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1.1 Γενική εισαγωγή και ιστορικό πλαίσιο

Το να προσπαθήσει κάποιος να περιγράψει τον τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Το να προσπαθήσει όμως να εξηγήσει πως λειτουρ-
γεί ο ανθρώπινος νους είναι ακόμη πιο δύσκολο. Υπάρχει διαφορά μεταξύ των λέξεων 
«εγκέφαλος» (brain) και «νους» (mind). Η λέξη «εγκέφαλος» όπως και η λέξη «brain» 
σημαίνουν και οι δύο αυτό που βρίσκεται μέσα στο κρανίο. Η αντίστοιχη λατινική λέξη, 
είναι η λέξη cerebrum ή cerebro που προέρχεται από το Πρώτο-Ινδό-Ευρωπαϊκό ‘keres’ 
ή ‘ceres’. Αυτή η ρίζα, σχετίζεται με πληθώρα λέξεων που έχουν διαφορετική σημα-
σία μεταξύ τους, αλλά μοιράζονται κάποια κοινή έννοια όπως: «κορυφή του κεφαλιού», 
«κόρη», «θεά», «δημητριακά» και «μαλακό τρυφερό και γκριζωπό σαν μαγειρεμένα δη-
μητρικά». Η λέξη «νους» προέρχεται από το αρχαιοελληνικό «νόος» με άγνωστη προέ-
λευση, ωστόσο φαίνεται συγγενές με το λατινικό «nos» που σημαίνει «εμείς» ενώ άλλες 
εκδοχές του σημαίνουν ιδιοκτησία («δικό μου»). Η ετυμολογία της λέξης «mind» προ-
έρχεται από την λατινική λέξη «mens» που σχετίζεται με την ελληνική λέξη «μένος» και 
«μήνις» που και οι δύο σημαίνουν θυμό. Επίσης, σχετίζεται με το ρήμα «μένω» και έτσι 
αντικατοπτρίζει μια κατάσταση κατά την οποία η κατάσταση του νου είναι παγιδευμέ-
νη λόγω της παρείσφρησης του θυμού και των έντονων συναισθημάτων. Αξιοσημείωτο 
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είναι πως στα αρχαία ελληνικά η λέξη «μήνις» σημαίνει επίσης μισοφέγγαρο και έτσι 
υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της κατάσταση του νου και των φάσεων της σελήνης. Η αντί-
στοιχη λέξη στα νέα ελληνικά είναι η λέξη «μήνας» ενώ στα λατινικά είναι «mensis». 
Αυτή η ομάδα περιλαμβάνει επίσης και τις λέξεις «menses» και «menstrual» που προσ-
δίδουν τόσο χρονικό/κυκλικό όσο και συναισθηματικό νόημα. Η λέξη «μαινάς» χρησι-
μοποιούνταν για τις γύναικες που συμμετείχαν σε τελετές οργίων του θεού Διονύσου. Η 
λέξη «μηνίσκος» έχει παρόμοια προέλευση. 

Ουσιαστικά, ο εγκέφαλος είναι ο ανατομικός σχηματισμός, το όργανο στο οποίο λαμ-
βάνουν χώρα οι διαδικασίες που συνθέτουν και γεννούν το νου.

1.2  Βασική ανατομία και φυσιολογία του εγκεφάλου

1.2.1 Γενική Μορφολογία

Σε μακροσκοπικό επίπεδο, το κεντρικό νευρικό σύστημα περιλαμβάνει το νωτιαίο μυε-
λό, τον προμήκη μυελό (υπεύθυνο για τις ζωτικές λειτουργίες του αυτόνομου συστήμα-
τος), τη γέφυρα, την παρεγκεφαλίδα (υπεύθυνη για τις κινητικές λειτουργίες), τον μεσε-
γκέφαλο (συντονίζει οπτικά και ακουστικά αντανακλαστικά και ελέγχει αισθητηριακές 
και κινητικές λειτουργίες), τον διεγκέφαλο (περιλαμβάνει τον θάλαμο και υποθάλαμο) 
και τα εγκεφαλικά ημισφαίρια. Μία άλλη περιγραφή περιλαμβάνει τρία μέρη του εγκε-
φάλου: τον οπίσθιο εγκέφαλο (νωτιαίο μυελό, γέφυρα και παρεγκεφαλίδα), τον μεσε-
γκέφαλο και τον πρόσθιο εγκέφαλο (θάλαμο, υποθάλαμο και εγκεφαλικά ημισφαίρια). 
Ο μεσεγκέφαλος και ο οπίσθιος εγκέφαλος ονομάζονται επίσης «εγκεφαλικό στέλεχος» 
(εικόνα 1.1).

Ημισφαίρια

Θάλαμος

Υποθάλαμος

Παρεγκεφαλίδα

Μεσεγκέφαλος

Γέφυρα

Προμήκης μυελός

Νωτιαίος μυελός

Εικόνα 1.1 Ο ανθρώπινος εγκέφαλος και τα μέρη του.
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Οι συνδέσεις μεταξύ των περιοχών του εγκεφάλου και των δομών είναι πολλές και περίπλο-
κες, όχι όμως άπειρες. Κάποιες από αυτές είναι αμοιβαίες ενώ κάποιες άλλες όχι, κάποιες 
είναι μονόδρομες και κάποιες αμφίδρομες, κάποιες είναι συγκλίνουσες (συγκεντρώνουν 
πληροφορίες από διαφορετικές πηγές σε ένα συγκεκριμένο σημείο) ενώ κάποιες άλλες είναι 
αποκλίνουσες (διανέμουν την πληροφορία από ένα συγκεκριμένο σημείο σε πολλούς παρα-
λήπτες), κάποιες συνδέσεις είναι ιεραρχικές (μεταφέρουν την πληροφορία από το σημείο α 
στο σημείο β και από το σημείο β στο σημείο γ κ.ο.κ.) ενώ κάποιες άλλες είναι παράλληλες 
(η πληροφορία μεταφέρεται από τα σημεία α1 β1, γ1 στα σημεία α2, β2, γ2).

Υπάρχει επίσης μια σχετική διαφοροποίηση και εξειδίκευση των συγκεκριμένων πε-
ριοχών του εγκεφάλου οσον αφορά την εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών. Ο νωτι-
αίος μυελός λαμβάνει σωματικές αισθητηριακές πληροφορίες και φιλοξενεί κινητικούς 
νευρώνες που είναι υπεύθυνοι τόσο για τις ακούσιες όσο και για τις αντανακλαστικές 
κινήσεις του κορμού και των άκρων. Υπάρχουν 31 νωτιαία νεύρα που εξυπηρετούν αυτές 
τις λειτουργίες. Το εγκεφαλικό στέλεχος, περιλαμβάνει λειτουργίες που σχετίζονται με το 
αισθητηριακό (π.χ. ακοή και γεύση) και κινητικό (π.χ. ισορροπία) σύστημα και με την αυ-
τόνομη λειτουργία (καρδιακή παροχή, αρτηριακή πίεση, αντανακλαστικό της κόρης των 
οφθαλμών κ.ο.κ.). Υπάρχουν 12 κρανιακά νεύρα που είναι υπεύθυνα των αισθητηριακών 
πληροφοριών και κινήσεων του κεφαλιού, του λαιμού και του προσώπου. Στο εγκεφαλι-
κό στέλεχος, υπάρχει ο δικτυωτός σχηματισμός που επηρεάζει το επίπεδο διέγερσης. Ο 
προμήκης μυελός, συμμετέχει στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης και της αναπνοής και 
εμπλέκεται επίσης στην γεύση, την ακοή και τη διατήρηση της ισορροπίας, καθώς και 
στον έλεγχο των μυών του αυχένα και του προσώπου. Οι πυρήνες της γέφυρας, αναμετα-
δίδουν κινητικές και αισθητηριακές πληροφορίες από τον εγκεφαλικό φλοιό στην παρε-
γκεφαλίδα και επίσης εμπλέκονται στην αναπνοή, τη γεύση και τον ύπνο. Ο μεσεγκέφαλος 
έχει σημαντικές συνδέσεις μεταξύ της παρεγκεφαλίδας, των βασικών γαγγλίων και των 
εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Η παρεγκεφαλίδα, είναι το τμήμα του εγκεφάλου που περιέχει 
τον μεγαλύτερο αριθμό νευρώνων και συνάψεων από οποιοδήποτε άλλο μέρος του εγκε-
φάλου. Λαμβάνει σωματοαισθητηριακές και κινητικές πληροφορίες και παίζει σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση της στάσης του σώματος, στον συντονισμό του κεφαλιού και των 
κινήσεων των ματιών και στον λεπτό συντονισμό των κινήσεων. Παίζει επίσης σημαντικό 
ρόλο στην εκμάθηση κινητικών δεξιοτήτων, στην ομιλία αλλά και σε άλλες νευρογνωσια-
κές λειτουργίες. Ο διεγκέφαλος περιλαμβάνει τον θάλαμο και τον υποθάλαμο. Ο θάλαμος 
καθορίζει το αν η αισθητηριακή πληροφορία θα φτάσει στη συνειδητή ενημερότητα του 
νεοφλοιού. Συμμετέχει στην ενσωμάτωση κινητικών πληροφοριών από την παρεγκεφαλί-
δα και τα βασικά γάγγλια και στη συνέχεια μεταδίδει το επεξεργασμένο αποτέλεσμα στον 
φλοιό. Ο υποθάλαμος ρυθμίζει αρκετές σωματικές ζωτικές συμπεριφορές που είναι απα-
ραίτητες για την ομοιόσταση και την αναπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του φαγητού, 
της λήψεως υγρών, της γονεικής συμπεριφοράς και των κιρκαδικών ρυθμών.

Τα εγκεφαλικά ημισφαίρια αποτελούν τη μεγαλύτερη περιοχή του ανθρωπίνου εγκε-
φάλου και σχετίζονται με αντιληπτικές, κινητικές και άλλες ανώτερες νοητικές λειτουρ-
γίες συμπεριλαμβανομένης της μνήμης του συναισθήματος και της λήψης αποφάσεων 
(1). Περιλαμβάνουν τον εγκεφαλικό φλοιό (με πάχος 2 - 4 mm), την υποκείμενη λευκή 
ουσία, τα βασικά γάγγλια (υπεύθυνα για τον έλεγχο των λεπτών κινήσεων), την αμυγδα-
λή (όπου παράγεται η διάθεση) και τον ιππόκαμπο (υπεύθυνο για τη μνήμη). Κάθε ημι-
σφαίριο χωρίζεται σε τέσσερις ανατομικά διακριτούς λοβούς (μετωπιαίος, βρεγματικός, 
κροταφικός και ινιακός λοβός) και ο κάθε λοβός είναι υπεύθυνος για διαφορετικές λει-
τουργίες. Η επιφάνεια τους έχει πολλές εγκολπώσεις, οι κορυφές ονομάζονται έλικες ενώ 
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οι ραβδώσεις αύλακες. Αυτές οι εγκολπώσεις, εξυπηρετούν το σκοπό της αύξησης της 
επιφάνειας του εγκεφάλου (και της φαιάς ουσίας) διατηρώντας παράλληλα το συνολικό 
όγκο όσο το δυνατόν μικρότερο. Οι κύριες έλικες και αύλακες είναι σταθερές από άτομο 
σε άτομο και έχουν συγκεκριμένα ονόματα (εικόνα 1.2).

Θάλαμος
Κερκοφόρος π.

Φαιά
ουσία

Λευκή ουσία

Μεσολόβιο

Ωχρά σφαίρα

Παρεγκεφαλίδα

Ιππόκαμπος

ΚαλύπτραΙνιακός λοβός

Βρεγματικός λοβός

Κροταφικός λοβός

Μετωπιαίος λοβός

Εικόνα 1.2 Εγκεφαλικοί λοβοί και υποφλοιώδεις δομές.

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των ημισφαιρίων είναι πως το κάθε ένα 
από αυτά σχετίζεται πρωτίστως με την αισθητηριακή και κινητική λειτουργία του αντί-
πλευρου μισού του σώματος και τα ημισφαίρια παρόλο που είναι παρόμοια στην εμφάνισή 
τους, δεν είναι παρόμοια ή συμμετρικά σε σχέση με τις εγκεφαλικές λειτουργίες (2). 

Τα δύο ημισφαίρια συνδέονται με το μεσολόβιο, το οποίο είναι ουσιαστικά ένα παχύ 
σύνολο ινών (το μεγαλύτερο από τους νευρικούς συνδέσμους) που συνδέουν ανατομικά 
συμμετρικές και παρόμοιες περιοχές της αριστερής και δεξιάς πλευράς του εγκεφάλου.

1.2.2 Κυτταρική δομή

Η βασική μονάδα του εγκεφάλου είναι το νευρικό κύτταρο. Ο εγκέφαλος περιλαμβάνει 
έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό νευρικών κυττάρων που φτάνει τα 100 δισεκατομμύ-
ρια (1011). Αυτά τα κύτταρα χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: τα νευρικά κύτταρα 
(νευρώνες) και τη γλοία (νευρογλοιακά κύτταρα). Τα νευρογλοιακά κύτταρα είναι πολύ 
περισσότερα από τους νευρώνες (10-50:1) και το όνομά τους προέρχεται από την ελλη-
νική λέξη «γλοία» (που σημαίνει κόλλα).

Τα vευρογλοιακά κύτταρα, χωρίζονται περαιτέρω σε μικρογλοία και μακρογλοία. Η 
μικρογλοία, είναι φαγοκύτταρα που ενεργοποιούνται σε περίπτωση τραυματισμού και 
μόλυνσης από συγκεκριμένες ασθένειες. Η μακρογλοία περιλαμβάνει τα ολιγοδενδρο-
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Εικόνα 1.3 Ολιγοδενδροκύτ-
ταρα και έλυτρο μυελίνης 
(από Bunge 1968). Ολιγοδενδροκύτταρα

Έλυτρο μυελίνης

κύτταρα που βρίσκονται μέσα στον εγκέφαλο, τα κύτταρα Schwann που βρίσκονται στο 
Περιφερικό Νευρικό Σύστημα και τα αστροκύτταρα. Τα ολιγοδενδροκύτταρα, παρέχουν 
στον εγκέφαλο δομή και υποστήριξη και επίσης διαχωρίζουν και μονώνουν τους νευρώ-
νες με ένα έλυτρο μυελίνης που τυλίγεται γύρω από τους άξονες (εικ. 1.3) (3). 

Μερικά από τα νευρογλοιακά κύτταρα (αστροκύτταρα), τοποθετούν τους ποδίσκους 
τους στα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων και έτσι προκαλούν τον σχηματισμό στενών 
συνδέσεων μεταξύ των ενδοθηλικών κυττάρων. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται ο 
αιματοεγκεφαλικός φραγμός που απομονώνει τα αιμοφόρα αγγεία από τον εγκέφαλο και 
αποτρέπει διάφορες ουσίες να εισέλθουν σε αυτόν.

Τα νευρικά κύτταρα έχουνε παρόμοια δομή σε ολόκληρο τον εγκέφαλο. Περιλαμβά-
νουν τέσσερις μορφολογικά καθορισμένες περιοχές (εικ. 1.4):

1. Το κυτταρικό σώμα που περιέχει τον πυρήνα (με τα γονίδια και το DNA), το ενδοπλα-
σματικό δίκτυο, όπου συντίθενται οι πρωτεΐνες, και τα μιτοχόνδρια που αποτελούν τον 
σταθμό ενέργειας του κυττάρου, εκεί δηλαδή όπου παράγεται και γίνεται διαχείρηση 
της ενέργειας.

2. Τους δενδρίτες οι οποίοι είναι μικρές προεξοχές που ξεκινούν από το κυτταρικό σώμα 
και εξυπηρετούν τη σύνδεση με γειτονικά κύτταρα.

3. Ο άξονας είναι ένας μοναδικός και πολύ μακρύς δενδρίτης που εκτείνεται μακριά από 
το κυτταρικό σώμα. Είναι η κύρια μονάδα αγωγής και χρησιμεύει στην επικοινωνία 
με νευρώνες που είναι μακριά. Μπορεί να μεταφέρει σήματα μέχρι και σε απόσταση 
3 μέτρων. Οι άξονες είναι τυλιγμένοι με ένα έλυτρο μυελίνης που προέρχεται από τα 
ολιγοδενδροκύτταρα. Αυτό το μυελώδες έλυτρο, απομονώνει τον έναν άξονα από τον 
άλλο, και έτσι τα ηλεκτρικά φαινόμενα που συμβαίνουν στον έναν, δεν εξαπλώνονται 
στους γειτονικούς άξονες και κύτταρα. 
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Δενδρίτες

Προσυναπτικός
νευρώνας

Μετασυναπτικός 
νευρώνας

Κυτταρικό σώμα

Έλυτρο μυελίνης

Περίσφιξη του Ranvier

Συναπτική σχισμή 

Άξονας

Εικόνα 1.4 Ο προσυναπτικός νευρώνας και τα τμήματα του.

Ο εγκεφαλικός φλοιός οργανώνεται σε έξι κυτταρικά στρώματα (στοιβάδες) (4). Η 
στοιβάδα Ι (μοριακή στοιβάδα) είναι ένα ακυτταρικό στρώμα που αποτελείται από δεν-
δρίτες και άξονες κυττάρων που βρίσκονται βαθειά μέσα στον φλοιό. Η στοιβάδα ΙΙ (έξω 
κοκκιώδης στοιβάδα) αποτελείται από μικρά σφαιρικά κύτταρα που λέγοντα κοκκιώδη 
κύτταρα. Η στοιβάδα ΙΙΙ (έξω πυραμιδική στοιβάδα) περιλαμβάνει ποικιλία κυτταρικών 
τύπων, πολλά εκ των οποίων έχουν σχήμα πυραμίδας, η στοιβάδα IV (έσω κοκκιώδης 
στοιβάδα) όπως και η στοιβάδα ΙΙ αποτελείται κυρίως από κοκκιώδη κύτταρα. Η στοιβά-
δα V (έσω πυραμιδική στοιβάδα) περιλαμβάνει κυρίως πυραμιδοειδή κύτταρα τα οποία 
είναι τυπικά μεγαλύτερα από αυτά που παρατηρούνται στις στοιβάδες ΙΙΙ και VI. Η στοι-
βάδα VI (πολυμορφική στοιβάδα) είναι μία ετερογενής στοιβάδα νευρώνων.

Οι προβλητικοί νευρώνες έχουν πυραμιδοειδή κυτταρικά σώματα και βρίσκονται κατά 
κύριο λόγο στις στοιβάδες III, V, και VI με την γλουταμίνη να αποτελεί τον κύριο νευ-
ροδιαβιβαστή ενώ οι τοπικοί διάμεσοι νευρώνες βρίσκονται σε όλες τις στοιβάδες και 
χρησιμοποιούν το GABA ως κύριο νευροδιαβιβαστή.

1.2.3 Νευρωνικό δυναμικό ενέργειας

Η επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων επιτυγχάνεται μέσω ηλεκτρικών σημάτων τα οποία 
ονομάζονται «δυναμικά ενέργειας». Αυτά τα δυναμικά απαρτίζουν ένα «όλον ή ουδέν 
φαινόμενο» που δεν φθίνει, και ταξιδεύει σε απομακρυσμένους στόχους, περιοδικά ανα-
παραγόμενο.
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Οι νευρώνες, όταν βρίσκονται σε κατάσταση ηρεμίας, διατηρούν μια διαφορά του 
ηλεκτρικού δυναμικού ανάμεσα στις δύο πλευρές της κυτταρικής μεμβράνης. Η διαφορά 
αυτή είναι κατά μέσο όρο -65mV και ονομάζεται «δυναμικό ηρεμίας». Αυτή η διαφορά, 
εξαρτάται από την άνιση κατανομή ιόντων και πιο συγκεκριμένα ιόντων νατρίου (Na+) 
και ιόντων καλίου (K+) όπως επίσης και από την επιλεκτική διαπερατότητα της κυττα-
ρικής μεμβράνης στα ιόντα K+. Το δυναμικό, διατηρείται από την αντλία Na+ - K+ που 
οδηγεί ιόντα Na+ έξω από το κύτταρο και εισάγει ιόντα K+ μέσα στο κύτταρο. Το φαι-
νόμενο της αύξησης του δυναμικού ηρεμίας, ονομάζεται υπερπόλωση. Η υπερπόλωση, 
αποτελεί ένα ανασταλτικό φαινόμενο καθώς η ικανότητα παραγωγής δυναμικού ενεργεί-
ας του νευρώνα μειώνεται. Αντίθετα, το φαινόμενο της μείωσης του δυναμικού ηρεμίας 
ονομάζεται εκπόλωση και είναι ένα διεγερτικό φαινόμενο καθώς ενισχύει την ικανότητα 
του νευρώνα να παράγει δυναμικό ενεργείας.

Τα δυναμικά ενεργείας ξεκινούν από τον «λοφίσκο» που είναι η περιοχή του κυτταρι-
κού σώματος από όπου εκφύεται ο άξονας και όπου οι δίαυλοι ιόντων είναι πιο πυκνοί. 
Ενώ το δυναμικό ενεργείας είναι ένα σήμα που ταξιδεύει μεγάλες αποστάσεις, ο νευρώ-
νας, παράγει επίσης τοπικά σήματα με τη μορφή δυναμικών υποδοχέα ή συναπτικών δυ-
ναμικών που διαδίδονται μόνο σε απόσταση μερικών χιλιοστών. Ενώ το δυναμικό ενερ-
γείας είναι ένα «όλον ή ουδέν» φαινόμενο, τα τοπικά δυναμικά μπορεί να διαβαθμισμένα, 
γεγονός που βασίζεται στην ποσότητα του χημικού νευροδιαβιβαστή που ελευθερώνεται 
και στη διάρκεια που αυτά τα μόρια είναι ενεργά στη συναπτική σχισμή. Αντίθετα, τα 
δυναμικά ενεργείας μεταφέρουν πληροφορίες μόνο με χρήση της συχνότητα παραγωγής 
και της διάρκειάς τους.

Παρόλο που το εύρος του δυναμικού ενεργείας αποτελεί ένα «όλον ή ουδέν» φαινό-
μενο, δεν συμβαίνει το ίδιο και με τη διάρκειά του. Η διάρκεια του δυναμικού ενεργείας 
καθορίζει την ποσότητα των ιόντων Ca2+ που ρέουν στην νευρική απόληξη, με περισ-
σότερα ιόντα Ca2+ να εισέρχονται στο κύτταρο μετά από παρατεταμένα δυναμικά ενερ-
γείας (5). Σε αυτό το πλαίσιο, η εισροή ιόντων Ca2+ σε κατάσταση ηρεμίας ενισχύεται 
από την εκπόλωση και μειώνεται με την υπερπόλωση και επίσης αντίστροφα το δυναμικό 
ενεργείας ρυθμίζεται από τασεοευαίσθητους διαύλους Ca2+ (6). 

Η έντονη δραστηριότητα μεταβάλλει την συναπτική αποτελεσματικότητα καθώς η συχνή 
αλληλουχία δυναμικών ενεργείας ακολουθείται από μία περίοδο κατά την οποία τα δυνα-
μικά ενεργείας παράγουν διαδοχικά όλο και μεγαλύτερα μετασυναπτικά δυναμικά. Η πολύ 
υψηλή συχνότητα παραγωγής δυναμικών ενεργείας (ακόμη και 1000 ανά δευτερόλεπτο σε 
κάποιους νευρώνες) ονομάζεται «τετανική διέγερση» και οδηγεί σε σημαντική αύξηση του 
μεγέθους των δυναμικών στον μετασυναπτικό νευρώνα, ένα φαινόμενο που ονομάζεται «εν-
δυνάμωση». Συχνά, αυτή η αύξηση παραμένει και μετά την παύση του τετανικού ερεθισμού. 
Η παραμονή αυτής της αύξησης ονομάζεται «μετατετανική ενδυνάμωση» και συνήθως δι-
αρκεί μερικά λεπτά, μπορεί όμως να διαρκέσει και πάνω από μία ώρα (7).

Αντίθετα, όταν ένας νευρώνας προκαλεί υπερπόλωση στο κυτταρικό σώμα ή στους 
δενδρίτες ενός άλλου νευρώνα, μειώνεται η πιθανότητα πυροδότησης αυτού του μετασυ-
ναπτικού κυττάρου. Αυτό ονομάζεται μετασυναπτική αναστολή. Όταν μέσω της επαφής 
της απόληξης του άξονα ενός άλλου κυττάρου, μειώνεται η ποσότητα του διαβιβαστή 
που απελευθερώνεται από το δεύτερο κύτταρο (προσυναπτικός νευρώνας) με ένα τρίτο 
κύτταρο να λειτουργεί σαν στόχος (μετασυναπτικός νευρώνας), η δράση αυτή ονομάζε-
ται «προσυναπτική αναστολή», ενώ όταν αυξάνει την ποσότητα του νευροδιαβιβαστή, 
ονομάζεται «προσυναπτική διευκόλυνση». Σε ευαισθητοποιημένους νευρώνες, η υψηλής 
συχνότητας ακολουθία δυναμικών ενεργείας θα μπορούσε να επιφέρει τετανική διέγερ-
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ση. Η αύξηση του μεγέθους των μετασυναπτικών δυναμικών κατά τη διάρκεια της τετα-
νικής διέγερσης ονομάζεται «ενδυνάμωση». Η αύξηση που παραμένει μετά την τετανική 
διέγερση ονομάζεται «μετατετανική ενδυναμωση» (7).

Ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι πως οι προσυναπτικοί νευρώνες διατη-
ρούν αρχείο των δραστηριοτήτων τους με τη μορφή υπολειμματικού Ca2+ στις απολήξεις 
τους. Αυτό τελικά οδηγεί στην ενίσχυση της προσυναπτικής σύνδεσης η οποία παραμένει 
για πολλά λεπτά, και μπορεί να διαρκέσει από ώρες μέχρι και ημέρες (8). Παρόμοιοι 
μηχανισμοί που επίσης περιλαμβάνουν την ελεύθερη συγκέντρωση ιόντων στην προσυ-
ναπτική απόληξη, διέπουν τις ικανότητες πλαστικότητας του νευρώνα (9, 10). 

Ουσιαστικά, τα ιόντα ασβεστίου (Ca2+) είναι ενδοκυττάριοι αγγελιοφόροι που μετα-
φράζουν την ηλεκτρική ενέργεια της εκπόλωσης σε μη ηλεκτρικές δραστηριότητες μέσα 
στον νευρώνα. Έτσι, αυτά τα ιόντα εξυπηρετούν την παραγωγή τελικού αποτελέσματος 
από το σύστημα νευροδιαβίβασης και η όποια καθυστέρηση στην έναρξη των μη ηλε-
κτρικών δραστηριοτήτων αντανακλά τον χρόνο που χρειάζονται οι δίαυλοι Ca2+ να ανοί-
ξουν και τα ιόντα Ca2+ να ενεργοποιήσουν την διαδικασία.

1.2.4 Νευροδιαβιβαστές

Ο όρος «νευροδιαβιβαστής» αναφέρεται σε μια ομάδα ουσιών που έχουν διαφορετική 
χημική δομή αλλά μοιράζονται μια κοινή λειτουργία, την εξυπηρέτηση της συναπτικής 
νευροδιαβίβασης. Ο όρος αυτός, εισήχθη για πρώτη φορά από τον Henry Dale (1875-
1968) και τον George Barger (1878 - 1939), κατά ειρωνικό τρόπο, σε ένα άρθρο που 
αμφισβητούσε αυτήν την έννοια (11). Εκείνη την εποχή, και για πολλές ακόμη δεκαετίες 
η επικρατούσα ιδέα ήταν πως η κυρίαρχη λειτουργία των νευρικών κυττάρων και του 
εγκεφάλου ήταν ηλεκτροφυσιολογική. Ωστόσο, οι ιδέες για μια δεκτική ουσία, περιγρά-
φηκαν για πρώτη φορά από τον John Newport Langley (1852 - 1925) το 1878 (12). 
Αυτές οι ιδέες λήφθηκαν υπόψη από τους Alexander Crum Brown (1838 - 1922) και Sir 
Thomas Richard Fraser (1841 - 1920) στο Εδιμβούργο, οι οποίοι επέστησαν την προσο-
χή στις διαφορές μεταξύ L- και D-υοσκίνης, τα ισομερή της ατροπίνης. Μια ακόμα πιο 
σημαντική εξέλιξη, ήρθε από ένα απροσδόκητο πεδίο: Ο βραβευμένος με Νόμπελ Paul 
Ehrlich (1854 - 1915) χρησιμοποίησε μια ποικιλία χρωστικών για να χρωματίσει διάφορα 
βακτήρια και ιστούς. Από αυτή τη δουλειά προήλθε η ιδέα πως οι ουσίες που σχετίζονται 
με τις χρωστικές, θα μπορούσαν να συνδεθούν χημικά επιλεκτικά και εξειδικευμένα και 
έτσι ο Ehrlich συνέλαβε την ιδέα της «μαγικής σφαίρας» (magic bullet). Αυτό, έγινε η 
κυρίαρχη μεταφορική έννοια στη θεραπευτική του δεύτερου μισού του εικοστού αιώνα 
και συντέλεσε στην κατ’ αρχήν αποδοχή της έννοιας του υποδοχέα. Με το ίδιο σκεπτικό, 
ένας άλλος βραβευμένος με Νόμπελ ο Hermann Emil Louis Fischer (1852 - 1919) το 
1890 δημιούργησε τη μεταφορική έννοια «της κλειδαριάς και του κλειδιού» που αφορού-
σε την αντίδραση μεταξύ αγγελιοφόρων ουσιών και υποδοχέων (13).

Ωστόσο, η έννοια πως οι υποδοχείς έπαιζαν ρόλο στη νευροδιαβίβαση και στην επί-
δραση των φαρμάκων στο ανθρώπινο σώμα αποτελούσε ακόμη θέμα διαμάχης. Η αιτία 
αυτής της διαμάχης ήταν η αντίσταση της αποδοχής μιας υλιστικής άποψης του ανθρώπι-
νου σώματος καθώς η ηλεκτροφυσιολογία άφηνε χώρο για την πνευματικότητα, κάτι που 
δεν έκανε η χημεία. Υπάρχουν συγγραφείς που προτείνουν πως η βιολογική πτυχή της 
ψυχιατρικής έγινε τελικά αποδεκτή εν μέρει λόγω της «πνευματικής» και πολιτισμικής 
επίδρασης των ψυχεδελικών φαρμάκων (14 - 17). 
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Η έννοια έγινε δημοφιλής την δεκαετία του 1930 αφού ο βραβευμένος με Νομπελ Otto 
Loewi (1873 - 1961) απέδειξε την απελευθέρωση ακετυλοχολίνης από τις απολήξεις του 
πνευμονογαστρικού νεύρου στην καρδιά βατράχου και αφού ο Henry Dale δημοσίευσε 
το έργο του σχετικά με τη χολινεργική και αδρενεργική διαβίβαση.

Η βασική λειτουργία και το βασικό χαρακτηριστικό ενός νευροδιαβιβαστή είναι ότι 
απελευθερώνεται στη συναπτική σχισμή του προσυναπτικού νευρώνα και επηρεάζει την 
κατάσταση του μετασυναπτικού νευρώνα. Σε αντίθεση με τις ορμόνες, οι νευροδιαβι-
βαστές δεν απελευθερώνονται ποτέ στην κυκλοφορία του αίματος (για να δράσουν ως 
νευροδιαβιβαστές) αλλά αντ’αυτού, ο νευρώνας - στόχος τους βρίσκεται σε επαφή ή 
πολύ κοντά στον εκκρίνοντα νευρώνα. Ενώ τα άμεσα αποτελέσματά τους είναι βραχείας 
διάρκειας και διαρκούν από χιλιοστά του δευτερολέπτου έως και κάποια λεπτά, μπορεί 
να οδηγήσουν και σε μακροπρόθεσμες μεταβολές του μετασυναπτικού νευρώνα.

Αν και ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των νευροδιαβιβαστών είναι ότι τα αποτελέ-
σματά τους είναι παροδικά, διαρκούν δηλαδή από χιλιοστά του δευτερολέπτου έως λε-
πτά, η δράση των νευροδιαβιβαστών μπορεί να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμες αλλαγές 
στα κύτταρα στόχους, αλλαγές που διαρκούν ώρες ή ημέρες.

Ο σύγχρονος ορισμός ενός νευροδιαβιβαστή προϋποθέτει να πληρούνται τα ακόλουθα 
τέσσερα κριτήρια: 

1. Να συντίθεται στον προσυναπτικό νευρώνα.
2. Να βρίσκεται στην προσυναπτική απόληξη και να απελευθερώνεται σε ποσότητες που 

επαρκούν ώστε να προκαλέσουν συγκεκριμένη δράση στον μετασυναπτικό νευρώνα. 
3. Όταν χορηγείται εξωγενώς, να μιμείται ακριβώς τη δράση του διαβιβαστή που απε-

λευθερώνεται ενδογενώς.
4. Να υπάρχει ειδικός μηχανισμός για την απομάκρυνσή του από το σημείο δράσης του.

Όλοι οι νευροδιαβιβαστές συντίθενται στο κυτταρικό σώμα και ακολούθως αποθη-
κεύονται σε περιοχές που ονομάζονται συναπτικά κυστίδια τα οποία βρίσκονται στην 
προσυναπτική απόληξη. Κάθε κυστίδιο περιέχει μερικές χιλιάδες μόρια ενός συγκεκρι-
μένου νευροδιαβιβαστή (18). Τα συναπτικά κυστίδια τείνουν να συσσωρεύονται σε περι-
οχές της μεμβράνης οι οποίες εξειδικεύονται στην απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή 
και ονομάζονται ενεργές ζώνες (19). 

Η απελευθέρωση ενός νευροδιαβιβαστή στη συναπτική σχισμή ακολουθείται από 
έναν καταρράκτη σύνθετων διεργασιών. Σημαντικό ρόλο παίζουν τα ιόντα Ca2+ τα 
οποία κατά τη διάρκεια αποφόρτισης του προσυναπτικού δυναμικού ενέργειας, εισέρ-
χονται στην προσυναπτική απόληξη μέσω των τασεοελεγχόμενων διαύλων Ca2+ που 
βρίσκονται στην ενεργή ζώνη. Αυτή η απότομη αύξηση στη συγκέντρωση του ενδοκυτ-
τάριου Ca2+ προκαλεί τα κυστίδια να συγχωνευτούν με την κυτταρική μεμβράνη (20, 
21). Με αυτό τον τρόπο, μια διαδικασία που ονομάζεται «εξωκυττάρωση» επιτρέπει την 
απελευθέρωση των μορίων του νευροδιαβιβαστή μέσα στη συναπτική σχισμή (22). Μετά 
την εξωκυττάρωση, η μεμβράνη των κυστιδίων που είχε συγχωνευθεί με την κυτταρική 
μεμβράνη ανακτάται ταχέως και ανακυκλώνεται έτσι ώστε το υλικό της να χρησιμοποι-
ηθεί για τη δημιουργία νέων συναπτικών κυστιδίων (23, 24).

Μετά την απελευθέρωση τους στη συναπτική σχισμή, τα μόρια του νευροδιαβιβαστή, 
προσδένονται σε συγκεκριμένους υποδοχείς που βρίσκονται στη μεμβράνη του μετασυνα-
πτικού νευρώνα. Αυτό, ενεργοποιεί τους υποδοχείς και προκαλεί καταρράκτη διαδικασιών 
στον μετασυναπτικό νευρώνα. Ο χρόνος που απαιτείται για να ολοκληρωθούν όλα αυτά τα 
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βήματα κυμαίνεται από 0.3 ms ως μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου ή και περισσότερο και 
αυτός είναι ο λόγος που οι χημικές συνάψεις δεν είναι τόσο γρήγορες όσο οι ηλεκτρικές. Πα-
ρόλα αυτά, η χημική διαβίβαση έχει τη σημαντική ιδιότητα της ενίσχυσης. Δηλαδή, ένα 
μικρό προσυναπτικό ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να οδηγήσει στην απελευθέρωση χιλιάδων 
μορίων νευροδιαβιβαστή στην σχισμή και στη συνέχεια να ενεργοποιήσει ένα μεγάλο 
αριθμό μετασυναπτικών υποδοχέων με σημαντική επίδραση ακόμη και σε ένα μεγάλο 
μετασυναπτικό νευρώνα. Επίσης, η δράση ενός νευροδιαβιβαστή στον μετασυναπτικό 
νευρώνα εξαρτάται από τις ιδιότητες των μετασυναπτικών υποδοχέων που αναγνωρίζουν 
και δεσμεύουν τον συγκεκριμένο νευροδιαβαστή παρά από τις χημικές ιδιότητες του 
διαβιβαστή αυτού καθαυτού. 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η αποθήκευση και στη συνέχεια η απελευθέρω-
ση των νευροδιαβιβαστών γίνεται σε τυποποιημένες και σταθερές ποσότητες (κβάντα, 
quanta) που είναι συγκεκριμένες για κάθε νευροδιαβιβαστή και αντιστοιχούν σε αρκετές 
χιλιάδες μόρια. Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, κάθε κυστίδιο μπορεί να αποθηκεύσει 
μόνο ένα κβάντο του συγκεκριμένου νευροδιαβιβαστή και απελευθερώνει όλο το περι-
εχόμενό του στη συναπτική σχισμή κατά την εξωκυττάρωση (25, 26). Η μόνη εξαίρεση 
που έχει βρεθεί μέχρι τώρα στο κβαντικό μοντέλο της απελευθέρωσης του νευροδιαβιβα-
στή είναι ο αμφιβληστροειδής. Κάθε δυναμικό ενέργειας στον εγκέφαλο απελευθερώνει 
μόνο 1-10 κβάντα σε σχέση με το μέσο όρο των 150 κβάντων που απελευθερώνονται 
σε μία νευρομυϊκή σύναψη. Κάθε κβάντο νευροδιαβιβαστή, παράγει μετασυναπτικό δυ-
ναμικό συγκεκριμένου μεγέθους που ονομάζεται «κβαντικό συναπτικό δυναμικό» (27). 

Οι νευροδιαβιβαστές μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

1. Μικρομοριακοί νευροδιαβαστές ή βιογενείς αμίνες. Ο δεύτερος ορισμός είναι μάλλον 
ασαφής υπό την χημική έννοια αλλά χρησιμοποιείται εδώ και δεκαετίες για να περι-
γράψει μια ομάδα νευροδιαβιβαστών. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται οι κατεχο-
λαμίνες (ντοπαμίνη, επινεφρίνη και νορεπινεφρίνη), και η σεροτονίνη. Συχνά όμως 
συμπεριλαμβάνεται και η ισταμίνη η οποία είναι χημικά πολύ διαφορετική τόσο από 
τις κατεχολαμίνες όσο και από τις ινδολαμίνες.
Οι κατεχολαμίνες συντίθενται από το βασικό αμινοξύ τυροσίνη μέσω μιας κοινής βιο-
συνθετικής οδού. Αρχικά, η υδροξυλάση της τυροσίνης μετατρέπει την τυροσίνη σε 
L-διυδροξυ-φαινυλαλανίνη (L-DOPA). Αργότερα, η L-DOPA αποκαρβοξυλιώνεται 
από μία αποκαρβοξυλάση και δίνει ντοπαμίνη και CO2. Τέλος, η β-υδροξυλάση της 
ντοπαμίνης μετατρέπει την ντοπαμίνη σε νορεπινεφρίνη. Η σεροτονίνη (5-υδροξυ-
τρυπταμίνη ή 5-ΗΤ) συντίθεται από το βασικό αμινοξύ τρυπτοφάνη. Και οι δύο είναι 
ινδόλες με αρωματική δομή. Η ισταμίνη είναι σημαντική κατά τη διάρκεια φλεγμονω-
δών αντιδράσεων στο σώμα. Συντίθεται από ιστιδίνη με αποκαρβοξυλίωση.

2. Διεγερτικά Αμινοξέα και Νευροδραστικά πεπτίδια. Όλοι οι τύποι νευροδιαβιβαστών και 
νευροδραστικών μορίων μπορούν να συνυπάρχουν στον ίδιο νευρώνα. Ο συνδυασμός 
συνήθως περιλαμβάνει έναν μικρομοριακό διαβιβαστή και ένα ή περισσότερα πεπτί-
δια που προέρχονται από κάποιου είδους πολυπρωτείνης (28). 

1.2.4.1 Μικρομοριακοί Νευροδιαβιβαστές

1.2.4.1.1 Ακετυλοχολίνη (Ach)
Η ακετυλοχολίνη (Ach) δεν είναι ένα αμινοξύ ή το άμεσο παράγωγο του, αλλά είναι 
η μόνη αμίνη με χαμηλό μοριακό βάρος που θεωρείται νευροδιαβιβαστής. Συντίθεται 
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από τη χολίνη (η οποία προέρχεται από τη διατροφή) με μια αντίδραση ενός σταδίου. 
Καταλύεται από την ακετυλοτρανσφεράση της χολίνης με το ακετυλο - συνένζυμο Α 
(acetyl-CoA) ως συν-υπόστρωμα. Η ακετυλοχολίνη καταβολίζεται από την ακετυλοχολι-
νεστεράση (AchE) και την βουτυρυλοχολινεστεράση (BchE).

Η Ach είναι ευρέως διαδεδομένη στον εγκέφαλο των θηλαστικών και παράγεται στα 
κυτταρικά σώματα των νευρώνων που βρίσκονται κυρίως στον πυρήνα του Meynert 
(Nucleus Basalis Magnocellularis). Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία υπάρχουν οχτώ περιο-
χές όπου βρίσκονται τα κυτταρικά σώματα των χολινεργικών νευρώνων (Ch1 - Ch8) (29, 
30). Η ομάδα Ch1 αφορά εκείνους τους χολινεργικούς νευρώνες που βρίσκονται στον 
μεσοδιαφραγματικό πυρήνα (31), η Ch2 τους νευρώνες που βρίσκονται στον πυρήνα 
του κατακόρυφου τμήματος της διαγώνιας δεσμίδας (31), η Ch3 στο πλευρικό τμήμα 
του οριζόντιου πυρήνα της διαγωνίου δεσμίδας (30), η Ch4 στον πυρήνα Meynert (32), 
η περιοχή Ch5 στην συμπαγή και τη διάχυτη μοίρα του γεφυροσκελιαίου πυρήνα (33), η 
Ch6 εδράζεται γύρω από τον πλάγιο ραχιαίο πυρήνα της καλύπτρας και εκτείνεται μέσα 
στην κεντρική (περί τον υδραγωγό) φαιά ουσία και την μέση επιμήκη ταινία (34), η Ch7 
αφορά το μέσο ηνίο (35), και η Ch8 τον παραδιδυμικό πυρήνα (36). Οι ομάδες Ch1 και 
Ch2 παρέχουν την κύρια χολινεργική εννεύρωση στον ιππόκαμπο, η Ch3 στον οσφρη-
τικό βολβό, η Ch4 στον φλοιό των ημισφαιρίων και την αμυγδαλή, οι Ch5 και Ch6 στο 
θάλαμο, η Ch7 στον μεσοσκελιαίο πυρήνα και η Ch8 στα άνω διδύμια.

Υπάρχουν επίσης και μικρότερης σημασίας προβολές από τις Ch1 - Ch4 και Ch8 στον 
θάλαμο και από τις Ch5 - Ch6 στον φλοιό (37). 

Η κύρια λειτουργία του χολινεργικού συστήματος, είναι να κάνει τους μη χολινερ-
γικούς νευρώνες πιο ευαίσθητους σε διεγερτικά ερεθίσματα. Υπάρχει μεγάλος αριθμός 
φαρμακολογικών δεδομένων που προτείνουν πως το κεντρικό χολινεργικό σύστημα παί-
ζει σημαντικό ρόλο τόσο στην απόκτηση όσο και στην έκφραση μαθημένης συμπεριφο-
ράς. Φαίνεται, πως η σκοπολαμίνη και η ατροπίνη ασκούν αρνητική επίδραση σε τέτοιου 
είδους συμπεριφορές (38).

1.2.4.1.2 Σεροτονίνη
Η σεροτονίνη (5-υδροξυτρυπταμίνη, 5-HT) (39) είναι μια ινδολαμίνη η οποία δεν βρί-
σκεται μόνο στους ανθρώπους αλλά επίσης στα ζώα, όπως και στα φυτά. Στα θηλαστι-
κά, μπορεί να βρεθεί στα αιμοπετάλια, τα μαστοκύτταρα και στα χρωμαφινικά κύτταρα 
του εντέρου. Στον εγκέφαλο, η 5-HT λειτουργεί ως νευροδιαβιβαστής και ρυθμίζει έναν 
αριθμό λειτουργιών όπως τον ύπνο, την πρόσληψη τροφής, τη ρύθμιση της θερμοκρασί-
ας, τα συναισθήματα και τις ψυχωτικές εμπειρίες. Η κύρια λειτουργία της ωστόσο, είναι 
να αναστέλλει συμπεριφορές και να μειώνει την παρορμητικότητα. Επιπροσθέτως, φαί-
νεται πως η αποστολή του σεροτονινεργικού συστήματος του πρόσθιου εγκεφάλου είναι 
να μετριάζει την επίδραση του στρες και των δυσμενών γεγονότων ζωής στην ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Με άλλα λόγια αποστολή του σεροτονινεργικού συστήματος, είναι η πρό-
ληψη και προσαρμογή στο στρες (40, 41). 

Η σεροτονίνη συντίθεται στον πυρήνα της ραφής του εγκεφαλικού στελέχους, ο οποίος 
χωρίζεται στον ραχιαίο (DRN) και μέσο πυρήνα της ραφής (MRN). Τα κύτταρα του DRN 
προβάλλουν στις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου που προβάλουν και οι ντοπαμινεργικοί 
νευρώνες της κοιλιακής μοίρας της καλύπτρας (VTA) και ειδικά στα βασικά γάγγλια, 
την αμυγδαλή και τον επικλινή πυρήνα. Συμβάλλουν κυρίως στη ρύθμιση της κινητικής 
δραστηριότητας και της δραστηριότητας κινήτρου-αμοιβής. Αντίθετα, τα κύτταρα του 
MRN, προβάλουν στον φλοιό, το θάλαμο και τον ιππόκαμπο και συμβάλλουν στην επε-
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ξεργασία των αισθητηριακών ερεθισμάτων. Έτσι η πρώτη ομάδα νευρώνων σχετίζεται 
με το κινητικό μέρος των μηχανισμών αντίδρασης και δρουν κυρίως μέσω των 5-HT2, 
5-HT2A και 5-HT2D υποδοχέων ενώ η δεύτερη ομάδα σχετίζεται με το αισθητηριακό 
μέρος και δρα πιθανώς μέσω των 5-ΗΤ1Α υποδοχέων (42, 43). Είναι κοινώςς αποδεκτό 
ότι αυτές οι οδοί ρυθμίζουν επίσης τις συμπεριφορές προσέγγισης-αποφυγής (44 - 46). 
Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις 5-ΗΤ μπορούν να βρεθούν στο λιμβικό (μεσομεταιχμι-
ακό) σύστημα του εγκεφάλου γεγονός που υποδηλώνει τη σχέση της σεροτονίνης με τα 
συναισθήματα. Ωστόσο, όλες οι προβολές των σεροτονινεργικών νευρώνων, οι οποίες 
είναι άφθονες και αφορούν όλες τις περιοχές του εγκεφάλου, προέρχονται από τους ρα-
χιαίους και τους μέσους πυρήνες της ραφής. Ο μέσος παρέχει πυκνές ίνες ενώ ο ραχιαίος 
πιο αραιές που είναι πιθανόν πιο ευαίσθητες σε τοξικές ουσίες.

1.2.4.1.3 Νορεπινεφρίνη
Η νορεπινεφρίνη αποτελεί την κύρια κατεχολαμίνη του εγκεφάλου και είναι ένας από 
τους πιο σημαντικούς νευροδιαβιβαστές. Το όνομα της προέρχεται από την ελληνική 
λέξη «επινεφρίδια» που σημαίνει πάνω στους νεφρούς. Συντίθεται μέσω της οδού σύνθε-
σης των κατεχολαμινών από φαινυλαλανίνη και τυροσίνη. 

Υπάρχει άφθονη στο εγκεφαλικό στέλεχος και τον ραχιαίο πυρήνα του πνευμονoγα-
στρικού νεύρου και παίζει σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση της αρτηριακής πίεσης. Ωστόσο, 
η κύρια οδός της επινεφρίνης ξεκινά από τα κύτταρα του υπομέλανα τόπου και προβάλ-
λει στο θάλαμο, τον ραχιαίο υποθάλαμο, τον ιππόκαμπο και το φλοιό. Η κοιλιακή νορε-
πινεφρική δεσμίδα αναδύεται κοιλιακά / ρυγχαία του υπομέλανα τόπου και φτάνει στον 
υποθάλαμο και τις υποφλοιώδεις περιοχές του λιμβικού (μεταιχμιακού) συστήματος. Η 
ραχιαία νορεπινεφρική δεσμίδα αναδύεται από τον υπομέλανα τόπο και προβάλλει στο 
φλοιό. Και οι δύο δεσμίδες, φαίνεται να σχετίζονται με τη βούληση, την κίνηση, τον μη-
χανισμό ανταμοιβής και τον ύπνο REM. 

1.2.4.1.4 Ντοπαμίνη
Το ντοπαμινεργικό σύστημα είναι σημαντικά πιο περίπλοκο σε σχέση με το νορεπινε-
φρικό. Παρακάτω, περιγράφεται η κλασική του δομή, η οποία θεωρείται σημαντική για 
εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά σήμερα αμφισβητείται λόγω της συσσώρευσης νεώτερων 
δεδομένων. Παραδοσιακά, αναφέρονται τέσσερις κύριες ντοπαμινεργικές οδοί:
• Η μελανοραβδωτή οδός, της οποίας οι ίνες ξεκινούν από τον πυρήνα Α9 και προβάλ-

λουν στον κερκοφόρο πυρήνα και το κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα.
• Η μεσολιμβική (μεσομεταιχμιακή) οδός της οποία οι ίνες ξεκινούν από την κοιλιακή 

μοίρα της καλύπτρας (ventral tegmental area - VTA) και προβάλλουν στον αμυγδαλο-
ειδή πυρήνα, τον ραχιαίο πλευρικό διαφραγματικό πυρήνα και τον επικλινή πυρήνα. 
Το στρες μπορεί να ενεργοποιήσει αυτή την οδό. 

• Η μεσοφλοιώδης οδός της οποίας οι ίνες ξεκινούν από την VTA και προβάλλουν στον 
μετωπιαίο φλοιό και σε περιοχές του διαφράγματος και του ιππόκαμπου. Οι στρεσο-
γόνες εμπειρίες μπορούν να ενεργοποιήσουν και αυτή την οδό. 

• Η φυματοχοανική οδός (Α12 περιοχή) (47), της οποίας οι ίνες ξεκινούν από τον το-
ξοειδή πυρήνα του υποθαλάμου και προβάλλουν στο μέσο έπαρμα. Ουσιαστικά, απο-
τελούν μια μικρή μειοψηφία ντοπαμινεργικών νευρώνων, ωστόσο, απελευθερώνουν 
ντοπαμίνη στο ρεύμα των υποφυσιακών πυλαίων αγγείων, η οποία με την οδό αυτή 
τελικά φθάνει στον πρόσθιο αδένα της υπόφυσης όπου αναστέλλει την έκκριση της 
προλακτίνης. Το στρες θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή αυτής της οδού με απο-
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τέλεσμα την αύξηση της έκκρισης προλακτίνης και ακολούθως αυτό να οδηγήσει σε 
σεξουαλικές διαταραχές στους άντρες και μη φυσιολογική γαλουχία και αμηνόρροια 
στις γυναίκες.
Οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες των μεσολιμβικών και μεσοφλοιωδών οδών επηρεά-

ζονται από τους σεροτονονεργικούς και νορεπινεφρικούς νευρώνες που βρίσκονται στο 
εγκεφαλικό στέλεχος. Μερικοί ντοπαμινεργικοί νευρώνες στη VTA είναι ιδιαίτερα ευαί-
σθητοι στη δράση των διεγερτικών αμινοξέων.

Το γενικό συμπέρασμα από τη μελέτη του ντοπαμινεργικού συστήματος υποδηλώνει ότι 
δεν εξυπηρετεί κάποια συγκεκριμένη λειτουργία, αλλά ρυθμίζει και επιτρέπει τη σύνθεση 
των λειτουργιών που φιλοξενούνται στις δομές στις οποίες προβάλει (48). Μία από τις 
σπάνιες αλλά πολύ σημαντική και ειδική επίδραση του ντοπαμινεργικού συστήματος είναι 
η εμπλοκή του στα συστήματα ανταμοιβής (ντοπαμινεργική θεωρία ανταμοιβής) (49, 50). 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως αν και η χαμηλή ντοπαμινεργική δράση φαίνεται 
να σχετίζεται με χαμηλή ικανότητα συγκέντρωσης και μειωμένη απόδοση, η υπερβολική 
αύξηση σχετίζεται με ελλείμματα στην προσοχή και με στερεοτυπικές συμπεριφορές. 
Έχει αναφερθεί πως η ενδοψυχική σύγκρουση που είναι αποτέλεσμα αμφιλεγόμενων κα-
ταστάσεων με ασαφή λύση, οδηγεί σε αύξηση της ντοπαμινεργικής δραστηριότητας. Με 
αυτόν τον τρόπο ενεργοποιούνται δραστηριότητες μετάθεσης που μειώνουν το επίπεδο 
διέγερσης και σταθεροποιούν το σύστημα (51, 52).

1.2.4.1.5 Ισταμίνη
Η ισταμίνη προέρχεται από τη αποκαρβοξυλίαση του αμινοξέως ιστιδίνη από την απο-
καρβοξυλάση της L- ιστιδίνης. Στον εγκέφαλο, καταβολίζεται από την Ν- μεθυλοτραν-
σφεράση της ισταμίνης. Τα κυτταρικά σώματα των ισταμινικών νευρώνων βρίσκονται 
στους φυματομαστοειδείς πυρήνες του θαλάμου και προβάλλουν σε όλο τον εγκέφαλο 
συμπεριλαμβανομένου του φλοιού μέσω της μέσης δεσμίδας του πρόσθιου εγκεφάλου. 
Είναι ενδιαφέρον πως αυτοί οι νευρώνες, έχουν ένα μοτίβο πυροδότησης που σχετίζεται 
στενά με την εγρήγορση. Κατά τη διάρκεια της εγρήγορσης η συχνότητα πυροδότησης 
είναι υψηλή ενώ κατά τη διάρκεια χαλάρωσης ή σε κώπωση, η συχνότητα είναι σημα-
ντικά χαμηλότερη. Φαίνεται πως σταματούν εντελώς να πυροδοτούν κατά τη διάρκεια 
ύπνου REM και μη REM. Όταν τα αντιισταμινικά (παλαιότερου τύπου ανταγωνιστές 
H1 υποδοχέα) περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, προκαλούν υπνηλία. Ομοίως, 
η καταστροφή των νευρώνων που απελευθερώνουν ισταμίνη ή η αναστολή της ιστα-
μινικής σύνθεσης οδηγούν σε ανικανότητα διατήρησης της επαγρύπνισης. Αντίθετα, οι 
ανταγωνιστές του H3 υποδοχέα αυξάνουν το επίπεδο εγρήγορσης. Έτσι, πιστεύεται πως 
η ισταμίνη αυξάνει το επίπεδο εγρήγορσης και αποτρέπει τον ύπνο (53). Η ισταμίνη, 
συμβάλει επίσης σε τοπικές ανοσολογικές αποκρίσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων 
εκκρίνεται από βασεόφιλα και μαστοκύτταρα, καθώς και στη λειτουργία του εντέρου. 
Αυξάνει επίσης την διαπερατότητα των τριχοειδών αγγείων σε λευκά αιμοσφαίρια και 
κάποιες πρωτεΐνες. 

Πέρα από τις ενεργοποιητικές και διεγερτικές επιδράσεις, η ισταμινική δραστηριότη-
τα προστατεύει επίσης από την ευαλωτότητα για εκδήλωση επιληπτικών σπασμών, την 
ευαισθητοποίηση στα φάρμακα, την υπεραισθησία απονεύρωσης, τις ισχαιμικές βλάβες, 
και το στρες. Αυτό συμβαίνει πιθανά μέσω μιας κατασταλτικού τύπου επίδρασης (54). 
Έχει επίσης προταθεί πως η ισταμίνη ελέγχει τους μηχανισμούς που συμβάλλουν στη 
απώλεια αναμνήσεων και μάθησης (55)
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1.2.4.2 Διεγερτικά Αμινοξέα και Νευροδραστικά Πεπτίδια

1.2.4.2.1 Γλουταμικό (Glu)
Το γλουταμικό είναι το πιο σημαντικό και πιο συχνά δρών αμινοξύ στον εγκέφαλο. Απο-
τελεί επίσης σημαντικό μέρος ευρείας ποικιλίας πρωτεϊνών και αφθονεί στο ανθρώπινο 
σώμα (56). Κανονικά, λαμβάνεται μέσω της διατροφής και δεν υπάρχει ανάγκη σύνθε-
σης. Μπορεί ωστόσο να συντεθεί από το άλφα - κετογλουταρικό οξύ (μέρος του κύκλου 
του κιτρικού οξέος που έχει το κιτρικό ως σημείο εκκίνησης). Το γλουταμικό μεταφέρε-
ται ενεργά μεσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού (57, 58). Ως νευροδιαβιβαστής κυ-
ριαρχεί σε όλον τον φλοιό και στις περισσότερες υποφλοιώδεις οδούς (59). Παίζει ση-
μαντικό ρόλο στους μηχανισμούς που σχετίζονται με την πλαστικότητα του εγκεφάλου 
και με τις ανώτερες νευρογνωστικές λειτουργίες. Θα μπορούσε να αναφερθεί πως η πιο 
σημαντική λειτουργία όλων των άλλων νευροδιαβιβαστών είναι η ρύθμιση της γλουτα-
μικής δραστηριότητας. 

1.2.4.2.2 Γ-αμινοβουτιρικό οξύ (GABA)
Το GABA παράγεται από το γλουταμικό μέσω της δράσης του ενζύμου αποκαρβοξυλάση 
του γλουταμινικού οξέως. Βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε όλον τον εγκέφαλο 
όπως επίσης μπορεί να βρεθεί και σε άλλους ιστούς (π.χ. πάγκρεας, επινεφρίδια). Στον 
εγκέφαλο αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό νευροδιαβιβαστή (60).

1.2.4.2.3 Γλυκίνη (Gly)
Η γλυκίνη είναι ο κύριος διαβιβαστής των ανασταλτικών διάμεσων νευρώνων του νωτι-
αίου μυελού. Συντίθεται από τη σερίνη και είναι το μικρότερο από τα 20 αμινοξέα που 
συναντώνται πιο συχνά στις πρωτεΐνες. Περιορίζεται στους ιοντοτρόπους υποδοχείς και 
είναι ένας απαιτούμενος συν-αγωνιστής μαζί με γλουταμικό για τους NMDA υποδοχείς.

1.2.4.2.4 Νευροδραστικά πεπτίδια
Περισσότερα από 50 πεπτίδια είναι ενεργοί αγγελιοφόροι στον εγκέφαλο. Μερικά από 
αυτά αναγνωρίστηκαν παλαιότερα ως ορμόνες (π.χ. αγγειοτενσίνη και γαστρίνη), ή ως 
προϊόντα νευροενδοκρινικής έκκρισης (π.χ. οξυτοκίνη, αγγειοπιεστίνη, σωματοστατίνη 
και ορμόνη απελευθέρωσης θυρεοτροπίνης) (61). Τα περισσότερα από τα πεπτίδια, παί-
ζουν σημαντικό ρόλο στους μηχανισμούς που ρυθμίζουν τη θερμοκρασία, την πρόσληψη 
τροφής και υγρών, τη μνήμη, τη μάθηση, και την αντίδραση στο στρες και τον πόνο. 

Τα περισσότερα, δεν πληρούν όλα τα κριτήρια για να θεωρηθούν νευροδιαβιβαστές 
υπάρχουν όμως και κάποια που τα πληρούν (62). Οι νευρώνες περιέχουν και απελευθε-
ρώνουν αρκετά πεπτίδια που προέρχονται από την ίδια πολυπρωτεΐνη και η απελευθέρω-
σή αυτή οδηγεί σε δυνητικά διαφορετικές μετασυναπτικές δράσεις (63). 

H τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP) και τα προϊόντα αποκοδόμησης της (π.χ. αδενοσί-
νη) δρουν ως διαβιβαστές σε κάποιες συνάψεις. Η αδενίνη, η γουανίνη και τα παράγωγά 
τους ονομάζονται πουρίνες.

1.2.5 Επαναπρόσληψη νευροδιαβιβαστή

Η επίδραση του νευροδιαβιβαστή στη συναπτική σχισμή, διαρκεί μόνο για σύντομο χρο-
νικό διάστημα. Έπειτα, τα μόρια του νευροδιαβιβαστή είναι ανάγκη να απομακρυνθούν 
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εγκαίρως. Η αποτυχία να συμβεί αυτό, μπορεί να προκαλέσει «θόρυβο» ή ακόμη, να έχει 
ως αποτέλεσμα την πλήρη αναστολή διαβίβασης νέου σήματος ή διάχυση του παλαιού 
σε γειτονικές συνάψεις. Αυτό, μπορεί να οδηγήσει σε επιμόλυνση του σήματος, ενώ το 
σήμα που μεταφέρεται από αυτά τα μόρια αυτό καθαυτό, τείνει να διαβρώνεται. Έτσι, η 
έγκαιρη απομάκρυνση των νευροδιαβιβαστών από την συναπτική σχισμή είναι κρίσιμη 
για την ποιότητα της συναπτικής διαβίβασης. Υπαρχουν τρεις μηχανισμοί που απομα-
κρύνουν τα μόρια των διαβιβαστών από τη συναπτική σχισμή:

• Η διάχυση.
• Η ενζυμική αποδόμηση.
• Η επαναπρόσληψη.

Ενώ η διάχυση απομακρύνει ένα μέρος των χημικών αγγελιοφόρων, δεν μπορεί να 
απομακρύνει όλη την ποσότητα. Η ενζυματική αποδόμηση των μορίων του νευροδιαβι-
βαστή χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο από τις χολινεργικές συνάψεις. 

Τα νευροπεπτίδια, απομακρύνονται με πιο αργούς ρυθμούς απ’ότι οι μικρομοριακοί 
διαβιβαστές και αυτό πιθανώς συμβάλει στο ότι η επίδραση τους διαρκεί περισσότερο 
χρόνο. 

Ο πιο σημαντικός μηχανισμός απομάκρυνσης, είναι η επαναπρόσληψη και είναι επί-
σης σημαντικό, πως με την επαναπρόσληψη «διασώζεται» ο νευροδιαβιβαστής και τα 
μέρη του για ανακύκλωση. Η διαδικασία αυτή φέρεται εις πέρας από μόρια-μεταφορείς 
(αντλίες επαναπρόσληψης) που είναι πρωτεΐνες οι οποίες χρησιμοποιούν διαμεμβρανική 
βαθμίδωση της συγκέντρωσης ιόντων και ηλεκτρικά δυναμικά για τη μεταφορά του νευ-
ροδιαβιβαστή διά μέσου της μεμβράνης. Υπάρχουν περισσότεροι από ένας μεταφορείς 
για κάθε διαβιβαστή (64, 65).

Η ταχεία επαναπρόσληψη και η γρήγορη ανακύκλωση των εκκρινόμενων νευροδι-
αβιβαστών συμβάλλει επίσης σε μια γρήγορη συνολική ροή πληροφοριών και ταχεία 
αντίδραση στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα.

1.2.6 Οι συνάψεις

Το σημείο επικοινωνίας δύο νευρώνων ονομάζεται σύναψη (66). Η λέξη σύναψη προ-
έρχεται από το ελληνικό ρήμα «συνάπτω» (φέρνω μαζί, ενώνω) και εισήχθη το 1897 
από τον Michael Foster (1836 - 1907) με πρόταση του Άγγλου κλασικού λόγιου Arthur 
Woollgar Verrall (1851 - 1912) (67) (εικ. 1.5).

Ο νευρώνας που μεταδίδει το σήμα λέγεται προσυναπτικός νευρώνας και εκείνος 
που το δέχεται μετασυναπτικός. Οι φυσιολόγοι, με επικεφαλής τον John Eccles (1903 
- 1997), ισχυριζόταν πως όλη η συναπτική μεταβίβαση είναι ηλεκτρική, και πως το δυνα-
μικό ενεργείας δημιουργεί ένα ρεύμα το οποίο ρέει παθητικά στο μετασυναπτικό κύττα-
ρο. Οι φαρμακολόγοι, με επικεφαλής τον Henry Dale (1875 - 1968), ισχυριζόταν πως η 
διαβίβαση είναι χημική, πως το δυναμικό ενεργείας στον προσυναπτικό νευρώνα οδηγεί 
στην απελευθέρωση κάποιας χημικής ουσίας που με τη σειρά της προκαλεί ροή ρεύμα-
τος στο μετασυναπτικό κύτταρο. Όταν τις δεκαετίες του 1950 και 1960 βελτιώθηκαν οι 
τεχνικές στη φυσιολογία, έγινε σαφές πως υπάρχουν δύο τύποι διαβίβασης. Παρόλο που 
οι περισσότερες συνάψεις χρησιμοποιούν χημικό διαβιβαστή, κάποιες λειτουργούν μόνο 
με ηλεκτρικά μέσα (68). 
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Εικόνα 1.5 Η σύναψη και τα 
μέρη της.

Έτσι, σήμερα γνωρίζουμε πως υπάρχουν δύο είδη συνάψεων:

• Οι χημικές συνάψεις όπου η ηλεκτρική δραστηριότητα του προσυναπτικού κυττάρου 
μετατρέπεται σε απελευθέρωση ενός νευροδιαβιβαστή και

• Ηλεκτρικές συνάψεις όπου οι προσυναπτικές και μετασυναπτικές κυτταρικές μεμβρά-
νες συνδέονται με διαύλους που λέγονται χασματοσυνδέσεις (gap junctions) ή βρί-
σκονται σε επαφή μέσω μιας συναπτικής σχισμής από την οποία μπορεί να περνά το 
ηλεκτρικό ρεύμα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η συναπτική επικοινωνία είναι διαφορετική από 
την εφαπτική σύζευξη (προέρχεται από την ελληνική λέξη «εφάπτομαι» και σημαίνει 
βρίσκομαι σε επαφή), που αναφέρεται στην ανταλλαγή ιόντων μεταξύ των κυττάρων ή 
στην επίδραση των τοπικών ηλεκτρικών πεδίων. Με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται ο συγ-
χρονισμός και το χρονοδιάγραμμα της πυροδότησης γειτονικών νευρώνων. Η μυελίνωση 
αναστέλει ακριβώς αυτό το φαινόμενο των εφαπτικών αλληλεπιδράσεων (69).

Στις χημικές συνάψεις, οι δύο νευρώνες δεν βρίσκονται σε επαφή, υπάρχει κενός 
χώρος ανάμεσά τους που ονομάζεται συναπτική σχισμή. Το τέλος του προσυναπτικού 
νευρώνα ονομάζεται προσυναπτική απόληξη και τελειώνει σχεδόν οπουδήποτε στον με-
τασυναπτικό νευρώνα αλλά κατά προτίμηση στους δενδρίτες.


