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ΤΙ ΦΑΝΕΡΩΝΟΥΝ  

ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ

Η μεγαλύτερη πρόκληση σε όλη την επιστήμη είναι να κατανοήσουμε 
τον τρόπο με τον οποίο η υλική υπόσταση του εγκεφάλου διαμορφώνει 
τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης, όπως αυτά αντανακλώνται στην 
ατομική μας εμπειρία του κόσμου. Άραγε πώς δημιουργούνται η συνεί-
δηση, η αγάπη, η γλώσσα και η τέχνη από τα κωδικοποιημένα σήματα 
που δισεκατομμύρια νευρικά κύτταρα στέλνουν στον εγκέφαλό μας; 
Και πώς ένα απίθανα πολύπλοκο δίκτυο συνδέσεων διαμορφώνει την 
αίσθηση της ταυτότητάς μας ― έναν εαυτό που αναπτύσσεται όσο ωρι-
μάζουμε, αλλά που παραμένει αξιοσημείωτα σταθερός παρά τις εμπει-
ρίες της ζωής μας; Τούτες οι μυστηριώδεις πτυχές του εαυτού έχουν 
απασχολήσει πολλές γενιές φιλοσόφων.

Ένας τρόπος για να διαλευκάνουμε τα μυστήρια αυτά είναι να ανα-
διατυπώσουμε το ερώτημα: Τι συμβαίνει στην αίσθηση του εαυτού 
μας όταν ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί σωστά· όταν έχει υποστεί κάποιο 
τραύμα ή έχει προσβληθεί από μια ασθένεια; Το τι σημαίνει ένας «κατα-
κερματισμένος» ή «χαμένος» εαυτός το έχουν περιγράψει οι γιατροί και 
το έχουν θρηνήσει οι ποιητές. Οι νευροεπιστήμονες, από την άλλη, τα 
τελευταία χρόνια μελετούν το πώς ο εαυτός χάνει τον έλεγχο, όταν ο 
εγκέφαλος δέχεται επίθεση. Ένα πολύ γνωστό παράδειγμα είναι η 
περίπτωση του Phineas Gage, ενός εργάτη των σιδηροδρόμων τον 19ο 
αιώνα, η προσωπικότητα του οποίου άλλαξε σημαντικά όταν μια σιδε-
ρένια ράβδος τρύπησε το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου του. Όσοι τον 
γνώριζαν πριν τραυματιστεί είπαν απλώς ότι «ο Γκέιτζ δεν είναι πια ο 
Γκέιτζ».

Η οπτική αυτή υπονοεί ότι υπάρχει ένα «φυσιολογικό» σύνολο συμπε-
ριφορών, τόσο για κάθε άτομο όσο και για τους ανθρώπους εν γένει. 
Ιστορικά, πολλές κοινωνίες σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν τραβήξει 
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μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ «φυσιολογικού» και «μη φυσιολογι-
κού». Άνθρωποι με νοητικές ιδιαιτερότητες έχουν κατά καιρούς θεωρη-
θεί «χαρισματικοί» ή «ιεροί»· συχνότερα όμως έχουν αντιμετωπιστεί 
ως «ανώμαλοι» ή «δαιμονισμένοι» και έχουν υποστεί τρομερή βαναυ-
σότητα και στιγματισμό. Η σύγχρονη ψυχιατρική έχει επιχειρήσει να 
περιγράψει και να καταγράψει τις ψυχικές διαταραχές· όμως, η διαρκής 
μετακίνηση ποικίλων συμπεριφορών μεταξύ των δύο πλευρών της γραμ-
μής που διαχωρίζει το «φυσιολογικό» από το «διαταραγμένο» αποτελεί 
ξεκάθαρη ένδειξη ότι το όριο είναι ασαφές και ευμετάβλητο.

Όλες αυτές οι παραλλαγές στη συμπεριφορά ―από εκείνες που 
θεωρούνται φυσιολογικές μέχρι εκείνες που θεωρούνται μη φυσιολο-
γικές― προκύπτουν ως αποτέλεσμα παραλλαγών που χαρακτηρίζουν 
τον εγκέφαλο καθενός από εμάς. Πράγματι, κάθε ενασχόληση, κάθε 
συναίσθημα και σκέψη που μας δίνει την αίσθηση της ατομικότητάς 
μας, εκπορεύεται από τον εγκέφαλο: Όταν γευόμαστε ένα ροδάκινο· 
όταν παίρνουμε μια δύσκολη απόφαση· όταν νιώθουμε μελαγχολία ή 
όταν βιώνουμε ένα κύμα χαράς κοιτάζοντας έναν πίνακα ζωγραφικής, 
βασιζόμαστε αποκλειστικά στον βιολογικό μηχανισμό του εγκεφάλου 
μας. Ο εγκέφαλός μας μας κάνει αυτό που είμαστε.

Κατά πάσα πιθανότητα, είστε σίγουροι ότι βιώνετε τον κόσμο όπως 
είναι ― ότι το ροδάκινο που βλέπετε, μυρίζετε και γεύεστε είναι ακρι-
βώς όπως το αντιλαμβάνεστε. Βασίζεστε στις αισθήσεις σας για να σας 
δώσουν ακριβείς πληροφορίες έτσι ώστε οι αντιλήψεις και οι ενέργειές 
σας να είναι αποτέλεσμα μιας αντικειμενικής πραγματικότητας. Όμως, 
αυτό είναι μόνο εν μέρει αλήθεια. Οι αισθήσεις σας όντως σας παρέχουν 
τις πληροφορίες που έχετε ανάγκη για να ενεργήσετε, αλλά δεν παρου-
σιάζουν στον εγκέφαλό σας μια αντικειμενική πραγματικότητα ― αντ’ 
αυτού, του δίνουν τις πληροφορίες που χρειάζεται για να κατασκευάσει 
μια πραγματικότητα.

Κάθε αίσθησή μας προκύπτει από ένα διαφορετικό σύστημα του 
εγκεφάλου· και κάθε τέτοιο σύστημα είναι επακριβώς προσαρμοσμένο 
έτσι ώστε να εντοπίζει και να ερμηνεύει μια συγκεκριμένη πτυχή του 
εξωτερικού κόσμου. Τις πληροφορίες από κάθε αίσθηση τις συλλέγουν 
κύτταρα τα οποία έχουν τέτοια δομή και λειτουργία ώστε να μπορούν 
να ανιχνεύουν τον πιο αμυδρό ήχο, το πλέον ανεπαίσθητο άγγιγμα ή 
κίνηση· οι πληροφορίες αυτές μεταφέρονται, κατά μήκος μιας ειδικής 
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οδού, σε μια περιοχή του εγκεφάλου που εξειδικεύεται στη συγκεκρι-
μένη αίσθηση. Στη συνέχεια ο εγκέφαλος αναλύει τις αισθήσεις, αξιο
ποιώντας συναφή συναισθήματα και αναμνήσεις από προηγούμενες 
εμπειρίες, προκειμένου να κατασκευάσει μια εσωτερική αναπαράσταση 
του εξωτερικού κόσμου. Τούτη η αυτοπαραγόμενη πραγματικότητα  
―εν μέρει ασυνείδητη και εν μέρει συνειδητή― καθοδηγεί τις σκέψεις 
και τη συμπεριφορά μας.

Κατά κανόνα, η δική μας εσωτερική αναπαράσταση του κόσμου 
συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με εκείνη όλων των άλλων ανθρώπων, και 
αυτό επειδή ο εγκέφαλος του διπλανού μας έχει εξελιχθεί με τέτοιον 
τρόπο, ώστε να λειτουργεί όπως ακριβώς ο δικός μας· με άλλα λόγια, τα 
ίδια νευρωνικά κυκλώματα υποστηρίζουν τις ίδιες νοητικές διεργασίες 
στον εγκέφαλο όλων των ανθρώπων. Ας δούμε, επί παραδείγματι, τη 
γλώσσα: Τα νευρωνικά κυκλώματα που είναι υπεύθυνα για την εκφορά 
της γλώσσας εδράζονται σε μια περιοχή του εγκεφάλου, ενώ εκείνα 
που είναι υπεύθυνα για την κατανόηση της γλώσσας εδράζονται σε μια 
άλλη περιοχή. Αν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης τούτα τα νευρωνικά 
κυκλώματα δεν καταφέρουν να σχηματιστούν φυσιολογικά, ή αν διακο-
πεί η λειτουργία τους, τότε οι σχετικές με τη γλώσσα νοητικές μας διερ-
γασίες θα παρουσιάσουν διαταραχές, οπότε θα αρχίσουμε να βιώνουμε 
τον κόσμο διαφορετικά από ό,τι οι υπόλοιποι άνθρωποι ― αλλά και να 
ενεργούμε διαφορετικά.

Οι διαταραχές της εγκεφαλικής λειτουργίας μπορεί να είναι αφενός 
τρομακτικές και αφετέρου τραγικές ― αυτό μπορεί να το επιβεβαιώ-
σει οποιοσδήποτε έχει υπάρξει μάρτυρας μιας γενικευμένης τονικο-
κλονικής επιληπτικής κρίσης ή της αγωνίας που ενέχει μια βαριάς 
μορφής κατάθλιψη. Οι επιπτώσεις μιας ακραίας ψυχικής πάθησης 
μπορεί να είναι ολέθριες για τα άτομα και τις οικογένειές τους, η δε 
οδύνη που προκαλούν συνολικά είναι ανυπολόγιστη. Όμως, κάποιες 
διαταραχές στο τυπικό κύκλωμα του εγκεφάλου μπορεί να αποφέρουν 
οφέλη και να «επιβεβαιώνουν» την ατομικότητα ενός ανθρώπου. Στην 
πραγματικότητα, είναι εκπληκτικό το πόσοι πάσχοντες από μια θεω-
ρούμενη διαταραχή θα επέλεγαν να μην εξαλείψουν τούτη την πτυχή 
του εαυτού τους. Η αίσθηση του εαυτού μας μπορεί να είναι τόσο 
ισχυρή και ουσιώδης, ώστε να διστάζουμε να απαρνηθούμε ακόμα και 
εκείνα τα κομμάτια του εαυτού μας που μας κάνουν να υποφέρουμε.  
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Η θεραπευτική αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών πολύ συχνά υπο-
νομεύει την αίσθηση του εαυτού· οι φαρμακευτικές αγωγές μπορεί να 
νεκρώσουν τη βούληση και την εγρήγορσή μας, αλλά και τις διεργασίες 
της σκέψης μας.

Οι εγκεφαλικές διαταραχές ανοίγουν ένα παράθυρο στον τυπικώς 
υγιή εγκέφαλο. Όσο περισσότερα μαθαίνουν οι επιστήμονες και οι κλι-
νικοί γιατροί για τις διαταραχές αυτές ―μέσω της παρακολούθησης 
ασθενών και μέσω της έρευνας στους τομείς της νευροεπιστήμης και 
της γενετικής― τόσο περισσότερο κατανοούν το πώς λειτουργεί το 
μυαλό όταν όλα τα εγκεφαλικά κυκλώματα δουλεύουν σωστά, και τόσο 
πιθανότερη γίνεται η ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών για τις 
περιπτώσεις που κάποια από αυτά τα κυκλώματα παθαίνουν βλάβη. 
Συν τοις άλλοις, όσο περισσότερα μαθαίνουμε για τα ασυνήθιστα 
μυαλά, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να κατανοήσουμε και να συμμε-
ριστούμε, ως άτομα και ως κοινωνία, τους ανθρώπους που σκέφτονται 
διαφορετικά, και μειώνονται οι πιθανότητες να τους στιγματίσουμε ή 
να τους απορρίψουμε.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Κ ΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ

Μέχρι περίπου το 1800, ιατρικές διαταραχές θεωρούνταν μόνον οι δια-
ταραχές οι οποίες οφείλονταν σε κάποια ορατή βλάβη του εγκεφάλου 
που διαπιστωνόταν στη νεκροψία. Οι διαταραχές αυτές χαρακτηρίζο-
νταν νευρολογικές. Από την άλλη, οι διαταραχές της σκέψης, των συναι-
σθημάτων και της διάθεσης, όπως και η τοξικομανία, δεν φαινόταν να 
σχετίζονται με κάποια ανιχνεύσιμη εγκεφαλική βλάβη και, συνεπώς, 
θεωρούνταν ηθικά ελαττώματα ενός ατόμου. Οι θεραπείες για τους 
«ελαφρόμυαλους» αυτούς ανθρώπους σχεδιάζονταν έτσι ώστε να τους 
«σκληραγωγήσουν» απομονώνοντάς τους σε άσυλα, αλυσοδένοντάς 
τους σε τοίχους και υποβάλλοντάς τους σε στερήσεις, ακόμα και σε 
βασανιστήρια. Όπως όμως ήταν αναμενόμενο, η προσέγγιση αυτή απο-
δείχθηκε άκαρπη από ιατρική άποψη και ολέθρια από ψυχολογική.

Το 1790, ο Γάλλος γιατρός Philippe Pinel έβαλε επισήμως τα θεμέ-
λια του πεδίου που σήμερα ονομάζουμε ψυχιατρική. Ο Pinel επέμενε 
αφενός ότι οι ψυχιατρικές διαταραχές δεν είναι ηθικά ελαττώματα, 
αλλά ιατρικές παθήσεις, και αφετέρου ότι η ψυχιατρική θα έπρεπε 
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να θεωρείται υποειδικότητα της ιατρικής. Μάλιστα, στο Salpêtrière, 
το μεγαλύτερο ψυχιατρικό νοσοκομείο του Παρισιού, ο Pinel απελευ-
θέρωσε τους ψυχασθενείς από τις αλυσίδες τους και εισήγαγε αρχές 
ανθρωπιστικές, επικεντρωμένες στην ψυχολογία, οι οποίες υπήρξαν 
προάγγελος της σύγχρονης ψυχοθεραπείας.

Ο Pinel υποστήριζε ότι οι ψυχιατρικές διαταραχές πλήττουν άτομα 
που έχουν κληρονομική προδιάθεση και τα οποία εκτίθενται σε υπερβο-
λικό κοινωνικό ή ψυχολογικό στρες ― οπτική αξιοσημείωτα παραπλή-
σια με την οπτική που έχουμε σήμερα για τις ψυχικές παθήσεις.

Οι ιδέες του Pinel είχαν μεγάλο ηθικό αντίκτυπο στο πεδίο της ψυχια
τρικής, αφού ουσιαστικά εξανθρώπισαν τη μεταχείριση των ασθενών· 
παρ’ όλα αυτά, δεν σημειώθηκε καμία περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά 
την κατανόηση των ψυχιατρικών διαταραχών, μέχρι τις αρχές του 20ού 
αιώνα, όταν ο σπουδαίος Γερμανός ψυχίατρος Emil Kraepelin ίδρυσε τη 
σύγχρονη επιστημονική ψυχιατρική. Η επίδραση του Kraepelin υπήρξε 
εξαιρετικά πολύτιμη· και την προσωπική του ιστορία θα την αφηγηθώ 
τμηματικά σε όλη την έκταση αυτού του βιβλίου, προκειμένου να ανα-
δείξω ότι ουσιαστικά συνυφάνθηκε με την ιστορία της νευρολογίας και 
της ψυχιατρικής.

Ο Kraepelin ήταν σύγχρονος του Sigmund Freud. Όμως, ενώ ο Freud 
πίστευε ότι οι ψυχικές ασθένειες, παρότι βασίζονται στον εγκέφαλο, 
προκύπτουν μέσω της εμπειρίας (πολλές φορές μιας τραυματικής εμπει-
ρίας κατά την πρώιμη παιδική ηλικία), ο Kraepelin είχε τελείως διαφο-
ρετική άποψη. Πίστευε ότι όλες οι ψυχικές ασθένειες έχουν βιολογική 
προέλευση, ένα γενετικό υπόβαθρο· και ότι, ως εκ τούτου, θα μπορούσε 
κανείς να διακρίνει τη μια ψυχιατρική ασθένεια από την άλλη, όπως 
άλλες ιατρικές παθήσεις: παρατηρώντας τις αρχικές τους εκφάνσεις, 
την κλινική τους πορεία σε βάθος χρόνου, αλλά και τη μακροπρόθεσμη 
έκβασή τους. Η πεποίθηση αυτή οδήγησε τον Kraepelin στη θέσπιση 
ενός σύγχρονου συστήματος ταξινόμησης των ψυχικών ασθενειών, το 
οποίο μάλιστα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται μέχρι και σήμερα.

Τη βιολογική αυτή οπτική σχετικά με τις ψυχικές ασθένειες ο 
Kraepelin την εμπνεύστηκε από τον Pierre Paul Broca και τον Carl Wer-
nicke, δύο γιατρούς που πρώτοι επισήμαναν ότι από τη μελέτη των εγκε-
φαλικών διαταραχών μπορούμε να αποκομίσουμε σημαντικές γνώσεις 
για τον εαυτό μας. Ο Broca και ο Wernicke ήταν εκείνοι που ανακάλυψαν 
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ότι συγκεκριμένες νευρολογικές διαταραχές μπορούν να αποδοθούν σε 
βλάβες σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου μας. Τα ευρήματά 
τους οδήγησαν στη διαπίστωση ότι οι νοητικές λειτουργίες στις οποίες 
βασίζεται η φυσιολογική συμπεριφορά μπορεί επίσης να εδράζονται σε 
συγκεκριμένες περιοχές και σύνολα περιοχών του εγκεφάλου ― αυτό 
έθεσε τα θεμέλια της σύγχρονης επιστήμης του εγκεφάλου.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1860, ο Broca παρατήρησε ότι ένας από 
τους ασθενείς του, ένας άνδρας ονόματι Leborgne, ο οποίος έπασχε από 
σύφιλη, είχε μια ιδιάζουσα γλωσσική ανεπάρκεια: Κατανοούσε πολύ 
καλά τη γλώσσα, αλλά δεν μπορούσε να γίνει ο ίδιος κατανοητός. Μπο-
ρούσε να καταλάβει τι του έλεγε κάποιος (όπως αποδείκνυε η ικανότητά 
του να ακολουθεί οδηγίες κατά γράμμα), όμως, όταν προσπαθούσε να 
μιλήσει, ψέλλιζε μονάχα ασυναρτησίες. Σημειωτέον, οι φωνητικές του 
χορδές δεν είχαν παραλύσει (μπορούσε κάλλιστα να σιγομουρμουρίσει 
μια μελωδία)· δεν μπορούσε, ωστόσο, να εκφραστεί ούτε με λέξεις ούτε 
μέσω της γραφής.

Μετά τον θάνατο του Leborgne, ο Broca εξέτασε τον εγκέφαλό του 
αναζητώντας στοιχεία σχετικά με την πάθησή του. Στο πρόσθιο τμήμα 
του αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου ανακάλυψε μια περιοχή που 
έμοιαζε να έχει πληγεί από κάποια ασθένεια ή κάκωση. Ο Broca τελικά 
συνάντησε άλλους οκτώ ασθενείς με την ίδια δυσκολία στην παραγωγή 
λόγου και διαπίστωσε ότι όλοι είχαν μια βλάβη στην ίδια περιοχή της 
αριστερής πλευράς του εγκεφάλου ― μια περιοχή που έγινε γνωστή 
ως περιοχή Broca (Εικόνα 1.1). Τα ευρήματα αυτά τον οδήγησαν στο 
συμπέρασμα ότι η ικανότητα της ομιλίας εδράζεται στο αριστερό ημι-
σφαίριο του εγκεφάλου ή, όπως το έθεσε, ότι «μιλάμε με το αριστερό 
ημισφαίριο».1

Το 1875, ο Wernicke συνάντησε έναν ασθενή που εμφάνιζε την ακρι-
βώς αντίστροφη (σαν κατοπτρικό είδωλο) ανεπάρκεια από αυτή του 
Leborgne: έναν άνδρα, του οποίου τα λόγια έρεαν αβίαστα, αλλά που 
δεν μπορούσε να κατανοήσει τη γλώσσα. Όταν ο Wernicke τού έλεγε 
«τοποθέτησε το αντικείμενο Α πάνω στο αντικείμενο Β», ο άνδρας δεν 
πρέπει να είχε την παραμικρή ιδέα τι του ζητούσαν να κάνει. Τούτο το 
έλλειμμα στη γλωσσική κατανόηση ο Wernicke το απέδωσε σε κάποια 
βλάβη στο οπίσθιο μέρος του αριστερού ημισφαιρίου, σε μια περιοχή 
που έγινε γνωστή ως περιοχή Wernicke (Εικόνα 1.1).
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Ο Wernicke ήταν ιδιαίτερα διορατικός· αντιλήφθηκε ότι οι σύνθε-
τες νοητικές λειτουργίες όπως η γλώσσα δεν εδράζονται σε μία μόνο 
περιοχή του εγκεφάλου, αλλά εμπλέκουν πολλές διασυνδεδεμένες εγκε-
φαλικές περιοχές. Αυτά τα κυκλώματα σχηματίζουν τη νευρωνική 
«καλωδίωση» του εγκεφάλου μας. Μάλιστα, ο Wernicke έδειξε όχι μόνο 
ότι η κατανόηση και η έκφραση είναι διαδικασίες που υφίστανται επε-
ξεργασία ξεχωριστά, αλλά και ότι συνδέονται μεταξύ τους μέσω ενός 
μονοπατιού, της λεγόμενης τοξοειδούς δεσμίδας (arcuate fasciculus): Οι 
πληροφορίες που λαμβάνουμε όταν διαβάζουμε κάτι μεταβιβάζονται 
από τα μάτια μας στον οπτικό φλοιό, ενώ οι πληροφορίες που λαμβά-
νουμε μέσω της ακοής μεταβιβάζονται από τα αυτιά μας στον ακου-
στικό φλοιό. Στη συνέχεια οι πληροφορίες από τις δύο αυτές φλοιικές 
περιοχές συγκλίνουν στην περιοχή Wernicke, η οποία τις μεταφράζει 
σε έναν νευρωνικό κώδικα για την κατανόηση της γλώσσας· και μόνον 
τότε μεταβιβάζονται στην περιοχή Broca, δίνοντάς μας τη δυνατότητα 
να εκφραστούμε (Εικόνα 1.1).

Ο Wernicke προέβλεψε ότι, κάποτε, κάποιος θα ανακάλυπτε μια 
γλωσσική διαταραχή που οφείλεται απλώς σε μια αποσύνδεση μεταξύ 
των δύο περιοχών. Και όντως επαληθεύτηκε: Έχει πλέον διαπιστω-
θεί ότι οι άνθρωποι με κάποια βλάβη στην τοξοειδή δεσμίδα που συν-
δέει τις δύο περιοχές μπορούν μεν να κατανοήσουν και να εκφράσουν 
μια γλώσσα, αλλά οι δύο αυτές λειτουργίες επιτελούνται ανεξάρτητα. 
(Αυτό μοιάζει λίγο με μια προεδρική συνέντευξη Τύπου: Πληροφορίες 

Περιοχή 
Broca

Τοξοειδής 
δεσμίδα

Περιοχή 
Wernicke

Οπτικός 
φλοιός

Ακουστικός 
φλοιός

εικόνα 1.1. Το ανατομικό μονοπάτι για την κατανόηση της γλώσσας (περιοχή 
Wernicke) και την έκφραση της γλώσσας (περιοχή Broca). Οι δύο περιοχές 
συνδέονται μέσω της τοξοειδούς δεσμίδας.
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μπαίνουν, πληροφορίες βγαίνουν, μα δεν υπάρχει καμία λογική σύνδεση 
μεταξύ τους.)

Σήμερα, οι επιστήμονες πιστεύουν ότι και άλλες πολύπλοκες γνω-
σιακές δεξιότητες απαιτούν τη συμμετοχή αρκετών ―διακριτών αλλά 
διασυνδεδεμένων― περιοχών του εγκεφάλου.

Παρότι έχει αποδειχθεί ότι το κύκλωμα για τη γλώσσα είναι ακόμα 
πιο περίπλοκο από ό,τι είχαν διαπιστώσει οι Broca και Wernicke, οι 
αρχικές τους ανακαλύψεις αποτέλεσαν τη βάση της σύγχρονης οπτικής 
μας για τη νευρολογία της γλώσσας και, κατ’ επέκταση, της οπτικής 
μας για τις νευρολογικές διαταραχές. Λόγω της πολύ ιδιαίτερης έμφα-
σης που έδωσαν στη θέση, σημειώθηκε σημαντικότατη πρόοδος όσον 
αφορά τη διάγνωση και την αντιμετώπιση των νευρολογικών ασθε-
νειών. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε και το ότι οι βλάβες που συνήθως προ-
καλούνται από τις νευρολογικές ασθένειες είναι ορατές στον εγκέφαλο 
― άρα, εντοπίζονται πολύ πιο εύκολα από ό,τι οι μακράν πιο ανεπαίσθη-
τες βλάβες που συνοδεύουν τις ψυχιατρικές διαταραχές.

Τις δεκαετίες του 1930 και του 1940, η έρευνα για τον εντοπισμό 
εγκεφαλικών λειτουργιών βελτιώθηκε θεαματικά χάρη στη δουλειά 
του διάσημου Καναδού νευροχειρουργού Wilder Penfield. Ο Penfield 
χειρουργούσε ανθρώπους οι οποίοι έπασχαν από επιληψία εξαιτίας 
κάποιου ουλώδους ιστού που είχε σχηματιστεί στον εγκέφαλό τους 
έπειτα από κάκωση στο κεφάλι. Αυτό που επιδίωκε συγκεκριμένα ήταν 
να προκαλέσει μια αύρα, την αίσθηση που πολλοί επιληπτικοί ασθενείς 
βιώνουν πριν από μια επιληπτική κρίση. Αν τα κατάφερνε, θα μπορούσε 
να προσδιορίσει ποιο μικροσκοπικό κομμάτι του εγκεφάλου να αφαιρέ-
σει, προκειμένου να ανακουφίσει μεν τις επιληπτικές κρίσεις των ασθε-
νών του, αλλά να μην επηρεάσει αρνητικά άλλες λειτουργίες, όπως η 
γλώσσα ή η κινητική ικανότητα.

Οι ασθενείς του Penfield ήταν ξύπνιοι κατά τη διάρκεια της επέμβα-
σης (ο εγκέφαλος δεν έχει υποδοχείς πόνου), οπότε ήταν σε θέση να του 
περιγράφουν την εμπειρία τους ενόσω εκείνος διέγειρε διάφορες περιο-
χές του εγκεφάλου τους. Έτσι, τα επόμενα χρόνια, στη διάρκεια περί-
που τετρακοσίων επεμβάσεων, ο Penfield χαρτογράφησε τις περιο χές 
του ανθρώπινου εγκεφάλου που είναι υπεύθυνες για τις αισθήσεις της 
αφής, της όρασης και της ακοής, καθώς και για τις κινήσεις συγκε-
κριμένων τμημάτων του σώματος. Μάλιστα, οι χάρτες του για την 
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αισθητική και την κινητική λειτουργία χρησιμοποιούνται μέχρι και 
σήμερα.

Εκείνο που ήταν πραγματικά εκπληκτικό ήταν η ανακάλυψή του ότι, 
όταν διεγειρόταν ο κροταφικός λοβός, το τμήμα του εγκεφάλου που βρί-
σκεται ακριβώς πάνω από το αυτί, ο ασθενής μπορεί να έλεγε ξαφνικά: 
«Κάτι μου έρχεται στο μυαλό, σαν ανάμνηση. Ακούω ήχους, τραγούδια, 
κομμάτια συμφωνιών»· ή «Ακούω το νανούρισμα που μου τραγουδούσε 
κάποτε η μητέρα μου». Ο Penfield άρχισε, λοιπόν, να αναρωτιέται αν 
μια νοητική διεργασία τόσο σύνθετη και μυστηριώδης όσο η μνήμη 
μπορεί να εντοπίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου ― και 
τελικά, ο ίδιος όσο και άλλοι διαπίστωσαν ότι μπορεί.

ΝΕΥΡΩΝΕΣ: ΤΑ ΔΟΜΙΚ Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑ ΛΟΥ

Με τα ευρήματά τους, οι Broca και Wernicke αποκάλυψαν πού εντοπίζο-
νται κάποιες νοητικές λειτουργίες στον εγκέφαλο· δεν μπόρεσαν, όμως, 
να εξηγήσουν πώς οι λειτουργίες αυτές διεκπεραιώνονται από τον εγκέ-
φαλο. Δεν ήταν σε θέση να απαντήσουν σε βασικά ερωτήματα όπως: 
«Ποια είναι η βιολογική σύσταση του εγκεφάλου;» και «Πώς λειτουρ-
γεί;»

Οι βιολόγοι είχαν ήδη διαπιστώσει ότι το σώμα αποτελείται από δια-
κριτά κύτταρα, όμως ο εγκέφαλος φαινόταν να διαφέρει ως προς αυτό: 
Όταν οι επιστήμονες κοιτούσαν μέσα από τα μικροσκόπιά τους τεμάχια 
εγκεφαλικού ιστού, έβλεπαν ένα μπερδεμένο κουβάρι που έμοιαζε να 
μην έχει αρχή και τέλος ― γι’ αυτό και πολλοί πίστευαν ότι το νευρικό 
σύστημα ήταν ένα ενιαίο, συνεχόμενο δίκτυο διασυνδεδεμένου ιστού. 
Δεν ήταν σίγουροι αν υπήρχαν διακριτά νευρικά κύτταρα.

Ώσπου, το 1873, ένας Ιταλός γιατρός, ο Camillo Golgi, έκανε μια 
ανακάλυψη που θα έφερνε επανάσταση στην επιστημονική μελέτη 
του εγκεφάλου. Εγχέοντας ένα μείγμα νιτρικού αργύρου και διχρωμι-
κού καλίου σε ένα τεμάχιο εγκεφαλικού ιστού, παρατήρησε ότι ―για 
λόγους που ακόμη δεν κατανοούμε― ένα πολύ μικρό ποσοστό των κυτ-
τάρων προσλάμβανε το μείγμα και αποκτούσε ένα χαρακτηριστικό 
μαύρο χρώμα. Κάπως έτσι, από ένα απροσπέλαστο κομμάτι νευρικού 
ιστού, ήρθε ξαφνικά στο φως η περίτεχνη, κομψή δομή μεμονωμένων 
νευρώνων (Εικόνα 1.2).
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Ο πρώτος επιστήμονας που αξιοποίησε την ανακάλυψη του Golgi 
ήταν ένας νεαρός Ισπανός ονόματι Santiago Ramón y Cajal. Στα τέλη του 
19ου αιώνα, ο Cajal εφάρμοσε τη χρώση του Golgi σε εγκεφαλικό ιστό 
νεογέννητων ζώων. Έπραξε σοφά: Στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης οι 
νευρώνες στον εγκέφαλο είναι λίγοι, και το σχήμα τους είναι πιο απλό, 
επομένως τους βλέπει και τους εξετάζει κανείς πιο εύκολα από ό,τι 
τους νευρώνες σε έναν ώριμο (ενήλικο) εγκέφαλο. Χρησιμοποιώντας τη 
χρώση του Golgi σε ιστό από έναν ανώριμο εγκέφαλο, ο Cajal μπορούσε 
να εντοπίσει μεμονωμένα κύτταρα και να τα μελετήσει ένα ένα. 

Ο Cajal είδε κύτταρα που έμοιαζαν με εκτεταμένες φυλλωσιές 
αρχαίων δέντρων, άλλα που κατέληγαν σε συμπαγείς θυσάνους, και ορι-
σμένα που άπλωναν καμπύλα κλαδιά προς αθέατες περιοχές του εγκε-
φάλου ― σχήματα, δηλαδή, εντελώς διαφορετικά από εκείνα των υπό-
λοιπων κυττάρων του σώματος, τα οποία είναι απλά και απολύτως ευδι-
άκριτα. Διαπίστωσε δε ότι, παρά την εκπληκτική αυτή ποικιλομορφία, 
όλοι οι νευρώνες έχουν τα ίδια τέσσερα ανατομικά στοιχεία (Εικόνα 1.3): 
το κυτταρικό σώμα, τους δενδρίτες, τον νευράξονα (ή απλώς άξονα) και τις 
προσυναπτικές απολήξεις, οι οποίες καταλήγουν στις λεγόμενες συνά-
ψεις. Το κύριο στοιχείο του νευρώνα είναι το κυτταρικό σώμα, το οποίο 
περιέχει τον πυρήνα (την αποθήκη των γονιδίων του κυττάρου) και το 
μεγαλύτερο μέρος του κυτταροπλάσματος. Οι πολλαπλές, λεπτές απο-
φυάδες, που εκτείνονται από το κυτταρικό σώμα και μοιάζουν με τα 

εικόνα 1.2. Χρώση κατά Golgi.
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λεπτά κλαδιά ενός δέντρου, είναι οι δενδρίτες, οι οποίοι προσλαμβάνουν 
πληροφορίες από άλλα νευρικά κύτταρα. Η μοναδική παχιά επιμήκης 
αποφυάδα του κυτταρικού σώματος είναι ο νευράξονας, ο οποίος μπο-
ρεί να εκτείνεται σε μήκος που ξεπερνάει το ένα μέτρο και μεταβιβά-
ζει πληροφορίες σε άλλα κύτταρα. Στο άκρο του νευράξονα υπάρχουν 
οι προσυναπτικές απολήξεις, οι οποίες είναι εξειδικευμένες δομές που 
σχηματίζουν συνάψεις με τους δενδρίτες κυττάρωνστόχων και μετα-
βιβάζουν πληροφορίες σε αυτά διαμέσου ενός μικρού κενού, της επο-
νομαζόμενης συναπτικής σχισμής. (Τα κύτταραστόχοι μπορεί να είναι 
γειτονικά κύτταρα, κύτταρα σε κάποια άλλη περιοχή του εγκεφάλου ή 
μυϊκά κύτταρα στην περιφέρεια του σώματος.)

Τελικά ο Cajal πρότεινε μια ενιαία θεωρία, που σήμερα ονομάζεται 
«δόγμα του νευρώνα», βασιζόμενος σε τέσσερις αρχές (Εικόνα 1.4): Η 
πρώτη αρχή είναι ότι κάθε νευρώνας είναι ένα διακριτό στοιχείο που 
χρησιμεύει ως βασικός δομικός λίθος και μονάδα σηματοδότησης του 
εγκεφάλου. Η δεύτερη αρχή είναι ότι οι νευρώνες αλληλεπιδρούν μεταξύ 
τους μονάχα στις συνάψεις· με αυτό τον τρόπο, σχηματίζουν περίπλοκα 
δίκτυα, ή νευρωνικά κυκλώματα, που τους δίνουν τη δυνατότητα να 

Κυτταρικό σώμα

Δενδρίτες

Νευράξονας

Προσυναπτική 
απόληξη

Σύναψη

Γειτονικό
κύτταρο-στόχος

εικόνα 1.3. Η δομή ενός νευρώνα.
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ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες. Η τρίτη αρχή είναι ότι οι 
νευρώνες σχηματίζουν συνδέσεις μόνο με συγκεκριμένους νευρώνες 
στόχους σε συγκεκριμένες θέσεις. Αυτή η εξειδίκευση της σύνδεσης εξη-
γεί την εκπληκτική ακρίβεια του κυκλώματος στο οποίο βασίζονται 
οι σύνθετες λειτουργίες της αντίληψης, της δράσης και της σκέψης. Η 
τέταρτη αρχή, η οποία απορρέει από τις πρώτες τρεις, είναι ότι η ροή 
της πληροφορίας ακολουθεί μόνο μία κατεύθυνση: από τους δενδρίτες 
προς το κυτταρικό σώμα και προς τον νευράξονα, και στη συνέχεια, 
κατά μήκος του νευράξονα, προς τη σύναψη. Σήμερα, τούτη τη ροή της 
πληροφορίας στον εγκέφαλο την αποκαλούμε δυναμική πόλωση. 

Το γεγονός ότι ο Cajal κατάφερε να κοιτάξει, μέσα από ένα μικρο-
σκόπιο, μια στατική ομάδα νευρώνων και να φανταστεί πώς λειτουργεί 

εικόνα 1.4. Οι τέσσερις αρχές του «δόγματος του νευρώνα» κατά τον Cajal.

Α. Ο νευρώνας
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με άλλα.

Στο εσωτερικό ενός 
νευρώνα, τα σήματα 
ταξιδεύουν μόνο προς μία 
κατεύθυνση. Αυτή η αρχή 
δίνει στους επιστήμονες τη 
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πώς ρέει η πληροφορία 
στα νευρωνικά κυκλώματα.
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το νευρικό σύστημα ήταν μια ένδειξη εκπληκτικής επιστημονικής διαί-
σθησης. Το 1906, ο ίδιος και ο Golgi τιμήθηκαν με το Βραβείο Νομπέλ 
Φυσιολογίας και Ιατρικής ― ο Golgi για τη χρώση του και ο Cajal για 
την αξιοποίησή της προκειμένου να καταδείξει τη δομή και τη λειτουρ-
γία των νευρώνων. Είναι δε εντυπωσιακό ότι οι ιδέες του Cajal από το 
1900 παραμένουν ακλόνητες μέχρι και σήμερα.

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ

Για να μπορούν οι νευρώνες να επεξεργάζονται τις πληροφορίες και 
επομένως να καθοδηγούν τη συμπεριφορά, πρέπει να επικοινωνούν με 
άλλους νευρώνες, αλλά και με το υπόλοιπο σώμα. Αυτό είναι μια απο-
λύτως αναγκαία προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. 
Πώς, όμως, «συνομιλούν» οι νευρώνες; Η απάντηση σε τούτο το ερώ-
τημα άρχισε να διαφαίνεται κάποια χρόνια αργότερα.

Το 1928, ο πρωτοπόρος στην ηλεκτροφυσιολογική μελέτη του νευ-
ρικού συστήματος Edgar Adrian ―ο οποίος το 1932 θα βραβευόταν με 
το Νομπέλ Φυσιολογίας και Ιατρικής― αποκάλυψε χειρουργικά μία 
από τις πολλές δέσμες νευραξόνων στον λαιμό ενός ναρκωμένου κουνε-
λιού. Κατόπιν αφαίρεσε όλους τους νευράξονες, εκτός από δυο ή τρεις, 
στους οποίους τοποθέτησε ένα ηλεκτρόδιο. Ο Adrian παρατήρησε ότι, 
κάθε φορά που το κουνέλι έπαιρνε μια ανάσα, εκδηλωνόταν ένα κύμα 
ηλεκτρικής δραστηριότητας. Συνδέοντας έναν ενισχυτή στο ηλεκτρό-
διο, αμέσως άρχισε να ακούει ήχους σαν χτύπους, γρήγορα «κλικ» πα-
ρόμοια με αυτά του κώδικα Μορς. Ο ήχος κάθε χτύπου ήταν ένα ηλε-
κτρικό σήμα, ένα δυναμικό ενέργειας, όπως λέγεται ― η βασική μονά-
δα της νευρωνικής επικοινωνίας. Ουσιαστικά, ο Adrian κρυφάκουγε τη 
γλώσσα των νευρώνων.

Τι παράγει, όμως, τα δυναμικά ενέργειας που άκουσε ο Adrian; Το 
εσωτερικό της μεμβράνης που περιβάλλει έναν νευρώνα και τον νευρά-
ξονά του έχει ένα ελαφρώς αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο σε σχέση με το 
εξωτερικό της. Τούτο το φορτίο προκύπτει από μια άνιση κατανομή 
των ιόντων (ηλεκτρικά φορτισμένων ατόμων) εκατέρωθεν της κυττα-
ρικής μεμβράνης. Λόγω της άνισης αυτής κατανομής, κάθε νευρώνας 
είναι σαν μια μικροσκοπική μπαταρία που αποθηκεύει ηλεκτρισμό, ο 
οποίος μπορεί να απελευθερωθεί ανά πάσα στιγμή.
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Όταν ένας νευρώνας διεγείρεται (από ένα φωτόνιο φωτός, ένα ηχη-
τικό κύμα ή τη δραστηριότητα άλλων νευρώνων), σε όλη την επιφάνειά 
του ανοίγουν μικροσκοπικά κανάλια, οι λεγόμενοι δίαυλοι ιόντων, που 
επιτρέπουν στα φορτισμένα ιόντα να μετακινηθούν διαμέσου της μεμ-
βράνης και προς τις δύο κατευθύνσεις. Αυτή η ελεύθερη ροή των ιόντων 
αντιστρέφει την ηλεκτρική πόλωση της κυτταρικής μεμβράνης, αλλά-
ζοντας το φορτίο στο εσωτερικό του νευρώνα από αρνητικό σε θετικό 
και απελευθερώνοντας την ηλεκτρική του ενέργεια.

Το δυναμικό ενέργειας παράγεται στον νευρώνα λόγω αυτής της 
ταχύτατης απελευθέρωσης ενέργειας. Τούτο το ηλεκτρικό σήμα διαδί-
δεται πολύ γρήγορα κατά μήκος του νευρώνα, από το κυτταρικό σώμα 
έως το απώτατο άκρο του νευράξονά του. Όταν, λοιπόν, οι επιστήμονες 
λένε ότι οι νευρώνες σε μια συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου είναι 
ενεργοί, εννοούν ότι στους νευρώνες πυροδοτούνται δυναμικά ενέργειας. 
Οτιδήποτε βλέπουμε, αγγίζουμε, ακούμε και σκεφτόμαστε αρχίζει με 
αυτές τις σύντομες ηλεκτρικές ώσεις που διατρέχουν έναν νευρώνα, από 
τη μια άκρη του έως την άλλη.

Αργότερα ο Adrian κατέγραψε τα ηλεκτρικά σήματα από μεμονω-
μένους νευράξονες στο οπτικό νεύρο ενός φρύνου. Ενίσχυσε τα σήμα-
τα έτσι ώστε να εμφανίζονται ως διδιάστατο γράφημα σε μια πρώι-
μη εκδοχή παλμογράφου. Έτσι ανακάλυψε ότι τα δυναμικά ενέργειας 
σε οποιονδήποτε νευρώνα διατηρούν σχετικά σταθερό μέγεθος, σχήμα 
και διάρκεια· είναι πάντα η ίδια σύντομη ώση. Διαπίστωσε επίσης ότι 
η απόκριση ενός νευρώνα σε ένα ερέθισμα είναι μια απόκριση του τύ-
που «όλον ή ουδέν» (όλα ή τίποτα) ― δηλαδή, είτε παράγεται ένα δυ-
ναμικό ενέργειας σε ολόκληρο το εύρος του είτε δεν παράγεται κανένα 
απολύτως. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει, το δυναμικό ενέργειας 
ταξιδεύει αδιάκοπα κατά μήκος του νευράξονα, μέχρι να φτάσει στη 
σύναψη (πράγμα που αποτελεί πραγματικό άθλο, φέρ’ ειπείν, σε μια 
καμηλοπάρδαλη, η οποία έχει νευράξονες που ξεκινούν από τον νωτι-
αίο μυελό και εκτείνονται αρκετά μέτρα μέχρι τους μυς στην άκρη του 
ποδιού της).

Το γεγονός ότι τα δυναμικά ενέργειας είναι συμβάντα τύπου «όλον 
ή ουδέν» εγείρει δύο ενδιαφέροντα ερωτήματα: Πρώτον, πώς ένας νευ-
ρώνας που αποκρίνεται σε αισθητικά ερεθίσματα ανιχνεύει διαφορές 
στην έντασή τους; Πώς, δηλαδή, κάνει τη διάκριση ανάμεσα σε ένα 
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απαλό άγγιγμα και ένα δυνατό χτύπημα ή ανάμεσα σε ένα αμυδρό και 
ένα λαμπερό φως; Και, δεύτερον, άραγε οι νευρώνες που μεταφέρουν 
πληροφορίες από διαφορετικές αισθήσεις (όραση, αφή, γεύση, ακοή ή 
όσφρηση) χρησιμοποιούν διαφορετικούς τύπους σημάτων;

Ο Adrian διαπίστωσε ότι ένας νευρώνας «μεταφράζει» την ένταση 
του ερεθίσματος όχι μεταβάλλοντας την ισχύ ή τη διάρκεια των δυνα-
μικών ενέργειας, αλλά τροποποιώντας τη συχνότητα με την οποία τα 
πυροδοτεί: Στην περίπτωση ενός αδύναμου ερεθίσματος το κύτταρο 
παράγει μόνο λίγα δυναμικά ενέργειας, ενώ στην περίπτωση ενός ισχυ-
ρού ερεθίσματος τα παράγει πολύ συχνότερα. Μάλιστα, παρακολουθώ-
ντας τη διάρκεια κατά την οποία πυροδοτούνται δυναμικά ενέργειας, ο 
Adrian μπορούσε να μετρήσει τη διάρκεια του ερεθίσματος που τα είχε 
προκαλέσει (Εικόνα 1.5). 

Αισθητικός (προσυναπτικός) 
νευρώνας

Δυναμικό ενέργειας Σήμα εξόδου 
(απελευθέρωση 
νευροδιαβιβαστή)

Μετασυναπτικό 
δυναμικό

Υποδοχείς

0 5 10
Χρόνος (ms)

Μετασυναπτικός νευρώνας

εικόνα 1.5. Η συχνότητα και η διάρκεια των δυναμικών ενέργειας καθορίζει την ισχύ του 
χημικού μηνύματος που απελευθερώνει ο προσυναπτικός νευρώνας.
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Ο Adrian συνέχισε καταγράφοντας τα δυναμικά ενέργειας νευρώνων 
από τα μάτια, το δέρμα, τη γλώσσα και τα αυτιά, για να διαπιστώσει 
αν παρουσίαζαν διαφορές. Ανακάλυψε ότι τα σήματα είναι παρόμοια, 
ασχέτως της προέλευσής τους ή του είδους της αισθητικής πληροφο-
ρίας που μεταφέρουν. Εκείνο που καθιστά διακριτή την όραση από την 
αφή, και τη γεύση από την ακοή, είναι η ιδιαίτερη νευρωνική οδός που 
μεταφέρει το σήμα και ο προορισμός της. Εν ολίγοις, κάθε τύπος αισθη-
τικής πληροφορίας μεταφέρεται κατά μήκος της δικής του νευρωνικής 
οδού σε μια αντίστοιχη περιοχή του εγκεφάλου.

Πώς, όμως, ένα δυναμικό ενέργειας σε έναν νευρώνα πυροδοτεί ένα 
δυναμικό ενέργειας στον επόμενο νευρώνα του κυκλώματος; Δύο νεαροί 
Βρετανοί επιστήμονες, οι Henry Dale και William Feldberg, παρατήρη-
σαν ότι, όταν ένα δυναμικό ενέργειας φτάνει στο άκρο του νευράξονα 
του κυττάρουπομπού (ή αλλιώς προσυναπτικού κυττάρου), συμβαίνει 
κάτι συναρπαστικό: Το κύτταρο εκτοξεύει μέσα στη συναπτική σχι-
σμή χημικές ουσίες· οι ουσίες αυτές, οι λεγόμενοι νευροδιαβιβαστές, 
διασχίζουν τη συναπτική σχισμή και προσδένονται σε υποδοχείς στους 
δενδρίτες του κυττάρουστόχου (ή αλλιώς μετασυναπτικού κυττάρου). 
Σημειωτέον, κάθε νευρώνας στέλνει πληροφορίες στα κύτταραστό-
χους του μέσω χιλιάδων συναπτικών συνδέσεων, αλλά και λαμβάνει 
πληροφορίες από άλλους νευρώνες, επίσης μέσω χιλιάδων συνδέσεων.  
Ο μετασυναπτικός νευρώνας αθροίζει τότε όλα τα σήματα που έχει 
λάβει μέσω τούτων των συνδέσεων και, αν αυτά είναι αρκετά ισχυρά, 
τα μεταφράζει σε ένα νέο δυναμικό ενέργειας, ένα νέο ηλεκτρικό σήμα 
τύπου «όλον ή ουδέν», που μεταδίδεται σε όλα τα κύτταραστόχους με 
τα οποία ο νευρώνας αυτός έρχεται σε επαφή. Στη συνέχεια, η διαδι-
κασία επαναλαμβάνεται. Με τον τρόπο αυτό, οι νευρώνες μπορούν να 
μεταφέρουν πληροφορίες σχεδόν ακαριαία σε άλλους νευρώνες και 
μυϊκά κύτταρα, ακόμα και σε μεγάλες αποστάσεις.

Από μόνη της, η απλή αυτή υπολογιστική διαδικασία μπορεί να μην 
ακούγεται ιδιαίτερα εντυπωσιακή· όμως, από εκατοντάδες ή χιλιάδες 
νευρώνες, οι οποίοι σχηματίζουν κυκλώματα που μεταφέρουν σήματα 
από το ένα μέρος του εγκεφάλου στο άλλο, προκύπτουν η αντίληψη, η 
κίνηση, η σκέψη και οι συγκινήσεις. Η υπολογιστική φύση του εγκε-
φάλου μάς παρέχει αφενός έναν «οδικό χάρτη», αφετέρου ένα σκεπτικό 
για να αναλύσουμε τις διαταραχές του. Με άλλα λόγια, διερευνώντας 
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τις βλάβες που συμβαίνουν στα νευρωνικά κυκλώματα, μπορούμε να 
αρχίσουμε να αποκρυπτογραφούμε τα μυστήρια του εγκεφάλου ― να 
καταλάβουμε, δηλαδή, πώς τα ηλεκτρικά κυκλώματα παράγουν αντί-
ληψη, μνήμη και συνείδηση. Ως εκ τούτου, μέσω της μελέτης των δια-
ταραχών του εγκεφάλου μπορούμε να εξετάσουμε το πώς οι διεργασίες 
του οργάνου αυτού δημιουργούν τον νου και πώς οι περισσότερες άλλες 
εμπειρίες και η συμπεριφορά μας έχουν ρίζες σε τούτο το υπολογιστικό 
θαύμα.

Η ΔΙΑ ΧΩΡΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕΤΑΞΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ Κ ΑΙ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Παρ’ όλα τα επιτεύγματα στην επιστήμη του εγκεφάλου τον 19ο αιώνα 
―επιτεύγματα που αποτέλεσαν το θεμέλιο της σύγχρονης νευρολο-
γίας―, οι ψυχίατροι και οι ερευνητές που ασχολούνταν με τους εθισμούς 
(τις εξαρτήσεις) δεν εστίασαν στην ανατομία του εγκεφάλου. Γιατί 
άραγε;

Επί μακρόν, οι ψυχιατρικές και οι εθιστικές διαταραχές θεωρούνταν 
τελείως διαφορετικές από τις νευρολογικές διαταραχές. Όταν οι παθο-
λογοανατόμοι εξέταζαν τον εγκέφαλο ενός ασθενούς κατά τη νεκροψία 
και διαπίστωναν εμφανείς βλάβες, όπως στις περιπτώσεις εγκεφαλικού 
επεισοδίου, τραύματος στο κεφάλι, σύφιλης και άλλων μολύνσεων του 
εγκεφάλου, χαρακτήριζαν τη διαταραχή βιολογική ή νευρολογική· όταν 
δεν κατάφερναν να εντοπίσουν μια οφθαλμοφανή ανατομική βλάβη, 
τότε τη χαρακτήριζαν λειτουργική ή ψυχιατρική.

Στους παθολογοανατόμους προκαλούσε έκπληξη το γεγονός ότι οι 
περισσότερες ψυχιατρικές διαταραχές (κυρίως η σχιζοφρένεια, η κατά-
θλιψη, η διπολική διαταραχή και οι αγχώδεις καταστάσεις) δεν παρή-
γαν νεκρά κύτταρα ή τρύπες που να είναι ορατά στον εγκέφαλο. Και 
αφού δεν διαπίστωναν καμία εμφανή βλάβη, υπέθεταν ότι τούτες οι 
διαταραχές ήταν είτε εξωσωματικές (διαταραχές του νου μάλλον, παρά 
του σώματος) είτε πολύ ανεπαίσθητες για να ανιχνευθούν.

Εφόσον, λοιπόν, οι ψυχιατρικές και οι εθιστικές διαταραχές δεν προ-
καλούσαν εμφανή βλάβη στον εγκέφαλο, θεωρούνταν ότι είναι συμπε-
ριφορικής φύσης και επομένως, ουσιαστικά, υπό τον έλεγχο του ατό-
μου (αυτή την ηθικολογική, μη ιατρική άποψη την είχε αποδοκιμάσει 
ο Pinel). Τούτη η οπτική οδήγησε τους ψυχιάτρους στο συμπέρασμα 
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ότι οι κοινωνικοί και οι λειτουργικοί παράγοντες που είναι καθοριστικοί 
για τις ψυχικές διαταραχές επιδρούν σε διαφορετικό «επίπεδο του νου» 
απ’ ό,τι οι βιολογικοί παράγοντες που είναι καθοριστικοί για τις νευρο-
λογικές διαταραχές. Μάλιστα, εκείνη την εποχή, το ίδιο πίστευαν και 
για οποιαδήποτε απόκλιση από τα αποδεκτά πρότυπα ετεροφυλόφιλης 
έλξης, συναισθήματος και συμπεριφοράς.

Πολλοί ψυχίατροι θεωρούσαν τον εγκέφαλο και τον νου ξεχωριστές 
οντότητες· ως εκ τούτου, δεν αναζητούσαν ―ούτε οι ίδιοι αλλά ούτε και 
οι ερευνητές που μελετούσαν τους εθισμούς― κάποια σύνδεση ανάμεσα 
στις συγκινησιακές και συμπεριφορικές δυσκολίες των ασθενών τους 
και στις δυσλειτουργίες ή παραλλαγές των νευρωνικών κυκλωμάτων 
του εγκεφάλου. Έτσι, επί δεκαετίες, δυσκολεύονταν να αντιληφθούν 
πώς η μελέτη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων θα τους βοηθούσε να εξη-
γήσουν την πολυπλοκότητα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και της 
συνείδησης. Πράγματι, μέχρι και το 1990, ήταν σύνηθες οι ψυχιατρι-
κές ασθένειες να ταξινομούνται είτε ως οργανικές είτε ως λειτουργικές 
(κάποιοι, μάλιστα, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τούτη την ξεπερα-
σμένη ορολογία). Όπως φαίνεται, ο δυϊσμός σώματοςνου του Descartes 
δύσκολα κλονίζεται, διότι αντικατοπτρίζει τον τρόπο με τον οποίο αντι-
μετωπίζουμε τον εαυτό μας.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ  

ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑ ΧΩΝ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑ ΛΟΥ

Η νέα βιολογία του νου που αναδύθηκε στα τέλη του 20ού αιώνα βασίζε-
ται στην υπόθεση ότι όλες οι νοητικές μας διεργασίες διαμεσολαβούνται 
από τον εγκέφαλο ― από τις ασυνείδητες διεργασίες που κατευθύνουν 
τις κινήσεις μας όταν χτυπάμε ένα μπαλάκι του γκολφ, μέχρι τις πολύ-
πλοκες δημιουργικές διεργασίες που ενέχει η σύνθεση ενός κοντσέρτου 
για πιάνο, ή τις κοινωνικές διεργασίες που μας επιτρέπουν να αλληλε-
πιδρούμε. Ως αποτέλεσμα, σήμερα πλέον, οι ψυχίατροι αντιμετωπίζουν 
τον ανθρώπινο νου σαν μια σειρά λειτουργιών που διεκπεραιώνονται 
από τον εγκέφαλο, και θεωρούν ότι όλες οι ψυχικές διαταραχές ―οι 
ψυχιατρικές όσο και οι εθιστικές― είναι εγκεφαλικές διαταραχές.

Η σύγχρονη αυτή οπτική υπήρξε απόρροια τριών επιστημονικών 
εξελίξεων. Η πρώτη ήταν η εισαγωγή της γενετικής των ψυχιατρικών 
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και των εθιστικών διαταραχών από τον πρωτοπόρο ψυχίατρο Franz 
Kallmann. Ο Kallmann γεννήθηκε στη Γερμανία, αλλά μετανάστευσε 
στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1936 και εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο 
Columbia. Ήταν αυτός που τεκμηρίωσε τον ρόλο της κληρονομικότη-
τας σε ψυχιατρικές διαταραχές όπως η σχιζοφρένεια και η διπολική 
διαταραχή, καταδεικνύοντας έτσι ότι είναι όντως βιολογικής φύσης.

Η δεύτερη εξέλιξη ήταν η εμφάνιση της τεχνολογίας για την εγκε-
φαλική απεικόνιση, χάρη στην οποία άρχισε να διαπιστώνεται ότι οι 
ποικίλες ψυχιατρικές διαταραχές εμπλέκουν διακριτά συστήματα του 
εγκεφάλου. Με την εν λόγω τεχνολογία οι ερευνητές μπορούν πλέον να 
εντοπίζουν, παραδείγματος χάριν, περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες 
δεν λειτουργούν φυσιολογικά σε άτομα με κατάθλιψη· συν τοις άλλοις, 
μπορούν να παρακολουθούν τη δράση των φαρμάκων στον εγκέφαλο 
ασθενών και μάλιστα να διαπιστώνουν τις αλλαγές που προκύπτουν σε 
αυτόν είτε λόγω φαρμακευτικής αγωγής είτε λόγω ψυχοθεραπείας.

Η τρίτη εξέλιξη ήταν η ανάπτυξη ζωικών μοντέλων για ανθρώπι-
νες ασθένειες. Οι επιστήμονες μπορούν πλέον να δημιουργούν ζωικά 
μοντέλα τροποποιώντας γονίδια ζώων και στη συνέχεια παρατηρώντας 
τα αποτελέσματα. Τα ζωικά μοντέλα έχουν αποδειχθεί ανεκτίμητα 
στις μελέτες ψυχιατρικών διαταραχών, αποκαλύπτοντας γνώσεις για 
τον τρόπο με τον οποίο τα γονίδια, το περιβάλλον και η μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση μπορούν να διαταράξουν την εγκεφαλική ανάπτυξη, τη 
μάθηση και τη συμπεριφορά. Κάποια μάλιστα μοντέλα, όπως τα ποντί-
κια, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη μελέτη του επίκτητου φόβου ή του 
άγχους, και τούτο επειδή οι συγκεκριμένες καταστάσεις εμφανίζονται 
φυσικά στα ζώα. Σημειωτέον, τα ποντίκια μπορούν να χρησιμοποιη
θούν και για τη μελέτη της κατάθλιψης ή της σχιζοφρένειας, μέσω 
της εισαγωγής στον εγκέφαλό τους τροποποιημένων γονιδίων που 
έχει βρεθεί ότι συμβάλλουν στην κατάθλιψη ή τη σχιζοφρένεια στους 
ανθρώπους.

Παρακάτω θα εξετάσουμε πρώτα τη γενετική των ψυχικών δια-
ταραχών, έπειτα την απεικόνιση των εγκεφαλικών λειτουργιών και, 
τέλος, τα ζωικά μοντέλα.




