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1. Εισαγωγή 

 

Στην καθημερινή μας ομιλία μιλάμε χωρίς προβληματισμό για τον εαυτό μας1. 

«Εγώ» σηκώθηκα σήμερα το πρωί, «Μου» αρέσουν τα δημητριακά για 

πρωινό, «Εγώ» ακούω τώρα ραδιόφωνο, «Εγώ» θυμάμαι ότι συναντηθήκαμε 

την προηγούμενη εβδομάδα, «Είμαι» καλόβολο άτομο, «Θέλω» να γίνω 

δημοσιογράφος. Φαίνεται ότι όχι μόνο σκεφτόμαστε τον εαυτό μας ως μία 

ενιαία οντότητα αλλά της αποδίδουμε και μια σειρά από χαρακτηριστικά και 

ικανότητες. Στη συνηθισμένη χρήση της γλώσσας, ο «εαυτός» μας είναι το 

υποκείμενο των εμπειριών μας, ο εσωτερικός παράγοντας που εκτελεί τις 

πράξεις μας και παίρνει αποφάσεις, μια μοναδική προσωπικότητα και η πηγή 

των θέλω μας, των ιδεών μας, των ελπίδων μας και των φόβων μας. 

 

Το ότι ο «αυτονόητος» αυτός τρόπος με τον οποίο σκεφτόμαστε τον εαυτό 

μας δε μπορεί να τεκμηριωθεί εύκολα είχε αναγνωριστεί πριν από χιλιετίες. 

Τον 6ο π.Χ. αιώνα ο Βούδας έβαλε σε αμφισβήτηση τον τότε σύγχρονο τρόπο 

σκέψης με το δόγμα του για “annatta” ή “no-self”. Ισχυρίστηκε ότι ο εαυτός 

είναι μόνο ένα όνομα ή μία ταμπέλλα για κάτι που στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχει, μία θεωρία που είναι το ίδιο δύσκολο να γίνει κατανοητή τώρα όσο 

ήταν και τότε. Στη φιλοσοφία υπάρχουν διάφορες θεωρίες για τη φύση του 

εαυτού (ή το τι είναι οι άνθρωποι), της προσωπικότητας (ή το τι κάνει κάποιον 

να είναι το ίδιο άτομο με την πάροδο του χρόνου) και για την ηθική ευθύνη. 

Στη ψυχολογία, έχει μελετηθεί το χτίσιμο του κοινωνικού εαυτού, οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την προσωπική ταυτότητα, καταστάσεις 

αποσύνδεσης και διάφορες παθολογίες της ταυτότητας του εαυτού. 

 

Η κεντρική ερώτηση είναι γιατί έχουμε αυτή την αίσθηση του μοναδικού, 

συνεχούς εαυτού που έχει εμπειρίες και τι διαταράσσει αυτήν την αίσθηση σε 

μη φυσιολογικές καταστάσεις.  

 



Διαταραχές της συνείδησης  6 

1.1. Ο εαυτός ως παρατηρητής. - The observing self. 

 

Οι άνθρωποι φαίνεται να έχουν μία κοινή διαίσθηση του εαυτού – παρατηρητή 

(observing self) που έχει πρόσβαση σε συνειδητές αισθήσεις, εσωτερικό λόγο, 

εικόνες και σκέψεις2. Η συνειδητή εμπειρία είναι απαραίτητο να 

συμπεριλαμβάνει τον εαυτό – παρατηρητή; 

 

Πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο εκτεταμένα 

νευρωνικά δίκτυα που αναπαριστούν τον εαυτό και τους άλλους3. Ενώ 

μετωποβρεγματικές περιοχές νευρώνων-καθρεφτών (mirror neurons) 

δημιουργούν τη βάση για τη γεφύρωση του κενού μεταξύ του φυσικού εαυτού 

και των άλλων, μέσω μηχανισμών προσομοίωσης των κινήσεων, φλοιικές 

δομές κατά μήκος της μέσης γραμμής του εγκεφάλου (midline structures) 

ασχολούνται με την επεξεργασία πληροφοριών σχετικών με τον εαυτό και 

τους άλλους σε πιο αόριστους όρους αξιολόγησης. 

 

Ολοένα και αυξανόμενη βιβλιογραφία συγκλίνει στην ύπαρξη ενός δικτύου 

δεξιών μετωποβρεγματικών δομών απαραίτητων για την επίγνωση του 

εαυτού. Η όψη του εαυτού είναι η πιο προφανής αναπαράσταση του εαυτού. 

Για το λόγο αυτό έχει συχνά χρησιμοποιηθεί για να μελετηθούν τα εγκεφαλικά 

αντίστοιχα της επίγνωσης του εαυτού. Όταν οι συμμετέχοντες βλέπουν την 

εικόνα του εαυτού τους, δεξιά μετωπιαία και βρεγματικά δίκτυα διεγείρονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι όταν βλέπουν εικόνες προσφιλών τους 

προσώπων. Πρόσφατες μελέτες με fMRI υποδεικνύουν ότι δεξιές 

μετωποβρεγματικές περιοχές που συνδέονται με την αναγνώριση του εαυτού 

αλληλεπικαλύπτονται με περιοχές που περιέχουν νευρώνες-καθρέφτες. Έχει 

προταθεί ότι οι νευρώνες αυτοί μπορεί να λειτουργούν ως σύνδεσμος μεταξύ 

του εαυτού και των άλλων κάνοντας δυνατή τη δια-υποκειμενικότητα μέσω 

ενός ηθελημένου μηχανισμού που κάνει δυνατή τη κατανόηση των πράξεων 

και των αντίστοιχων εγκεφαλικών καταστάσεων των άλλων μέσω μη 

μεταβατικών, αυτόματων προσομοιώσεων των πράξεων και των αντίστοιχων 

εγκεφαλικών καταστάσεων του εαυτού. Κατά τη διάρκεια αυτο-αναγνώρισης, 

οι νευρώνες-καθρέπτες του υποκειμένου που δέχεται το ερέθισμα 
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επεξεργάζονται τον εαυτό χρησιμοποιώντας ένα παρόμοιο μηχανισμό 

προσομοίωσης. Ο εαυτός που γίνεται αντιληπτός καταχωρείται στο κινητικό 

ρεπερτόριο του υποκειμένου. Με την καταχώρηση προκύπτει καλύτερο 

ταίριασμα από ότι η καταχώρηση κινήσεων άλλων ατόμων και έτσι 

δημιουργείται συντονισμός που εκδηλώνεται με την πιο έντονη δραστηριότητα 

στο fMRI. Έτσι, μετωποβρεγματικοί νευρώνες – καθρέφτες του ανθρώπινου 

εγκεφάλου δρουν ως γέφυρες μεταξύ του εαυτού και των άλλων. 

 

Παράλληλα με τις παραπάνω έρευνες για τη συνείδηση του εαυτού ως 

φυσικής οντότητας, έχει ταυτοποιηθεί και ένα δίκτυο εγκεφαλικών περιοχών 

που φαίνεται ότι υποστηρίζει την κοινωνική και ψυχολογική πλευρά του 

πνευματικού εαυτού. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το δίκτυο φαίνεται να 

αλληλεπικαλύπτεται με περιοχές που συνιστούν το λεγόμενο “default-mode” 

δίκτυο. Οι περιοχές αυτές (ραχιαίος και κοιλιακός έσω προμετωπιαίος 

φλοιός, προσφηνοειδής φλοιός (precuneus), και οπίσθιοι έξω φλοιοί) 

χαρακτηρίζονται από υψηλή μεταβολική δραστηριότητα σε περιόδους 

ανάπαυσης και μείωση της ενεργοποίησης κατά τη διάρκεια διάφορων στόχο-

κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων. Όταν τα υποκείμενα απασχολούνται 

ενεργά σε γνωσιακές δοκιμές που απαιτούν προσοχή και είναι στόχο 

κατευθυνόμενες, η δραστηριότητα στους νευρώνες του default δικτύου 

μειώνεται. Αναλύσεις λειτουργικής σύνδεσης δείχνουν ότι αυτές οι περιοχές 

είναι αντιστρόφως συσχετισμένες με περιοχές του προμετωπιαίου που 

ενεργοποιούνται σε ειδικές δοκιμασίες. Παρότι η ακριβής λειτουργία της 

τονικής δραστηριότητας στο default-mode δίκτυο είναι άγνωστη, η 

δραστηριότητα αυτή έχει συνδεθεί με πνευματικές διεργασίες που γενικά 

αναφέρονται ως «άσχετη προς ένα έργο δημιουργία φανταστικών εικόνων και 

σκέψη» (task-unrelated imagery and thought, TUITs). Τέτοιες σκέψεις συχνά 

παίρνουν τη μορφή αυτοβιογραφικών αναμνήσεων, σκέψεων που 

αναφέρονται στον εαυτό και εσωτερικού λόγου. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις, 

έχει παρατηρηθεί αυξημένη δραστηριότητα του default-mode δικτύου κατά τη 

διάρκεια δοκιμασιών κοινωνικής φύσης. Αυτό υποδηλώνει ότι τόσο οι σκέψεις 

που έχουν να κάνουν με τον εαυτό όσο και αυτές που έχουν να κάνουν με την 

κοινωνικότητα πραγματοποιούνται στο default-mode δίκτυο. 
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1.1.1. Η οπτική συνείδηση ως παράδειγμα μελέτης 

 
Η οπτική συνείδηση έχει μελετηθεί σε βάθος και είναι τεκμηριωμένο ότι τα 

οπτικά χαρακτηριστικά ταυτοποιούνται στο κοιλιακό μονοπάτι του οπίσθιου 

ινιακού φλοιού2. Εκεί, κύτταρα ευαίσθητα σε χαρακτηριστικά υποστηρίζουν 

εμπειρίες φωτός, χρώματος, διαφοράς έντασης, κίνησης, μεγέθους στον 

αμφιβληστροειδή, θέσης και ταυτότητας αντικειμένου. Μικρές εντοπισμένες 

βλάβες μπορούν να οδηγήσουν σε επιλεκτικό χάσιμο αυτών των συνειδητών 

ιδιοτήτων. Παρόλα αυτά για να θυμηθούμε την εμπειρία ενός ανθρώπινου 

προσώπου, χρειαζόμαστε το σύστημα του ιππόκαμπου. Για να 

ανταποκριθούμε σε αυτό συναισθηματικά, πρέπει να ενεργοποιηθούν 

νευρώνες της αμυγδαλής. Όμως ο ιππόκαμπος και η αμυγδαλή δε φαίνεται να 

υποστηρίζουν άμεσα συνειδητό περιεχόμενο. Επομένως το κοιλιακό οπτικό 

μονοπάτι που χρειάζεται για να υπάρχει ειδικό συνειδητό περιεχόμενο 

επηρεάζει περιοχές που φαίνεται ότι δε χρειάζονται για συνειδητό 

περιεχόμενο. 

 

Η κατεύθυνση της επίδρασης δεν είναι όμως μονοσήμαντη. Όταν 

κατεβαίνουμε από ένα ιστιοπλοϊκό σκάφος που κουνιέται σε στερεό έδαφος, ο 

ορίζοντας φαίνεται να κουνιέται. Σε μια βραδινή αεροπορική πτήση, οι 

επιβάτες μπορούν να δουν την καμπίνα να γέρνει καθώς το αεροπλάνο 

προσγειώνεται, παρότι δε λαμβάνουν οπτικά σήματα για την κατεύθυνση του 

αεροπλάνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ασυνείδητα αιθουσαία σήματα (που 

προέρχονται από το εσωτερικό του αυτιού) διαμορφώνουν την οπτική εικόνα. 

Συμπερασματικά, συνειδητές εγκεφαλικές οπτικές δραστηριότητες 

μπορούν να επηρεάσουν ασυνείδητες και το αντίστροφο. 

 

1.1.2. Τυφλή Όραση (Blindsight). 

 

Φανταστείτε την ακόλουθη περίπτωση. Το υποκείμενο είναι ο D.B., ένας 

ασθενής που είχε κάνει αφαίρεση ενός μικρού μη κακοήθους όγκου από τον 

εγκέφαλο1. Ο όγκος είχε διεισδύσει στην περιοχή V1 και εφόσον οι 

πληροφορίες από το δεξί οπτικό πεδίο πηγαίνουν στο αριστερό εγκεφαλικό 

ημισφαίριο και αντίστροφα, η αφαίρεση του V1 στη μία πλευρά τον άφησε 
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τυφλό από το ένα ημιπεδίο (μία κατάσταση που ονομάζεται ημιανοψία – 

hemianopia). Όταν κοιτάζει ευθεία μπροστά και ένα αντικείμενο τοποθετείται 

στο τυφλό του ημιπεδίο δε μπορεί να το δει.  

 

Στο πείραμα δείχνουν στον D.B. ένα κύκλο γεμισμένο με μαυρόασπρες ρίγες 

στο υγιές οπτικό του ημιπεδίο. Φυσικά μπορεί εύκολα να πει αν οι ρίγες είναι 

οριζόντιες ή κατακόρυφες. Μετά ο κύκλος τοποθετείται στο τυφλό του 

ημιπεδίο. Ο ασθενής ισχυρίζεται ότι δε μπορεί να δει ούτε τον κύκλο ούτε τις 

ρίγες. Παρόλα αυτά ο πειραματιστής τον ενθαρρύνει να μαντέψει σε ποια 

κατεύθυνση είναι οι ρίγες. Ο ασθενής διαμαρτύρεται ότι κάτι τέτοιο είναι χωρίς 

νόημα γιατί δε βλέπει τίποτα. Παρόλα αυτά «μαντεύει» και είναι σωστός στο 

90-95% των περιπτώσεων. 

 

Η περίπτωση blindsight αναφέρεται σε μια νευρολογική κατάσταση όπου οι 

ασθενείς με βλάβη σε ένα οπτικό ημιπεδίο που οφείλεται σε αλλοιώσεις του 

φλοιού δείχνουν έμμεσα κάποια οπτική ευαισθησία4. Δηλαδή, ενώ ασθενείς με 

αλλοιώσεις στον πρωτοταγή ινιακό φλοιό (περιοχή V1) είναι κατά βάση τυφλοί 

(και ισχυρίζονται ότι δεν έχουν συνειδητή αντίληψη ερεθισμάτων) στο ένα 

οπτικό ημιπεδίο, έχουν παρόλα αυτά επίδοση πολύ καλύτερη από τυχαία 

όταν ανταποκρίνονται σε ερεθίσματα που τοποθετούνται στο τυφλό τους 

ημιπεδίο. Το φαινόμενο αυτό ανακαλύφθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 70 

και ονομάστηκε τυφλή όραση (blindsight) από τον Weiskrantz. 

 

Αρχικά η πιο κοινή εναπομένουσα ικανότητα που βρέθηκε να έχουν οι 

ασθενείς με blindsight ήταν η ικανότητα να εντοπίζουν, είτε δείχνοντας είτε με 

κινήσεις των ματιών, στόχους που παρουσιάζονταν στο τυφλό τους ημιπεδίο. 

Για παράδειγμα όταν τους ζητείται να «μαντέψουν», κάτω από τις κατάλληλες 

συνθήκες, την τοποθεσία ενός στόχου ο οποίος είχε προηγουμένως ανάψει 

στο τυφλό ημιπεδίο, μερικοί ασθενείς μαντεύουν την τοποθεσία σωστά σε 

περισσότερο από 50% των περιπτώσεων παρότι δεν αντιλαμβάνονται 

συνειδητά το στόχο. Αυτή η ικανότητα έχει εμφανιστεί και σε ασθενείς από 

τους οποίους έχει αφαιρεθεί τελείως ο ένας οπτικός φλοιός 

(hemidecorticated). Τα αποτελέσματα αυτά θα μπορούσαν να υπονοούν την 

ανάμειξη υποφλοιώδων δομών (subcortical involvement) στις εναπομένουσες 
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λειτουργίες αυτών των ασθενών. Όμως η συνέχιση της εξέτασης ασθενών με 

blindsight έδειξε ότι διατηρούν ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών από ανίχνευση 

κίνησης οπτικών ερεθισμάτων και διαχωρισμό μήκους κύματος ως ενδείξεις 

για σημασιολογικό priming όταν οι λέξεις παρουσιάζονται στο τυφλό ημιπεδίο. 

Παρότι είναι ακόμα υπό συζήτηση και αμφισβήτηση, η επίδοση των ασθενών 

με blindsight πρέπει να υπονοεί ότι η οπτική πληροφορία μπορεί να φτάνει 

στον εξωταινιωτό οπτικό φλοιό από μονοπάτια που δεν εξαρτώνται από την 

επεξεργασία στην περιοχή V1. Έχει έτσι υποστηριχθεί ότι το μονοπάτι που 

πηγαίνει από το μάτι απευθείας στα άνω διδύμια (superior colliculus) και από 

εκεί σε ανώτερες φλοιικές δομές κυρίως του βρεγματικού λοβού (αρχαιότερη 

φυλογενετικά οπτική οδός) είναι υπεύθυνο για την ικανότητα εντόπισης 

στόχων στο τυφλό ημιπεδίο. Οπτικές προβολές από υποφλοιώδεις δομές, και 

ειδικά από το προσκέφαλο του θαλάμου, μπορεί να προβάλουν όχι μόνο στον 

βρεγματικό αλλά και στον κροταφικό φλοιό. Επιπρόσθετα, υπάρχουν 

πρόσφατες ανατομικές ενδείξεις από μακάκους πιθήκους που αποδεικνύουν 

άμεση εισαγωγή πληροφορίας από τα κωνία και τις ενδιάμεσες στοιβάδες του 

έξω γονατώδους σώματος (LGN) στην έσω κροταφική MT περιοχή του 

οπτικού φλοιού (ευαίσθητη στην κίνηση). 

 

Ωστόσο, πέρα από την ικανότητα κίνησης (χεριού ή σακκαδικών κινήσεων 

των ματιών) παρατηρήθηκαν και άλλες διαφορετικές υπολειπόμενες 

ικανότητες που εκδηλώνουν ασθενείς με blindsight που δεν χαρακτηρίζονται 

από πλήρη απουσία συνείδησης. Για παράδειγμα μερικοί ασθενείς 

μπορούν να ξεχωρίζουν την κατεύθυνση της κίνησης ενός ερεθίσματος που 

παρουσιάζεται στο τυφλό τους ημιπεδίο και επιπλέον αναφέρουν την 

εμπειρία της αίσθησης αυτού του ερεθίσματος – εμπειρία όμως ποιοτικά 

διαφορετική από την αίσθηση της όρασης του ερεθίσματος. Δηλαδή οι 

ασθενείς αναφέρουν ότι «δεν είδαν» αλλά «είχαν την αίσθηση» ότι κάτι 

κινήθηκε μπροστά τους. Αυτό το είδος του blindsight (awareness without 

seeing) ενδέχεται να συνδέεται με λειτουργίες ανταπόκρισης σε κίνδυνο και 

μπορεί να εξαρτάται από τη δομική και λειτουργική ακεραιότητα της ομόλογης 

για τον άνθρωπο περιοχής ΜΤ των πιθήκων (που συχνά αναφέρεται ως 

περιοχή V5) που είναι γνωστό ότι υπηρετεί την επεξεργασία της οπτικής 

κίνησης. Με δεδομένο ότι πρόσφατες έρευνες fMRI σε ανθρώπους έχουν 
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δείξει αυξημένη ενεργοποίηση σε μερικές περιοχές του ανθρώπινου ΜΤ 

συμπλόκου τόσο ετερόπλευρα όσο και ομόπλευρα με κίνηση του 

ερεθίσματος, η εναπομένουσα αυτή ικανότητα μπορεί να υποστηρίζεται εν 

μέρει και από το μη κατεστραμμένο ημισφαίριο. 

 

Οι Gelder και Weiskranz επέκτειναν το εύρος των ασυνείδητων αντιληπτικών 

διεργασιών που είναι εφικτές σε ασθενείς με τυφλή όραση δείχνοντας ότι ο 

ασθενής G.Y. (του οποίου η φήμη είναι ανάλογη με τη φήμη του H.M. στον 

τομέα της αμνησίας) ήταν ικανός να διακρίνει συναισθηματικές εκφράσεις 

προσώπων σε δοκιμασίες επιβεβλημένης επιλογής5. Εκμεταλλευόμενοι αυτό 

το συμπεριφορικό αποτέλεσμα, οι παραπάνω ερευνητές, χρησιμοποίησαν 

fMRI για να δείξουν ότι αυτή η έκφανση συναισθηματικής τυφλής όρασης 

(affective blindsight performance) σχετίζεται με δραστηριότητα σε ένα 

μονοπάτι ανεξάρτητο από αυτό του γονατώδους σώματος - δικτυωτού φλοιού 

– διδυμίων – θαλάμου – αμυγδαλής (extra-geniculo-striate-colliculo-thalamo-

amygdala) και από την ατρακτοειδή περιοχή αναγνώρισης προσώπων 

(fusiform face area) που βρίσκεται στο κοιλιακό μονοπάτι. Μάλιστα, η 

ασυνείδητη οπτική διεργασία που ανακαλύφθηκε σε ασθενείς με τυφλή όραση 

είναι ενεργή και σε υγιή υποκείμενα που δεν έχουν καμία εγκεφαλική βλάβη. 

Ένας τρόπος για να την παρατηρήσει κανείς είναι χρησιμοποιώντας 

δοκιμασίες καλυμμένων ή «υποσυνείδητων» οπτικών ερεθισμάτων, στα οποία 

το ερέθισμα αναβοσβήνει πολύ σύντομα επί του οπτικού βοθρίου (foveally) 

για δεκάδες χιλιοστά του δευτερολέπτου και κατόπιν ακολουθείται αμέσως 

από ένα δεύτερο ερέθισμα, το οποίο δεν επιτρέπει τη συνειδητή αντίληψη του 

πρώτου. Οι Whalen και συνεργάτες χρησιμοποίησαν μια τέτοια δοκιμασία και 

κάλυπταν μια πρώτη φοβισμένη ή ουδέτερη μορφή, η οποία παρουσιαζόταν 

για 33 msec με μια δεύτερη ουδέτερη μορφή που παρουσιαζόταν για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (167 msec). Παρότι τα υποκείμενα δεν 

αντιλαμβανόταν συνειδητά την πρώτη κεκαλυμμένη μορφή, το fMRI έδειξε 

αύξηση της νευρωνικής δραστηριότητας στην αμυγδαλή στην περίπτωση της 

φοβισμένης μορφής σε σχέση με την ουδέτερη. 

 
Το μοντέλο της τυφλής όρασης και η επέκτασή του σε υγιή υποκείμενα 

υπογραμμίζουν κατά τον Naccache τη σημασία του νεοφλοιού στη συνειδητή 
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οπτική επεξεργασία αποδεικνύοντας ότι υποφλοιικά μονοπάτια είναι ικανά να 

επεξεργαστούν οπτικές πληροφορίες απουσία φαινομενικής συνειδητότητας.  

 

Από την άλλη πλευρά ο Zeki υποστηρίζει ότι ο GY παρά την τύφλωση του 

(που οφειλόταν σε βλάβη στο V1) είχε συνειδητή όραση λόγω της απευθείας 

εισαγωγής των οπτικών ερεθισμάτων στον V5 για αντικείμενα που κινούνται 

πολύ γρήγορα6. 

 

1.1.3. Μελετώντας αυτή καθαυτή τη συνείδηση. 

 
Πώς ξέρουμε ότι αυτή καθαυτή η συνειδητή δραστηριότητα προκαλεί 

εκτεταμένες αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών; 

Μήπως μη συνειδητές δραστηριότητες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα; Σήμερα 

ολοένα και αυξανόμενη βιβλιογραφία συγκρίνει την εγκεφαλική δραστηριότητα 

σε συνειδητά και μη συνειδητά ερεθίσματα2. Ακριβείς πειραματικές συγκρίσεις 

μας επιτρέπουν να θέσουμε το ερώτημα τι προκαλεί αυτή καθαυτή η 

συνειδητότητα. 

 

Πολλές τεχνικές επιτρέπουν τη σύγκριση μεταξύ συνειδητών και μη 

συνειδητών ερεθισμάτων. Στην τεχνική οπτικής κάλυψης εικόνας (visual 

optical masking), μία εικόνα στόχος ακολουθείται αμέσως από μια 

«ανακατεμένη» (scrambled) εικόνα χωρίς να μπλοκάρει φυσικά το οπτικό 

πεδίο αλλά κάνει την εικόνα ασυνείδητη. Ο διοφθάλμιος ανταγωνισμός έχει 

χρησιμοποιηθεί για τον ίδιο λόγο: δείχνει ότι όταν δύο ανταγωνιστικά οπτικά 

ερεθίσματα φτάνουν στα δύο μάτια, μόνο το ένα μπορεί να γίνει συνειδητά 

αντιληπτό σε κάθε δεδομένη στιγμή. Τελευταία, πολλές μελέτες έχουν δείξει το 

φαινόμενο της «inattentional blindness» κατά το οποίο όταν η προσοχή είναι 

στραμμένη σε ένα οπτικό γεγονός (π.χ. τις πάσες μεταξύ των παιχτών μιας 

ομάδας μπάσκετ) παρεμποδίζεται η συνειδητή αντίληψη μιας άλλης 

δραστηριότητας στο κέντρο του οπτικού πεδίου (π.χ. ένας άντρας που 

περπατάει φορώντας στολή γορίλα). Οι μελέτες αυτές δείχνουν γενικά ότι τα 

μη συνειδητά ερεθίσματα προκαλούν τοπική δραστηριότητα στον αισθητικό 

φλοιό. 
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Αλλά ποια είναι η χρησιμότητα της συνειδητότητας, όταν και μη συνειδητά 

ερεθίσματα μπορούν να καταγράφονται στον εγκέφαλο. Οι Dahene et al. 

έδειξαν ότι, ακόμα και όταν είναι ασυνείδητες, οπτικές λέξεις ενεργοποιούν 

περιοχές του οπτικού φλοιού που είναι γνωστό ότι έχουν να κάνουν με την 

επεξεργασία λέξεων. Τα ίδια ερεθίσματα όταν είναι συνειδητά προκαλούν 

εκτεταμένη πρόσθετη δραστηριότητα σε μετωποβρεγματικές περιοχές. Αυτό 

το γενικό αποτέλεσμα έχει επαναληφθεί πολλές φορές χρησιμοποιώντας την 

όραση, την αφή, την αίσθηση του πόνου και συνειδητές ή αυτόματες 

δραστηριότητες. Όλα μαζί τα ευρήματα συνηγορούν στο ότι η συνειδητότητα 

ενέχει διάδοση της ενεργοποίησης πέρα από τις αισθητικές περιοχές 

στον οπίσθιο εγκέφαλο. 

 

Συμπληρωματικά ευρήματα έρχονται και από μελέτες από καταστάσεις 

έλλειψης συνειδητότητας. Σε βαθύ ύπνο, ακουστικά ερεθίσματα ενεργοποιούν 

μόνο τον πρωτοταγή ακουστικό φλοιό. Στην κατάσταση φυτού που ακολουθεί 

μια εγκεφαλική βλάβη, ερεθίσματα που είναι κανονικά δυνατά ή οδυνηρά 

ενεργοποιούν μόνο τους πρωτοταγείς αισθητικούς φλοιούς. «Φυσιολογική» 

συνείδηση φαίνεται να είναι απαραίτητη για τη διάδοση της αισθητικής 

ενεργοποίησης. 

 

1.2. Ασθενείς με διατομή του μεσολοβίου 

 

Σε σοβαρές περιπτώσεις επιληψίας, τη δεκαετία του 1960 εφαρμοζόταν 

συχνά μία δραστική εγχείρηση διαχωρισμού των δύο ημισφαιρίων ώστε να 

προλαμβάνεται η διασπορά των επιληπτικών κρίσεων από τη μία πλευρά 

στην άλλη1. Σε μερικούς ασθενείς μόνο το μεσολόβιο, ή μέρος αυτού κοβόταν, 

σε άλλους κοβόταν και ο μικρός πρόσθιος σύνδεσμος και ο σύνδεσμος του 

υποθαλάμου. Περιέργως, όλοι αυτοί οι ασθενείς αναρρώνανε καλά και 

έμοιαζαν ικανοί να ζήσουν μια σχετικά φυσιολογική ζωή. Δοκιμασίες έδειχναν 

ότι ο χαρακτήρας τους ήταν πρακτικά αναλλοίωτος και το ίδιο και το IQ τους. 

Όμως στην αρχή της δεκαετίας του 60 μερικά προσεκτικά σχεδιασμένα 

πειράματα εξέτασαν τα δύο ημισφαίρια χωριστά. Οι δραματικές συνέπειες της 
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έλλειψης σύνδεσης που διαπιστώθηκαν και η ερευνητική δουλειά που 

ακολούθησε οδήγησαν στην απονομή του βραβείου Nobel στο ψυχοβιολόγο 

Roger Sperry. 

 

Όπως είναι γνωστό, πληροφορίες από το δεξί οπτικό ημιπεδίο πηγαίνουν στο 

αριστερό ημισφαίριο (και αντίστροφα), πληροφορίες από το δεξί αυτί πάνε στο 

αριστερό ημισφαίριο (και αντίστροφα), και το δεξί μέρος του σώματος παίρνει 

εντολές για κίνηση από το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου (και 

αντίστροφα). Ξέροντας αυτά, είναι δυνατό να σχεδιάσει κανείς πειραματικές 

συνθήκες που θα βεβαιώνουν ότι μία πληροφορία πηγαίνει μόνο στο ένα 

ημισφαίριο, και η απόκριση που λαμβάνεται προέρχεται μόνο από το ένα 

ημισφαίριο.  

 

Το 1961 ο νευροεπιστήμονας Michael Gazzaniga έκανε πρώτος πειράματα με 

αυτή τη διαδικασία σε έναν ασθενή W.J. που είχε υποστεί διατομή του 

μεσολοβίου. Σε ένα τυπικό πείραμα, ο ασθενής καθόταν μπροστά σε μία 

οθόνη, η οποία ήταν μοιρασμένη στα δύο, και κάρφωνε τα μάτια του στο 

κέντρο. Λέξεις ή εικόνες αναβόσβηναν σε ένα από τα οπτικά πεδία, 

στέλνοντας έτσι πληροφορίες στο ένα μόνο ημισφαίριο. Ο ασθενής 

ανταποκρινόταν προφορικά, ή χρησιμοποιώντας το ένα ή το άλλο χέρι του για 

να δείξει την απάντηση. Αν η εικόνα ενός αντικειμένου αναβόσβηνε στο δεξί 

οπτικό πεδίο ο ασθενής μπορούσε να πει ποιο ακριβώς ήταν το αντικείμενο 

(εφόσον στους περισσότερους ανθρώπους το κέντρο του λόγου είναι 

εστιασμένο στο αριστερό ημισφαίριο). Αλλά αν αναβόσβηνε στο αριστερό 

ημιπεδίο δε μπορούσε να απαντήσει προφορικά. Με άλλα λόγια, το αριστερό 

ημιπεδίο, με την ικανότητά του να μιλάει, ήξερε τη σωστή απάντηση μόνο 

όταν η εικόνα παρουσιαζόταν στη δεξιά μεριά. Σε ένα φυσιολογικό άτομο η 

πληροφορία θα διαβιβαζόταν από το δεξί στο αριστερό ημισφαίριο αλλά σε 

ασθενείς με διατομή του μεσολοβίου αυτό δεν ήταν δυνατό. Το ενδιαφέρον 

είναι ότι το δεξί ημισφαίριο μπορούσε να επικοινωνήσει με άλλους τρόπους. 

Έτσι εάν ένας σωρός από αντικείμενα δινόταν εκτός οπτικού πεδίου στο 

αριστερό χέρι, αυτό το χέρι μπορούσε να επιλέξει το αντικείμενο που είχε δει 

στο αριστερό οπτικό πεδίο. 
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Οι δοκιμασίες μπορούσαν να γίνουν και ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, όταν ο 

ασθενείς καλείτο να πει τι είχε δει μπορεί να απαντούσε «μπουκάλι», ενώ το 

αριστερό χέρι διάλεγε ένα σφυρί. Όταν το σήμα ενός δολαρίου εμφανιζόταν 

στο αριστερό ημιπεδίο και ένα ερωτηματικό στο δεξί, ο ασθενής ζωγράφιζε 

ένα δολάριο, αλλά όταν τον ρωτούσαν τι ζωγράφισε έλεγε ένα ερωτηματικό. 

Όπως το έθεσε ο Sperry το ένα ημισφαίριο δεν ήξερε τι έκανε το άλλο. Επίσης 

το ένα ημισφαίριο θυμόταν τι είχε δει, αλλά οι μνήμες αυτές δεν ήταν 

προσβάσιμες στο άλλο. Έτσι το αριστερό χέρι μπορούσε να διαλέξει το ίδιο 

αντικείμενο μία ώρα αργότερα, αλλά το άτομο (δηλ. το ομιλούν αριστερό 

ημισφαίριο) ακόμα αρνιόταν οποιαδήποτε γνώση για αυτό. Για τον Sperry 

ένας ασθενής με διατομή του μεσολοβίου ήταν ουσιαστικά δύο συνειδητά 

άτομα. 

 

Ο Gazzaniga ανακάλυψε αργότερα αυτό που ονόμασε «μεταφραστή» στο 

αριστερό ημισφαίριο. Σε μία δοκιμασία, η φωτογραφία του ποδιού μιας κότας 

αναβόσβησε στο αριστερό ημισφαίριο και μια χιονισμένη εικόνα στο δεξί. Από 

μία σειρά εικόνων ο ασθενής επέλεξε ως συναφή ένα φτυάρι με το αριστερό 

χέρι και μία κότα με το δεξί. Όταν ρωτήθηκε γιατί, απάντησε ότι το πόδι της 

κότας πάει με την κότα και το φτυάρι είναι για να καθαρίζει κανείς τις 

ακαθαρσίες της κότας. Αυτού του είδους η confabulation ήταν συχνή, ιδιαίτερα 

σε πειράματα με συγκινήσεις. Αν μία σκηνή συγκινησιακά έντονη 

παρουσιαζόταν στο δεξί ημισφαίριο, όλο το σώμα αντιδρούσε ανάλογα 

εκδηλώνοντας π.χ. κοκκίνισμα, άγχος, φόβο, κ.λ.π. Όταν το άτομο ρωτιόταν 

γιατί έχει αυτή την αντίδραση, το αριστερό ημισφαίριο έφτιαχνε πάντα μια 

δικαιολογία. Ο Cazzaniga υποστήριξε για αυτό το λόγο ότι μόνο το αριστερό 

ημισφαίριο έχει υψηλού βαθμού συνείδηση.  
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1.3. Αλλοιωμένη συνείδηση που οφείλεται σε «μη 

φυσιολογική» λειτουργία του εγκεφάλου λόγω 

εγκεφαλικών βλαβών, χρήσης ουσιών, ύπνωσης, 

διέγερσης. 

 
Πώς είναι άραγε να μη προσέχει κανείς ότι δεν προσέχει το μισό κόσμο; Πώς 

είναι να είναι κανείς τυφλός και να νομίζει ότι βλέπει; Πώς είναι να αιωρείται 

στο παρόν χωρίς μνήμη1;  

 

Ο Ramachandran περιγράφει διάφορες τέτοιες καταστάσεις ασθενών7. Ένας 

ερασιτέχνης αθλητής έχασε το χέρι του σε ένα ατύχημα με τη μοτοσικλέτα, 

εξακολουθεί όμως να αισθάνεται ένα «χέρι-φάντασμα» και επί πλέον να 

αισθάνεται έντονα ότι το χέρι που έχασε κινείται.  

 

Μια καθηγήτρια έπαθε εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο, που προκάλεσε 

παράλυση του αριστερού ημιμορίου του σώματός της. Εν τούτοις, η 

καθηγήτρια επιμένει ότι το αριστερό της χέρι δεν είναι παράλυτο. Όταν τη 

ρωτήσουν σε ποιον ανήκει το χέρι που βρίσκεται δίπλα της, ισχυρίζεται ότι 

ανήκει στον αδελφό της. 

 

Ένας νεαρός που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι σε αυτοκινητιστικό 

ατύχημα ισχυρίστηκε αμέσως μετά το ατύχημα ότι ο πατέρας του και η μητέρα 

του ήταν σωσίες που έμοιαζαν απόλυτα με τους πραγματικούς του γονείς. Ο 

νεαρός αναγνώριζε τα πρόσωπα των γονιών του, όμως του φαινόταν 

παράξενα, άγνωστα. 

 

Κανένας από τους ανθρώπους αυτούς δεν είναι «τρελός» και το να πήγαιναν 

στο ψυχίατρο θα ήταν χάσιμο χρόνου. Αντίθετα όλοι είχαν υποστεί βλάβη σε 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου, η οποία προκαλεί αλλόκοτες αλλά 

πολύ χαρακτηριστικές αλλαγές στη συμπεριφορά. Ασθενείς σαν αυτούς 

ακούνε φωνές, νιώθουν τα μέλη τους που λείπουν, αρνούνται τα αυτονόητα, 

έχουν μεγάλες και ασυνήθιστες απαιτήσεις από τους ανθρώπους και τον 
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κόσμο στον οποίο ζούμε όλοι μας, ωστόσο, συνήθως έχουν διαύγεια, είναι 

λογικοί και δεν είναι περισσότερο τρελοί από εμάς τους υπόλοιπους. 

 

Στην εργασία που ακολουθεί επιχειρείται μια εκλεκτική περιγραφή 

μελετημένων περιπτώσεων όπου μεταβολή της λειτουργίας του εγκεφάλου 

έχει οδηγήσει σε αλλοίωση της συνείδησης με χαρακτηριστικά εντυπωσιακά 

συμπτώματα συμπεριφοράς. Η σύνδεση συμπτωμάτων με την αιτία που τα 

προκαλεί (τι δε λειτουργεί φυσιολογικά στον εγκέφαλο) δίνει χρήσιμες 

πληροφορίες και για το πώς προκύπτει η συνείδηση σε φυσιολογικές 

συνθήκες. 
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2. Περιπτώσεις καταστάσεων αλλοιωμένης 

συνείδησης 

2.1. Vegetative State 

 

Η σύγχρονη πρόοδος στην ιατρική φροντίδα έχει αυξήσει τον αριθμό των 

ατόμων που επιβιώνουν μετά από σοβαρές βλάβες στον εγκέφαλο8. Οι 

γιατροί μπορούν να σώσουν τη ζωή πολλών ασθενών που έχουν 

τραυματιστεί στον εγκέφαλο (συχνά μετά από αυτοκινητιστικό ατύχημα) ή 

έχουν βλάβες εξαιτίας απουσίας οξυγόνου (για παράδειγμα μετά από 

καρδιακή ανακοπή ή πνιγμό) αλλά αν η βλάβη είναι εκτεταμένη, το θύμα 

μπορεί να πέσει σε κώμα. Ασθενείς σε αυτή την κατάσταση δεν ανοίγουν τα 

μάτια τους και στην καλύτερη περίπτωση κάνουν μόνον κάποιες 

αντανακλαστικές κινήσεις των άκρων τους. Το κώμα διαρκεί σπάνια 

περισσότερο από δύο με πέντε εβδομάδες. Στην περίπτωση επανάκτησης της 

συνείδησης μετά από το κώμα αυτό συμβαίνει συνήθως μέσα σε μερικές 

μέρες. Άλλοι πάλι ασθενείς πεθαίνουν, ενώ μερικοί δε ξυπνάνε ποτέ από το 

κώμα και παραμένουν χωρίς συνείδηση σε μία κατάσταση που αναφέρεται 

ως κατάσταση φυτού (vegetative state – VS). 

 

Η συνείδηση είναι μια πολύπλευρη έννοια που για τους σκοπούς αυτής της 

ενότητας μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει δύο βασικά συστατικά: την 

επίγνωση (awareness) του περιβάλλοντος και του εαυτού (δηλ. το 

περιεχόμενο της συνείδησης) και την εγρήγορση (wakefulness) δηλαδή το 

επίπεδο της συνείδησης9. Το παρακάτω σχήμα είναι μια υπεραπλουστευμένη 

αναπαράσταση των δύο βασικών συστατικών της συνείδησης. Του επιπέδου 

συνείδησης (δηλ. της εγρήγορσης) και του περιεχομένου της συνείδησης (δηλ. 

της επίγνωσης ή εμπειρίας). Σε φυσιολογικές καταστάσεις (μπλε χρώμα), το 

επίπεδο και το περιεχόμενο της συνείδησης έχουν θετική συσχέτιση (με 

εξαίρεση τα όνειρα κατά τη διάρκεια του REM ύπνου). Ασθενείς σε 

παθολογικό ή φαρμακευτικό κώμα (δηλαδή γενική αναισθησία) είναι 

αναίσθητοι επειδή δε μπορούν να «ξυπνήσουν» (ροζ χρώμα). Καταστάσεις 
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αποσύνδεσης της συνείδησης (δηλ. ασθενείς που είναι φαινομενικά ξύπνιοι 

αλλά δεν παρέχουν καμία ένδειξη εθελούσιας συμπεριφοράς), όπως είναι η 

κατάσταση «φυτού», προσφέρουν μοναδική ευκαιρία να μελετήσει κανείς τις 

εγκεφαλικές λειτουργίες που συνδέονται με την επίγνωση.  

 

 

 
Σχήμα 1: Υπεραπλουστευμένο σχήμα των δύο βασικών συστατικών της συνείδησης: του 
επιπέδου της συνείδησης (δηλ. της εγρήγορσης) και του περιεχομένου της συνείδησης (δηλ. 
επίγνωσης της εμπειρίας). Σε φυσιολογικές καταστάσεις υπάρχει θετική συσχέτιση 
περιεχόμενου και επίπεδου (με εξαίρεση τη δραστηριότητα των ονείρων κατά τη διάρκεια του 
REM ύπνου) (γαλάζιο). Ασθενείς σε παθολογικό ή φαρμακευτικό κώμα (δηλ. γενική 
αναισθησία) έχουν έλλειψη συνείδησης γιατί δε μπορούν να ξυπνήσουν (ροζ). Καταστάσεις 
μη συσχέτισης επιπέδου-περιεχομένου συνείδησης (δηλ. ασθενείς που φαίνεται να είναι 
ξύπνιοι αλλά δε δείχνουν καμία ένδειξη ηθελημένης συμπεριφοράς και επικοινωνίας με το 
περιβάλλον τους), όπως οι ασθενείς σε κατάσταση φυτού (μωβ) προσφέρουν μια μοναδική 

δυνατότητα να μελετήσει κανείς τα νευρωνικά αντίστοιχα της επίγνωσης
9
. 

 

Οι κλινικοί γιατροί που ειδικεύονται στη φροντίδα ασθενών με σοβαρούς 

εγκεφαλικούς τραυματισμούς είναι εξοικειωμένοι με τα κλινικά χαρακτηριστικά 

του κώματος (coma) και της κατάστασης φυτού (vegetative state - VS)10. Και 

οι δύο αυτές καταστάσεις χαρακτηρίζονται από πλήρη έλλειψη 

συμπεριφορικών σημάτων επίγνωσης του εαυτού και του περιβάλλοντος. Η 

VS μπορεί να διακριθεί από το κώμα από το αυθόρμητο ή προκαλούμενο 

άνοιγμα το ματιών που συμβαίνει στη VS και όχι στο κώμα. Το άνοιγμα των 

ματιών σηματοδοτεί ότι ο δικτυωτός σχηματισμός είναι ενεργός οδηγώντας 

έτσι σε μία κατάσταση εγρήγορσης αλλά χωρίς επίγνωση. Η VS διακρίνεται 
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επίσης από το κώμα από την παρουσία αυτόματων λειτουργιών του σώματος 

όπως η αναπνοή, ο καρδιακός ρυθμός και η θερμοκρασιακή ομοιόσταση. 

 

Τα κριτήρια για να διαγνωστεί κλινικά ένας ασθενής στην κατάσταση φυτού 

είναι τα ακόλουθα11: 

 

 Καμία ένδειξη επίγνωσης του εαυτού ή του περιβάλλοντος και 

ανικανότητα για αλληλεπίδραση με τους άλλους. 

 Καμία ένδειξη διατηρήσιμης, επαναλήψιμης εκούσιας συμπεριφορικής 

απόκρισης σε ερεθίσματα οπτικά, ακουστικά, αφής ή κινδύνου. 

 Καμία ένδειξη λεκτικής αντίληψης ή έκφρασης. 

 Ύπαρξη σταδίων ενδιάμεσης εγρήγορσης που εκδηλώνονται με 

κύκλους ύπνου/εγρήγορσης.  

 Διατήρηση σε ικανοποιητικό βαθμό των αυτόνομων λειτουργιών του 

υποθαλάμου και του εγκεφαλικού στελέχους ώστε να υποστηρίζεται η 

επιβίωση με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. 

 Απουσία ελέγχου εντέρου και κύστης. 

 Διατήρηση σε κάποιο βαθμό των αντανακλαστικών. 

 

Ακόμα και για τους ειδικούς, η κατάσταση φυτού είναι πολύ προβληματική. 

Δείχνει πως τα δύο συστατικά της συνείδησης μπορεί να διαχωριστούν 

τελείως: η εγρήγορση παραμένει ανέπαφη, αλλά η επίγνωση που 

συμπεριλαμβάνει όλες τις σκέψεις και τα συναισθήματα έχει χαθεί8. Οι 

ασθενείς που βρίσκονται στην κατάσταση φυτού έχουν κύκλους 

ύπνου/εγρήγορσης. Κατά το χρονικό διάστημα που φαίνεται ότι είναι ξύπνιοι, 

μπορεί τα μάτια τους να είναι ανοιχτά και πολλές φορές να περιφέρουν το 

βλέμμα τους σε διάφορα μέρη. Άλλες φορές κρατούν τα μάτια τους κλειστά και 

φαίνονται σα να κοιμούνται, παρότι μπορεί να τα ανοίξουν και να τα 

κουνήσουν όταν κάποιος τους ακουμπήσει ή τους μιλήσει. Οι ασθενείς αυτοί 

συνήθως αναπνέουν χωρίς τεχνική υποστήριξη και μπορούν να κάνουν 

ποικιλία αυθόρμητων κινήσεων (όπως κατάποση, κλάμα, χαμόγελο, κράτημα 

χεριού κάποιου άλλου, αναστεναγμό, τρίξιμο δοντιών) αλλά αυτές οι κινήσεις 

είναι πάντα αντανακλαστικές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα εθελούσια 

συμπεριφορά. Συνήθως οι ασθενείς δεν εστιάζουν τη ματιά τους σε κάτι για 
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μεγάλο διάστημα, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να παρακολουθήσουν 

ένα αντικείμενο που κινείται ή να γυρίσουν προς το μέρος ενός δυνατού 

θορύβου. 

 

Η πιο πολλά υποσχόμενη μέθοδος για τη μελέτη της VS είναι η λειτουργική 

νευροαπεικόνιση. Μελέτες με τη χρήση τομογραφίας εκπομπής ποζιτρονίων 

(PET) έδειξαν ότι η μεταβολική δραστηριότητα του εγκεφάλου (όπως 

προκύπτει από την κατανάλωση γλυκόζης) είναι μειωμένη στη VS περίπου 

στο μισό της φυσιολογικής. Τα πειράματα αυτά πρώτο-πραγματοποιήθηκαν 

στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από την ομάδα του Fred Plum στο Cornell 

και έκτοτε έχουν επανειλημμένα επαληθευτεί από διάφορες ομάδες. Παρόλα 

αυτά για μερικούς ασθενείς που τελικά θεραπεύονται από την κατάσταση 

φυτού η ανάρρωση δε συνοδεύεται από σημαντικές μεταβολές στο γενικό 

εγκεφαλικό μεταβολισμό τους. 

 

Επιπλέον, οι Laureys και συνεργάτες παρατήρησαν ότι κάποιοι υγιείς 

εθελοντές είχαν τιμές συνολικού εγκεφαλικού μεταβολισμού συγκρίσιμες με 

αυτές που έχουν ασθενείς σε κατάσταση φυτού, ενώ ο Schiff, αναφέρει ότι 

μερικοί ασθενείς σε κατάσταση φυτού είχαν φλοιικό μεταβολισμό κοντά στις 

φυσιολογικές τιμές. Επομένως, η μέτρηση του γενικού επιπέδου της 

κατανάλωσης ενέργειας στον εγκέφαλο δε μπορεί να αποτελέσει ένδειξη για 

την παρουσία επίγνωσης. 

 

Μία ομάδα ωστόσο, εντόπισε περιοχές στον εγκέφαλο οι οποίες φαίνεται να 

είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την ανάδυση της επίγνωσης. Συγκρίνοντας 

ασθενείς σε κατάσταση φυτού με μεγάλες ομάδες υγιών εθελοντών, οι 

Laureys και συνεργάτες βρήκαν σημαντική έλλειψη μεταβολικής 

δραστηριότητας στο ευρύ δίκτυο των συνειρμικών πολυαισθητικών φλοιών 

(widespread network of polymodal associative cortices) (που βρίσκονται στον 

μετωπιαίο και βρεγματικό λοβό του εγκεφάλου) που εμπλέκονται στη 

γνωσιακή επεξεργασία των αισθητικών πληροφοριών. Έδειξαν ότι η 

επίγνωση σχετίζεται επίσης με τη λειτουργική διασύνδεση μέσα σε αυτό το 

μέτωπο-βρεγματικό δίκτυο και με τα κέντρα που βρίσκονται πιο βαθιά στον 

εγκέφαλο και ιδιαίτερα τον θάλαμο. Στους ασθενείς σε κατάσταση φυτού, οι 
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μακρινές συνδέσεις ανάμεσα στους φλοιούς καθώς επίσης και οι συνδέσεις 

μεταξύ των φλοιών και του θαλάμου φαινόταν να έχουν διακοπεί. Επιπλέον, 

ανάρρωση από την κατάσταση φυτού συνοδευόταν από λειτουργική 

ανάκαμψη του μετωπο-βρεγματικού δικτύου και των συνδέσεών του. 

 

Οι Laureys και συνεργάτες, μελέτησαν επίσης την αντίληψη του πόνου από 

ηλεκτρικά ερεθίσματα στο χέρι (που σε υγιή άτομα δημιουργούσε την αίσθηση 

του πόνου) χρησιμοποιώντας PET για να μετράνε τη ροή αίματος στον 

εγκέφαλο. Τόσο στα άτομα στην κατάσταση φυτού, όσο και στα υγιή, τα 

αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει δραστηριότητα στο εγκεφαλικό στέλεχος, 

στο θάλαμο και στον πρωτοταγή σωματοαισθητικό φλοιό που λαμβάνει τις 

πληροφορίες από τα περιφερικά νεύρα. Στους ασθενείς σε VS όμως, όλος ο 

υπόλοιπος εγκέφαλος δεν ανταποκρινόταν. Η μικρή φλοιική περιοχή που 

ανταποκρινόταν ήταν απομονωμένη και αποκομμένη από τον υπόλοιπο 

εγκέφαλο, και ειδικά από τα δίκτυα που πιστεύεται ότι είναι κρίσιμα για τη 

συνειδητή αντίληψη του πόνου. 

 

2.2. Κατάσταση Ελάχιστης Συνειδητότητας (Minimally 

Conscious State) 

 

Δεν υπάρχει συμφωνία για το πού βρίσκονται τα όρια της συνείδησης ούτε και 

για το αν υπάρχουν τέτοια όρια. Έτσι κλινικοί ορισμοί της συνειδητότητας ή μη 

είναι αναπόφευκτα αυθαίρετοι. Πρόσφατα, μία κατάσταση σοβαρά 

αλλοιωμένης συνείδησης έχει περιγραφεί, η οποία χαρακτηρίζει τα όρια 

μεταξύ της κατάστασης «φυτού» (vegetative state) και της «φυσιολογικής» 

συνείδησης. Η κατάσταση αυτή αναφέρεται ως κατάσταση ελάχιστης 

συνειδητότητας (minimally conscious state - MCS) και διαφέρει από την 

κατάσταση φυτού λόγω της παρουσίας ελάχιστων αλλά διακριτών 

συμπεριφορικών ενδείξεων επίγνωσης (awareness) του εαυτού ή του 

περιβάλλοντος10. 
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Από κλινικής άποψης, τρία βασικά προβλήματα περιορίζουν την αξιολόγηση 

ασθενών με διαταραχές στη συνείδηση (disorders of consciousness – DOC). 

Πρώτον, οι βασικοί όροι που περιγράφουν τη συνείδηση είναι διφορούμενοι. 

Για παράδειγμα, οι όροι εγρήγορση (wakefulness), alertness, επίγνωση 

(awareness), προσοχή (attention) χρησιμοποιούνται συχνά χωρίς διάκριση 

για να περιγράψουν διαφορετικές πτυχές της συνείδησης. Δεύτερον, οι κρίσεις 

σχετικά με το επίπεδο της συνείδησης εξαρτώνται από συμπεριφορικές 

παρατηρήσεις. Αυτό μπορεί να καταλήξει σε λάθη γιατί η συμπεριφορά δε 

συνδέεται άμεσα με τη συνείδηση.  

 

Το τρίτο και ίσως πιο ενδιαφέρον πρόβλημα που σχετίζεται με την αξιολόγηση 

της συνείδησης έχει να κάνει με τον τρόπο μετάπτωσης από κατάσταση σε 

κατάσταση. Παραδοσιακά, η μετάβαση από μία κατάσταση απουσίας 

συνείδησης σε μία κατάσταση συνειδητή έχει ειδωθεί ως γραμμική 

συνάρτηση. Το γραμμικό αυτό μοντέλο προϋποθέτει ότι οι καταστάσεις 

απουσίας συνείδησης και παρουσίας συνείδησης είναι στατικές καταστάσεις 

που διαχωρίζονται από ένα αυστηρά καθορισμένο όριο. Η μετάπτωση από 

την έλλειψη συνείδησης στη συνειδητότητα συμβαίνει απότομα όταν ένα 

κρίσιμο όριο ξεπερνάται και αναδύεται η συνείδηση. 

 

Αντίθετα με αυτό το μοντέλο, η σχέση μεταξύ απουσίας και παρουσίας 

συνείδησης μπορεί να ειδωθεί ως δυναμική. Εξετάζοντας ασθενείς με DOC, 

δεν είναι ασύνηθες να δείχνουν διακριτά σημάδια συνειδητότητας τη μία 

στιγμή ενώ αυτά τα σημάδια δεν αναπαράγονται αργότερα. Μετά από 

εγκεφαλικό τραυματισμό, τα επίπεδα συνειδητότητας του ασθενούς μπορεί να 

ταλαντεύονται ανάμεσα σε παντελή ή μερική έλλειψη επίγνωσης του εαυτού 

του και του περιβάλλοντος.  

 

Τέλος, η κατάσταση συνειδητότητας του υποκειμένου μπορεί να εξαρτάται 

από το βαθμό στον οποίο ξεχωριστά νευρογνωσιακά υποσυστήματα (π.χ. η 

γλώσσα, η αντίληψη των αντικειμένων, η κίνηση προς ένα συγκεκριμένο 

στόχο), είναι ικανά να ενεργοποιούνται και να επικοινωνούν με άλλα 

υποσυστήματα σε μία δεδομένη στιγμή. Κάτω από αυτό το πρίσμα η 

κατάσταση συνειδητότητας είναι συνάρτηση του επιπέδου ενεργοποίησης 
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κάθε υποσυστήματος, του βαθμού αλληλοσύνδεσης ανάμεσα στα 

υποσυστήματα και της κατάστασης των παραπάνω σε κάθε δεδομένη στιγμή. 

Πλήρης συνείδηση, επομένως, θα απαιτούσε κάθε υποσύστημα να είναι 

επαρκώς ενεργοποιημένο και ενσωματωμένο λειτουργικά με τα υπόλοιπα 

υποσυστήματα. Μετά από έναν εγκεφαλικό τραυματισμό, οποιοδήποτε από 

τα υποσυστήματα μπορεί να μη λειτουργεί ικανοποιητικά, ως αποτέλεσμα 

εγκεφαλικής βλάβης και έτσι η συνείδηση μπορεί να μην είναι απόλυτα 

«φυσιολογική». Εστιασμένες βλάβες που επηρεάζουν το γλωσσικό, το 

κινητικό, ή το module αναγνώρισης αντικειμένων καταλήγουν σε γνωστά 

σύνδρομα αφασίας, απραξίας ή αγνωσίας αντίστοιχα. Τέτοιες βλάβες μπορεί 

επίσης να επηρεάζουν το επίπεδο της ενεργοποίησης των modules 

προκαλώντας έτσι αυξομειώσεις στα επίπεδα των αντίστοιχων γνωσιακών 

λειτουργιών με το χρόνο.  

 

Σχήμα 2
10

: Μοντέλα που δείχνουν τη μετάβαση ανάμεσα σε καταστάσεις παρουσίας και 

απουσίας συνείδησης μετά από σοβαρό εγκεφαλικό τραυματισμό. Το τμήμα Α δείχνει ένα 
γραμμικό μοντέλο, που αναπαριστά τη συνειδητότητα και την έλλειψη συνειδητότητας ως 
ξεχωριστές καταστάσεις που διαχωρίζονται από ένα σαφώς ορισμένο σύνορο. Το τμήμα Β 
δείχνει ένα εναλλασσόμενο μοντέλο που υποθέτει ότι οι ασθενείς μπορεί να ταλαντεύονται 
μεταξύ συνειδητού και ασυνείδητου με την πάροδο του χρόνου. Το modular μοντέλο στο 
τμήμα C υπονοεί ότι εξειδικευμένα γνωσιακά modules (π.χ. η ομιλία) μπορεί να μην είναι 
ενεργά ή να είναι αποκομμένα από άλλα modules.  Οι ανοικτοί και σκούροι κύκλοι 
αναπαριστούν ασθενώς και ισχυρά ενεργοποιημένα modules, ενώ οι συνεχείς και 
διακεκομμένες γραμμές αναπαριστούν ενεργές και αποκομμένες συνδέσεις μεταξύ των 
modules. Τα modules που παραμένουν ενεργά αλλά είναι αποκομμένα μπορεί να παράγουν 
σύνθετες συμπεριφορές που συμβαίνουν απουσία συνειδητής εμπειρίας.  

 

Επιπλέον ένα υποσύστημα μπορεί να διατηρεί τη λειτουργική του ικανότητα, 

ενώ η σύνδεσή του με τα άλλα υποσυστήματα έχει διακοπεί λόγω διάχυτων 

φλοιωδών ή υποφλοιωδών βλαβών. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η 
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φυσιολογική συνείδηση μπορεί να είναι σημαντικά αλλοιωμένη αλλά η 

λειτουργική πληρότητα κάθε συγκεκριμένου υποσυστήματος να έχει 

διατηρηθεί. Τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγούν σε πολύπλοκες 

συμπεριφορές. 

 

2.2.1. Σκεπτικό για τον ορισμό του MCS 

 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η πορεία της ανάρρωσης από τη VS είναι 

αργή με σταδιακή επανάκτηση των γνωσιακών λειτουργιών. Το σημείο της 

μετάβασης από την απουσία στην παρουσία συνείδησης είναι συχνά λεπτό 

και διφορούμενο10. Η δυνατότητα υπακοής σε εντολές και επικοινωνίας είναι 

τα πιο καθαρά σημάδια ανάκτησης της συνείδησης, αλλά συνήθως 

παρατηρούνται αραιά κατά τη διάρκεια της περιόδου ανάρρωσης και είναι 

δύσκολο να διαφοροποιηθούν από τυχαίες κινήσεις. Πολλές φορές μάλιστα η 

συχνότητα εμφάνισης τους δεν είναι σταθερή και δε βελτιώνεται με την 

πάροδο του χρόνου. Οι ασθενείς αυτοί καταλαμβάνουν ένα ενδιάμεσο σημείο 

μεταξύ του VS και μιας συμπεριφοράς που δείχνει συνεπή ανταπόκριση στο 

περιβάλλον. 

 

Μέχρι πρόσφατα αυτή η ενδιάμεση ομάδα συμπεριλαμβανόταν στους 

ασθενείς που είναι σε VS ή σε κώμα με αποτέλεσμα ανακρίβειες σε 

διαγνώσεις ασθενών με DOC. Για το λόγο αυτό το Αμερικάνικο Συνέδριο 

Αποκατάστασης (American Congress of Rehabilitation) εισήγαγε τον όρο 

«κατάσταση ελάχιστης απαντητικότητας» (minimally responsive state - MRS) 

για να περιγράψει ασθενείς που παρουσίαζαν σαφή αλλά μη συνεπή 

συμπεριφορική απόκριση. Αργότερα ένα πάνελ από ειδικούς το Aspen 

Workgroup πρότεινε ο όρος MRS να αντικατασταθεί από τον όρο MCS για να 

δοθεί έμφαση στη μερική διατήρηση της συνείδησης που ξεχωρίζει αυτήν την 

κατάσταση από τη VS και το κώμα. 

 

Σύμφωνα με τους Giacino και συνεργάτες10 η MCS ορίζεται ως μία κατάσταση 

σοβαρά αλλοιωμένης συνείδησης, κατά την οποία ελάχιστα αλλά σαφή 
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συμπεριφορικά στοιχεία αποδεικνύουν την επίγνωση του περιβάλλοντος και 

του εαυτού. 

 

Στοιχείο-κλειδί για τον ορισμό είναι η απαίτηση συμπεριφοράς που να 

εκδηλώνει ένα σαφές σημάδι συνείδησης. Η συμπεριφορά αυτή πρέπει να 

αναπαράγεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης και να είναι αντιπροσωπευτική 

κάποιας γνωσιακής διεργασίας.  

 

2.2.2. Παθοφυσιολογία και εναπομένουσα εγκεφαλική 
λειτουργία 

 

Μέχρι πρόσφατα υπήρχε η πεποίθηση ότι η παθοφυσιολογία της MCS ήταν 

ποιοτικά όμοια με της VS απλά λιγότερο βαριά. Ωστόσο τόσο δομικές όσο και 

λειτουργικές νευροαπεικονιστικές μελέτες έχουν δείξει ότι το νευροπαθολογικό 

υπόστρωμα και ο τύπος της εναπομένουσας νευρωνικής δραστηριότητας που 

σχετίζεται με τη MCS είναι σημαντικά διαφορετικοί από αυτούς της VS. 

 

Σε μεταθανάτιες μελέτες, οι Jennett και συνεργάτες συνέκριναν 35 ασθενείς 

που παρέμειναν μετατραυματικά σε VS μέχρι το θάνατό τους με μία ομάδα 30 

ασθενών, 12 από τους οποίους ήταν σε MCS και 18 βγήκαν από την MCS και 

παρέμειναν σε κατάσταση σοβαρής αναπηρίας (severely disabled – SD) μέχρι 

το θάνατό τους10. Ενώ όλοι οι ασθενείς στην ομάδα VS είχαν από μέτρια ως 

σοβαρή διάχυτη βλάβη νευραξόνων (diffuse axonal injury (DAI)) ή βλάβες 

που συμπεριλάμβαναν τον θάλαμο, σε 50% των SD ασθενών δεν υπήρχε 

καμία ένδειξη DAI ούτε βλάβης στο θάλαμο. Στην ομάδα MSC μέτρια ως 

σοβαρή DAI παρατηρήθηκε σε 42% των περιπτώσεων (έναντι 22% στην SD) 

αλλά ήταν σημαντικά λιγότερο συχνή από ό,τι στην περίπτωση των VS (71%). 

Οι βλάβες στο θάλαμο ήταν επίσης λιγότερο συχνές στην περίπτωση των 

MCS (50%) σε σύγκριση με τους VS (80%). Αυτές οι διαφορές καταδεικνύουν 

σημαντικές διαφορές στη θέση και τη σοβαρότητα των βλαβών που μπορεί να 

είναι υπεύθυνες για τη μερική διατήρηση της συνείδησης στην MCS.  
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Παράλληλα σε μία μελέτη του Kampfl με ασθενείς που ήταν σε VS 2 με 3 

μήνες μετά από τραυματισμό, φάνηκε ότι αυτοί που είχαν βλάβες στο 

μεσολόβιο (callosal lesions) είχαν 214 φορές μικρότερη πιθανότητα να 

ανακτήσουν τη συνείδησή τους σε 1 χρόνο από αυτούς που δεν είχαν βλάβες 

σε αυτή τη περιοχή. Βλάβες που συμπεριλάμβαναν το έξω-ραχιαίο 

εγκεφαλικό στέλεχος (dorsolateral brainstem) συνδεόταν με 7πλάσια 

αύξηση της πιθανότητας να παραμείνουν στη VS. 

 

Σε αντίθεση με ασθενείς στη VS που φαίνεται (με PET και fMRI) ότι, σε 

απάντηση σε διάφορα αισθητικά ερεθίσματα, ενεργοποιείται ο πρωτοταγής 

αισθητικός φλοιός αλλά όχι ανώτερου επιπέδου ζώνες αλληλεπίδρασης 

διαφόρων συστημάτων, οι ασθενείς που βρίσκονται σε MCS δείχνουν πιο 

διάσπαρτη ενεργοποίηση. Ο Laureys και συνεργάτες του εξέθεσαν έναν 

ασθενή σε MCS σε α) θόρυβο τροποποιημένης συχνότητας, β) κλάμα μωρών 

και γ) την ίδια του τη φωνή και βρήκαν διαφορετικά επίπεδα ενεργοποίησης 

χρησιμοποιώντας Η2
15Ο – PET. Παρότι ο γενικός μεταβολισμός ήταν 

σημαντικά μειωμένος σε σχέση με υγιή υποκείμενα ελέγχου, η ενεργοποίηση 

εξαπλώθηκε σε συνειρμικούς φλοιούς όταν παρουσιαζόταν οι κραυγές των 

παιδιών και το όνομα του ασθενούς. Αναλύσεις λειτουργικής διασύνδεσης 

(functional connectivity analyses) που έχουν γίνει και σε άλλες περιπτώσεις με 

PET έχουν δείξει σημαντικά μεγαλύτερη δραστηριότητα του έσω 

βρεγματικού, οπίσθιου προσαγωγίου (cingulated) και δευτεροταγών 

μετωπιαίου και κροταφικού φλοιού σε ασθενείς σε MCS σε σύγκριση με 

αυτούς σε VS. Αυτές οι πολυαισθητηριακές συνειρμικές ζώνες είναι έντονα 

ενεργές κατά τη διάρκεια συνειδητής εγρήγορσης και έχουν συνδεθεί με ένα 

νευρωνικό δίκτυο που πιστεύεται ότι διαμεσολαβεί την ανθρώπινη επίγνωση. 

Η έλλειψη δραστηριότητας που σημειώνεται σε αυτές τις περιοχές σε ασθενείς 

σε VS είναι συνεπής με την υποτιθέμενη απουσία γνωσιακής επεξεργασίας σε 

αυτή την κατάσταση. 

 

Πρόσφατες κλινικές εφαρμογές του fMRI εξετάζουν τη σχέση εγκεφαλικής 

δομής και συμπεριφοράς σε ασθενείς με DOC. Οι Hirsch και συνεργάτες 

ανέπτυξαν μια εφαρμογή παθητικής ακοής στο fMRI για να μελετήσουν τις 

φλοιικές αποκρίσεις σε ασθενείς που πληρούσαν τα κριτήρια διάγνωσης για 
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MCS για περισσότερο από 1 χρόνο μετά από τραυματισμό. Κατά τη διάρκεια 

της απεικόνισης, οι ασθενείς ήταν εκτεθειμένοι σε μία ηχογραφημένη αφήγηση 

ενός μέλους της οικογένειας που διηγούνταν ένα οικείο περιστατικό. Η ίδια 

ηχογράφηση αντιστρεφόταν και παιζόταν ανάποδα, έτσι ώστε να μην υπάρχει 

περιεχόμενο και προσωδία αλλά να είναι αναγνωρίσιμη ως λόγος. Όταν η 

κασέτα παιζόταν κανονικά, οι περιοχές ενεργοποίησης ήταν αξιοσημείωτα 

όμοιες ανάμεσα σε υγιή υποκείμενα και σε ασθενείς σε MCS. Οι ασθενείς σε 

MCS έδειξαν ενεργοποίηση σε ένα κατανεμημένο δίκτυο δομών που είναι 

συνδεδεμένες με λειτουργίες της γλώσσας (π.χ. άνω και έσω κροταφική έλικα, 

πίσω και έσω μετωπιαία έλικα, πίσω και έσω ινιακή έλικα, πληκτραία αύλακα, 

προσφηνοειδής, σφηνοειδής). Όταν η ηχογραφημένη αφήγηση παιζόταν 

ανάποδα χωρίς γλωσσικό περιεχόμενο, οι υγιείς διατηρούσαν ενεργοποίηση 

ανάλογη με αυτή που παρατηρούνταν όταν η ηχογραφημένη αφήγηση 

παιζόταν κανονικά. Αντίθετα τα επίπεδα ενεργοποίησης για τους ασθενείς σε 

MCS έπεφταν δραματικά. Τα δεδομένα αυτά αποδίδονται στο γεγονός ότι το 

φλοιικό δίκτυο της γλώσσας παραμένει λειτουργικό σε MCS παρά την 

απουσία συνεπούς παρακολούθησης εντολών ή αξιόπιστης επικοινωνίας. Η 

μειωμένη ενεργοποίηση όταν η ηχογραφημένη αφήγηση παιζόταν ανάποδα, 

μπορεί να αποδοθεί σε αδυναμία διατήρησης ενεργοποιημένης γνωσιακής 

διεργασίας στην περίπτωση διφορούμενων ερεθισμάτων και μπορεί να 

συνδέεται με ελλείμματα σε εστιασμένη προσοχή. 

 

Σε μελέτες PET ανάλογες με αυτές που αναφέρονται στην προηγούμενη 

παράγραφο για την επίδραση του πόνου σε ασθενείς σε VS8 οι Laureys και 

συνεργάτες συνέκριναν την απόκριση σε ακουστικά ερεθίσματα από ασθενείς 

σε VS και MCS. Στους ασθενείς σε VS η ενεργοποίηση περιοριζόταν στον 

πρωτοταγή ακουστικό φλοιό ενώ οι ανώτεροι φλοιοί παρέμεναν λειτουργικά 

αποσυνδεδεμένοι. Αυτό το επίπεδο εγκεφαλικής διεργασίας θεωρείται 

ανεπαρκές για ακουστική επίγνωση. Σε ασθενείς σε MCS όμως, τα ακουστικά 

ερεθίσματα μπορούν να πυροδοτήσουν ευρύτερη, υψηλότερης τάξης 

εγκεφαλική δραστηριότητα η οποία δεν παρατηρείται σε ασθενείς σε VS.  

 

Η κλινική διάκριση μεταξύ VS και MCS μπορεί καμιά φορά να είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη. Οι Owen και συνεργάτες, μελέτησαν πρόσφατα με fMRI την 
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περίπτωση ασθενούς που είχε αρχικά διαγνωσθεί σε VS12. Στη μελέτη τους 

χρησιμοποίησαν προτάσεις που είχαν κάποιο νόημα σε σύγκριση με 

ακουστικά παρόμοιες φράσεις χωρίς νόημα. Δραστηριότητα εξειδικευμένη στο 

λόγο παρατηρήθηκε αμφίπλευρα στην έσω και άνω κροταφική έλικα 

αντίστοιχη με αυτή που παρατηρείται σε υγιείς εθελοντές. Επιπλέον οι λέξεις 

που είχαν αμφιλεγόμενη έννοια προκαλούσαν επιπρόσθετη σημαντική 

απόκριση στην αριστερή οπίσθια μετωπιαία περιοχή, ίδια με αυτή που 

παρατηρείται σε υγιείς εθελοντές. Αυτή η αυξημένη δραστηριότητα αντανακλά 

την πραγματοποίηση σημασιολογικών διαδικασιών οι οποίες είναι κρίσιμες για 

την κατανόηση του λόγου. Αυτή η νευρωνική ανταπόκριση στο νόημα 

προτάσεων δεν αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι ένα άτομο έχει 

συνειδητή επίγνωση. Για παράδειγμα πολλές μελέτες για άδηλη μάθηση και 

priming, όπως και μελέτες σε κατάσταση γενικής αναισθησίας και ύπνου, 

έχουν δείξει ότι τομείς της ανθρώπινης νοημοσύνης, όπως η αντίληψη του 

λόγου και η σημασιολογική επεξεργασία μπορεί να συμβαίνουν απουσία 

συνειδητής επίγνωσης. 

 

Για να αντιμετωπίσουν αυτό το ενδεχόμενο οι Owen και συνεργάτες 

συνέχισαν την μελέτη της ασθενούς αυτής με fMRI με ένα πείραμα κατά το 

οποίο έδιναν προφορικές εντολές στην ασθενή για να εκτελέσει συγκεκριμένες 

δοκιμασίες. Μία εντολή ήταν να φανταστεί η ασθενής ότι παίζει έναν αγώνα 

τένις και μία άλλη ότι περπατάει μέσα στα δωμάτια του σπιτιού της ξεκινώντας 

από τη μπροστινή πόρτα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμασίας, 

παρατηρήθηκε σημαντική δραστηριότητα στη συμπληρωματική 

(supplementary motor area) κινητική περιοχή. Αντίθετα στη δεύτερη 

διαδικασία παρατηρήθηκε σημαντική ενεργοποίηση στη παραϊπποκαμπική 

έλικα, τον οπίσθιο βρεγματικό φλοιό και τον έξω προκινητικό φλοιό. Οι 

νευρωνικές αποκρίσεις της ασθενούς ήταν ακριβώς οι ίδιες με αυτές που 

παρατηρήθηκαν σε υγιείς εθελοντές που εκτελούσαν τις ίδιες δοκιμασίες. 
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2.2.3. Ο δρόμος της ανάκτησης της συνείδησης από το κώμα 

 

Το να προβλέψει κανείς τις πιθανότητες ανάκτησης συνείδησης από ασθενείς 

που έχουν επιζήσει από κώμα αλλά έχουν πέσει σε κατάσταση φυτού ή MCS 

παραμένει ένας πολύ δύσκολος στόχος. Πολύ λίγες μελέτες έχουν εξετάσει τις 

αργές νευρωνικές αλλαγές που βρίσκονται πίσω από τη λειτουργική ανάκτηση 

της συνείδησης μετά από βαριά χρόνια εγκεφαλική βλάβη και έχουν 

ασχοληθεί με το θέμα της καθυστερημένης ανάκτησης της συνείδησης σε 

περιπτώσεις βαριών εγκεφαλικών τραυματισμών.13. Το πιο αξιοσημείωτο 

εύρημα μιας τέτοιας μελέτης, των Voss et al.14 ενός ασθενούς που έδειξε 

εξαιρετική ανάκτηση της ικανότητας για προφορική επικοινωνία και για 

κινήσεις μετά από 19 χρόνια σε MCS με τη μέθοδο diffusion tensor MRI είναι 

η αυξημένη κλασματική ανισοτροπία σε οπίσθιο-έσω φλοιικές περιοχές γύρω 

από το σφηνοειδή (cuneus) και προσφηνοειδή (precuneus) φλοιό. Το εύρημα 

αυτό ερμηνεύτηκε ως αύξηση της πυκνότητας εμμύελλων ινών και καινούργιες 

φλοιο-φλοιικές διασυνδέσεις που έλαβαν χώρα παράλληλα με την κλινική 

βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς. Οι ίδιες περιοχές έδειξαν αυξημένο 

μεταβολισμό γλυκόζης όπως διαπιστώθηκε με σάρωση PET, πιθανώς 

αντανακλώντας τη νευρωνική ανάπλαση που έλαβε χώρα παράλληλα με την 

κλινική βελτίωση της κατάστασης του ασθενούς. Η περίπτωση αυτή δείχνει ότι 

η βελτίωση συνέχισε σε αυτή την περίπτωση για περίπου δύο δεκαετίες μετά 

το βαρύ εγκεφαλικό τραυματισμό και τονίζει τη σημασία των οπίσθιων 

ενδιάμεσων δομών στη συνείδηση του εαυτού και την αλληλεπίδραση με το 

περιβάλλον.  

 

Ενεργοποίηση στον έσω βρεγματικό φλοιό (δηλ. σφηνοειδής φλοιός - 

precuneus) φαίνεται να δείχνει ότι είναι η εγκεφαλική περιοχή που διαφέρει 

περισσότερο ανάμεσα σε ασθενείς σε MSC ή VS13. Είναι ενδιαφέρον ότι αυτή 

η περιοχή είναι από τις πιο ενεργές όταν κάποιος είναι σε εγρήγορση και είναι 

ανάμεσα στις λιγότερο ενεργές σε ASCs, όπως σε φαρμακολογικό κώμα, 

ύπνο, άνοια και αμνησία μετά από ανοξία (postanoxic). Έχει υποτεθεί ότι αυτή 

η πλούσια συνδεδεμένη πολυαισθητηριακή συνειρμική περιοχή είναι μέρος 

του νευρωνικού δικτύου που υπηρετεί την ανθρώπινη επίγνωση. 
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Οι Laureys και συνεργάτες, είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν νευρωνικές 

μεταβολικές αλλαγές που συνόδευαν τη ανάρρωση από την κατάσταση 

φυτού. Από τους 60 ασθενείς που μελετήθηκαν χρησιμοποιώντας PET, 7 

ασθενείς ανάκτησαν τη συνείδησή τους και ξαναέγινε σάρωση. Σε αυτούς 

τους ασθενείς, εντοπίστηκαν εγκεφαλικές περιοχές στις οποίες ο 

μεταβολισμός ήταν πιο μειωμένος κατά τη διάρκεια του VS και επανήλθαν σε 

σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα μετά από την ανάκαμψη. Οι αναλύσεις αυτές 

ταυτοποίησαν το σφηνοειδή (precuneus) ως την περιοχή που έδειξε τις 

μεγαλύτερες μεταβολικές αλλαγές ακολουθούμενο από ένα ευρύ δίκτυο 

μετωποβρεγματικών συνειρμικών φλοιών. Σε μερικούς ασθενείς σε VS ή MCS 

η διαταραχή της συνείδησης φάνηκε να οφείλεται σε ένα λειτουργικό 

σύνδρομο αποσύνδεσης. Αποσύνδεση των εκ του μακρόθεν (long-range) 

φλοιο-φλοιικών και φλοιοθαλαμικών «συνομιλιών» μπόρεσε να ταυτοποιηθεί 

σε μεγάλο αριθμό VS ασθενών και στη σπάνια περίπτωση ανάκαμψης από 

αυτήν την κατάσταση διαπιστώθηκε μερική λειτουργική αποκατάσταση των 

συνδέσεων.  

 

Οι κυτταρικοί μηχανισμοί στους οποίους αποδίδεται αυτή η επανασύνδεση με 

βάση τα πειράματα του Voss έχουν να κάνουν με τη δημιουργία καινούργιων 

συνδέσεων, την αύξηση των δενδριτών και μπορεί ακόμα και να συνδέονται 

με γένεση νευρώνων. 

 

2.2.4. Συμπεριφορικές βελτιώσεις με διέγερση του θαλάμου. 

 
Η εκτεταμένη απώλεια των φλοιικών συνδέσεων έχει λοιπόν υποτεθεί ότι 

κρύβεται πίσω από την ανικανότητα των εγκεφαλικών μηχανισμών να 

υποστηρίξουν την επικοινωνία και την ηθελημένη συμπεριφορά μετά από 

σοβαρό εγκεφαλικό τραυματισμό. Διαταραχές της συνείδησης που επιμένουν 

για περισσότερο από 12 μήνες μετά τον τραυματισμό θεωρούνται γενικά 

ανεπανόρθωτες. Καμία θεραπευτική αγωγή δεν έχει αποδειχτεί να επιταχύνει 

την ανάκαμψη ή να βελτιώνει το λειτουργικό αποτέλεσμα σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Τελευταία μελέτες έχουν δείξει μια απροσδόκητη διατήρηση των 

μεγάλης κλίμακας εγκεφαλικών δικτύων σε ασθενείς που βρίσκονται σε 
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MCS15. Αυτό δείχνει ότι μπορεί να παραμένει κάποια εναπομένουσα 

λειτουργική ικανότητα σε μερικούς ασθενείς που θα μπορούσε να ενισχυθεί με 

θεραπευτικές παρεμβάσεις. Οι Schiff και συνεργάτες υπέθεσαν ότι περαιτέρω 

ανάκαμψη μερικών ασθενών που βρίσκονται σε MCS περιορίζεται από τη 

χρόνια υποενεργοποίηση δικτύων που μπορεί να είναι δυνητικά λειτουργικά. 

Σε μία 6μηνη μελέτη έδειξαν ότι αμφίπλευρη εν τω βάθει εγκεφαλική (deep 

brain) διέγερση (DBS) του κεντρικού θαλάμου ρυθμίζει τη συμπεριφορική 

απόκριση σε ασθενή που παρέμεινε σε MCS για 6 χρόνια μετά από 

εγκεφαλικό τραυματισμό. Η συχνότητα των εξειδικευμένων γνωσιακών 

συμπεριφορών και των λειτουργικών ελέγχων των άκρων και της πρόσληψης 

τροφής από το στόμα αυξήθηκε στις περιόδους κατά τις οποίες η διέγερση 

ήταν ενεργή σε σύγκριση με τις περιόδους που ήταν ανενεργή. Οι Schiff και 

συνεργάτες απέδωσαν την επίδραση της διέγερσης ως αντισταθμιστική για 

την απώλεια της ενεργοποίησης που κανονικά θα ρυθμιζόταν από τον 

μετωπιαίο φλοιό. 

2.3. Κλινικές διαταραχές του «είναι» 

 
Ανάμεσα στις πολλές νευρολογικές καταστάσεις που επηρεάζουν τον 

εγκέφαλο και τη συμπεριφορά, υπάρχει μία υποομάδα ανωμαλιών που 

επηρεάζουν ειδικά την αντίληψη του «εγώ». Αυτές είναι καταστάσεις που 

αλλάζουν τη σχέση μεταξύ του ατόμου και του σώματός του, όπως αυτό το 

βλέπει άμεσα ή μέσα από καθρέφτη, ή της σχέσης του με σημαντικά 

πρόσωπα, μέρη, ή αντικείμενα στο περιβάλλον του16. Μερικές από τις πιο 

συχνές και καλύτερα ορισμένες τέτοιες διαταραχές είναι τα σύνδρομα 

παραληρηματικής λανθασμένης ταυτοποίησης (delusional misidentification) 

και παραληρηματικός επαναδιπλασιασμός (delusional reduplication). Η 

αποσαφήνιση της νευροπαθολογίας που βρίσκεται πίσω από αυτές τις 

καταστάσεις υπόσχεται πολλά στην νευροβιολογία της συνείδησης. 

 

Σύνδρομα delusional misidentification (DMS) είναι καταστάσεις κατά τις 

οποίες ο ασθενής επιμένει στη λάθος αναγνώριση προσώπων, τόπων, 

αντικειμένων ή γεγονότων. Το πρώτο που περιγράφηκε και ένα από τα πιο 

συχνά DMS είναι γνωστό ως σύνδρομο Capgras. Πρωτοαναφέρθηκε από 
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τους Capgras και Reboul-Lachaux το 1923 για την περίπτωση ενός ασθενούς 

που πίστευε ότι «σωσίες» (doubles) έχουν αντικαταστήσει ένα ή περισσότερα 

άτομα. Αυτή είναι μια μορφή παραληρηματικής ιδέας (delusion) και ο ασθενής 

δε μπορεί να πεισθεί ότι το άτομο που παραγνωρίζεται είναι όντως αυτό που 

ισχυρίζεται ότι είναι. Η κατάσταση αυτή είναι διαφορετική από την 

προσωποαγνωσία γιατί άλλα άτομα αναγνωρίζονται σωστά. Εξάλλου, τα 

άτομα με προσωποαγνοσία δεν έχουν παραληρηματικές ιδέες. 

Χρησιμοποιούν οπτικά χαρακτηριστικά πέραν του προσώπου (ρούχα, μαλλιά) 

καθώς και μη οπτικά χαρακτηριστικά (φωνή, κ.λ.π.) προκειμένου να κάνουν 

σωστή ταυτοποίηση ενός ατόμου. Επιπλέον, αντίθετα με τους ασθενείς που 

εμφανίζουν το σύνδρομο Capgras, αποδέχονται το σφάλμα τους όταν αυτό 

τους υποδεικνύεται. 

 

Ένα παρεμφερές σύνδρομο είναι το σύνδρομο Frégoli. Στην κατάσταση αυτή 

ο ασθενής πιστεύει ότι ένα άτομο πολύ κοντινό του έχει μεταμφιεστεί και 

εμφανίζεται με τη μορφή ενός αγνώστου. Για παράδειγμα μία ασθενής πίστευε 

ότι ένας άγνωστος ήταν ο πατέρας της. Έτσι ενώ το σύνδρομο Capgras είναι 

σύμπτωμα «υπό-ταυτοποίησης» όπου η προσωπική σχέση με το πρόσωπο 

(ή αντικείμενο ή μέρος) εκλαμβάνεται ως λιγότερο οικεία από ό,τι είναι στην 

πραγματικότητα, το σύνδρομο Frégoli είναι μια κατάσταση «υπέρ-

ταυτοποίησης» όπου η προσωπική σχέση εκλαμβάνεται από τον ασθενή ως 

πολύ στενότερη. Στις περισσότερες περιπτώσεις αναφέρεται σε συνδυασμό 

με βλάβες στο δεξί μετωπιαίο φλοιό. 

 

Μία συγγενής κατάσταση που εν μέρει αλληλεπικαλύπτεται με τα DMS είναι 

το σύνδρομο παραληρηματικού επαναδιπλασιασμού (delusional reduplication 

- DRS). Ασθενείς με το σύνδρομο αυτό ισχυρίζονται την ύπαρξη ενός 

φανταστικού προσώπου, μέρους ή αντικειμένου, συχνά ενός «σωσία» του 

πραγματικού προσώπου, μέρους ή αντικειμένου χωρίς να κάνουν λάθος στην 

ταυτοποίηση της ίδιας της οντότητας. 

 

Ένα από τα πιο μελετημένα περιστατικά συνδρόμου Capgras έχει περιγραφεί 

από τους Alexander, Stuss και Benson (1979) και αφορά έναν 44-χρονο 

ασθενή με εγκεφαλικά τραύματα που οδήγησαν σε δεξιά μετωποκροταφική 



Διαταραχές της συνείδησης  34 

εγκεφαλική μαλάκυνση (right frontotemporal encephalomacia). Ο ασθενής 

αυτός επέμενε ότι η πραγματική γυναίκα του και τα πέντε παιδιά του έχουν 

αντικατασταθεί από σωσίες. Οι Staton και Brumback περιέγραψαν το 1982 

έναν 31-χρονο ασθενή ο οποίος 8 χρόνια μετά από τραυματισμό στον 

εγκέφαλο που οδήγησε σε δεξιά μετωποκροταφική και βρεγματική βλάβη 

ισχυριζόταν ότι οι γονείς του, τα αδέλφια του, οι φίλοι του, δεν ήταν οι αληθινοί 

αλλά έμοιαζαν με σωσίες των πραγματικών. 

 

Ασθενείς με το σύνδρομο Capgras μπορεί να μη μπορούν να ταυτοποιήσουν 

οντότητες διαφορετικές από πρόσωπα, όπως ασθενής που υποστήριζε ότι το 

συγκεκριμένο σπίτι του δεν ήταν το «πραγματικό» παρότι αναγνώριζε ότι είχε 

την ίδια διακόσμηση, κ.λ.π. Ένας 81-χρονος ασθενής υποστήριζε μετά από 

οξύ έμφραγμα στο δεξί μετωπιαίο φλοιό ότι το σπίτι του ήταν το δίδυμο του 

αρχικού πραγματικού σπιτιού. 

 

Το πιο κοινό σύνδρομο λάθους ταυτοποίησης είναι γνωστό ως 

σωματοπαραφρένεια (asomatognosia) και αναφέρεται σε ασθενείς που δεν 

αναγνωρίζουν μέλη του σώματός τους. Παρατηρείται σε ασθενείς με βλάβες 

στο δεξί ημισφαίριο, δεξιά ημιπληγία, εκτεταμένη έλλειψη αισθήσεων στην 

αριστερή πλευρά και αριστερή αδιαφορία (left hemispatial neglect). Ο 

ασθενής με σωματοπαραφρένεια ισχυρίζεται ότι το αριστερό του χέρι (και πιο 

σπάνια και το αριστερό του πόδι) δεν ανήκει σε αυτόν. Όπως στο σύνδρομο 

Capgras, όπου η φυσική εμφάνιση του ατόμου αναγνωρίζεται αλλά δεν 

επιτυγχάνεται η συναισθηματική ταυτοποίηση, έτσι και στην περίπτωση της 

σωματοπαραφρένειας ο ασθενής αναγνωρίζει ότι το χέρι εμφανισιακά θα 

μπορούσε να είναι το δικό του αλλά αρνείται να δεχτεί ότι πραγματικά του 

ανήκει. 
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Σχήμα 3: Δεδομένα από ασθενείς με DMS/DRS δείχνουν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός των 
περιπτώσεων συνδέεται με βλάβες στο δεξιό μετωπιαίο φλοιό. Ανεξάρτητα από την περιοχή 
οι βλάβες που συνδέονται με DMS/DRS τείνουν να εντοπίζονται στο δεξιό ημισφαίριο

16
. 

 

Οι περισσότερες τεκμηριωμένες περιπτώσεις όπου εμφανίζεται το σύνδρομο 

Capgras εκδηλώνονται μετά από τραυματικές βλάβες του εγκεφάλου7. Έτσι το 

σύνδρομο θεωρείται ότι έχει οργανική βάση. Επειδή όμως οι περισσότεροι 

ασθενείς εκδηλώνουν την παραληρηματική ιδέα ξαφνικά και ανεξάρτητα από 

τον τραυματισμό, καταλήγουν συνήθως στους ψυχιάτρους που προτιμούν την 

εκδοχή της ψυχικής διαταραχής. Σύμφωνα με τη Φροϋδική ερμηνεία ο 

ασθενής μετά από ένα χτύπημα μπορεί να νιώσει έντονα σεξουαλικά 

γοητευμένος από τον γονιό του και προκειμένου να εξηγήσει πως είναι δυνατό 

να του συμβαίνει κάτι τέτοιο, προτιμά να πιστέψει ότι το άτομο αυτό δεν είναι ο 

γονιός του στην πραγματικότητα. Η ερμηνεία όμως αυτή δε μπορεί να 

εξηγήσει τι συμβαίνει με ανθρώπους που αναπτύσσουν παραληρηματικές 

ιδέες για άλλα πρόσωπα ή αντικείμενα (όπως π.χ. το σκυλί τους κ.λ.π.). 

 

Από την άλλη πλευρά έχει αποδειχτεί ότι στην περίπτωση της 

προσωποαγνωσίας, ασθενείς χάνουν την ικανότητά τους να αναγνωρίζουν 

αγαπημένα τους πρόσωπα όταν συγκεκριμένα τμήματα της οδού του τι (στον 

κροταφικό φλοιό) υποστούν βλάβη. Σε έναν υγιή εγκέφαλο, οι περιοχές που 

είναι υπεύθυνες για την αναγνώριση των προσώπων, οι οποίες βρίσκονται και 

στα δύο ημισφαίρια, διαβιβάζουν πληροφορίες στο μεταιχμιακό σύστημα, που 

βρίσκεται βαθιά στον εγκέφαλο και το οποίο στη συνέχεια παράγει 

συναισθήματα για συγκεκριμένα πρόσωπα. Η αμυγδαλή στον πρόσθιο πόλο 

του κροταφικού λοβού λαμβάνει πληροφορίες από τις αισθητικές περιοχές και 

στέλνει μηνύματα στις άλλες περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος με σκοπό 

την επίτευξη συναισθηματικής διέγερσης. Όταν κοιτάζει κανείς ένα πρόσωπο, 
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ο φλοιός των κροταφικών του λοβών αναγνωρίζει την εικόνα και διαβιβάζει τις 

πληροφορίες στην αμυγδαλή, η οποία διακρίνει τη συναισθηματική σημασία 

που έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο. Στη συνέχεια όταν οι πληροφορίες 

διαβιβαστούν και στις άλλες περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος, 

βιώνονται διάφορα συναισθήματα που ταιριάζουν στο πρόσωπο αυτό. 

 

Σύμφωνα με τον Ramachandran η παράξενη συμπεριφορά που έχουν 

ασθενείς με σύνδρομο Capgras μπορεί να οφείλεται σε αποσύνδεση της 

περιοχής που έχει σχέση με την αναγνώριση των προσώπων ή αντικειμένων 

και της περιοχής που έχει σχέση με τα συναισθήματα. Σε αυτή την περίπτωση 

ενώ αναγνωρίζουν το πρόσωπο των γονιών τους δεν αισθάνονται την 

ανάλογη ζεστασιά και οικειότητα. Στην προσπάθειά τους να «ερμηνεύσουν» 

γιατί δεν αισθάνονται οικειότητα «καταλήγουν» στο συμπέρασμα ότι αυτοί δεν 

είναι δυνατόν να είναι οι γονείς τους. 

 

Μια ακόμα σπανιότερη αλλά συναφής διαταραχή είναι το σύνδρομο Cotard. 

Ένας ασθενής που πάσχει από το σύνδρομο αυτό υποστηρίζει ότι είναι 

νεκρός, ισχυριζόμενος ότι μυρίζει σάπια σάρκα ή ότι στο δέρμα του σέρνονται 

σκουλήκια. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι 

παράφρων, κάτι όμως που δεν εξηγεί γιατί η παραληρηματική ιδέα παίρνει 

τόσο συγκεκριμένη μορφή. Ο Ramachandran υποστηρίζει ότι το σύνδρομο 

Cotard είναι μια υπερβολική εκδήλωση του συνδρόμου Capgras. Στο 

σύνδρομο Capgras μόνον η περιοχή που είναι εξειδικευμένη με την 

αναγνώριση των προσώπων δεν επικοινωνεί με την αμυγδαλή, ενώ στο 

σύνδρομο Cotard, ίσως όλες οι αισθητικές περιοχές να μην επικοινωνούν με 

το μεταιχμιακό σύστημα, γεγονός που οδηγεί σε πλήρη έλλειψη 

συναισθηματικής επαφής με το περιβάλλον. 

 

Η ερμηνεία που δίνει ο Ramachandran για την έλλειψη επικοινωνίας των 

περιοχών αναγνώρισης προσώπων του κροταφικού φλοιού με την αμυγδαλή 

ως το βασικό αίτιο εμφάνισης του συνδρόμου Capgras συμφωνεί και με το 

γεγονός ότι οι ασθενείς με αυτό το σύνδρομο δεν έχουν συνήθως πρόβλημα 

στην ακουστική αναγνώριση προσφιλών τους προσώπων από το τηλέφωνο. 
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Και αυτό γιατί υπάρχουν διαφορετικές οδοί που συνδέουν τις ακουστικές 

περιοχές με την αμυγδαλή. 

 

Τα σύγχρονα γνωσιακά μοντέλα για την αναγνώριση προσώπων εμπλέκουν 

τρεις βασικές λειτουργίες17: (1) πληροφορίες που αναπαριστούν τη δομική 

οπτική κωδικοποίηση των προσώπων, (2) συναισθηματικές αποκρίσεις σε 

πρόσωπα σε σχέση με την οικειότητα και (3) καταχωρημένες βιβλιογραφικές 

πληροφορίες για τα πρόσωπα που έχει κάποιος δει. Η αντίληψη και 

αναγνώριση προσώπων περιλαμβάνει ένα ειδικό δίκτυο εξειδικευμένων 

περιοχών του εγκεφάλου: δομές του κροταφικού λοβού, συγκεκριμένα τις 

οπτικές περιοχές FFA (fusiform face area – ατρακτοειδής περιοχή 

αναγνώρισης προσώπων) για την οπτική εξαγωγή των χαρακτηριστικών του 

προσώπου και την αμυγδαλή για την ανίχνευση συναισθηματικής σημασίας, 

καθώς επίσης και άλλες οπισθιο-κροταφικές περιοχές και προμετωπιαίες 

περιοχές που παρέχουν εννοιολογικές πληροφορίες για συγκεκριμένα 

πρόσωπα. Επιπλέον, τόσο η αντίληψη αληθινών προσώπων όσο και η 

νοητική φαντασία (mental imagery) προσώπων (απουσία εξωτερικού 

ερεθίσματος) βασίζονται στο ίδιο δίκτυο εγκεφαλικών περιοχών. 

 

Ελλείμματα στην αναγνώριση προσώπων σε ασθενείς με νευρολογικά 

προβλήματα μπορούν να μοντελοποιηθούν ως προβλήματα σε ένα 

συγκεκριμένο λειτουργικό module ή στην ολοκλήρωση μεταξύ των modules. 

Ανάλογα με την τοπογραφία της βλάβης προκύπτουν και διαφορετικά 

νευροψυχολογικά σύνδρομα: 

 

Προσωποαγνωσία (προβλήματα στην αναγνώριση γνωστών προσώπων): 

ακολουθεί μετά από καταστροφή της ατρακτοειδούς έλικας (fusiform gyrus) 

συνήθως στο δεξί ημισφαίριο. 
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Σχήμα 4: Απλοποιημένο μοντέλο των δικτύων που συμμετέχουν στην επεξεργασία 
προσώπων. (α) Η φυσιολογική διεργασία συμεριλαμβάνει την περιοχή (FFA), την αμυγδαλή 
(A), τον οπίσθιο κροταφικό φλοιό (IT) και τον προμετωπιαίο φλοιό (F). Πιθανές μεταβολές 
αυτού του δικτύου φαίνονται για (b) την προσωποαγνωσία (c) το σύνδρομο Capgras και (d)το 
σύνδρομο Frégoli. Η φυσιολογική λειτουργία φαίνεται με κίτρινο, αλλοιώσεις απεικονίζονται με 
μπλε (μείωση της νευρωνικής δραστηριότητας) και με κόκκινο (αύξηση της δραστηριότητας). 

Οι διακεκομμένες γραμμές αντιστοιχούν σε μεταβολές στη σύνδεση μεταξύ περιοχών
17

. 

 

 

Σύνδρομο Capgras: συνδέεται με ποικιλία εγκεφαλικών δυσλειτουργιών, 

συμπεριλαμβανομένων στις περισσότερες περιπτώσεις βλαβών στο 

μετωπιαίο και κροταφικό φλοιό. Η παραληρηματική ιδέα μπορεί να 

προέρχεται από την αποσύνδεση της FFA και ανώμαλη συναισθηματική 

αξιολόγηση από την αμυγδαλή. 

 

Σύνδρομο Frégoli: έχει υποτεθεί ότι το σύνδρομο αυτό δημιουργείται από 

ταυτόχρονη ενεργοποίηση των πολυαισθητηριακών συνειρμικών περιοχών 

του κροταφικού λοβού που αποθηκεύει πληροφορίες για την ταυτότητα ενός 

προσώπου και της FFA, απουσία εκλεκτικών περιορισμών και ελέγχου από 

τον προμετωπιαίο. 
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Παρότι φαινόμενα ανάλογα με τα σύνδρομα Capgras και προσωποαγνωσίας 

αναφέρονται πολύ σπάνια στα όνειρα, ομοιότητες με το σύνδρομο Frégoli 

είναι πολύ συχνές προφανώς λόγω υπολειτουργίας του μετωπιαίου στον 

ύπνο. 

 

2.4. Νοσοαγνωσία 

 

Πως αντιδρά κανείς όταν μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μείνει 

παράλυτος από το ένα μέρος του σώματος του; Άλλοι νιώθουν απόγνωση, 

φόβο, κατάθλιψη ενώ άλλοι προσπαθούν να φανούν γενναίοι και να βρουν 

τρόπους να αντεπεξέλθουν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που οι ασθενείς 

δε παραδέχονται ότι κάτι δεν πάει καλά και το φαινόμενο αυτό ονομάζεται 

νοσοαγνωσία1. 

 

Ένας ασθενής εντελώς παράλυτος από την αριστερή του πλευρά μπορεί να 

ισχυρίζεται ότι μπορεί να κινηθεί άψογα αν το θελήσει και βρίσκει δικαιολογίες 

γιατί δεν προσπαθεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Άλλη ασθενής μπορεί να 

παραδέχεται και να εξηγεί ότι είναι παράλυτη και παρόλα αυτά να ζητάει τις 

βελόνες πλεξίματος για να απασχοληθεί με κάτι. Ένα μέρος του μυαλού τους 

φαίνεται να ξέρει τα γεγονότα ενώ ένα άλλο τα αγνοεί. Ψυχοαναλυτικές 

θεωρίες ερμηνεύουν την άρνηση ως ψυχολογικά ορμώμενη στρατηγική 

αντιμετώπισης μιας εμπειρίας, αλλά τα δεδομένα δε φαίνεται να συμφωνούν 

με μια τέτοια εξήγηση. Για παράδειγμα η νοσοαγνωσία παρατηρείται μόνο 

μετά από βλάβη σε συγκεκριμένα σημεία του δεξιού βρεγματικού λοβού και 

όχι με βλάβη στον αριστερό. Ο Damasio την περιγράφει ως κατάσταση που 

αφήνει τη «βασική συνείδηση» (core consciousness) ανέπαφη ενώ 

καταστρέφει την «εκτεταμένη συνείδηση» (extended consciousness) που 

εκτείνεται πέρα από το εδώ και το τώρα και σε πλήρη μορφή είναι μόνο 

ανθρώπινη. Οι συνδέσεις μεταξύ της αυτοβιογραφικής μνήμης και των 

αναπαραστάσεων του σώματος που εδρεύουν στο δεξιό βρεγματικό λοβό 

έχουν καταστραφεί και αυτό επηρεάζει το κέντρο του εγώ. 
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Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιας άρνησης είναι το 

σύνδρομο Anton’s που περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1899. Ασθενείς με το 

σύνδρομο αυτό ισχυρίζονται ότι βλέπουν ενώ είναι τυφλοί. Όταν πέφτουν 

πάνω σε διάφορα αντικείμενα, βρίσκουν διάφορες δικαιολογίες αλλά δεν 

παραδέχονται ότι δε βλέπουν. Ο Sacs περιγράφει την περίπτωση ενός 

ασθενούς εντελώς τυφλού που παραδεχόταν ότι η όραση του δεν ήταν πολύ 

καλή αλλά ισχυριζόταν ότι του αρέσει να βλέπει τηλεόραση. Για αυτόν το να 

βλέπει τηλεόραση σήμαινε να ακούει με προσοχή τηλεόραση και να επινοεί 

σκηνές που ταιριάζουν στον ήχο. Πίστευε όμως ότι πραγματικά «έβλεπε» 

τηλεόραση και ότι αυτή είναι η φυσιολογική κατάσταση. 

 

Η εμπειρία αυτή δε σημαίνει ότι ταυτίζεται με την εμπειρία οπτικών 

αναπαραστάσεων που δημιουργούνται από τον ασθενή ενώ στην 

πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Μπορεί και να σημαίνει ότι για αυτόν δεν 

υπάρχει γνώση της έλλειψης της οπτικής εμπειρίας. Όταν ένας υγιής 

άνθρωπος κλείνει τα μάτια του η πληροφορία που περιμένει ο εγκέφαλος 

λείπει και έτσι «βλέπει» ένα μαύρο κενό. Αλλά όταν δεν υπάρχουν νευρώνες 

να περιμένουν αυτήν την πληροφορία δεν υπάρχει και σήμα ότι κάτι λείπει 

(υπάρχει απουσία πληροφορίας σε αντιδιαστολή με την πληροφορία για 

απουσία).  

 

Η άρνηση του προβλήματος που παρατηρείται στη νοσοαγνωσία για 

ημιπληγία μπορεί να γίνει κατανοητή ως το αποτέλεσμα της καταστροφής σε 

συγκεκριμένα σύνολα νευρωνικών κυκλωμάτων18. Ενώ η παράλυση που 

οφείλεται σε καταστροφή των νεύρων που συνδέουν το βρεγματικό φλοιό με 

το σώμα γίνεται άμεσα αντιληπτή, βλάβη στον ίδιο το δεξιό βρεγματικό 

φλοιό δεν αφήνει κανένα σημείο του εγκεφάλου να παρακολουθήσει ή να 

αναπαραστήσει το αριστερό μέρος του σώματος. Η περιοχή δηλαδή που είναι 

υπεύθυνη να δώσει σήμα ότι υπάρχει πρόβλημα έχει η ίδια καταστραφεί, μη 

αφήνοντας κάποιο σύστημα για να καταχωρήσει το πρόβλημα. Επομένως ο 

ασθενής δεν έχει τρόπο να καταγράψει την παρουσία των αριστερών άκρων 

αλλά έχει ένα ακέραιο δίκτυο μετάφρασης που συμπεραίνει ότι όλα πάνε καλά 

αφού κανένα πρόβλημα δεν έχει επισημανθεί εσωτερικά. Η απουσία της 

πληροφορίας από ένα μέλος δε δημιουργεί ανησυχία κατά τον ίδιο τρόπο 
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κατά τον οποίο δεν αποτελεί ανησυχία για μας το γεγονός ότι δεν έχουμε 

οπτική πληροφορία από πίσω από την πλάτη μας. Δε καταγράφεται βλάβη 

γιατί δεν αναμένεται πληροφορία. Επομένως όταν ο ημιπληγικός δε μπορεί να 

εκτελέσει μία εργασία που απαιτεί και τα δύο του χέρια, το «σύστημα» του 

επινοεί μια λογική εξήγηση, π.χ. «δεν ήθελα να το κάνω». Στην παρουσία 

ενός παράλυτου αριστερού χεριού, και ελλείψει τόσο αισθητικών 

πληροφοριών από αυτό όσο και καταγραφής της απουσίας τους, το 

«σύστημα» καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «αυτό δεν είναι το χέρι μου». 

Τέτοιες προσπάθειες εκλογίκευσης μοιάζουν με τις προσπάθειες των 

ασθενών με λοβοτομή (split brain) να εξηγήσουν τις επιλογές που κάνουν 

εξαιτίας ερεθισμάτων που ενεργοποιούν μόνο στο δεξί ημισφαίριο. 

 

2.5. Αμέλια ή Αδιαφορία (Neglect) 

 

Η αμέλεια ή αδιαφορία (Unilateral Spatial Neglect (USN)) είναι ένα 

νευροψυχολογικό σύνδρομο που κλινικά χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα 

αντίληψης ή απόκρισης σε ερεθίσματα που παρουσιάζονται στην αντίθετη 

πλευρά από την περιοχή της εγκεφαλικής βλάβης, παρά την απουσία 

σημαντικών αισθητικών ή κινητικών βλαβών. Στη συντριπτική πλειοψηφία 

των περιπτώσεων μιλάμε για αριστερή ημι-αμέλεια που οφείλεται σε βλάβες 

στο δεξί ημισφαίριο5. 

 

Ασθενείς με ημιαμέλεια φαίνεται να μη μπορούν να συνειδητοποιήσουν ότι 

υπάρχει αριστερή πλευρά του κόσμου1. Μετά από έμφραγμα στο δεξί 

ημισφαίριο, μία γυναίκα βάζει make-up μόνο στη δεξιά πλευρά του 

προσώπου της και τρώει μόνο από τη δεξιά πλευρά του πιάτου της. Ένας 

άντρας ξυρίζει μόνο τη δεξιά πλευρά της γενειάδας του και βλέπει μόνο τη 

δεξιά πλευρά μιας φωτογραφίας. 

 

Πολλές δοκιμασίες αποκαλύπτουν την ιδιαιτερότητα αυτής της κατάστασης. 

Όταν τους ζητείται να αντιγράψουν τη ζωγραφιά ενός λουλουδιού, μερικοί 

ασθενείς ζωγραφίζουν σωστά μόνο τη δεξιά μεριά. Άλλοι στριμώχνουν όλα τα 

πέταλα στη δεξιά πλευρά. Όταν τους ζητείται να ζωγραφίσουν έναν χάρτη, 
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μπορεί να τον παραμορφώσουν προκειμένου να συμπεριλάβουν όλες τις 

σημαντικές πόλεις ή τα μνημεία στη δεξιά πλευρά. Και όταν τους ζητείται να 

διχοτομήσουν μια οριζόντια γραμμή, τη μαρκάρουν πολύ πιο κοντά στο δεξιό 

της άκρο, γεγονός που υποδηλώνει ότι δε βλέπουν την αριστερή της πλευρά. 

Παρόλα αυτά δεν έχουν χάσει την όραση τους στο αριστερό ημιπεδίο αλλά 

κάτι πιο ουσιαστικό. 

 

Στο Μιλάνο, ο Ιταλός νευρολόγος Edoeardo Bisiach ζήτησε από τους ασθενείς 

του με αμέλεια να φανταστούν ότι στεκόταν στην πλατεία του Καθεδρικού 

ναού. Πρώτα τους ζήτησε να φανταστούν ότι στεκόταν στη μία πλευρά, 

απέναντι από την Duomo και να περιγράψουν τι βλέπουν. Ξέροντας καλά την 

πλατεία περιέγραψαν τη δεξιά μόνο πλευρά από εκεί που υποτιθέμενα 

στεκόταν. Όταν τους ζητήθηκε να σκεφτούν ότι πάνε από την άλλη πλευρά, 

περιέγραψαν όλα τα κτίρια που είχαν παραλείψει προηγουμένως. 

 

Η αμέλεια μπορεί εν μέρει να εξηγηθεί ως προβληματική προσοχή στη μία 

πλευρά του χώρου. Παρόλα αυτά η περιοχή στην οποία δεν υπάρχει 

προσοχή δεν είναι σα να μην υπάρχει καθόλου. Συναισθηματικά ερεθίσματα 

που εμφανίζονται στο ελλειμματικό πεδίο μπορεί να επηρεάσουν την 

προσοχή και ερεθίσματα που δεν είναι συνειδητά ορατά μπορεί να διεγείρουν 

άλλες αποκρίσεις. Σε ένα πείραμα, δείξανε σε ασθενείς δύο εικόνες ενός 

σπιτιού, ίδιες κατά τα άλλα με μόνη διαφορά ότι στη μία εικόνα έβγαιναν 

καπνοί από το παράθυρο στην αριστερή πλευρά. Παρότι οι ασθενείς 

επέμεναν ότι θεωρούν τα σπίτια ακριβώς τα ίδια, έλεγαν ότι θα προτιμούσαν 

να ζήσουν στο σπίτι που δεν καιγόταν. 

 

Παρότι παλιά θεωρείτο ένα ενιαίο σύνδρομο, σήμερα είναι αποδεκτό ότι η 

αμέλεια είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης βλαβών σε αρκετές 

διαφορετικές γνωσιακές διεργασίες19. Ακόμα και σε απλές δοκιμασίες όπως η 

αντιγραφή ή η αυθόρμητη ζωγραφική, οι ασθενείς δείχνουν πολλά ποιοτικά 

διακριτά πρότυπα παράλειψης (patterns of omission) και αλλοίωσης στον 

«αριστερό» χώρο. 
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Το γεγονός ότι παρατηρείται μία ανώμαλη προτίμηση προς το ένα μέρος του 

χώρου, παρά την απουσία βλαβών στα αντίστοιχα ετερόπλευρα κινητικά ή 

οπτικά κέντρα (δηλαδή απουσία απώλειας στο οπτικό πεδίο ή 

ημιπαράλυσης), είναι ένδειξη ότι η βλάβη πρέπει να βρίσκεται σε ανώτερες 

γνωσιακές λειτουργίες. 

 

Οι σημερινές γνώσεις μας για τη νευροανατομική βάση της ημιαμέλειας 

έρχονται από δύο βασικές πηγές. (1) την κλασσική ανατομικό – κλινική 

συσχέτιση ανάμεσα στη θέση της εγκεφαλικής βλάβης και στη συμπεριφορική 

δυσλειτουργία και (2) στην πιο πρόσφατα αναπτυγμένη μέθοδο παροδικής 

παρέμβασης στη λειτουργία ειδικών εγκεφαλικών περιοχών η οποία 

επιτελείται με τη διακρανιακή μαγνητική διέγερση (transcranial magnetic 

stimulation – TMS).  

 

Ανατομικό - κλινικά δεδομένα υποστηρίζουν ότι βλάβες στον οπίσθιο 

βρεγματικό λοβό είναι το πιο συχνό ανατομικό πρόβλημα ασθενών με 

ημιαμέλεια. Πιο συγκεκριμένα, η κρίσιμη περιοχή είναι το κάτω βρεγματικό 

λοβίο (υπερχείλιος έλικα, περιοχή του Brodmann, BA 40) στη σύνδεση 

κροταφικού – βρεγματικού λοβού. Βλάβες που εντοπίζονται πιο πίσω στις 

ινιακές περιοχές, ή πιο μπροστά στον άνω βρεγματικό λοβό προκαλούν 

ελλείμματα στην όραση ή στην ικανότητα να προσεγγίσει κανείς με το χέρι του 

κάτι στο οπτικό του πεδίο (οπτική αταξία - optic ataxia), αλλά όχι αμέλεια. 

Άλλες εγκεφαλικές περιοχές, στις οποίες βλάβες ενδέχεται να οδηγήσουν σε 

αμέλεια είναι η άνω κροταφική έλικα, ο έξω προκινητικός φλοιός (ΒΑ 44 και 6) 

και ένας αριθμός υποφλοιωδών περιοχών (θάλαμος, βασικά γάγγλια, ίνες 

λευκής ουσίας νευρικών οδών (white matter fibre tracts). 
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Σχήμα 5: Ανατομικά αντίστοιχα της ημιαμέλειας. Οι περισσότερες ανατομικο-κλινικές μελέτες 
συσχέτισης δείχνουν ότι οι βλάβες που ευθύνονται ενέχουν το δεξιό οπίσθιο βρεγματικό λοβό 
(περιοχές Brodman 39 και 44 που φαίνονται με κόκκινο), και ειδικότερα την υπερχείλια έλικα 
στον κροταφοβρεγματικό σύνδεσμο (γκρι περιοχή). Αμέλεια μετά από βλάβη στο αριστερό 
ημισφαίριο είναι λιγότερο συχνή και συνήθως συνδέεται με βλάβες στο μετωπιαίο προκινητικό 
φλοιό, ειδικότερα στα πιο κοιλιακά μέρη (ΒΑ 44 και κοιλιακή ΒΑ 6, σκούρο μπλε). Η αμέλεια 
μπορεί επίσης να συνδέεται με βλάβες σε πιο ραχιαίες περιοχές του μετωπιαίου προκινητικού 

φλοιού και στην άνω κροταφική έλικα (γαλάζιο)
19

. 

 

Τα δεδομένα αυτά που έχουν προκύψει από συμπεριφορικές δοκιμασίες που 

κατά βάση απαιτούν την κινητική εκμετάλλευση του οπτικού χώρου, 

υπονοούν ότι ένα νευρωνικό δίκτυο που συμπεριλαμβάνει τον πρόσθιο 

προκινητικό φλοιό και τις κάτω-πίσω βρεγματικές περιοχές στη 

διασύνδεση βρεγματικού-κροταφικού φλοιού είναι η νευρωνική βάση στην 

οποία οφείλεται η χωρική επίγνωση. 

 

Μελέτες όπου μετράται η τοπική εγκεφαλική κυκλοφορία του αίματος και ο 

μεταβολισμός σε ασθενείς με αμέλεια, δείχνουν ότι η έκταση της εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας είναι πολύ ευρύτερη από τις εγκεφαλικές περιοχές που έχουν 

υποστεί βλάβη και συμπεριλαμβάνει περιοχές πολύ απομακρυσμένες αλλά 

συνδεδεμένες με τις περιοχές που έχουν υποστεί βλάβη. Τα ευρήματα αυτά 

δείχνουν ότι η νευρωνική βάση της αμέλειας και της χωρικής επίγνωσης 

συμπεριλαμβάνει έναν αριθμό διασυνδεδεμένων φλοιικών και υποφλοιικών 

εγκεφαλικών περιοχών. Το δίκτυο που είναι κατεστραμμένο σε πολλούς 

ασθενείς δε συμπεριλαμβάνει τον ινιακό και τους πρωτοταγείς αισθητικούς / 

κινητικούς φλοιούς, γεγονός που σημαίνει ότι βλάβες σε περιφερικά κινητικό-
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αισθητικά δίκτυα δε μπορούν να προκαλέσουν τη βασική παθολογία της 

αμέλειας. 

 

Τα παραπάνω ανατομικά δεδομένα αφορούν σε αριστερή ημιαμέλεια και 

βλάβες στο δεξί ημισφαίριο. Δεξιά ημιαμέλεια ως αποτέλεσμα βλαβών στο 

αριστερό ημισφαίριο είναι πολύ πιο σπάνια και λιγότερο σοβαρή. Για αυτό οι 

αντίστοιχες ανατομικές ενδείξεις είναι πολύ λιγότερο σαφείς και δείχνουν 

συμμετοχή βλαβών στο μετωπιαίο – βρεγματικό φλοιό. 

 

Πειράματα με χρήση TMS σε υγιείς εθελοντές ενισχύουν την άποψη ότι 

βλάβες στο δεξί οπίσθιο βρεγματικό φλοιό είναι η κύρια ανατομική αιτία της 

αριστερής ημιαμέλειας. Επαναλαμβανόμενη (repetitive) (r)TMS στο δεξί 

βρεγματικό λοβό οδηγεί τα υποκείμενα να κάνουν λάθη στη διχοτόμηση μιας 

γραμμής ανάλογα με αυτά που κάνουν οι ασθενείς με αριστερή ημιαμέλεια. Σε 

αντίθεση, rTMS στον αριστερό βρεγματικό φλοιό δεν επηρεάζει ουσιαστικά 

αυτή τη δοκιμασία.  

 

rTMS στον αριστερό ή στο δεξί βρεγματικό λοβό προκαλεί οπτική απόσβεση 

(extinction) του ετερόπλευρου ερεθίσματος σε πειράματα διπλού παράλληλου 

ερεθίσματος. Η απόσβεση είναι το φαινόμενο όπου οι ασθενείς δε μπορούν 

να αναφέρουν ένα από δύο ερεθίσματα σε καταστάσεις ταυτόχρονης 

διέγερσης, παρότι η αντίληψη του καθενός από τα ερεθίσματα από μόνο του 

είναι δυνατή. Η ετερόπλευρη ημιαμέλεια και η απόσβεση του διπλού 

ταυτόχρονου ερεθίσματος βελτιώνονται παροδικά με rTMS στο υγιές 

ημισφαίριο. Επομένως, ένας μηχανισμός που μπορεί να βρίσκεται πίσω από 

αυτές τις διαταραχές είναι μία ανισορροπία στη δραστηριότητα των δύο 

πλευρών του εγκεφάλου που οφείλεται στη μονόπλευρη βλάβη. Αυτή η 

ανισορροπία μειώνεται παροδικά λόγω της παρεμβολής με TMS στην 

υπεροχή της δραστηριότητας του μη κατεστραμμένου ημισφαιρίου. 
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2.6. Σχιζοφρένεια 

 

Πριν από έναν αιώνα ο Kraepelin περιέγραψε μία ομάδα ψυχιατρικών 

διαταραχών, τις οποίες θεώρησε ως μία ενιαία ασθένεια, με κοινό γνώρισμα 

την έλλειψη εσωτερικών συνδέσεων της ψυχωτικής προσωπικότητας. 

Ονόμασε την ασθένεια αυτή “dementia praecox” εξαιτίας της φαινομενικής 

υποβάθμισης σε λειτουργικότητα με την πάροδο του χρόνου και της 

εμφάνισης σε νεανική ηλικία. Οι παρατηρήσεις του ολοκληρώθηκαν αργότερα 

από τον Bleuler που ονόμασε την ασθένεια σχιζοφρένια20. 

 

Η σχιζοφρένια είναι ψυχωτική διαταραχή η οποία χαρακτηρίζεται κυρίως από 

τις παραισθήσεις και τις παραληρηματικές ιδέες και κατά την οποία συνήθως 

παρατηρείται και ελλειμματική κρίση και έλλειψη επαφής με την 

πραγματικότητα. Η ασθένεια χαρακτηρίζεται από ένα φάσμα συμπτωμάτων, 

τα οποία συχνά κατατάσσονται σε θετικά και αρνητικά συμπτώματα. Ως θετικά 

αναφέρονται τα συμπτώματα συμπεριφοράς και νοητικής κατάστασης που 

εμφανίζονται στους σχιζοφρενείς και όχι στο γενικό πληθυσμό, ενώ ως 

αρνητικά αυτά που απουσιάζουν από τους σχιζοφρενείς ενώ είναι τυπικά του 

γενικού πληθυσμού. 

 

Η σχιζοφρένια είναι ετερογενής διαταραχή και το προφίλ των ατομικών 

συμπτωμάτων μπορεί να διαφέρει ουσιαστικά. Παρότι τα βασικά συμπτώματα 

είναι δυνατό να παρατηρούνται και σε άλλες διαταραχές, τα ελλείμματα στη 

χρησιμοποίηση των λέξεων και την έκφραση που παρατηρείται στην 

διατάραξη της κανονικής σκέψης, είναι ειδικά για τη σχιζοφρένια. 

 

Χαρακτηριστικό-κλειδί της συμπτωματολογίας της σχιζοφρένιας είναι η 

παράπλευρη βλάβη σε γνωσιακές ικανότητες. Προβλήματα έχουν αναφερθεί 

στις περισσότερες γνωσιακές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων της 

προσοχής, γλώσσας, μνήμης και εκτελεστικής ικανότητας. Πολλοί ασθενείς 

εμφανίζουν γνωσιακές διαταραχές πριν από την εμφάνιση κλινικών 

συμπτωμάτων σχιζοφρένειας. 
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Ένας ευρέως μελετημένος παράγοντας της γνωσιακής λειτουργίας είναι η 

μνήμη. Οι σχιζοφρενείς ασθενείς έχουν πολύ κακή απόδοση σε τεστ λεκτικής 

ή οπτικής μνήμης. Ο Levin και οι συνεργάτες του συνόψισαν τα βασικά 

ελλείμματα ανάκλησης στην σχιζοφρένεια ως παρόμοια με αυτά που 

αποδίδονται στην οπισθοδρομική αμνησία (retrograde amnesia - έλλειψη 

μνήμης για γεγονότα που έγιναν πριν από το περιστατικό που προκάλεσε την 

αμνησία), με βασικό κοινό χαρακτηριστικό ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην 

ανάκληση και όχι στην αναγνώριση. 

 

Τα προβλήματα μνήμης στη σχιζοφρένια θα μπορούσε να είναι και 

δευτερογενή προβλήματα που προκύπτουν από τη γενική μείωση της ευφυίας 

όπως αντικατοπτρίζεται στη μείωση του ΙQ. Ωστόσο και σε ασθενείς που δεν 

παρατηρείται σημαντική πτώση του IQ παρατηρούνται σημαντικά γνωσιακά 

ελλείμματα, κυρίως στην ομάδα των ανώτερων ικανοτήτων που είναι γνωστές 

ως εκτελεστικές λειτουργίες (executive functions). Ο όρος αυτός 

χρησιμοποιείται για να περιγράψει διεργασίες όπως ο σχεδιασμός, η επιλογή 

στρατηγικής και η παρακολούθηση της απόδοσης, στις οποίες πιστεύεται ότι 

εμπλέκεται η λειτουργία του μετωπιαίου λοβού. Οι σχιζοφρενείς έχουν 

χαμηλή απόδοση σε δοκιμασίες που αξιολογούν τις εκτελεστικές λειτουργίες 

(όπως π.χ. το Tower of Hanoi Test και το Wisconsin Card Sorting Test).  

 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι γνωσιακές δυσλειτουργίες της σχιζοφρένιας είναι 

αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τα βασικά κλινικά συμπτώματα. Για 

παράδειγμα, μπερδεμένη εκφορά λόγου είναι ένα κοινό κλινικό 

χαρακτηριστικό της σχιζοφρένιας, το οποίο εκδηλώνεται κυρίως με την 

ανικανότητα του ασθενούς να αποδώσει το μήνυμα που θέλει. Η 

δυσλειτουργία του λόγου στη σχιζοφρένια είναι πιο πιθανό να συνδέεται με 

έλλειψη ειρμού στη σκέψη και να μην έχει τόσο να κάνει με αδυναμία στην 

έκφραση του λόγου αυτού καθ’αυτού.  

 

Διάφορες νευροαπεικονιστικές τεχνικές έχουν χρησιμοποιηθεί για την 

αποσαφήνιση των νευρολογικών αιτιών της σχιζοφρένιας. Υπολογιστική 

τομογραφία (Computed tomography, CT) έδειξε διόγκωση των κοιλιών του 

εγκεφάλου (ventricular enlargement) και δομικό MRI έδειξε μείωση του όγκου 
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του κροταφικού λοβού (και κυρίως της αμυγδαλής του ιππόκαμπου και της 

παραϊπποκάμπιας έλικας). Η παθολογία όμως της σχιζοφρένιας μπορεί να 

είναι λειτουργική, με δομικές ανωμαλίες μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

fMRI μελέτες υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένια δείχνουν μειωμένη 

δραστηριότητα στο μετωπιαίο φλοιό (hypofrontality), ενώ μεγάλο ποσοστό 

των συμπτωμάτων της σχιζοφρένιας μπορεί να αποδοθεί σε διακοπή της 

σύνδεσης μεταξύ του μετωπιαίου και του κροταφικού. Επίσης στους 

ασθενείς με σχιζοφρένια παρατηρείται αντιστροφή της φυσιολογικής 

αριστερής πλαγίωσης για τη γλώσσα. 

 

Υπάρχουν πολλές συνδέσεις μεταξύ του έξω ραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού 

(DLPFC) και του ιππόκαμπου. Με τη χρήση PET ο Frith έδειξε ότι σε 

φυσιολογικά άτομα, η εσωτερική παραγωγή των λέξεων συνδέεται με 

αυξημένη δραστηριότητα του αριστερού DLPFC και ελαττωμένη 

δραστηριότητα στους ακουστικούς φλοιούς αμφίπλευρα. Υποστήριξε ότι η 

απουσία εξωτερικού ερεθίσματος (π.χ. άκουσμα λέξεων) οδήγησε στην 

μειωμένη δραστηριότητα του κροταφικού λοβού που δεν είχε παρατηρηθεί 

στις προηγούμενες μελέτες. Σε φυσιολογικά λοιπόν άτομα, η δράση του 

μετωπιαίου λοβού πρέπει να μπορεί να αναστέλλει τη δραστηριότητα του 

κροταφικού λοβού κατά τη διάρκεια εσωτερικής παραγωγής λέξεων. Είναι 

πιθανό ότι η αποτυχία του μηχανισμού αναστολής στην περίπτωση των 

σχιζοφρενών κάνει τους ασθενείς να αποδίδουν τον εσωτερικό λόγο σε 

εξωτερικά προερχόμενο. Ο μηχανισμός αυτός μπορεί να εξηγήσει τη γένεση 

ακουστικών παραισθήσεων. 

 

Ανάλογη παράξενη αίσθηση ότι κάποιος βρίσκεται πολύ κοντά απουσία άλλου 

ατόμου αναφέρεται σε διάφορες ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές. 

Τέτοιες αισθήσεις έχουν προκληθεί τεχνητά και επαναλήψιμα σε εθελοντές με 

εστιασμένη ηλεκτρική διέγερση του αριστερού κροταφοβρεγματικού 

συνδέσμου21. Οι Blanke και συνεργάτες, περιγράφουν την πρόκληση τέτοιων 

αισθήσεων σε μία ασθενή που βρισκόταν σε προχειρουργική αξιολόγηση για 

θεραπεία επιληψίας, ως αποτέλεσμα εστιασμένης ηλεκτρικής διέγερσης του 

αριστερού κροταφοβρεγματικού συνδέσμου: οι αλλαγές στη θέση και τη 

στάση του ατόμου της «παραίσθησης» ακολουθούσαν σα σκιά τις αντίστοιχες 
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αλλαγές στη θέση ή στάση του σώματος της ασθενούς. Αυτές οι αντιλήψεις 

μπορεί να οφείλονται σε οχλήσεις στην πολυαισθητηριακή επεξεργασία του 

σώματος και του εαυτού που λαμβάνει χώρα στον κροταφοβρεγματικό 

σύνδεσμο. 

 

Η ασθενής ήταν μία 22χρονη γυναίκα με φυσιολογικό ψυχιατρικό ιστορικό που 

ήταν κάτω από αξιολόγηση για χειρουργική θεραπεία επιληψίας. Οι Blanke 

και συνεργάτες εντόπισαν μία περιοχή στον αριστερό κροταφοβρεγματικό 

σύνδεσμο του εγκεφάλου της, όπου εντοπισμένη ηλεκτρική διέγερση 

προκαλούσε επαναλήψιμα την αίσθηση της παρουσίας ενός άλλου 

προσώπου στο χώρο κοντά στο σώμα της (extrapersonal space). ‘Όταν η 

ασθενής διεγείρετο (10,0 mA) σε αυτήν την περιοχή σε ύπτια στάση (supine), 

είχε την εντύπωση ότι κάποιο άτομο ήταν από πίσω της. Περαιτέρω διέγερση 

(10,0 – 11,0 MA, n=3) προκαλούσε την ίδια εμπειρία, με την ασθενή να 

περιγράφει το «άτομο» σα νέο και απροσδιόριστου φύλου, μια σκιά που δε 

μιλούσε ούτε κουνιόταν και που η στάση του από πίσω της ήταν ακριβώς η 

ίδια με τη δική της. Κατά τη διάρκεια της επόμενης διέγερσης (11,0 mA, n=1) η 

ασθενής κάθησε και αγκάλιασε τα γόνατά της με τα χέρια της. Σημείωσε ότι «ο 

άντρας» ήταν τώρα επίσης καθιστός και είχε τα χέρια του γύρω από τα δικά 

της προκαλώντας της ένα δυσάρεστο συναίσθημα. Περαιτέρω διεγέρσεις 

εφαρμόστηκαν ενώ η ασθενής καθιστή, επιτελούσε μια δοκιμή ονομασίας 

(language testing) χρησιμοποιώντας μια κάρτα που κρατούσε στο δεξί της 

χέρι. Ανέφερε και πάλι την παρουσία ενός καθιστού ατόμου, αυτή τη φορά 

τοποθετημένου πίσω και δεξιά από αυτή που έκανε απόπειρες να 

παρεμποδίσει τη δοκιμασία («Θέλει να πάρει την κάρτα», «δε θέλει να με 

αφήσει να διαβάσω»). Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν για 

διαφορετικές θέσεις και στάσεις όταν ερεθίσματα που ξεπερνούσαν τα 10,0 

mA εφαρμόζονταν στο συγκεκριμένο σημείο στον αριστερό 

κροταφοβρεγματικό σύνδεσμο. 

 

Αυτή η αίσθηση της παρουσίας, όπως περιγράφεται από αυτήν την ασθενή, 

έχει περιγραφεί από άτομα με ψυχιατρικές και νευρολογικές διαταραχές. 

Επειδή ήταν δυνατό να προκληθεί αυτή η εμπειρία επαναλήψιμα από τον 

κροταφοβρεγματικό σύνδεσμο και επειδή το πρόσωπο της παραίσθησης 
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μιμούταν στενά  τη θέση και στάση της ασθενούς οι Blanke και οι συνεργάτες 

συμπέραναν ότι η ασθενής είχε την εμπειρία της αντίληψης του δικού της 

σώματος. 

 

 

 
Σχήμα 6: α) Τρισδιάστατη αναδόμηση της επιφάνειας του αριστερού ημισφαιρίου του 
εγκεφάλου από απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Υποδερμικά ηλεκτρόδια είχαν 
εμφυτευτεί στον εγκέφαλο επιληπτικής ασθενούς που βρισκόταν σε προχειρουργική αγωγή 
/αξιολόγηση . Οι θέσεις στις οποίες εστιασμένη ηλεκτρική διέγερση προκαλούσε διαφορετικές 
αντιδράσεις απεικονίζονται (κόκκινο: κινητικές, μπλε: σωματοαισθητικές, πράσινες: γλώσσα, 
ροζ: πρόκληση της «αίσθηση της παρουσίας» (βέλος). Τα αστεράκια δείχνουν την εστία των 
επιληπτικών κρίσεων. Μετά την αφαίρεση του αριστερού κροταφικού λοβού η ασθενής 
απαλλάχτηκε από επιληπτικές κρίσεις. b-d) Σχήματα που δείχνουν τις σχετικές θέσεις και 
στάσεις του σώματος της ασθενούς (λευκό) και τις αντίστοιχες του φανταστικού προσώπου 

(σκιασμένο) κατά τη διάρκεια διέγερσης του φλοιού
21

. 

 

Ο κροταφοβρεγματικός σύνδεσμος είναι γνωστό ότι συμμετέχει σε αυτο-

επεξεργασία, διαχωρισμό εαυτού από άλλους, ολοκλήρωση 

πολυαισθητηριακών πληροφοριών σχετικών με το σώμα και άλλες 

παραισθητικές αντιλήψεις για το σώμα. Η ηλεκτρική διέγερση πιστεύεται ότι 

παρεμπόδισε την ομαλή πολυαισθητηριακή και κινηταισθητική ολοκλήρωση 

των πληροφοριών σχετικά με το ίδιο της το σώμα οδηγώντας έτσι στην 

εμφάνιση μιας σειράς συμπτωμάτων χαρακτηριστικών της σχιζοφρένιας σε 

άτομο χωρίς ψυχιατρικό ιστορικό. Είναι αξιοσημείωτο ότι υπερδιέγερση του 

κροταφοβρεγματικού φλοιού ασθενών με σχιζοφρένεια μπορεί να οδηγεί σε 

λάθος απόδοση των πράξεών τους σε πράξεις άλλων. 

 

Συμπερασματικά, προβλήματα στην πολυαισθητηριακή και/ή κινηταισθητική 

ολοκλήρωση πληροφοριών στον κροταφοβρεγματικό σύνδεσμο εξαιτίας 

ηλεκτρικής διέγερσης μπορούν να οδηγήσουν σε παραισθήσεις ενός άλλου 

ατόμου στον κοντινό περιπροσωπικό χώρο. Παρότι η ασθενής είχε επίγνωση 
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της ομοιότητας μεταξύ της δικής της στάσης και θέσης και του ατόμου της 

παραίσθησης της, δε μπορούσε, όπως άλλωστε και πολλοί σχιζοφρενείς 

ασθενείς, να αναγνωρίσει ότι αυτό το άτομο ήταν μία παραίσθηση. 

 

Διαφορετικού τύπου παραισθήσεις, όπως εξωσωματικές εμπειρίες έχουν 

επίσης προκληθεί με εστιασμένη ηλεκτρική διέγερση22. Οι εξωσωματικές 

εμπειρίες (Out of body experiences – OBEs) είναι περίεργη, συνήθως 

σύντομη αίσθηση κατά την οποία η συνείδηση ενός ατόμου φαίνεται ότι 

αποχωρίζεται από το σώμα του και καταλαμβάνει απόμακρη θέση 

παρατηρητή. Οι Blanke και συνεργάτες περιγράφουν την επανειλημμένη 

πρόκληση αυτής της εμπειρίας με εστιασμένη ηλεκτρική διέγερση της δεξιάς 

γωνιώδους έλικας του εγκεφάλου σε ασθενή που αξιολογείτο για θεραπεία 

επιληψίας. Διέγερση σε αυτήν την περιοχή προκαλούσε παραισθησιακές 

μεταμορφώσεις των χεριών και ποδιών του ασθενούς (σύνθετες 

κινηταισθητικές αποκρίσεις) και παρεκτοπίσεις ολόκληρου του σώματος 

(whole-body displacements - αιθουσαίες αποκρίσεις), υποδηλώνοντας ότι οι 

εξωσωματικές εμπειρίες μπορεί να αντικατοπτρίζουν την αποτυχία του 

εγκεφάλου να ολοκληρώσει σύνθετες κινηταισθητικές και αιθουσαίες 

πληροφορίες. 

 

Η ασθενής ήταν μία 43-χρονη, δεξιόχειρας γυναίκα που είχε υποστεί σύνθετες 

μη γενικευμένες κρίσεις επιληψίας (complex partial seizures) για 11 χρόνια 

(δεξιά επιληψία του κροταφικού λοβού). Επειδή η MRI δεν έδειξε καμία βλάβη, 

επιχειρήθηκε διεισδυτική παρακολούθηση για να εντοπιστεί επακριβώς η θέση 

της επιληψίας. Εμφυτεύθηκαν υποδερμικά ηλεκτρόδια για να καταγράφουν 

την επιληπτική κρίση και εστιασμένη ηλεκτρική διέγερση χρησιμοποιήθηκε για 

να ταυτοποιηθεί ο φλοιός του οποίου η βλάβη έπρεπε να αποφευχθεί κατά 

την εγχείρηση. 

 

Στο σχήμα φαίνονται τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης των διεγέρσεων 

και των θέσεων των ηλεκτροδίων στη δεξιά γωνιώδη έλικα, όπου διέγερση 

προκαλούσε επαναλήψιμα OBEs καθώς επίσης και αιθουσαίες και σύνθετες 

σωματαισθητικές αποκρίσεις. Χαρτογράφηση των κινητικών σωματαισθητικών 

και ακουστικών λειτουργιών έδειξε ομαλή εγκεφαλική εντόπιση χωρίς 
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παρεκκλίσεις σε σχέση με ανατομικές απεικονίσεις των φλοιικών λειτουργιών. 

Η εστία της επιληψίας εντοπίστηκε περισσότερο από 5 εκατοστά πρόσθια της 

θέσης διέγερσης, στο μέσο κροταφικό λοβό. Ηλεκτρική διέγερση σε αυτή τη 

θέση δεν προκαλούσε OBEs και τέτοιου είδους εμπειρίες δεν ήταν μέρος των 

συνήθων επιληπτικών κρίσεων της ασθενούς.  

 

 

 

Σχήμα 7: Τρισδιάστατη αναδόμηση της επιφάνειας του δεξιού ημισφαιρίου του εγκεφάλου 
από απεικόνιση μαγνητικού συντονισμού. Υποδερμικά ηλεκτρόδια είχαν εμφυτευτεί στον 
εγκέφαλο επιληπτικής ασθενούς που βρισκόταν σε προχειρουργική αγωγή. Οι θέσεις στις 
οποίες εστιασμένη ηλεκτρική διέγερση προκαλούσε συμπεριφορικές αποκρίσεις 
απεικονίζονται (μωβ: κινητικές, πράσινες: σωματοαισθητικές, μπλε: ακουστικός φλοιός, 
κίτρινο: πρόκληση της OBE (βέλος)). Τα αστεράκια δείχνουν την εστία των επιληπτικών 
κρίσεων στον κροταφικό λοβό. Μετά την αφαίρεση μέρους του δεξιού κροταφικού λοβού η 

ασθενής απαλλάχτηκε από τις επιληπτικές κρίσεις
22

. 
 

Αρχικές διεγέρσεις (n=3, 2.0 – 3.0 mA) προκάλεσαν αιθουσαίες αποκρίσεις, 

στις οποίες η ασθενής ανέφερε ότι «βούλιαζε μέσα στο κρεβάτι» ή ότι «έπεφτε 

από ύψος». Αύξηση της έντασης του ρεύματος (3,5 mA) οδήγησε σε 

εξωσωματική εμπειρία (βλέπω τον εαυτό μου από ψηλά να κείτεται στο 

κρεβάτι, αλλά βλέπω μόνο τα πόδια μου και το κάτω μέρος του κορμιού μου). 

Δύο περαιτέρω διεγέρσεις προκάλεσαν την ίδια αίσθηση, η οποία 

συμπεριλάμβανε μία αίσθηση «ελαφρότητας» και «επίπλευσης» περίπου δύο 

μέτρα πάνω από το κρεβάτι, κοντά στο ταβάνι. 

 

Ζητήθηκε κατόπιν από την ασθενή να κοιτάζει τα πόδια της κατά τη διάρκεια 

της ηλεκτρικής διέγερσης (n=2, 4.0 – 4.5 mA). Όπως και προηγουμένως, 
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κείτονταν κάτω (το πάνω μέρος του σώματος της στηριζόταν σε γωνία 45ο και 

το πόδια ήταν τεντωμένα). Αυτή τη φορά ανέφερε ότι είδε τα πόδια της «να 

κονταίνουν». Αν τα πόδια της ασθενούς ήταν λυγισμένα πριν από τη διέγερση 

(γωνία 90ο, n=2, 4.0 – 5.0 mA) ανέφερε ότι τα πόδια της κινούνταν γρήγορα 

με κατεύθυνση προς το πρόσωπό της. 

 

Όταν ζητήθηκε από την ασθενή να κοιτάζει στα τεντωμένα χέρια της κατά τη 

διάρκεια της ηλεκτρικής διέγερσης (n=2, 4.5 –5.0 mA) αισθάνθηκε σα να 

κόνταινε το αριστερό της χέρι ενώ το δεξί της ήταν ανεπηρέαστο. Αν και τα 

δύο χέρια ήταν στην ίδια θέση αλλά λυγισμένα κατά 90ο στον αγκώνα, 

αισθανόταν ότι το αριστερό της χέρι κουνιόταν με κατεύθυνση το πρόσωπό 

της (n=2, 4.5 –5.0 mA). Όταν τα μάτια της ήταν κλειστά, αισθανόταν ότι το 

πάνω μέρος του σώματός της κινούνταν με κατεύθυνση τα πόδια της, τα 

οποία ήταν σταθερά (n=2, 4.5 –5.0 mA). 

 

Αυτές οι παρατηρήσεις δείχνουν ότι OBEs και σύνθετες σωματαισθητικές 

παραισθήσεις μπορούν να προκληθούν με ηλεκτρική διέγερση του φλοιού. Η 

συσχέτιση αυτών των φαινομένων και η ανατομική τους επιλεκτικότητα 

υποδηλώνουν ότι έχουν κοινή αρχή σε επεξεργασίες που αφορούν το σώμα, 

μία ιδέα που υποστηρίζεται επίσης από το γεγονός ότι οι οπτικές αυτές 

εμπειρίες περιορίζονται στο σώμα των ασθενών.  

 

Κατά τη διάρκεια της OBE, η ασθενής μόνο «είδε» το μέρος του σώματός της 

το οποίο αισθανόταν ότι είχε υποστεί μεταβολές κατά τη διάρκεια των 

εμπειριών της «μεταβολής σώματος». Αυτό είναι σε αντίθεση με τις μη 

σωματικές οπτικές παραισθήσεις που συνήθως προκαλούνται με ηλεκτρική 

διέγερση του κροταφοβρεγματικού συνδέσμου. Η γωνιώδης έλικα μπορεί να 

αποτελεί κρίσιμο κόμβο ενός ευρύτερου νευρωνικού κυκλώματος που κάνει 

εφικτές πολύπλοκες αντιλήψεις του ιδίου σώματος. 

 

Παρότι οι νευρολογικοί μηχανισμοί που οδηγούν σε εξωσωματικές εμπειρίες 

δεν είναι πλήρως κατανοητοί, τα παραπάνω αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι 

η αιθουσαία επεξεργασία είναι σημαντική. Η βασική περιοχή του ανθρώπινου 

αιθουσαίου φλοιού βρίσκεται κοντά στη γωνιώδη έλικα. Είναι πιθανό ότι η 
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εμπειρία του διαχωρισμού του εαυτού από το σώμα να είναι αποτέλεσμα της 

αποτυχίας της ολοκλήρωσης σύνθετων σωματαισθητικών και αιθουσαίων 

πληροφοριών.  

 

Για τη μελέτη της σχιζοφρένιας έχουν χρησιμοποιηθεί και φάρμακα-μοντέλα 

της ασθένειας που προκαλούν τα ίδια χαρακτηριστικά συμπτώματα όπως 

παραληρηματικές ιδέες και παραισθήσεις. Επειδή όμως όπως προαναφέραμε 

η σχιζοφρένια χαρακτηρίζεται και από γνωσιακά ελλείμματα τα 

φάρμακαλογικά μοντέλα πρέπει να έχουν και τις αντίστοιχες γνωσιακές 

επιπτώσεις23. Ως τέτοια φάρμακα έχουν προταθεί η κεταμίνη και η δ-9-

τετραϋδροκαναβινόλη (THC – cannabis). Οι Fletcher και Honey μελέτησαν την 

επίδραση των φαρμάκων αυτών στη μνήμη εργασίας και στην επεισοδιακή 

μνήμη που είναι αλλοιωμένες στους σχιζοφρενείς ασθενείς. Όπως και στην 

περίπτωση των σχιζοφρενών, η χορήγηση κεταμίνης σε υγιείς εθελοντές 

οδηγεί σε μείωση της απόδοσης σε δοκιμασίες που απαιτούν χειρισμό και όχι 

μόνο κράτημα στη μνήμη εργασίας. Επίσης χορήγηση THC προκαλεί 

συμπτώματα σχιζοφρένειας σε υγιείς ασθενείς και εντείνει τα συμπτώματα 

στους σχιζοφρενείς. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν ενδείξεις ότι η 

μνήμη εργασίας παρουσιάζει προβλήματα. 

 

Λειτουργικές νευροαπεικονιστικές μελέτες δείχνουν την αποσύνδεση 

κοιλιακού – ραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού που υποστηρίζει τη διάκριση 

μεταξύ διαδικασιών επεξεργασίας και απλής διατήρησης στη μνήμη εργασίας. 

Ο Conklin και οι συνεργάτες του υποστηρίζουν ότι η παρατηρούμενη έλλειψη 

ικανότητας επεξεργασίας οφείλεται σε δυσλειτουργία του έξω ραχιαίου 

προμετωπιαίου φλοιού (DLPFC). 

 

fMRI ευρήματα υποστηρίζουν ότι η επίδραση της κεταμίνης στην επεξεργασία 

στη μνήμη εργασίας διαμεσολαβείται από τον DLPFC και είναι συμβατή με το 

πρότυπο που παρατηρείται και στη σχιζοφρένια και σε άλλες μη ψυχωτικές 

ανάλογες καταστάσεις: μια υπερβολική απόκριση του μετωπιαίου κάτω από 

απαιτήσεις χαμηλού φορτίου για επεξεργασία και μειωμένη απόκριση του 

μετωπιαίου κάτω από αυξημένες απαιτήσεις. 
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Η δυσλειτουργία της μνήμης εργασίας στη σχιζοφρένια ενδέχεται να σχετίζεται 

με ανωμαλίες στη ντοπαμινεργική εννεύρωση του PFC. O Egan και 

συνεργάτες του, συνδέουν τη γνωσιακή απόδοση και την απόκριση του 

DLPFC με πολυμορφισμούς στο γονίδιο της κατεχολ-Ο-μεθυλοτρανσφεράσης 

(COMT) που είναι σημαντικό για το μεταβολισμό της ντοπαμίνης που 

απελευθερώνεται σε συνάψεις στον PFC. Πιθανός υποκείμενος μηχανισμός 

και της ασθένειας και της δράσης των φαρμάκων στη μνήμη εργασίας μπορεί 

να είναι η έλλειψη ρύθμισης της ντοπαμινεργικής εννεύρωση του PFC μέσω 

του μεσοφλοιώδους ντοπαμινεργικού συστήματος. 

 

2.7. Ψυχοκινητική Επιληψία (κροταφικού λοβού (TLE)) 

 

Μερικά νευροψυχολογικά φαινόμενα έχουν κοινά κλινικά χαρακτηριστικά: τη 

ζωντανή εμπειρία ξαφνικής αρχής και αυτόματης ανάπτυξης που συνοδεύεται 

από έντονη αίσθηση «παράξενου». Οι καταστάσεις αυτές καλούνται 

παροξυσμικοί ψυχικοί αυτοματισμοί (paroxysmal psychic automatisms - PPA) 

και διακρίνονται σε24 

 Γνωσιακούς αυτοματισμούς: όπως το déjà vu, οι ψευδείς μνήμες, 

παραληρηματικές ιδέες που συχνά εκλαμβάνονται με τη μορφή αποκάλυψης, 

αποπροσωποποίηση (depersonalization), απώλεια της αίσθησης της 

πραγματικότητας (derealization). 

 Συναισθηματικούς αυτοματισμούς: κρίσεις πανικού, ξαφνική θλίψη, 

ξαφνική χαρά, εναλλαγές μεταξύ θλίψης και χαράς. 

 Αντιληπτικούς αυτοματισμούς: ζωντανές παραισθήσεις με 

παραληρηματικά στοιχεία. 

 

Μέχρι τώρα αυτά τα ψυχικά φαινόμενα είναι σε μια γκρίζα ζώνη μεταξύ 

ψυχιατρικής και νευρολογίας, και έτσι μερικές φορές αποδίδονται σε 

ψυχιατρικές διαταραχές και μερικές φορές σε αποτέλεσμα μερικής 

επιληπτικής κρίσης. Υπάρχει δηλαδή η υπόθεση ότι επειδή τα κλινικά 

συμπτώματα των επιληπτικών κρίσεων του κροταφικού λοβού 

αλληλεπικαλύπτονται σε μεγάλο βαθμό με αυτά των PPA, μπορεί η αιτία των 
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φαινομένων αυτών να είναι μια μη γενικευμένη επιληπτική κρίση (Partial 

Seizure) αλλά η διάγνωση να μη γίνεται εύκολα. 

 

Η κυρία Κ, 39-χρονη υπάλληλος με επεισόδια αποπροσωποποίησης 

(episodic depersonalization) από την ηλικία των 30, παραπονιόταν για 

καταστάσεις αλλοιωμένης συνείδησης που διαρκούσαν αρκετές μέρες κατά τη 

διάρκεια των οποίων αισθανόταν «παράξενα αλλαγμένη» και «μη 

πραγματική»25. Αυτές οι καταστάσεις συνέβαιναν περίπου μια φορά την 

εβδομάδα. Αισθανόταν το περιβάλλον πολύ μακριά ή καλυμμένο με ένα 

μυστηριώδες πέπλο. Κατά τη διάρκεια τέτοιων καταστάσεων, αισθανόταν ότι 

το σώμα της δεν είχε βάρος και αιωρείτο στον αέρα. Μερικές φορές 

αισθανόταν τελείως έξω από το σώμα της. Οι σκέψεις της και οι κινήσεις της 

«ήταν σκέψεις και κινήσεις ρομπότ». Επίσης κατά τη διάρκεια των επεισοδίων 

αποπροσωποποίησης είχε εμπειρία παράξενων γεύσεων και οσμών και 

ναυτία. Τα αντικείμενα έμοιαζαν κοντινότερα ή πιο μακριά από την 

πραγματικότητα. Η ασθενής ανέφερε δυσκολίες σε πνευματικές εργασίες που 

απαιτούν προσοχή αλλά ισχυρίζονταν πλήρη διατήρηση της μνήμης για τα 

γεγονότα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων αποπροσωποποίησης. Τα 

επεισόδια αυτά ξεκίνησαν μετά από μία μετακόμιση που την χώρισε από 

φίλους και συγγενείς. Εκτός από τα επεισόδια αυτά, η ασθενής πάθαινε 

κρίσεις πανικού που διαρκούσαν περίπου μισή ώρα με συμπτώματα όπως 

τρέμουλο και δύσπνοια. Πέντε χρόνια νωρίτερα, υπέφερε από αγοραφοβία, 

και ήταν αδύνατο να βγει από το σπίτι της για 8 μήνες. 

 

Από την αρχή των επεισοδίων αποπροσωποποίησης, χορηγήθηκαν στην 

ασθενή φάρμακα κατά της επιληψίας (valproic acid, lamotrigine, 

carbamazepine) γιατί θεωρήθηκε ότι τα συμπτώματα αυτά ήταν αποτέλεσμα 

επιληπτικών κρίσεων. Η φαρμακευτική αυτή αγωγή δε βελτίωσε τα 

συμπτώματα της αποπροσωποποίησης. Όταν όμως διακόπηκε, οδήγησε σε 2 

γενικευμένες επιληπτικές κρίσεις. 

 

Γενικά επιληπτικές κρίσεις εστιασμένες στον κροταφικό λοβό (και ειδικά αυτές 

που οφείλονται σε σκλήρωση του έσω κροταφικού λοβού - mesial temporal 

sclerosis) συνοδεύονται από έντονες αλλαγές στη συμπεριφορά, πολύπλοκα 
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συμπεριφορικά συμπτώματα, όπως αμνησία για το γεγονός, δυστονικές 

κινήσεις και θέσεις των άκρων, νευροενδοκρινικές αλλαγές, 

αυτοματοποιημένες κινήσεις (automaton-like movements), και απώλεια 

συνείδησης26. Τα φαινόμενα αυτά μπορεί να προέρχονται από δυσλειτουργία 

σε εκτεταμένα νευρωνικά κυκλώματα πέραν του κροταφικού λοβού. 

 

Συνήθως οι κρίσεις αρχίζουν με πιο εστιασμένα φαινόμενα όπως φόβος, 

αίσθηση τυμπανισμού (rising epigastric sensation), συναισθήματα δύσκολο να 

περιγραφούν ή νευρικά χτυπήματα των χειλών (lip smacking automatism). Οι 

κρίσεις που τελειώνουν χωρίς προβλήματα στη συνείδηση κατατάσσονται στις 

απλές μη γενικευμένες (simple partial seizures, sps), ενώ αυτές που επιδρούν 

στη συνείδηση κατατάσσονται στις σύνθετες μη γενικευμένες κρίσεις (complex 

partial seizures, cps). Η διαταραχή της συνείδησης στις cps είναι συνήθως πιο 

έντονη προς το τέλος της κρίσης και επιμένει για μερικά λεπτά μετά το τέλος 

της κρίσης (post-ictal period). Είναι αυτή η διαταραχή αποτέλεσμα της 

εξάπλωσης μιας ανώμαλης δραστηριότητας σε περιοχές πέραν του 

κροταφικού λοβού; 

 

Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα οι Blumenfeld και συνεργάτες απεικόνισαν 

κρίσεις κροταφικού λοβού μιας ομάδας ασθενών με χειρουργικά 

επιβεβαιωμένη σκλήρυνση του έσω κροταφικού (mesial temporal sclerosis). Η 

απεικόνιση της εγκεφαλικής αιματικής ροής (cerebral blood flow, CBF) 

συνδέεται έμμεσα με τη νευρωνική δραστηριότητα, αλλά έχει αξιολογηθεί, με 

βάση συγκρίσεις με ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες, ως μέθοδος για τον 

εντοπισμό της δραστηριότητας μιας επιληπτικής κρίσης στον άνθρωπο. Οι 

Blumenfeld και συνεργάτες χρησιμοποίησαν απεικόνιση κατά την έναρξη και 

κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης με τη χρήση υπολογιστικής 

τομογραφίας εκπομπής μονήρων φωτονίων (single photon emission 

computed tomography - SPECT) χάρη στη μοναδική της ικανότητα να 

«φωτογραφίζει» μία δεδομένη στιγμή της επιληπτικής κρίσης σε ανθρώπους. 

Με την τεχνική αυτή βρήκαν εκτεταμένες και στα δύο ημισφαίρια, σε φλοιϊκές 

και υποφλοιϊκές περιοχές, αυξήσεις και μειώσεις της CBF κατά τη διάρκεια 

μιας σύνθετης κρίσης (cps) και αμέσως μετά. Αντίθετα, στις απλές κρίσεις 

(sps) ανωμαλίες παρατηρήθηκαν μόνο εντοπισμένα στον κροταφικό λοβό. 
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Στατιστική ανάλυση έδειξε μεγάλη συσχέτιση των cps με αυξήσεις της 

εγκεφαλικής αιματικής ροής στο άνω εγκεφαλικό στέλεχος και στον έσω 

θάλαμο και με μειώσεις της CBF σε ανώτερου επιπέδου φλοιούς.  

 

Με βάση τη μελέτη αυτή οι Blumenfeld και συνεργάτες προτείνουν το 

ακόλουθο μοντέλο: στην αρχή της επιληπτικής κρίσης, η πιο έντονη αύξηση 

αιματικής ροής συμβαίνει στον κροταφικό λοβό. Σε sps, οι φυσιολογικές 

αλλαγές δεν εκτείνονται σημαντικά πέραν των κροταφικών λοβών και η 

συνείδηση παραμένει ανέπαφη. Σε cps όμως, η ανώμαλη δραστηριότητα 

εκτείνεται σε ένα ευρύ δίκτυο και αυτό αντικατοπτρίζεται στις μειωμένες CBF 

στο μέτωπο – βρεγματικό φλοιό και αυξημένες CBF στο μέσο διεγκεφαλο 

και το άνω εγκεφαλικό στέλεχος. Αυτό μπορεί να προκαλεί διακοπή της 

ομαλής ροής πληροφοριών σε πολλαπλά συστήματα και απώλεια 

συνείδησης, η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη προς το τέλος της κρίσης και 

παρατείνεται και στα αρχικά στάδια μετά την κρίση (post-ictal).  

 

2.8. Χρήση Παραισθησιογόνων 

 
Η χρήση παραισθησιογόνων φαρμάκων οδηγεί σε καταστάσεις αλλοιωμένης 

συνείδησης που χαρακτηρίζονται από αισθητικές παραισθήσεις, 

ψευδαισθήσεις, αποδιοργάνωση της σκέψης, διαστρεβλωμένη αίσθηση του 

χρόνου και παράξενες διαταράξεις της αίσθησης του εαυτού27. Από χημικής 

άποψης τα παραισθησιογόνα ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες ουσιών. 

Από φαρμακευτικής άποψης, είναι ανάλογα μορίων νευροδιαβιβαστών που 

δρουν ως αγωνιστές ή ανταγωνιστές σε κεντρικές συνάψεις. Με βάση τον 

πρωτοταγή τους στόχο μπορούν να διακριθούν πέντε βασικές κατηγορίες. 

 

1. μερικοί αγωνιστές (agonist) της σεροτονίνης, όπως για παράδειγμα το 

LSD και η μεσκαλίνη, 

2. αγωνιστές της ντοπαμίνης (D2), όπως για παράδειγμα η αμφεταμίνη και 

η απομορφίνη, 

3. μη-ανταγωνιστικοί NMDA αναστολείς (antagonists), όπως η 

φαινσυκλιδίνη και η κεταμίνη, 
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4. αντιχολινεργικά φάρμακα, όπως η σκοπολαμίνη και η ατροπίνη, 

5. αγωνιστές των GABAA υποδοχέων, όπως η μουσκιμόλη. 

 

Παρά τους διαφορετικούς πρωτοταγείς στόχους, τα συμπτώματα που 

προκαλούνται από τα διαφορετικά παραισθησιογόνα είναι αξιοσημείωτα 

όμοια. Για το λόγο αυτό έχει προταθεί ότι υπάρχει ένας κοινός μηχανισμός 

δράσης, απομακρυσμένος από τον πρωτογενή στόχο και πιο κοντά στις 

διαδικασίες που κάνουν δυνατή τη συνείδηση. O Vollenweider πρότεινε ότι οι 

ψυχεδελικές καταστάσεις μπορεί να είναι το αποτέλεσμα βλαβών στην 

επεξεργασία αισθητικών προσαγωγών (afferents) σε διάφορους 

πολυσυναπτικούς θαλαμο-φλοιικούς κόμβους. Υπέθεσε ότι μέσα σε αυτά τα 

κυκλώματα, χολινεργικές, σεροτονεργικές και γλουταμινεργικές συνάψεις 

συνδέονται σε σειρά ώστε τη φαρμακολογική αναστολή οποιασδήποτε από 

αυτές τις συνάψεις να οδηγεί στο ίδιο τελικό αποτέλεσμα. Αυτή η υπόθεση 

όμως δεν εξηγεί αυτό που πρέπει να απαντηθεί: το γεγονός ότι το τελικό 

αποτέλεσμα αυτών των επεξεργασιών είναι καταστάσεις συνείδησης.  

 

Βασισμένος στην παραπάνω θεωρία η Flohr διατύπωσε μια άλλη υπόθεση27. 

Αρχικά, ο υποδοχέας NMDA είναι ο κοινός τελικός στόχος όλων των 

παραισθησιογόνων ουσιών (όπως και των αναισθητικών). Ο υποδοχέας 

NMDA που βρίσκεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις στο φλοιό, διαφέρει από 

άλλες συνάψεις στο ότι ρυθμίζεται και από την τάση και από διαβιβαστές. 

Ενεργοποιείται όταν δύο συνθήκες εκπληρώνονται ταυτόχρονα. Πρώτα, η 

μετασυναπτική μεμβράνη στην οποία ο υποδοχέας είναι ενσωματωμένος 

πρέπει να έχει αποπολωθεί (δυναμικό περίπου –35mV). Για δυναμικά 

μεμβράνης κάτω από αυτό το όριο, το κανάλι ιόντων που συνδέεται με τον 

υποδοχέα είναι μπλοκαρισμένο από ένα θετικά φορτισμένο ιόν μαγνησίου. Η 

δέσμευση είναι εξαρτώμενη από το δυναμικό: σε –35 mV το ιόν μαγνησίου 

φεύγει, επιτρέποντας στο κανάλι να ανοίξει εάν και η δεύτερη συνθήκη 

εκπληρώνεται – δηλαδή εάν ο νευροδιαβιβαστής γλουταμινικό ελευθερωθεί 

από την προσυναπτική απόληξη και ενωθεί στον υποδοχέα. 
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Σχήμα 8: Σχηματική αναπαράσταση της NMDA σύναψης. Ο υποδοχέας NMDA 
ενεργοποιείται κάτω από δύο συνθήκες: πρώτα το γλουταμινικό (Glu) πρέπει να εκλυθεί και 
να προσδεθεί στον υποδοχέα του NMDA, δεύτερον η μετασυναπτική μεμβράνη που περιέχει 
τον υποδοχέα πρέπει να αποπολωθεί σε μία τιμή –35 mV, ώστε με αυτόν τον τρόπο να 
εξουδετερωθεί την αναστολή του καναλιού από τα ιόντα μαγνησίου (Mg

+2
). Το κανάλι είναι 

τότε περατό από ιόντα νατρίου (Na
+
) και ασβεστίου (Ca

+2
). Τα ιόντα ασβεστίου προκαλούν 

διάφορα αποτελέσματα: ενεργοποιούν το ένζυμο συνθετάση του οξειδίου του αζώτου (ΝΟS) 
και προκαλεί έτσι τη σύνθεση του οξειδίου του αζώτου (ΝΟ

.
) που με τη σειρά του αυξάνει την 

έκλυση νευροδιαβιβαστή από το προσυναπτικό κύτταρο. Το σύμπλοκο του υποδοχέα-κανάλι 
NMDA έχει επίσης θέσεις σύνδεσης για τον συν-αγωνιστή γλυκίνη (Gly) όπως και για 
πολυαμίνες (Pol) και ιόντα ψευδαργύρου (Zn

2+
). Η θέση πρόσδεσης PCP, το μέρος σύνδεσης 

για τους μη ανταγωνιστικούς (non-competitive) NMDA ανταγωνιστές (antagonist), βρίσκεται 
μέσα στο κανάλι. Συναγωνιστικοί ανταγωνιστές (Competitive antagonists) μπλοκάρουν τον 
υποδοχέα του γλουταμινικού. Η λειτουργία του υποδοχέα μεταβάλλεται με αλλαγές στη 
φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης (P).   

 

Το άνοιγμα του καναλιού έχει διάφορες συνέπειες. Πρώτα, θετικά φορτισμένα 

ιόντα ρέουν μέσα στο κύτταρο και προκαλούν περαιτέρω μείωση του 

δυναμικού της μεμβράνης. Όταν φτάσει σε ένα όριο η εκπόλωση της 

μεμβράνης ενεργοποίησης, η σύναψη NMDA και επιπρόσθετα άλλες ενεργές 

γειτονικές συνάψεις και οι συνδέσεις μεταξύ επικοινωνούντων νευρώνων 

ενδυναμώνονται. Αυτό είναι ισοδύναμο με ένα γρήγορο μηχανισμό Hebb και 

έτσι διαμορφώνεται ένα γρήγορο παροδικό λειτουργικό σύνολο. Δεύτερον, 
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μετά το άνοιγμα του καναλιού, ένα από τα ιόντα που ρέει μέσα στο νευρώνα 

είναι το ασβέστιο. Αυτό δρα ως δεύτερος αγγελιοφόρος και προκαλεί 

διάφορες ενδοκυτταρικές διεργασίες που όλες συντελούν στην αύξηση της 

συναπτικής ισχύος.  

 

Το ασβέστιο ενεργοποιεί το ένζυμο συνθετάση του οξειδίου του αζώτου, 

προκαλώντας την παραγωγή ελεύθερης ρίζας οξειδίου του αζώτου, ενός 

αερίου που δρα ως ανάδρομο σήμα. Το οξείδιο του αζώτου διαχέεται στο 

προσυναπτικό νευρώνα, όπου αυξάνει τη παροχή νετροδιαβιβαστή που 

οφείλεται σε εισερχόμενα δυναμικά ενεργείας. Οι διαδικασίες αυτές 

συγκροτούν ένα δεύτερο γρήγορο μηχανισμό Hebb. Το ασβέστιο ενέχεται 

επίσης σε μετά – μεταφραστικές αλλαγές των πρωτεϊνών των υποδοχέων και 

την ενεργοποίηση πρωτεϊνικής σύνθεσης. Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί 

καταλήγουν σε μόνιμες αλλαγές στη συναπτική αποτελεσματικότητα: αυτές οι 

μόνιμες αλλαγές οδηγούν σε μακρυπρόθεσμες μεταβολές και είναι υπεύθυνες 

για το σχηματισμό μόνιμων συνόλων. 

 
Η λειτουργία των υποδοχέων NMDA ρυθμίζεται από δύο μηχανισμούς. Όπως 

αναφέρθηκε προηγουμένως, ο υποδοχέας είναι εξαρτώμενος τόσο από το 

δυναμικό της μεμβράνης όσο και από το νευροδιαβιβαστή. Η λειτουργία του 

μπορεί επομένως να μεταβληθεί τόσο από ανασταλτικές όσο και από 

διεγερτικές γειτονικές συνάψεις. Ανάμεσα σε αυτές είναι η ανασταλτική GABAA 

και η διεγερτικές AMPA και χολινεργική. Επιπλέον, ο υποδοχέας είναι μια 

φωσφοπρωτεΐνη και οι λειτουργικές της ιδιότητες μπορούν να ρυθμιστούν με 

αλλαγή στη φωσφορυλίωση της πρωτεΐνης. Σε αυτό το σημείο, πολλά 

ενδοκυτταρικά μονοπάτια εμπλέκονται στη ρύθμιση της ισχύος της σύναψης 

NMDA. Αυτά τα μονοπάτια συνδέουν τον υποδοχέα με χολινεργικές, 

σεροτονεργικές και ντοπαμινεργικές συνάψεις. 

 

Σύμφωνα με μία θεωρία του 1990, η σύναψη NMDA παίζει ρόλο κλειδί στη 

δημιουργία καταστάσεων συνείδησης. Η θεωρία συνίσταται στις ακόλουθες 

παραδοχές. 
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1. Οι καταστάσεις συνείδησης είναι αυτο-ανακλώμενες ανώτερης τάξης 

αναπαραστάσεις. 

2. Οι ανώτερης τάξης αναπαραστάσεις πραγματώνονται με χωρο-χρονική 

ενεργοποίηση μεγάλης κλίμακας συνόλων νευρώνων. Αυτά τα σύνολα 

ολοκληρώνουν πληροφορίες σχετικές με την παρούσα και 

προηγούμενες εσωτερικές καταστάσεις του συστήματος που 

προέρχονται από πολλές χωρικά διαχωρισμένες φλοιικές περιοχές. Τα 

σύνολα με αυτό το τρόπο συνδέουν πολλά υποσύνολα. 

3. Η σύναψη NMDA πραγματώνει τον μηχανισμό σύνδεσης που 

χρησιμοποιεί ο εγκέφαλος για να παράγει μεγάλης κλίμακας σύνολα. 

 

Οι αλλοιωμένες καταστάσεις συνείδησης (altered states of consciousness – 

ASCs) οφείλονται σε μερική αναστολή του φλοιικού συστήματος NMDA. Αυτή 

η αναστολή αλληλεπιδρά με τη γένεση συνόλων (assemblies) μεγάλης 

κλίμακας και οδηγεί σε παθολογικές ανώτερου επιπέδου αναπαραστάσεις 

(παραισθήσεις). Δεύτερον, όλες οι ουσίες που αναστέλλουν άμεσα τη σύναψη 

NMDA είναι ικανές να παράγουν συμπτώματα παραισθήσεων. Τα 

αποτελέσματα των παραισθησιογόνων που δρουν σε άλλους πρωταρχικούς 

στόχους προέρχονται από μία έμμεση επίδραση στον NMDA υποδοχέα, είτε 

λόγω μείωσης του δυναμικού μεμβράνης είτε λόγω μεταβολής της 

κατάστασης φωσφορυλίωσης του υποδοχέα που οφείλεται σε εσωκυτταρικά 

μονοπάτια μετασχηματισμού σημάτων. Είναι γνωστός σημαντικός αριθμός 

εσωκυτταρικών μονοπατιών που συνδέουν τον υποδοχέα NMDA με 

πρωτοταγείς στόχους παραισθησιογόνων όπως οι υποδοχείς σεροτονίνης, 

ντοπαμίνης και ακετυλοχολίνης. 

 

Όπως έχει αναφερθεί, διατάραξη της αίσθησης του εαυτού (depersonalisation) 

είναι τυπικό σύμπτωμα παραισθήσεων. Ασθενείς αναφέρουν αυτό που 

ονομάζεται “ego dissolution” διάλυση του εγώ (χαλάρωμα των ορίων του εγώ  

που μπορεί να καταλήγει και σε ένα συναίσθημα συνένωσης με το σύμπαν) 

και “ego disintegration” αποσύνθεση του εγώ (χάσιμο του ελέγχου των 

διαδικασιών σκέψης). Αυτά τα συμπτώματα συμφωνούν με τις παραδοχές 

των θεωριών της συνείδησης που μιλάνε για ανώτερου επιπέδου 

αναπαραστάσεις. Στις θεωρίες αυτές, μία συνθήκη για το σχηματισμό αυτο-
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ανακλούμενων αναπαραστάσεων είναι να διαθέτει το σύστημα ένα μοντέλο 

του εαυτού του. Συνειδητές καταστάσεις θα συμβούν αν αυτό το μοντέλο 

εαυτού ενεργοποιείται και ενημερώνεται ολοκληρώνοντας πληροφορίες από 

την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος. Διαταραχές του εγώ θα συμβούν 

αν οι διαδικασίες σύνδεσης που ενέχονται υποστούν βλάβη με αποτέλεσμα να 

παράγονται διαστρεβλωμένες ανώτερου επιπέδου αναπαραστάσεις. 

 

H Flohr ισχυρίζεται ότι οι καταστάσεις της συνείδησης είναι ισοδύναμες με 

ανώτερου επιπέδου αναπαραστάσεις που πραγματοποιούνται από τo χώρο-

χρονικό πρότυπο ενεργοποίησης μεγάλης κλίμακας συνόλων (assemblies). 

Αυτά τα σύνολα ολοκληρώνουν κατανεμημένες πληροφορίες που ξεκινούν 

από πολλές χωρικά ξεχωριστές φλοιικές περιοχές. Η ενεργοποίηση 

νευρώνων που ανήκουν σε ένα σύνολο πρέπει να είναι κάπως επισημασμένη 

ώστε σε επόμενα στάδια επεξεργασίας, να μπορούν να αναγνωριστούν ότι 

ανήκουν σε ένα σύνολο. Αυτό είναι ιδιαιτέρως απαραίτητο σε μεγάλης 

κλίμακας σύνολα νευρώνων που συνίστανται από υποσύνολα, που πρέπει να 

αναγνωριστούν τόσο ως μέρη του όλου όσο και ως ξεχωριστά υποσύνολα. 

Έχει προταθεί ότι ένας μηχανισμός που εκμεταλλεύεται τη χρονική δομή της 

νευρωνικής δραστηριότητας θα μπορούσε να λύσει αυτό το πρόβλημα: 

νευρώνες που ανήκουν στην ίδια αναπαράσταση ξεχωρίζουν όχι μόνο από το 

ρυθμό εκφόρτισής τους αλλά επίσης και από το συγχρονισμό της εκφόρτισής 

τους. Ο συγχρονισμός θα μπορούσε να ρυθμίζεται ανεξάρτητα από το ρυθμό 

εκφόρτισης και θα επέτρεπε σήμανση (tagging) των ειδικών σχέσεων μεταξύ 

των νευρώνων ενός κατανεμημένου δικτύου. Θα επέτρεπε στο σύστημα να 

ξεχωρίζει ανάμεσα στη δραστηριότητα πολλών ταυτόχρονα ενεργοποιημένων 

συνόλων. Έχει επίσης προταθεί ότι η ΝMDA σύναψη παίζει βασικό ρόλο στην 

εδραίωση του συγχρονισμού. 

 

2.9. Μέλος-φάντασμα 

 

Σχεδόν όλοι όσοι έχουν υποστεί ακρωτηριασμό έχουν την εμπειρία του 

«μέλους-φαντάσματος», την έντονη εντύπωση ότι το ακρωτηριασμένο μέλος 

όχι μόνο είναι ακόμα εκεί αλλά σε πολλές περιπτώσεις πονάει κιόλας28. 
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Με μετρήσεις απευθείας σε μεμονωμένα κύτταρα, ο Πένφιλτν εντόπισε και στα 

δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια μια στενή ζώνη που ξεκινάει από την επιμήκη 

αύλακα και εκτείνεται σε σημαντική έκταση προς το κάτω μέρος του 

ημισφαιρίου – σωματαισθητικός φλοιός. Ερεθίσματα σε διαφορετικά κύτταρα 

σε αυτή την περιοχή προκαλούν αισθήσεις σε διαφορετικά σημεία του 

σώματος. Υπάρχει δηλαδή μια αναπαράσταση της επιφάνειας του σώματος 

στην επιφάνεια του εγκεφαλικού ημισφαιρίου του ανθρώπου πίσω από την 

κεντρική αύλακα. Κάθε νευρώνας έχει τη δική του περιοχή στην επιφάνεια του 

σώματος στην οποία αντιστοιχεί. Η περιοχή αυτή είναι το υποδεκτικό πεδίο 

του κυττάρου. Στον εγκέφαλο υπάρχει ένας χάρτης ολόκληρης της επιφάνειας 

του σώματος, κάθε ημιμόριο του σώματος έχει τον χάρτη του στο αντίπλευρο 

εγκεφαλικό ημισφαίριο. 

 

Σειρές πειραμάτων με καταγραφή από μεμονωμένα κύτταρα κ.λ.π. είχαν 

αποδείξει ότι αυτή η οργάνωση είναι γενετικά καθορισμένη και παραμένει 

σταθερή κατά τη διάρκεια της ζωής κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. 

Υπήρχε γενικά η πεποίθηση ότι από τη στιγμή που οι νευρωνικές συνδέσεις 

έχουν δημιουργηθεί στο έμβρυο ή κατά τη διάρκεια κρίσιμων περιόδων της 

παιδικής ηλικίας, παραμένουν σταθερές κατά τη διάρκεια όλης της ζωής και 

καινούργιες συνδέσεις δε σχηματίζονται στον εγκέφαλο των ενήλικων 

θηλαστικών. 

 

Τα τελευταία 30 χρόνια όμως, πολλά πειράματα για τα αποτελέσματα 

ακρωτηριασμού στους σωματοαισθητικούς χάρτες σε ενήλικα θηλαστικά 

έχουν δείξει ότι οι αισθητικοί χάρτες μπορεί να αλλάξουν στον εγκέφαλο ενός 

ενήλικα. Η μελέτη του «μέλους-φάντασμα» δίνει τη δυνατότητα να μελετηθεί 

πώς καινούργιες συνδέσεις αναδύονται στον εγκέφαλο ενηλίκων, πώς οι 

διαφορετικές αισθητικές λειτουργίες (π.χ. αφή, όραση, αντίληψη απόστασης 

κ.λ.π.) αλληλεπιδρούν και πώς ο εγκέφαλος κτίζει μία εικόνα για το σώμα 

η οποία ανανεώνεται συνεχώς σε συνάρτηση με τις αλλαγές των αισθητικών 

δεδομένων. 
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Η φράση «μέλος-φάντασμα» (phantom limb) αποδόθηκε από το Silas Weir 

Mitchell που ήταν και ο πρώτος που έδωσε σαφή κλινική περιγραφή. 

Ασθενείς με αυτό το σύνδρομο, έχουν την αίσθηση ότι ένα ακρωτηριασμένο 

μέλος τους είναι ακόμα παρόν και σε κάποιες περιπτώσεις πονάει κιόλας. Ο 

όρος χρησιμοποιείται και για να δηλώσει την αποσύνδεση ανάμεσα στη θέση 

που αισθάνεται κανείς ένα μέλος και στη θέση στην οποία βρίσκεται στην 

πραγματικότητα. Είναι σημαντικό ότι σε κάθε περίπτωση ο ασθενής 

αναγνωρίζει ότι οι αισθήσεις δεν είναι ορθές, δηλαδή ότι βιώνει μια 

ψευδαίσθηση και δεν έχει παραληρηματική ιδέα. 

 

Από την πρώτη περιγραφή του μέλους-φάντασμα, μεγάλος αριθμός θεωριών 

έχει αναπτυχθεί για την εξήγηση του φαινομένου. Η πιο κοινή εξήγηση ήταν 

ότι η ψευδαίσθηση οφείλεται στο ευερέθιστο των νευρικών ινών στο σημείο 

του ακρωτηριασμού (stump - κολόβωμα) από την παρουσία τραυματισμένου 

ιστού και νευρώματος (neuromas). Δυστυχώς η εξήγηση αυτή έχει αποδειχτεί 

μη επαρκής αφού η χορήγηση αναισθητικών στο σημείου του ακρωτηριασμού 

καθώς και η χειρουργική αφαίρεση των νευρωμάτων δεν έχει επίδραση στον 

πόνο στο μέλος-φάντασμα. Από την άλλη πλευρά έχει διατυπωθεί και η 

άποψη ότι το μέλος-φάντασμα είναι ενός είδους φροϋδικής άρνησης, με τον 

πόνο να είναι μέρος της διαδικασίας «πένθους». Ότι δηλαδή οι ασθενείς 

θέλουν το χέρι τους πίσω τόσο πολύ, ώστε τελικά βιώνουν το φάντασμα με 

τον ίδιο τρόπο που κάποιος μπορεί να βλέπει το φάντασμα της μητέρας του ή 

του πατέρα του που απεβίωσε πρόσφατα. Τέτοιες βέβαια απόψεις δε μπορεί 

να μας απασχολούν. 

 

Ο Ramachandran και οι συνεργάτες του που έχουν μελετήσει διεξοδικά το 

ζήτημα προτείνουν ότι η εμπειρία του μέλους φαντάσματος οφείλεται, 

τουλάχιστον εν μέρει σε αναδιαμόρφωση των σωματοαισθητικών χαρτών με 

αποτέλεσμα π.χ. τη μεταβίβαση ερεθισμάτων από το πρόσωπο και από τους 

ιστούς του κολοβώματος στα σημεία όπου πριν από τον ακρωτηριασμό 

έπαιρναν σήματα από το χέρι. Έτσι, αυθόρμητες εκφορτίσεις από αυτούς τους 

ιστούς, παρερμηνεύονται ως να προέρχονται από το ακρωτηριασμένο μέλος 

και έτσι δίνουν την αίσθηση του μέλους-φαντάσματος. 
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Η αναδιαμόρφωση των χαρτών όμως δε μπορεί να εξηγήσει όλα τα δεδομένα 

γύρω από την εμπειρία του μέλους-φάντασμα. Δε μπορεί π.χ. να εξηγήσει τη 

συχνή εμφάνιση ψευδαίσθησης κίνησης του μέλους-φάντασμα, τόσο με τη 

θέληση του ασθενούς όσο και παρά τη θέληση του ή το γεγονός ότι ο ασθενής 

μπορεί να «τεντώσει το ακρωτηριασμένο χέρι του για να πιάσει το τηλέφωνο». 

Επίσης δε μπορεί να εξηγήσει το γεγονός ότι μέλος-φάντασμα παρατηρείται 

μερικές φορές και σε ασθενείς που είναι εκ γενετής ακρωτηριασμένοι, το 

οποίο πρέπει να υποδηλώνει ότι τουλάχιστον κάποιες πλευρές της εικόνας 

που έχει κάποιος για το σώμα του προκαθορίζονται γενετικά. Τέλος η 

υπόθεση της αναδιαμόρφωσης των χαρτών δε μπορεί να εξηγήσει γιατί το 

μέλος-φάντασμα συχνά καταλαμβάνει την ίδια θέση που είχε πριν τον 

ακρωτηριασμό. 

 

Παίρνοντας όλα αυτά τα δεδομένα υπόψη, οι Ramachandran και συνεργάτες, 

προτείνουν ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο για την προέλευση των μελών-

φάντασμα.  

 

Είναι σαφές ότι για να δημιουργήσει ο εγκέφαλος μια σταθερή αντίληψη 

(όπως για την εικόνα του σώματος) ή ένα σταθερό σύστημα πεποιθήσεων, 

πρέπει να ζυγίσει δεδομένα από πολλές διαφορετικές πηγές και γρήγορα να 

φτάσει σε μια απόφαση. Για να το κάνει αυτό πρέπει να έχει ένα μηχανισμό 

που να επιβάλλει την αρμονική συνύπαρξη των πληροφοριών από τις 

διαφορετικές πηγές και να απορρίπτει κάποιες πληροφορίες που δεν είναι 

συνεπείς με τις υπόλοιπες. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επιτευχθεί 

τουλάχιστον εν μέρει από ένα σχήμα του τύπου «ο νικητής τα κερδίζει όλα». Ο 

τελικός σκοπός είναι φυσικά να υπάρχει σταθερότητα στη συμπεριφορά, να 

αποφεύγεται η αναποφασιστικότητα και να βελτιστοποιείται η κατανομή των 

γνωσιακών και φυσικών πόρων, λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης για 

γρήγορη και αποτελεσματική δράση. Με άλλα λόγια, εφόσον το «κινητικό» 

αποτέλεσμα του εγκεφάλου πρέπει να είναι συνεπές, πρέπει να εξελίξει την 

ικανότητα να φτάνει γρήγορα σε σταθερές αντιληπτικές αναπαραστάσεις 

ακόμα και αν αυτό απαιτεί την παροδική αναστολή / παραγνώριση μη 

συνεπών δεδομένων. Κάνοντας αυτό ο οργανισμός βάζει ένα στοίχημα ότι αν 

πολλές πηγές πληροφοριών συμφωνούν σε μια ετυμηγορία, τότε μία μόνο μη 
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σύμφωνη πληροφορία μπορεί με ασφάλεια να θεωρηθεί θόρυβος ή παροδική 

δυσλειτουργία του αισθητηριακού συστήματος και να αγνοηθεί.  

 

Με αυτό το σχήμα ως δεδομένο, οι Ramachandran και συνεργάτες 

προτείνουν ότι η εμπειρία του μέλους φαντάσματος εξαρτάται από την 

ολοκλήρωση εμπειριών από τουλάχιστον 5 διαφορετικές πηγές: α) από τα 

νευρώματα του κολοβώματος, β) από την αναδιαμόρφωση χαρτών, π.χ. από 

τις αισθήσεις στο πρόσωπο που μπορεί να εκλαμβάνονται ως αισθήσεις από 

το χέρι, γ) από την παρακολούθηση εκφορτίσεων από εντολές κίνησης προς 

το ακρωτηριασμένο μέλος, δ) από μια γενετικά προκαθορισμένη εσωτερική 

εικόνα του σώματος και ε) από έντονες σωματικές μνήμες επίπονων 

αισθήσεων ή στάσεων του άκρου πριν τον ακρωτηριασμό που μεταφέρονται 

στο μέλος – φάντασμα. Κανονικά αυτοί οι 5 παράγοντες συνεργούν για να 

επιβεβαιώσουν ο ένας τον άλλο, αλλά σε εξειδικευμένες περιπτώσεις μπορεί 

να υπάρχουν ασυμφωνίες που μεταβάλλουν την κλινική εικόνα.  
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3. Συζήτηση 

3.1. Περίληψη περιοχής εγκεφαλικής βλάβης και 

επίπτωσης στη συνείδηση. 

 

Περίπτωση Συμπτώματα Εγκεφαλική 
Περιοχή 

Παρατηρήσεις 

Κατάσταση φυτού Καμία επικοινωνία 

με εαυτό και 

περιβάλλον 

Έλλειψη διάσπαρτης 

ενεργοποίησης και 

σύνδεσης μετωπο-

βρεγματικού δικτύου 

και θαλάμου, 

μειωμένος συνολικός 

μεταβολισμός. 

Βλάβες σε 

εγκεφαλικό στέλεχος 

και τυλώδες σώμα 

θεωρούνται μη 

αναστρέψιμες 

Κατάσταση 

Ελάχιστης 

Συνειδητότητας 

(MCS) 

Κατάσταση σοβαρά 

αλλοιωμένης 

συνείδησης, κατά 

την οποία κάποια 

σαφή 

συμπεριφορικά 

στοιχεία 

αποδεικνύουν 

μερική επίγνωση  

Διατήρηση των ευρείας 

κλίμακας εγκεφαλικών 

δικτύων, 

εναπομένουσα 

λειτουργική ικανότητα, 

υποενεργοποίηση 

δικτύων που μπορεί να 

είναι δυνητικά 

λειτουργικά 

Εν τω βάθει 

ηλεκτρική διέγερση 

του θαλάμου 

οδήγησε σε βελτίωση 

της κατάστασης 

ασθενούς που ήταν 

σε MCS για 6 χρόνια 

Σύνδρομα Capgras, 

Cotard,  

Αδυναμία οπτικής 

αναγνώρισης 

εαυτού, προσφιλών 

προσώπων, τόπων 

και 

παραληρηματική 

ιδέα ότι πρόκειται 

για «σωσίες» 

Αποσύνδεση της 

περιοχής που έχει 

σχέση με την 

αναγνώριση 

προσώπων (FFA) και 

αντικειμένων και της 

αμυγδαλής, περιοχής 

που έχει σχέση με τα 

συναισθήματα, 

πλαγίωση στο δεξί 

ημισφαίριο 

Δυνατότητα 

ακουστικής 

αναγνώρισης 

προσώπων που δεν 

αναγνωρίζονται 

οπτικά. 
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Σύνδρομο Fregoli Αναγνώριση 

οποιουδήποτε 

προσώπου ως 

οικείου 

Υπολειτουργία του 

μετωπιαίου και 

υπερλειτουργία του 

κροταφικού. 

Ομοιότητα με 

κατάσταση ύπνου 

λόγω υπολειτουργίας 

του μετωπιαίου. 

Σχιζοφρένεια Παραισθήσεις, 

παραληρηματικές 

ιδέες, διαταραχή 

της κανονικής 

σκέψης, διαταραχές 

στη χρησιμοποίηση 

των λέξεων και την 

έκφραση, γνωσιακά 

ελλείμματα, κυρίως 

στις εκτελεστικές 

λειτουργίες. 

Μειωμένη 

δραστηριότητα στο 

μετωπιαίο φλοιό 

(hypofrontality), 

διακοπή της σύνδεσης 

μεταξύ του μετωπιαίου 

και του κροταφικού, 

υπερβολική απόκριση 

του μετωπιαίου κάτω 

από απαιτήσεις 

χαμηλού φορτίου για 

επεξεργασία και 

μειωμένη απόκριση του 

μετωπιαίου κάτω από 

αυξημένες απαιτήσεις 

Αποτυχία του 

μηχανισμού 

αναστολής του 

κροταφικού από το 

μετωπιαίο με 

αποτέλεσμα οι 

ασθενείς να 

αντιλαμβάνονται τον 

εσωτερικό λόγο ως 

εξωτερικά 

προερχόμενο. 

Ψυχοκινητική 

επιληψία 

Παραληρηματικές 

ιδέες, OBE, 

απώλεια μνήμης 

Μειωμένη CBF στο 

μέτωπο – βρεγματικό 

φλοιό και αυξημένη 

CBF στο μέσο 

διεγκέφαλο και το άνω 

εγκεφαλικό στέλεχος 

Απώλεια συνείδησης 

μόνο σε γενικευμένες 

κρίσεις 

Ημιαμέλεια Ασθενείς με 

ημιαμέλεια φαίνεται 

να μη μπορούν να 

συνειδητοποιήσουν 

ότι υπάρχει 

αριστερή πλευρά 

του κόσμου 

Η κρίσιμη περιοχή είναι 

το κάτω βρεγματικό 

λοβίο (supramarginal 

gyrus, Brodmann’s 

area, BA 40) στη 

σύνδεση κροταφικού – 

βρεγματικού λοβού, η 

έκταση της εγκεφαλικής 

δυσλειτουργίας είναι 

rTMS σε υγιείς 

εθελοντές: 

αδρανοποίηση του 

δεξιού οπίσθιου 

βρεγματικόυ φλοιόυ 

κύρια ανατομική αιτία 

της αριστερής 

ημιαμέλειας. 

rTMS σε ασθενείς: η 
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πολύ ευρύτερη από τις 

εγκεφαλικές περιοχές 

που έχουν υποστεί 

βλάβη και 

συμπεριλαμβάνει 

περιοχές πολύ 

απομακρυσμένες 

αλλά συνδεδεμένες με 

τις περιοχές που έχουν 

υποστεί βλάβη 

ετερόπλευρη 

ημιαμέλεια και η 

απόσβεση του 

διπλού ταυτόχρονου 

ερεθίσματος 

βελτιώνονται 

παροδικά με rTMS 

στο υγιές ημισφαίριο: 

ανισορροπία στη 

δραστηριότητα των 

δύο πλευρών του 

εγκεφάλου που 

οφείλεται στη 

μονόπλευρη βλάβη 

Νοσοαγνωσία Ασθενής εντελώς 

παράλυτος από τη 

δεξιά του πλευρά 

μπορεί να 

ισχυρίζεται ότι 

μπορεί να κινηθεί 

άψογα αν το 

θελήσει 

Η νοσοαγνωσία 

παρατηρείται μόνο 

μετά από βλάβη σε 

συγκεκριμένα σημεία 

του δεξιού βρεγματικού 

λοβού 

 

Χρήση 

παραισθησιογόνων 

Παραισθήσεις, 

αποδιοργάνωση 

της σκέψης, 

αλλοιώσεις στην 

αίσθηση του 

χρόνου, 

παραληρηματικές 

ιδέες.  

Από φαρμακευτικής 

άποψης, τα 

παραισθησιογόνα είναι 

ανάλογα μορίων 

διαβιβαστών που 

δρουν ως αγωνιστές ή 

ανταγωνιστές σε 

κεντρικές συνάψεις 

NMDA σύναψη ο 

κοινός στόχος – 

Τελικό αποτέλεσμα η 

αναστολή των 

φλοιικών NMDA 

συνάψεων  

MCS: Minimally Conscious State (Κατάσταση Ελάχιστης Συνειδητότητας), FFA: Fusiform 

Face Area (ατρακτοειδής περιοχή αναγνώρισης προσώπων) OBE: Out of body experience  

(Εξωσωματική εμπειρία) CBF: Cerebral Blood Flow (Εγκεφαλική αιματική ροή) rTMS: 

repetitive Τranscranial Magnetic Stimulation (επαναλαμβανόμενη Διακρανιακή Μαγνητική 

Διέγερση). 
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3.2. Ρόλος της χωρικής προσοχής. 

 
Αν δε δώσει κανείς προσοχή σε μία εισερχόμενη πληροφορία, δεν έχει 

επίγνωση της29. Επομένως η προσοχή είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για 

την κατανόηση της συνείδησης. 

 

Μελέτες με απεικονιστικές τεχνικές και καταγραφή από μεμονωμένα κύτταρα 

δείχνουν ότι η προσοχή ελέγχεται από εγκεφαλικές περιοχές πέρα από τις 

φλοιικές αισθητηριακές περιοχές. Προσοχή σε μία πληροφορία ενέχει την 

πολλαπλασιαστική ρύθμιση της σχετικής αναπαράστασης σε χαμηλότερες 

αισθητηριακές περιοχές από παλίνδρομη ρύθμιση (feedback) από 

υψηλότερες περιοχές στο προμετωπιαίο και βρεγματικό φλοιό. 

 

Οι  Naghavi και συνεργάτες ανασκόπησαν τις ομοιότητες στα πρότυπα 

εγκεφαλικής ενεργοποίησης που σχετίζονται με την προσοχή, τη μνήμη 

εργασίας, την ανάκληση στην επεισοδιακή μνήμη και την οπτική επίγνωση με 

την ελπίδα ότι αυτό θα μπορούσε να περιορίσει την ερμηνεία της λειτουργικής 

σημασίας των περιοχών που συμμετεχείχαν30. Για όλες αυτές τις λειτουργίες 

παρατηρείται μία συνεπής και αλληλοεπικαλυπτόμενη εγκεφαλική 

δραστηριότητα. Η αλληλοεπικάλυψη είναι πιο εμφανής αμφίπλευρα στο 

βρεγματικό φλοιό και στο DLPFC. 

 

Ποια είναι η λειτουργική σημασία της αλληλοεπικαλυπτόμενης 

μετωποβρεγματικής ενεργοποίησης; Πιθανώς αυτές οι ενεργοποιήσεις να 

αντανακλούν την κοινή χρήση γνωσιακών διεργασιών. Πολλές μελέτες έχουν 

δείξει ότι η προσοχή είναι βασική για συνειδητή οπτική επίγνωση. Για 

παράδειγμα οι Rees, Russell, Frith και Driver παρατήρησαν σε μελέτη τους με 

fMRI ότι η οπτική αναγνώριση εξαρτάται αποκλειστικά από τη προσοχή ακόμα 

και για πολύ οικεία θέματα. Επιπλέον έχει δειχτεί ότι η προσοχή σε ένα 

αντικείμενο ενδυναμώνει τη νευρωνική αναπαράσταση του αντικειμένου αυτού 

οδηγώντας σε βελτιωμένη ικανότητα για ανίχνευση του αντικειμένου και 

αναφορά των ιδιοτήτων του. 
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Ο Baddeley έχει προτείνει το “episodic buffer”, ως τέταρτο συστατικό του 

μοντέλου του για τη μνήμη εργασίας. Αυτό υποτίθεται ότι είναι ένα 

περιορισμένης χωρητικότητας εργαλείο που συνδέει πληροφορίες για να 

σχηματίσει ολοκληρωμένα επεισόδια. Υποθέτει ότι ελέγχεται μέσω της 

προσοχής από το κεντρικό επιτελείο και είναι διαθέσιμο στην συνειδητή 

επίγνωση. Εξ αιτίας της πολυδιάστατης κωδικοποίησής του πιστεύεται ότι 

επιτρέπει σε διαφορετικά συστήματα να ενσωματωθούν, ενώ η συνειδητή 

επίγνωση παρέχει μια βολική διεργασία σύνδεσης και ανάκλησης.  

 

Η θεωρία αυτή προσφέρει μια επιπλέον εξειδίκευση αν κανείς υποθέσει ότι η 

ενσωμάτωση στο episodic buffer είναι η πιθανή εξήγηση της 

αλληλοεπικαλυπτόμενης μετωπο-βρεγματικής ενεργοποίησης. Η 

ενσωμάτωση μπορεί να θεωρηθεί ως κοινή γνωσιακή στοιχιακή διεργασία 

που δρα σε ένα αριθμό διαφορετικών γνωσιακών περιοχών για να συνδέσει 

χαμηλού επιπέδου αναπαραστάσεις με πιο πολύπλοκες. Σε τέτοιες διεργασίες 

πολλαπλά αντιληπτικά χαρακτηριστικά πρέπει να ολοκληρωθούν σε μια ενιαία 

αντίληψη. Η ολοκλήρωση είναι κρίσιμη και για την ανάκληση επεισοδιακής 

πληροφορίας.  

 

Κοινό σε όλες τις μορφές ολοκλήρωσης είναι ίσως το γεγονός ότι είναι 

απαραίτητη η αλληλοσύνδεση ανάμεσα σε ένα μετωπο-βρεγματικό δίκτυο και 

άλλα τμήματα του εγκεφάλου.  

3.3. Ρόλος της αίσθησης του χρόνου – μνήμη. 

 

Ο ρόλος του χρόνου στη συνείδηση έχει μελετηθεί από την αρχαιότητα. 

Τελευταία ο Shanon υπέθεσε ότι οι γνωσιακές λειτουργίες έχουν χρονικό 

χαρακτήρα31. Επίσης ο Penrose πρότεινε ότι αποκλειστικά και μόνο το 

φαινόμενο της συνείδησης είναι αυτό που μας κάνει να σκεφτούμε από τη 

σκοπιά του χρόνου που κυλάει. Όντως, η ιδέα του αίτιου και αιτιατού, με την 

παραδοχή ότι το αίτιο πάντα προηγείται του αιτιατού, που ρυθμίζει την 

ανθρώπινη συμπεριφορά και την επίτευξη ενός προσχεδιασμένο σκοπού, 

εξαρτάται αποκλειστικά από την ανάπτυξη και κωδικοποίηση ενός χρονικού 

προσανατολισμού. 
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Σχεδόν κάθε φυσιολογικό σύστημα υπάγεται σε μια χρονική ρύθμιση. Για 

παράδειγμα, η αναπνοή, ο ρυθμός της καρδιάς, η πίεση του αίματος, το 

επίπεδο ενεργοποίησης, και η κατάσταση της συνείδησης, όλα ρυθμίζονται 

από εσωτερικά, βιολογικά ρολόγια. Εξαιτίας αυτής της ποικιλίας των αναγκών 

για χρονική παρακολούθηση των οργάνων του σώματος, έχει προταθεί ότι ο 

ίδιος ο εγκέφαλος είναι ένα ρολόι. 

 

Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου ρυθμίζουν 

διαφορετικές πτυχές της χρονικής οργάνωσης. Για παράδειγμα, ο 

υπερχιασματικός πυρήνας του υποθαλάμου προσδιορίζει τους 24-ωρους 

κύκλους. Δηλαδή, υπάρχει ένα ενδογενές κιρκάδιο ρολόι με βάση το οποίο 

ρυθμίζεται ο ύπνος και η εγρήγορση ακόμα και απουσία περιβαλλοντικών 

μεταβολών στο φως ή το σκοτάδι. Επιπλέον, όταν ο χρονισμός του κύκλου 

σκότους/φωτός μετατοπιστεί, ο κύκλος υπνου/ξύπνιου επαναπροσδιορίζεται. 

Η νευρωνική δραστηριότητα στον υπερχιασματικό πυρήνα είναι κρίσιμη στην 

προσαρμογή αυτή στις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 

Άλλες δομές φαίνεται ότι είναι υπεύθυνες για να κρατάνε σε μια γραμμική 

μορφή τη χρονική πληροφορία. Για παράδειγμα, ο ιππόκαμπος παρέχει 

σήμανση στις πληροφορίες του παρελθόντος ενώ ο μετωπιαίος φλοιός στις 

προσδοκίες για το μέλλον. Έτσι υπάρχουν δεδομένα που υποστηρίζουν ότι η 

διακοπή του δικτύου μεταξύ αριστερού ιππόκαμπου-μεταιχμιακού 

συστήματος-προμετωπιαίου παίζει καίριο ρόλο στη δημιουργία άσχετων 

συσχετίσεων, στις εμμονές και στην έλλειψη κινήτρων που παρατηρείται στη 

σχοζοφρένεια. Ακόμα ο Barkley  υποστηρίζει ότι η θεμελιώδης δυσλειτουργία 

στην υπερκινητικότητα (ADHD) είναι δυσλειτουργία στην επεξεργασία του 

χρόνου που χαρακτηρίζεται από έλλειμμα αναστολών στο προμετωπιαίο 

φλοιό.  

 

Άλλες μελέτες υποδηλώνουν ότι η χρονική οργάνωση αλληλεπικαλύπτεται με 

διεργασίες προσοχής που ρυθμίζονται από μεταβατικά συναπτικά σύνολα, 

καταστολή των νευρωνικών αποκρίσεων, εκ του μακρόθεν αμφίδρομες 

συνδέσεις, και χρονικές συσχετίσεις ή χρονική σήμανση των 
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χαρακτηριστικών, δυναμικών μονάδων ή στοιχείων. Για παράδειγμα, φλοιικοί 

νευρώνες φαίνεται να κωδικοποιούν τα οπτικά ερεθίσματα με βάση τη χρονική 

αλληλουχία της παρουσίασής τους. Επιπρόσθετα, διαφορές στην μνήμη 

αναγνώρισης ανάμεσα σε ασθενείς με Alzheimer στα αρχικά στάδια και υγιείς 

εμφανίζονται μόνο όταν θυμούνται πότε είδαν κάτι και όχι τι είδαν. Επίσης η 

παρατήρηση ή η σήμανση μιας άμεσης επανάληψης είναι απαραίτητο 

στοιχείο για την ανάκληση αν η επανάληψη γίνει άμεσα και όχι μετά από 

αρκετό χρονικό διάστημα. 

 

Ο συγχρονισμός διαφορετικών, μη συνεχών ή ελλειμματικών στοιχείων σε μία 

ενιαία αντιληπτική εμπειρία έχει προταθεί ότι εξαρτάται από «επανείσοδο» 

που πραγματοποιείται μέσω αμφίδρομων συνδέσεων. Μπορεί επίσης να 

εξαρτάται από συγχρονισμένη νευρωνική δραστηριότητα σε πολλαπλές 

περιοχές. Αυτό έχει νόημα και με βάση τις προσομοιώσεις του Edelman κατά 

τις οποίες νευρώνες που αποκρίνονταν σε διαφορετικά χαρακτηριστικά του 

ίδιου αντικειμένου ήταν συγχρονισμένοι ενώ αυτοί που ενεργοποιούνταν από 

διαφορετικά αντικείμενα ήταν ασύγχρονοι. Επίσης βρήκαν συγχρονισμό σε 

διαφορετικές κλίμακες χρόνου, με ομάδες νευρώνων που έδειξαν εξάρσεις 

πυροδότησης (firing bursts) τάξεως δεκάτων του χιλιοστοδευτερολέπτου και 

περιοδική «επανείσοδο» σε άλλη ομάδα νευρώνων με έξοδο της τάξης 

εκατοντάδων χιλιοστοδευτερολέπτων. Έτσι ο Edelman προτείνει ότι ένα 

σύστημα με επανεισόδους είναι ικανό να συγχρονίζει με ακρίβεια τις χρονικές 

διαφορές και η ισχύς και η ταχύτητα αυτών των χρονικών αλληλεπιδράσεων 

μπορεί να συμμετέχουν στην αυτο-συντηρούμενη δυναμική διεργασία της 

συνείδησης. Αυτή η συνεπής διεργασία είναι αρκετά σταθερή, ικανή να 

αυτοσυντηρείται συνεχώς ενώ αλλάζει η ακριβής σύσταση. Αυτή η 

σταθερότητα σημαίνει ότι παρόλο που υπάρχει πάντα μια μεγάλη πηγή 

νευρώνων που εκφορτίζονται συγχρονισμένα, οι νευρώνες που στην 

πραγματικότητα είναι απασχολημένοι αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. 

 

Όταν κάποιος σκέφτεται τη συνείδηση, συχνά τη θεωρεί ως μία ιδιότητα που 

σχετίζεται είτε με ολόκληρους οργανισμούς (οι άνθρωποι έχουν συνείδηση) 

είτε με γενικευμένες καταστάσεις (έχω συνείδηση όταν είμαι ξύπνιος) είτε με 

συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου32. Η πρόσφατη εστίαση στην 
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αναζήτηση νευρωνικών αναλόγων της συνείδησης βασίζεται κυρίως σε 

απεικονιστικές μεθόδους που έχουν καλή χωρική διάκριση αλλά μάλλον 

φτωχή χρονική διάκριση και έτσι δίνεται και πάλι έμφαση στη χωρική εντόπιση 

και όχι στη δυναμική. Η συνείδηση όμως είναι πάνω από όλα μία διαδικασία 

– όχι μία στατική ιδιότητα που σχετίζεται με κάποιες νευρωνικές καταστάσεις 

και όχι με άλλες. Οι διαδικασίες είναι εξ ορισμού δυναμικές και παίρνουν 

χρόνο για να ξεδιπλωθούν. Η αξιολόγηση της δυναμικής της συνείδησης 

απαιτεί μεθόδους όπως η ηλεκτροεγκεφαλογραφία και 

μαγνητοεγκεφαλογραφία και αντιληπτικά εργαλεία όπως η θεωρία δυναμικών 

συστημάτων του Freeman, η ενσωμάτωση των οποίων έχει ξεκινήσει με την 

πρωτοποριακή δουλειά του Varela33. 

 

Ο χρόνος παίζει κεντρικό ρόλο στη συνείδηση, σε διαφορετικά επίπεδα και σε 

διαφορετικές πτυχές της επεξεργασίας πληροφοριών. Πειράματα 

υποσυνείδητης αντίληψης δείχνουν ότι ο εγκέφαλος επεξεργάζεται σε κάποιο 

βαθμό ερεθίσματα που παρουσιάζονται πολύ σύντομα και δεν έρχονται σε 

συνειδητή επίγνωση. Άδηλη μάθηση και μνήμη και μελέτες εξάρτησης 

(conditioning) υποδηλώνουν ότι η έκταση στην οποία τα ίχνη της μνήμης είναι 

διαθέσιμα για προφορική αναφορά και για γνωσιακό έλεγχο ενδέχεται να 

εξαρτώνται από το διαθέσιμο χρόνο για επεξεργασία κατά τη διάρκεια της 

απόκτησης. Διαφορές στο διαθέσιμο χρόνο για επεξεργασία δε καθορίζουν 

μόνο το βαθμό στον οποίο κάποιος συνειδητοποιεί μία πράξη, αλλά 

αποτελούν τη βάση για να διεκδικήσει κανείς τον έλεγχο μιας πράξης. 

Σύμφωνα με τους Cleemermans και Sarrazin32 πολλές παρόμοιες τέτοιες 

παρατηρήσεις συνηγορούν και μπορούν να εξηγηθούν από το γεγονός ότι η 

συνείδηση παίρνει χρόνο. Από αυτή την οπτική, η διαθεσιμότητα των 

αναπαραστάσεων στη συνειδητή επίγνωση εξαρτάται από την ποιότητα 

αυτών των αναπαραστάσεων – το κατά πόσο είναι δυνατές, σταθερές στο 

χρόνο και ξεχωριστές. Υψηλής ποιότητας αναπαραστάσεις αναδύονται ως 

αποτέλεσμα γενικευμένου ανταγωνισμού που επηρεάζεται από 

τροποποιήσεις που προέρχονται εκ των άνω (global competition biased by 

top-down modulation). Το περιεχόμενο της συνειδητής εμπειρίας σε κάποια 

χρονική στιγμή αντανακλά την εφαρμογή της γνώσης του εγκεφάλου στην 

τρέχουσα κατάσταση ώστε να αποδώσει την πιο προσαρμοσμένη 
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αναπαράσταση στην υπηρεσία της δράσης. Αυτές οι επεξεργασίες με τη σειρά 

τους εξαρτώνται από επαναλαμβανόμενες, κυκλικές (recurrent, reentrant) 

επεξεργασίες με τις οποίες υψηλού επιπέδου, γενική γνώση μπορεί να 

επηρεάσει και να ρυθμίσει τις επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα σε 

χαμηλότερα επίπεδα ιεραρχίας modular επεξεργαστών. Τέτοιες επιρροές 

όμως δε μπορούν να συμβούν αν δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για την πλήρη 

επεξεργασία της εισερχόμενης πληροφορίας ή αν η πράξη είναι αρκετά 

γρήγορη. 

 

Σε αυτήν την υπόθεση συνηγορούν οι παρατηρήσεις ότι ακόμα και πολύ μικρή 

χρονική καθυστέρηση ανάμεσα 1. στην έναρξη δύο ερεθισμάτων, 2. ανάμεσα 

σε ένα ερέθισμα και την απόκριση σε αυτό, και 3. ανάμεσα σε μία πράξη και 

τα αποτελέσματά της, αλλάζει δραστικά την υποκειμενική εμπειρία, την 

ικανότητα αναφοράς και την επίγνωση της πράξης. Μέρη της επεξεργασίας 

πληροφοριών – από την αντίληψη ως και την πράξη – μπορούν να συμβούν 

χωρίς συνειδητή επίγνωση, οδηγώντας έτσι σε αποσύνδεση ανάμεσα σε 

υποκειμενικές αναφορές και στην πραγματική συμπεριφορά. Η αποσύνδεση 

αυτή μειώνεται ή εξαφανίζεται τελείως αν δοθεί περισσότερος χρόνος για την 

επεξεργασία των πληροφοριών. Είναι εντυπωσιακό ότι αυτό συμβαίνει σε 

πολύ διαφορετικές περιπτώσεις όπως η υποσυνείδητη αντίληψη, το 

subliminal priming, η άδηλη γνώση και προετοιμασία και η επίδραση της 

αντίληψης μιας πράξης στην αίσθηση του agency. Αυτό υποδηλώνει την 

ύπαρξη κοινών παραγόντων πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες. Μπορεί να 

εξηγηθεί με την ιδέα ότι 1. η συνείδηση εξαρτάται από υψηλής ποιότητας 

αναπαραστάσεις και 2. η ανάπτυξη τέτοιων αναπαραστάσεων παίρνει χρόνο 

– χρόνος που απαιτείται από μηχανισμούς που ικανοποιούν γενικευμένους 

περιορισμούς (global constraint satisfaction) να δράσουν μέσω κυκλικής 

επαναλαμβανόμενης επεξεργασίας (recurrent processing) ώστε να γίνει 

δυνατό από τον εγκέφαλο να συνενώσει την τρέχουσα εισροή πληροφοριών, 

την προηγούμενη γνώση και τις προσδοκίες για το μέλλον σε μία ενωμένη 

πλούσια αναπαράσταση. 

 



Διαταραχές της συνείδησης  77 

3.4. Ρόλος της συγκίνησης. 

 
Η συνείδηση και η συγκίνηση πρωταγωνιστούν στις προσωπικές μας ζωές 

αλλά παραμένουν αινιγματικές34. Η συγκίνηση μπορεί να θεωρηθεί ότι 

απαρτίζεται από τη συγκινησιακή κατάσταση (λειτουργικά χαρακτηριστικά, 

συμπεριλαμβανομένης της συγκινησιακής απόκρισης) και τα συναισθήματα 

(τη συνειδητή εμπειρία της συγκίνησης) κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο η 

συνείδηση έχει επίπεδο και περιεχόμενο. Η συγκίνηση δηλαδή θα μπορούσε 

να χωριστεί σε δύο συστατικά: τη συνειδητή εμπειρία του συναισθήματος και 

τις συμπεριφορικές, φυσιολογικές και γνωσιακές διεργασίες που ορίζουν τη 

«συγκινησιακή κατάσταση» (η λειτουργική πλευρά του συναισθήματος). Για 

παράδειγμα, το κοκκίνισμα, η φυγή, η κραυγή, το γέλιο και το κλάμα είναι 

παραδείγματα της φυσιολογίας μιας συγκινησιακής απόκρισης στην οποία 

εμπλέκεται ο εγκέφαλος: η νευρωνική δραστηριότητα που άμεσα προκαλεί τις 

σωματικές καθώς και άλλες νευρωνικές απαντήσεις που προετοιμάζουν τον 

οργανισμό να αντιμετωπίσει το περιβάλλον. Οι συγκινησιακές αποκρίσεις και 

τα συναισθήματα μπορούν να διαχωριστούν: μερικές βλάβες στο εγκεφαλικό 

στέλεχος μπορεί να προκαλέσουν συγκινησιακές αποκρίσεις απουσία των 

φυσιολογικών συναισθημάτων αυτών των συγκινήσεων. 

 

Η συνείδηση επίσης έχει κατάσταση (ύπνος, εγρήγορση, κώμα,..) και 

περιεχόμενο. Το αν μπορεί να βρεθεί μία κατάσταση συνείδησης χωρίς 

περιεχόμενο είναι υπό συζήτηση.  

 

Εκτός του ότι η συγκίνηση είναι ένα πιθανό περιεχόμενο της συνείδησης, 

πολλοί υποστηρίζουν ότι τα βασικά χαρακτηριστικά της συγκίνησης είναι 

απαραίτητα για την ύπαρξη κάποιου επιπέδου συνείδησης γενικότερα. Αυτή η 

βασική συγκινησιακή διεργασία πιστεύεται ότι περιλαμβάνει τη ρύθμιση της 

ομοιόστασης του σώματος και την αναπαράσταση του εαυτού. Είναι η βάση 

της αυτοβιογραφίας και του βιώματος της συνέχειας του εαυτού μας.  

 

Η συγκίνηση είναι σχετικά αποκομμένη, σε σύγκριση με τα αντανακλαστικά, 

τόσο στο αισθητηριακό όσο και στο κινητικό άκρο. Στο αισθητηριακό άκρο 

συχνά απαιτεί αξιολόγηση, στο κινητικό άκρο δημιουργεί κίνητρα και 
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προδιάθεση για συμπεριφορά. Αυτό είναι ένα ακόμα σημείο στο οποίο η 

συνείδηση και η συγκίνηση συμπίπτουν λειτουργικά: συνειδητές 

συγκινησιακές εμπειρίες μπορεί να είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση 

καταστάσεων που μας δίνουν τη δυνατότητα να δρούμε ηθελημένα. 

 

Ο James υποστήριξε ότι η συγκινησιακή εμπειρία δεν είναι παρά η συνειδητή 

αντίληψη της φυσιολογικής συγκινησιακής απόκρισης (και επιπλέον ότι αυτό 

που διαφοροποιεί τις συγκινησιακές εμπειρίες είναι το διαφορετικό μοτίβο των 

σωματικών αποκρίσεων). Η θεωρία αυτή υπονοεί ότι η συγκινησιακή 

απόκριση προηγείται και είναι απαραίτητη για να υπάρχει συγκινησιακή 

εμπειρία και η ιδέα αυτή έχει δεχτεί ισχυρή κριτική. Το πρόβλημα με την 

παραδοχή ότι η συγκινησιακή απόκριση προηγείται της εμπειρίας είναι ότι 

αναστρέφει τη διαισθητική μας σειρά της αιτίας και του αιτιατού. 

 

Είναι η συνείδηση απαραίτητη για τη συγκίνηση; Τα συναισθήματα μπορεί να 

έχουν τη βάση τους σε αναπαραστάσεις του σώματος αλλά δεν έχουμε 

συνειδητή πρόσβαση στις περισσότερες από τις νευρωνικές λεπτομερειακές 

διεργασίες που βρίσκονται πίσω από τις συγκινησιακές καταστάσεις και την 

ομοιόσταση. Η τυπική στρατηγική για να ξεχωρίσει κανείς τα νευρωνικά 

αντίστοιχα του περιεχόμενου της συνειδητής εμπειρίας είναι να αντιπαραβάλει 

συνειδητή με μη συνειδητή επεξεργασία ερεθισμάτων. Εξάρτηση φόβου (fear 

conditioning) σε υποσυνείδητα ερεθίσματα είναι ένα καλό παράδειγμα στο 

οποίο συγκινησιακές αποκρίσεις συμβαίνουν χωρίς επίγνωση του 

ερεθίσματος που τις προκάλεσε. Το μονοπάτι μέσω του οποίου γίνεται τέτοια 

επεξεργασία συμπεριλαμβάνει το άνω διδύμιο, το θάλαμο, την αμυγδαλή και 

αποφεύγει το νεοφλοιό που θεωρείται απαραίτητος για συνειδητή 

παρατήρηση διάκριση και ταυτοποίηση του ερεθίσματος. Νευροαπεικονιστικές 

μελέτες έχουν αποκαλύψει δραστηριοποίηση της αμυγδαλής σε απόκριση σε 

συγκινησιακά οπτικά ερεθίσματα για τα οποία τα υποκείμενα δεν είχαν καμία 

επίγνωση. Ανάλογα, ασθενείς με τυφλή όραση δείχνουν ρύθμιση της 

ενεργοποίησης της αμυγδαλής με βάση το συγκινησιακό περιεχόμενο 

ερεθισμάτων που δε βλέπουν συνειδητά. Επομένως, μη συνειδητά 

ερεθίσματα μπορούν να προκαλέσουν συγκινησιακές καταστάσεις. 
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Δεν προκαλεί και τόση έκπληξη το γεγονός ότι ερεθίσματα μπορούν κάτω από 

συγκεκριμένες συνθήκες να μην οδηγούν σε συνειδητή εμπειρία παρότι 

πυροδοτούν συγκινησιακές αποκρίσεις και ρυθμίζουν την τοπική νευρωνική 

δραστηριότητα. Αλλά είναι δυνατό να μην υπάρχει εμπειρία της συγκινησιακής 

απόκρισης αυτής καθαυτής; Και εδώ η αποσύνδεση φαίνεται δυνατή. 

Αυτόνομες αποκρίσεις συμβαίνουν σε υποσυνείδητα ερεθίσματα όπως 

εκφράσεις στο πρόσωπό μας συμβαίνουν σε απόκριση της έκφρασης που 

βλέπουμε στο πρόσωπο άλλων χωρίς να καταλαβαίνουμε συνειδητά την 

απόκριση αυτή. 

 

Ποια είναι λοιπόν η σχέση μεταξύ συγκίνησης και συνείδησης; Είδαμε ότι οι 

ίδιες εγκεφαλικές δομές που ρυθμίζουν τη συγκινησιακή κατάσταση ρυθμίζουν 

και το επίπεδο της συνείδησης. Από την άλλη μεριά χαρακτηριστικά της 

συγκίνησης είναι ανεξάρτητα από τη συνειδητή επίγνωση. Επιπρόσθετα των 

μηχανισμών εγρήγορσης στο εγκεφαλικό στέλεχος και το θάλαμο, 

συγκινησιακές διεργασίες στις μεσοφλοιικές δομές μπορεί να είναι σημαντικές 

για τη διατήρηση της αίσθησης του εαυτού, που μπορεί να είναι απαραίτητη 

για κάθε συνειδητή εμπειρία. 

3.5. Ελεύθερη βούληση και συνείδηση. 

 
Συχνά προκαλούμε ηθελημένα τις πράξεις μας. Αυτή η εμπειρία είναι τόσο 

έντονη που μας βάζει στον πειρασμό να πιστέψουμε ότι οι πράξεις μας είναι 

αποτέλεσμα της συνειδητότητάς μας35. Θα μπορούσε όμως να είναι ένα 

«κόλπο» - ο τρόπος με τον οποίο το μυαλό μας εκτιμά την φαινόμενη 

πατρότητα της πράξης, με το να βγάζει αιτιακές υποθέσεις για τη σχέση 

ανάμεσα σε σκέψεις και πράξεις. Γνωσιακές, κοινωνικές και 

νευροψυχολογικές μελέτες της φαινόμενης νοητικής αιτιότητας (mental 

causation) δείχνουν ότι η εμπειρία της συνειδητής θέλησης συχνά είναι πολύ 

μακριά από τις πραγματικές αιτιακές διαδικασίες και μπορεί να μην αντανακλά 

άμεση αντίληψη της συνειδητής σκέψης που προκαλεί μία πράξη. 

 

Μπορεί η συνείδηση να προκαλέσει πράξη; Πολλοί θεωρούν ότι ακόμα και το 

να ρωτάει κανείς κάτι τέτοιο είναι παράξενο. Πώς θα μπορούσε η συνείδηση 
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να μην προκαλεί αυτό που πράττουμε; Κάθε λεπτό κάθε μέρας σκεπτόμαστε 

να κάνουμε κάτι και μετά το κάνουμε. Σκεφτόμαστε να κουνήσουμε ένα 

δάκτυλό μας και το κάνουμε, σκεφτόμαστε να πάμε να πιούμε έναν καφέ και 

το κάνουμε, σκεφτόμαστε να κοιτάξουμε μακριά από αυτή τη σελίδα και μετά 

το κάνουμε. Το πιο προφανές συμπέρασμα από όλα αυτά τα παραδείγματα 

είναι ότι η συνειδητότητα είναι μια ενεργητική δύναμη, μια μηχανή θέλησης. 

 

Μήπως όμως και αυτό είναι αποτέλεσμα μιας ακόμα αντιληπτικής πλάνης; 

Μήπως το μυαλό μας μας δείχνει συνεχώς το ίδιο σύνολο συμπτωμάτων, 

οδηγώντας σε μια εντύπωση για τη συνειδητή θέληση ξανά και ξανά, αλλά δε 

μας αποκαλύπτει ποτέ τι στην πραγματικότητα προκαλεί τις πράξεις μας; 

Ένας τρόπος με τον οποίο αυτό θα μπορούσε να γίνεται είναι αν τόσο η 

σκέψη για μια πράξη όσο και η ίδια η πράξη προκαλούνταν από μη 

αντιληπτές δυνάμεις του μυαλού: σκεφτόμαστε να κάνουμε το Χ και μετά το 

κάνουμε όχι επειδή η συνειδητή σκέψη το προκαλεί αλλά επειδή άλλες 

εγκεφαλικές διεργασίες (που δε γίνονται αντιληπτές) προκαλούν τόσο τη 

σκέψη όσο και την πράξη. 

 

Βασισμένοι στη συνειδητή αντίληψη των σκέψεών μας και των πράξεών μας 

θα ήταν αδύνατο να ξεχωρίσουμε αν σε κάθε δεδομένη περίπτωση είναι η 

σκέψη μας που προκαλεί την πράξη ή κάτι άλλο που προκαλεί και τα δύο. Θα 

μπορούσε η διαίσθηση που έχουμε για τη δύναμη της συνειδητής θέλησης να 

είναι αποτέλεσμα αυτής της «πλάνης»; Ίσως έχουμε την εμπειρία της 

συνειδητής θέλησης όταν συμπεραίνουμε ότι η σκέψη μας προκαλεί την 

πράξη μας, παρότι δε γνωρίζουμε στην πραγματικότητα εάν υπάρχει σχέση 

αιτίου και αιτιατού. 

 

Η πιθανότητα η συνειδητή σκέψη να είναι μια πλάνη θα μπορούσε να 

εξηγήσει το γεγονός ότι, όπως δείχνουν πειράματα, μη αντιληπτές αιτίες 

πράξεων δεν επηρεάζουν την εμπειρία της θέλησης. Σε μία μελέτη για 

παράδειγμα, ζητήθηκε από τα υποκείμενα να διαλέξουν να κινήσουν τον 

αριστερό ή το δεξί τους δείκτη στο άκουσμα ενός θορύβου. TMS εφαρμοζόταν 

εναλλακτικά στο αριστερό ή δεξί ημισφαίριο των υποκειμένων για να 

επηρεάσει την κίνηση τους, και η επιρροή αυτή ήταν πολύ έντονη σε μικρούς 
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χρόνους απόκρισης. Τα υποκείμενα ανέφεραν ότι με δική τους συνειδητή 

θέληση κουνούσαν το ένα ή το άλλο χέρι, παρότι δε είχαν επίγνωση για το 

μηχανισμό που προκαλούσε την εναλλαγή στη κίνηση τους. Παρόμοια 

συμπεράσματα εξάγονται και από τις παρατηρήσεις του Gazzaniga σε 

ασθενείς με διατομή του μεσολοβίου που ωθούνται να κάνουν μία πράξη 

μέσω επικοινωνίας στο δεξί ημισφαίριο όταν τα βασικά κέντρα λόγου του 

αριστερού ημισφαιρίου δεν έχουν επίγνωση της αιτίας αυτής της πράξης. 

Τέτοιοι ασθενείς κατασκευάζουν «εξηγήσεις αριστερού ημισφαιρίου» των 

προθέσεών τους, προφανώς για να ικανοποιήσουν τη γενική υπόθεση ότι οι 

πράξεις τους οφείλονται στη συνειδητή θέλησή τους. 

 

Τα πειράματα του Libet προσθέτουν επιχειρήματα για το ότι μπορεί να έχουμε 

την εμπειρία της συνειδητής θέλησης χωρίς αυτή να αντιστοιχεί σε αιτιότητα. 

Σε αυθόρμητες, ηθελημένες κινήσεις του δακτύλου, ο Libet βρήκε ότι ένα 

δυναμικό που καταγράφεται στην επιφάνεια του κρανίου και υποδηλώνει 

ετοιμότητα του εγκεφάλου [scalp-reported brain readiness potential (RP)] 

προηγείτο της κίνησης κατά τουλάχιστον 550 ms. Το εύρημα αυτό δείχνει 

μόνο ότι κάποιου είδους εγκεφαλική δραστηριότητα προηγείται της έναρξης 

μια ηθελημένης πράξης. Παρόλα αυτά, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να 

θυμούνται τη θέση του ρολογιού τη στιγμή της αρχικής επίγνωσης ότι θέλουν 

να κουνήσουν το δάκτυλό τους και αυτή η επίγνωση ακολουθούσε του RP 

κατά 350-400 ms. Δηλαδή, ενώ η συνειδητή επίγνωση προηγείτο της κίνησης, 

συνέβαινε μετά από την όποια εγκεφαλική δραστηριότητα σηματοδοτούσε το 

RP. Αυτό το εύρημα θα μπορούσε να εξηγηθεί αν η εμπειρία της συνειδητά 

ηθελημένης κίνησης ξεκινάει αφού έχουν αρχίσει οι εγκεφαλικές διεργασίες 

που προκαλούν την κίνηση. 
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4. Συμπεράσματα  

4.1. Modular οργάνωση του εγκεφάλου 

 
Μια πληθώρα νευρολογικών συνθηκών που ενέχουν στο σχηματισμό είτε 

ατελούς είτε ψευδούς κατανόησης του εαυτού, άλλων αντικειμένων και 

προσώπων και του περιβάλλοντος, μπορούν να γίνουν κατανοητά αν ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος θεωρηθεί ότι είναι οργανωμένος σε modules και 

συμπεριλαμβάνει ένα σύστημα ερμηνείας πληροφοριών18. Τα συμπεράσματα 

στα οποία καταλήγει ένα τέτοιο σύστημα ερμηνείας πληροφοριών εξαρτώνται 

από την ποιότητα των πληροφοριών που προσλαμβάνει.  

 

Σε καταστάσεις όπως για παράδειγμα η νοσοαγνωσία για ημιπληγία, η 

ημιαμέλεια, κ.λ.π. βασικά στοιχεία της συνείδησης των ασθενών φαίνεται να 

είναι είτε αλλοιωμένα είτε εντελώς απόντα: οι ασθενείς μπορεί να αρνούνται 

την παράλυση, να αμελούν πλήρως το αριστερό πεδίο, ή να συγχέουν 

αγαπητά τους πρόσωπα ή μέρη. Αυτό που είναι πιο συγκλονιστικό είναι ότι οι 

ασθενείς με τέτοια σύνδρομα δεν έχουν καμία επίγνωση των περιορισμών 

τους και επιμένουν στις ιδέες τους παρά τα εμφανή δεδομένα αντίθετα με 

αυτές ακόμα και σε σημείο να αρνούνται την ιδιοκτησία των άκρων τους. 

 

Οι Cooney και Gazzaniga επιχειρηματολογούν18 ότι ένα εύρος από παράξενες 

τέτοιες παθολογίες μπορεί να γίνει κατανοητό ως αποτέλεσμα της modular 

οργάνωσης του εγκεφάλου στην οποία η συνειδητή εμπειρία συνίσταται από 

συστατικά που αντανακλούν άμεσα και είναι αποτέλεσμα της modular φύσης 

νευρωνικών δικτύων εξειδικευμένων στην επεξεργασία επιμέρους στοιχείων 

της πληροφορίας. Κάθε εξειδικευμένο νευρωνικό κύκλωμα κάνει δυνατή την 

επεξεργασία και τη νοητική αναπαράσταση ορισμένων πτυχών της 

συνειδητής εμπειρίας και τα αποτελέσματα των κατανεμημένων κυκλωμάτων 

ολοκληρώνονται μέσω ενός ευρείας κλίμακας “χώρου εργασίας” (workspace). 

Προτείνουν ότι ο συνδυασμός μιας διαδικασίας ερμηνείας που λαμβάνει χώρα 

στο αριστερό ημισφαίριο του ανθρώπινου εγκεφάλου με μια modular 

οργάνωση της επεξεργασίας των πληροφοριών μπορεί να εξηγήσει ένα ευρύ 
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φάσμα νευρολογικών συνδρόμων. Στο μοντέλο αυτό, τα σύνδρομα είναι 

αποτέλεσμα των προσπαθειών του συστήματος ερμηνείας να κατασκευάσει 

μια συνεπή ιστορία παρότι ορισμένα δεδομένα είναι αλλαγμένα ή λείπουν 

τελείως. 

 

4.2. Συγχρονισμός και συνείδηση. 

 

Η γνωσιακή νευροεπιστήμη σήμερα δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης για 

το γεγονός ότι συγκεκριμένες γνωσιακές δραστηριότητες απαιτούν την 

παροδική ολοκλήρωση πλήθους, ευρέως κατανεμημένων και συνεχώς 

αλληλοεπιδρώντων περιοχών του εγκεφάλου33. Επομένως οποιαδήποτε 

υπόθεση για νευρωνικά αντίστοιχα της συνείδησης θα πρέπει να 

περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη ή σε φάση λειτουργία μιας μεγάλης κλίμακας 

εγκεφαλικής δραστηριότητας. Ο πιο πιθανός μηχανισμός για ευρείας κλίμακας 

ολοκλήρωση είναι ο σχηματισμός δυναμικών συνδέσεων μέσω συγχρονισμού 

σε πολλαπλές συχνότητες. Οι νευρωνικές ομάδες εκδηλώνουν ένα ευρύ 

φάσμα ταλαντώσεων (στην περιοχή από theta ως gamma, 6-80 Hz) και 

μπορούν να μπουν σε ακριβή συγχρονισμό για περιορισμένο χρονικό 

διάστημα (κλάσμα του δευτερολέπτου). Ο ρόλος αυτού του συγχρονισμού έχει 

επισημανθεί τα τελευταία χρόνια. Δύο κλίμακες συγχρονισμού φάσης 

μπορούν να διακριθούν, μεγάλου και μικρού εύρους. Οι περισσότερες 

ηλεκτροφυσιολογικές μελέτες σε ζώα έχουν ασχοληθεί με τους μικρού εύρους 

συγχρονισμούς ή συγχρονισμούς ανάμεσα σε γειτονικές περιοχές που 

αντιστοιχούν σε μία αισθητηριακή κατηγορία (modality). Αυτοί οι τοπικοί 

συγχρονισμοί έχουν συχνά ερμηνευτεί ότι υπηρετούν την αντιληπτική ενότητα. 

Λεπτομερείς ενδείξεις για μεγάλης κλίμακας συγχρονισμό ανάμεσα σε ευρέως 

κατανεμημένες εγκεφαλικές περιοχές έχουν επίσης βρεθεί κατά τη διάρκεια 

γνωσιακών λειτουργιών. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το νευρωνικό 

υπόβαθρο της συνείδησης μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητό στο επίπεδο 

των δυναμικών εγκεφαλικών υπογραφών (μεγάλης κλίμακας δυναμικά 

πρότυπα ενεργοποίησης σε πολλαπλές συχνότητες) παρά σε δομικού 

επιπέδου εξειδικευμένα κυκλώματα ή τάξεις νευρώνων. 
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Οι νευρωνικές διεργασίες εμπίπτουν στην ευρεία κατηγορία των δικτύων μη 

γραμμικών ταλαντωτών, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτοοργάνωσης. 

Στοιχείο κλειδί σε αυτό το πλαίσιο είναι αυτό των αναδυόμενων διεργασιών. 

Οι αναδυόμενες διεργασίες αντιστοιχούν σε μαζική συμπεριφορά μεγάλων 

συνόλων, στην οποία θετικές και αρνητικές αλληλεπιδράσεις έχουν ως 

αποτέλεσμα την εμφάνιση μη γραμμικών συνεπειών. 

 

4.2.1. Συγχρονισμός και μη γραμμικά δυναμικά φαινόμενα 

 

Η μη γραμμική δυναμική ανάλυση γεννήθηκε το 1665 όταν ο Christian 

Huygens, ξαπλωμένος άρρωστος στο κρεβάτι του, παρατήρησε ότι δύο 

ρολόγια κρεμασμένα στον ίδιο τοίχο έτειναν να συγχρονίσουν την κίνηση των 

εκκρεμών τους ώστε να ταλαντώνονται σε φάση36. Ο συγχρονισμός 

δυναμικών συστημάτων είναι βασικό κλειδί μη γραμμικών φαινομένων. Παρά 

τις παρατηρήσεις του Huygens, η «πατρότητα» της θεωρίας του χάους 

αποδίδεται συνήθως στον γάλλο μαθηματικό Henri Poincaré που έδειξε το 

1889 ότι ένα απλό σύστημα βαρύτητας μεταξύ τριών αλληλεπιδρώντων 

σωμάτων μπορεί να δείξει εντελώς απρόβλεπτη συμπεριφορά. Αυτή η 

συμπεριφορά γεννάτε παρά το γεγονός ότι οι (μη γραμμικές) εξισώσεις που 

περιγράφουν το σύστημα είναι απολύτως καθορισμένες. Αυτό το παράδοξο 

φαινόμενο απρόβλεπτης συμπεριφοράς σε καθορισμένα δυναμικά συστήματα 

ονομάζεται «καθορισμένο χάος».  

 

Στις δεκαετίες 1960-1980 τα επιτεύγματα στον τομέα των υπολογιστών 

επέτρεψαν τη μελέτη μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων με μία τεχνική 

που ονομάζεται αριθμητική ολοκλήρωση (numerical integration). Αυτή η 

απαιτητική σε υπολογιστικές δυνατότητες διεργασία είναι ένας από τους 

λίγους τρόπους να μελετήσει κανείς τη συμπεριφορά ενός δυναμικού 

συστήματος, όταν δεν υπάρχει ακριβής λύση των εξισώσεων κίνησης. 

Αργότερα, ο μετερεωλόγος Edward Lorenz, μελετώντας ένα απλό μη 

γραμμικό μοντέλο της ατμόσφαιρας χρησιμοποιώντας αριθμητική 

ολοκλήρωση, ξανανακάλυψε τη δυναμική του χάους του Poincaré και 

δημοσίευσε το πρώτο διάγραμμα ενός παράξενου ελκιστή (attractor) σήμερα 
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γνωστού ως «Lorenz attractor». Στη συνέχεια ο Packard έδειξε πώς μια 

χρονική σειρά παρατηρήσεων θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια 

αναπαράσταση της δυναμικής του συστήματος σε ένα πολυδιάστατο χώρο 

και ο Ολλανδός μαθηματικός Floris Takens απέδειξε ότι ο αναδομημένος 

attractor έχει τις ίδιες βασικές ιδιότητες με τον αληθινό attractor του 

συστήματος. Η τελική επανάσταση ήρθε το 1983, όταν οι Grassberger και 

Procaccia δημοσίευσαν έναν αλγόριθμο για τον υπολογισμό της διάστασης 

συσχέτισης του αναδομημένου attractor. Αυτό έκανε εφικτή την εφαρμογή της 

θεωρίας του χάους σε σχεδόν κάθε σύνολο παρατηρήσεων, και είχε ως 

αποτέλεσμα τις πρώτες εφαρμογές στα εγκεφαλογραφήματα (EEG) από τους 

Rapp και Babloyantz στα επόμενα δύο χρόνια.  

 

Η αρχική φάση της μη γραμμικής ανάλυσης των EEG, περίπου ανάμεσα στο 

1985 και 1990 χαρακτηρίσθηκε από την αναζήτηση μικρών διαστάσεων 

χαοτικής δυναμικής σε διάφορους τύπους σημάτων EEG. Γύρω στα 1990 

κάποιοι από τους περιορισμούς των διαφόρων αλγορίθμων για τη μη 

γραμμική ανάλυση των χρονικών σειρών έγιναν φανεροί και η μέθοδος της 

δοκιμασίας υποκατάστασης δεδομένων (surrogate data testing) 

χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ως αποτέλεσμα, οι 

αρχικοί ισχυρισμοί για «χάος» στον εγκέφαλο, επανεξετάστηκαν και σε 

μερικές περιπτώσεις τα αποτελέσματα απορρίφθηκαν. Από τότε, η εφαρμογή 

της μη γραμμικής δυναμικής ανάλυσης των EEG εστιάστηκε σε δύο λιγότερο 

φιλόδοξους αλλά πιο ρεαλιστικούς στόχους: α) την ανίχνευση, χαρακτηρισμό 

και μοντελοποίηση μη γραμμικής δυναμικής αντί για αυστηρά 

προκαθορισμένο χάος και β) την ανάπτυξη νέων μη γραμμικών μετρήσεων 

που είναι πιο κατάλληλες να εφαρμοστούν στα θορυβώδη, μη στατικά και 

πολυδιάστατα EEG δεδομένα. Αυτή η προσέγγιση απέδωσε και οδήγησε στα 

τέλη του 90 σε ένα νέο εύρος EEG μετρήσεων βασισμένων σε συγχρονισμό 

φάσης και γενικό συγχρονισμό καθώς και σε μία πληθώρα αναδυόμενων 

εφαρμογών για την παρακολούθηση του ύπνου, της αναισθησίας και των 

επιληπτικών κρίσεων. 
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4.2.2. Μη γραμμική ανάλυση EEG και MEG 

 

Μη γραμμική ανάλυση έχει εφαρμοστεί σε χρονικές σειρές EEG και MEG 

υγιών υποκειμένων κατά τη διάρκεια καταστάσεων ανάπαυσης, αντιληπτικής 

επεξεργασίας, εκτέλεσης γνωσιακών ασκήσεων και διαφορετικών σταδίων 

του ύπνου. Πολλές παθολογικές καταστάσεις έχουν επίσης μελετηθεί, όπως 

περιπτώσεις επίδρασης φαρμάκων, επιληπτικές κρίσεις, ψυχιατρικές 

διαταραχές, και ασθένειες όπως Alzheimer, Parkinson και Creutzfeldt-Jakob. 

Ανάλυση των αποτελεσμάτων σε επίπεδο λειτουργικών πηγών και 

λειτουργικών δικτύων επιτρέπει την ταυτοποίηση τριών βασικών μοτίβων 

εγκεφαλικής δυναμικής.  

 

1) Φυσιολογική δυναμική κατά τη διάρκεια κατάστασης ανάπαυσης σε 

υγειή υποκείμενα: η κατάσταση χαρακτηρίζεται από υψηλής διάστασης 

συνθετότητα και σχετικά χαμηλά και μεταβαλλόμενα επίπεδα 

συγχρονισμού των νευρωνικών δικτύων. 

2) Υπερ-συγχρονισμένη μη γραμμική δυναμική σε επιληπτικές κρίσεις. 

3) Δυναμική νευροεκφυλιστικών (degenerative) εγκεφαλοπαθιών με 

ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα συγχρονισμού μεταξύ περιοχών. 

 

Ως γενικό συμπέρασμα των μέχρι τώρα μελετών μπορεί να ειπωθεί ότι μόνο 

ενδιάμεσα επίπεδα γρήγορα αυξομειούμενου συγχρονισμού συνδέονται με 

καταστάσεις φυσιολογικής επεξεργασίας πληροφοριών ενώ καταστάσεις 

υπερ-συγχρονισμού ή υπό-συγχρονισμού συνδέονται με βλάβες στην 

επεξεργασία πληροφοριών και διαταραγμένη συνείδηση36. 

 

 

4.3. Τελικά συμπεράσματα 

 

Η εμπειρία της συνείδησης απαιτεί τη «συνομιλία» μεταξύ διαφορετικών 

περιοχών του εγκεφάλου και το συγχρονισμό της ενεργοποίησης χωρικά 

απομακρυσμένων περιοχών του εγκεφάλου. Εντοπισμένες βλάβες σε 

εγκεφαλικές περιοχές, διακοπή της επικοινωνίας μεταξύ περιοχών του 
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εγκεφάλου, αλλαγές των σχετικών επιπέδων διέγερσης των διαφόρων 

περιοχών,  και τελικά αδυναμία συγχρονισμού μεταξύ απομακρυσμένων 

περιοχών του εγκεφάλου οδηγούν σε «μη φυσιολογική» λειτουργία και 

αλλαγμένη συνείδηση. 
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