριση αυτή περιλαμβάνει φυσιο-
λογικά συμβάντα, όπως η διαστολή της κόρης  
του οφθαλμού ή το ευρύ άνοιγμα των φλεφά-
ρων, αλλαγές στην αρτηριακή πίεση ή στον 
καρδιακό ρυθμό, αλλαγές στη θερμοκρασία 
του δέρματος και αυξημένο μυϊκό τόνο. Τέλος, 
νωτιαιοθαλαμικά δεμάτια προς τους έσω θα-
λαμικούς πυρήνες πιστεύεται επίσης ότι συμ-
μετέχουν στις θυμικές και κινητηριακές όψεις 
του πόνου (Price, 2002). 

Έχει υποστηριχθεί ότι πολλές φλοιικές 
περιοχές μετέχουν στην επεξεργασία αλγο-
γόνων ερεθισμάτων όπως έχουν δείξει μελέ-
τες σε ζώα και στον άνθρωπο. Βλάβες στον 
πρωτοταγή και τον δευτεροταγή σωματοαι-
σθητικό φλοιό προκαλούν ελλείμματα στην 
ικανότητα ανιχνεύσεως των αισθητικών χα-
ρακτηριστικών του πόνου τόσο στα ζώα όσο 
και στον άνθρωπο (Price, 2002).  Βλάβες στον 
φλοιό της νήσου στον άνθρωπο προκαλούν 
ένα πολύ συγκεκριμένο σύνδρομο που καλεί-
ται ασυμβολία πόνου, στο οποίο οι ασθενείς 
δεν εμφανίζουν τη συνηθισμένη συμπεριφορά 
αποφυγής επώδυνων ερεθισμάτων  παρά την 
ύπαρξη φυσιολογικού αισθητικού ουδού σε τέ-
τοια ερεθίσματα (Berthier, Starkstein, & Lei-
guarda, 1988; Weinstein, Kahn, & Slote, 1955). 
Τέλος, βλάβες στον προμετωπιαίο φλοιό στον 
άνθρωπο οδηγούν σε απώλεια της ανησυχίας 
και έμμονων σκέψεων παρουσία πόνου. Ειδι-
κότερα, ο ρόλος της πρόσθιας μοίρας της έλι-
κας του προσαγωγίου στην επεξεργασία του 
πόνου έχει επιβεβαιωθεί τόσο στα ζώα όσο 
και στον άνθρωπο. Ασθενείς με εκτομή της 
έλικας του προσαγωγίου αισθάνονταν ακόμη 
τον πόνο αλλά τον περιγράφουν ως λιγότερο 
ανησυχητικό (Foltz & White, 1962). Οι Sikes 
και Vogt (1992) εξέτασαν τις επιπτώσεις αλ-
γογόνου ηλεκτρικού, μηχανικού και θερμικού 

ερεθισμού σε κουνέλια, αποκαλύπτοντας την 
παρουσία νευρώνων που αποκρίνονται σε  
βλαβοδεκτικά σήματα στην περιοχή 24b κατά 
Brodmann στο πρόσθιο τμήμα της έλικας του 
προσαγωγίου. Παρομοίως, οι Yamamura και 
συν. (1996) εξέτασαν αρουραίους χρησιμοποι-
ώντας ερεθισμό με έγχυση χημικής ουσίας και 
κατέγραψαν ένα σύνολο 33 νευρώνων ειδικών 
για τα βλαβοδεκτικά σήματα στην πρόσθια 
μοίρα της έλικας του προσαγωγίου. 

Σε σειρά λειτουργικών νευροαπεικονι-
στικών μελετών κατεβλήθη προσπάθεια να 
προσδιοριστεί ο σχηματισμός εγκεφαλικής 
ενεργοποιήσεως στον άνθρωπο κατά τη διάρ-
κεια βλαπτικού ερεθισμού χρησιμοποιώντας 
διαφορετικούς τύπους βλαπτικών ερεθισμά-
των, όπως θερμό, ψυχρό, μηχανικό ερεθισμό 
και έγχυση βλαβερών ουσιών (π.χ. καψαϊκίνη). 
Σε μια πρόσφατη μετα-ανάλυση  των μελε-
τών αυτών, οι Duerden και Albanese (2013) 
επιβεβαίωσαν, ότι, ανεξαρτήτως του είδους 
του βλαπτικού ερεθίσματος και του ιστού 
στον οποίο προεκλήθη ο πόνος, κατά πάσα 
πιθανότητα ενεργοποιήθηκαν οι ίδιες βασικές 
περιοχές του δικτύου του πόνου που είχαν 
προβλεφθεί από τις μελέτες σε ζώα και τις 
μελέτες βλαβών οι οποίες προαναφέρθηκαν. 
Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν τον θάλα-
μο, τον πρωτοταγή και τον δευτεροταγή σω-
ματοαισθητικό φλοιό καθώς και τον οπίσθιο 
βρεγματικό φλοιό, τη νήσο και περιοχές του 
προμετωπιαίου φλοιού, μεταξύ των οποίων η 
πρόσθια μοίρα της έλικας του προσαγωγίου. 
Οι συστηματικώς ενεργοποιημένες περιοχές 
στη μετα-ανάλυση αυτή ήταν η νήσος και η 
πρόσθια μοίρα της έλικας του προσαγωγί-
ου. Το ίδιο δίκτυο περιοχών ενεργοποιήθηκε 
επίσης όταν οι συμμετέχοντες ανέμεναν την 
εφαρμογή ενός αλγογόνου ερεθίσματος χωρίς 
πραγματικό σωματικό ερεθισμό (Porro et al., 
2002). 

H ύπαρξη εγκύρων εργαλείων όπως η 
οπτικήαναλογική κλίμακα για την ξεχωριστή 
μέτρηση των αισθητικών (ένταση) και θυμι-
κών (δυσαρέσκεια) συνιστωσών του πόνου, 
επέτρεψε τη διερεύνηση της υποκειμενικής 
εμπειρίας του πόνου, ξεχωριστά από την αί-
σθηση του πόνου και τα συγκινησιακά χα-
ρακτηριστικά της αποκρίσεως στα αλγογόνα 
ερεθίσματα. Σε μια ευρέως γνωστή μελέτη, οι 
Rainville και συν. (1997) μέτρησαν τις αισθη-


