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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ■ Ιστορική διαδροµή.

∆ηµόκριτος: «Η αίσθηση και η σκέψη εξαρτώνται από αλλα γές θέσης «ψυχικών 
ατόµων» µέσα στο σώµα, στο οποίο ο εγκέφαλος είναι φύλακάς τους».

Ιπποκράτης: «Η ψυχική νόσος προέρχεται από την διαντίδραση των τεσσάρων 
σωµατικών χυµών αίµα, µαύρη χολή, κίτρινη χολή και φλέγµα. Οι άνθρωποι κα-
τατάσσονται σε τέσσερις ιδιοσυγκρασίες: αιµατώδη, χολερική, µελαγχολική και 
φλεγµατική».

Πλάτωνας: «Υπάρχει µια ψυχή «αθάνατη» µέσα στο κεφάλι και µια άλλη «θνητή» 
µέσα στην κοιλιά»

Αριστοτέλης: «Ο εγκέφαλος είναι ένα είδος φίλτρου που καθαρίζει το αίµα και 
ζεσταίνει την καρδιά, η οποία είναι η έδρα των αισθή σεων και της νοηµοσύνης»

Ηρόφιλος: «ο εγκέφαλος είναι το κέντρο της νοηµοσύνης και µέσα στις κοιλίες 
του εγκεφάλου βρίσκεται η ψυχή»

Ερασίστρατος: «...οι έλικες του ανθρώπινου εγκέφαλου είναι πιο πολύπλοκες από 
αυτές των ζώων και αυτό έχει σχέση µε τη νοηµοσύνη».

Γαληνός: «Πηγή της ζωής είναι το «πνεύµα», που διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες, 
το «ψυχικό» µε έδρα τις κοιλίες του εγκεφάλου, το «ζωϊκό» µε έδρα την καρδιά 
και το «φυσικό» µε έδρα στο ήπαρ»

Καρτέσιος: «...ενώ το κάθε µάτι βλέπει ξεχωριστά, στο πνεύµα υπάρχει µια ει-
κόνα. Θα έπρεπε η συνένωση των δύο εικόνων των οφθαλµών να γίνεται σε ένα 
κεντρικό όργανο στη µέση γραµµή.. τέτοια όργανα είναι η υπόφυση και η επίφυ-
ση..» Παροµοίαζε το νευρικό σύστηµα µε υδραυλικό µηχανισµό που αποτελείτο 
από σωλήνες, αντλίες κλπ. 

Van Leevwenmoe (1674): Παρατήρησε µε µικροσκόπιο τέµνοντας τα νεύρα ότι 
αυτά δεν ήταν σωλήνες µε υγρό. 

Von Haller (1752): «Η «νευρική δύναµη» µεταφέρεται µε νεύρα «ευερέθιστα» που 
προκαλούν τη µυϊκή σύσπαση και «ευαίσθητα» που δεν προκαλούν µυϊκή σύσπαση 
αλλά µετα φέρουν ψυχικές εντυπώσεις»

Galvani (1791): Η έρευνα που ακο λούθησε µετά το θάνατο του ως το 1850 επι-
βεβαίωσε την ύπαρξη των ηλε κτρικών νευρικών ώσεων που αντικατέστησαν τα 
«ζωϊκά πνεύµατα». 

Bell (1802): ∆ηµοσιεύει το «Essays on the Anatomy of Expression in Painting». 

Reil (1808) και Heinroth (1818): Πρότειναν τον όρο «ψυχιατρική» και «ψυχία-
τρος». 

Gall (1820): Πατέρας της «φρενολογίας» στη Βιέννη, εντόπισε στον εγκέφαλο 27 
ικανότητες του ανθρώπου, όπως της ποίησης, της µουσικής, της κλοπής, κλπ.

Pinel (1824): «Απελευθερώνει τους τρελούς» σπά ζοντας τις αλυσίδες τους τα 
πρώτα χρόνια της Γαλλικής Επανάστασης.

Farlet (1854): Περιέγραψε την «κυκλική τρέλα» και ο Baillarger (1854) την «τρέλα 
µε διπλή µορφή» 
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Harlow (1870): Περιγράφει τις επιπτώσεις βλάβης του προµετωπιαίου φλοιού 
µε το περιστατικό του Phineas Gage – µε το έργο του συνολικά εγκαινιάζει την 
αναπτυξιακή ψυχολογία.

Darwin (1872): ∆ηµοσιεύει το βιβλίο “The expression of emotions in man and 
animal”.

Kahlbaum (1874): Περιέγραψε τις κυκλικές διαταραχές χρησιµοποιώντας τον όρο 
«κυκλοθυµία». 

Broca (1878): Πρότεινε τον όρο «λιµπικό» (“limbic”), λόγω των ειδικών φυλογε-
νετικών δοµών της περιοχής.

James (1884): Προτείνει την «bodily theory of emotion»

Lange (1885): Προτείνει µια παρόµοια θεωρία µε αυτήν του James.

Baldwin (1889): Εγκαινίασε την αναπτυξιακή ψυχολογία

Ribot (1897): Εκδίδει το βιβλίο Psychology of Emotions

Cajal (1899): ∆ιατύπωσε την υπόθεση της συναπτικής πλαστικότητας (synaptic 
plasticity hypothesis) 

Elliot (1904): Υποστήριξε την υπόθεση ότι η νευροδιαβίβαση από νευρώνα σε 
νευρώνα γίνεται µε χηµικό µηχανισµό

Jackson (1910): Πρότεινε τρία λειτουργικά επίπεδα στο Κ.Ν.Σ, ένα κατώτερο, στο 
νωτιαίο µυελό για τον έλεγχο διαφόρων οργάνων του σώµατος όπως οι µύες, ένα 
µέσο, που αντιπροσωπεύονταν στις αισθητι κές και κινητικές άλω και ένα ανώτερο 
στους µετωπιαίους λοβούς για τη συνεί δηση. 

Mills (1912): Προτείνει την υπόθεση του δεξιού ηµισφαιρίου για το συναίσθηµα.

Loewi & Dale (1921): Αποµόνωσαν τον πρώτο νευροδιαβιβαστή, την ακετυλο-
χολίνη. 

Brodmann (1923): Καθόρισε τις 52 άλω. 

Cannon & Bard (1931): Προτείνουν τη δική τους θεωρία για την ανάπτυξη των 
συναισθηµάτων. 

Papez (1937): Όρισε το «λιµπικό» (“limbic”), ως έδρα έκφρασης των συναισθη-
µάτων και του φόβου και προτάθηκε το γνωστό κύκλωµα του Papez (“Circle of 
Papez”). 

Cluver & Bucy (1937): ∆ηµοσιεύουν για την κροταφική λοβεκτοµή. 

Hebb (1949): Βρήκε ότι η εξαρτηµένη µάθηση και η µνήµη είναι το αποτέλεσµα 
αλλαγών στη συναπτική δύναµη.

MacLean (1950): Προτείνει το «tripartite limbic model of emotion» και επανα-
προσδιόρισε το «limbic system», λιµπικό σύστηµα, ως συνδεόµενο µε το ρινεγκε-
φαλικό φλοιό και το στέλεχος του εγκεφάλου 

Leonhard (1957): Περιέγραψε τους όρους µονοπολική και διπολική διαταραχή.

Schachter & Singer (1962): Περιέγραψαν τη σπουδαιότητα των γνωστικών πα-
ραγόντων στον προσδιορισµό της φύσης της συναισθηµατικής εµπειρίας. 
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Η λυτρωτική αυτή χειρονομία θεωρείται ως η συμβολική πράξη 
γένεσης της σύγχρονης ψυχιατρικής και ήταν στενά συνδεδε-
μένη με ότι καινοτόμο προσέφερε η Γαλ λική Επανάσταση. Η 
λέξη ψυχίατρος δημιουργήθηκε στη Γαλλία το 1802, ο δε όρος 
ψυχιατρική πλάστηκε στη Γερμανία από τον Reil (1808) ως psy-
chiaterie και με τη σημερινή ορθογραφία από τον Heinroth το 
1818. Τελικά, η σύγχρονη αντίληψη προσανατολίζεται σε μια 
κατεύθυνση συγκερα σμού όλων των απόψεων περί λειτουργίας 
του εγκεφάλου που περιγράφηκαν, με το σκεπτικό ότι ο εγκέφα-
λος λειτουργεί ως σύνολο μέσα στα πλαίσια της κυβερνητικής, 
περισσότερο από άποψη δυναμική και λει τουργική παρά από 
ανατομική.
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Η ταυτότητα
του εγκεφάλου

Ο εγκέφαλος του Homo Habilis, πριν από 2 περίπου εκατομ-
μύρια χρόνια, ζύγιζε περί τα 650 γραμμάρια και του Homo 

Erectus, πριν από περίπου 500.000 χρόνια, περί τα 1.000 γραμ-
μάρια. Τώρα, το βάρος του εγκεφάλου κυμαίνεται στον άνδρα 
από 1.100 έως 1.700 γραμμάρια, μέσος όρος 1.360 γραμμάρια και 
στη γυναίκα από 1.050 έως 1.550 γραμμάρια, μέσος όρος 1.275 
γραμμάρια (Πίνακας 2). Ο Broca (1861) είχε βρει διαφορά 100-
200 gr μεταξύ των εγκεφάλων ανδρών και γυναικών, γεγονός 
που είχε οδηγήσει ορισμένους συγγραφείς εκείνης της εποχής να 
υποστηρίζουν ότι η γυναίκα έχει μικρότερη νοημοσύνη. Αν όμως 
ληφθεί υπόψη η σχέση με το βάρος του σώματος, δεν υπάρχει 
διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στους πρώτους 6 μή νες 
της ζωής το βάρος του εγκεφάλου διπλασιάζεται, ενώ σε ηλικία 
5 ετών ο εγκέφαλος αποκτά τα 9/10 του τελικού βάρους. Ο εγκέ-
φαλος του νεογέν νητου ανθρώπου έχει το 30% του βάρους του 
ενήλικου εγκεφάλου, ενώ στο χιμπατζή το 65%. Από την ηλικία 
των 20 ετών ο εγκέφαλος αρχίζει να συρρικνώνεται και να χάνει 
1 γραμμάριο ανά έτος. Ο εγκέφαλος απο τελεί το 3% του σωματι-
κού βάρους στον άνθρωπο, σε σύγκριση με το 4% στο σπουρ γίτι, 
1% στο σκύλο και 0,5% στον ποντικό. Στον άνθρωπο, σε σύγκρι-
ση με ένα μέσο ζώο, ο νεόφλοιος είναι 160 φορές μεγαλύτερος, 
ο ιππόκαμπος 4 φορές μεγαλύτερος και ο οσφρητικός βολβός 
σχεδόν ίσος. Στον ενήλικα με μέσο βάρος σώματος 70 kg η σχέση 

 ταυτότητα
 εγκεφάλου εγκεφάλου
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ΕΙΚΟΝΑ 1 ■ Οι λοβοί του εγκεφάλου.

ΕΙΚΟΝΑ 2 ■ Ο εγκέφαλος, εσωτερική απεικόνιση.

Μετωπιαίος λοβός
Eκτελεστικές 
λειτουργίες, σκέψη, 
σχεδιασµός και 
οργάνωση, έλεγχος 
συναισθήµατος και 
συµπεριφοράς

Βρεγµατικός λοβός
Αντίληψη του 
περιβάλλοντος

Ινιακός λοβός
Οπτική αίσθηση

Κροταφικός λοβός
Μνήµη και Γλώσσα

Κινητικός φλοιός
Κίνηση Αισθητικός Φλοιός

Αισθήσεις
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επεισόδιο σε οποιοδήποτε ημισφαίριο σε αριστερόχειρες δίνει 
αφασικές διαταρα χές, που είναι όμως ηπιότερες και υποχω-
ρούν ταχύτερα. Δηλαδή, ενώ ο δεξιόχειρας έχει αφασία μόνο σε 
βλάβη του αριστερού ημισφαιρίου, ο αρι στερόχειρας έχει μεν 
το μειονέκτημα να εμφανίζει αφασία από βλάβη σε οποιοδή-
ποτε ημισφαίριο αλλά έχει και το πλεονέκτημα ότι λόγω της 
διπλής εκπροσώπησης του λόγου, η αφασία του είναι ηπιότερη 
και καλύ τερης πρόγνωσης. Δεν εκπροσωπούνται όμως όλα τα 
στοιχεία του λόγου στο αριστερό ημισφαίριο. Η προσωδία, δη-
λαδή η μελωδικότητα του λόγου, εκπροσωπείται από το δεξιό 
κυρίως ημισφαίριο, το οποίο είναι επίσης σημαντικότερο και 
στην παραγωγή της μουσικής. Το δεξιό ημισφαίριο συνδέεται 
με την ικανότητα να αναγνωρίζει τη συγκίνηση κατά την ομι-
λία, η οποία μπορεί να εκφράζεται με διαφόρους τρόπους π.χ. 
με την έκφραση του προσώπου ή τον τόνο της φωνής. Το δεξιό 
ημισφαίριο συμβάλλει μαζί με το αριστερό στην αναγνώριση 
των προσώπων. Εκτός από τη συγκίνηση, το δεξιό ημισφαίριο 
θεωρείται επικρατούν και για την προσοχή. Η νοσοαδιαφορία 
και νοσοαγνωσία για το πάσχον μέλος παρατηρούνται μερικές 
φορές θεαματικά σε βλάβες του δεξιού ημισφαιρίου. Το δεξιό 
ημισφαίριο έχει λειτουργίες φυλογενετικά αρχαιότερες. Μια τέ-
τοια λειτουργία είναι ότι ενώ η προσοχή είναι στραμμένη προς 
ένα αντι κείμενο, το δεξιό ημισφαίριο ελέγχει ταυτόχρονα τον 
περιβάλλοντα χώρο, όπως περίπου συμβαίνει με την περιφερι-
κή όραση. Το δεξιό ημισφαίριο δηλαδή διαθέτει ένα «σύστημα 
ανίχνευσης» για την εντόπιση ερεθισμάτων, που απαιτούν αλ-
λαγή συμπεριφοράς από το άτο μο, ώστε να τα αντιμετωπίσει 
για παράδειγμα έναν κίνδυνο. Από παλιά έχει υποτεθεί ότι ο 
επικρατών χαρακτήρας του δεξιού ημισφαιρίου στη συγκίνηση 
και την προσοχή, θα μπορούσε να έχει σημασία σε ορισμένες 
ψυχικές παθήσεις, κυρίως στις μανιοκαταθλιπτικές ψυχώσεις 
ή στον παιδικό αυτισμό. Ασθενείς με δυσλειτουργία του δεξιού 
βρεγματικού λοβού και χωρίς να έχουν αισθητηριακές διαταρα-
χές, είναι δυνατόν να εμφανίζουν διαταρα χές στην τοπογραφία 
ή σε αντίδραση έναντι ερεθισμάτων που προκαλού νται στην 
αριστερή πλευρά του σώματος, και το φαινόμενο αυτό λέγεται 
«αι σθητηριακή απροσεξία». Επίσης οι ασθενείς χωρίς να είναι 
ημιπαρετικοί είναι δυνατόν να μην χρησιμοποιούν το αριστερό 
άκρο (ημιακινησία). Αυτή η «απροσεξία» με την ημιακινησία ή 
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ΕΙΚΟΝΑ 3 ■ Οι λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου.

Κινητική περιοχή
Εκούσιος έλεγχος µυών 

Βρεγµατικός 
λοβός
Αισθήσεις, 
Γλώσσα, Αντίληψη, 
Αίσθηση σώµατος, 
Προσοχή

Ινιακός λοβός
Όραση, Αντίληψη

Περιοχή 
Wernicke
Κατανόηση γλώσσας

Παρεγκεφαλίδα
Στάση, Ισορροπία, 
Συνεργασία 
κινήσεων

Αισθητική περιοχή
Αισθήσεις δέρµατος
(θερµοκρασία, πίεση, πόνος)

Μετωπιαίος λοβός
Κίνηση, Επίλυση προβλήµατος,
Συγκέντρωση, Σκέψη,
Συµπεριφορά, Προσωπικότητα, 
∆ιάθεση

Περιοχή Broca
Έλεγχος οµιλίας
Κροταφικός λοβός
Ακοή, Γλώσσα, Μνήµη

Στέλεχος
Συνείδηση, Αναπνοή,
Καρδιακός ρυθµός

Προµετωπιαίος φλοιός
Σχεδιασµός, εκτελεστική 
λειτουργία, Σκέψη

Αµυγδαλή
Συναισθήµατα

Ιππόκαµπος
Μνήµη

Ο πρωτοταγής οπτικός (primarly visual), ακουστικός (audi-
tory), σωματοαισθητικός (somatosensory) και κινητικός (motor) 
φλοιός ορίζεται σχετικά εύκολα, τόσο δομικά όσο και λειτουργι-
κά. Ο πρωτοταγής οπτικός φλοιός, που αναφέρεται επίσης ως V1, 
ταινιοειδής φλοιός (striate cortex), πληκτραίος φλοιός (calcarine 
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cortex) ή ΒΑ17, εντοπίζεται στα όρια της πληκτραίας σχισμής 
(calcarine fi ssure). Ο πρωτοταγής ακουστικός φλοιός (αναφερό-
μενος και ως Α1 ή ΒΑ41-42) καλύπτει την έλικα του Heschl στο 
έδαφος της δεξαμενής του Sylvius. Ο πρωτοταγής σωματοαισθητι-
κός φλοιός (ή S1 που συνήθως περιλαμβάνει τις περιοχές ΒΑ3a, 
3b, 1 και 2) βρίσκεται στην οπίσθια κεντρική έλικα (postcentral 
gyrus) και ο πρωτοταγής κινητικός φλοιός (ή Μ1) περιλαμβάνει 
τη ΒΑ4 και πιθανόν το χείλος της ΒΑ6 στην πρόσθια κεντρική 
έλικα. Τα τρία συστήματα - οπτικό, ακουστικό και σωματαισθητικό 
– αποτελούν τους κύριους διαύλους επικοινωνίας με το εξωτε-
ρικό περιβάλλον και η μέσω αυτών των διαύλων μεταδιδόμενη 
πληροφορία παίζει σπουδαιότατο ρόλο στη διαμόρφωση κάθε 
είδους γνωσίας και συμπεριφοράς. Η αίσθηση της ισορροπίας, 
της γεύσης και της όσφρησης δεν έχει μεγάλο εύρος κατανομής 
στον εγκέφαλο των πρωτευόντων και ο φλοιός των περιοχών αυ-

Αµυγδαλή
Συναισθήµατα

Ιππόκαµπος
Μνήµη

ΕΙΚΟΝΑ 4 ■ Λειτουργικά δίκτυα του εγκεφάλου.

Σωµατοαισθητικός φλοιός
Ακουστικός φλοιός
∆ίκτυο αντίληψης
∆ίκτυο διάκρισης
∆ίκτυο δυσφορίας
Περιοχές µνήµης 

Ακουστικός φλοιός
∆ίκτυο προσοχής
Distress network
∆ίκτυο µνήµης



Ο ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

52

λια του κυττάρου, τα μικροσωληνάρια και τα νευρικά ινίδια. Ο 
νευράξονας εκφύεται από το κυτταρικό σώμα, εκτείνεται εντός 
του ΚΝΣ και μαζί με άλλους νευράξονες σχηματίζει τα επιμήκη 
στελέχη του ΠΝΣ. Οι δενδρίτες εκφύονται από το κυτταρικό 
σώμα, εκτείνονται δενδροειδώς σε όλες τις κατευθύνσεις και 
σχηματίζουν πυκνότατα πλέγματα. 

Τα νευρικά κύτταρα επικοινωνούν μεταξύ τους, εκκρίνοντας 
ειδικές βιοχημικές ουσίες, τους νευροδιαβιβαστές ή νευρομεταβι-
βαστές, που δρουν ως μεταφορείς μηνυμάτων (Πίνακας 6). Μέχρι 
σήμερα έχουν εντοπιστεί πολλοί κεντρικοί νευροδιαβιβαστές, 
που ανήκουν σε τρεις μεγάλες κατηγορίες: τα αμινοξέα, τις μο-
νοαμίνες και τα πολυπεπτίδια. Οι νευροδιαβιβαστές λειτουργούν 
ως αγγελιοφόροι, μεταφέροντας μηνύματα από το ένα νευρικό 
κύτταρο στο άλλο. Παραλήπτες των μηνυμάτων που μεταφέ-
ρονται από τους νευροδιαβιβαστές είναι οι υποδοχείς, ειδικά 
πρωτεϊνικά μόρια στην απόληξη του δενδρίτη του γειτονικού 
νευρώνα. Κάθε νευροδιαβιβαστής μεταβιβάζει ορισμένα μόνο 
ερεθίσματα, αναγνωρίζεται από ειδικούς υποδοχείς, που βρί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 ■ Η διαδικασία της νευροµεταβίβασης.

1: Το δυναµικό ενεργείας διαδίδεται προς τις τελικές νευρικές απολήξεις.

2: Οι τασεοεξαρτώµενοι δίαυλοι ασβεστίου στο τελικό κοµβίο ανοίγουν και ιόνια 
ασβεστίου (Ca+) εισέρχονται στις τελικές απολήξεις.

3: Το ασβέστιο προκαλεί σύντηξη των συναπτικών κυστιδίων, που είναι γεµάτα 
µε νευροµεταβιβαστή, µε την προσυναπτική µεµβράνη και έξοδο του περιεχοµέ-
νου τους, προκαλώντσας απελευθέρωση των µορίων του νευροµεταβιβαστή στη 
συναπτική σχισµή.

4: Μερικά µόρια νευροµεταβιβαστή προσδένονται σε ειδικά µόρια υποδοχέων στη 
µετασυναπτική µεµβράνη, οδηγώντας -έµµεσα ή άµεσα- στη διάνοιξη ιοντικών 
δίαυλων στη µετασυναπτική µεµβρά νη. Η ροή ιόντων που ακολουθεί δηµιουργεί 
ένα τοπικό διεγερτικό δυναµικό (excitatory postsynaptic potential – EPSP) ή ανα-
σταλτικό δυναµικό (inhibitory postsynaptic potentials – IPSP) στο µετασυναπτικό 
νευρώνα.

5: Τα EPSPs και τα IPSPs στο µετασυναπτικό κύτταρο επεκτείνονται προς τον 
εκφυτικό κώνο. Αν εκεί η εκπόλωση είναι αρκετή για να φθάσει τον ουδό, ο νευ-
ρώνας θα πυροδοτήσει ένα δυναµικό ενεργεί ας.

6: Ο συναπτικός νευροµεταβιβαστής απενεργοποιείται (αποδοµείται) από ένζυµα 
ή αποµακρύνεται γρήγορα από τη συναπτική σχισµή από µεταφορείς. Έτσι η δια-
βίβαση είναι σύντοµη και ακολουθεί µε ακρίβεια το προσυναπτικό σήµα εισόδου.

7: Ο συναπτικός µεταβιβαστής µπορεί επίσης να ενεργοποιήσει προσυναπτικούς 
αυτοϋποδοχείς, µε αποτέλεσµα µείωση στην ελευ θέρωση του νευροµεταβιβαστή.
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σκονται σε καθορισμένες θέσεις της επιφάνειας της μεμβράνης 
των γειτονικών νευρικών κυττάρων, μπορεί να διεγείρει μόνο 
έναν νευρώνα και έχει καθορισμένο κύκλο ύπαρξης: συντίθεται 
σε ένα νευρικό κύτταρο-πομπό, απελευθερώνεται από αυτό με 
μορφή κυστιδίου, διαχέεται στο κενό που υπάρχει ανάμεσα στο 
κύτταρο-πομπό και τα γειτονικά νευρικά κύτταρα (συναπτικό 
χάσμα, πεδίο ή σχισμή), συνδέεται με τους ειδικούς υποδοχείς 
του κυττάρου-δέκτη, μεταδίδει το μήνυμα που φέρνει, και εν 
συνεχεία αποδομείται. Κάθε υποδοχέας μπορεί να αναγνωρί-
σει και να συνδεθεί με το μόριο ενός νευροδιαβιβαστή. Η σύν-
δεση του νευροδιαβιβαστή και του υποδοχέα είναι εκλεκτική, 
ταχεία, αναστρέψιμη και συγκεράσιμη. Κάθε ερέθισμα ή μήνυ-
μα μεταδίδεται κατά μήκος του σώματος του νευρικού κυττά-
ρου με μορφή ηλεκτρικής νευρικής ώσης, η οποία φτάνοντας 
στην απόληξη του κυττάρου προκαλεί την απελευθέρωση ενός 
νευροδιαβιβαστή από ειδικές θέσεις της μεμβράνης του κυττά-
ρου-πομπός (προσυναπτική μεμβράνη). Ο νευροδιαβιβαστής 
που απελευθερώνεται από το κύτταρο-πομπός διαχέεται στον 
χώρο που υπάρχει ανάμεσα σε δύο γειτονικά νευρικά κύτταρα 
(συναπτικό χάσμα, πεδίο ή σχισμή) και στη συνέχεια συνδέε-
ται με ειδικά πρωτεϊνικά μόρια (υποδοχείς) που υπάρχουν στη 
μεμβράνη του κυττάρου-δέκτης (μετασυναπτική μεμβράνη). Η 
σύνδεση αυτή προκαλεί χημικές μεταβολές στο κύτταρο-δέκτη, 
οι οποίες δημιουργούν μια νέα νευρική ώση, που με τη σειρά 
της διατρέχει το σώμα του κυττάρου, φτάνει στην απόληξή του 
και ενεργοποιεί την έκλυση και την απελευθέρωση ενός άλ-
λου νευροδιαβιβαστή, ο οποίος διαχέεται στο μετασυναπτικό 
χάσμα και συνδέεται με τους ειδικούς υποδοχείς του επόμενου 
κυττάρου. Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται αενάως, με απο-
τέλεσμα να εξασφαλίζεται η συνεχής επικοινωνία μεταξύ των 
νευρικών κυττάρων, διαμέσου μιας αδιάπτωτης ροής εναλλασ-
σόμενης χημικής και ηλεκτρικής ενέργειας. Το νευρικό σύστημα 
αποτελείται από 100 και πλέον δισεκατομμύρια νευρώνες. Κάθε 
νευρώνας διαθέτει έως 10 χιλιάδες υποδοχείς και πολλές χιλιάδες 
κυστίδια, και κάθε κυστίδιο περιέχει 10 έως 100 χιλιάδες μόρια 
νευροδιαβιβαστών. 

Σε ποια στιγμή της ανάπτυξης του νευρικού κυττάρου καθο-
ρίζεται το είδος του νευροδιαβιβαστή; Πρόκειται για μία ιδιότητα 
που καθορίζεται πριν από την έναρξη της μετανάστευσής του 
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ντικό ρόλο της διαμόρφωσης των ορίων συνδυασμένης ενεργο-
ποίησης (setting coactivation boundaries), ώστε να διαχωρισθεί 
η δραστηριότητα ενός δικτύου από την δραστηριότητα άλλων 
δικτύων. Αλληλοσυνδεόμενες φλοιώδες περιοχές αποστέλλουν 
αλληλοεμπλεκόμενες προβολές στο ραβδωτό σώμα. Από την 
στιγμή που το ραβδωτό σώμα δέχεται φλοιώδεις ώσεις, χωρίς 
ωστόσο να προβάλλει πίσω στον εγκεφαλικό φλοιό, θα μπορού-
σε να εξυπηρετήσει τον ρόλο μιας συγχρονισμένης απαγωγής 
για τον συντονισμό των εξερχόμενων ώσεων των φλοιωδών πε-
ριοχών σε ένα δεδομένο δίκτυο (Mesulam, 1990, 1994).

Μπορούμε να διακρίνουμε τουλάχιστον πέντε δίκτυα ευρεί-
ας κλίμακας (large-scales networks) στον ανθρώπινο εγκέφαλο 
(ΕΙΚΟΝΑ 5):
1. Δίκτυο για την προσήλωση στο χώρο (spatial attention net-

work), με επικράτηση δεξιού ημισφαιρίου (right-hemisphere 
dominant), με επίκεντρα στον ραχιαίο οπίσθιο βρεγματικό 
φλοιό (dorsal posterior parietal cortex), στα πρόσθια οπτικά 
πεδία (frontal eye fi elds) και στο προσαγώγιο (cingulated 
gyrus).

2. Γλωσσικό δίκτυο (language network), με αριστερή επικράτη-
ση (left-hemisphere dominant), με επίκεντρα στις περιοχές 
Wernicke και Broca.

3. Δίκτυο μνήμης-συναισθημάτων (memory-emotion netwaork), 
με επίκεντρα στην περιοχή του ιπποκάμπου και του αμυ-
γδαλοειδούς συμπλέγματος (hippocampo-entorinal regions, 
amygdaloid complex).

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 ■ Οποιοδήποτε νέο γεγονός ενεργοποιεί πολλά, αν όχι 
όλα, τα δίκτυα του εγκεφάλου.

• Αντιληπτική ταυτοποίηση (perceptual identifi cation).

• Χωρική προσοχή (spatial attention).

• Λεξιλογική σήµανση (lexical labeling).

• Συσχέτιση µε παλαιότερες εµπειρίες (past experience).

•  Σύνδεση µε συναισθηµατικά και σπλαγχνικά πρότυπα (linkage to emotional and 
visceral patterns).

• Εκτίµηση του παρόντος πλαισίου (assessment of present context).

• Προγραµµατισµός επιλογών (planning of options).

• Πρόβλεψη επιπτώσεων (prediction of consequences).
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∆ίκτυο εκτελεστικής λειτουργίας (executive 
function-compartment network, µε φλοιώδη 
επίκεντρα (cortical epicenters) στις περιοχές: 
• πλάγιος προµετωπιαίος φλοιός (lateral 
prefrontal cortex), τον κογχοµετωπιαίο 
(orbitofrontal cortex), για την ικανότητα 
συνεργασίας 
• οπίσθιος βρεγµατικός φλοιός (posterior 
parietal cortex), για την ενεργό µνήµη 
(working memory).

Γλωσσικό δίκτυο (language network ή 
αλλιώς, Perisylvian Network for Language), 
µε  αριστερή επικράτηση (left-hemisphere 
dominant), µε φλοιώδη επίκεντρα (cortical 
epicenters) στις περιοχές: 
• Broca's area (ΒΑ 44, προκινητική 
περιοχή, ΒΑ 45-47, συνοδές περιοχές): για 
γραµµατολογική και συντακτική ικανότητα. 
• Wernicke's area (ΒΑ, 22, ακουστικών 
συνδέσεων, ΒΑ 39, 22, συνοδές περιοχές) για 
εννοιολογικά θέµατα (semantic aspects).

∆ίκτυο για τον προσανατολισµό στο χώρο 
(spatial attention network ή αλλιώς Dorsal 
Parietofrontal Network for Spatial Orientation), 
µε επικράτηση δεξιού ηµισφαιρίου (right-
hemisphere dominant) και φλοιώδη επίκεντρα 
(cortical epicenters) στις περιοχές: 
• ραχιαίος οπίσθιος βρεγµατικός φλοιός 
(dorsal posterior parietal cortex), για την 
αντιληπτική αναπαράσταση και αντίληψη 
στόχων,  για δράσεις προσοχής. 
• πρόσθια οπτικά πεδία ΒΑ 8 (frontal eye 
fields), για την επιλογή και αλληλουχία των 
εξερευνητικών κινήσεων.
• προσαγώγιο (cingulated gyrus) για την 
εξειδίκευση στην κατανοµή της προσπάθειας και το κίνητρο.

∆ίκτυο µνήµης-συναισθηµάτων (memory-
emotion network, µε φλοιώδη επίκεντρα 
(cortical epicenters) στις περιοχές: 
• ιππόκαµπος (The hippocampo-entorhinal 
complex) για µνήµη και µάθηση. 
• αµυγδαλοειδές σύµπλεγµα (amygdaloid 
complex) για την ορµή (drive), το 
συναίσθηµα (emotion), και τις αισθήσεις 
(visceral tone).
• παραλιµπικές δοµές (υποθάλαµος, 
λιµπικός θάλαµος, λιµπικό ραβδωτό).

συνεχίζεται

ΕΙΚΟΝΑ 5 ■ Τα σηµαντικότερα νευρωνικά δίκτυα στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο.
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2. Το μεσοκοιλιακό κύκλωμα, που προέρχεται από τον πρόσθιο 
προσαγώγιο φλοιό (anterior cingulate cortex) και προβάλλε-
ται στον επικλινή πυρήνα, εμπλέκεται στην παροχή κινήτρων 
και αλλοιώσεις στην περιοχή αυτή παράγουν συχνά απάθεια, 
μειωμένη κοινωνική αλληλεπίδραση και ψυχοκινητική κα-
θυστέρηση (Salloway et al. 2011).

3. Η προβολή του OFC στο μεσοκοιλιακό κερκοφόρο πυρήνα 
συνδέεται με την κοινωνικά κατάλληλη συμπεριφορά και οι 
βλάβες σε αυτή την περιοχή προκαλούν άρση αναστολών, 
παρορμητικότητα και αντικοινωνική συμπεριφορά (Fellows, 
2007). 
Συγκλίνοντα στοιχεία δείχνουν ότι ο VMPFC εμπλέκεται 

στην αντιπροσώπευση της τρέχουσας σχετικής αξίας των ερεθι-
σμάτων. Η δομή αυτή, μαζί με τη νήσο, συμμετέχει σημαντικά 
στην αναγνώριση της καλύτερης επιλογής κατά τη στιγμή της 
απόφασης (Clark et al, 2008). Στις διαδικασίες λήψης αποφάσε-
ων ο στόχος της συμπεριφοράς αποτελεί το πλαίσιο στο οποίο 
αξιολογούνται οι πιθανές εκβάσεις των αποφάσεων. Ο VMPFC 
στηρίζει την εκτέλεση των πολύπλοκων συμπεριφορών με την 
ενσωμάτωση πληροφοριών σχετικά με παράγοντες, όπως ο κίν-
δυνος, η καθυστέρηση και η ασάφεια (Sugrue et al, 2005). Η 
απόκριση στις χρηματικές επιπτώσεις σε υγιείς εθελοντές φαί-

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 ■ Τα δίκτυα του εγκεφάλου στην ανάπτυξη των 
κινήτρων.

• Η προβολή DLPFC στην πλαγιοπίσθια κεφαλή του κερκοφόρου πυρήνα έχει 
συνδεθεί µε τις γνωστικές διαδικασίες, περιλαµβανοµένων της λεκτικής και σχε-
διαστικής ευφράδειας, της ικανότητας διατήρησης και της µετατόπισης συνόλου 
(γνωστική ευελιξία), του σχεδιασµού, της αναστολής της απόκρισης, της µνήµης 
εργασίας, των οργανωτικών δεξιοτήτων, της λογικής, της επίλυσης προβληµάτων 
και της αφηρηµένης σκέψης.

• Το µεσοκοιλιακό κύκλωµα, που προέρχεται από τον πρόσθιο προσαγώγιο φλοιό 
και προβάλλεται στον επικλινή πυρήνα, εµπλέκεται στην παροχή κινήτρων και 
αλλοιώσεις στην περιοχή αυτή παράγουν συχνά απάθεια, µειωµένη κοινωνική αλ-
ληλεπίδραση και ψυχοκινητική καθυστέρηση.

• Η προβολή του OFC στο µεσοκοιλιακό κερκοφόρο πυρήνα συνδέεται µε την 
κοινωνικά κατάλληλη συµπεριφορά και οι βλάβες σε αυτή την περιοχή προκαλούν 
άρση αναστολών, παρορµητικότητα και αντικοινωνική συµπεριφορά.

• Ο VMPFC εµπλέκεται στην αντιπροσώπευση της τρέχουσας σχετικής αξίας των 
ερεθισµάτων. Η δοµή αυτή, µαζί µε τη νήσο, συµµετέχει σηµαντικά στην αναγνώ-
ριση της καλύτερης επιλογής κατά τη στιγµή της απόφασης.
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νεται να ενεργοποιεί τον προμετωπιαίο φλοιό, το ραβδωτό σώμα 
και τις μεταιχμιακές περιοχές, που πιστεύεται ότι αποτελούν μέ-
ρος της εκτεταμένης οδού ανταμοιβής (reward pathway) της ντο-
παμίνης (DA) (Elliott et al, 2003, Goldstein & Volkow, 2002). Η 
χρηματική ανταμοιβή ιδιαίτερα, φαίνεται να σχετίζεται με την 
ενεργοποίηση του κερκοφόρου και επικλινούς πυρήνα, οι οποίοι 
εμπλέκονται στη ντοπαμινεργική μετάδοση και την παραγωγή 
ερεθισμάτων αναμονής της ανταμοιβής, μέσω της άμεσης μεσο-
λάβησης του φλοιού (Hikosaka & Watanabe, 2000). 

Η νευροδιαβίβαση που εξυπηρετεί τη λειτουργία των κινήτρων 
αφορά κυρίως το αμινεργικό νευρομεταβιβαστικό σύστημα, το 
οποίο ως γνωστόν σχετίζεται και με τις σημαντικότερες ψυχο-
φαρμακολογικές παρεμβάσεις στις διαταραχές του κινήτρου και 
του συναισθήματος (Πίνακας 12).

Ντοπαμίνη: Η κύρια θέση των ντοπαμινεργικών νευρώνων 
βρίσκεται στην κοιλιακή καλυπτρική περιοχή (ventral tegmental 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 ■ Η νευροµεταβίβαση των κινήτρων.

• Ντοπαµίνη: Η κύρια θέση των ντοπαµινεργικών νευρώνων βρίσκεται στην κοι-
λιακή καλυπτρική περιοχή (ventral tegmental area). Το µεσολιµπικό (mesolimbic) 
σύστηµα προέρχεται από την περιοχή αυτή και προβάλλεται σε διάφορα τµήµα-
τα του µεταιχµιακού συστήµατος, όπως η αµυγδαλή, τον κογχοµετωπιαίο φλοιό 
(orbitofrontal cortex - OFC), τον πρόσθιο φλοιό του προσαγωγίου και τον επικλινή 
πυρήνα (nucleus accumbens). Αυτή η οδός εµπλέκεται µάλλον στην ενεργοποί-
ηση των συµπεριφορών κινήτρων µε την παραγωγή υποκειµενικών αισθηµάτων 
ικανοποίησης.

• Σεροτονίνη: Το σύστηµα 5HT προέρχεται από τους πυρήνες ραφής (raphe) και 
προβάλλεται σχεδόν σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου. Σηµαντικός αριθµός 
ευρηµάτων υποδεικνύει ότι το σύστηµα 5ΗΤ εµπλέκεται στη ρύθµιση ενός ευρέως 
φάσµατος λειτουργιών και συµπεριφορών, όπως της διάθεσης, του άγχους, της 
µάθησης, της όρεξης, της σεξουαλικότητας και της παρορµητικότητας.

• Νορεπινεφρίνη: Η µεγαλύτερη συγκέντρωση των νοραδρενεργικών νευρώνων 
βρίσκεται στον υποµέλανα τόπο της γέφυρας του εγκεφάλου. Ο υποµέλανας τόπος 
προάγει την εγρήγορση και την αποκρισιµότητα σε νέα ερεθίσµατα, ενώ επηρεάζει 
τόσο τη διέγερση στον πρόσθιο εγκέφαλο (forebrain) όσο και την αισθητήρια αντί-
ληψη και τον κινητικό τόνο (motor tone) στο στέλεχος του εγκεφάλου. Η νορεπι-
νεφρίνη (ΝΕ) παίζει σηµαντικό ρόλο στη διέγερση, καθώς και στις συµπεριφορές 
αναζήτησης νέων εµπειριών.

• Οπιοειδή: Τα οπιοειδή ρυθµίζουν τις µεσοµεταιχµιακές οδούς ντοπαµίνης της 
κοιλιακής καλυπτρικής περιοχής, µε την ενεργοποίηση των µ-οπιοειδών υποδοχέ-
ων που βρίσκονται σε µετασυναπτικούς ενδονευρώνες. Επίσης, προκαλούν υπερ-
πόλωση και αναστολή της απελευθέρωσης GABA στους προσυναπτικούς ντοπα-
µινεργικούς νευρώνες, µε αποτέλεσµα την αυξηµένη απελευθέρωση ντοπαµίνης. 
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κάθε άλλη θεωρούνταν αίρεση, που τιμωρούνταν με θάνατο 
στην πυρά. Έτσι η θεωρία των «κοιλιών του εγκεφάλου» είχε 
υιοθετηθεί και επι βληθεί πλήρως κυρίως από τους θεολόγους της 
περιόδου εκείνης. Κατά τον 17ο αιώνα, παρά την πρόοδο στη 
φυσική, οι προκαταλήψεις ήταν έντονες, τοποθετούσαν δε την 
ψυχή σε όλο το σώμα. Κυριότερη προσπάθεια ήταν να βρεθεί 
το «σημείο ανατομής» της ψυχής στο σώμα και με βάση αυτό ο 
Descartes (1596-1663) παρατήρησε ότι «ενώ το κάθε μάτι βλέπει 
ξεχωριστά, στο πνεύμα υπάρχει μια εικόνα». Θα έπρεπε η συνέ-
νωση των δύο εικόνων των οφθαλμών να γίνεται σε ένα κεντρι-
κό όργανο στη μέση γραμμή και τέτοια όργανα ήταν η υπόφυση 
και η επίφυση. Αλλά στην υπόφυση είχε ήδη δοθεί άλλος ρόλος: 
ο έλεγχος της ρινι κής έκκρισης και έτσι δεν έμενε παρά η επί-
φυση, για να της αποδοθεί ο ρόλος της έδρας της ψυχής. Προς 
την επίφυση λοιπόν υποστήριζε οτι συγκλίνουν ώσεις από όλο 
το σώμα δια μέσου των νεύρων, μέσα στα οποία κυκλοφορούν 
τα «ζωϊκά πνεύματα», όπως τα υγρά σε συγκοινωνούντα αγγεία. 
Παρόλη την κριτική που δέχθηκε η «υδραυλική» αυτή θεωρία 
του Descartes, άνοιξε νέους δρόμους στην πειραμα τική έρευνα, 
αν και η αρχική πεποίθηση ότι η ψυχή εδράζεται στις κοιλίες 
του εγκεφάλου παρέμεινε επί μακρόν. 

Ο Descartes λοιπόν παρομοίαζε το νευρικό σύστημα με 
υδραυλικό μηχανισμό που αποτελείτο από σωλήνες ή αντλί-
ες και το αισθητηριακό ερέθισμα, δραστηριοποιούσε τα «ζωϊκά 
πνεύματα» (esprits animaux). Το έργο του δημοσιεύθηκε αρχικά 
το 1662 στη λατινική και το 1664 στη γαλλική γλώσσα. Ο όρος 
esprit animaux εγκατελείφθηκε προοδευτικά τον 18ο αιώνα και 
αντικαταστάθηκε από τον όρο vis nervosa του Von Haller. Αργό-
τερα εμφανίσθηκαν οι όροι principe nerveux και infl ux nerveux. 
Ο όρος vis nervosa σημαίνει «νευρική δύναμη» και η φύση της 
δύναμης αυτής πριν αποδοθεί σε ηλεκτρική ενέργεια υπήρ-
ξε αντικείμενο μακρών συζητήσεων και διαφωνιών. Τα «ζωι-
κά πνεύματα» ήσαν στην καρδιά και τις αρτηρίες. Η καρδιά 
τα έσπρωχνε στις κοιλίες του εγκεφάλου. Εκεί υπήρχαν πόροι 
που ανοιγό κλειναν και ανάλογα με το αισθητηριακό ερέθισμα 
άφηναν να περνά εκλε κτικά το «ζωϊκό πνεύμα» «σαν φύσημα» 
κάπως «όπως ο αέρας φουσκώνει τα πανιά του πλοίου». Με κέ-
ντρο ελέγχου την επίφυση, τα «ζωικά πνεύμα τα» διοχετεύονταν 
στους μυς, διαμέσου ενός υγρού που κυκλοφορούσε μέσα στα 
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νεύρα. Την ίδια εποχή όμως παρατηρούν ότι τα νεύρα δεν εί-
ναι σωλήνες. Ο Van Leevwenmoe το 1674 με μικροσκόπιο και 
αργότερα ο Μonbo, τέμνοντας τα νεύρα παρατήρησαν ότι αυτά 
δεν ήταν σωλήνες με υγρό. Το 1752 ο Von Haller υποστήριζε ότι 
η «νευρική δύναμη» (vis nevrosa) μεταφέρεται με νεύρα «ευε-
ρέθιστα» που προκαλούν τη μυϊκή σύσπαση και «ευαίσθητα» 
που δεν προκαλούν μυϊκή σύσπαση αλλά μετα φέρουν ψυχικές 
εντυπώσεις. Ο ίδιος ερευνητής είχε προβληματισθεί με το θέμα 
της ηλεκτρικής νευροδιαβίβασης και δεν μπορούσε να εξηγή-
σει γιατί το ηλεκτρικό ρεύμα δεν διαχέεται από το νεύρο αλλά 
πηγαίνει μόνο κατά μήκος. Μετά το 1791 ο Galvani και η πει-
ραματική έρευνα που ακο λούθησε μετά το θάνατο του ως το 
1850 επιβεβαίωσε την ύπαρξη των ηλε κτρικών νευρικών ώσεων 
(infl ux nerveux) που αντικατέστησαν τα «ζωϊκά πνεύματα». Οι 
νευρικές ώσεις θεωρήθηκαν ηλεκτρικό φαινόμενο και ο εγκέφα-
λος ηλεκτρική μηχανή. Οι απόψεις αυτές ενισχύθηκαν ακόμη 
περισσότερο με την ανακάλυψη του τηλεφώνου όπου οι λέξεις 
υπό μορφή ηλεκτρικών σημάτων μεταδίδονται από τα καλώδια. 
Το 1904 ο Elliot υποστήριξε την υπόθεση ότι η νευροδιαβίβαση 
από νευρώνα σε νευρώνα γίνεται με χημικό μηχανισμό, γεγονός 
που αποδείχθηκε από τον Loewi (1921) ενώ ο Dale απομόνωσε 
τον πρώτο νευροδιαβιβαστή, την ακετυλοχολίνη. Οι δύο αυτοί 
ερευνητές τιμήθηκαν με το βραβείο Nobel το 1936. Σήμερα εί-
ναι αποδεκτό ότι οι νευρικές ώσεις είναι βιοηλεκτρικά ρεύ ματα 
που κινούνται κατά μήκος των νευραξόνων και μεταφέρουν τα 
μηνύματα υπό μορφή κωδικοποιημένων χημικών ουσιών, που 
κατασκευά ζονται και εκκρίνονται από τα νευρικά κύτταρα. 
Aυτό μοιάζει με τις δοξασίες του παρελθόντος όπου επί χιλιετη-
ρίδες πίστευαν ότι ο εγκέφαλος είναι ένας μυστηριώδης «εκκρι-
τικός αδένας της σκέψης». Η χημική αυτή διαβίβαση κυριαρχεί 
τόσο στο κεντρικό όσο και στο περι φερικό νευρικό σύστημα. 
Επεμβαίνει στην ανάπτυξη του εγκεφάλου, στη λειτουργία της 
μνήμης, στον ύπνο και στην εγρήγορση, στη νευροφυτική και 
ψυχική ισορροπία του ατόμου και αποτελεί τη βάση της νευρο-
ψυχο- φαρμακολογίας. 

Τον 18ο αιώνα το νευρικό σύστημα θεωρούνταν σαν ένα ρο-
λόι με πολυάριθμα γρανάζια, χάρη στα οποία το πνεύμα ελέγχει 
τα μέλη του σώματος. Από τον 19ο αιώνα αρχίζει να φαίνεται η 
τάση να αποδοθεί μια λειτουρ γία σε κάθε τμήμα του σώματος. 
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λεγομένων «πρωτογενών περιοχών» από όπου αναχωρούν ή 
καταλήγουν προβλητικές ίνες. Ο ομοιογενής φλοιός είναι έδρα 
των «δευτερογενών περιοχών» όπου γίνεται η επεξεργασία των 
πληροφοριών. Ειδικότερα οι πρωτογενείς άλω έχουν σχέση με 
αισθητη ριακές, αισθητικές και κινητικές λειτουργίες, με ακριβή 
σωματοτοπική τοπογραφία όπου η ανατομική εκπροσώπιση έχει 
ανάλογη έκταση με τη λειτουργική εκπροσώπηση. Οι δευτερο-
γενείς άλω γειτονεύουν με τις προηγούμενες και έχουν σχέση με 
τη σύνθεση των αρχικών ερεθισμάτων η οποία οδηγεί στη μυϊ-
κή λειτουργία, στροφή κεφα λής και οφθαλμών, κάμψη, έκταση 
κλπ. Οι τριτογενείς άλω σχετίζονται με τις πρακτογνωσίες. Τέλος 
οι ανώτερες τεταρτογενείς άλω δεν έχουν σχέση με τον εξωτερικό 
κόσμο, καλούνται «σιωπηλές», και η λειτουργία τους είναι γενι-
κή, όπως σκέψη, έννοιες αφηρημένες, συμβολισμός. 

Δεν υπάρχει συμφωνία για την ορολογία, ούτε διακριτά όρια 
που να διαχωρίζουν τη μία εγκεφαλική περιοχή από την άλλη. 
Ένα εγκεφαλικό τμήμα μπορεί να έχει περισσότερες από μία 
περιγραφικές ονομασίες και όρους όπως κυτταρικοί- αρχιτε-
κτονικοί (descriptive-architectonic, πχ, ραβδωτός ή ταινιωτός 
φλοιός), λειτουργικοί (functional, πχ, πρώιμος οπτικός φλοιός), 
τοπογραφικοί (topographic, πχ, πληκτραία περιοχή) και επω-
νυμικοί (eponymic, πχ, περιοχή Brodmann [ΒΑ]), μπορούν να 
εναλλάσσονται για να περιγράψουν την ίδια περιοχή. Χάρ-
τες όπως του Brodmann μας δείχνουν ότι τα εγκεφαλικά ημι-
σφαίρια μπορούν να υποδιαιρεθούν σε άπειρες περιοχές, βάσει 
δομικών παραλλαγών που έχουν αναγνωριστεί μικροσκοπικά. 
Σήμερα όμως, όταν λέμε για παράδειγμα «υπάρχει ενεργοποίη-
ση στην περιοχή 37», αναφερόμαστε στην –με τοπογραφικά κρι-
τήρια– ταύτιση μιας περιοχής με την περιοχή 37 στον χάρτη 
του Brodmann. Η ταύτιση αυτή όμως ενδέχεται να οδηγεί σε 
ανακρίβειες, γιατί κάποιοι εγκέφαλοι εμφανίζουν τοπογραφι-
κές διαφορές από τον «εγκέφαλο αναφοράς» του Brodmann, 
και γιατί μπορεί να υπάρχουν επίσης ουσιαστικές διαφορές 
όσον αφορά την κυτταρική περιοχική κατανομή, ακόμη και 
όταν υπάρχει πλήρης ταύτιση αυλάκων και ελίκων. Η μεγα-
λύτερη επιφάνεια του ανθρώπινου εγκεφαλικού φλοιού κατα-
λαμβάνεται από τον λεγόμενο ομοτυπικό ισόφλοιο ή νεοφλοιό 
(homotypical isocortex – neocortex), ο οποίος οργανώνεται σε 
έξι στοιβάδες και είναι επίσης γνωστός ως συνειρμικός ισόφλοιος 
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(association isocortex). Ο συνειρμικός ισόφλοιος μπορεί να χω-
ριστεί σε δύο κύριες ζώνες, ειδικού τροπισμού (modality-specifi c) 
ή μονοτροπικός ισόφλοιος (unimodal), και ανώτερων εντολών 
(high-order) ή ετεροτροπικός ισόφλοιος (heteromodal). Οι αισθη-
τικές μονοτροπικές συνειρμικές περιοχές χωρίζοναι περαιτέρω 
σε κεντρικά (upstream) και περιφερικά (downstream) τμήματα. 
Τα κεντρικά τμήματα απέχουν μόνο κατά μία σύναψη από την 
αντίστοιχη πρωτοταγή αισθητική περιοχή ενώ τα περιφερικά 
απέχουν κατά δύο ή περισσότερες συνάψεις. Στον μονοτροπικό 
αισθητικό συνειρμικό ισόφλοιο (unimodal sensory association 
isocortex) οι νευρώνες του απαντούν σχεδόν αποκλειστικά στον 
ερεθισμό από μία μόνο αισθητηριακή οδό, η κύρια αισθητηριακή 
πληροφορία προέρχεται από τον πρωτοταγή αισθητικό φλοιό 
και οι βλάβες οδηγούν σε ελλείμματα μόνο στις λειτουργίες που 
διαμεσολαβούνται από αυτή την οδό. Στον ετεροτροπικό συ-
νειρμικό ισόφλοιο (heteromodal sensory association isocortex) 
η νευρωνική απάντηση δεν περιορίζεται σε ερέθισμα μίας μόνο 
αισθητηριακής οδού, οι κύριες αισθητηριακές πληροφορίες προ-
έρχονται από πολλαπλές οδούς μονοτροπικών περιοχών, καθώς 
και από άλλες ετεροτροπικές περιοχές, και τα ελλείμματα που 
προκύπτουν από βλάβες στις περιοχές αυτές εντοπίζονται σε 
πολλές οδούς. Κάποιοι νευρώνες ετεροτροπικών συνειρμικών 
περιοχών μπορεί να απαντούν σε ερεθίσματα που προέρχονται 
από περισσότερες της μίας οδούς, γεγονός που φανερώνει τη 
σύγκλιση διαφορετικών οδών. Πολλοί νευρώνες δέχονται τόσο 
αισθητικές όσο και κινητικές πυροδοτήσεις, ενώ κάποιοι αλλά-
ζουν πυροδότηση ανάλογα με το αίτιο. Ο ετεροτροπικός φλοιός 
(heteromodal cortex) λοιπόν περιλαμβάνει τις περιοχές εκεί-
νες που ορίζονται ως ανώτερες φλοιϊκές περιοχές (high order 
association cortex), ή πολυ-τροπικές (multimodal cortex) και 
πολυ-αισθητικές (polysensory areas) περιοχές. Στον ανθρώπινο 
εγκέφαλο οι αντίστοιχες ζώνες ετεροτροπικού φλοιού εντοπίζο-
νται στον προμετωπιαίο φλοιό (prefrontal cortex) (ΒΑ9-10, 45-47, 
πρόσθιο 11-12, πρόσθιο 8), οπίσθιο βρεγματικό φλοιό (posterior 
parietal cortex) (οπίσθιο ΒΑ7, ΒΑ39-40), πλάγιο κροταφικό 
φλοιό (lateral cortical cortex) (μαζί με τμήματα του ΒΑ37 και 
ΒΑ21 στη μέση κροταφική έλικα), καθώς και σε τμήματα της 
παραϊπποκάμπειας έλικας (parahippocampal gyrus) (τμήματα 
του ΒΑ36-37) (ΕΙΚΟΝΑ 3, ΕΙΚΟΝΑ 4). 
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(Canas et al, 2003). Πρόκειται εν μέρει είναι μια επίκτητη ικα-
νότητα που μπορεί να βελτιωθεί μέσω της εμπειρίας, συνεπάγε-
ται την προσαρμογή των στρατηγικών γνωστικής επεξεργασίας 
και συνεπώς αναφέρεται σε αλλαγές πολύπλοκων συμπεριφο-
ρών και όχι σε διακριτές αποκρίσεις. Η προσαρμογή σε νέες και 
απρόβλεπτες περιβαλλοντικές αλλαγές προκύπτει αφότου ένα 
άτομο έχει αρχίσει να εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία. Στον 
τομέα της γνωστικής ευελιξίας, η δοκιμασία Wisconsin Card 
Sorting Test (WCST) αποτελεί ένα εργαλείο κλινικής αξιολόγη-
σης. Από μελέτες όμως εκτελεστικής λειτουργίας προκύπτει ότι 
η δοκιμασία WCST είναι ένας αόριστος δείκτης για τις βλάβες 
του μετωπιαίου λοβού. 

Η ευφράδεια είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως συστατικό της 
εκτελεστικής λειτουργίας, η οποία υποβοηθείται από τον PFC. 
Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι οι γνωστικοί μηχανισμοί που δι-
έπουν την αποτελεσματική οργάνωση της λεκτικής ανάκτησης 
κατά την παραγωγή λέξεων είναι πολυδιάστατοι και περιλαμ-
βάνουν την ακουστική προσοχή (auditory attention), τη βραχυ-
πρόθεσμη μνήμη (short term memory) (για την παρακολούθηση 
των λέξεων που έχουν ήδη λεχθεί), την ικανότητα να ξεκινήσει 
και να διατηρηθεί το σύνολο παραγωγής λέξεων, τη γνωστική 
ευελιξία (στη ραγδαία μετατόπιση από τη μια λέξη στην άλλη 
μέσα στην επιλεγμένη κατηγορία), τη δεξιότητα της αναστο-
λής απόκρισης, όπως επίσης την επιταχυμένη νοητική επεξερ-
γασία και τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση λεξιλογίου. Οι δύο 
τύποι δοκιμασιών γλωσσικής ευφράδειας είναι o φωνολογικός 
(phonemic) και ο σημασιολογικός (semantic). Οι εργασίες φωνο-
λογικής ευφράδειας απαιτούν από τους συμμετέχοντες να ανα-
φέρουν (γράψουν) όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις αρχίζουν 
με ένα συγκεκριμένο γράμμα, ενώ οι εργασίες σημασιολογικής 
ευχέρειας απαιτούν από τους συμμετέχοντες να αναφέρουν 
(γράψουν) όσο το δυνατόν περισσότερες λέξεις μιας ορισμένης 
σημασιολογικής κατηγορίας. Μελέτες σχετικές με τις βλάβες στο 
μετωπιαίο λοβό έδειξαν διαταραχές στη φωνολογική ευφράδεια 
(phonemic fl uency), ενώ η σημασιολογική ευχέρεια παρέμεινε 
σχετικά άθικτη (Troyer et al, 1998). Διάφοροι συγγραφείς έχουν 
προτείνει ότι οι δύο τύποι ευφράδειας θα μπορούσαν να εξυπη-
ρετούνται από διαφορετικούς νευρωνικούς μηχανισμούς (Coen 
et al, 1996). Στην πραγματικότητα, πολλές μελέτες νευροαπει-
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κόνισης περιγράφουν αυξημένη ενεργοποίηση στον αριστερό 
DLPFC (Gaillard et al, 2000), στον πρόσθιο προσαγώγιο φλοιό 
(Phelps et al, 1997) και στην αριστερή κάτω μετωπιαία έλικα 
(Paulesu et al, 1997) κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας φωνολογι-
κής ευφράδειας, ενώ παρατηρήθηκε διμερής ενεργοποίηση των 
ίδιων δομών στη δοκιμασία σημασιολογική ευφράδειας. Οι συ-
νηθέστερα χρησιμοποιούμενες δοκιμασίες για την αξιολόγηση 
της ευφράδειας είναι η Λεκτική Συνειρμική Δοκιμασία (Verbal 
Associative Test), η Ελεγχόμενη Προφορική Δοκιμασία Παρα-
γωγής Λέξεων (Controlled Oral Word Association Test) και η 
Δοκιμασία Παραγωγής Λέξεων σε Κατηγορίες (Word Set Test). 

Σχεδιασμός (planning), είναι η ικανότητα σχεδιασμού και 
προγραμματισμού των δράσεων του ατόμου αποτελούν ουσι-
αστικό μέρος της λειτουργικότητάς του στη ζωή. Ο μακροπρό-
θεσμος σχεδιασμός συνοψίζει αρκετές επιμέρους διεργασίες, 
περιλαμβανομένων της διαμόρφωσης στρατηγικής, του συντο-
νισμού και της αλληλουχίας γνωστικών λειτουργιών και συ-
γκράτησης των διαθέσιμων πληροφοριών (Morris et al, 1997). 
Τόσο νευροψυχολογικές όσο και νευροαπεικονιστικές μελέτες 
υποδεικνύουν ότι ο PFC αποτελεί σημαντικό μέρος του φλοιι-
κού δικτύου που εμπλέκεται στο σχεδιασμό. Τα τελευταία χρό-
νια, οι λειτουργικές τεχνικές νευροαπεικόνισης έχουν παράσχει 
μια μοναδική ευκαιρία για την αξιολόγηση της σχέσης μεταξύ 
των προτύπων της νευρωνικής ενεργοποίησης και τις διαφορετι-
κές πτυχές του σχεδιασμού σε ασθενείς με βλάβη στο μετωπιαίο 
λοβό. Τα ανατομικά και λειτουργικά δεδομένα νευροαπεικό-
νισης υποδηλώνουν ότι ο DLPFC διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο 
στην περίπλοκη συμπεριφορά του σχεδιασμού, μέσω στενών 
λειτουργικών αλληλεπιδράσεων με πολλαπλές φλοιώδεις (ινι-
ακές και βρεγματικές) και υποφλοιώδεις περιοχές (κυρίως τα 
βασικά γάγγλια) (van den Heuvel et al, 2003). Ένα από τα πλέον 
σημαντικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να εκτιμηθούν 
οι λειτουργίες σχεδιασμού είναι η δοκιμασία του «Πύργου του 
Λονδίνου (Tower of London - TOL), η οποία σχετίζεται με το 
κλασσικό παιχνίδι του «Πύργου του Ανόι». Η συγκεκριμένη 
δοκιμασία αποτελείται από δυο σανίδες με ξύλινα καρφιά και 
χάντρες με διαφορετικά χρώματα που ο εξεταστής χρησιμοποιεί 
για να δώσει στον εξεταζόμενο διάφορες εργασίες που πρέπει 
να πραγματοποιήσει. Σύμφωνα με μια μελέτη, οι επιδόσεις των 
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