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Πρόλογος 

 

 

 
Δεκαετίες έρευνας στον τομέα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και Βιολογίας 

έχουν δείξει ότι, ενώ η βασική ανάπτυξη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος των 

θηλαστικών είναι προκαθορισμένη, οι πρώιμες εμπειρίες μπορούν να αλλάξουν την 

ανάπτυξη του εγκεφάλου και ως εκ τούτου τη συμπεριφορά. Είναι σημαντικό στο 

σημείο αυτό να τονιστεί ότι ο όρος συμπεριφορά περιλαμβάνει ποικίλες πλευρές της 

ζωής ενός ατόμου, γνωστικές ικανότητες, καθώς και συγκινησιακές αντιδράσεις.  Οι 

πρώιμες εμπειρίες μπορεί να είναι είτε προγεννητικές, που αφορούν, δηλαδή, στην 

εμβρυική ηλικία, είτε μεταγεννητικές που αφορούν στη νεογνική ηλικία του 

οργανισμού. Έτσι, η διαμόρφωση της συμπεριφοράς ενός οργανισμού κατά την 

ενήλικη ζωή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εμπειρίες που έχει βιώσει κατά την 

εμβρυική και νεογνική του ηλικία.  

Οι ερευνητές ενδιαφέρονται ιδιαιτέρως να προσδιορίσουν με πιο ακριβή τρόπο 

τη σχέση μεταξύ πρώιμων εμπειριών και μελλοντικής ανάπτυξης και συμπεριφοράς, 

όχι μόνο για να κατανοήσουν καλύτερα τις γνωστικές διεργασίες και συγκινησιακές 

μεταβολές που συμβαίνουν στη ζωή ενός οργανισμού, αλλά και γιατί από αυτήν 

ακριβώς τη σχέση πρώιμων εμπειριών και ανάπτυξης καθορίζεται, σε μεγάλο βαθμό 

η εκδήλωση ή μη καταστάσεων ψυχοπαθολογίας (κατάθλιψη, αγχώδεις διαταραχές 

κ.λπ.) και φυσιοπαθολογίας (προβλήματα στο ανοσοποιητικό, μεταβολικό, 

καρδιαγγειακό σύστημα κ.λπ.). Είναι, λοιπόν, ζήτημα υψίστης σημασίας να 

προσδιοριστούν αυτοί οι συμπεριφορικοί και μοριακοί μηχανισμοί που ενέχονται 

στις μεταβολές αυτές που συντελούνται κατά την ανάπτυξη του οργανισμού.  

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την ανάπτυξη του 

νεογνικού εγκεφάλου, αλλά και όλη τη μετέπειτα εξέλιξή του, αποτελεί η μητρική 

επαφή. Στην προσπάθεια μελέτης των συμπεριφορικών μηχανισμών της ενίσχυσης ή 

ματαίωσης της μητρικής επαφής κατά τη νεογνική ηλικία, αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 

της διδακτορικής διατριβής του Θ. Παναγιωταρόπουλου (2005) ένα νέο μοντέλο 

βασιζόμενο σε ένα λαβύρινθο σχήματος Τ (T-maze), το οποίο αφορά στη χωρική 

μάθηση νεογνών επίμυ. Τα νεογνά των επίμυων, τόσο αυτά που στερούνται την 

επαφή με τη μητέρα τους (frustrated), όσο και αυτά στα οποία η επαφή με τη μητέρα 

τους επιτρέπεται ως μία συνεχής ανταμοιβή (non-frustrated),  μπορούν να μάθουν 

έναν λαβύρινθο σχήματος T μετά από τέσσερις ημέρες εκπαίδευσης (μεταγεννητικές 

ημέρες 10-13). Παρόλα αυτά φάνηκε ότι τα νεογνά των επίμυων τα οποία λάμβαναν 

συνεχόμενη ενίσχυση μέσω της μητρικής επαφής μάθαιναν το έργο γρηγορότερα σε 



σχέση με τα νεογνά των επίμυων των οποίων η προσδοκία για επαφή με τη μητέρα 

ματαιωνόταν. Με αφορμή τη διαφορά αυτή μεταξύ των επιδόσεων των δύο 

πειραματικών ομάδων κατά τη νεογνική ηλικία και με το δεδομένο ότι οι 

διαφορετικές πρώιμες εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν μελλοντικά σε διαφορετικές 

συγκινησιακές εκδηλώσεις και γνωσιακές επιδόσεις, στην παρούσα έρευνα έγινε 

προσπάθεια να διερευνηθούν οι ενδεχόμενες διαφορές όσον αφορά συγκεκριμένες 

συγκινησιακές και γνωσιακές πτυχές της συμπεριφοράς των επίμυων στην ενήλικη 

ζωή τους. 

Η παρούσα μεταπτυχιακή μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 

Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

«Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη», στο εργαστήριο Βιολογίας-

Βιοχημείας του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπό την 

επίβλεψη της Καθηγήτριας Φωτεινής Στυλιανοπούλου και του Λέκτορα Αντώνη 

Σταματάκη,  τους οποίους και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την καθοδήγηση και για 

τη βοήθεια που μου προσέφεραν, δίνοντας μου την ευκαιρία να αποκτήσω πολύτιμες 

εμπειρίες σε έναν τόσο συναρπαστικό τομέα έρευνας.  

Στο σημείο αυτό, χρωστώ ευχαριστίες και ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο 

Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για την αμέριστη ηθική και οικονομική 

βοήθεια που μου προσέφερε μέσω της χορήγησης υποτροφίας για το ακαδημαϊκό 

έτος 2006-2007, στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών μου.   

Θα ήθελα ακόμη να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στο εργαστήριο 

που δεν μου αρνήθηκαν ποτέ τη βοήθειά τους και ιδιαιτέρως την Αναστασία 

Διαμαντοπούλου για την έμπρακτη εκδήλωση της συμπαράστασή της. Τέλος, όλα τα 

μέλη της οικογένειάς μου, τους γονείς μου, Πραξιτέλη και Ουρανία, τη Θάλεια και το 

Νίκο για όλη τους τη στήριξη και πίστη στις ικανότητές μου. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

1. Μάθηση και Μνήμη 
 

1.3. Γενικές Πληροφορίες και Ορισμοί 

 

1.3.1. Μάθηση 

 

 Όπως για όλες τις σημαντικές και θεμελιώδεις έννοιες, έτσι και για τη 

μάθηση, είναι δύσκολο να βρεθεί ένας και μοναδικός περιεκτικός ορισμός. Σύμφωνα 

με τον Eric Kandel (2000) «μάθηση είναι η διαδικασία με την οποία αποκτούμε 

γνώση για τον κόσμο». Ένας άλλος, περισσότερο επεξηγηματικός ορισμός (Kimble 

1961) είναι ο ακόλουθος: «η μάθηση αναφέρεται σε μια λιγότερο ή περισσότερο 

μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά, η οποία προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

εξάσκησης». Ένας ακόμη ορισμός προτείνει ότι «η μάθηση είναι, είτε μια περίπτωση 

διαφορικής ενδυνάμωσης μίας συγκεκριμένης απόκρισης μέσα από έναν αριθμό 

αποκρίσεων που προκαλούνται από μια κατάσταση ανάγκης, είτε ο σχηματισμός 

συνδέσεων εξ αρχής μεταξύ υποδοχέων και τελεστών˙ η πρώτη περίπτωση συμβαίνει 

κατά την απλή επιλεκτική μάθηση και η δεύτερη στην εξαρτημένη μάθηση 

αντανακλαστικών» (Hull 1943). Η σημασία αυτού του ορισμού έγκειται στην 

εισαγωγή της έννοιας της ενδυνάμωσης υπαρχόντων αποκρίσεων και του 

σχηματισμού νέων αποκρίσεων σε υπάρχοντα ερεθίσματα.  

 

1.3.2. Μνήμη 

 

 Σύμφωνα με τον ορισμό του Eric Kandel (2000): «…μνήμη είναι η διαδικασία 

με την οποία αυτή η γνώση για τον κόσμο κωδικοποιείται, αποθηκεύεται, και 

αργότερα ανακτάται». Αυτός ο ορισμός δεν χαρακτηρίζει τη μνήμη ως οντότητα, 

αλλά ως μια διαδικασία. Διακρίνονται, δηλαδή, τρία στάδια αυτής της διαδικασίας: 

 i. η πρόσληψη (acquisition), όπου κάποιος κατακτά μια νέα δεξιότητα ή 

απομνημονεύει προφορικό υλικό, ii. η διατήρηση (retention) της νέας πληροφορίας 

για κάποιο χρονικό διάστημα,  και, iii. η ανάμνηση (remembering), η οποία δίνει τη 

δυνατότητα αναπαραγωγής της μαθημένης πράξης ή της καταχωρημένης στη μνήμη 

πληροφορίας (Sargent & Stafford, 1965). Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι ρόλος 



της μνήμης είναι η διατήρηση της γνώσης και η ανάκλησή της όταν χρειάζεται, χωρίς 

να είναι απαραίτητο αυτή η γνώση να γίνεται συνειδητή.  

 

 

 

1.4. Είδη μάθησης και μνήμης  

 
 

 Πολλοί ερευνητές της συμπεριφοράς, στα πρώτα στάδια της μελέτης των 

λειτουργιών της μάθησης, αμφέβαλλαν για το κατά πόσο η μνήμη αποτελούσε 

ξεχωριστή λειτουργία του νου, ανεξάρτητη από την προσοχή, τη γλώσσα και την 

αντίληψη, ενώ υπήρχε σαφής αμφισβήτηση του γεγονότος ότι η λειτουργία της 

μνήμης μπορεί να εντοπισθεί σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Ο πρώτος 

που απέδειξε ότι οι μνημονικές διεργασίες στον ανθρώπινο εγκέφαλο είναι 

εντοπισμένες ήταν ο Wilder Penfield. Με τη χρήση μεθόδων ηλεκτρισμού 

διαπιστώθηκε ότι ο ηλεκτρικός ερεθισμός προκαλούσε εμπειρική απόκριση ή 

αναδρομή, κατά την οποία οι ασθενείς περιέγραφαν μια συγκεκριμένη ανάμνηση 

προηγούμενων εμπειριών. Αυτές οι αποκρίσεις που έμοιαζαν με μνήμη 

προκαλούνταν μόνο από τους κροταφικούς λοβούς και ποτέ από άλλη περιοχή. 

Ωστόσο, ο ρόλος του κροταφικού λοβού στη μνήμη έγινε σαφέστερος μετά από τις 

μελέτες της Brenda Milner που αφορούσαν τις επιδράσεις της αμφοτερόπλευρης 

αφαίρεσης του ιπποκάμπου και των γειτονικών περιοχών του κροταφικού λοβού για 

θεραπευτικούς λόγους σε ασθενείς με επιληψία κροταφικού λοβού, όπως στη γνωστή 

περίπτωση του ασθενούς Η.Μ. 

 Η εγχείρηση στον ασθενή Η.Μ, αν και θεωρήθηκε επιτυχημένη, ως προς τη 

θεραπεία των επιληπτικών κρίσεων, προκάλεσε ένα σημαντικό πρόβλημα. Ο ασθενής 

μπορούσε πλέον να συγκρατήσει καινούριες πληροφορίες για ένα μόνο λεπτό, έπειτα 

από το οποίο, οποιαδήποτε πληροφορία είχε ξεχαστεί. Δηλαδή, αν και η βραχύχρονη 

μνήμη του παρέμενε άθικτη, μετά την εγχείρηση, απέκτησε μεγάλες δυσκολίες στη 

μεταφορά μνημών από τη βραχύχρονη-μνήμη εργασίας στη μακρόχρονη και στη 

διατήρησή τους εκεί. Ο Η.Μ. θυμόταν όλα όσα γνώριζε μέχρι λίγο πριν την εγχείρηση, 

διατηρούσε τις γλωσσικές και κινητικές του ικανότητες, ήταν σε θέση να αποκτά και 

να βελτιώνει σταδιακά νέες κινητικές δεξιότητες, όπως προς μεγάλη της έκπληξη 

ανακάλυψε η Βrenda Μilner, η οποία τον μελέτησε διεξοδικά, ενώ ανεπηρέαστο 

παρέμενε και το νοητικό του πηλίκο (Milner, 1985).  

 Αργότερα διαπιστώθηκε, ότι αμφοτερόπλευρη βλάβη στον έσω κροταφικό 

λοβό, ανάλογη με αυτή του Η.Μ., αν και αφήνει άθικτες τις διανοητικές και 



αντιληπτικές διεργασίες, προκαλεί ειδικού τύπου αμνησιακό σύνδρομο, με βασικά 

χαρακτηριστικά τη συνολική αδυναμία απόκτησης νέων αναμνήσεων, μη 

σχετιζόμενη με το είδος αισθητηριακής προέλευσης, καθώς και την απώλεια 

πρόσφατων, σε σχέση με το χρονικό σημείο έναρξης του συνδρόμου, μνημών. Αυτού 

του τύπου η αμνησία, η οποία ονομάζεται ορθόδρομη γιατί αφορά στη δημιουργία 

νέων αναμνήσεων, δεν επηρεάζει παλιότερα αποκτημένες δεξιότητες και γνώσεις, 

διαπίστωση που αποδεικνύει ότι ο ιππόκαμπος και η γύρω περιοχή του κροταφικού 

λοβού δεν αποτελούν την τοποθεσία μακρόχρονης αποθήκευσης των μνημών, όπως 

είχε αρχικά υποστηριχθεί. Οι ασθενείς με αμφοτερόπλευρη κροταφική βλάβη έχουν 

φυσιολογική επίδοση σε κάποιες μορφές μάθησης και μνήμης, όπως η εκμάθηση 

δεξιοτήτων και συνηθειών, απλά είδη αντανακλαστικής μάθησης που αποτελούν 

αυτοματοποιημένες διαδικασίες και επομένως, δεν απαιτούν συνειδητή, σύνθετη 

επεξεργασία και μνημονική ανάσυρση, όπως π.χ.  η σύγκριση και η αξιολόγηση. 

 Η ερμηνεία των παραπάνω συμπερασμάτων οδήγησε στη διάκριση δύο 

βασικών ειδών μνήμης και μάθησης (Εικόνα 1). Το πρώτο από αυτά αποκαλείται 

έκδηλη (explicit) ή δηλωτική (declarative), ενώ το δεύτερο άδηλη (implicit) ή μη 

δηλωτική (non-declarative). Ξεχωριστό μνημονικό σύστημα αλλά εμπλεκόμενο στις 

διεργασίες τόσο της έκδηλης όσο και της άδηλης μνήμης, αποτελεί η συγκινησιακή 

μνήμη (emotional memory). 

 

 

 

 

 

  ΜΝΗΜΗ 

ΕΚΔΗΛΗ ΑΔΗΛΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΕΣΩ ΚΡΟΤΑΦΙΚΟΣ ΛΟΒΟΣ  
ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  
(ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ) 

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ  
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΑΠΛΗ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 

ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ 

ΡΑΒΔΩΤΟ ΝΕΟΦΛΟΙΟΣ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  
ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ  
ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ  
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

ΜΝΗΜΗ 

ΕΚΔΗΛΗ ΑΔΗΛΗ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

ΔΙΕΓΚΕΦΑΛΟΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  
(ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ) 

ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ  
ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ 

ΑΠΛΗ  
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 

ΜΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ 

ΡΑΒΔΩΤΟ ΝΕΟΦΛΟΙΟΣ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ  
ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ  
ΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΑΜΥΓΔΑΛΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΔΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ  
ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ 

Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση των υποκατηγοριών της μνήμης και των 
εμπλεκόμενων σε αυτές εγκεφαλικών δομών. 

 



1.2.1.  Έκδηλη μνήμη 

 

 Η έκδηλη μνήμη περιλαμβάνει πληροφορίες για αυτοβιογραφικά γεγονότα 

και «συνειδητές» εμπειρίες, καθώς και τεκμηριωμένη γνώση η οποία μπορεί σκόπιμα 

να ανακαλεστεί (Moscovitch 1995, 2000). Η έκδηλη μνήμη εμπλέκεται, ακόμα, στη 

σχηματοποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ο σχηματισμός αυτού του είδους 

μνήμης εξαρτάται από γνωστικές διεργασίες, όπως είναι η εκτίμηση, η σύγκριση και 

η συνεπαγωγή. Πολλές περιοχές έχουν θεωρηθεί ότι παίζουν ρόλο στην αποθήκευση 

της έκδηλης μνήμης : o κροταφικός, βρεγματικός και ινιακός λοβός, η αμυγδαλή, οι 

βασικοί πυρήνες Meynert, ο ιππόκαμπος και συγκεκριμένα η περιοχή CA1, η 

παραϊπποκάμπιος έλικα και ο παρακείμενος φλοιός.  

 

1.2.2.  Είδη έκδηλης μνήμης 

 

Η έκδηλη μνήμη μπορεί να διαιρεθεί περαιτέρω σε δύο κύριες 

υποκατηγορίες: i. την επεισοδιακή (episodic) μνήμη που περιλαμβάνει μνήμη 

συγκεκριμένων γεγονότων του παρελθόντος, και ii. τη σημασιολογική (semantic) 

μνήμη, που αναφέρεται στη στατική γνώση εννοιών, σημασιών και σημαντικών 

προσωπικών δεδομένων (Tulving, 1972, Milner, Squire & Kandel, 1998). Η μνήμη 

αυτών των  εννοιών και δεδομένων μπορεί να  σχηματιστεί με μία μόνο δοκιμασία ή 

εμπειρία και σύμφωνα με τον Kandel, μπορεί να εκφραστεί σε κάθε περίπτωση με 

την κατάλληλη δηλωτική φράση. Μια τρίτη υποκατηγορία της έκδηλης μνήμης 

θεωρείται η οικειότητα (familiarity), η οποία αναφέρεται στη μνήμη ερεθισμάτων, 

και όχι γεγονότων, τα οποία αναγνωρίζονται ως οικεία, αλλά δε συνοδεύονται από 

ανάμνηση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο παρουσιάστηκε το ερέθισμα. Διακριτό 

μέρος της έκδηλης μνήμης, που όμως συχνά λανθασμένα ταυτίζεται με την 

επεισοδιακή, αποτελεί η αυτοβιογραφική μνήμη. Η αυτοβιογραφική μνήμη βασίζεται 

στις αλληλεπιδράσεις των περιεχομένων της επεισοδιακής μνήμης, των 

συναισθημάτων και της αίσθησης συνέχειας του εαυτού στο χώρο και στο χρόνο 

(Piefke et al. 2003). 

Ως επιπλέον υποκατηγορίες της έκδηλης μνήμης, μπορούν να αναφερθούν: η 

απομακρυσμένη (remote) μνήμη, η μνήμη αναφοράς και η χωρική μνήμη. Η 

απομακρυσμένη μνήμη ξεκινά με τη δημιουργία ιχνών στα κυκλώματα της 

μακρόχρονης μνήμης, τα οποία διαρκούν πολύ περισσότερο από αυτά τα αρχικά 

στάδια επεξεργασίας των πληροφοριών που οδηγούν στο σχηματισμό μακρόχρονων 

μνημών. Μάλιστα, ανάλογα με τον οργανισμό και το είδος της πληροφορίας που 



αποθηκεύεται, η απομακρυσμένη μνήμη μπορεί να διαρκεί δεκαετίες (Frankland and 

Bontempi, 2005). Η μνήμη αναφοράς αφορά στη μακρόχρονη συσχέτιση ενός 

ερεθίσματος και της απάντησης σε αυτό. Αυτό το είδος έκδηλης μνήμης είναι το 

αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενης εκπαίδευσης και μπορεί να αναφέρεται στην 

εκμάθηση κανόνων επίλυσης μιας διαδικασίας π.χ. μνήμη της ύπαρξης και της θέσης 

της κρυμμένης πλατφόρμας διαφυγής στον υδάτινο λαβύρινθο κατά Morris 

(Dudchenko, 2004). Τέλος, η χωρική μνήμη μπορεί να περιλαμβάνει λεπτομερείς 

αντιληπτικές-χωρικές αναπαραστάσεις οικείων περιβαλλόντων καθώς και 

σχηματικές αναπαραστάσεις της τοπογραφίας (Moscovitch et al. 2005, Burgess et al. 

2002).  

  

1.2.3. Διαδικασίες επεξεργασίας πληροφοριών μέσω της έκδηλης μνήμης 

 

 Η έκδηλη μνήμη για παρελθόντα γεγονότα είναι μία δημιουργική διεργασία 

που περιλαμβάνει σύνθεση και ανασύνθεση πληροφοριών. Οι πληροφορίες που 

αποθηκεύονται ως έκδηλες μνήμες είναι προϊόν επεξεργασίας από το αντιληπτικό 

μας σύστημα (αισθητηριακή καταγραφή). Τα ερεθίσματα καταγράφονται και 

αποθηκεύονται προσωρινά ως αναπαραστάσεις ανάλογες με την αίσθηση από την 

οποία προσλήφθηκαν (οπτικές, ακουστικές, απτικές, οσφρητικές). Σε ένα επόμενο 

στάδιο, αυτές οι πληροφορίες υφίστανται επεξεργασία στη βραχύχρονη ή 

βραχυπρόθεσμη μνήμη, η οποία έχει περιορισμένη χωρητικότητα (από πέντε εώς 9 

στοιχεία). Αν δεν υπάρξει επανάληψή τους, η μνήμη για αυτές τις πληροφορίες 

διατηρείται μόνο μερικά λεπτά. Αργότερα, οι πληροφορίες μετασχηματίζονται και 

επεξεργάζονται περαιτέρω για να 

γίνουν τμήμα της μακρόχρονης 

μνήμης, η οποία μπορεί να 

συγκρατήσει πληροφορίες για μεγάλα 

χρονικά διαστήματα και έχει 

απεριόριστη αποθηκευτική 

δυνατότητα (Εικόνα 2).   

 Ένα πολύ σημαντικό είδος 

μνήμης, στο οποίο πρέπει να γίνει 

αναφορά είναι η μνήμη εργασίας 

(working memory). Η μνήμη εργασίας 

συνιστά έναν θεωρητικό όρο, στα πλαίσια της γνωστικής ψυχολογίας που 

αναφέρεται στις δομές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά την 

Εικόνα 2 : Η δημιουργία των διαφορετικών 
σταδίων της μνήμης είναι μια χρονο-
εξαρτώμενη διαδικασία. 

 



αποθήκευση και διαχείριση πληροφοριών προσωρινά. Με τον όρο μνήμη εργασίας, 

δηλαδή, αναφερόμαστε στις γνωστικές διεργασίες που διατηρούν την πληροφορία σε 

μια προσβάσιμη κατάσταση, καθιστώντας το υποκείμενο ικανό να διεκπεραιώσει 

κάθε έργο (task), όπως η κατανόηση και παραγωγή γλώσσας, η επίλυση 

προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων κ.ά.  Σημαντική έρευνα στο θεωρητικό, κυρίως, 

πλαίσιο όσον αφορά την μνήμη εργασίας έχει γίνει από τον N. Cowan. 

Οι εγκεφαλικές δομές που συμμετέχουν στην επεξεργασία της πληροφορίας 

στη μνήμη εργασίας είναι ο μετωπιαίος φλοιός, ο βρεγματικός φλοιός, η πρόσθια 

έλικα του προσαγωγίου, καθώς και τμήματα των βασικών γαγγλίων. Ο Baddeley 

(1992) πρότεινε την ύπαρξη ενός πολυπλοκότερου εγκεφαλικού συστήματος μνήμης 

εργασίας, το οποίο παρέχει προσωρινή αποθήκευση και χειρισμό των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την πραγματοποίηση πολύπλοκων γνωστικών έργων όπως η 

γλώσσα, η κατανόηση, η μάθηση και η λογική σκέψη. Η βασική διαφορά της 

βραχύχρονης από τη μνήμη εργασίας είναι ότι η τελευταία απαιτεί την ταυτόχρονη 

πραγματοποίηση της αποθήκευσης και της επεξεργασίας των πληροφοριών. 

Θεωρητικά, τα μέρη που συνθέτουν τη μνήμη εργασίας είναι i. ο κεντρικός 

εκτελεστής (central executive), σύστημα που ελέγχει την κατεύθυνση της προσοχής 

και παίζει σημαντικό ρόλο για την εκτέλεση νοητικών έργων όπως το σκάκι, και δύο  

εξαρτώμενα από το πρώτο υποσυστήματα ii. το οπτικοχωρικό σημειωματάριο 

(visuospatial sketchpad) και iii. Ο φωνολογικός βρόχος (phonological loop). Το 

οπτικοχωρικό σημειωματάριο χειρίζεται οπτικές εικόνες και ο φωνολογικός βρόχος, 

ο οποίος θεωρείται απαραίτητο για την απόκτηση του λεξιλογίου, αποθηκεύει και 

επαναλαμβάνει νοητά λεκτικές πληροφορίες (Εικόνα 3). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 : Το μοντέλο της μνήμης 

εργασίας κατά τον Baddeley. 

 



1.2.4. Στάδια- Διακριτές Διαδικασίες της Έκδηλης Μνήμης 

 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο σχηματισμός έκδηλης μνήμης, είτε επεισοδιακής, 

είτε σημασιολογικής, είναι αποτέλεσμα τεσσάρων διαδοχικών, ξεχωριστών, αλλά 

συσχετιζόμενων διαδικασιών: i. της πρόσληψης (acquisition) ii. της παγίωσης 

(consolidation) iii. της αποθήκευσης (storage) και iv. της ανάσυρσης (retrieval).  

Κατά την πρόσληψη (acquisition) η πληροφορία συγκεντρώνεται μέσω των 

διαφορετικών αισθητηριακών συστημάτων και μετατρέπεται σε μια μορφή 

κατάλληλη για απομνημόνευση. Η πρόσληψη είναι εφικτή μέσω της προσοχής και 

της συστηματικής συσχέτισης της νέας με την προϋπάρχουσα στη μνήμη γνώση, 

εντάσσοντας τη νέα γνώση στο δίκτυο των ήδη αποθηκευμένων μνημών.  

Η παγίωση (consolidation) αποτελεί το στάδιο όπου η κωδικοποιημένη 

πληροφορία μετατρέπεται σε μια μορφή η οποία μπορεί να  αποθηκευθεί μόνιμα, 

κυρίως μέσω της λειτουργίας του ιπποκάμπου και των γειτονικών του περιοχών. Με 

άλλα λόγια, αυτό το στάδιο, μπορεί να θεωρηθεί ως η διαδικασία σταθεροποίησης 

και οργάνωσης της νέας πληροφορίας, μέσω δομικών αλλαγών και ψυχολογικών 

διαδικασιών, όπως η επανάληψη και η συσχέτιση (Burnham 1903), με σκοπό τη 

μακρόχρονη αποθήκευσή της. Οι αλλαγές αυτές επιτυγχάνονται με κατάλληλες 

αλλαγές στην έκφραση γονιδίων και τη σύνθεση νέων πρωτεϊνών. 

Το στάδιο της αποθήκευσης (storage), αποτελεί διαδικασία που αφορά στους 

μηχανισμούς μέσω των οποίων η μνήμη διατηρείται στο χρόνο. Τέλος, η ανάσυρση 

(retrieval), είναι η διαδικασία  κατά την οποία, πληροφορίες που είναι ήδη 

αποθηκευμένες στη μνήμη, επαναφέρονται στη συνείδηση. Όταν η ανάσυρση είναι 

επιτυχημένη, τότε λέμε ότι έχουμε ανάκτηση των πληροφοριών (Εικόνα 4). Η 

ανάκτηση περιλαμβάνει δύο διακριτές γνωστικές διαδικασίες, την αναγνώριση 

(recognition) και την ανάκληση (recall). Η αναγνώριση θεωρείται πιο απλή γνωστική 

διαδικασία από την ανάκληση, αφού υποβοηθείται από ενδείξεις (cues), ενώ η 

ανάκληση ορίζεται ως η προσπάθεια επαναφοράς μνημών στο παρόν αναζητώντας 

τις στα περιεχόμενα της μνήμης (Βοσνιάδου 2004). 

 

 

 



 

Εικόνα 4 : Σχηματική απεικόνιση του τρόπου με τον οποίο ο εγκέφαλος αποθηκεύει 
πληροφορίες στην έκδηλη μνήμη. Ο εγκέφαλος λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με γεγονότα 
και συμβάντα μέσω των αισθητηριακών του συστημάτων. Στη συνέχεια, αφού η πληροφορία 
έχει υποστεί επεξεργασία από τον συνειρμικό αισθητικό φλοιό, διατηρείται στη βραχύχρονη 
μνήμη ή στη μνήμη εργασίας. Αν η προσοχή εστιαστεί στην πληροφορία, τότε η πληροφορία 
παγιώνεται απευθείας από τη βραχύχρονη στη μακρόχρονη μνήμη. Αν η πληροφορία 
συνεχίσει να χρησιμοποιείται, τότε περνά από τη μνήμη εργασίας στη μακρόχρονη μνήμη.   
 

 

 

 Εκτός από τις προαναφερθείσες τέσσερις βασικές διακριτές διαδικασίες που 

συμμετέχουν στο σχηματισμό των έκδηλων μνημών, οι ερευνητές προτείνουν την 

ύπαρξη τριών ακόμα διαδικασιών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες. Η πρώτη από αυτές αποκαλείται λήθη (forgetting), και συνιστά μια ενεργή 

διαδικασία φθοράς της ισχύος μη επανεδραιούμενων νοητικών παραστάσεων με την 

πάροδο του χρόνου.  Δε θα πρέπει να συγχέεται με τη δεύτερη από αυτές, την 

απόσβεση (extinction), διαδικασία που περιγράφει την ενεργή αντικατάσταση μιας 

νοητής παράστασης /σχέσης ερεθισμάτων με άλλη. Προκύπτει ως αποτέλεσμα της 

απώλειας της προβλεψιμότητας μιας αντίδρασης σε σχέση με συγκεκριμένο 

ερέθισμα. Η τρίτη διαδικασία ονομάζεται επαναπαγίωση (reconsolidation) και 

περιγράφει την κατάσταση κατά την οποία κάποια αντικείμενα της μακρόχρονης 

μνήμης εισέρχονται, κατά την ανάκλησή τους, σε μια μεταβατική κατάσταση, στην 

οποία γίνονται επιρρεπή σε αλλαγές (Dudai, 2006). Αυτός ο όρος αντικατοπτρίζει τη 

δυναμική φύση της διαδικασίας μέσω της οποίας μια νέα πληροφορία προστίθεται σε 

μια ήδη αποθηκευμένη μνήμη, παρέχοντας τη δυνατότητα για διασφάλιση της 

μονιμότητας των μνημών, σταθεροποιώντας τις και κάνοντάς τις ανθεκτικές στο 

φαινόμενο της απόσβεσης (Nader et al, 2000b). Ωστόσο, οι ενεργές μνήμες είναι 

δυνατόν και να αποσταθεροποιούνται παρουσία αμνησιακών παραγόντων, κατά το 

στάδιο της επαναπαγίωσής τους (Sara, 2007). Την ύπαρξη ενός διακριτού σταδίου 

επαναπαγίωσης στηρίζει και η βιοχημική διάκρισή του από αυτό της ανάσυρσης. Οι 



Νader et al. (2000a) απέδειξαν ότι η αναστολή της πρωτεϊνικής σύνθεσης μέσω 

έγχυσης ανισομυκίνης στο βασικό έξω (basolateral) πυρήνα της αμυγδαλής ή στον 

ιππόκαμπο (Debiec et al. 2002) κατά το στάδιο της ανάσυρσης, παρεμποδίζει την 

επιτυχημένη ανάσυρση σε μια επακόλουθη δοκιμασία ελέγχου. Συμπερασματικά, 

φαίνεται ότι η παραγωγή νέων πρωτεϊνών απαιτείται για τη διατήρηση μνημών που 

έχουν επανενεργοποιηθεί. Αυτό συμβαίνει γιατί κάποιο στοιχείο της διαδικασίας της 

ανάκλησης αποσταθεροποιεί τις δομικές αλλαγές έτσι ώστε αυτές χρειάζεται να 

επαναπαγιωθούν με τη βοήθεια νέων πρωτεϊνών (Nader et al, 2000a,b) . 

 

 

 

1.2.5. Χωρική μάθηση και μνήμη  

 

 

 
Ένα ακόμη σημαντικό είδος έκδηλης μάθησης και μνήμης αποτελεί η χωρική. 

Για την επιβίωση των θηλαστικών ιδιαίτερα σημαντική είναι η ικανότητά τους να 

μαθαίνουν και να μπορούν να ανασύρουν στη μνήμη τους την τοποθεσία των πηγών 

τροφής, των οδών διαφυγής και των κινδύνων που ενδέχεται να παρουσιαστούν. Δύο 

από τα πιο σημαντικά και μελετημένα είδη εκμάθησης τοποθεσιών είναι η χωρική 

μάθηση (spatial learning), η οποία αναφέρεται στην ικανότητα εκμάθησης της 

τοποθεσίας ανταμοιβής (π.χ. η πλατφόρμα διαφυγής στον υδάτινο λαβύρινθο κατά 

Morris)  και η συσχετιστική εξάρτηση, η οποία ορίζεται ως  η ικανότητα συσχέτισης 

συγκεκριμένων τοποθεσιών με αρνητικά ερεθίσματα (π.χ. ηλεκτρικό σοκ). Τα δύο 

αυτά είδη, αν και είναι διακριτά, υπάγονται στην κατηγορία της συσχετιστικής 

μάθησης και εξαρτώνται από την ικανότητα εκμάθησης και ανάσυρσης 

λεπτομερειών για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες ειδικών τόπων.   

Η εκμάθηση λαβυρίνθων από επίμυς αποτελεί μια από τις ισχυρότερες 

αποδείξεις του ότι η απόκριση ενός οργανισμού είναι μια προσαρμογή σε αυτό που 

έχει μάθει για το περιβάλλον του. Τα πρώτα χρόνια της έρευνας για τη μάθηση των 

ζώων θεωρήθηκε ότι η εκμάθηση λαβυρίνθων από τους επίμυς βασίζεται σε μια 

αλυσίδα άμεσων συσχετίσεων μεταξύ συγκεκριμένων ερεθισμάτων και ενισχυμένων 

αποκρίσεων. Ο Edward Tolman (1948) αντίθετα, υποστήριξε ότι η ικανότητα των 

επίμυων να βρίσκουν την πορεία τους στους λαβυρίνθους χρησιμοποιώντας 

σύντομους δρόμους και παρακάμψεις για να φτάσουν στο στόχο τους δεν μπορεί να 

εξηγηθεί μέσω συσχετίσεων ερεθίσματος-απόκρισης και πρότεινε την ύπαρξη 

νοητικών χαρτών (cognitive maps).  



Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εκμάθησης λαβυρίνθου αποτελεί το 

πρόβλημα ενός λαβυρίνθου σχήματος Τ (T-maze), όπου έχει τοποθετηθεί τροφή σε 

έναν από τους δύο βραχίονες-στόχους και όχι στον άλλο και το πειραματόζωο 

καλείται να επιλέξει ανάμεσα στους δύο. Ο επίμυς μαθαίνει να συσχετίζει τον σωστό 

βραχίονα-στόχο με την τροφή και τον λάθος με την απουσία τροφής, με τέτοιο τρόπο 

ώστε μετά από ένα καθορισμένο αριθμό προσπαθειών να επιλέγει τον σωστό 

βραχίονα και να αποφεύγει τον άλλο (Tolman 1932, 1948). Εναλλακτικά, ο επίμυς θα 

μπορούσε να μάθει να εκτελεί μια συγκεκριμένη απόκριση αντί άλλης στο σημείο 

επιλογής, γιατί η πρώτη ακολουθείται από τροφή ενώ η δεύτερη όχι (Hull 1943). Και 

οι δύο περιπτώσεις αποτελούν φαινόμενα εξάρτησης του ζώου, αν και ο Tolman το 

αναφέρει ως κλασική εξάρτηση-«χωρική» εξάρτηση (“place” conditioning), όπου ο 

επίμυς μαθαίνει να συσχετίζει την τοποθεσία με την ανταμοιβή- ενώ για τον Hull 

είναι παράδειγμα συντελεστικής εξάρτησης, όπου το ζώο μαθαίνει συσχετίσεις 

ανάμεσα στην απόκριση και την ανταμοιβή. Τα πειραματόζωα, ως αποτέλεσμα των 

διαδικασιών εξάρτησης, σχηματίζουν πλούσιες αναπαραστάσεις και όχι απλώς 

εξαρτημένες αποκρίσεις σε ερεθίσματα. Το ΕΕ λειτουργεί ως στοιχείο ανάσυρσης της 

αναπαράστασης του ανεξάρτητου ερεθίσματος και παράγει την ΕΑ, την επίλυση 

δηλαδή του λαβυρίνθου. Η επίδοση αυτή είναι προϊόν τόσο της εκμάθησης των 

συσχετίσεων ΕΕ-ΑΕ και απόκρισης-ανταμοιβής, όσο και της αξιολόγησης του ΑΕ η 

οποία εμπλέκει κινητοποιητικές και μνημονικές διαδικασίες (Tolman 1930).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5: Σημαντικές πειραματικές διατάξεις εκμάθησης λαβυρίνθων σε επίμυς 

και τι εξετάζουν: (1) ο λαβύρινθος σχήματος Υ (Υ maze): εναλλαγή, καινοτομία και μνήμη, 

(2) o ακτινωτός λαβύρινθος ( radial arm maze) (Olton & Honig 1978), (3) o πολλαπλός 

λαβύρινθος σχήματος Τ (multiple T-maze): νοητικοί χάρτες και λανθάνουσα μάθηση – 

εκμάθηση τοποθεσιών vs. εκμάθηση αποκρίσεων (Tolman & Honzik 1930), (4) o υδάτινος 

λαβύρινθος κατά Morris (Morris water maze): χωρική μάθηση, μάθηση τοποθεσιών, νοητικοί 

χάρτες και μνήμη (Morris et al. 1982) και (5) ο λαβύρινθος σχήματος Τ (T-maze): εναλλαγή, 

καινοτομία και μνήμη.  

 

 

Οι O’Keefe και Nadel (1978) υποστήριξαν ότι οι επίμυς μπορούν να μάθουν τη 

σωστή διαδρομή για να φτάσουν σε ένα στόχο με δύο τρόπους. Ο κυριότερος από 

τους δύο, αυτός που αποτελεί κατ’ουσία χωρική μάθηση, περιγράφεται από την 

«υπόθεση του νοητικού χάρτη» (“hypothesis of the cognitive map”). Σύμφωνα με την 

υπόθεση αυτή, οι επίμυς επιλύουν ένα πρόβλημα λαβυρίνθου σχηματίζοντας έναν 

νοητικό χάρτη του περιβάλλοντος όπου βρίσκεται ο λαβύρινθος και της 

συγκεκριμένης τοποθεσίας μέσα στο χώρο του βραχίονα-στόχου όπου βρίσκεται η 

ανταμοιβή. Οι νοητικοί χάρτες είναι καθολικές αναπαραστάσεις του περιβάλλοντος 

που περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον εντοπισμό στόχων σε ένα λαβύρινθο. Αυτού 

του είδους η χωρική μάθηση θεωρείται μη συσχετιστική, συμβαίνει δηλαδή με τρόπο 

όλα-ή-τίποτα, και απαιτεί την κατασκευή και συστηματική αναπροσαρμογή μιας 

(2) (3) 

(4) 

(1) 

(5) 



ολοκληρωμένης αναπαράστασης του περιβάλλοντος στα εκάστοτε νέα δεδομένα. 

Επιπρόσθετα, οι O’Keefe και Nadel υποστήριξαν ότι η μάθηση που προκύπτει ως 

αποτέλεσμα της δημιουργίας του νοητικού χάρτη χαρακτηρίζεται από έντονη 

ευελιξία και ότι υπεύθυνη εγκεφαλική δομή είναι ο ιππόκαμπος.  

Ο δεύτερος τρόπος προσέγγισης του στόχου είναι γνωστός ως «μάθηση μέσω 

καθοδήγησης» (guidance learning) και αναφέρεται στην προσέγγιση συγκεκριμένων 

σημαδιών ή συνόλων σημαδιών (κάποιο χρώμα, σχήμα, οσμή, ή υφή στο βραχίονα 

που βρίσκεται η ανταμοιβή. Η μάθηση μέσω καθοδήγησης, που αντιστοιχεί στη 

μάθηση απόκρισης του Hull, είναι συσχετιστική και μπορεί να θεωρηθεί ως μια 

μορφή Παβλοβιανής εξάρτησης, ανεξάρτητης από τον ιππόκαμπο και με 

αναπαραστάσεις λιγότερο ευέλικτες από αυτές της εκμάθησης σκηνικού με 

δημιουργία γνωσιακών χαρτών. Οι δύο αυτές στρατηγικές επίλυσης χωρικών 

δοκιμασιών είχαν αρχικά περιγραφεί ως μία, την εκμάθηση τοποθεσιών, κάτι που 

αναίρεσαν οι O’Keefe και Nadel προτείνοντας τους δύο αυτούς διακριτούς τρόπους 

προσέγγισης ενός στόχου.   

Ο Μοrris (1981) υπήρξε ο πρώτος που απέδειξε ότι οι επίμυς μπορούν να 

εντοπίσουν ένα αντικείμενο το οποίο δεν είναι σε θέση να δουν, να ακούσουν ή να 

αγγίξουν, αρκεί το αντικείμενο αυτό να διατηρεί μια σταθερή σχέση ως προς μακρινά 

σημάδια. Ο Μοrris χρησιμοποίησε μια δεξαμενή κυκλικού σχήματος γεμάτη με νερό 

από όπου τα ζώα μπορούσαν να διαφύγουν σκαρφαλώνοντας σε μια πλατφόρμα 

βυθισμένη λίγα εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του νερού. Η πλατφόρμα πρέπει 

να διατηρεί σταθερή σχέση με τα σημάδια του δωματίου όπου είναι τοποθετημένη η 

δεξαμενή. Οι επίμυς, αν και μπορούν να κολυμπούν, δεν αρέσκονται στο νερό και 

μαθαίνουν γρήγορα να βγαίνουν από αυτό κολυμπώντας απευθείας προς την 

πλατφόρμα ακόμη και από διαφορετικά σημεία της δεξαμενής. Τα αποτελέσματα του 

Μοrris στήριξαν τη θεωρία των O’Keefe και Nadel, για δημιουργία νοητικού χάρτη, 

αφού τα ζώα έμαθαν να εντοπίζουν την πλατφόρμα αναφορικά με το χώρο και τα 

αντικείμενα που περιέχονταν σε αυτόν. Αν και ο Μοrris ερμήνευσε τα αποτελέσματα 

των πειραμάτων του με τρόπο συμβατό με τη θεωρία του νοητικού χάρτη, εντούτοις 

μια σειρά δεδομένων από φαινόμενα κλασικής και συντελεστικής εξάρτησης, όπως η 

λανθάνουσα μάθηση (latent learning) και η επισκίαση (οvershadowing) 

αντιτείνονται σε αυτή. Η επισκίαση αναφέρεται στην διαπίστωση ότι ο βαθμός 

μάθησης ενός σημαδιού μειώνεται ή επισκιάζεται εάν εξαρτηθεί σε σύμπτωση προς 

ένα άλλο εξέχον σημάδι (Pavlov 1927). 

 

 



1.2.6.  Άδηλη μνήμη 

 

 Όταν γίνεται αναφορά στο είδος μνήμης που ονομάζεται άδηλη, εννοείται 

εκείνη η λειτουργία του εγκεφάλου με την οποία το άτομο μαθαίνει πώς να κάνει 

πράγματα, αποκτώντας κινητικές ή αντιληπτικές ικανότητες που είναι απρόσιτες στη 

συνείδηση. Δηλαδή, η άδηλη μνήμη έχει αυτόματο ή αντανακλαστικό χαρακτήρα, 

ενώ ο σχηματισμός και η ανάκλησή της δεν εξαρτώνται απολύτως από την επίγνωση 

ή από τις γνωστικές διεργασίες. Βασικό χαρακτηριστικό της άδηλης μνήμης είναι το 

γεγονός ότι αποκτάται μέσω διαφορετικών μορφών μάθησης, πάντα όμως μετά από 

επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση. Η άδηλη μνήμη για μια συγκεκριμένη εργασία 

θεωρείται ότι συνδέεται με τη δραστηριότητα του ειδικού αισθητηριακού και του 

ειδικού κινητικού συστήματος που παρεμβαίνουν στο μαθησιακό έργο και ότι 

διατηρείται από μηχανισμούς αποθήκευσης που υπάρχουν σε καθένα από τα 

συστήματα αυτά. Αποτελεί τη βάση των αλλαγών σε συμπεριφορές επιδεξιότητας και 

της ικανότητας για κατάλληλη απόκριση σε ερεθίσματα μέσω της εξάσκησης, ως 

αποτέλεσμα εξαρτημένης μάθησης ή συνήθειας. Περιλαμβάνει, επίσης, αλλαγές στην 

ικανότητα εντοπισμού ή ταυτοποίησης αντικειμένων ως αποτέλεσμα πρόσφατης 

επαφής με αυτά, φαινόμενο γνωστό ως μάθηση μέσω ενδείξεων ή αντιληπτική 

μάθηση (priming) (Milner, Squire and Kandel, 1998).  

 

1.2.7.   Είδη άδηλης μνήμης 

 

 Έχει επικρατήσει ο διαχωρισμός της άδηλης μνήμης σε δύο μεγάλες 

κατηγορίες: τη συνειρμική και τη μη-συνειρμική. Η συνειρμική μάθηση διακρίνεται, 

βάσει των πειραματικών διαδικασιών που απαιτούνται για την εγκαθίδρυση της 

μάθησης, σε κλασική εξαρτημένη που συνίσταται στη εκμάθηση της σχέσης μεταξύ 

δύο ερεθισμάτων και σε συντελεστική εξαρτημένη που συνίσταται στην εκμάθηση 

μιας σχέσης μεταξύ του ερεθίσματος και της συμπεριφοράς του οργανισμού.  Οι πιο 

κοινοί τύποι της μη-συνειρμικής μάθησης είναι ο εθισμός και η ευαισθητοποίηση. 

 Η κλασική εξάρτηση είναι μια μορφή μάθησης που παρατηρείται σε όλους 

τους οργανισμούς και μοιάζει να είναι ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου 

αποκτώνται αντανακλαστικές και ακούσιες συμπεριφορές. Το βασικότερο 

παράδειγμα κλασικής εξάρτησης αναφέρεται στην επαναλαμβανόμενη σύνδεση ενός 

ουδέτερου ερεθίσματος (ΟΕ), π.χ. οπτικό, ηχητικό ή απτικό, το οποίο αρχικά δεν 

παράγει κάποια απόκριση, με ένα ανεξάρτητο (ΑΕ) π.χ. τροφή ή ηλεκτρικό σοκ στο 

πόδι, το οποίο παράγει μια ισχυρή εγγενή ανεξάρτητη απόκριση (ΑΑ) που δεν είναι 

αποτέλεσμα μάθησης. Eπαναλαμβανόμενη εμφάνιση του ΟΕ ακολουθούμενη από ΑΕ  



οδηγεί στη μετατροπή του ΟΕ σε εξαρτημένο (ΕΕ) και στη μάθηση μιας νέας 

εξαρτημένης απόκρισης (ΕΑ). Αν το ΑΕ έχει ιδιότητες ανταμοιβής (τροφή ή νερό) η 

εξάρτηση ονομάζεται ορεκτική (apetitive), ενώ αν είναι βλαπτικό καλείται αμυντική 

(defensive).  

Υποστηρίζεται ότι ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιείται η ΕΑ είναι το ότι η 

επαναλαμβανόμενη σύνδεση του ΕΕ με το ΑΕ μετατρέπει το ΕΕ σε προειδοποιητικό 

σήμα για την εμφάνιση του ΑΕ, παρέχοντας έτσι έναν μηχανισμό πρόβλεψης 

γεγονότων του περιβάλλοντος. Όταν λοιπόν το πειραματόζωο εκπαιδευτεί επαρκώς, 

μαθαίνει να αντιδρά στο ΕΕ σαν να προσδοκεί το ΑΕ. Αν, μετά την πραγματοποίηση 

της κλασικής εξαρτημένης μάθησης παρουσιαστεί επανειλημμένα το ΕΕ χωρίς το ΑΕ, 

τότε η πιθανότητα εμφάνισης της εξαρτημένης απόκρισης μειώνεται, φαινόμενο 

γνωστό ως απόσβεση. Η απόσβεση, που περιγράφηκε αρχικά από το Ρώσο 

φυσιολόγο Ivan Pavlov στις αρχές του 20ου αιώνα, αποτελεί μια προσαρμοστική 

μορφή μάθησης καθώς ωθεί ανεπιθύμητες ή άχρηστες μνήμες στο παρασκήνιο, 

επιτρέποντας την περαιτέρω μάθηση ή ανάσυρση άλλων σημαντικών πληροφοριών 

(Myers et al., 2002; Rescorla et al., 2001). H απόσβεση είναι το συνηθέστερο 

επακόλουθο της επανέκθεσης σε ένα μη σχετικό στοιχείο μάθησης και είναι 

αποτέλεσμα της αναστολής της μνημονικής ανάσυρσης λόγω της συσχέτισης του ΕΕ 

με την απουσία ενίσχυσης (Rescorla 1996, Rescorla et al. 2001, Vianna et al. 2004, 

Bouton 2004). 

 Η επαναλαμβανόμενη παρουσίαση του ΕΕ ακριβώς πριν από το ΑΕ αποτελεί 

προϋπόθεση για την εμφάνιση κλασικής εξαρτημένης μάθησης, όμως η χρονική αυτή 

γειτνίαση δεν επαρκεί για να εξηγηθεί το φαινόμενο. Στη δημιουργία της συσχέτισης 

επιδρούν και οι υπαρκτές σχέσεις μεταξύ των εξαρτημένων και ανεξάρτητων 

ερεθισμάτων κάτι που αποτρέπει τις συσχετίσεις που δεν παρέχουν κάποιο 

πλεονέκτημα ή χρησιμότητα. Έτσι, οι οργανισμοί δεν ανταποκρίνονται απλά στην 

επαναλαμβανόμενη χρονική γειτνίαση δύο γεγονότων, αλλά ανιχνεύουν πραγματικές, 

υπαρκτές σχέσεις (Rescorla, 1968). Φαίνεται πιθανόν ότι η κλασική εξαρτημένη 

μάθηση και ίσως όλες οι μορφές συνειρμικής μάθησης, έχουν εξελιχθεί για να 

δώσουν την ικανότητα στα ζώα να διακρίνουν γεγονότα τα οποία, σταθερά και 

προβλέψιμα, συμβαίνουν μαζί, από εκείνα τα οποία συνδέονται μόνο τυχαία. Ο 

εγκέφαλος, δηλαδή, φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί για να ανιχνεύει τις αιτιακές σχέσεις 

στο περιβάλλον, όπως συμβαίνει σε συσχετιζόμενα ή συνδεόμενα γεγονότα (Kandel).   

 Ένα σημαντικό ερώτημα που έχει δημιουργηθεί είναι το κατά πόσο οι 

συσχετίσεις που δημιουργούνται αναφέρονται στην απόκριση στο ερέθισμα, ή στις 

συναισθηματικές καταστάσεις που υποκινούν την εκάστοτε απόκριση. Η διαφορά 

στον τρόπο ανάπτυξης των εξαρτημένων αποκρίσεων σε σχέση με τις ανεξάρτητες 



υποδεικνύει ότι η συσχέτιση αναπτύσσεται μεταξύ των κινητοποιητικών εσωτερικών 

καταστάσεων που συνδέονται με τα ερεθίσματα και τις αποκρίσεις. Σε ένα πείραμα 

των Bakal, Johnson και Rescorla (1974) χρησιμοποιήθηκαν τρεις πειραματικές 

ομάδες που εκπαιδεύτηκαν με δύο διαφορετικά ΕΕ (ΕΕ1 και ΕΕ2). Στην 3η ομάδα 

χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον δύο ΑΕ (ΑΕ1 και ΑΕ2), που προκαλούσαν και τα δύο 

αποστροφή στα πειραματόζωα. Καμία από τις ομάδες δεν κατάφερε να μάθει μόνο 

τις ειδικές συσχετίσεις. Φαίνεται λοιπόν, ότι περισσότερο από εκμάθηση της 

προβλεπτικής αξίας του ΕΕ1 για την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου αρνητικού 

γεγονότος ΑΕ1, το ΕΕ1 χρησιμοποιούταν για να προβλεφθούν τα αρνητικά γεγονότα 

γενικότερα, κάτι που υποστηρίζει τη συσχέτιση του ΕΕ1 με τη συναισθηματική 

κατάσταση που προκαλεί. Τα παραπάνω υποδεικνύουν ότι υπάρχουν σημαντικοί 

βιολογικοί (εξελικτικοί) περιορισμοί στη μάθηση, καθώς τα ζώα, γενικά, μαθαίνουν 

να συνδέουν ερεθίσματα τα οποία είναι σχετικά με την επιβίωσή τους. 

  Ένα άλλο είδος άδηλης συνειρμικής μάθησης είναι η συντελεστική εξάρτηση 

(instrumental conditioning) κατά την οποία δημιουργείται σύνδεση ανάμεσα σε μια 

συμπεριφορά και τις συνέπειές της. Σε αυτήν την περίπτωση, έχουμε μάθηση μίας 

συμπεριφοράς όταν αυτή ακολουθείται από μια ανταμοιβή (π.χ. τροφή). Σε αντίθεση 

με την κλασική εξαρτημένη μάθηση, η οποία τροποποιεί τις ιδιότητες συγκεκριμένων 

αντανακλαστικών αποκρίσεων σε επιλεγμένα ερεθίσματα, η συντελεστική 

εξαρτημένη μάθηση τροποποιεί τη συχνότητα των συμπεριφορών, οι οποίες, είτε 

παρατηρούνται αυθόρμητα, είτε χωρίς αναγνωρίσιμα ερεθίσματα.  

Η συντελεστική εξαρτημένη μάθηση προσδιορίστηκε από τον E.L. Thorndike 

(1874-1949), ο οποίος προσπάθησε να μελετήσει το κατά πόσο γάτες ήταν σε θέση να 

εντοπίσουν και να πατήσουν ένα πετάλι/μοχλό προκειμένου να βγουν από ένα 

κλουβί όταν κάθε επιτυχημένη προσπάθεια τους επιβραβευόταν με τροφή. Ο 

Thorndike παρατήρησε ότι όσο προχωρούσε η εκπαίδευση, μέσω μιας αργής 

διαδικασίας δοκιμών και λαθών, τόσο μειωνόταν ο χρόνος που χρειάζονταν οι γάτες 

για να βγουν από το κλουβί  και βάσει αυτής της συμπεριφοράς διατύπωσε τον νόμο 

του αποτελέσματος. Σύμφωνα με το νόμο αυτό οι αντιδράσεις που παράγουν θετικά 

αποτελέσματα τείνουν να επαναλαμβάνονται, ενώ αντίθετα, όσες δεν παράγουν 

θετικά αποτελέσματα εξαλείφονται. Τελικά, στη συντελεστική εξαρτημένη μάθηση, 

το ζώο μαθαίνει να προβλέπει τις συνέπειες της δικής του συμπεριφοράς.  

 Σχετική με τη συντελεστική εξαρτημένη μάθηση, αλλά λίγο διαφορετική από 

αυτήν, είναι η λειτουργική εξαρτημένη μάθηση (operant conditioning), όρος που 

χρησιμοποιήθηκε πρώτα από τον B.F. Skinner το 1937, για τη διαφοροποίηση του 

συμπεριφορικού φαινομένου που μελετούσε από αυτό της κλασικής εξαρτημένης 

μάθησης. Η λειτουργική εξαρτημένη συμπεριφορά αν και ορίζεται, όπως και η 



συντελεστική, ως  «συμπεριφορά που ελέγχεται από τις συνέπειές της», αναφέρεται 

περισσότερο σε αυτό που οι περισσότεροι ορίζουν ως συνήθεια, δηλαδή μια 

συμπεριφορά τόσο καλά μαθημένη ώστε να πραγματοποιείται αυτόματα. Εντούτοις, 

οι συμπεριφορές που μελέτησε ο Skinner, παρόλο που μετά από εκπαίδευση 

αυτοματοποιούνται, χαρακτηρίζονται, ωστόσο, από αντιστρεψιμότητα (Stanton and 

Cerruti 2003). Επίσης, σε αντίθεση με τη συμπεριφορά που προκύπτει μετά από 

συντελεστική εξάρτηση, η λειτουργική εξαρτημένη μάθηση, δεν αναφέρεται μόνο σε 

συμπεριφορές που προκύπτουν ως αντιδράσεις σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, αλλά 

συμπεριλαμβάνει και συμπεριφορές που προκύπτουν ενδογενώς (Skinner 1953). Η 

λειτουργική εξαρτημένη μάθηση βασίζεται στην μάθηση της συσχέτισης της 

λειτουργικής απόκρισης και του ενισχυτή, και όχι στη συσχέτιση του ερεθίσματος με 

την απόκριση, όπως υποστηρίζεται από το συμπεριφορισμό. Βασική καινοτομία των 

πειραματικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν, υπήρξε ο χειρισμός του 

προγράμματος ενισχυτών, δηλαδή των γεγονότων εκείνων που βιώνονται μετά από 

μια αντίδραση και αυξάνουν την πιθανότητα επανεμφάνισης μιας εξαρτημένης 

συμπεριφοράς. Οι ενισχυτές διακρίνονται σε θετικούς, που ενδυναμώνουν μια 

αντίδραση αν βιωθούν μετά από την εμφάνισή της λειτουργώντας ως ανταμοιβές, και 

σε αρνητικούς, που ενδυναμώνουν μια αντίδραση αν απομακρυνθούν μετά την 

εμφάνισή της (Stanton and Cerruti 2003, Skinner 1966).   

 Η μη-συνειρμική άδηλη μνήμη είναι αποτέλεσμα μοναδικής ή 

επανειλημμένης έκθεσης σε μία μοναδική μορφή ερεθίσματος. Όπως 

προαναφέρθηκε, οι δύο πιο γνωστές μορφές μη συνειρμικής άδηλης μάθησης είναι ο 

εθισμός (habituation) και  η ευαισθητοποίηση (sensitization). Ο εθισμός αναφέρεται 

στην ελάττωση της απόκρισης ενός οργανισμού σε ένα επαναλαμβανόμενο καλοήθες 

ερέθισμα, ενώ η ευαισθητοποίηση αναφέρεται στην ενίσχυση των αποκρίσεων σε μια 

μεγάλη ποικιλία ερεθισμάτων μετά από έντονο ή αλγογόνο ερεθισμό. Επιπλέον, ένα 

ευαισθητοποιό ερέθισμα μπορεί να καταργήσει την επίδραση του εθισμού, 

διαδικασία η οποία ονομάζεται απεθισμός.   

 

 

1.2.8.  Συγκινησιακή μνήμη 

 

 Όπως προαναφέρθηκε, η συγκινησιακή μνήμη (emotional memory) μπορεί 

να θεωρηθεί ως ξεχωριστό μνημονικό σύστημα, το οποίο όμως εμπλέκεται στις 

διεργασίες τόσο της έκδηλης όσο και της άδηλης μνήμης. Το κατά πόσο μια μνήμη 

εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία καθορίζεται από το αν το περιεχόμενό της έχει 



συγκινησιακή σηματοδότηση (emotional valence) και από το αν θέτει τον οργανισμό 

σε κατάσταση διέγερσης (arousal). Ως προς την έκδηλη μνήμη, το συγκινησιακό 

φορτίο και ο βαθμός διέγερσης έχουν μελετηθεί ευρύτερα στο πλαίσιο της μνήμης 

επεισοδίων ενώ στην άδηλη μνήμη η εξαρτημένη μάθηση φόβου (fear conditioning) 

θεωρείται αντιπροσωπευτική της αλληλεπίδρασης ανάμεσα στην άδηλη και τη 

συγκινησιακή μνήμη. 

 Είναι πιθανό, αυτό που αποκαλείται συγκινησιακή απόκριση να έχει εξελιχθεί 

από απλούς μηχανισμούς που έδωσαν στα ζώα την ικανότητα να αποφεύγουν 

επιβλαβείς καταστάσεις και να αναζητούν πολύτιμους, για τη φυσιολογική τους 

υπόσταση, πόρους. Έτσι, υπό τον όρο «συγκίμηση» (emotion), αντιπροσωπεύονται 

εκείνες οι νευρωνικές διαδικασίες με τις οποίες ένα ζώο εκτιμά και αναπαριστά την 

αξία μιας κατάστασης στον κόσμο και αποκρίνεται ανάλογα (Cardinal et al. 2002).  

 Δεδομένου ότι οι συγκινήσεις είναι συνειδητές εμπειρίες, υπάρχει σαφώς ένα 

γνωστικό στοιχείο σε αυτές, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα έχει σχέση με το φλοιό 

των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Ταυτόχρονα, οι συγκινήσεις συνοδεύονται από 

αποκρίσεις του αυτόνομου νευρικού, του ενδοκρινικού και του κινητικού συστήματος, 

τα οποία εξαρτώνται από υποφλοιικές δομές του κεντρικού νευρωνικού συστήματος, 

όπως η αμυγδαλή, ο υποθάλαμος και το εγκεφαλικό στέλεχος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.  Νευρωνικά Συστήματα Μνήμης  

 

1.3.4. Εγκεφαλικά συστήματα έκδηλης μνήμης 

 

 Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, στην έκδηλη μνήμη συμμετέχει, κυρίως, το 

σύστημα του έσω κροταφικού λοβού. Οι σημαντικότερες δομές αυτού του 

συστήματος, που εμπλέκονται στην αποθήκευση έκδηλων μνημών, είναι ο 

ιππόκαμπος (και ιδιαίτερα η οδοντωτή έλικα - dentate gyrus), το σύμπλεγμα του 

υποθέματος (subiculum), ο  ρινικός φλοιός (rhinal cortex) που αποτελείται από τον 

ενδορινικό (entorhinal) και τον περιρινικό (perirhinal) φλοιό, καθώς και ο 

παραϊπποκάμπιος φλοιός (parahippocampal cortex). Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό 

της λειτουργίας του έσω κροταφικού λοβού είναι ότι εμπλέκεται στο σχηματισμό της 

μνήμης για περιορισμένο χρόνο μετά τη μάθηση (Milner, Squire & Kandel, 1998).    

Πιο αναλυτικά, η πρόσληψη έκδηλων μνημών πραγματοποιείται καταρχήν 

μέσω μίας, ή περισσότερων, από τις τρεις πολυαισθητικές συνειρμικές περιοχές του 

εγκεφαλικού φλοιού, δηλαδή του προμετωπιαίου φλοιού, του μεταιχμιακού 

συστήματος και του βρεγματο-ινιακο-κροταφικού φλοιού. Στη συνέχεια, η 

πληροφορία μεταφέρεται στον παραϊπποκάμπιο και περιρινικό φλοιό, τον 

ενδορινικό φλοιό, την οδοντωτή έλικα, τον ιππόκαμπο, το υπόθεμα και πίσω στον 

ενδορινικό, παραϊπποκάμπιο και περιρινικό φλοιό. Ο περιρινικός και ο 

παραϊπποκάμπιος/οπισθιορινικός φλοιός δέχονται προσαγωγούς ίνες, όχι μόνο από 

συνειρμικές περιοχές ανώτερης τάξης (συμπεριλαμβανομένων περιοχών του 

προμετωπιαίου φλοιού και περιοχών των κροταφικών και βρεγματικών λοβών), αλλά 

και αισθητηριακές ίνες από οπτικές, σωματαισθητικές, οσφρητικές και ακουστικές 

συνειρμικές περιοχές. Στη συνέχεια, αυτοί οι φλοιοί παρέχουν την κύρια προσαγωγό 

οδό στο επόμενο «σκαλί» της ιεραρχίας, τον ενδορινικό φλοιό. Ο ενδορινικός φλοιός 

παρέχει, με τη σειρά του, τον μεγαλύτερο όγκο ροής της πληροφορίας στον 

ιπποκάμπειο σχηματισμό (hippocampal formation) μέσω μιας σειράς προσαγωγών 

ινών, με παράλληλο, αλλά και με σειριακό/γραμμικό τρόπο. Ο ενδορινικός φλοιός 

δέχεται και στέλνει πληροφορίες από και προς διάφορες φλοιϊκές περιοχές του 

μετωπιαίου και κροταφικού λοβού, την νήσο του εγκεφάλου και το προσαγώγιο, 

καθώς και τον παρακείμενο περιρινικό και παραϊπποκάμπειο φλοιό (Insausti et al. 

1987). Επιπρόσθετες αμφίδρομες συνδέσεις υφίστανται και ανάμεσα στον 

ιππόκαμπο, τον ενδορινικό φλοιό και την αμυγδαλή (Amaral 1987).   

 

 

 



 

 

Εικόνα 6: Αισθητηριακές συνδέσεις και 

ενδοσυνδέσεις των δομών του έσω κροταφικού 

λοβού. Στο κάτω ήμισυ της εικόνας εμφανίζεται 

το πρότυπο και το σχετικό σθένος των 

προβολών από διάφορες μονο- και 

πολυαισθητηριακές περιοχές στον περιρινικό, 

τον παραϊπποκάμπειο/ οπισθιορινικό και τον 

ενδορινικό φλοιό. Οι προβολές στον πίθηκο 

απεικονίζονται με μαύρο χρώμα, ενώ οι 

προβολές στον επίμυ με γκρι. Οι προβολές 

μεταξύ των προαναφερθέντων φλοιών είναι 

κοινές και εμφανίζονται με μαύρο. Όλες οι 

προβολές είναι αμφίδρομες, εκτός από αυτές 

στις υποπεριοχές του ιπποκάμπου.   

 

Υπάρχει, επίσης, μια ασθενέστερη προσαγωγός ομάδα ινών τόσο από τον περιρινικό 

και τον παραϊπποκάμπιο φλοιό στη συνοριακή περιοχή μεταξύ της CA1 περιοχής και 

του υποθέματος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι προβολές μεταξύ των δομών του 

έσω κροταφικού λοβού είναι αμφίδρομες, εκτός από αυτές μεταξύ των διαφορετικών 

υποπεριοχών του ιπποκάμπου(Εικόνα 6).  

 Μέσα στον ιππόκαμπο, η ρέουσα πληροφορία προχωράει μέσω της 

οδοντωτής έλικας πρώτα στην περιοχή CA3 και έπειτα στην CA1, από όπου και 

συνεχίζει στο άγκιστρο. Σε κάθε στάδιο προστίθενται νέες πληροφορίες (input) ενώ 

μόνο κατά τα δύο τελευταία στάδια παράγεται και έξοδος (output) πληροφορίας. Η 

περιοχή CA2, για την οποία συχνά δεν γίνεται λόγος εξαιτίας του μικρού τμήματος 

του ιπποκάμπου που αντιπροσωπεύει, εμφανίζει εξαιρετική ανθεκτικότητα σε 

συνθήκες επιβλαβείς για τα κύτταρα π.χ. επιληψία. Στον ιππόκαμπο διακρίνονται 3 

κύριες οδοί οι οποίες τον συνδέουν με τον ενδορινικό φλοιό. Οι οδοί αυτές είναι i) η 

διατιτραίνουσα οδός, η οποία σχηματίζει διεγερτικές συνδέσεις με τα κοκκοειδή 

κύτταρα της οδοντωτής έλικας και των οποίων κυττάρων οι νευράξονες, σχηματίζουν 

την ii) οδό των βρυωδών ινών, η οποία συνδέει τα κοκκοειδή κύτταρα της οδοντωτής 

έλικας με τους πυραμιδικούς νευρώνες της περιοχής CA3 του ιπποκάμπου. Τα 

κύτταρα της CA3 περιοχής παρέχουν διεγερτικούς κλάδους στους πυραμιδικούς 

νευρώνες της περιοχής CA1 μέσω των iii) παράπλευρων κλάδων Schaffer (Εικόνα 7). 

Οι στοιχειώδεις γνωστικές διεργασίες της έκδηλης μνήμης είναι πιθανό να 

διαμεσολαβούνται από τρεις κεντρικές ιδιότητες του δικτύου του ιπποκάμπου, και 



κυρίως της περιοχής CA3 (Eichenbaum, 2004). Οι ιδιότητες του δικτύου αυτού είναι 

οι εξής: i)η  CA3 δέχεται πληροφορίες από σχεδόν όλες τις συνειρμικές φλοιϊκές 

περιοχές, οι οποίες κατανέμονται στους κυτταρικούς πληθυσμούς των υποπεριοχών 

του ιπποκάμπου. ii) οι νευρώνες της περιοχής CA3 επικοινωνούν στενά μεταξύ τους 

κυρίως μέσω διεγερτικών γλουταματεργικών συνάψεων (Αmaral and Wittter 1995). 

iii) στον ιππόκαμπο παρατηρείται εκτεταμένη συναπτική πλαστικότητα, με τη μορφή 

ενός είδους μακρόχρονης ενδυνάμωσης (long term potentiation, LTP) (Bliss and 

Collingridge 1993) που εξαρτάται από τους υποδοχείς ΝΜDA (N-methyl-D-

aspartate) και συνδέεται με τη μνήμη και τη νευρωνική δραστηριότητα του 

ιπποκάμπου (Shapiro & Eichenbaum 1999). Τα χαρακτηριστικά αυτά του 

ιπποκάμπου παρέχουν το μηχανισμό που υπόκειται των γνωστικών διεργασιών, οι 

οποίες υποστηρίζουν την έκδηλη μνήμη. 

  

Εικόνα 7:  Ο 
ιπποκάμπειος 

σχηματισμός:  Ο 
ιππόκαμπος δέχεται 
πληροφορίες από τον 
Ενδορινικό Φλοιό 
(Entorhinal Cortex, EC) ο 
οποίος συνδέεται με την 
Οδοντωτή Έλικα (Dentate 
Gyrus, DG) και με τους 
πυραμιδικούς νευρώνες της 
CΑ3 μέσω της 
Διατιτραίνουσας Οδού 

(Perforant Path, PP), έσω και έξω. Οι νευρώνες της CΑ3 δέχονται εισόδους και από την DG μέσω της 
οδού των Βρυωδών Ινών (mossy fibers, MF), ενώ προβάλλουν στους πυραμιδικούς νευρώνες της CΑ1, 
μέσω των Παράπλευρων Κλάδων του Schaffer (Schaffer Collateral Pathway, SC), και στα κύτταρα της 
CΑ1 του ετερόπλευρου ιπποκάμπου μέσω της Συσχετιστικής Συνδεσμικής Οδού (Associational 
Comissural Pathway, AC) H περιοχή CΑ1 δέχεται πληροφορίες απευθείας από την PP  και στέλνει 
άξονες στο υπόθεμα του ιπποκάμπου (subiculum, Sb). Οι νευρώνες αυτοί με τη σειρά τους στέλνουν τη 
βασική έξοδο του ιπποκάμπου πίσω στον EC σχηματίζοντας ένα βρόχο.     
                                                                                                                                                 
              

 Συμπερασματικά, τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι κάθε περιοχή είναι δυνατόν 

να επεξεργάζεται ή να συνδυάζει πληροφορίες για την κωδικοποίηση, αποθήκευση ή 

ανάκληση μνημών με διαφορετικούς τρόπους. Δηλαδή, κάθε περιοχή μπορεί να 

χαρακτηρίζεται από διακριτά πρότυπα μνημονικής δραστηριότητας. Από την άλλη, οι 

ισχυρές παράλληλες προεκβολές από τον περιρινικό και παραϊπποκάμπιο/ 

οπισθιορινικό φλοιό, τόσο στον ενδορινικό φλοιό, όσο και στην CA1 περιοχή, 

υποδηλώνουν ότι οι νευρώνες σε όλες αυτές τις περιοχές έχουν πρόσβαση σε 

παρόμοια είδη αισθητηριακών/μνημονικών πληροφοριών (Suzuki & Eichenbaum 

2000). 

 Ανάλογα με την εγκεφαλική περιοχή στην οποία εντοπίζεται μία βλάβη (π.χ. 

τραυματισμός, νευροεκφυλιστική νόσος κ.τ.λ.) κάθε μορφή μάθησης και μνήμης 

επηρεάζεται σε διαφορετικό βαθμό και με διαφορετικό τρόπο. Βλάβες στον 



παραϊπποκάμπιο, περιρινικό και ενδορινικό φλοιό παράγουν μεγαλύτερα ελλείμματα 

στην αποθήκευση της μνήμης για την αναγνώριση αντικειμένων από ότι βλάβες στον 

ιππόκαμπο. Βλάβες στο δεξί τμήμα του ιπποκάμπου παράγουν μεγαλύτερα 

ελλείμματα στη μνήμη χωρικών αναπαραστάσεων, ενώ βλάβες στο αριστερό τμήμα 

ευθύνονται για μεγαλύτερα μνημονικά ελλείμματα για λέξεις, αντικείμενα ή 

ανθρώπους. Σε κάθε περίπτωση, τα ελλείμματα εντοπίζονται στο σχηματισμό νέων 

μνημών προς αποθήκευση στη μακρόχρονη μνήμη, ενώ οι παλιές μνήμες 

διατηρούνται. Αυτό φαίνεται πως συμβαίνει γιατί ο ιππόκαμπος είναι μόνο 

παροδικός χώρος αποθήκευσης της μακρόχρονης μνήμης και ότι, τελικά, μεταβιβάζει 

σε άλλες περιοχές τις πληροφορίες που αποκτήθηκαν, πιθανώς στο φλοιό των 

εγκεφαλικών ημισφαιρίων, για μόνιμη αποθήκευση (Squire and Alvarez 1995). Έτσι, 

λοιπόν, δεν υπάρχει γενική αποθήκη της σημασιολογικής μνήμης, καθώς η μνήμη 

ενός μοναδικού γεγονότος μπορεί να αποθηκεύεται σε πολλαπλές θέσεις, γεγονός 

που μοιάζει απόλυτα λογικό όταν αναλογισθεί κανείς ότι μια και μόνο μνήμη έχει 

ποικίλα ποιοτικά χαρακτηριστικά (κάθε γεγονός περιέχει ήχους, οσμές, γεύσεις, 

σωματο-αισθητικές εμπειρίες, οπτικές εικόνες κ.λπ.). Για αυτό το λόγο, δεν μπορούμε 

να εντοπίσουμε μία συγκεκριμένη και απόλυτα ορισμένη περιοχή μακρόχρονης 

αποθήκευσης επεισοδιακών μνημών, αφού ολόκληρη η περιοχή του προμετωπιαίου 

συνειρμικού φλοιού φαίνεται να συμμετέχει σε αυτή τη λειτουργία. 

 Πιο συγκεκριμένα, όσο αφορά στο νευροανατομικό υπόβαθρο των επιμέρους 

τύπων έκδηλης μνήμης, οι Aggleton & Brown (1999) βασισμένοι σε παλιότερες 

προτάσεις του Eichenbaum (1994) προτείνουν την ύπαρξη δύο συστημάτων. Το 

πρώτο από αυτά αποτελείται από τον ιππόκαμπο και τις συνδέσεις του στα μαστία 

και τον πρόσθιο πυρήνα του θαλάμου και θεωρείται ότι διαμεσολαβεί την ανάμνηση 

συσχετιστικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του χωρο-χρονικού πλαισίου 

της μνήμης. Βλάβες σε αυτό το σύστημα προκαλούν ελλείμματα στη χωρική μνήμη 

και στη μνήμη συσχετιστικών πληροφοριών που χαρακτηρίζει τα αυτοβιογραφικά 

επεισόδια, αλλά δεν επηρεάζουν την αναγνώριση που βασίζεται στην οικειότητα 

(Aggleton et al. 2000, D. Moscovitch & McAndrews 2002,  Yonelinas 2002). 

 Το δεύτερο σύστημα, που αποτελείται από τον περιρινικό φλοιό και τις 

προβολές του στον έσω ραχιαίο πυρήνα του θαλάμου, είναι απαραίτητο για την 

αναγνώριση αντικειμένων που βασίζεται στην οικειότητα, η οποία δεν απαιτεί 

πρόσβαση στο χωρο-χρονικό πλαίσιο. Βλάβη σε αυτό το σύστημα θα επηρεάσει την 

αναγνώριση ακόμη και μεμονωμένων αντικειμένων (Aggleton et al. 2000). Ο 

παραϊπποκάμπειος φλοιός φαίνεται πως είναι απαραίτητος για το σχηματισμό 

μνημών για μέρη/περιοχές (Epstein et al. 2003) ή για το συσχετισμό αντικειμένων με 



συγκεκριμένες τοποθεσίες, και μπορεί να παρέχει το αλλοκεντρικό, χωρικό πλαίσιο 

ανάμνησης (Nadel & Moscovitch 1997). 

 Από την άλλη πλευρά, η σημασιολογική μνήμη δε βασίζεται στις δομές του 

έσω κροταφικού λοβού και του διεγκεφάλου, παρόλο που επωφελείται από αυτές 

κατά τη φάση της πρόσληψης. Αντίθετα, η σημασιολογική μνήμη μεσολαβείται από 

ένα δίκτυο πρόσθιων και οπίσθιων νεοφλοιϊκών δομών, ανάλογα με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της μνήμης. Τυπικά, σε αυτές τις δομές περιλαμβάνονται ο έξω και 

πρόσθιος βρεγματικός φλοιός και ο έξω κοιλιακός προμετωπιαίος φλοιός, κυρίως στο 

αριστερό ημισφαίριο (Thompson-Schill 2003). Είναι γνωστό ότι η σημασιολογική 

μνήμη δεν διαταράσσεται από βλάβες στον έσω κροταφικό λοβό και τον ιππόκαμπο, 

αλλά ότι χρειάζεται αυτές τις δομές για την πρόσληψη αλλοκεντρικών χωρικών 

πληροφοριών (Moscovitch et al. 2005). 

 

1.3.5. Ο ρόλος του ιπποκάμπου στην χωρική μάθηση και μνήμη 

 

 
Το νευρωνικό υπόβαθρο των νοητικών χαρτών, έννοια που αναλύθηκε σε 

προηγούμενη παράγραφο, καθορίστηκε με την ανακάλυψη των χωρικών πεδίων 

πυροδότησης (spatial firing fields) των νευρώνων του ιπποκάμπου, που 

ονομάστηκαν «κυττάρα θέσης» (place cells) (O´Keefe & Dostrovsky 1971). Η 

δραστηριότητα των κυττάρων αυτών παρατηρείται καταγράφοντας εξωκυτταρικά τα 

δυναμικά ενέργειας των πυραμιδικών κυττάρων των περιοχών  CA1 και CA3  του 

ιπποκάμπου επίμυων που κινούνται ελεύθερα στο χώρο. Με την κίνηση του ζώου στο 

περιβάλλον, εμφανίζεται αύξηση του ρυθμού εκπολώσεων ενός κυττάρου ανίχνευσης 

θέσης όταν το ζώο βρεθεί σε μια συγκεκριμένη θέση μέσα στο χωρικό πεδίο 

πυροδότησής του κυττάρου αυτού. Ο ρυθμός εκπολώσεων του κυττάρου μπορεί να 

ξεπεράσει τα 100Ηz όταν το ζώο βρίσκεται εντός του πεδίου θέσης, παρόλο που σε 

κάποιες διελεύσεις από το πεδίο μπορεί να μην εκπολωθεί καθόλου. Η 

δραστηριότητα πολλών από τα κύτταρα ανίχνευσης θέσης δεν εξαρτάται από ένα 

συγκεκριμένο ερέθισμα στο χώρο, αλλά αντανακλά την παρουσία και την 

τοπογραφία πολλαπλών περιβαλλοντικών ενδείξεων (Jarrard 1983, Morris et al. 

1990, Poucet et al. 2003, 2000).  

Η ερευνητική ομάδα των O´Keefe και Conway (1978) κατέγραψε τις 

αποκρίσεις κυττάρων του ιπποκάμπου επίμυων που μάθαιναν ένα λαβύρινθο 

σχήματος «+» (plus maze) ενώ οι πειραματιστές διαφοροποιούσαν τις 

περιβαλλοντικές ενδείξεις. Το συμπέρασμα ήταν ότι οποιοδήποτε υποσύνολο των 

ενδείξεων αυτών είναι αρκετό για να ορίσει τη γενική διάταξη τους στο χώρο και 



μπορεί να υποστηρίξει τη εξειδικευμένη, ως προς την τοποθεσία, δραστηριότητα των 

κυττάρων θέσης. Κάποια από τα κύτταρα αυτά πυροδοτούν έντονα όταν το ζώο 

βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση της 

κίνησης, ενώ τα περισσότερα είναι μερικώς ευαίσθητα τόσο στην κατεύθυνση του 

κεφαλιού όσο και της κίνησης. Το μέγεθος του χωρικού πεδίου κάθε κυττάρου 

μεταβάλλεται ανάλογα με την αύξηση του ανοιχτού πεδίου, διατηρείται όμως το 

σχήμα και η θέση του, τα οποία καθορίζονται από τις διαστάσεις και τις χωρικές 

σχέσεις των ορίων του περιβάλλοντος.  

Στους επίμυς κάποια από τα κύτταρα του ιπποκάμπου, που χαρακτηρίζονται ως 

εξαρτώμενα από το πλαίσιο (χωρικό και χρονικό), μεταβάλλουν το ρυθμό 

πυροδότησής τους ανάλογα με τις εμπειρίες του πρόσφατου παρελθόντος τους 

(retrospective) ή ανάλογα με το αναμενόμενο μέλλον (prospective). Έτσι, ξεκινώντας 

από την παρατήρηση ότι διαφορετικά κύτταρα θέσης πυροδοτούν όταν το ζώο 

βρίσκεται σε διαφορετικές τοποθεσίες, είναι δυνατόν να βρεθεί η θέση του ζώου 

κοιτάζοντας την εικόνα που σχηματίζουν οι πυροδοτήσεις των κυττάρων αυτών και 

μόνο. Μελέτες με ζώα υποδεικνύουν ότι, προκειμένου τα υποκείμενα να είναι σε 

θέση να πραγματοποιούν απλές δοκιμασίες χωρικής μνήμης, απαιτείται ο 

ιππόκαμπός τους να είναι ακέραιος και ανέπαφος.  

 

 

 

1.3.6. Εγκεφαλικά συστήματα άδηλης μνήμης 

 

 

 Οι άδηλες/μη δηλωτικές μνήμες αποθηκεύονται διαφορετικά και ανάλογα με 

τον τρόπο που έχουν αποκτηθεί. Η εξαρτημένη απόκριση φόβου (fear conditioning) 

συμπεριλαμβάνει την αμυγδαλή, η λειτουργική εξαρτημένη μάθηση αφορά την 

παρεγκεφαλίδα και το ραβδωτό, ενώ η κλασική εξαρτημένη μάθηση, η 

ευαισθητοποίηση και ο εθισμός αφορούν τα αισθητηριακά και τα κινητικά 

συστήματα που παράγουν τις αντίστοιχες κινητικές αποκρίσεις. 

Η διαδικαστική μνήμη υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από μια ομάδα 

υποφλοιϊκών δομών, τα βασικά γάγγλια (basal ganglia). Ο ρόλος των βασικών 

γαγγλίων στην εκμάθηση και πραγματοποίηση κινητικών συμπεριφορών έχει προ 

πολλού εντοπιστεί, όμως οι δομές αυτές συμμετέχουν και σε άλλες λειτουργίες που 

δεν είναι αποκλειστικά κινητικής φύσης. Τα βασικά γάγγλια παίζουν σημαντικό ρόλο 

στη μετατροπή συμπεριφορικών αλληλουχιών σε στοχοκατευθυνόμενες δράσεις, ως 



μέρος ενός κατανεμημένου συστήματος του τελικού εγκεφάλου που κωδικοποιεί και 

εσωτερικεύει τις αναπαραστάσεις τέτοιων αλληλουχιών, μετά τη μάθηση (Βerridge & 

Whishaw 1992, Aldridge et al. 1993). Πλήθος νευρο-συμπεριφορικών ερευνών σε 

διαφορετικά θηλαστικά, όπως επίμυς, πιθήκους και ανθρώπους, προτείνουν τη 

συμμετοχή των βασικών γαγγλίων, και κυρίως του ραχιαίου ραβδωτού, στη μάθηση 

και τη μνήμη. Η εγκεφαλική αυτή περιοχή διαμεσολαβεί τη σταδιακή μάθηση 

συσχετίσεων ερεθίσματος-απόκρισης (Ε-Α) και συνηθειών. Στους επίμυς και τους 

πιθήκους, τα δεδομένα προέρχονται από εντοπισμένες εγκεφαλικές βλάβες και 

φαρμακολογικές έρευνες που εξετάζουν το ρόλο των βασικών γαγγλίων στη μάθηση 

Ε-Α, ενώ στους ανθρώπους η έρευνα έχει εστιαστεί σε νευροεκφυλιστικές ασθένειες 

που προσβάλλουν και τα βασικά γάγγλια (π.χ. νόσος Πάρκινσον). Η διαδικαστική 

μνήμη στους επίμυς υποστηρίζεται από το έξω ραχιαίο ραβδωτό (dorsolateral 

striatum), το οποίο δέχεται ερεθίσματα από αισθητικές και κινητικές περιοχές του 

νεοφλοιού και προβάλλει στο εγκεφαλικό στέλεχος, ενώ είναι η δομή από την οποία 

εξαρτάται και η έκφραση εγγενών συμπεριφορικών συνηθειών (Packard & McGaugh 

1996, Graybiel 1998, Devan 1999, Jog 1999, Packard & Knowlton 2002). 

Νευροαπεικονιστικές έρευνες υποδεικνύουν ότι το ανθρώπινο ραβδωτό 

ενεργοποιείται κατά τη μάθηση και την εκτέλεση διαδικαστικών έργων και 

συμπεριφορών που απαιτούν ανάσυρση αποθηκευμένων διαδικαστικών μνημών, 

φανταστικών κινήσεων και νοητικής εξάσκησης συμπεριφορών (Decety et al. 1994, 

Klein et al. 1994). Πειραματικά δεδομένα υποστηρίζουν την ύπαρξη μεγάλης 

ακρίβειας στις συνδέσεις ανάμεσα στα βασικά γάγγλια, τον εγκεφαλικό φλοιό και το 

θάλαμο, δομές που σχηματίζουν έτσι ένα νευρωνικό κύκλωμα το οποίο φαίνεται να 

ελέγχει την επίδοση σε δοκιμασίες μάθησης απόκρισης (response learning) και σε 

δοκιμασίες κέρδους – παραμονής (win-stay). 

Σύμφωνα με την Graybiel (1995) κατά τη μάθηση συνηθειών τα βασικά 

γάγγλια εσωτερικεύουν το σχέδιο δράσης που έχει αποκτηθεί από την εμπειρία. Η 

σχετική με τη μελλοντική πρόθεση πληροφορία και οι αναπαραστάσεις της μνήμης 

εργασίας υφίστανται επεξεργασία στον προμετωπιαίο και πρόσθιο προκινητικό 

φλοιό, περιοχές που προβάλλουν στο ραβδωτό σώμα και ειδικότερα στον κερκοφόρο 

πυρήνα. Οι είσοδοι αυτές αναδιοργανώνονται στο ραβδωτό με βάση την αξιολόγηση 

εσωτερικών και εξωτερικών καταστάσεων, για τις οποίες οι πληροφορίες έρχονται 

από το μεταιχμιακό σύστημα και τη μέλαινα ουσία. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, 

επιλέγονται συγκεκριμένα συμπεριφορικά στοιχεία προς ενεργοποίηση. Μέσω της 

επανάληψης, το σύστημα δημιουργεί συμπεριφορικές ρουτίνες. Επιπρόσθετα, τα 

βασικά γάγγλια φαίνεται πως ελέγχουν και την εκτέλεση συμπεριφορικών 

αλληλουχιών (Jenkins et al. 1994, Rhodes et al. 2004, Seger 2006). Στο μοντέλο της 



Graybiel (1995) οι είσοδοι από τον κινητικό και τον προκινητικό φλοιό μεταφέρουν 

πληροφορίες για τα σχέδια δράσης, ενώ οι είσοδοι από τον κροταφικό λοβό 

προσθέτουν αισθητικοκινητικές χωρικές πληροφορίες, που στο σύνολό τους, 

τυγχάνουν επεξεργασίας από το ραβδωτό (το κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα και 

τον κερκοφόρο πυρήνα). Στη συνέχεια, όπως και κατά τη μάθηση συνηθειών, 

ενεργοποιούνται επιλεγμένες αλληλουχίες δράσης, ενώ οι υπόλοιπες καταστέλλονται, 

μέσω του δικτύου ωχράς σφαίρας - μέλαινας ουσίας - υποθαλάμιου πυρήνα. Τα 

ενεργοποιημένα σχέδια δράσης μεταφέρονται στον εγκεφαλικό φλοιό, όπου 

ελέγχονται προληπτικά πριν προωθηθούν στο στέλεχος και στο νωτιαίο μυελό για να 

εκτελεστούν. 

Πολλοί ερευνητές έχουν υποθέσει ότι στην κατάκτηση αυτοματοποιημένων 

συμπεριφορών συμμετέχει και η παρεγκεφαλίδα. Ασθενείς με βλάβη στη δομή αυτή 

εμφάνιζαν μειωμένη ικανότητα στην εκμάθηση και στην εκτέλεση 

αυτοματοποιημένων κινητικών αλληλουχιών (Deuschl et al. 1996, Lang et al. 2002, 

Martin et al. 1996). Εντούτοις, περαιτέρω μελέτη έδειξε ότι η αυξημένη 

ενεργοποίηση της παρεγκεφαλίδας που παρατηρείται κατά την εκμάθηση κινητικών 

έργων δεν παραμένει αφού πια έχει επιτευχθεί υψηλός βαθμός αυτοματοποίησης στο 

έργο, υποστηρίζοντας έτσι τη συμμετοχή της παρεγκεφαλίδας στην εκμάθηση 

κινητικών έργων όχι όμως και στην αυτοματοποιημένη εκτέλεσή τους (Debaere et al. 

2004, Wu et al. 2004). Ωστόσο, είναι γενικά αποδεκτό ότι η παρεγκεφαλίδα παίζει 

σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση απλών μορφών κλασικής εξαρτημένης μάθησης 

κινητικών αποκρίσεων, συμπεριλαμβανομένου και του γρήγορου ανοιγοκλεισίματος 

των βλεφάρου, ένα προστατευτικό αντανακλαστικό στο κουνέλι. Οι νευρωνικές 

αλλαγές που διεκπεραιώνουν αυτού του είδους τη μάθηση εντοπίζονται τόσο στο 

φλοιό, όσο και στους εν τω βάθει πυρήνες της αμυγδαλής.    

 

 

 

1.3.7. Αλληλεπίδραση των συστημάτων έκδηλης και άδηλης μνήμης 

 
 

 Αν και τα δύο συστήματα μνήμης σχετίζονται με διαφορετικές εγκεφαλικές 

δομές και εμπλέκονται σε διαφορετικές διεργασίες, εντούτοις αλληλεπιδρούν έντονα. 

Κατά την εκτέλεση έργων εξαρτημένης μάθησης, αρχικά είναι ενεργοποιημένος ο 

ιππόκαμπος, η κεντρική εγκεφαλική δομή που σχετίζεται με τις έκδηλες μορφές 

μνήμης, και μόνο μετά από συνεχιζόμενη εκπαίδευση, παρατηρείται εντονότερη 



ενεργοποίηση των σχετικών με την άδηλη μνήμη δομών (βασικά γάγγλια). 

Παράλληλα, ο έσω κροταφικός λοβός απενεργοποιείται και παραμένει ανενεργός 

καθόλη τη διάρκεια του έργου (Poldrack et al. 2001).  Υπολογιστικά μοντέλα 

υποστηρίζουν ότι, η μεν αρχική ενεργοποίηση του έσω κροταφικού λοβού και του 

ιπποκάμπου αντανακλά τη δημιουργία των πρώτων αναπαραστάσεων του 

ερεθίσματος που παρέχουν εύκαμπτη και προσιτή γνώση, ενώ η μετέπειτα 

απενεργοποίηση των δομών αυτών σηματοδοτεί τη σταθεροποίηση των 

αναπαραστάσεων και τη δημιουργία νέων, σχετικών με τις πολύπλοκες συσχετίσεις 

και τις αυτοματοποιήσεις, αναπαραστάσεων που διαμεσολαβούν τη σχέση 

ερεθίσματος-απόκρισης (Gluck & Myers 1993). Η μετάβαση από το σύστημα 

δηλωτικής σε αυτό της διαδικαστικής μνήμης είναι αποτέλεσμα της μεταξύ τους 

ανταγωνιστικότητας και των απαιτήσεων του έργου, κάτι που αποδεικνύεται από το 

γεγονός ότι η ενεργοποίηση των αντίστοιχων εγκεφαλικών περιοχών είναι 

αντιστρόφως ανάλογη. Όσο πιο έντονη, δηλαδή, είναι η ενεργοποίηση του δεξιού 

κερκοφόρου πυρήνα, τόσο μειώνεται αυτή του αριστερού έσω κροταφικού λοβού 

(Poldrack et al. 2001).  

 

 

 

1.3.8. Εγκεφαλικά συστήματα συγκινησιακής μνήμης 

 
 

 Οι συγκινησιακά επιφορτισμένες εμπειρίες, είτε αφορούν γεγονότα, είτε είναι 

αυτοβιογραφικές, προσλαμβάνονται και αποθηκεύονται ευκολότερα στη 

μακρόχρονη μνήμη σε σχέση με εμπειρίες που δεν προκαλούν καμία συγκίνηση, 

θετική ή αρνητική (Kleinsmith & Kaplan 1963, Ηamann 2001).  Αυτή η παρατήρηση 

είναι αναμενόμενη, αφού η συγκινησιακή επιφόρτιση αυξάνει το βαθμό εγρήγορσης 

του οργανισμού και είναι γνωστό ότι η αυξημένη εγρήγορση οδηγεί σε αυξημένο 

βαθμό προσοχής και επομένως, σε ευκολότερη επεξεργασία πληροφοριών. 

Ειδικότερα, το συγκινησιακό φορτίο μιας εμπειρίας μπορεί να προκαλεί μια 

γενικότερη, μη ειδική ενίσχυση της εγρήγορσης που μπορεί να αυξήσει την προσοχή 

και να υποστηρίξει την εδραίωση της μακρόχρονης μνήμης. Ένας ακόμα πιο ειδικός 

ρόλος των συγκινησιακών ερεθισμάτων, αφορά στην εστίαση στα σημαντικότερα 

στοιχεία μιας εμπειρίας, έτσι ώστε μόνο σημαντικά γεγονότα να μεταφέρονται στη 

μακρόχρονη μνήμη. Προτείνεται ότι, νευροδιαβιβαστές που ενεργοποιούνται από το 

συγκινησιακό φορτίο μιας εμπειρίας είναι ικανοί να τροποποιούν τις διαδικασίες που 

σχετίζονται με τη μνήμη σε περιοχές του εγκεφάλου όπως ο ιππόκαμπος και να 



ενισχύουν την παγίωσή της (Richter-Levin 2004). Καθώς η αμυγδαλή είναι η 

κεντρική δομή που επεξεργάζεται τις συγκινησιακές μνήμες, τελευταία δεδομένα 

υποστηρίζουν ότι, τουλάχιστον για έκδηλες μνήμες συγκινησιακού τύπου, ασκεί το 

ρόλο της στην επεξεργασία αυτή μέσω αλληλεπίδρασης με άλλες εγκεφαλικές 

περιοχές. Πιο συγκεκριμένα, έχει προταθεί ότι η αμυγδαλή τροποποιεί το 

σχηματισμό μνήμης στον ιππόκαμπο, γεγονός που υποστηρίζεται από την ύπαρξη 

εκτεταμένων ανατομικών συνδέσεων μεταξύ των δύο περιοχών. Οι πιο εκτενείς 

προβολές της αμυγδαλής στον ιπποκάμπειο σχηματισμό προέρχονται από το βασικό 

πυρήνα, οποίος προβάλλει στον ενδορινικό φλοιό, την CA3 και CA1 περιοχή του 

ιπποκάμπου, στο υπόθεμα και παρα-υπόθεμα (parasubiculum). Ο βοηθητικός 

βασικός πυρήνας προβάλλει κυρίως στον ενδορινικό φλοιό, στην CA1 περιοχή και στο 

παρα-υπόθεμα (parasubiculum), ενώ ο έξω (lateral) πυρήνας της αμυγδαλής 

προβάλλει στον ενδορινικό φλοιό και το παρα-υπόθεμα (Pikkarainen et al. 1999).  

Δεδομένα από φαρμακολογικές μελέτες υποστηρίζουν, επίσης, την επίδραση 

της αμυγδαλής στην αποθήκευση μνημών που εξαρτώνται από τον ιππόκαμπο. Έχει 

δειχθεί ότι, έγχυση στην αμυγδαλή διαφόρων νευροτροποποιητών μετά την 

εκπαίδευση επηρεάζει τη μνήμη σε διάφορες εξαρτώμενες από τον ιππόκαμπο 

δοκιμασίες. Για παράδειγμα,  η έγχυση αμφεταμίνης στην αμυγδαλή μετά την 

εκπαίδευση ενισχύει τη μνήμη για τη δοκιμασία του υδάτινου λαβυρίνθου (Packard 

et al. 1994). Επίσης, ενεργοποίηση των μουσκαρινικών υποδοχέων στον έξω βασικό 

πυρήνα της αμυγδαλής μετά την εκπαίδευση ενισχύει την εξαρτημένη αντίδραση 

φόβου βάσει πλαισίου, η οποία εξαρτάται και από τον ιππόκαμπο, όπως και η έγχυση 

νορεπινεφρίνης, αντίστοιχα, ενισχύει την απομνημόνευση της θέσης της κρυμμένης 

πλατφόρμας στον υδάτινο λαβύρινθο (McGaugh 2000).       

   

 
 
Εικόνα 8: Μοντέλο παράλληλης 

επεξεργασίας συγκινησιακά 
φορτισμένων πληροφοριών, στο 
οποίο αυξάνεται σταδιακά η 
πολυπλοκότητα και  ο συσχετισμός 
της εισερχόμενης πληροφορίας 
από τον έξω πυρήνα της 
αμυγδαλής, στο βασικό. 

  

  

Ασθενείς με βλάβη στην αμυγδαλή, δεν είναι σε θέση να εξάγουν την ουσία 

ιστοριών ή γεγονότων που προκαλούν συγκινησιακή διέγερση, παρόλο που 

εντοπίζουν το συγκινησιακό χαρακτήρα των επεισοδίων αυτών και εμφανίζουν 

φυσιολογική αντίδραση του αυτόνομου νευρικού συστήματος κατά την έκθεση σε 



αυτά. Φαίνεται, λοιπόν, ότι οι βλάβες της αμυγδαλής δεν προκαλούν προβληματική 

συγκινησιακή αξιολόγηση των καταστάσεων, αλλά, μάλλον αδυναμίες στην 

αλληλεπίδραση συγκινήσεων και γνωστικής επεξεργασίας (Adolphs et al. 2005). 

 

 

 

1.3.9. Άδηλη συγκινησιακή μνήμη και εξαρτημένη μάθηση του φόβου 

 

Αν και οι συγκινησιακές μνήμες μπορούν να είναι έκδηλες και να έχουμε 

συνειδητή πρόσβαση σε αυτές, οι διαδικασίες μέσω των οποίων αποθηκεύονται και 

ανακαλούνται είναι ασυνείδητες, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες πληροφορίες 

σε όλα τα μνημονικά συστήματα (Eichenbaum 2002, LeDoux 2002). Πολλά από τα 

υπάρχοντα δεδομένα σχετικά με την συγκινησιακή μάθηση και μνήμη βασίζονται 

στην έρευνα γύρω από την εξαρτημένη μάθηση φόβου (fear conditioning) κυρίως σε 

επίμυς, αλλά και σε άλλα θηλαστικά (LeDoux 2000, Walker & Davis 2002). Κατά την 

εξαρτημένη μάθηση φόβου, το υποκείμενο εκτίθεται σε ένα συναισθηματικά 

ουδέτερο ΕΕ, έναν ηχητικό τόνο, ο οποίος ακολουθείται από ένα αλγογόνο ΑΕ, ένα 

ηλεκτρικό σοκ στο πόδι, με σκοπό τη δημιουργία μιας συσχέτισης μεταξύ των δύο, 

ΕΕ και ΑΕ. Μετέπειτα παρουσίαση του ΕΕ προκαλεί μία συγκεκριμένη αμυντική 

συμπεριφορά που συνήθως ονομάζεται εξαρτημένη αντίδραση, η οποία στην 

περίπτωση των επίμυων είναι η συμπεριφορά ακινητοποίησης (freezing behavior).   

Η αντίδραση αυτή συνοδεύεται από σχετικές αλλαγές του αυτόνομου και 

ενδοκρινικού συστήματος στο πλαίσιο της προσαρμογής στο φόβο εμφάνισης του ΑΕ. 

Το νευρωνικό σύστημα που υποστηρίζει την πρόσληψη και την αποθήκευση 

της συσχέτισης ήχου-ηλεκτρικού σοκ, αλλά και την επακόλουθη εκδήλωση των 

αντιδράσεων του φόβου, βασίζεται στην αμυγδαλή (Εικόνα 9). Ειδικότερα, τα 

αποτελέσματα πολλών ερευνών υποδεικνύουν ότι, ο έξω πυρήνας της αμυγδαλής 

αποτελεί τον κεντρικό παράγοντα του νευρωνικού συστήματος που εμπλέκεται στο 

σχηματισμό μνήμης κατά την εξαρτημένη αντίδραση φόβου, ιδιαίτερα στην 

περίπτωση που χρησιμοποιείται ένα ακουστικό εξαρτημένο ερέθισμα (LeDoux 2000, 

Maren 2001, Walker & Davis 2002, Fanselow & LeDoux 1999, Blair et al. 2001). Έτσι, 

βλάβη στον έξω πυρήνα της αμυγδαλής εμποδίζει την εμφάνιση της εξαρτημένης 

απόκρισης φόβου, ενώ οι νευρώνες αυτής της περιοχής αποκρίνονται τόσο κατά το 

ΕΕ όσο και κατά το ΑΑ πριν τη δημιουργία της εξάρτησης. Προτείνεται, επίσης, ότι 

αλλαγές στη συναπτική πλαστικότητα μέσω του μηχανισμού της μακρόχρονης 

ενδυνάμωσης (LTP) στον έξω πυρήνα της αμυγδαλής μεσολαβούν την επαγωγή της 

εξαρτημένης απόκρισης φόβου (Rodrigues et al., 2004). Σε επόμενη παράγραφο θα 



γίνει αναφορά στην Εξαρτημένη Μάθηση του φόβου με αφορμή την περιγραφή των 

συμπεριφορικών δοκιμασιών που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και θα 

περιγραφούν αναλυτικότερα, τόσο η εξαρτημένη μάθηση φόβου βάσει πλαισίου, όσο 

και βάσει στοιχείων. 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Νευρωνικές οδοί 

που διαμεσολαβούν την 

εξαρτημένη απόκριση φόβου. 

LA: έξω πυρήνας αμυγδαλής 

(lateral nucleus of amygdala), 

CE: κεντρικός πυρήνας 

αμυγδαλής (central nucleus of 

amuygdala,), CG: κεντρική 

φαιά ουσία (central gray), LH: 

έξω υποθάλαμος (lateral 

hypothalamus), PVN: 

παρακοιλιακός πυρήνας του 

υποθαλάμου (paraventricular 

nucleus of hypothalamus).  

 

Εικόνα 9:  α) Εντοπισμός της αμυγδαλής στον ανθρώπινο εγκέφαλο. β) Οι κύριες 

υποδιαιρέσεις της αμυγδαλής.   

 

 

α) β) 



 

2.  Στρες, Άγχος και Φόβος 

 
 

Ο όρος ‘στρες’ έχει πλέον αποκτήσει πολλές διαφορετικές χρήσεις, ιδιαίτερα 

από τη στιγμή που άρχισε να χρησιμοποιείται στην καθημερινή ζωή. Για το λόγο 

αυτό, κρίνεται απαραίτητο, να γίνει μία σύντομη αναφορά στην καθημερινή χρήση 

του όρου αυτού, καθώς και σε δύο άλλους όρους των οποίων η έννοια και η σημασία 

είναι σε κάποιες περιπτώσεις πολύ κοντά, το ‘άγχος’ και ο ‘φόβος’. Αμέσως παρακάτω 

παρατίθενται οι ορισμοί των λέξεων αυτών,  έτσι όπως συναντώνται σε ένα λεξικό 

(Μπαμπινιώτης), θεωρώντας ότι αντιπροσωπεύουν τη γενική γνώση που έχει ο 

περισσότερος κόσμος για αυτές, καθώς και τον καθημερινό τρόπο χρήσης τους. Μετά 

από αυτήν την αναφορά, θα ακολουθήσει η επιστημονική παρουσίαση των εννοιών 

αυτών, στοχεύοντας σε μία κατανόηση της σημασίας των εν λόγω εννοιών σε ένα 

εξειδικευμένο πλαίσιο.   

Στρες 1.(Ιατρική χρήση του όρου) οποιαδήποτε ενόχληση στη λειτουργία του 

οργανισμού, η οποία οφείλεται σε ερεθίσματα του εξωτερικού περιβάλλοντος (π.χ. 

ψύχος, ζέστη, θόρυβος, τραύμα κ.λπ.) ή ψυχολογικούς παράγοντες (π.χ. απογοήτευση, 

σύγχιση κ.λπ.) και οι οργανικές αντιδράσεις που προκαλούνται.  

2. (Καθημερινή χρήση του όρου) το άγχος, η ψυχική ένταση.    

Άγχος συγκινησιακή κατάσταση (φόβου, αγωνίας, ανασφάλειας κ.λπ.), είτε 

παροδική και χαμηλής έντασης (οπότε θεωρείται φυσιολογική) είτε επίμονη και 

μεγάλης έντασης (οπότε θεωρείται παθολογική, λ.χ. ως σύμπτωμα αγχώδους 

νευρώσεως), η οποία προκύπτει ως εναγώνια αναμονή επικείμενου κακού ή κινδύνου ή 

δυσάρεστης γενικά κατάστασης και έχει ιδιαίτερες εκδηλώσεις στο σώμα και στη 

συμπεριφορά (λ.χ. μεταβολές στο αυτόνομο νευρικό σύστημα ή μεγάλη νευρικότητα). 

Ετυμολογικά το ουσιαστικό ‘άγχος’ προέρχεται από το αρχαίο ρήμα ‘άγχω’ (που 

σημαίνει σφίγγω στο λαιμό, πνίγω, στραγγαλίζω) και πλάστηκε για να αποδώσει στα 

Ελληνικά το αγγλικό ουσιαστικό ‘anxiety’, δηλώνοντας το ψυχικό σφίξιμο, την ψυχική 

πνιγμονή, την αγωνία, τον φόβο, την (κατά)πίεση. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το 

αρχαίο ελληνικό ‘άγχω’ όσο και το ίδιας σημασίας λατινικό ‘ango’ (από το οποίο στην 

ουσία προέκυψε η αγγλική λέξη ‘anxiety’) ανάγονται στην απώτερη κοινή 

Ινδοευρωπαϊκή ρίζα ‘angh’ που σήμαινε ‘πνίγω’. 

Φόβος το εξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθημα που καταλαμβάνει κάποιον στην 

παρουσία ή τη σκέψη πραγματικού ή υποθετικού κινδύνου ή απειλής. 

Από τους παραπάνω ορισμούς, λοιπόν, γίνεται φανερή η αλληλοεπικάλυψη που 

υπάρχει μεταξύ τους όσον αφορά στην καθημερινή χρήση τους. Στις επόμενες 



παραγράφους, θα εξετάσουμε ξεχωριστά τις έννοιες αυτές, όσον αφορά στην 

επιστημονική χρήση τους, παραθέτοντας πληροφορίες για το βιολογικό τους 

υπόβαθρο και τις εγκεφαλικές δομές που τις υποστηρίζουν και θα ξεκαθαριστούν οι 

αλληλοεπικαλύψεις που προκύπτουν από την καθημερινή χρήση τους.   

 
 
 
 

 
2.1. Στρες  
 
 
 
 
2.1.1. Γενικές Πληροφορίες 
 
 
 

Ο όρος ‘στρες’ χρησιμοποιήθηκε αρχικά από μηχανικούς και φυσικούς όταν 

ήθελαν να αναφερθούν στο όριο της δύναμης που μπορούσε να αντέξει ένα υλικό 

μέχρι να σπάσει. Έπειτα, το 1936,  η λέξη αυτή άρχισε να χρησιμοποιείται από τον  

Καναδό ιατρό Selye για την περιγραφή καταστάσεων, όπως η νηστεία, το υπερβολικό 

κρύο, η λήψη φαρμάκων κ.λπ.  και τις επιδράσεις αυτών των φορτίσεων στον 

οργανισμό (Lupien et al 2007). Ο Selye πειραματίστηκε με ζώα, εκθέτοντάς τα σε 

πολύ επώδυνες καταστάσεις (π.χ. αποστέρηση τροφής, κρύο ή τραυματισμό) και 

παρατήρησε αλλοιώσεις στα όργανα αυτών των ζώων. Συγκεκριμένα, υπήρχε 

υπερτροφία του φλοιού των επινεφριδίων, συρρίκνωση και αιμορραγία του θύμου 

και των λεμφαδένων και τέλος εμφάνιση έλκους στο βλεννογόνο του στομάχου 

(Ηüther 2007).   

  Σύμφωνα με τον επιστημονικό ορισμό που επικρατεί σήμερα, ως  στρες 

ορίζεται η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο οργανισμός όταν απειλείται η 

ομοιόστασή του (Chrousos 1997). Ομοιόσταση σημαίνει ότι συγκεκριμένες 

παράμετροι της λειτουργίας του οργανισμού, όπως η ποσότητα του οξυγόνου στο 

αίμα, η θερμοκρασία, το pH κ.α., πρέπει να διατηρούνται σταθερές για να υπάρχει 

ομαλή λειτουργία. Αντίθετα, άλλα συστήματα στον οργανισμό, όπως το 

καρδιοαγγειακό σύστημα, ο μεταβολισμός, το ανοσοποιητικό σύστημα, το κεντρικό 

(ΚΝΣ) και το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ), επιδεικνύουν ένα μεγάλο φάσμα 

δράσης και λειτουργίας που εξαρτάται από την ώρα της ημέρας και την απάντηση σε 

εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις. Ο μηχανισμός αυτός, των συστημάτων που 

συμμετέχουν στην προσαρμογή του οργανισμού, ονομάζεται αλλόσταση (allostasis). 



Σε κάποιες περιπτώσεις, όμως, τα συστήματα που είναι υπεύθυνα για τη 

διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού ενδέχεται να υπέρ-διεγερθούν, να υπέρ-

λειτουργήσουν, ή να μην αποδώσουν όπως θα έπρεπε. Αυτή η κατάσταση ονομάζεται 

αλλοστατικό φορτίο (allostatic load) ή αλλιώς κόστος προσαρμογής (Mc Ewen 2000). 

Συνοπτικά, αλλοστατικό φορτίο υπάρχει όταν τα αλλοστατικά συστήματα: α) 

ενεργοποιούνται συχνά β) συνεχίζουν να ενεργοποιούνται ακόμη και μετά το στρες, 

όταν αποτυγχάνει η διακοπή της λειτουργίας τους και γ) λειτουργούν μη επαρκώς. 

Όλα τα συστήματα που συμμετέχουν και είναι υπεύθυνα για την απάντηση 

στο στρες, θεωρείται ότι ανήκουν στο σύστημα του στρες. Αυτό το σύστημα λαμβάνει 

και ολοκληρώνει πολλά σήματα που φτάνουν από διαφορετικά, αλλά συγκεκριμένα 

μονοπάτια: μηνύματα νεύρο-αισθητηριακά, για παράδειγμα από ανώτερες φλοιικές 

περιοχές, από το μεταιχμιακό σύστημα, οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές, γευστικές 

και σωματοαισθητικές πληροφορίες, σήματα από βλαβοϋποδεκτικά κέντρα, καθώς 

και από τα εσωτερικά όργανα του οργανισμού. Ακόμη, το σύστημα του στρες 

λαμβάνει μηνύματα μέσω της κυκλοφορίας του αίματος, όπως πληροφορίες για τη 

σύσταση του και την ποσότητα συγκεκριμένων ορμονών, κυτοκινών και άλλων 

συστατικών. 

Η ενεργοποίηση του συστήματος του στρες μπορεί να συμβεί είτε από 

εξωτερικά στρεσογόνα ερεθίσματα (π.χ. έντονο κρύο/ζέστη ή σεισμός), είτε από 

εσωτερικά (π.χ. φόβος ή αγωνία). Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι, το εν λόγω 

σύστημα μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και σε ευχάριστες για το άτομο 

περιπτώσεις, για παράδειγμα όταν κερδίσει η αγαπημένη του ομάδα ή όταν πετύχει 

στις εισαγωγικές εξετάσεις για το πανεπιστήμιο. Επομένως, το σύστημα του στρες 

ενεργοποιείται σε διαμετρικά αντίθετες καταστάσεις.  

Η ενεργοποίηση του συστήματος του στρες οδηγεί σε μία σειρά χρονικά 

περιορισμένων και ποιοτικά συγκεκριμένων συμπεριφορικών και φυσικών αλλαγών 

που εμφανίζονται με εξαιρετική συνέπεια, είναι προσαρμοστικές και αυξάνουν τις 

πιθανότητες που έχει ο οργανισμός να επιβιώσει. Σε συμπεριφορικό επίπεδο οι 

αλλαγές που παρατηρούνται περιλαμβάνουν αυξημένο επίπεδο διέγερσης, αυξημένες 

γνωσιακές ικανότητες όπως επικεντρωμένη προσοχή, ευφορία ή δυσφορία, 

καταστολή της όρεξης, καταστολή της αναπαραγωγικής συμπεριφοράς κ.λπ. Στο 

επίπεδο της φυσικής προσαρμογής, οι αλλαγές που συμβαίνουν γίνονται με κύριο 

στόχο την ανακατεύθυνση ενέργειας εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Πιο συγκεκριμένα, 

έχουμε  κατεύθυνση οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών προς το ΚΝΣ και προς τις 

περιοχές του σώματος που συμμετέχουν στην απάντηση στο εκάστοτε στρεσογόνο 

ερέθισμα, αύξηση της πίεσης και των καρδιακών παλμών, αύξηση του ρυθμού της 

αναπνοής, αύξηση της γλυκονεογένεσης και της λιπόλυσης, αποτοξίκωση από 



ενδογενή ή εξωγενή τοξικά προϊόντα, αναστολή της ανάπτυξης και των 

αναπαραγωγικών συστημάτων, αναστολή της πέψης και διέγερση της εντερικής 

κινητικότητας, περιστολή της αντιφλεγμονώδους και ανοσοποιητικής απάντησης 

(Chrousos 1997). Όλες οι παραπάνω προσαρμοστικές αλλαγές και η εμφάνισή τους 

ονομάζονται σύνδρομο γενικής προσαρμογής ή σύνδρομο του στρες (general 

adaptation or stress syndrome).  

Η έναρξη μίας προσαρμοστικής διαδικασίας ως απάντηση στο στρες εξαρτάται 

από το κάθε στρεσογόνο ερέθισμα, είναι δηλαδή μία ειδική απάντηση. Παρόλα αυτά, 

όσο αυξάνεται η ισχύς του ερεθίσματος η εξειδίκευση/ιδιαιτερότητα (specificity) της 

απάντησης μειώνεται ώσπου στο τέλος παίρνουμε μία μη ειδική, αλλά γενικευμένη, 

απάντηση στο στρες (Chrousos 1997).      

Η απάντηση στο στρες και η αποκατάσταση της ομοιόστασης δεν είναι πάντα 

επιτυχημένη και αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, το 

ερέθισμα που οδήγησε τον οργανισμό σε κατάσταση στρες μπορεί να ήταν ιδιαίτερα 

έντονο ή/και παρατεταμένο, ή μπορεί οι μηχανισμοί απάντησης είτε να 

υπερλειτούργησαν, είτε να υπολειτούργησαν. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, όπου 

υπάρχει αλλοστατικό φορτίο και η απάντηση στο στρες δεν είναι αποτελεσματική, η 

ισορροπία του οργανισμού δεν μπορεί να αποκατασταθεί και αυτό μπορεί να 

οδηγήσει σε παθολογικές διεργασίες. Οι αρνητικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει 

στον οργανισμό μία αποτυχημένη προσπάθεια προσαρμογής είναι πολλές, τόσο στο 

επίπεδο των οργανικών λειτουργιών, όσο και στο επίπεδο της συμπεριφοράς του 

οργανισμού, θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε σε παρακάτω παράγραφο.      

Ένας χρήσιμος διαχωρισμός ερεθισμάτων που μπορεί να γίνει, είναι ανάμεσα 

στα απόλυτα στρεσογόνα ερεθίσματα (absolute stressors) και στα σχετικά 

στρεσογόνα ερεθίσματα (relative stressors) (Lupien et al. 2007). Ο πρώτος ορισμός 

αναφέρεται σε μία πραγματική απειλή όπως είναι ένας σεισμός ή ένα επικίνδυνο ζώο. 

Όλοι οι οργανισμοί «απαντούν αυτόματα» σε τέτοιου είδους απόλυτα στρεσογόνα 

ερεθίσματα, διότι αυτή η απάντησή τους είναι κρίσιμη για την επιβίωσή τους.  

Αντίθετα, η δεύτερη κατηγορία στρεσογόνων ερεθισμάτων, τα σχετικά 

ερεθίσματα, δεν είναι απειλητικά με τέτοιο άμεσο τρόπο για την επιβίωση του 

οργανισμού και περιλαμβάνουν καταστάσεις όπως π.χ. η έκθεση σε ένα καινούριο 

περιβάλλον ή η πραγματοποίηση μίας ομιλίας μπροστά σε μεγάλο κοινό. Για 

παράδειγμα, κάποιος μπορεί να μη θεωρεί την δημόσια ομιλία ως μία στρεσογόνο 

διαδικασία, ενώ οι περισσότεροι από εμάς μπορεί να παρουσιάζουν συμπτώματα 

έντονου στρες, και μόνο στη σκέψη μιας τέτοιας προοπτικής. Αυτό που αλλάζει, στην 

ουσία, ανάμεσα σε κάποιον που αντιλαμβάνεται ακόμα και τη σκέψη του να είναι 

δημόσιος ομιλητής ως στρεσογόνο ερέθισμα και σε κάποιον που δεν νιώθει καμία 



πίεση ακόμη και όταν πραγματοποιεί μία δημόσια ομιλία, είναι η ερμηνεία και η 

ανάλυση της κατάστασης αυτής και ακολούθως ο υποκειμενικός χαρακτηρισμός της 

ως στρεσογόνου ή μη.  

Επεκτείνοντας το παραπάνω παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένα άτομο το 

οποίο θεωρεί την ομιλία μπροστά σε κοινό ως μία «τρομακτική» εμπειρία πρέπει να 

παρουσιάσει σε μία εβδομάδα μπροστά σε συναδέλφους και προϊσταμένους του  τη 

διαφημιστική αφίσα για ένα νέο προϊόν. Αυτή η επικείμενη ομιλία αποτελεί για το 

συγκεκριμένο άτομο ένα σχετικό στρεσογόνο ερέθισμα, που δεν απειλεί, άμεσα την 

ομοιόσταση του. Αν, όμως, από τη μέρα που του ανατέθηκε η παρουσίαση αυτή, 

αντιμετωπίζει προβλήματα με τον ύπνο του και βρίσκεται σε μία κατάσταση 

συνεχούς ταραχής και αγωνίας, τότε η ομοιόσταση του αρχίζει να απειλείται 

πραγματικά.  

Από όσα έχουν ειπωθεί ως αυτό το σημείο, έχει καταστεί σαφές ότι από 

οργανισμό σε οργανισμό, ακόμα και αν αυτοί ανήκουν στο ίδιο φύλο, ηλικία κ.λπ. 

υπάρχουν διαφορές στις αντιδράσεις/απαντήσεις στο στρες. Οι διαφορές αυτές 

προβάλλονται εντονότερα όταν έχουμε να κάνουμε με σχετικά στρεσσογόνα 

ερεθίσματα, και όχι με απόλυτα κι αυτό γιατί σε ένα απόλυτο στρεσογόνο ερέθισμα, 

το οποίο αποτελεί μία πραγματική απειλή, όλοι οι οργανισμοί «οφείλουν» να 

αντιδράσουν άμεσα και με παρόμοιο τρόπο για να επιβιώσουν. 

Οι διαφορές που εντοπίζονται στην απαντητικότητα στο στρες μεταξύ των 

οργανισμών εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, των οποίων ο συνδυασμός 

καθιστά τη διερεύνηση αυτού του προβλήματος εξαιρετικά πολύπλοκη. Συνοπτικά, 

μπορούμε να πούμε ότι καθοριστικό παράγοντα αποτελεί ο τρόπος με τον οποίο τα 

άτομα αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν τα ερεθίσματα του περιβάλλοντός τους. 

Λόγου χάρη, ένα άτομο με Μετατραυματικό Στρες (PTSD – Post Traumatic Stress 

Disorder) μπορεί να ερμηνεύσει ως επικίνδυνο ένα ερέθισμα που οι υπόλοιποι θα 

βρίσκαμε ουδέτερο και ίσως και ευχάριστο (π.χ. η μυρωδιά κινέζικου φαγητού 

αποτελεί για πολλούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Vietnam, και πάσχουν από 

PTSD, ένα ερέθισμα που ενεργοποιεί το σύστημα του στρες). Περισσότερα για το 

πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο θα αναφερθούν στη συζήτηση για το φόβο.  

 Η φυσική κατάσταση του ίδιου του σώματος παίζει επίσης μεγάλο ρόλο στον 

καθορισμό της απάντησης στο στρες. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι που βρίσκονται 

σε καλή φυσική κατάσταση, μπορούν να ανταποκριθούν στο στρεσογόνο ερέθισμα 

της έντονης άσκησης πολύ καλύτερα από αυτούς που δεν είναι. Ακόμη, ανισορροπίες 

στο μεταβολισμό που οδηγούν στην παχυσαρκία και το διαβήτη μπορεί να κάνουν 

έναν οργανισμό πιο ευάλωτο στο στρες (McEwen 2000). 



Συζητώντας και ψάχνοντας τους μηχανισμούς που καθορίζουν τις ατομικές, 

διαφυλικές κ.λπ. διαφορές στην απάντηση στο στρες και την αποτελεσματικότητα 

αυτής, βρίσκεται κανείς στο πλαίσιο του προβλήματος ‘Περιβάλλον ή Γενετικοί 

Παράγοντες’ (Nature or Nurture Problem). Είναι πλέον γνωστό και γενικά αποδεκτό, 

ότι οι γενετικοί παράγοντες και η κληρονομικότητα παίζουν σημαντικότατο ρόλο 

στον καθορισμό της απάντησης στο στρες και της αποτελεσματικότητας της σε 

διαφορετικά ερεθίσματα. Μεγαλύτερες πιθανότητες για εμφάνιση κάποιας σχετικής 

με το στρες διαταραχής παρουσιάζουν τα άτομα στα οποία υπάρχει ανάλογο 

ιστορικό και συνεπώς, γενετική προδιάθεση. Από την άλλη, ο παράγοντας του 

περιβάλλοντος παίζει έναν σημαντικότατο ρόλο στο πώς θα διαμορφωθούν οι 

αντιδράσεις του οργανισμού. Έχει δειχθεί ότι οι εμπειρίες που βιώνουν οι οργανισμοί, 

ιδιαίτερα κατά την βρεφική και παιδική ηλικία, έχουν μακροχρόνιες, και συχνά μη 

αναστρέψιμες, συνέπειες στη διαμόρφωση των αντιδράσεων και της συμπεριφοράς 

τους ως ενήλικες.  Οι αλλαγές που υπεισέρχονται μπορεί να είναι συμπεριφορικές (με 

την έννοια ότι είναι άμεσα παρατηρίσιμες), κυτταρικές, ανατομικές κ.τ.λ. (Benetti et 

al 2007, Tang 2001,Tang et al. 2006, Kosten et al. 2007, Bilbo et al 2006). Για αυτές 

τις μακροχρόνιες συνέπειες των πρώιμων εμπειριών θα γίνει λόγος σε ιδιαίτερη 

παράγραφο. 

 

 

 

 
2.1.4. Μηχανισμοί και Νευροενδοκρινολογία της απάντησης στο στρες 

 

 

 
Το σύστημα του στρες είναι εξαιρετικά πολύπλοκο και συμμετέχει σε αυτό τόσο 

το κεντρικό (στο εξής ΚΝΣ) όσο και το αυτόνομο νευρικό σύστημα (ΑΝΣ). Στις 

επόμενες παραγράφους θα επιχειρηθεί μία ακριβέστερη περιγραφή του συστήματος 

με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση της λειτουργίας του, αλλά και των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μερών από τα οποία απαρτίζεται. 

Συχνά, όταν γίνεται λόγος για το σύστημα του στρες, θεωρούμε ότι αποτελείται 

από κεντρικά και περιφερικά τμήματα (central and peripheral limps of the stress 

system). Τα κεντρικά μέρη βρίσκονται στον υποθάλαμο και το εγκεφαλικό στέλεχος 

και περιλαμβάνουν τους μικροκυτταρικούς νευρώνες των παρακοιλιακών πυρήνων 

(Paraventricular Nuclei-PVN) του υποθαλάμου που εκκρίνουν την εκλυτική ορμόνη 

της κορτικοτροπίνης (Corticotropin Releasing Hormone-CRH) και την αργινίνο-

αγγειοπιεσίνη ή βαζοπρεσσίνη (arginine-vasopressin-AVP), τους νευρώνες που 



εκλύουν CRH των παραβράγχιων πυρήνων του προμήκη μυελού, καθώς επίσης τον 

υπομέλανα τόπο (Locus Ceruleus-LC) και άλλες κυρίως νοραδρενεργικές 

(Noradrenergic-NE) ομάδες κυττάρων 

του προμήκους μυελού και της 

γέφυρας, που από εδώ και στο εξής θα 

αναφέρονται ως ΥΤ/ΝΑ σύστημα 

(LC/NE system). Τα περιφερικά μέρη 

του συστήματος του στρες είναι ο 

άξονας Υποθάλαμος-Υπόφυση-

Επινεφρίδια, εν συντομία άξονας ΥΥΕ 

(Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis-

HPA axis), μαζί με το απαγωγό 

(efferent) τμήμα του συμπαθητικού- 

αδρενομυελινικού συστήματος 

(sympathetic/ adrenomedullary 

system- SAM), καθώς επίσης και 

τμήματα του παρασυμπαθητικού 

συστήματος (Chrousos 1997).  

 

 

 

 

 

Στις επόμενες παραγράφους θα αναφερθούμε στα δύο κύρια λειτουργικά 

συστήματα που συγκροτούν το σύστημα του στρες: α.  τον άξονα ΥΥΕ που ανήκει στα 

περιφερικά μέρη του συστήματος του στρες και β. το ΥΤ/ΝΑ και το συμπαθητικό 

σύστημα που ανήκουν στα κεντρικά μέρη του στρες. Οι πολύπλοκες αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων είναι αυτές που καθορίζουν την τελική απάντηση 

του οργανισμού στο στρες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Μία απλοποιημένη σχηματική 
αναπαράσταση των κεντρικών και περιφερικών 
τμημάτων του συστήματος του στρες, οι 
λειτουργικές αλληλεπιδράσεις τους και το πώς 
σχετίζονται με άλλα κεντρικά συστήματα τα 
οποία συμμετέχουν στην απάντηση στο στρες  
(Chrousos & Gold). 



 

 

2.1.5. Ο άξονας Υποθάλαμος – Υπόφυση – Επινεφρίδια 

 

 

Ας υποθέσουμε ότι παρουσιάζεται ένα στρεσογόνο, για έναν οργανισμό, 

ερέθισμα και ας προσπαθήσουμε να παρουσιάσουμε, έστω και με αδρές γραμμές τις 

αλλαγές που το ερέθισμα θα πυροδοτήσει. Καταρχήν, το μήνυμα της ύπαρξης ενός 

απειλητικού ερεθίσματος φτάνει στον υποθάλαμο και συγκεκριμένα στον 

παρακοιλιακό πυρήνα. Ο δρόμος με τον οποίο μπορεί να φτάσει μία τέτοια 

πληροφορία εκεί, μπορεί να περιλαμβάνει το θάλαμο στον οποίο φτάνουν τα 

αισθητηριακά δεδομένα και, αν το ερέθισμα προκαλεί φόβο,  την αμυγδαλή. Από τον 

υποθάλαμο εκκρίνονται η CRH και η AVP που απελευθερώνονται στο πυλαίο-

υποφυσιακό-κυκλοφορικό σύστημα, μέσω του οποίου φτάνουν στην υπόφυση.  

Στην υπόφυση τώρα, και συγκεκριμένα στον πρόσθιο λοβό (αδενοϋπόφυση), η  

CRH και η AVP διεγείρουν τα εκκριτικά κύτταρα της προοπιομελανοκορτίνης 

(Proopiomelanocortin-POMC)  που θα εκκρίνουν με τη σειρά τους την 

κορτικοτροπίνη (Adrenocorticotropic Hormone-ACTH). Η CRH και η  AVP 

παρουσιάζουν μία αμοιβαία θετική αλληλεπίδραση για την έκκριση της ACTH, αφού 

το καθένα από αυτά τα νευροπεπτίδια διεγείρει την έκκριση της.   Πάντως, σε σχέση 

με την AVP, η CRH ασκεί μεγαλύτερη επίδραση στην υπόφυση για την έκκριση της 

ACTH και ως εκ τούτου θεωρείται ο κύριος ρυθμιστής  της έκκρισης της. Η ACTH 

απελευθερώνεται στο αίμα και δρα στον φλοιό των επινεφριδίων, διεγείροντας τη 

σύνθεση των γλυκοκορτικοειδών, δηλαδή, κορτιζόλης για τους ανθρώπους και της 

αντίστοιχης κορτικοστερόνης για τους επίμυς. 

Τα γλυκοκορτικοειδή είναι λιπόφιλες ορμόνες που εισέρχονται στον εγκέφαλο  

διαπερνώντας τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (Blood-Brain Barrier) και 

προσδένονται σε ειδικούς υποδοχείς του ιππόκαμπου και της αμυγδαλής (καθώς και 

σε περιοχές της περιφέρειας μέσω της κυκλοφορίας του αίματος).   

Ο ιππόκαμπος, με τα γλυκοκορτικοειδή που προσδένονται στους  ειδικούς για 

αυτά υποδοχείς, ασκεί ανασταλτική επίδραση στην έκκριση CRH από τον 

παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου. Υπάρχουν δύο είδη υποδοχέων 

γλυκοκορτικοειδών στον ιππόκαμπο: οι υποδοχείς αλατοκορτικοειδών 

(Mineralocorticoid Receptors-MRs) που έχει επικρατήσει να ονομάζονται και 

υποδοχείς τύπου I και οι υποδοχείς γλυκοκορτικοειδών (Glucocorticoid Receptors-

GRs) που ονομάζονται και  τύπου II.  



Γενικά, τρεις κυρίως περιοχές του εγκεφάλου περιέχουν τους υποδοχείς τύπου Ι 

και ΙΙ, ο ιππόκαμπος, η αμυγδαλή και ο μετωπιαίος φλοιός, περιοχές που όλες 

παίζουν σημαντικό ρόλο στη μνήμη και στη μάθηση.  Οι MR έχουν μεγάλη συγγένεια 

(affinity) για την κορτιζόλη/κορτικοστερόνη, περίπου 6-10 φορές υψηλότερη από ότι 

οι υποδοχείς GR, με αποτέλεσμα να μπορούν να κορεστούν πολύ εύκολα. Αυτό 

σημαίνει, στην ουσία, ότι τα γλυκοκορτικοειδή προσδένονται πολύ εύκολα στους MR 

ακόμα και όταν δεν υπάρχει κάποιο άμεσα στρεσογόνο ερέθισμα, δηλαδή, σε 

κατάσταση ηρεμίας.  Οι MR έχουν περιορισμένη διανομή στον εγκέφαλο, 

εκφράζονται σε πολύ υψηλά επίπεδα σε όλες τις περιοχές του ιππόκαμπου, στην 

κεντρική αμυγδαλή, το πλάγιο διάφραγμα (lateral septum) και σε κάποιους 

κινητικούς πυρήνες στο εγκεφαλικό στέλεχος (Joels & Krugers 2007).  Όσον αφορά 

τη συμμετοχή των MR σε γνωστικές λειτουργίες έχει βρεθεί ότι συμμετέχουν στην 

επεξεργασία και την ερμηνεία των πληροφοριών από το εξωτερικό περιβάλλον 

καθώς και στην επιλογή της κατάλληλης συμπεριφορικής αντίδρασης (De Kloet et al. 

2000, De Kloet et al. 1998) . 

Οι υποδοχείς GR, από την άλλη, ενεργοποιούνται «δυσκολότερα», δηλαδή τα 

επίπεδα των γλυκοκορτικοειδών πρέπει να είναι αρκετά υψηλά για να 

ενεργοποιηθούν οι υποδοχείς αυτού του τύπου, γεγονός που οφείλεται στη σχετικά 

χαμηλή συγγένεια που έχουν για τα γλυκοκορτικοειδή. Παρόλα αυτά οι GR είναι 

κατανεμημένοι σχεδόν παντού στον εγκέφαλο και βρίσκονται όχι μόνο σε νευρώνες, 

αλλά και σε γλοιακά κύτταρα (Joels & Krugers 2007) και συμμετέχουν στην 

αναστολή του άξονα ΥΥΕ  μέσω της ενεργοποίησης μίας προσαγωγού GABAεργικής 

οδού προς τον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου (Chrousos 1997). Έχει βρεθεί, 

ακόμα, ότι οι υποδοχείς GR  είναι υπεύθυνοι για την παγίωση των πληροφοριών και 

την εξάλειψη μη επαρκών (inadequate) συμπεριφορικών απαντήσεων (De Kloet et al. 

2000, De Kloet et al. 1998).  Αυτές οι επιδράσεις των GR και MR υποδοχέων στις 

γνωστικές λειτουργίες της μνήμης και της μάθησης, αλληλεπιδρούν και συνδέονται 

μεταξύ τους, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πλήρως το πώς ακριβώς επηρεάζουν 

την ενδοκρινική ρύθμιση (De Kloet 1998).  

Όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας, δεν αντιμετωπίζει 

δηλαδή, κάποιο στρεσογόνο ερέθισμα, η CRH και η AVP εκκρίνονται κατά ώσεις με 

ένα συγκεκριμένο κιρκάδιο ρυθμό. Για παράδειγμα, η συχνότητα των ώσεων 

αυξάνεται κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και γενικά μεταβάλλεται με συγκεκριμένο 

τρόπο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γενικά, όμως, ο ρυθμός αυτός έκκρισης 

επηρεάζεται από αλλαγές στο φωτισμό, στη δραστηριότητα, το πρόγραμμα 

διατροφής κ.λπ. Ένα στρεσογόνο ερέθισμα έχει ως συνέπεια την αύξηση της 

συχνότητας των εκκριτικών επεισοδίων CRH και AVP, προκαλώντας έτσι την αύξηση 



της έκκρισης της ACTH και άρα, στη συνέχεια, την αύξηση των γλυκοκορτικοειδών, 

που αποτελούν και τους τελικούς ρυθμιστές του άξονα.  

 Αυτό που συμβαίνει σε μη παθολογικές καταστάσεις είναι ότι η κορτιζόλη (ή η 

κορτικοστερόνη, όταν μιλάμε για επίμυς) προσδένεται στον ιππόκαμπο, αλλά και 

στην αμυγδαλή και συντελεί στο σύστημα αρνητικής ανάδρασης (negative feedback)  

για την ολοκλήρωση της απάντησης στο στρες και την επαναφορά στην ομοιόσταση. 

Τα γλυκοκορτικοειδή αποτελούν, δηλαδή, ένα είδος διακόπτη που κλείνει το 

κύκλωμα έτσι ώστε η CRH να επανέρθει στα φυσιολογικά επίπεδα. Αντίθετα, σε 

παθολογικές καταστάσεις, όπου το στρεσογόνο ερέθισμα διαρκεί, η αμυγδαλή, ο 

υποθάλαμος (και άλλες περιοχές) συνεχίζουν να ενεργοποιούνται και ως εκ τούτου 

συνεχίζεται η απελευθέρωση CRH από τον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου. 

Άρα το πόση CRH, ACTH, και κορτιζόλη θα εκκριθεί εξαρτάται από την ισορροπία 

μεταξύ της επίδρασης  που ασκείται στον παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου 

από την αμυγδαλή (διέγερση) και από τον ιππόκαμπο (αναστολή). Συμπερασματικά, 

τα γλυκοκορτικοειδή παίζουν έναν κεντρικό ρόλο στη ρύθμιση και τον έλεγχο του 

άξονα ΥΥΕ και με την δράση τους σε εξω-υποθαλαμικά ρυθμιστικά κέντρα, όπως ο 

ιππόκαμπος, η αμυγδαλή, η υπόφυση και ο μετωπιαίος φλοιός, συντελούν με την 

ανασταλτική τους επίδραση στον τερματισμό της απάντησης στο στρες.   

 

 

 

 

2.1.4. Το ΥΤ/ΝΑ και το συμπαθητικό-αδρενομυελινικό σύστημα 

 

 

Η παρουσία ενός στρεσογόνου ερεθίσματος οδηγεί στην έναρξη της απάντησης 

σε αυτό, ή αλλιώς στην αντίδραση διέγερσης (arousal reaction) που έχει σκοπό την 

προσαρμογή και την επαναφορά και διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού. 

Αυτή η αντίδραση διέγερσης, εκτός από τον άξονα ΥΥΕ που περιγράφηκε στην 

προηγούμενη παράγραφο, ενεργοποιεί το σύστημα ΥΤ/ΝΑ που ονομάζεται και 

κεντρικό νοραδρενεργικό σύστημα και περιλαμβάνει τον υπομέλανα τόπο και τις 

νοραδρενεργικές περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους, καθώς και το συμπαθητικό-

αδρενομυελινικό σύστημα-SAM που ονομάζεται και περιφερικό νοραδρενεργικό 

σύστημα και περιλαμβάνει τους νοραδρενεργικούς νευρώνες του συμπαθητικού 

συστήματος και το μυελό των επινεφριδίων.  



Η ενεργοποίηση του συστήματος ΥΤ/ΝΑ και του SAM έχει ως  αποτέλεσμα την 

αυξημένη έκλυση νοραδρεναλίνης και αδρεναλίνης που με τη σειρά τους ασκούν 

επίδραση στο σύστημα του στρες και επιφέρουν αλλαγές στις οργανικές λειτουργίες 

ολόκληρου του σώματος. Συγκεκριμένα, οδηγούν σε ανεβασμένη πίεση και καρδιακό 

ρυθμό, αυξημένο ρυθμό αναπνοής, αλλαγές στην λειτουργία της πέψης και εντερικής 

λειτουργίας και γενικά αλλαγές που συνδέονται με την λειτουργία του συμπαθητικού 

συστήματος και θα αναφερθούν πιο αναλυτικά στη συζήτηση για το αυτόνομο 

νευρικό σύστημα σε ιδιαίτερη παράγραφο. Το παρασυμπαθητικό σύστημα δεν 

αποτελείται από νευρώνες που χρησιμοποιούν τη νοραδρεναλίνη ως 

νευροδιαβιβαστή, αλλά την ακετυλοχολίνη. Παρόλα αυτά επηρεάζει τη λειτουργία 

του συστήματος SAM με δύο τρόπους: όταν μειώνεται η ενεργοποίησή του, 

ενισχύεται η δράση του συμπαθητικού συστήματος και άρα του SAM, ενώ όταν 

ενεργοποιείται περισσότερο ασκεί ανταγωνιστική/κατασταλτική επίδραση στο 

συμπαθητικό και επομένως στο SAM σύστημα.  

Γενικά πάντως,  το σύστημα ΥΤ/ΝΑ και το σύστημα SAM ασκούν διεγερτική 

επίδραση στον άξονα ΥΥΕ και επομένως, στην έκλυση των ορμονών που 

προαναφέρθηκαν (CRH, ACTH κ.λπ.). Ακόμη, οδηγούν σε ενεργοποίηση 

μεσοφλοιικών και μεσομεταιχμιακών συστημάτων π.χ. του ιπποκάμπου και της 

αμυγδαλής, καθώς και των νευρώνων προοπιομελανοκορτίνης του τοξοειδούς 

πυρήνα του υποθαλάμου που είναι υπεύθυνα για την αναλγησία. Αντίθετα, έχουμε 

ανασταλτική επίδραση των συστημάτων αυτών στον ύπνο και στην πρόσληψη 

τροφής, μέσω της αναστολής της δράσης του νευροπεπτιδίου Y (Neuropeptide Y-

NPY) που αποτελεί γνωστό ορεξιογόνο παράγοντα, καθώς και πολλές άλλες 

επιδράσεις (Εικόνα 13). 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι, ενώ η ενεργοποίηση των συστημάτων  ΥΤ/ΝΑ 

και  SAM διεγείρει την έκκριση των γλυκοκορτικοειδών, αυτά με τη σειρά τους 

αναστέλλουν τη λειτουργία των συστημάτων αυτών, «κλείνοντας»  έτσι τον κύκλο 

της απάντησης στο στρες, όπως κάνουν και για τον άξονα ΥΥΕ (μιλώντας βέβαια, 

εδώ, για μη παθολογικές καταστάσεις). 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.5. Αλληλεπιδράσεις του συστήματος του στρες με άλλα μέρη του ΚΝΣ 

και με τους βασικούς ενδοκρινικούς άξονες 

 

 

Η ανάλυση των συστημάτων και του άξονα ΥΥΕ που έγινε παραπάνω, έχει ήδη 

καταστήσει σαφές ότι οι αλληλεπιδράσεις, αλλά και το ίδιο το σύστημα του στρες, 

εξαρτώνται από εξαιρετικά πολύπλοκους μηχανισμούς. Στην παράγραφο που 

ακολουθεί δεν στοχεύουμε στην αναλυτική παρουσίαση όλων των αλληλεπιδράσεων 

του συστήματος του στρες με άλλα συστήματα, αλλά περισσότερο σε μία πολύ 

συνοπτική αναφορά τους. 

Όσον αφορά στα μέρη εκείνα του ΚΝΣ τα οποία αλληλεπιδρούν με το σύστημα 

του στρες, μπορούμε να αναφέρουμε το μεσοφλοιικό  σύστημα, το οποίο συμμετέχει 

σε γνωστικές διεργασίες που έχουν σχέση με καταστάσεις προσμονής (anticipation) 

και το μεσομεταιχμιακό σύστημα (και συγκεκριμένα η κοιλιακή καλυπτρική περιοχή 

και ο επικλινής πυρήνας) που συμμετέχει σε φαινόμενα ανταμοιβής και ενίσχυσης. 

Ακόμη, η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος φαίνεται να επηρεάζουν και να επηρεάζονται 

από τις αλλαγές στο σύστημα του στρες. Η ενεργοποίηση της αμυγδαλής είναι 

σημαντική για τη συγκινησιακή ανάκληση και ανάλυση πληροφοριών που αφορούν 

ένα συγκεκριμένο στρεσογόνο ερέθισμα. Έχει βρεθεί ότι η αμυγδαλή μπορεί να 

διεγείρει με άμεσο τρόπο τα κεντρικά μέρη του συστήματος του στρες και να 

επηρεάσει τη δραστηριότητα του μεσομεταιχμιακού και μεσοφλοιικού 

ντοπαμινεργικού συστήματος. Ο ρόλος της αμυγδαλής θα εξεταστεί εκτενέστερα 

στην παράγραφο με θέμα το φόβο.  

Ο ιππόκαμπος, από την άλλη μεριά, ασκεί ανασταλτική επίδραση στη 

δραστηριότητα της αμυγδαλής, στο σύστημα ΥΤ/ΝΑ και στην έκκριση CRH από τον 

παρακοιλιακό πυρήνα του υποθαλάμου.  

Ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά, όταν ο οργανισμός βρίσκεται σε 

κατάσταση στρες, είναι η κατάσταση της αναλγησίας. Για παράδειγμα, τραύματα και 

πληγές που σε κανονικές συνθήκες θα καθιστούσαν κάποιον ανίκανο να κινηθεί ή να 

κάνει οτιδήποτε, σε συνθήκες έντονου στρες (π.χ. όταν απειλείται η ζωή του) δεν 

προκαλούν καθόλου πόνο, ή θα λέγαμε καλύτερα, η εμπειρία του πόνου εξαλείφεται, 

για όση ώρα συνεχίζεται η κατάσταση του έντονου στρες. Τα φαινόμενα αυτά 

μπορούν να εξηγηθούν στα πλαίσιο αυτής της συζήτησης. Οι νευρώνες του 

παρακοιλιακού πυρήνα του υποθαλάμου που παράγουν CRH και AVP, καθώς και οι 

νοραδρενεργικοί νευρώνες του συστήματος ΥΤ/ΝΑ εννευρώνουν και εννευρώνονται 

από νευρώνες του τοξοειδούς πυρήνα (arcuate nucleus) του υποθαλάμου που 

παράγουν προοπιομελανοκορτίνη, ουσία γνωστή για της αναλγητικές της ιδιότητες. 



Επομένως, με την ενεργοποίηση του συστήματος του στρες, ενεργοποιείται η 

έκκριση προοπιομελανοκορτίνης, η οποία δρα με δύο τρόπους: Α. αναστέλλει την 

έκκριση CRH και AVP και τη λειτουργία του συστήματος ΥΤ/ΝΑ  και Β. δημιουργεί 

αναλγησία μέσω προβολών στον οπίσθιο εγκέφαλο (hindbrain) και στο νωτιαίο 

μυελό.  

Έχει ακόμη βρεθεί ότι η ενεργοποίηση του συστήματος ΥΤ/ΝΑ και η έκκριση 

CRH και AVP δημιουργούν αύξηση της θερμοκρασίας του σώματος μέσω 

περιοχών/κέντρων που είναι υπεύθυνα για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. Η 

λειτουργία των κεντρικών αυτών μερών του συστήματος του στρες επηρεάζει, επίσης, 

την όρεξη και το αίσθημα κορεσμού του οργανισμού.  Το νευροπεπτιδίο Y, που 

αναφέρθηκε παραπάνω σε σχέση με το σύστημα ΥΤ/ΝΑ, και αποτελεί, όπως είπαμε, 

γνωστό ορεξιογόνο παράγοντα, διεγείρει τους νευρώνες που εκκρίνουν CRH,  

αναστέλλει τη λειτουργία του συστήματος ΥΤ/ΝΑ και ενεργοποιεί το 

παρασυμπαθητικό σύστημα. Η λεπτίνη αναστέλλει τη δράση του νευροπεπτιδίου Y, 

επιφέροντας τα αντίθετα αποτελέσματα: καταστέλλει την όρεξη, ενεργοποιεί το  

σύστημα ΥΤ/ΝΑ και καταστέλλει την έκκριση CRH. 

Η ενεργοποίηση του άξονα ΥΥΕ οδηγεί σε αναστολή του αναπαραγωγικού 

άξονα και των ορμονών που αυτός περιλαμβάνει. Η χρόνια λειτουργία του άξονα 

ΥΥΕ, που παρατηρείται σε πρωταθλητές, χορευτές του μπαλέτου και γενικά αθλητές 

που προπονούνται με έντονους ρυθμούς, έχει βρεθεί ότι έχει καταστείλει την 

λειτουργία του αναπαραγωγικού συστήματος. Παρόμοια δυσλειτουργία έχει 

παρατηρηθεί σε άτομα που πάσχουν από νευρική ανορεξία ή πείνα (starvation).  

Αναστολή προκαλείται, όμως, και στην ανάπτυξη του οργανισμού, αφού 

παρατεταμένη λειτουργία του άξονα ΥΥΕ οδηγεί στην καταστολή της έκκρισης της 

ορμόνης υπεύθυνης για την ανάπτυξη  (growth hormone- GH). Είναι ενδεικτικό ότι, 

τα παιδιά με αγχώδεις διαταραχές, όπου έχουμε συνήθως υπέρ-λειτουργία του άξονα 

ΥΥΕ, μπορεί να μην ψηλώσουν τόσο όσο θα μπορούσαν χωρίς την ανασταλτική αυτή 

επίδραση (Chrousos 1997).   

Ανασταλτικές επιδράσεις ασκούνται ακόμη, στον άξονα που ρυθμίζει τη 

λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, καθώς και στον άξονα που ρυθμίζει το 

μεταβολισμό. Χρόνια ενεργοποίηση του συστήματος του στρες, για παράδειγμα, έχει 

αποδειχθεί ότι μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της μυϊκής και οστικής μάζας του 

οργανισμού. Έντονη ανασταλτική δράση έχει η ενεργοποίηση του άξονα ΥΥΕ και του 

συστήματος του στρες γενικότερα, στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Είναι γνωστό ότι σε καταστάσεις έντονου στρες, παρατηρούνται ακόμη και 

αλλεργικές αντιδράσεις, όπως άσθμα ή έκζεμα, καταστάσεις που οφείλονται στην 

καταστολή του ανοσοποιητικού συστήματος από το σύστημα του στρες. 



2.1.6. Αλληλεπιδράσεις του συστήματος του στρες με την γαστρεντερική 

λειτουργία 

 

 

Έχει παρατηρηθεί ότι η αύξηση της έκκρισης CRH από τον παρακοιλιακό 

πυρήνα του υποθαλάμου επιφέρει αλλαγές στην γαστρεντερική λειτουργία του 

οργανισμού. Συγκεκριμένα, υπάρχει αναστολή της έκκρισης των οξέων του στομάχου, 

και γενικά παρεμπόδιση της πέψης, όπως επίσης και αυξημένη εντερική 

κινητικότητα.   

Η CRH, που εκκρίνεται με την έναρξη της απάντησης στο στρες, έχει 

ανασταλτική δράση στη λειτουργία του πνευμονογαστρικού νεύρου ή 10ου κρανιακού 

νεύρου (vagus nerve/cranial nerve X) και διεγερτική δράση στο σύστημα ΥΤ/ΝΑ. Το 

πνευμονογαστρικό νεύρο, είναι μέρος της παρασυμπαθητικού τμήματος του ΑΝΣ,  

ξεκινάει από το εγκεφαλικό στέλεχος και εννευρώνει μία σειρά από όργανα 

ασκώντας τους είτε διεγερτική, είτε ανασταλτική επίδραση. Για παράδειγμα, 

διεγείρει την παραγωγή σιέλου και δακρύων από τους αντίστοιχους αδένες, 

ελαττώνει τους χτύπους της καρδιάς, διεγείρει την πέψη των τροφών, διαστέλλει τα 

αιμοφόρα αγγεία του εντέρου κ.α. Όταν, λοιπόν, έχουμε ανατολή της λειτουργίας του 

νεύρου αυτού, θα έχουμε αντίθετα αποτελέσματα στη λειτουργία των αντίστοιχων 

οργάνων και έτσι, μπορεί να  εξηγηθεί η αναστολή της λειτουργίας της πέψης που 

παρατηρείται σε καταστάσεις στρες (Εικόνα 12). 

Η αυξημένη εντερική λειτουργία και κινητικότητα που παρατηρείται, εξηγείται 

από την διεγερτική επίδραση της CRH στο σύστημα ΥΤ/ΝΑ, το οποίο διεγείρει με τη 

σειρά του το ιερό τμήμα του παρασυμπαθητικού συστήματος (sacral parasympathetic 

system), πού αποτελείται από νεύρα που ξεκινούν από χαμηλά σημεία του νωτιαίου 

μυελού, και το οποίο είναι υπεύθυνο για τις συσπάσεις του εντέρου. Βλέπουμε, 

δηλαδή, ότι οι επιδράσεις της CRH στην γαστρεντερική λειτουργία, και 

συγκεκριμένα στο παρασυμπαθητικό σύστημα, είναι επιλεκτικές, ασκώντας στο ένα 

τμήμα του συστήματος διεγερτικές επιδράσεις και στο άλλο τμήμα ανασταλτικές 

(Bear, Connors, Paradiso 2007). 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί, ότι αυτή η δράση της CRH εμπλέκεται, ίσως, και 

μπορεί να εξηγήσει τις εντερικές και στομαχικές δυσλειτουργίες σε ασθενείς με 

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (Irritable Bowel Syndrome), ασθένεια που 

σχετίζεται άμεσα με το χρόνιο ανεξέλεγκτο στρες (Chrousos 1997). Περισσότερες 

πληροφορίες για τα θέματα αυτά θα αναφερθούν στην παράγραφο που αφορά το 

ΑΝΣ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Χρόνια υπερλειτουργία και χρόνια υπολειτουργία του συστήματος 

του στρες 

 

Υπάρχει περίπτωση η απάντηση σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα να είναι 

εντονότερη και διαρκέστερη από ότι χρειάζεται, ή αντιθέτως να είναι μικρότερης 

διάρκειας και έντασης από όσο απαιτείται, να είναι δηλαδή, ανεπαρκής. Και στις δύο 

αυτές περιπτώσεις θεωρείται ότι το σύστημα του στρες δυσλειτουργεί και έχουμε, 

είτε υπερλειτουργία, είτε υπολειτουργία του συστήματος αντίστοιχα. 

Εξετάζοντας τις αλληλεπιδράσεις του συστήματος του στρες με άλλα 

συστήματα, στις προηγούμενες παραγράφους, έχει γίνει αναφορά σε διάφορες 

δυσάρεστες συνέπειες που μπορεί να έχει μία υπέρ-έκκριση CRH και γενικά μία 

υπερλειτουργία όλου του συστήματος. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι, ότι 

σε περιπτώσεις υπερλειτουργίας του συστήματος του στρες, οι μηχανισμοί 

ανάδρασης και αναστολής που διαθέτει το ίδιο το σύστημα (όπως π.χ. η ανασταλτική 

δράση των γλυκοκορτικοειδών στον ιππόκαμπο) δεν λειτουργούν σωστά, με 

Εικόνα 12: Επίδραση του στρες στη γαστρεντερική λειτουργία. 



αποτέλεσμα να δημιουργείται φαύλος κύκλος και η δράση και ενεργοποίηση του 

συστήματος να συνεχίζονται.   

Χρόνια υπερλειτουργία του συστήματος, και συγκεκριμένα του άξονα ΥΥΕ, έχει 

παρατηρηθεί σε άτομα με αγχώδεις διαταραχές, όπως διαταραχή πανικού, 

μελαγχολική κατάθλιψη, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, με άλλες ψυχογενείς 

νόσους ή διατροφικά προβλήματα, όπως η νευρική ανορεξία ή ο υποσιτισμός, με 

προβλήματα χρόνιου αλκοολισμού ή που βρίσκονται σε κατάσταση απεξάρτησης από 

το αλκοόλ ή τα ναρκωτικά, με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι ή ΙΙ, με 

υπερθυρεοειδισμό και τέλος, σε άτομα που είχαν υπάρξει θύματα κακοποίησης κατά 

την παιδική τους ηλικία. Ιδιαίτερα για αυτήν την τελευταία περίπτωση, αξίζει να 

αναφερθεί το γεγονός ότι, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό γυναικών με ιστορικό 

σεξουαλικής κακοποίησης φαίνεται να υποφέρει από γαστρεντερικές διαταραχές 

(Chrousos 1997). Αυτή η σύνδεση μεταξύ κακοποίησης και γαστρεντερικής νόσου 

εξηγείται από τη χρόνια υπερλειτουργία του άξονα ΥΥΕ και την αλληλεπίδρασή του 

με την γαστρεντερική λειτουργία που αναφέρθηκε στην προηγούμενη παράγραφο.   

Η υπερλειτουργία του συστήματος του στρες έχει συνέπειες σε ανατομικό και 

κυτταρικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, σε άτομα με κατάθλιψη, έχει βρεθεί αυξημένος 

αριθμός νευρώνων που εκκρίνουν CRH και AVP στον παρακοιλιακό πυρήνα του 

υποθαλάμου, ατροφία του ιπποκάμπου καθώς και υπολειτουργία ενός μικρού 

τμήματος του έσω μετωπιαίου λοβού. 

Αντίθετα, η υπολειτουργία του συστήματος του στρες και η 

περιορισμένη/μειωμένη έκκριση CRH, συνδέεται με διαφορετικές νόσους και άλλες 

παθολογικές καταστάσεις που έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό τους τη μειωμένη 

διέγερση του συστήματος και, ως εκ τούτου, την ανεπαρκή απάντηση στο εκάστοτε 

στρεσογόνο ερέθισμα.  

Μειωμένη ενεργοποίηση-λειτουργία του άξονα ΥΥΕ και μειωμένη έκκριση CRH 

έχει βρεθεί σε άτομα με άτυπη και εποχιακή κατάθλιψη, σύνδρομο χρόνιας κόπωσης, 

ινομυαλγία, υποθυρεοειδισμό, ανεπάρκεια των επινεφριδίων και ρευματοειδή 

αρθρίτιδα. Μειωμένη έκκριση CRH παρατηρείται, επίσης, κατά την περίοδο 

παραίτησης από το κάπνισμα, κατά την μεταγεννητική περίοδο, καθώς και έπειτα 

από περίοδο χρόνιου στρες. Γενικά, τα άτομα με υπολειτουργία του άξονα ΥΥΕ 

παρουσιάζουν συχνά συμπτώματα κόπωσης, απάθειας, αδράνειας και παθητικότητας. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η υπολειτουργία του άξονα ΥΥΕ μπορεί να οδηγήσει σε 

υπερλειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και να αυξηθεί με αυτόν τον τρόπο 

ο κίνδυνος για τη δημιουργία αυτοάνοσoυ νόσηματος. 

 

 



 

 

 

2.1.8. Επιδράσεις του στρες στη μνήμη και στη μάθηση 

 

Είναι, πλέον, αποδεκτό ότι το στρες επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό πολλές 

γνωστικές διεργασίες και ιδιαιτέρως, τη μνήμη και τη μάθηση. Μέσα από τις ολοένα 

και περισσότερες μελέτες για το θέμα αυτό, έχει καταστεί φανερή η πολυπλοκότητα 

των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του συστήματος του στρες και των κυκλωμάτων και 

μηχανισμών υπεύθυνων για τη μνήμη και τη μάθηση. Οι επιδράσεις του στρες στη 

μνήμη και τη μάθηση είναι συχνά αντιφατικές. Το στρες μπορεί να έχει ευεργετικές 

επιδράσεις (de Kloet et al 1999, Joëls et al 2006), αλλά, σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί 

να εμποδίζει ή να μην επηρεάζει καθόλου αυτές τις γνωστικές διεργασίες (Warren et 

al 1991, Beylin & Shors 1998). 

Σε μία προσπάθεια εξαγωγής γενικών συμπερασμάτων από την υπάρχουσα 

βιβλιογραφία οι Sandi και Pinelo-Nava (2007), εντόπισαν έξι παράγοντες που 

μεταβάλλονται και αλληλοεπηρεάζονται δημιουργώντας αυτήν την πολυπλοκότητα. 

Οι παράγοντες αυτοί θα αναφερθούν αμέσως παρακάτω, έτσι ώστε να συζητηθούν οι 

διαφορετικές και αντιφατικές επιδράσεις του στρες στη μάθηση και στη μνήμη με 

μεγαλύτερη καθαρότητα και ευκολία: α) η ένταση του στρεσογόνου ερεθίσματος. 

Είναι αποδεκτό για τους περισσότερους ότι το υπερβολικά λίγο ή αντίθετα, το 

υπερβολικά έντονο στρες, μειώνει της μνημονικές και μαθησιακές επιδόσεις. Υπάρχει, 

δηλαδή, μία σχέση μεταξύ έντασης στρες και απόδοσης σε γνωστικές διεργασίες που 

σχηματοποιημένα είναι μία καμπύλη ανεστραμμένου U (Εικόνα 13). Παρόλα αυτά, 

όπως θα δούμε παρακάτω, η σχέση αυτή φαίνεται, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, να 

είναι γραμμική.  β) η διάρκεια του στρεσογόνου ερεθίσματος. Εδώ μιλούμε για 

διαχωρισμό σε στρες βραχείας διάρκειας ή για επαναλαμβανόμενο/χρόνιο στρες. γ) 

η φάση της διαδικασίας της μνήμης στην οποία βρισκόμαστε κατά την στιγμή που 

συμβαίνει το στρεσογόνο ερέθισμα (απόκτηση, παγίωση, ανάσυρση) δ) η 

προβλεψιμότητα ή μη, του εκάστοτε στρεσογόνου παράγοντα. Έχει γενικά δειχθεί, 

ότι όταν το στρες είναι απρόβλεπτο και μη-ελεγχόμενο, τότε οι συνέπειες στις 

γνωστικές διαδικασίες είναι βλαπτικές (Maier & Watkins 2005). ε) οι διαφορές 

μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, διαφορετικών ειδών και οι διαφυλικές διαφορές 

που συναντούμε δημιουργούν μεγάλη πολυπλοκότητα και ποικιλομορφία στην 

απόκριση στο στρες. Τέλος, σημαντικές συνέπειες στη μάθηση και στη μνήμη έχουμε 

ανάλογα με στ) την πηγή του στρεσογόνου ερεθίσματος, το αν, δηλαδή, το στρες 



είναι ενδογενούς φύσης (intrinsic) – όταν πηγάζει από στοιχεία σχετικά με το 

γνωστικό έργο που επιτελείται τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ή εξωγενούς φύσης  

 

(extrinsic) – όταν πηγάζει από καταστάσεις άσχετες με το γνωστικό έργο και όταν 

συμβαίνει χρονικά πριν ή μετά την ενασχόληση με αυτό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Παρακάτω, θα γίνει αναφορά μόνο στους πιο βασικούς από τους παραπάνω 

παράγοντες, έτσι όπως έχουν εκτιμηθεί και συγκεντρωθεί από τις Sandi και Pinelo-

Nava (2007), με στόχο την παρουσίαση και κατανόηση των ενδεικτικών επιδράσεων 

του στρες σε αντιπροσωπευτικές, για τη μνήμη και τη μάθηση, δοκιμασίες. 

Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούμε με δύο τύπους μάθησης, την  κλασική εξάρτηση, ως 

αντιπροσωπευτική για την άδηλη μάθηση και τη χωρική μάθηση, ως 

αντιπροσωπευτική για την έκδηλη μάθηση. Αξίζει να σημειωθεί, εδώ, ότι τα 

συμπεράσματα στα οποία θα αναφερθούμε, αφορούν κυρίως συμπεριφορικές 

μελέτες σε τρωκτικά (παρόλα αυτά, σε αρκετές περιπτώσεις τα αποτελέσματα αυτά 

έχουν επαληθευτεί με αντίστοιχα πειράματα και για τους ανθρώπους) και δεν 

εξετάζουν καθόλου τις επιδράσεις των πρώιμων εμπειριών στη διαμόρφωση της 

απάντησης στο στρες, θέμα το οποίο θα συζητηθεί σε ξεχωριστή παράγραφο.  

Η παγίωση των πληροφοριών κατά την εξαρτημένη μάθηση του φόβου έχει μία  

θετική γραμμική σχέση με την ένταση του στρεσογόνου ερεθίσματος. Αυτό πρακτικά  

σημαίνει ότι, όσο πιο έντονο είναι το ερέθισμα, π.χ. το ηλεκτροσόκ στο πάτωμα του 

ειδικού κλουβιού, τόσο πιο εύκολα και έντονα ενδυναμώνεται/παγιώνεται η μνήμη 

αυτού του συμβάντος και συνδέεται, είτε με το περιβάλλον στο οποίο συνέβη το σοκ 

(contextual fear conditioning), είτε με τον ήχο που ακουγόταν στο κλουβί όταν 

Εικόνα 13: Η καμπύλη 
ανεστραμμένου U που δείχνει τη 
σχέση μεταξύ ενεργοποίησης του 
συστήματος του στρες και επίδοσης 
ενός ατόμου. 



συνέβη το σοκ (cued fear conditioning). Η παγίωση της πληροφορίας αυτής 

μετριέται με το ποσοστό συμπεριφοράς ακινησίας των ζώων (freezing behavior) όταν 

εκτεθούν ξανά στο ίδιο περιβάλλον ή στον ίδιο τόνο. Αν, πάντως, η ένταση του 

ηλεκτροσόκ είναι πολύ υψηλή τότε η παγίωση της μνήμης δεν μπορεί να αυξηθεί 

πέρα από ένα ορισμένο σημείο και τα ζώα μένουν ακίνητα σχεδόν όλο το χρόνο που 

εκτίθενται στο εξαρτημένο ερέθισμα (ceiling effect), και έτσι δημιουργείται μια 

ασύμπτωτη σχέση μεταξύ παγίωσης και έντασης του στρες. Η ίδια θετική γραμμική 

και έπειτα ασύμπτωτη σχέση φαίνεται να υπάρχει μεταξύ της έντασης του στρες και 

της απόκτησης των πληροφοριών (acquisition), της αρχικής, δηλαδή, σύνδεσης 

μεταξύ σοκ και περιβάλλοντος ή σοκ και ηχητικού ερεθίσματος. 

Όταν, στη δοκιμασία υδάτινου λαβύρινθου κατά Morris, που θεωρείται μία 

δοκιμασία χωρικής μάθησης και έκδηλης μνήμης, η θερμοκρασία του νερού είναι 

190C, η οποία είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτήν που αποτελεί την ιδανική συνθήκη 

για την εκτέλεση αυτής της δοκιμασίας (περίπου 250C), τότε έχουμε ένα έντονο 

στρεσογόνο ερέθισμα για τα πειραματόζωα. Έχει δειχθεί ότι, όταν τα ζώα καλούνται 

να μάθουν τη θέση της πλατφόρμας σε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες, μαθαίνουν πιο 

αποτελεσματικά και η παγίωση της πληροφορίας έχει μεγαλύτερη διάρκεια.  Όσον 

αφορά, λοιπόν, στην παγίωση των πληροφοριών κατά τη χωρική μάθηση, αυτή 

φαίνεται να διευκολύνεται όσο αυξάνει η ένταση του ερεθίσματος, με έναν τρόπο 

όπως και στην εξαρτημένη μάθηση του φόβου (θετική-γραμμική και έπειτα 

ασύμπτωτη σχέση). Παρόλα αυτά η απόκτηση νέων πληροφοριών (acquisition) κατά 

τη δοκιμασία του υδάτινου λαβυρίνθου έχει μία σχέση με την ένταση των 

στρεσογόνων ερεθισμάτων, η οποία, γραφικά, αναπαρίσταται με την καμπύλη 

σχήματος ανεστραμμένου U, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω (Εικόνα 13). Έχει 

βρεθεί ότι ζώα που καλούνται να μάθουν τη θέση της πλατφόρμας στην υπερβολικά 

χαμηλή θερμοκρασία των 12 0C (Selden et al. 1990), καθώς και σε θερμοκρασίες 

υψηλότερες από  260C, έχουν χαμηλή απόδοση, σε σχέση με ζώα που εκπαιδεύονται 

σε μέτριες θερμοκρασίες.  

Όλα τα παραπάνω αναφέρονται στην επίδραση ενδογενών στρεσογόνων 

ερεθισμάτων, που συμπίπτουν, δηλαδή, χρονικά και χωρικά με την εκπαίδευση ή/και 

τον έλεγχο της μνήμης σε κάποια συγκεκριμένη δοκιμασία. Για την επίδραση των 

εξωγενών ερεθισμάτων, πριν, μετά ή σε διαφορετικό πλαίσιο από την κάθε 

δοκιμασία, τα πράγματα είναι πιο πολύπλοκα και τα δεδομένα που υπάρχουν 

λιγότερο ξεκάθαρα. Παρόλα αυτά, μπορεί να ειπωθεί, ότι προηγούμενη έκθεση σε 

στρεσογόνα ερεθίσματα, διευκολύνει την εξαρτημένη μάθηση του φόβου, 

διευκολύνει, δηλαδή, τη μάθηση της σύνδεσης του ανεξάρτητου με το εξαρτημένο 



ερέθισμα, και μάλιστα, αυτή η σύνδεση γίνεται ευκολότερα ανάλογα με την ένταση 

του ερεθίσματος στο οποίο γίνεται η έκθεση προηγουμένως.  

Όσον αφορά σε δοκιμασίες χωρικής μάθησης, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια 

θετική ή αρνητική επίδραση της προηγούμενης έκθεσης σε κάποιο στρεσογόνο 

ερέθισμα. Παρόλα αυτά, όταν έχουμε να κάνουμε με διαδικασίες ευέλικτης χωρικής 

μάθησης, όταν για παράδειγμα πρέπει να μάθει το ζώο ότι η πλατφόρμα έχει αλλάξει 

θέση, τότε η μάθηση αυτού του είδους δυσχεραίνεται από έκθεση σε στρεσογόνο 

ερέθισμα προηγουμένως. Αναφορικά με την ανάκληση πληροφορίας μετά από 

παρέμβαση ενός στρεσογόνου ερεθίσματος, τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι 

στιγμής δίνουν αντιφατικά αποτελέσματα και επομένως, το θέμα αυτό χρειάζεται 

περισσότερη διερεύνηση.  

Οι περιπτώσεις που αναλύθηκαν παραπάνω αναφέρονται σε στρεσογόνα 

ερεθίσματα βραχείας διάρκειας. Συνοπτικά μπορούμε να πούμε ότι, όταν έχουμε 

χρόνιο εξωγενές στρες και μάλιστα μεγάλης έντασης, ενισχύεται η διαδικασία της 

εξαρτημένης μάθησης του φόβου, ενώ παρεμποδίζεται η χωρική μάθηση. Οι 

νευροβιολογικοί μηχανισμοί των επιδράσεων του στρες στη μάθηση και στη μνήμη 

είναι πολύπλοκοι και περιλαμβάνουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 

γλυκοκορτικοειδών, του άξονα ΥΥΕ, των υποδοχέων GR και MR, του ιπποκάμπου και 

της αμυγδαλής (ανάλογα με τη δοκιμασία), καθώς και πολλών άλλων εγκεφαλικών 

δομών και μορίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Άγχος και Φόβος 
 

 

 
2.2.1. Γενικές πληροφορίες 

 

  
Το άγχος και ο φόβος είναι δύο έννοιες τόσο στενά συνδεδεμένες, που συχνά 

χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο, για να δηλώσουν τις ίδιες καταστάσεις. Μία 

διάκριση που γίνεται συνήθως από πολλούς ερευνητές (LeDoux 1998, Belzung & 

Philippot 2007 κ.α.) είναι με βάση την προέλευση (εσωτερικό ή εξωτερικό) και τη 

φύση (πραγματικό ή φανταστικό) του ερεθίσματος που προκαλεί την μία ή την άλλη 

κατάσταση. Γενικά, ο φόβος θεωρείται ότι είναι μία συγκινησιακή αντίδραση σε μία 

πραγματική απειλή, που αναγνωρίζεται ως τέτοια συνειδητά από το άτομο, ενώ το 

άγχος μπορεί να θεωρηθεί ως μία συγκινησιακή αντίδραση σε μία άλλη συγκίνηση, 

π.χ. στον φόβο. Ουσιαστικά, δηλαδή, το στρεσογόνο ερέθισμα που προκαλεί άγχος 

δεν είναι ξεκάθαρα αναγνωρισμένο και μπορεί να είναι εσωτερικής προέλευσης. 

Για παράδειγμα λέμε ότι κάποιος ο οποίος βλέπει ένα φίδι νιώθει φόβο, ενώ 

κάποιος που θυμάται την τραυματική εμπειρία του με ένα φίδι ή περιμένει ότι θα 

συναντήσει φίδι, νιώθει άγχος (LeDoux 1998). Επομένως, το άγχος προϋποθέτει την 

ικανότητα του οργανισμού να μπορεί να δημιουργήσει την αναπαράσταση μίας 

συγκινησιακής κατάστασης και να μπορεί έπειτα να αντιδράσει σε αυτήν.  

 Πάντως, εδώ, για πρακτικούς λόγους, θα συμφωνήσουμε με αυτήν την 

προαναφερθείσα διάκριση. Θα θεωρήσουμε, δηλαδή, ότι ο φόβος συνδέεται 

περισσότερο με μία συμπεριφορική αντίδραση, π.χ. της φυγής ή της μάχης, όταν 

υπάρχουν πραγματικές απειλητικές καταστάσεις, ενώ το άγχος με τη μη-

πραγματοποίηση αυτής της αντίδρασης και γενικά με την προσμονή (apprehension) 

κινδύνου ή δυσάρεστων καταστάσεων (LeDoux 1998).  

Η απάντηση του οργανισμού σε κατάσταση φόβου ή/και άγχους, αποτελείται 

συνήθως από μία συμπεριφορική αντίδραση (π.χ.  μάχη ή φυγή), μία φυσιολογική 

αντίδραση (π.χ. αύξηση των χτύπων της καρδιάς) και, πολλές φορές, από μία 

εκφραστική αντίδραση (π.χ. συγκεκριμένες εκφράσεις του προσώπου ή φωνητικές 

εκφράσεις).  Το άγχος και ο φόβος συνοδεύονται από ένα αίσθημα ανησυχίας και 

αγωνίας και από διάφορα άλλα συμπτώματα, όπως ναυτία, πόνοι στο στομάχι ή/και 

στο στήθος, διάρροια, πονοκέφαλος κ.α.  

 

 
 



2.2.2.  Άγχος και Φόβος: Τι νιώθουν οι άνθρωποι και τι μπορούν να 

νιώσουν τα υπόλοιπα είδη. 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του άγχους στον οποίο συμφωνήσαμε παραπάνω, το 

άγχος είναι μία πιο απαιτητική γνωστική διεργασία σε σχέση με το φόβο, αφού 

προϋποθέτει την ικανότητα του οργανισμού να δημιουργεί αναπαραστάσεις 

(γεγονότων, συγκινήσεων κ.λπ.) και να αντιδρά σε αυτές. Μένει, λοιπόν, να 

εξετάσουμε αν και σε ποιο βαθμό μπορούν άλλα είδη, εκτός του ανθρώπου, να 

βιώσουν μια τέτοια εμπειρία και αν ναι, ποιες μπορεί να είναι οι ποιοτικές διαφορές 

μεταξύ τους. Μία τέτοια ανάλυση, αφενός θα βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση 

του άγχους στον άνθρωπο και αφετέρου, θα θέσει τα όρια στο τι μετράμε και τι 

μπορούμε να μετρήσουμε σε πειράματα με ζώα που εξετάζουν το άγχος. Από όλα τα 

είδη, εκτός του ανθρώπου, στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως τα 

μη-πρωτεύοντα θηλαστικά και συγκεκριμένα οι επίμυς, αφού χρησιμοποιήθηκαν στα 

πειράματα που θα περιγραφούν παρακάτω. Θα αναφερθούμε κυρίως στις θέσεις και 

στα συμπεράσματα της συγκεντρωτικής μελέτης  των Belzung και Philippot (2007). 

Ο Scherer (1999) πρότεινε μία ιεραρχία μηχανισμών που διαθέτουν οι 

οργανισμοί για την εκτίμηση (appraisal) του περιβάλλοντός τους. Ανάλογα με τα 

αποτελέσματα αυτής της εκτίμησης, υπάρχει και η κατάλληλη συγκινησιακή 

αντίδραση. Αυτοί οι μηχανισμοί ονομάζονται Έλεγχοι Εκτίμησης Ερεθίσματος 

(Stimulus Evaluation Checks – στο εξής SECs), είναι συνολικά πέντε και θα 

αναφερθούν αμέσως παρακάτω. 

 Ο πρώτος μηχανισμός εκτίμησης είναι ο έλεγχος ανίχνευσης οποιουδήποτε 

διαφορετικού και νέου στοιχείου στο περιβάλλον του οργανισμού (novelty SEC). 

Αυτή η ικανότητα είναι παρούσα σε όλους τους οργανισμούς, από τα πρωτόζωα και 

τα ασπόνδυλα μέχρι και τον άνθρωπο. Επομένως, μία τέτοια εκτίμηση του 

περιβάλλοντος είναι γενετικά προσδιορισμένη και, ειδικά στα κατώτερα είδη, δεν 

είναι απαραίτητη η συμμετοχή νευρικού συστήματος. Στον άνθρωπο, αυτή η 

αντίδραση φαίνεται να είναι, σε μεγάλο βαθμό, ανεξάρτητη από φλοιικές λειτουργίες 

και να διαμεσολαβείται από το εγκεφαλικό στέλεχος και μεταιχμιακές δομές.  

Δεν αρκεί, όμως, απλά να εντοπίζονται οι αλλαγές στο περιβάλλον, αλλά να 

μπορούν να εκτιμηθούν και να κριθούν είτε ως ευχάριστες και ωφέλιμες, είτε ως 

δυσάρεστες και επιβλαβείς. Αυτός είναι ο δεύτερος μηχανισμός εκτίμησης (intrinsic 

pleasantness SEC) που καθορίζει αν ο οργανισμός θα πλησιάσει προς το ερέθισμα ή 

αν θα το αποφύγει. Ο έλεγχος αυτός έχει να κάνει με τις εγγενείς (inherent) ιδιότητες 

του ερεθίσματος και όχι με τους στόχους και τα κίνητρα του οργανισμού. Στον 

άνθρωπο και αυτός ο έλεγχος συμβαίνει ανεξάρτητα, τουλάχιστον εν μέρει, από 



φλοιικές δομές και φαίνεται να διαμεσολαβείται σε μεγάλο μέρος από την αμυγδαλή. 

Στα κατώτερα είδη, ο μηχανισμός αυτός, αποτελεί μία αυτοματοποιημένη διαδικασία 

και σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές τον συναντούμε ακόμη και στα πρωτόζωα, 

όπως για παράδειγμα στην αμοιβάδα, η οποία παρουσιάζει συμπεριφορά αποφυγής 

στο έντονο φως, ενώ αντίθετα, πλησιάζει τα σημεία που είναι αδύναμα φωτισμένα.  

Ο τρίτος μηχανισμός ελέγχου αφορά στην εκτίμηση ενός ερεθίσματος σε σχέση 

με τους στόχους ή/και τις ανάγκες του οργανισμού (goal/need conductiveness SEC). 

Αφορά, ουσιαστικά, στην κρίση για το αν ένα συγκεκριμένο ερέθισμα προωθεί ή 

εμποδίζει την εκπλήρωση ενός συγκεκριμένου στόχου ή την ικανοποίηση μίας 

ανάγκης του οργανισμού. Πρακτικά, δηλαδή, ένας οργανισμός θεωρείται ότι διαθέτει 

αυτόν τον μηχανισμό ελέγχου όταν μπορεί να αναγνωρίσει τη θετική ή αρνητική 

επίπτωση ενός ερεθίσματος για την επιβίωσή του και προσαρμόζει τη συμπεριφορά 

του ανάλογα. Τέτοια προσαρμογή συμπεριφοράς συναντούμε ακόμη και στα 

πρωτόζωα και στα ασπόνδυλα, αρκεί να σημειωθεί εδώ, ότι σε αυτά τα εξελικτικά 

κατώτερα είδη δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε μεταξύ του δεύτερου μηχανισμού και 

του τρίτου. Είναι, δηλαδή, δύσκολο να αποφανθούμε, βλέποντας τη συμπεριφορά 

ενός πρωτόζωου, για το αν αυτό αντιδρά με έναν συγκεκριμένο τρόπο, π.χ. 

προσέγγιση, λόγω εγγενών ιδιοτήτων του ερεθίσματος ή λόγω των αναγκών του ίδιου 

του οργανισμού. Γενικά πάντως, τους τρεις αυτούς μηχανισμούς εκτίμησης 

ερεθισμάτων τους συναντούμε σε πρωτόζωα, έντομα, καρκινοειδή, μαλάκια, ψάρια, 

αμφίβια, ερπετά, πτηνά, μη-πρωτεύοντα θηλαστικά, μικρούς και μεγάλους πιθήκους 

και στον άνθρωπο. 

Όσον αφορά τον τέταρτο μηχανισμό ελέγχου, αυτός έχει να κάνει με την 

εκτίμηση του οργανισμού για τις ίδιες του τις δυνατότητες, αν, δηλαδή, μπορεί να 

αντιμετωπίσει, να ελέγξει ή να προσαρμοστεί σε ένα ερέθισμα που παρουσιάζεται 

(coping potential SEC).  Αν ο οργανισμός μάθει ότι ένα συγκεκριμένο ερέθισμα δεν 

μπορεί να ελεγχθεί, αλλά ούτε και να αποφευχθεί, μπορεί να παρατηρηθεί παθητική 

συμπεριφορά, κατά την οποία δεν υπάρχει ούτε καν  προσπάθεια αποφυγής (learned 

helplessness). Τέτοια συμπεριφορά έχει καταγραφεί με τα κατάλληλα πειράματα, με 

ηλεκτροσόκ που δεν μπορούν να αποφευχθούν, σε πολλά ζώα, όπως σκύλους, γάτες, 

πρόβατα, επίμυς, μυς κ.α., αλλά έχει διαπιστωθεί και σε κατώτερα είδη όπως τα 

ψάρια. Επίσης, κάποια έντομα, όπως η κατσαρίδες φαίνεται να εμφανίζουν τέτοια 

παθητική συμπεριφορά όταν μάθουν ότι ένα ερέθισμα δεν μπορεί να αποφευχθεί. 

Παρόλα αυτά, τα κατώτερα είδη που ανήκουν στις οικογένειες των πρωτόζωων και 

των ασπόνδυλων, δεν έχει βρεθεί να εμφανίζουν τέτοια προσαρμοστική 

συμπεριφορά, επομένως το κατώτερο είδος που διαθέτει τον τέταρτο αυτό 

μηχανισμό εκτίμησης ερεθισμάτων είναι τα έντομα. 



Ο τελευταίος μηχανισμός εκτίμησης αφορά στην απόφανση του οργανισμού αν 

μία αντίδραση ή πράξη του είναι κατάλληλη και ταιριάζει με τον υπόλοιπο τρόπο 

σκέψης του και με τις νόρμες της κοινωνικής ομάδας στην οποία εντάσσεται. Γίνεται 

αμέσως φανερό, ότι αυτός ο μηχανισμός ελέγχου υπάρχει στα ανώτερα είδη, διότι 

προϋποθέτει την ύπαρξη πολιτισμικής μεταβίβασης (cultural transmission), δηλαδή, 

κοινών συμπεριφορών μέσα σε μία ομάδα που μεταφέρονται από μέλος σε μέλος 

μέσω της κοινωνικής μάθησης. Το μόνο είδος που όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι 

διαθέτει τον πέμπτο αυτό μηχανισμό εκτίμησης είναι ο άνθρωπος, παρόλο που 

υπάρχουν ενδείξεις για συμπεριφορές πολιτισμικής μεταβίβασης σε ανώτερα 

πρωτεύοντα είδη, όπως π.χ. στον πίθηκο Μακάκο (Macaca fuscata) και στο είδος 

χιμπαντζήδων Pan troglodytes (Whiten et al. 1999).  

Έχοντας αναφερθεί και στους πέντε μηχανισμούς ελέγχου (Εικόνα 14)  που 

προτείνει ο Scherer, μπορούμε να πούμε ότι για να βιώσει ένας οργανισμός φόβο, 

σύμφωνα με τον ορισμό που δώσαμε, πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε τους πρώτους 

τρεις μηχανισμούς. Να εντοπίσει, δηλαδή, τυχόν αλλαγές στο περιβάλλον του, να 

εκτιμήσει τις εγγενείς ιδιότητες του ερεθίσματος και με βάση τους στόχους και τις 

ανάγκες του, να κινηθεί για να αποφύγει ή να πλησιάσει το ερέθισμα. Στα κατώτερα 

είδη ζώων, βέβαια, το αίσθημα του φόβου μπορεί να απέχει τόσο πολύ ποιοτικά από 

αυτό που οι άνθρωποι εννοούμε, που να μην μπορεί να θεωρηθεί ως την ίδια 

συγκίνηση.  

Οι κύριες διαφορές μεταξύ του άγχους που μπορούν να νιώσουν οι άνθρωποι, 

και αυτού που μπορούν να νιώσουν τα υπόλοιπα είδη, είναι ο βαθμός επίγνωσης 

(awareness) της συγκίνησης αυτής και η πολυπλοκότητά της. Όσο πιο χαμηλά στην 

εξέλιξη βρίσκεται ένα είδος, τόσο πιο απλοί και βασικοί θα είναι αυτοί οι μηχανισμοί, 

που αποσκοπούν κυρίως, στην επιβίωση του. Αντίθετα, όσο πιο ψηλά βρισκόμαστε 

στην εξέλιξη και άρα, τα διάφορα είδη διαθέτουν και αυτόνομο και κεντρικό νευρικό 

σύστημα, αυξάνει η πολυπλοκότητα του της συγκίνησης του άγχους που νιώθουν.     

Κεντρικό ρόλο στη συγκίνηση του άγχους και του φόβου, παίζουν οι 

εγκεφαλικές δομές του υποθαλάμου, του ιπποκάμπου και της αμυγδαλής, τους 

οποίους συναντούμε στα ψάρια, στα αμφίβια, στα ερπετά, στα πουλιά, στα μη-

πρωτεύοντα θηλαστικά, και φυσικά στα πρωτεύοντα και στους ανθρώπους. 

Επιπροσθέτως, στους ανθρώπους και στους μεγάλους πιθήκους (που περιλαμβάνουν 

τους ουραγκοτάγκους, τους χιμπατζήδες και τους μπονόμπος) σε καταστάσεις 

άγχους, ενεργοποιούνται οι περιοχές του πρόσθιου νησιδιακού φλοιού (anterior 

insula), ο πρόσθιος φλοιός του προσαγωγίου (anterior cingulated cortex) και η 

περιοχή 10 του Broadman. Αυτές οι περιοχές του φλοιού φαίνεται να συνδέονται με 

την συνειδητή προσμονή του κινδύνου και κατά συνέπεια, με την επίγνωση του 



εαυτού (autonoetic awareness), την ικανότητα προβολής του και των αντιδράσεών 

του σε υποθετικές καταστάσεις, καθώς και την ικανότητα ενεργοποίησης δικτύων 

συγκινήσεων και αναπαράστασης συγκινησιακών καταστάσεων. 

 Επομένως, η ολοκληρωμένη εμπειρία της συγκίνησης του άγχους που 

συνοδεύεται από συνειδητή επεξεργασία, προσμονή και ανησυχία, εντοπίζεται μόνο 

στους  μεγάλους πιθήκους, και σε μεγαλύτερο βαθμό στους ανθρώπους. Πράγματι, 

έχει βρεθεί ότι οι άνθρωποι, οι οποίοι, λόγω εγκεφαλικής βλάβης στον μετωπιαίο και 

προμετωπιαίο φλοιό δεν έχουν ικανότητα επίγνωσης του εαυτού τους, δεν μπορούν 

να βιώσουν τη συγκίνηση του άγχους (Wheeler et al. 1997).  

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, οι συγκινήσεις του άγχους και του φόβου 

είναι πρώτιστης σημασίας για την επιβίωση των ειδών και για το λόγο αυτό τις 

συναντούμε ακόμα και στα κατώτερα είδη, έστω και σε μία πρωτόλεια και απλή 

μορφή. Ο άνθρωπος μπορεί να βιώσει την πιο πολύπλοκη εμπειρία άγχους, έχοντας 

επίγνωση του εαυτού του και ικανότητα προβολής του σε μελλοντικές δυσάρεστες 

και απειλητικές καταστάσεις. Η ικανότητα αυτή του ανθρώπου φαίνεται να 

υποστηρίζεται από την εξέλιξη συγκεκριμένων φλοιικών δομών, τις οποίες διαθέτουν 

και τα μεγάλα πρωτεύοντα, λόγος για τον οποίο θεωρείται ότι και αυτά τα είδη 

μπορούν να βιώσουν μία αρκετά πολύπλοκη εμπειρία άγχους. Αυτό δεν σημαίνει ότι 

άλλα είδη, π.χ. οι επίμυς, δεν έχουν την ικανότητα να βιώσουν άγχος με την διάσταση 

της προσμονής κινδύνου, αλλά ότι, αυτή η προσμονή, είτε δεν είναι συνειδητή, είτε 

δεν συνδέεται με την ικανότητα αναπαράστασης μιας κατάστασης και των πιθανών 

συνεπειών της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εικόνα 14: Το άγχος ιδωμένο από μία φυλογενετική προοπτική. 



2.2.3. Αγχώδεις Διαταραχές: κύριοι τύποι και θεραπεία 

 

 
Το γεγονός ότι οι άνθρωποι βιώνουν το άγχος με τρόπο συνειδητό και με την 

ικανότητα να προβάλουν τον εαυτό τους σε μία υποθετική στρεσογόνο κατάσταση, 

καθώς και ο πολύπλοκος τρόπος ζωή τους,  τους καθιστά πιο ευάλωτους σε σχέση με 

τα υπόλοιπα είδη στο να ξεπεράσουν το όριο του φυσιολογικού άγχους και να 

οδηγηθούν σε παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες ονομάζονται αγχώδεις διαταραχές 

και αποτελούν τις συχνότερα εμφανιζόμενες ψυχικές ασθένειες. Συγκεκριμένα, 

υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό από 3 έως 8% του πληθυσμού έχει συμπτώματα 

αγχώδους διαταραχής κάποια στιγμή της ζωής του και μάλιστα αυτό το ποσοστό 

είναι σχεδόν ίδιο σε όλο τον κόσμο και σε όλους τους πολιτισμούς (Siegel et al. 2008). 

Οι λόγοι για τους οποίους ένα άτομο οδηγείται στο να ξεπεράσει τα φυσιολογικά 

όρια άγχους είναι πολλοί και ποικίλοι. Παρακάτω, θα αναφερθούν, συνοπτικά, οι 

σημαντικότερες αγχώδεις διαταραχές. 

Οι κρίσεις πανικού (panic attacks) χαρακτηρίζονται από επεισόδια που 

διαρκούν λίγα λεπτά και περιλαμβάνουν συμπτώματα όπως, επιτάχυνση και 

εντονότερη λειτουργία της καρδιάς, εφίδρωση, τρόμο, δύσπνοια, πόνους στο στήθος, 

ενοχλήσεις στο στομάχι, ζαλάδες κ.α. Μία κρίση πανικού μπορεί συχνά να 

συνοδεύεται από έναν φόβο ότι το άτομο πρόκειται να τρελαθεί ή να πεθάνει. Σε 

κάποιες περιπτώσεις, οι κρίσεις πανικού μπορεί να εκδηλώνονται στο πλαίσιο μίας 

άλλης ψυχικής διαταραχής. Κάποια άτομα εμφανίζουν φοβίες σε συγκεκριμένα 

ερεθίσματα, π.χ. μεγάλο υψος, κλειστοί και μικροί χώροι, πολυκοσμία κ.λπ. 

Η ιδεο-ψυχαναγκαστική διαταραχή (obsessive-compulsive disorder-OCD) είναι 

μία πολύ διαδεδομένη αγχώδης διαταραχή, η οποία περιλαμβάνει έμμονες ιδέες και 

επαναλαμβανόμενες σκέψεις, τις οποίες το άτομο δεν μπορεί να καταστείλει ή να 

αγνοήσει, παρόλο που δεν αφορούν πραγματικά προβλήματα της ζωής του. Οι 

εμμονές αυτές προκαλούν άγχος και ανησυχία στο άτομο, το οποίο οδηγείται συχνά 

σε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές (π.χ. πλύσιμο των χεριών) που στοχεύουν στο 

να μειώσουν την ένταση του άγχους. Τα άτομα με ιδεο-ψυχαναγκαστική διαταραχή 

συνειδητοποιούν, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές, ότι οι έμμονες σκέψεις και 

συμπεριφορές τους είναι παράλογες, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζουν να τους 

προκαλούν ανησυχία, καταναλώνοντας έτσι αρκετό χρόνο σε επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές – «τελετουργίες». 

Η διαταραχή μετατραυματικού στρες (post-traumatic stress disorder-PTSD) 

ξεκινάει μετά από ένα τραυματικό συμβάν που το βιώνει το ίδιο το άτομο, ή κάποιος 

άλλος από το κοντινό του περιβάλλον και του προκαλεί μία απάντηση φόβου ή 

τρόμου. Το άτομο βιώνει ξανά και ξανά το ίδιο συμβάν και αποφεύγει σε υπερβολικό 



βαθμό ερεθίσματα που συνδέονται με αυτό, ή ακόμη και ερεθίσματα τα οποία είναι 

ουδέτερα ή και ευχάριστα για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Τα άτομα με αυτήν τη 

διαταραχή εμφανίζουν επίμονα συμπτώματα όπως, αυξημένο επίπεδο εγρήγορσης, 

αϋπνία, ευερεθιστότητα, δυσκολία συγκέντρωσης, υπεραγρύπνηση (hypervigilance) 

ή εκσεσημασμένη απάντηση ξαφνιάσματος τρόμου (exaggerated startle response). 

Αυτή η διαταραχή μπορεί να διαρκέσει ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και να 

καταστήσει το άτομο λιγότερο λειτουργικό στην καθημερινότητά του.  

Τα άτομα με διαταραχή γενικευμένου άγχους (generalized anxiety disorder), 

βιώνουν συνεχόμενο και υπερβολικό άγχος και ανησυχία, που αφορά πολλές πλευρές 

της ζωής τους για παρατεταμένο χρονικό διάστημα (μεγαλύτερο από έξι μήνες). 

Έχουν μεγάλη δυσκολία να ελέγξουν το άγχος τους και τα συμπτώματα τους 

περιλαμβάνουν: ταραχή/ανησυχία (restlessness), κόπωση, προβλήματα 

συγκέντρωσης, ευερεθιστότητα, τεταμένους μυς και αϋπνία.  

Από σχετικές έρευνες έχουν προκύψει δεδομένα που υποστηρίζουν ότι 

υπάρχουν διαφορές στη βιοχημεία και νευροβιολογία, ανάλογα με τον τύπο της 

αγχώδους διαταραχής. Ενώ, τα συμπτώματα των περισσότερων αγχωδών 

διαταραχών μπορούν να μετριαστούν με τη χορήγηση βενζοδιαζεπινών, μόνο τα 

φάρμακα που αναστέλλουν την επαναπρόσληψη της σεροτονίνης έχουν 

ικανοποιητικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της ιδεο-ψυχαναγκαστικής 

διαταραχής και φάρμακα, όπως η buspirone, η οποία είναι αγωνιστής του 5-ΗΤ1Α  

υποδοχέα της σεροτονίνης, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της 

διαταραχής γενικευμένου άγχους (Siegel et al. 2008). 

 Η αντιμετώπιση και ανακούφιση από τα συμπτώματα των διαταραχών αυτών 

είναι μείζονος σημασίας, διότι, μπορεί να μην υπάρχει στην πραγματικότητα ένα 

απειλητικό ερέθισμα για τη ζωή των ασθενών, αλλά αυτή η αγωνία και το άγχος που 

βιώνουν συνοδεύεται από αλλαγές στο νευροβιολογικό υπόβαθρο, στη λειτουργία 

του άξονα ΥΥΕ (π.χ. ορμονική απορρύθμιση με περαιτέρω συνέπειες), στην ανατομία 

του εγκεφάλου (π.χ. ατροφία του ιπποκάμπου), οδηγώντας κάποιες φορές σε 

συμπεριφορές επώδυνες και βλαπτικές για το άτομο (π.χ. προβλήματα στα δόντια 

από το ασυναίσθητο σφίξιμο της οδοντοστοιχίας).  

Εκτός από τη χορήγηση φαρμάκων, υπάρχουν πολλές προσεγγίσεις στην 

θεραπεία των αγχωδών διαταραχών, ανάλογα με τη θεωρία/σχολή στην οποία 

ανήκει ο θεραπευτής. Οι ψυχαναλυτές «ψάχνουν» στο ασυνείδητο για να 

ανακαλύψουν συγκρούσεις που μπορεί να τροφοδοτούν τη φοβία και το άγχος του 

ασθενή, οι γνωστικοί λογοθεραπευτές (cognitive talk therapists) προσπαθούν μέσα 

από το διάλογο να ελέγξουν τη στάση του ασθενή προς το ερέθισμα και οι 

συμπεριφοριστές προσπαθούν να μειώσουν την ευαισθητοποίηση του ασθενή 



απέναντι σε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα ή φοβία, μέσω της σταδιακής και ήπιας 

έκθεσης του σε αυτό. Μία άλλη κατηγορία συμπεριφοριστών χρησιμοποιεί μία 

μέθοδο κατά την οποία ο ασθενής έρχεται αντιμέτωπος με το επώδυνο ερέθισμα με 

έντονο και απότομο τρόπο. Αυτού του είδους η θεραπεία (exposure therapy) έχει ως 

στόχο να «νεκρώσει» τις αντιδράσεις του ασθενή. Προφανώς, η αποτελεσματικότητα 

και η καταλληλότητα της κάθε θεραπείας εξαρτάται από την περίπτωση του κάθε 

ασθενούς ξεχωριστά. Εξάλλου, και η ίδια η εκδήλωση ή μη, μιας αγχώδους 

διαταραχής φαίνεται να είναι, ως ένα μεγάλο βαθμό, συνισταμένη της 

αλληλεπίδρασης γενετικών παραγόντων, προσωπικότητας και περιβάλλοντος.  

Είναι τέλος, σημαντικό να αναφερθεί, ότι οι φοβίες και η μάθηση του τύπου της 

κλασικής εξάρτησης είναι πιο εύκολο να αποσβεστεί (να έχουμε απευαισθητοποίηση) 

στα ζώα, παρότι στους ανθρώπους (LeDoux 1998). Σύμφωνα με την άποψη του 

Seligman, αυτό συμβαίνει γιατί, ενώ τα πειράματα με ζώα στο εργαστήριο 

χρησιμοποιούν αυθαίρετα και, τις περισσότερες φορές, ασήμαντα ερεθίσματα (φώτα 

που αναβοσβήνουν, κουδουνίσματα κ.λπ.), οι ανθρώπινες φοβίες περιλαμβάνουν 

συγκεκριμένα ερεθίσματα, αντικείμενα και καταστάσεις με πολύ ιδιαίτερο νόημα για 

τη ζωή και την επιβίωσή μας (έντομα, φίδια, ύψη κ.λπ.).   

 

 

 

 
2.2.4. Κύριες περιοχές και κυκλώματα που εμπλέκονται στο φόβο 

 
 

Η περιοχή που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εμπειρία του φόβου, αλλά και 

του άγχους, είναι η αμυγδαλή, ενώ σημαντικότατος φαίνεται να είναι και ο ρόλος του 

ιπποκάμπου. Ιδιαίτερα για την περιοχή της αμυγδαλής, υπάρχει ομόφωνη συμφωνία 

των ερευνητών για το ρόλο της στη μάθηση με κίνητρο το φόβο (fear-motivated 

learning), όπως είναι η εξαρτημένη μάθηση του φόβου (Fanselow & Gale 2003). 

Παρόλα αυτά, η άποψη ότι ο φόβος και το άγχος είναι συγκινήσεις εντοπισμένες σε 

μία και μοναδική εγκεφαλική περιοχή, είναι λανθασμένη. Αντίθετα, ένα πολύπλοκο 

συμπεριφορικό σύστημα και ένα ευρύ νευρωνικό κύκλωμα συμβάλουν στην 

αντίληψη και αναγνώριση του κινδύνου, στη μάθηση και μνήμη επώδυνων και 

επικίνδυνων εμπειριών, καθώς και στο συντονισμό αμυντικών συμπεριφορών 

απέναντι σε απειλητικές καταστάσεις. Αυτό το κύκλωμα περιλαμβάνει πολλές 

περιοχές και συγκεκριμένες οδούς επικοινωνίας μεταξύ τους. 

Η μέτωπο-κροταφική περιοχή της αμυγδαλής (frontotemporal amygdala-FTA) 

ή αλλιώς οι βασικοί και έξω πυρήνες της αμυγδαλής (basolateral complex of the 

amygdala- BLA) φαίνεται να είναι η περιοχή υπεύθυνη για την κωδικοποίηση και την 



εκτίμηση της συγκινησιακής σημασίας/αξίας (hedonic value) του ερεθίσματος που 

προκαλεί αποστροφή (aversive reinforcer) κατά την εξαρτημένη μάθηση του φόβου. 

Τα πειράματα των Fanselow και Gale (2003) δείχνουν καθαρά αυτόν τον 

κεντρικό ρόλο της FTA και για τις δύο μορφές εξαρτημένης μάθησης φόβου που μας 

ενδιαφέρουν (cued και contextual fear conditioning). Οι ερευνητές αυτοί 

εκπαίδευσαν πρώτα τους επίμυς σε δύο συνθήκες: στο ταίριασμα σοκ με 

συγκεκριμένο περιβάλλον/πλαίσιο και στο ταίριασμα σοκ με συγκεκριμένο ήχο. 

Μετά από την εκπαίδευση αυτή πραγματοποίησαν βλάβες στην περιοχή FTA σε δύο 

διαφορετικές χρονικές στιγμές: 1 μέρα μετά την εκπαίδευση και 1,5 χρόνια μετά την 

εκπαίδευση (που είναι και το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του επίμυ), θέλοντας να 

δουν κατά πόσον εμπλέκεται η συγκεκριμένη περιοχή στην μάθηση αυτή και για 

πόσο διάστημα συμμετέχει στη μαθημένη συμπεριφορά. Μετρώντας, λοιπόν, το 

ποσοστό ακινησίας (freezing behavior) των ζώων βρήκαν τα εξής αποτελέσματα: α) 

στα ζώα που χρησιμοποιήθηκαν ως ομάδα ελέγχου, με την περιοχή αυτή της 

αμυγδαλής άθικτη, ο χρόνος παγώματος κυμαίνονταν σε πολύ υψηλότερα επίπεδα σε 

σχέση με την πειραματική ομάδα (άρα, η περιοχή αυτή παίζει καίριο ρόλο στη 

μάθηση αυτή) και β)στην ομάδα ελέγχου δεν παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του 

χρόνου παγώματος, ακόμα και μετά από 1,5 χρόνια. Επομένως, τα ζώα «θυμούνται» 

αυτή τη σύνδεση σοκ και ήχος ή σοκ και περιβάλλον, σε όλη τους, σχεδόν, τη ζωή. 

Όσον αφορά στη σχέση της αμυγδαλής με τον ιππόκαμπο και στην 

αλληλεπίδραση τους κατά τη μάθηση και μνήμη εμπειριών που περιλαμβάνουν φόβο 

και άγχος, αυτή φαίνεται αρκετά παραστατικά στις οδούς που ακολουθεί η 

πληροφορία στις αγχώδεις διαταραχές, και συγκεκριμένα στη διαταραχή 

μετατραυματικού στρες ή PTSD. Θα περιγράψουμε περιληπτικά τους σχετικούς 

μηχανισμούς, αφού παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία με τους μηχανισμούς που 

ενεργοποιούνται κατά την εξαρτημένη μάθηση του φόβου. 

Τα αισθητηριακά δεδομένα προβάλουν κατευθείαν από τις υποφλοιικές 

περιοχές επεξεργασίας (θάλαμος) στην αμυγδαλή. Υπάρχουν δύο δρόμοι που 

οδηγούν τα αισθητηριακά δεδομένα στην αμυγδαλή. Ο πρώτος δρόμος είναι αυτός 

που μόλις αναφέρθηκε, ο υποφλοιικός, που είναι γρήγορος αλλά και μη-ακριβής 

(«dirty») (χρειάζονται μόλις 5 millisecond για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της 

πληροφορίας από τον εξωτερικό κόσμο στην αμυγδαλή). Το δεύτερο μονοπάτι 

μεταφέρει τις πληροφορίες από τον εξωτερικό κόσμο στην αμυγδαλή μέσω φλοιικών 

περιοχών. Το μήνυμα αυτό είναι πλούσιο σε λεπτομέρειες και πολύ ακριβές, αλλά 

φτάνει πολύ αργότερα στην αμυγδαλή σε σχέση με τον πρώτο δρόμο. Στα 

συμπεράσματα αυτά κατέληξε με πειράματα ο Joseph LeDoux, όταν μετά την 

ανακάλυψή του αυτή των δύο δρόμων που οδηγούν στην αμυγδαλή, δεν τον 



ικανοποίησε η εκδοχή ότι ο πρώτος δρόμος ήταν απλό κατάλοιπο της εξέλιξης. Με 

επόμενα πειράματα ανακάλυψε ότι αυτή η σημαντικότατη διαφορά στην ταχύτητα 

μεταφοράς των μηνυμάτων δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στο είδος.  

Για να αντιδράσει ο άνθρωπος σε ένα απειλητικό για τη ζωή του ερέθισμα, δεν 

χρειάζεται να περιμένει να γίνει η απαρτίωση της πληροφορίας από φλοιικές δομές. 

Η αμυγδαλή αναλαμβάνει να προετοιμάσει μία αντίδραση μάχης ή φυγής (fight or 

flight response) πριν ο ίδιος ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο που 

αντιμετωπίζει. Μηνύματα στέλνονται από την αμυγδαλή στο εγκεφαλικό στέλεχος με 

συνέπεια να αυξηθούν οι χτύποι της καρδιάς, ο ρυθμός της αναπνοής, η εφίδρωση 

κ.τ.λ.  

Το εξαρτημένο ερέθισμα, λοιπόν, που για έναν ασθενή με PTSD μπορεί να είναι 

οτιδήποτε έχει συνδεθεί με το τραυματικό συμβάν, (ενώ για έναν επίμυ στο 

εργαστήριο είναι ο ήχος ή το περιβάλλον που έχει συνδεθεί με το σοκ) ενεργοποιεί 

την αμυγδαλή χωρίς να υπάρχει επίγνωση. Η αμυγδαλή προετοιμάζει το σώμα για 

μια αντίδραση μάχης ή φυγής, με τη σωματική απάντηση αυξημένης αρτηριακής 

πίεσης, ιδρώτα κτλ. Οι πληροφορίες για το εξαρτημένο ερέθισμα, όμως, φτάνουν και 

στο σύστημα μνήμης του κροταφικού λοβού (ιππόκαμπος) και έτσι το άτομο 

ανακαλεί τελικά το αρχικό τραυματικό συμβάν. Έτσι, υπάρχει ενσυνείδητη ανάκληση 

του τραύματος, καθώς και ενσυνείδητη εμπειρία των σωματικών αποκρίσεων που 

προκάλεσε η αμυγδαλή μέσω του πρώτου γρήγορου δρόμου. 

 Το άτομο έχει να αντιμετωπίσει και την ανάμνηση του γεγονότος που τον 

αναστατώνει και την επίγνωση ότι ολόκληρος βρίσκεται σε κατάσταση 

συναισθηματικής διέγερσης. Αυτή η επίγνωση για την κατάστασή του, μεταφέρεται 

στο φλοιό και η αμυγδαλή συνεχίζει να διεγείρεται. Οι σωματικές απαντήσεις στο 

στρες, που συνεχίζονται από την αμυγδαλή, κρατούν το φλοιό ενήμερο ότι η 

συγκινησιακή διέγερση συνεχίζεται, με αποτέλεσμα τη δημιουργία επιπλέον 

αγωνιωδών σκέψεων και αναμνήσεων και τελικά, τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου. 

Μέχρι εδώ μιλούμε για τις περιοχές της αμυγδαλής και του ιππόκαμπου που 

συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες, αλλά δεν έχουμε διευκρινίσει ότι στην 

πραγματικότητα αυτές οι περιοχές αποτελούνται από πολλές άλλες υποπεριοχές και 

πυρήνες που είναι υπεύθυνοι για διαφορετικές πλευρές μιας λειτουργίας. Το θέμα 

του ακριβούς καθορισμού του ρόλου αυτών των περιοχών στο φόβο, στο άγχος, αλλά 

και σε άλλες συγκινήσεις, απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια τους επιστήμονες. Για 

παράδειγμα έχει δειχθεί ότι ενώ ο ραχιαίος (dorsal) ιππόκαμπος παίζει 

σημαντικότατο ρόλο σε δοκιμασίες που έχουν να κάνουν με το πλαίσιο (context), μία 

βλάβη σε αυτήν την περιοχή μειώνει το χρόνο ακινητοποίησης/παγώματος (freezing) 



και σε δοκιμασίες που συνδέουν ενδείξεις (π.χ. ήχο ή φως) με το σοκ (cued fear 

conditioning) (Maren et al. 1997). 

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια 

κατανόησης των αλληλεπιδράσεων των περιοχών αυτών σε διαδικασίες μάθησης και 

μνήμης. Παράδειγμα τέτοιας πιθανής αλληλεπίδρασης, αποτελεί η ανακάλυψη των 

Seidenbecher et al. (2003) σε πειράματα σε μυς. Εκπαίδευσαν τα ζώα σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο της εξαρτημένης μάθησης του φόβου και έπειτα κατέγραψαν 

ταυτόχρονα την ηλεκτρική δραστηριότητα στην πλάγια αμυγδαλή (lateral amygdala-

LA) και στην περιοχή CA1 του ιπποκάμπου. Αυτό που βρήκαν από αυτές τις 

καταγραφές, ήταν ότι, όταν τα ζώα εκτίθονταν στα εξαρτημένα ερεθίσματα, π.χ. 

ήχος, και άρα κατά τη διάρκεια της ακινητοποίησης, υπήρχε μία συγχρονισμένη 

δραστηριότητα στις περιοχές αυτές (CA1 του ιπποκάμπου και LA της αμυγδαλής) στη 

συχνότητα θήτα.    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3. Οι Πρώιμες Εμπειρίες και οι Επιδράσεις τους στην 

Ενήλικο Ζωή 
 

 
Δεκαετίες έρευνας στον τομέα της Αναπτυξιακής Ψυχολογίας και 

Νευροβιολογίας έχουν πλέον καταστήσει αποδεκτό ότι οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής 

ενός οργανισμού επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και ως εκ τούτου, 

αλλάζουν τη συμπεριφορά του. Αυτή η ισχυρή και ανθεκτική στο χρόνο επίδραση των 

πρώιμων εμπειριών στη συμπεριφορική ανάπτυξη φάνηκε αρχικά χρησιμοποιώντας 

ένα ζωικό μοντέλο που περιλάμβανε πειράματα με τρωκτικά (Denenberg 1963, 

Levine 1962, Greenbough 1975). Αυτές οι μελέτες ανέδειξαν με αδιαμφισβήτητο 

τρόπο το θέμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των γονιδίων ενός οργανισμού και του 

περιβάλλοντος του. Το μοντέλο αυτό που βασίστηκε αρχικά σε τρωκτικά, 

προσαρμόστηκε σε πρωτεύοντα είδη (Harlow & Harlow 1965) και αργότερα 

ελέγχθηκε σε ανθρώπους (Ainsworth 1969, Bowlby 1965) με αποτέλεσμα να αλλάξει 

ο τρόπος σκέψης μας για την ανάπτυξη των παιδιών. Ο παράγοντας των πρώιμων 

εμπειριών θεωρείται σήμερα ως ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες για τον 

καθορισμό της μελλοντικής προσαρμοστικής ικανότητας του ανθρώπου στις 

απαιτήσεις του περιβάλλοντος του, καθώς και για την προδιάθεσή του για ψυχικές 

και σωματικές ασθένειες. 

Η έρευνα στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία διέπεται από δύο σημαντικές 

θεωρητικές παραδοχές. Η πρώτη από αυτές τις υποθέσεις-παραδοχές είναι ότι, τα 

πρώιμα γεγονότα και εμπειρίες καθιστούν το βρέφος ικανό να δημιουργήσει ένα 

σύνολο χαρακτηριστικών και στρατηγικών που θα του είναι εξαιρετικά χρήσιμο κατά 

την προσαρμογή στο περιβάλλον, το οποίο είναι πιθανό να συναντήσει στην ενήλικο 

ζωή του. Οι αλλαγές αυτές, δηλαδή, στη συμπεριφορά και στρατηγική αντιμετώπισης 

καταστάσεων που καθοδηγούνται και προκαλούνται από τις πρώιμες εμπειρίες, 

γίνονται στο πλαίσιο της κατάλληλης προσαρμογής σε ένα δεδομένο περιβάλλον. 

Μία άλλη σημαντική παραδοχή και, εδώ και πολλά χρόνια, διαπίστωση, είναι 

ότι, κάθε οργανισμός είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στην αλληλεπίδραση μεταξύ 

γονιδιώματος και περιβαλλοντικών ερεθισμάτων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων 

χρονικών περιόδων, οι οποίες, για το λόγο αυτό, έχει επικρατήσει να ονομάζονται 

κρίσιμες περίοδοι. Σε αυτές τις περιόδους τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα μπορούν να 

επιφέρουν μόνιμες αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και επομένως στη 

συμπεριφορά του και, ανάλογα με την έντασή τους, να καταστήσουν τον οργανισμό 

ευάλωτο και ευπαθή σε ψυχικές νόσους (π.χ. κατάθλιψη, μετατραυματικό στρες) 

αλλά και σε σωματικές ασθένειες (π.χ. ορμονική απορρύθμιση, καρδιαγγειακά 

προβλήματα). Οι κρίσιμες περίοδοι είναι ως επί το πλείστον παρόμοιες για άτομα 



που ανήκουν στο ίδιο είδος αλλά, όπως είναι αναμενόμενο, υπάρχουν διαφορές από 

είδος σε είδος.  

Οι πρώιμες εμπειρίες μπορεί να είναι είτε προγεννητικές, είτε μεταγεννητικές. 

Οι προγεννητικές εμπειρίες ενός οργανισμού αποτελούνται από τις εμπειρίες και τον 

τρόπο ζωής της εγκύου και μπορούν να επηρεάσουν την ανάπτυξη του εμβρύου είτε 

θετικά, είτε αρνητικά. Είναι κατανοητό, λοιπόν, ότι η προγεννητική περίοδος, κατά 

την οποία το έμβρυο, και συγκεκριμένα το κεντρικό νευρικό σύστημα του, 

αναπτύσσεται ταχύτατα, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και μπορεί να οδηγήσει σε άμεσες 

φυσιολογικές αλλαγές στο εμβρυικό περιβάλλον. Αν οι αλλαγές στο εμβρυικό 

περιβάλλον είναι επιβλαβείς και παρεμποδίζουν τη φυσιολογική ανάπτυξη του 

οργανισμού, υπάρχει πιθανότητα μεγαλύτερης προδιάθεσης για ψυχικές και άλλες 

ασθένειες. Η κακή διατροφή της εγκύου, η κατάχρηση ουσιών, το κάπνισμα, η κακή 

ψυχολογική κατάσταση κ.λπ. είναι μόνο παραδείγματα των παραγόντων που 

μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ανάπτυξη ενός οργανισμού προγεννητικά. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη του 

εμβρύου είναι η μόλυνση της μητέρας από κάποιο βακτήριο ή ιό. Επιδημιολογικές 

μελέτες έχουν δείξει ότι μία τέτοια μόλυνση της μητέρας κατά την περίοδο της 

κύησης συνδέεται με κάποιες νευροψυχιατρικές ασθένειες που υποθέτουμε ότι έχουν 

αναπτυξιακή προέλευση, όπως για παράδειγμα η σχιζοφρένεια (Brown et al 2004, 

Mednick, Machon, Huttunen & Bonett 1988), ο αυτισμός (Miller et al. 2005) και η 

νοητική υστέρηση (Revello & Gerna 2004). Με σκοπό την κατανόηση των 

μηχανισμών που μπορεί να επιφέρουν τέτοιες αλλαγές γίνονται προσπάθειες για την 

ανάπτυξη ενός ζωικού μοντέλου προγεννητικής μητρικής μόλυνσης. Μία ομάδα με 

αξιόλογη πρόοδο σε αυτό το θέμα είναι αυτή του Feldon και των συνεργατών του. 

Το μοντέλο της προγεννητικής μητρικής μόλυνσης του Feldon (Meyer, Feldon, 

Schedlowski & Yee 2005) αναπτύσσεται σε μυς και επικεντρώνεται σε παθολογικές 

καταστάσεις της ενήλικου ζωής και κυρίως στη σχιζοφρένεια. Με μία ενδοφλέβια 

χορήγηση στην έγκυο μητέρα του φλεγμονώδους παράγοντα PolyI:C 

(polyriboinosinic-polyribocytidilic acid) προκαλείται μία οξεία απάντηση από το 

ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας η οποία προκαλεί με τη σειρά της την 

απελευθέρωση των κατάλληλων κυτοκινών. Οι κυτοκίνες είναι πρωτεΐνες χαμηλού 

μοριακού βάρους  οι οποίες λειτουργούν ως οι κύριοι χημικοί μεσολαβητές της 

απάντησης του ανοσοποιητικού συστήματος απέναντι σε διάφορους μολυσματικούς 

παράγοντες. Εκτός από τον σημαντικό ρόλο τους για τον πολλαπλασιασμό των Τ και 

Β λεμφοκυττάρων στην περιφέρεια, οι κυτοκίνες, γενικά, ρυθμίζουν παράγοντες 

υπεύθυνους για την επιβίωση και τη διαφοροποίηση των νευρώνων, καθώς και την 

ανάπτυξη και την οργανωτική πολυπλοκότητα των δενδριτών. Είναι, λοιπόν, 



αναμενόμενο ότι αλλαγές στα επίπεδα των κυτοκινών θα επιφέρουν πολλαπλές 

επιδράσεις στο αναπτυσσόμενο κεντρικό σύστημα. Προγεννητικά, οι αλλαγές και 

γενικά η απορρύθμιση του φυσιολογικού επιπέδου των κυτοκινών της μητέρας και 

κατά συνέπεια του εμβρυικού περιβάλλοντος θεωρούνται ότι «πυροδοτούν» την 

κακή νευρωνική ανάπτυξη του εμβρύου. Αυτή η ελλιπής και ατελής ανάπτυξη του 

κεντρικού νευρικού συστήματος στην εμβρυική ηλικία μπορεί να παραμείνει 

«σιωπηλή» για πολλά χρόνια και να οδηγήσει σε ψυχοπαθολογικές καταστάσεις στην 

ενήλικο ζωή. 

Όταν γίνεται αναφορά σε μεταγεννητικές πρώιμες εμπειρίες εννοούμε τις 

εμπειρίες που βιώνει ένας οργανισμός την περίοδο που ακολουθεί τη γέννησή του και 

εξαρτώνται κυρίως από τη σχέση του με τον/την τροφό. Ανάλογα με την ποιότητα 

του μεταγεννητικού περιβάλλοντος και επομένως, τη συμπεριφορά του/της τροφού 

μπορεί να ασκηθεί αρνητική ή θετική επίδραση στην ανάπτυξη του βρέφους. 

Παραδείγματα μεταγεννητικών εμπειριών που συνδέονται με αρνητικές επιδράσεις 

στην ανάπτυξη των γνωσιακών, συγκινησιακών και γενικά των προσαρμοστικών 

ικανοτήτων του οργανισμού είναι η παραμέληση, η κακοποίηση, η ανατροφή χωρίς 

τους γονείς σε ίδρυμα (ιδρυματισμός- hospitalism syndrome) και άλλα. Ιδιαίτερα για 

την τελευταία περίπτωση, του ιδρυματισμού, είναι γνωστό ότι παιδιά που μεγάλωσαν 

σε τέτοιο στείρο και αυστηρό, ακατάλληλο περιβάλλον εμφάνισαν σοβαρές και, 

πολλές φορές, μόνιμες ελλείψεις στο λόγο, καθώς και προβλήματα στην ανάπτυξη 

της κοινωνικής συμπεριφοράς και προσωπικότητας τους.  

Ένα από τα πιο γνωστά ζωικά μοντέλα πρώιμων μεταγεννητικών εμπειριών 

είναι αυτό του νεογνικού χειρισμού (neonatal handling). Όπως παρατήρησε πρώτος 

ο Levine (1957) η καθημερινή απομάκρυνση για σύντομο χρονικό διάστημα (3-15 

λεπτά) των νεογνών από τη μητέρα τους από την ημέρα γέννησής τους μέχρι τον 

απογαλακτισμό τους, οδηγεί σε μείωση της αντίδρασης και απαντητικότητας σε 

στρεσογόνα ερεθίσματα κατά την ενήλικο ζωή. Έχει βρεθεί, δηλαδή, ότι τα ζώα που 

ως νεογνά είχαν αυτήν την εμπειρία της απομάκρυνσης από τη μητέρα τους, 

εμφανίζουν μειωμένη απάντηση του άξονα ΥΥΕ και αυξημένη ευαισθησία του 

συστήματος της αρνητικής ανάδρασης στα γλυκοκορτικοειδή. Επίσης, έχει βρεθεί ότι 

ο νεογνικός χειρισμός οδηγεί σε αυξημένα επίπεδα GABAA   στην περιοχή της 

αμυγδαλής, της οποίας είναι γνωστός ο ρόλος για τη ρύθμιση της συγκινησιακής 

συμπεριφοράς (Phelps & LeDoux 2005).  

Ενήλικοι επίμυς, οι οποίοι ως νεογνά είχαν υποβληθεί σε νεογνικό χειρισμό, 

στις περισσότερες μελέτες επιδεικνύουν μειωμένο φόβο σε δοκιμασίες ανοιχτού 

πεδίου (Open Field) και μειωμένο άγχος σε δοκιμασίες όπως ο υπερυψωμένος 

λαβύρινθος σχήματος «+» (Elevated Plus Maze) (McIntosh et al. 1999, Meerlo et al. 



1999). Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν και μελέτες που δίνουν 

αντίθετα αποτελέσματα από τα παραπάνω και επομένως χρειάζονται επιπλέον 

μελέτες και πειράματα για να μπορεί να ειπωθεί ένα τελικό συμπέρασμα με μεγάλη 

βεβαιότητα. Ακόμη, πρέπει να είναι κατανοητό ότι το να δείχνουν τα ζώα αυτά 

λιγότερο φόβο, παραδείγματος χάριν, στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου και να έχουν 

γενικά μειωμένο άγχος και απαντητικότητα σε στρεσογόνα ερεθίσματα μπορεί να 

είναι μία αλλαγή η οποία, στην πραγματικότητα, επηρεάζει αρνητικά και όχι θετικά 

την προσαρμογή και επιβίωσή τους.    

Ένα άλλο διαδεδομένο ζωικό μοντέλο για τη μελέτη των πρώιμων 

μεταγεννητικών εμπειριών είναι αυτό της μητρικής αποστέρησης (maternal 

deprivation). Αυτό το μοντέλο περιλαμβάνει την απομάκρυνση των νεογνών από τη 

μητέρα, καθημερινά κατά την περίοδο της γαλουχίας, αλλά για μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα από αυτό του νεογνικού χειρισμού (τουλάχιστον δύο ώρες ημερησίως). 

Γενικά, έχει βρεθεί ότι τα ζώα τα οποία ως νεογνά είχαν βιώσει μητρική αποστέρηση 

έχουν αυξημένα επίπεδα ACTH και γενικά αυξημένη απαντητικότητα σε στρεσογόνα 

ερεθίσματα κατά την ενήλικο ζωή (Dent et al. 2000).   

Μία σημαντική υπόθεση των ερευνητών στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν 

αυτές τις μεταβολές και αλλαγές στην συμπεριφορά και στην απάντηση του 

συστήματος του στρες που συμβαίνει σε ενήλικα ζώα τα οποία έχουν εμπειρία 

μητρικής αποστέρησης, νεογνικού χειρισμού ή άλλου παρόμοιου πρωτοκόλλου, είναι 

η υπόθεση της μητρικής μεσολάβησης (maternal mediation hypothesis) (Liu et al. 

1997).  Σύμφωνα με αυτήν, ο πρώιμος χειρισμός ή η απομάκρυνση μπορεί να δρα 

έμμεσα στα νεογέννητα ζώα μέσω των συνεπειών του στην αλληλεπίδρασή τους με 

την μητέρα τους (Barnett & Burn 1967, Meaney 2001).  Πιο συγκεκριμένα, η 

συμπεριφορά της μητέρας προς τα νεογνά μεταβάλλεται όταν τα νεογνά 

επιστρέφουν στη φωλιά και μπορεί π.χ. να τα φροντίζει περισσότερο, ή λιγότερο 

λόγω του δικού της άγχους. Αυτή η μεταβολή στο επίπεδο της φροντίδας μπορεί να 

μεταβάλει την απαντητικότητα του συστήματος του στρες των νεογνών. 

Πάντως, η υπόθεση της μητρικής μεσολάβησης δεν είναι σε θέση να εξηγήσει 

την αναπτυξιακή πλαστικότητα του άξονα ΥΥΕ και των αποκρίσεων φόβου. Έτσι 

τελευταία,  προτάθηκε ότι ο παράγοντας του περιβαλλοντικού στρες που 

δημιουργείται π.χ. από το χωρισμό από τη μητέρα, επιδρά ανεξάρτητα και 

αντίστροφα από ότι η μητρική συμπεριφορά, στον άξονα ΥΥΕ και στις αποκρίσεις 

φόβου των νεογνών. Το μοντέλο που έχει προκύψει, περιγράφει τα αποτελέσματα 

της αλληλεπίδρασης των δύο παραγόντων, μητρικής συμπεριφοράς και 

περιβαλλοντικού στρες, τόσο σε συνθήκες πρώιμου χειρισμού, όσο και μητρικής 

αποστέρησης, παρέχοντας μια ερμηνεία του ευρήματος ότι απολύτως σταθερό και 



ασφαλές, αλλά και έντονα στρεσογόνο μητρικό περιβάλλον οδηγεί σε μεγάλη 

αντιδραστικότητα του άξονα ΥΥΕ και σε έντονες αποκρίσεις φόβου σε σχέση με ένα 

μητρικό περιβάλλον που προκαλεί μεσαίου βαθμού εγρήγορση στα νεογνά (Μacri & 

Wurbel 2006) (Εικόνα 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται σαφές ότι η κατανόηση των 

μηχανισμών που διαμεσολαβούν τις μακρόχρονες αλλαγές στη συμπεριφορά των 

ατόμων ανάλογα με τις πρώιμες εμπειρίες τους, είναι ένας επιτακτικός στόχος της 

έρευνας στους σχετικούς τομείς. Οι αλλαγές αυτές στη συμπεριφορά αντανακλούν, 

όπως είναι αναμενόμενο, αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Εκτός από τις αλλαγές στη 

λειτουργία του άξονα ΥΥΕ, που αναφέρθηκαν παραπάνω, έχουν βρεθεί μεταβολές 

στον κιρκάδιο ρυθμό (DeBellis et al. 2001), ανατομικές μεταβολές, όπως π.χ. ατροφία 

του ιπποκάμπου, γνωσιακά ελλείμματα  κ.α.  

Ένας ακόμη σημαντικός στόχος της έρευνας σχετικά με το θέμα αυτό είναι ο 

προσδιορισμός σταδίων της ανάπτυξης και στρατηγικών επέμβασης για την πρόληψη 

ή την αναίρεση των επιδράσεων των δυσμενών πρώιμων εμπειριών. Παρόλο που η 

πρόληψη είναι προφανώς η προτιμώμενη οδός, η αντιστροφή της ψυχοπαθολογίας 

και παθοφυσιολογίας που προκαλείται από τις δυσμενείς εμπειρίες της πρώιμης ζωής 

φαίνεται ότι αποτελεί στόχο που μπορεί να επιτευχθεί. Συγκεκριμένα, η επιρροή της 

κοινωνικής υποστήριξης και των σχέσεων στοργής σε όλα τα στάδια της ζωής απαιτεί 

περισσότερο εντατική έρευνα όσον αφορά στις ευεργετικές επιδράσεις της, τόσο σε 

συστεμικό όσο και σε συμπεριφορικό επίπεδο, έναντι των εμπειριών της πρώιμης 

κακοποίησης και παραμέλησης (McEwen 2003). 
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4. Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα και Συγκινησιακές 

Αντιδράσεις 

 

4.1. Γενικές πληροφορίες 

 

Οι φυσιολογικές μεταβολές οι οποίες συνοδεύουν τις συγκινησιακές 

καταστάσεις εκδηλώνονται, στις περισσότερες περιπτώσεις με εφίδρωση, συσπάσεις 

του στομάχου, ταχεία αναπνοή, ταχύ καρδιακό ρυθμό, ξηρότητα του στόματος και 

τάση των μυών (Kandel 2003). Για τις περισσότερες από αυτές τις μεταβολές 

υπεύθυνο είναι το Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα. Το ΑΝΣ αποτελεί το τμήμα του 

νευρικού συστήματος εκείνο που εννευρώνει τις δομές και όργανα του σώματος με 

ακούσια λειτουργία, όπως τον καρδιακό μυ, τους λείους μυς και τους εξωκρινείς 

αδένες. Με βάση τη λειτουργία του αυτή, το ΑΝΣ μπορεί να διαφοροποιηθεί από το 

Σωματοκινητικό Σύστημα ως προς το ότι οι περισσότερες μεταβολές που 

προκαλούνται από το τελευταίο, υπόκεινται στον έλεγχο της βούλησης, ενώ οι 

περισσότερες αυτόνομες προσαρμογές είναι αντανακλαστικές. Κατά τα άλλα, οι 

αρχές που διέπουν την ανατομική οργάνωση τόσο του σωματοκινητικού, όσο και του 

αυτόνομου συστήματος είναι όμοιες. Μάλιστα, τα δύο αυτά συστήματα λειτουργούν 

παράλληλα για να προσαρμόσουν το σώμα σε αλλαγές που συμβαίνουν στο 

περιβάλλον.  

 Το ΑΝΣ χωρίζεται σε δύο τμήματα, το συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό 

σύστημα. Παρόλο που σε άλλα εγχειρίδια γίνεται διαχωρισμός σε τρεις κύριες 

μοίρες: στη συμπαθητική, στην παρασυμπαθητική και στην εντερική (Kandel 2003), 

εδώ θα διατηρήσουμε το διαχωρισμό στα δύο κύρια μέρη που προαναφέρθηκαν.  Το 

συμπαθητικό και το παρασυμπαθητικό τμήμα του ΑΝΣ είναι υπεύθυνα για 

διαφορετικές λειτουργίες το καθένα ως προς τη ρύθμιση της συγκινησιακής 

συμπεριφοράς και της ομοιόστασης. Γενικά, μπορεί να ειπωθεί ότι το συμπαθητικό 

σύστημα προετοιμάζει το σώμα όταν προκύψει μία επείγουσα κατάσταση, δηλαδή, 

ελέγχει την αντίδραση μάχης ή φυγής (fight or flight response), ενώ το 

παρασυμπαθητικό σύστημα «στοχεύει» στη διατήρηση και εξοικονόμηση της 

ενέργειας του οργανισμού και «εποπτεύει» την ανάπαυση και την πέψη. Αξίζει να 

υπογραμμιστεί ότι τα συστήματα αυτά δεν λειτουργούν ανεξάρτητα, αλλά οι 

λειτουργίες τους συνήθως αλληλεπικαλύπτονται. 



 Η λειτουργία του ΑΝΣ επηρεάζεται από πολλές περιοχές του εγκεφάλου και 

κυρίως από το φλοιό των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, από την αμυγδαλή και από 

μοίρες του δικτυωτού σχηματισμού. Η κύρια περιοχή μέσα από την οποία επιδρούν 

οι παραπάνω περιοχές στο ΑΝΣ είναι ο υποθάλαμος, ο οποίος απαρτιώνει τις 

πληροφορίες που δέχεται σε μία ολοκληρωμένη απόκριση (Kandel 2003). Η 

επίδραση αυτή του υποθαλάμου στο ΑΝΣ συμβαίνει μέσω της τροποποίησης των 

σπλαχνικών αντανακλαστικών κυκλωμάτων τα οποία βρίσκονται στο επίπεδο του 

εγκεφαλικού στελέχους με δύο τρόπους. Πρώτον, ο υποθάλαμος χορηγεί ίνες σε τρεις 

σημαντικές περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους και του νωτιαίου μυελού: στον 

μονήρη πυρήνα, ο οποίος αποτελεί τον κύριο αποδέκτη των σπλαχνικών 

αισθητηριακών πληροφοριών, στην πρόσθια κοιλιακή περιοχή του προμήκους 

μυελού, η οποία ελέγχει τις προγαγγλιακές ίνες που έχουν μεγάλη σημασία για τη 

λειτουργία του συμπαθητικού συστήματος και τέλος, ο υποθάλαμος προβάλλει 

απευθείας στους απαγωγούς νευρώνες του ΑΝΣ στον νωτιαίο μυελό. Ο δεύτερος 

τρόπος επίδρασης του υποθαλάμου στο ΑΝΣ είναι μέσω του ενδοκρινικού 

συστήματος και την απελευθέρωση ορμονών.  

 

 

 

4.2. Η λειτουργία του Συμπαθητικού και του Παρασυμπαθητικού 

Συστήματος 

 

 

Το Συμπαθητικό Σύστημα είναι το μεγαλύτερο από τα δύο τμήματα του ΑΝΣ 

και εκτείνεται σε όλο το σώμα εννευρώνοντας την καρδιά, τους πνεύμονες, τους μύες, 

τα τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων, τους θύλακες της τρίχας, τους ιδρωτοποιούς 

αδένες και πολλά άλλα όργανα. Όπως, αναφέρθηκε και παραπάνω, μία από τις 

βασικές λειτουργίες του συμπαθητικού συστήματος είναι η προετοιμασία του 

σώματος σε περίπτωση κινδύνου ή γενικά μίας επείγουσας κατάστασης. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις, οι χτύποι της καρδιάς αυξάνονται, οι μικρές αρτηρίες (arterioles) του 

δέρματος και του εντέρου συστέλλονται, ενώ αυτές των σκελετικών μυών 

διαστέλλονται και αυξάνεται η αρτηριακή πίεση. Υπάρχει μία αναδιανομή αίματος 

έτσι ώστε να μειωθεί στο δέρμα, στο στομάχι και στο έντερο και να αυξηθεί στον 

εγκέφαλο, στην καρδιά και στους σκελετικούς μυς. Επιπλέον, τα νεύρα του 

συμπαθητικού διαστέλλουν τις κόρες των ματιών (pupils), αναστέλλουν τη 

λειτουργία των λείων μυών των βρόγχων, του εντέρου και του τοιχώματος της 



ουρήθρας και κλείνουν τους σφιγκτήρες. Σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα ή σε μία 

επικίνδυνη κατάσταση, οι τρίχες ανασηκώνονται και υπάρχει εφίδρωση.  

Πειράματα σε ζώα έδειξαν ότι ηλεκτρική διέγερση του οπίσθιου και πλάγιου 

πυρήνα του υποθαλάμου προκαλεί αντιδράσεις όπως αύξηση της πίεσης και των 

παλμών της καρδιάς, διακοπή των συσπάσεων στην γαστρική και εντερική οδό κ.λπ. 

που υποδεικνύουν μεγαλύτερη ενεργοποίηση του συμπαθητικού συστήματος. 

Όπως έχει ειπωθεί παραπάνω, οι δραστηριότητες του παρασυμπαθητικού 

συστήματος προσανατολίζονται στο να διατηρούν και να αναπληρώνουν ενέργεια. 

Για το σκοπό αυτό οι παλμοί της καρδιάς επιβραδύνονται, οι κόρες μικραίνουν, οι 

συσπάσεις και η δράση των αδένων αυξάνονται, οι σφιγκτήρες ανοίγουν και το 

τοίχωμα της ουρήθρας συστέλλεται. Διεγείροντας ηλεκτρικά τον υποθάλαμο 

πειραματόζωων βρέθηκε ότι η πρόσθια και προοπτική περιοχή δημιουργούν 

αντιδράσεις που αποδίδονται στο παρασυμπαθητικό σύστημα.  

  

 

 

4.3. Συγκινησιακότητα (Emotionality)  

 

Ο όρος συγκινησιακότητα (από την αγγλική λέξη emotionality) εισήχθη για 

πρώτη φορά στην Ψυχοβιολογία των ζώων το 1934 από τον C. S. Hall για να 

περιγράψει διαφορές στην αφόδευση και ούρηση που συνοδεύονται από μεταβολές 

στη λειτουργία του ΑΝΣ. Πρακτικά, ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ως η φυσιολογική 

διάσταση του άγχους. Σε πολλές μελέτες έχει βρεθεί ότι όταν τα ζώα εκτίθενται σε 

στρεσογόνα ερεθίσματα, ένα από τα οποία μπορεί να είναι η έκθεση σε ένα άγνωστο 

και καινούριο για αυτά περιβάλλον, ή γενικά, σε καταστάσεις που απαιτούν 

διέγερση/εγρήγορση (arousing situations), παρατηρείται αυξημένη αφόδευση.  

Αυτή η παρατήρηση συμβαδίζει με τα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω για το 

στρες σε σχέση με την εντερική λειτουργία (Εικόνα 14). Κατά την έκθεση σε ένα 

στρεσογόνο ερέθισμα ασκείται διεγερτική επίδραση από την CRH στο σύστημα 

ΥΤ/ΝΑ, το οποίο διεγείρει το ιερό τμήμα του παρασυμπαθητικού συστήματος (sacral 

parasympathetic system). Αυτό έχει ως συνέπεια την αύξηση της κινητικότητας του 

εντέρου και  το άνοιγμα των σφιγκτήρων, με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυξημένη 

αφόδευση. 

Έτσι, ζώα που εμφανίζουν αυξημένη αφόδευση κατά την έκθεσή τους σε ένα 

νέο περιβάλλον θεωρείται ότι εμφανίζουν αυξημένη συγκινησιακότητα, γεγονός το 

οποίο μπορεί να θεωρηθεί φυσιολογικό. Αντίθετα, ζώα τα οποία εισάγονται για 

πρώτη φορά σε ένα περιβάλλον και εμφανίζουν μειωμένη αφόδευση, θεωρείται ότι 



χαρακτηρίζονται από μειωμένη συγκινησιακότητα. Επομένως, φαίνεται ότι τα 

επίπεδα αφόδευσης αποτελούν ένα δείκτη της συγκινησιακής κατάστασης των ζώων. 

Για το λόγο αυτό η αφόδευση αποτελεί ακόμη και σήμερα έναν από τους πιο κοινώς 

χρησιμοποιούμενους και αξιόπιστους δείκτες της συγκινησιακής κατάστασης των 

ζώων. 

Πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό επίπεδο αφόδευσης και επομένως, υψηλής ή 

χαμηλής συγκινησιακότητας, μπορεί να υποδηλώνει κάποια διαταραχή με 

ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο, όπως το Σύνδρομο του Ευερέθιστου Εντέρου (Irritable 

Bowel Syndrome - IBS). Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι το σύνδρομο αυτό στους 

ενηλίκους συνδέεται με εμπειρίες πρώιμου τραύματος. Από τις έρευνες που 

επιβεβαιώνουν την παραπάνω σύνδεση, φαίνεται ακόμη πιο καθαρά η σύνδεση των 

διαταραχών αυτών με το στρες στην πρώιμη και κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης ενός 

οργανισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Συμπεριφορικές Δοκιμασίες σε Ζώα 

 

5.1.  Οι Συμπεριφορικές Δοκιμασίες σε ζώα ως εργαλείο για τη 

μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς : γενικές πληροφορίες, 

πλεονεκτήματα και περιορισμοί 

 

 

Η μελέτη του εγκεφάλου αποτελεί ένα από τα πιο πολύπλοκα και ως εκ τούτου 

δυσκολότερα εγχειρήματα που έχει αναλάβει η σύγχρονη επιστήμη. Για αυτό το λόγο, 

κάθε εργαλείο το οποίο μπορεί να βοηθήσει στη διαλεύκανση των νευρωνικών 

μηχανισμών που διέπουν τη λειτουργία του εγκεφάλου, είναι απαραίτητο στους 

επιστήμονες του πεδίου αυτού. Ο κλάδος που ασχολείται με την έρευνα και τον 

προσδιορισμό των νευρωνικών μηχανισμών που διέπουν είτε την παθολογική, είτε τη 

φυσιολογική συμπεριφορά, ονομάζεται συμπεριφορική νευροεπιστήμη και έχει 

σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο τα τελευταία χρόνια.  

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της συμπεριφορικής νευροεπιστήμης για 

τη μελέτη του νου είναι η μοντελοποίηση ανθρώπινων συμπεριφορών και έπειτα, η 

κατασκευή κατάλληλων συμπεριφορικών δοκιμασιών προσαρμοσμένες σε ζώα, οι 

οποίες θα αναπαράγουν στο εργαστήριο και επομένως, θα ελέγχουν, τα 

χαρακτηριστικά μιας συμπεριφοράς που θεωρούνται σημαντικά. Εξάλλου, η 

μοντελοποίηση μιας έννοιας, μιας συμπεριφοράς κ.λπ. αποτελεί εξ ορισμού μία 

διαδικασία κατά την οποία τα στοιχεία που θεωρείται ότι τη χαρακτηρίζουν πρέπει 

να εντοπιστούν και με βάση αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά να κατασκευαστεί το 

ανάλογο μοντέλο. Η διαδικασία, δηλαδή, της δημιουργίας ενός μοντέλου αποτελεί 

μία αφαιρετική διαδικασία, αφού ένας από τους κυριότερους στόχους της είναι η 

μείωση της πολυπλοκότητας. 

Με την κατάλληλη, λοιπόν, συμπεριφορική δοκιμασία σε ζώα, είναι δυνατή η in 

vivo μελέτη και συνεπώς, η αποδοχή ή η απόρριψη των αρχικών θεωρητικών 

υποθέσεων των ερευνητών. Έτσι, τα θεωρητικά κατασκευάσματα που αφορούν τη 

λειτουργία του εγκεφάλου επαναπροσδιορίζονται και τα ερωτήματα τα οποία 

τίθενται στηρίζονται σε μία πιο τεκμηριωμένη κατανόηση των πραγμάτων.   

Μία ένδειξη της χρησιμότητας των συμπεριφορικών δοκιμασιών σε ζώα για τη 

μελέτη των γνωστικών λειτουργιών, αποτελεί η ραγδαία, κατά την τελευταία 

δεκαετία, αύξηση του αριθμού των δημοσιεύσεων οι οποίες χρησιμοποιούν αυτό το 

εργαλείο (Εικόνα 16).  



 

 

Εικόνα 16:   Ο αριθμός των δημοσιεύσεων  αναφορικά με τις γνωστικές λειτουργίες σε 

ζωικά μοντέλα τα τελευταία χρόνια. 

 
Από μεθοδολογική σκοπιά, η μελέτη νευρωνικών συστημάτων άλλων 

οργανισμών ως μέσον με στόχο την κατανόηση της ανθρώπινης νόησης 

δικαιολογείται από διάφορες διαπιστώσεις και παρατηρήσεις: Καταρχήν, οι ηθικές 

αναστολές οι οποίες εγείρονται από τον πειραματισμό σε ζώα είναι σαφώς μειωμένες 

σε σχέση με αυτές που εγείρονται όταν τα πειράματα γίνονται σε ανθρώπους. Έτσι, 

στα ζώα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και παρεμβατικές τεχνικές (πχ. εμφύτευση 

ηλεκτροδίων και καταγραφή δραστηριότητας μεμονωμένων νευρώνων), κάτι που 

στους ανθρώπους μπορεί να γίνει μόνο προ-εγχειρητικά σε ένα πολύ μικρό δείγμα 

ασθενών.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι πολλοί άνθρωποι και οργανώσεις 

αντιδρούν έντονα στη χρήση ζώων σε έρευνες και διαμαρτύρονται ενεργά για να 

σταματήσει μία τέτοια πρακτική. Επομένως, οι ηθικές παράμετροι για αυτό το θέμα 

δεν είναι ίδιες για όλα τα μέλη μιας κοινωνίας. Όσοι ερευνητές και πολίτες τάσσονται 

υπέρ των πειραμάτων, συμπεριφορικών και άλλων, σε ζώα, δεν το κάνουν 

αδιαφορώντας προς τα δικαιώματα των ζώων αυτών αλλά, πιστεύοντας ότι το κέρδος 

από τα πειράματα αυτά (π.χ. ανακάλυψη των μηχανισμών πίσω από ασθένειες όπως 

η Alzheimer ή η Parkinson) θα είναι πολύ μεγαλύτερο από ότι το κόστος. Αξίζει να 

τονιστεί ότι, ακόμα και τα ζώα που χρησιμοποιούνται σε πειράματα έχουν 

δικαιώματα, τα οποία θεσπίζονται από αρμόδιους οργανισμούς ανά τον κόσμο με 

σκοπό να εξασφαλιστεί ότι οι ερευνητές σχεδιάζουν τις πειραματικές διαδικασίες με 

τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται, όσο είναι δυνατόν, κάθε είδους ταλαιπωρία των 

ζώων. 



  Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο προτιμάται ο πειραματισμός σε ζώα, είναι ότι 

το πειραματικό περιβάλλον μπορεί να είναι κατά ένα μεγάλο βαθμό ελεγχόμενο, 

ώστε  οι επιστήμονες να μπορούν να απομονώσουν τα χαρακτηριστικά που τους 

ενδιαφέρουν και έπειτα να είναι σε θέση να εξετάσουν το μεταθανάτιο υλικό από 

μεγάλα δείγματα. Φυσικά, όσο πιο μικρό είναι το εξελικτικό κενό ανάμεσα σε ένα 

είδος και στον άνθρωπο, τόσο πιο πολλά κοινά θα παρουσιάζουν στις λειτουργίες του 

εγκεφάλου τους και κατά συνέπεια, τόσο πιο άμεση θα είναι η εξαγωγή 

συμπερασμάτων που αφορούν τον άνθρωπο.  

Τέλος, σημαντική παράμετρος που καθιστά τα πειράματα σε ζώα ως μία 

κατάλληλη επιλογή είναι ότι τα περισσότερα ζώα, όπως για παράδειγμα τα 

ασπόνδυλα, έχουν απλούστερο νευρικό σύστημα, επιτρέποντας μία πιο εξαντλητική 

και συστηματική μελέτη (βλ. μελέτη του Kandel με το σαλιγκάρι Aplysia). Στον 

ανθρώπινο εγκέφαλο η πολυπλοκότητα είναι τόσο μεγάλη που το έργο του 

επιστήμονα είναι μερικές φορές απαγορευτικά δύσκολο. Είναι χρήσιμη, επομένως, η 

μελέτη απλούστερων οργανισμών για την εξαγωγή συμπερασμάτων και ακολούθως, 

την καθοδήγηση των ερευνών και τον σχεδιασμό μη παρεμβατικών πειραμάτων στον 

άνθρωπο. 

Ένα είδος ζώων που χρησιμοποιείται συχνότατα σε πειράματα για τη μελέτη 

των γνωστικών λειτουργιών, των συγκινήσεων, αλλά και για τη συλλογή πολλών 

άλλων δεδομένων σχετικά με τη λειτουργία του εγκεφάλου, αποτελούν τα  τρωκτικά. 

Αυτή η διαδεδομένη προτίμηση είναι δικαιολογημένη, καθώς τα τρωκτικά 

αναπαράγονται εύκολα, σε μεγάλους αριθμούς και με τη χρήση λίγων πόρων. Επίσης, 

ανήκουν στην οικογένεια των θηλαστικών και έτσι τα συμπεράσματα από 

παρατηρήσεις που αφορούν τη συμπεριφορά τους, μπορούν να γενικευθούν πιο 

εύκολα στον άνθρωπο, από ότι π.χ. τα συμπεράσματα από την παρατήρηση της 

συμπεριφοράς ενός εντόμου. Είναι κατανοητό, ότι όσο πιο κοντινή είναι η 

φυλογενετική σχέση μεταξύ δύο ειδών, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να γενικεύσουμε 

τα συμπεράσματα που αφορούν το ένα είδος, για να εξηγήσουμε φαινόμενα και 

συμπεριφορές που αφορούν το άλλο. Γενικά πάντως, οι όποιες γενικεύσεις και 

εξαγωγές συμπερασμάτων πρέπει να γίνονται πολύ προσεκτικά, αφού ακόμη και αν 

δύο είδη έχουν στενή φυλογενετική σχέση, υπάρχουν μεταξύ τους σημαντικά 

στοιχεία που τα διαφοροποιούν. 

Η οικογένεια των τρωκτικών αποτελείται από πολλά επιμέρους είδη, από τα 

οποία τα δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενα είναι οι επίμυς και οι μυς. Με βάση αυτά 

τα δύο είδη, έχει σχεδιαστεί μία πληθώρα δοκιμασιών για να ελεγχθούν πολλές 

διαφορετικές πλευρές της συμπεριφοράς τους. Με εργαλείο τις συμπεριφορικές 

αυτές δοκιμασίες η συμπεριφορά των ζώων, είτε αφορά χωρική μάθηση, μαθημένο 



φόβο, άγχος ή προσοχή μπορεί να καταγραφεί, να ποσοτικοποιηθεί και ακολούθως, 

να αναλυθεί με τα κατάλληλα στατιστικά εργαλεία για την εξαγωγή αξιόπιστων 

συμπερασμάτων. Στις παραγράφους που ακολουθούν θα περιγραφούν ξεχωριστά 

τέσσερεις διαδεδομένες και αξιόπιστες συμπεριφορικές δοκιμασίες οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα της εργασίας αυτής για να ελέγξουν διαφορετικές 

εγκεφαλικές λειτουργίες. 

 

 

 

5.2. Υδάτινος Λαβύρινθος κατά Morris (Morris Water Maze) 

 

Ο Υδάτινος Λαβύρινθος είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και για το λόγο αυτό, 

από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες, δοκιμασίες για τον έλεγχο της χωρικής μνήμης 

σε επίμυς, αλλά και σε μυς. Αναπτύχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 από τον 

Richard Morris σε μία προσπάθεια εύρεσης εναλλακτικών μεθόδων και δοκιμασιών 

για τη μελέτη της χωρικής μνήμης σε επίμυς.  

Στη δοκιμασία αυτή το ζώο εισάγεται σε μία στρογγυλή δεξαμενή, διαμέτρου 

140 cm, η οποία περιέχει νερό. Σε ένα σημείο κάτω από την επιφάνεια του νερού, 

είναι τοποθετημένη μία πλατφόρμα, η οποία δεν είναι ορατή (συνήθως για το σκοπό 

αυτό προστίθεται στο νερό γάλα, έτσι ώστε να μειωθεί η ορατότητα). Το ζώο καλείται 

να κολυμπήσει μέχρι να βρει την πλατφόρμα και να ανέβει πάνω της, «γλιτώνοντας» 

από το συνεχές κολύμπι. Η  επιτυχημένη εφαρμογή του Υδάτινου Λαβυρίνθου 

βασίζεται στην αρχή ότι τα ζώα έχουν αναπτύξει μία βέλτιστη στρατηγική 

εξερεύνησης του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται και επιπλέον, δείχνουν μία 

αποστροφή (aversion) για το κολύμπι στο νερό. Επομένως, επιδιώκουν να ξεφύγουν 

από το υδάτινο στοιχείο με την ελάχιστη δυνατή προσπάθεια, 

ψάχνοντας/εξερευνώντας το περιβάλλον μέχρι να βρουν τρόπο διαφυγής, ο οποίος 

στην προκειμένη περίπτωση είναι η κρυμμένη πλατφόρμα. 

 Στην πιο διαδεδομένη παραλλαγή του πρωτοκόλλου, τα ζώα εκπαιδεύονται 

για τέσσερεις συνεχόμενες μέρες στο λαβύρινθο, σε ένα δωμάτιο που περιέχει οπτικά 

στοιχεία π.χ. καρέκλες και αφίσες στους τοίχους (Εικόνα 17), έτσι ώστε να μπορούν 

να βρίσκουν τη θέση της πλατφόρμας σε σχέση με αυτά. Η στρατηγική αυτή κατά 

την οποία, η συμπεριφορά στηρίζεται σε εξωγενή στοιχεία της χωρικής μνήμης, 

δηλαδή, στα οπτικά ερεθίσματα του δωματίου, βασίζεται ουσιαστικά σε μια 

αναπαραστασιακή χωρική μνήμη του δωματίου και ονομάζεται αλλοκεντρική 

στρατηγική. Αντίθετα, η στρατηγική η οποία στηρίζεται σε ενδογενή, ιδιοδεκτικά 

στοιχεία χωρίς τη βοήθεια εξωτερικών οπτικών ερεθισμάτων και επομένως, αποτελεί 



διαδικαστική μνήμη της πλοήγησης προς τη θέση της πλατφόρμας ονομάζεται 

εγωκεντρική στρατηγική. Στον υδάτινο λαβύρινθο κατά Morris, το πρωτόκολλο 

μπορεί να προσαρμοστεί για να ελέγχει τη μία ή την άλλη στρατηγική.  

Οι εγωκεντρικές πληροφορίες προέρχονται από το αιθουσαίο σύστημα 

(vestibular system), τους υποδοχείς των μυών και των αρθρώσεων, καθώς και τα 

κέντρα ελέγχου της κίνησης και φτάνουν στον ιππόκαμπο όπου μετατρέπονται σε 

χωρικές αναπαραστάσεις. Οι Redish και Touretzky (1998) κάνουν λόγο για διττό 

ρόλο του ιπποκάμπου στην επίλυση του υδάτινου λαβύρινθου, τόσο στον 

αυτοπροσδιορισμό της θέσης του ζώου όσο και στην επιτυχημένη επανάληψη της 

διαδρομής. Ο αυτοπροσδιορισμός της θέσης ως προς την πλατφόρμα είναι αυτός που 

κάνει το ζώο να καθορίσει την κατεύθυνση προς την οποία πρέπει να κινηθεί, και να 

την ανακαλέσει κατά την επανάληψη της διαδρομής. Οι δράσεις αυτές εξαρτώνται 

από το συνδυασμό των νοητικών χαρτών του χώρου και των διαδικασιών 

μακρόχρονης ενδυνάμωσης στον ιππόκαμπο.  

Πρόσφατα δεδομένα δείχνουν ότι οι αλλοκεντρικές αναπαραστάσεις 

εξαρτώνται από το ποσό της κίνησης που έχει πραγματοποιηθεί στο χρόνο ανάμεσα 

στη δημιουργία και την ανάσυρση τους, τον αριθμό των προς ανάμνηση 

αντικειμένων και το μέγεθος, την οικειότητα και την εσωτερική δομή του 

περιβάλλοντος (Βurgess 2006). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, για τον επιτυχή 

προσανατολισμό, χρησιμοποιούνται και τα δύο συστήματα πλοήγησης 

σχηματίζοντας ίδιες αναπαραστάσεις του χώρου (Sutherland & Dyck 1984). Οι 

εγωκεντρικές και αλλοκεντρικές αναπαραστάσεις του χώρου είναι ενεργοποιημένες 

παράλληλα και συνδυάζονται ανάλογα με το εκάστοτε έργο, συμπληρώνοντας η μία 

την άλλη (Burgess 2006).  

Γεγονός είναι πάντως, ότι τα φυσιολογικά ζώα βελτιώνουν προοδευτικά, από 

δοκιμασία (trial) σε δοκιμασία, το χρόνο εύρεσης της πλατφόρμας καθώς και την 

απόσταση που κολυμπούν μέχρι να τη βρουν (Εικόνα 18). Συνήθως, μετά τις μέρες 

της εκπαίδευσης, πραγματοποιείται ο έλεγχος χωρικής μνήμης (spatial memory 

probe trial) των ζώων σε όποια χρονική στιγμή επιθυμεί ο ερευνητής (π.χ. 24 ώρες 

μετά την τελευταία ημέρα εκπαίδευσης). Κατά τον έλεγχο της χωρικής μνήμης η 

πλατφόρμα αφαιρείται, το ζώο εισάγεται στη δεξαμενή και καταγράφεται ο χρόνος 

που περνά σε κάθε τεταρτημόριο της πλατφόρμας, καθώς και η απόσταση που 

διανύει. Εάν τα ζώα περνούν περισσότερο διάστημα στο τεταρτημόριο στο οποίο 

βρίσκονταν η πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, αυτό σημαίνει ότι 

έχουν μάθει αυτή τη θέση. Έτσι, ελέγχεται το κατά πόσον η μάθηση και η χωρική 

μνήμη των ζώων ήταν αποτελεσματική. 



Αξίζει να 

σημειωθεί, πως η 

επίδοση στον υδάτινο 

λαβύρινθο προκύπτει 

από ένα συνδυασμό 

γνωστικών 

διαδικασιών. Αφ’ ενός 

βασίζεται στην 

αποθήκευση και 

ανάκληση της 

χωρικής πληροφορίας 

και αφ’ ετέρου στην 

ανάπτυξη 

στρατηγικών πλοήγησης. Εκτός από τις δύο στρατηγικές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω (εγωκεντρική και αλλοκεντρική στρατηγική), μια άλλη στρατηγική 

πλοήγησης που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν είναι η θιγμοταξία, η ηθολογική τάση 

του επίμυος να προσανατολίζεται κολυμπώντας κοντά στα τοιχώματα της δεξαμενής, 

πρόβλημα που μπορεί να ξεπεραστεί χρησιμοποιώντας μεγαλύτερη δεξαμενή.  

Έχει βρεθεί ότι η μάθηση στον υδάτινο λαβύρινθο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη 

σε βλάβες στον ιππόκαμπο, το διαφραγματικό πυρήνα και τον ενδορινικό φλοιό, 

δομές που θεωρούνται απαραίτητες για την αρχική διαμόρφωση αλλά και ανάκληση 

της αναπαραστασιακής μνήμης που απαιτεί η δοκιμασία για την εκτέλεση της 

πλοήγησης βάσει χωρικής μνήμης. Ακόμη, διαταραχή στην επίδοση στον υδάτινο 

λαβύρινθο μπορεί να προκληθεί με βλάβες και σε άλλες φλοιϊκές δομές, όπως ο 

μετωπιαίος λοβός, το άγκιστρο και ο βρεγματικός λοβός. Τέλος, σημαντικές για την 

αρτιότητα της συμπεριφορικής απάντησης στον υδάτινο λαβύρινθο φαίνεται να είναι  

χολινεργικές οδοί, ορμώμενες από το έσω διάφραγμα (Stewart & Morris 1993).  

Ο Υδάτινος Λαβύρινθος κατά Morris έχει χρησιμοποιηθεί και συνεχίζει να 

χρησιμοποιείται, σε πολυάριθμες μελέτες που αφορούν τη χωρική μάθηση και μνήμη 

σε σχέση με ψυχοφαρμακολογικούς παράγοντες, εγκεφαλικές βλάβες ή γενετικές 

τροποποιήσεις, ενώ είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπ’ όψιν πως η δοκιμασία αυτή 

είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο γήρας.  

Η μάθηση στον υδάτινο λαβύρινθο κατά Morris μπορεί να επηρεαστεί από 

πληθώρα παραγόντων, όπως η ηλικία, το φύλο, το βάρος και η μυϊκή μάζα, η οπτική 

οξύτητα, το υποείδος των ζώων, οι διαστάσεις της δεξαμενής, η θερμοκρασία του 

νερού, παράγοντες που πρέπει να είναι ισότιμοι ανάμεσα στις διάφορες 

πειραματικές ομάδες. 

Εικόνα 17: Το δωμάτιο στο οποίο λαμβάνει χώρα το πείραμα 
του Υδάτινου Λαβυρίνθου περιλαμβάνει συνήθως οπτικά 
στοιχεία για τον προσανατολισμό των ζώων. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου (Object Recognition 

Task) 

 

 

 

Η Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου προτάθηκε το 1988 από τους 

Ennaceur και Delacour ως μία δοκιμασία για τον έλεγχο της μνήμης αναγνώρισης 

(recognition memory) σε επίμυς. Οι παραλλαγές αυτής της δοκιμασίας σήμερα είναι 

πολλές και παρέχουν στους ερευνητές τη δυνατότητα να ελέγξουν όχι μόνο τη μνήμη 

αναγνώρισης και εργασίας, αλλά και την επεισοδιακή, τη βραχύχρονη και άλλα είδη 

μνήμης. Η εν λόγω δοκιμασία βασίζεται στην αυθόρμητη τάση των επίμυων να 

εξερευνούν καινοφανή ερεθίσματα και ως εκ τούτου, αποτελεί μία μη-παρεμβατική 

διαδικασία η οποία δεν βασίζεται σε μάθηση μέσω ενίσχυσης ή τιμωρίας και 

επομένως, τα αποτελέσματα που παίρνουμε μπορούν πιο εύκολα να συγκριθούν με 

αυτά αντίστοιχων δοκιμασιών μνήμης αναγνώρισης σε ανθρώπους. 

Εικόνα 18:  Προοδευτική μάθηση της θέσης της πλατφόρμας στον υδάτινο λαβύρινθο 

 



Στη βασική της μορφή, η δοκιμασία αυτή διαρκεί τρεις μέρες και λαμβάνει 

χώρα σε ένα κουτί από Plexiglas διαστάσεων 40Χ40Χ40. Κατά τις δύο πρώτες μέρες 

κάθε ζώο εισάγεται 

στο κουτί, χωρίς 

κανένα αντικείμενο, 

έτσι ώστε να συνηθίσει 

το περιβάλλον 

(accommodation).  

 

Εικόνα 19: Σχηματική απεικόνιση της πειραματικής διαδικασίας της 
Δοκιμασίας Αναγνώρισης Αντικειμένου 

 

 

 

Την τρίτη μέρα εισάγεται στο κουτί, την πρώτη φορά, παρουσία δύο όμοιων 

αντικειμένων (π.χ. δύο μπουκαλιών μπύρας) και τη δεύτερη φορά, με το ένα από 

αυτά τα δύο αντικείμενα να έχει αντικατασταθεί από ένα νέο (Εικόνα 19).  

Καταγράφεται ο χρόνος για τον οποίο το ζώο εξερευνά τόσο το παλιό/οικείο, όσο και 

το νέο αντικείμενο. Θεωρούμε ότι ο επίμυς εξερευνά ένα αντικείμενο όταν είναι 

στραμμένο προς αυτό και το προσεγγίζει σε απόσταση δύο εκατοστών ή λιγότερο. 

Ακολούθως,  υπολογίζεται ο Δείκτης Διάκρισης (Discrimination Index) ως το πηλίκο 

της διαφοράς του χρόνου εξερεύνησης του νέου αντικειμένου από το χρόνο 

εξερεύνησης του παλιού, προς το άθροισμα του χρόνου εξερεύνησης του παλιού και 

του νέου αντικειμένου (Δείκτης Διάκρισης = Νέο-Παλιό/Παλιό+Νέο). Εάν ο Δείκτης 

Διάκρισης είναι θετικός αριθμός τότε το ζώο θυμάται το παλιό, γνώριμο αντικείμενο 

και περνά περισσότερο χρόνο εξερευνώντας το νέο.  

Ο χρόνος που θα περάσει από την έκθεση του ζώου στα δύο όμοια ερεθίσματα 

έως την επόμενη εισαγωγή στο κουτί και στην έκθεση στο οικείο και νέο αντικείμενο, 

καθορίζει το είδος της μνήμης που ελέγχουν οι πειραματιστές. Αν η δεύτερη 

εισαγωγή γίνει, για παράδειγμα,  μετά από 5 λεπτά ,τότε ελέγχεται η μνήμη εργασίας, 

ενώ αν γίνει μετά από καθυστέρηση μίας ώρας ελέγχεται η βραχύχρονη μνήμη κ.ο.κ. 

Η επίδοση στη Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου επηρεάζεται αρνητικά 

όταν υπάρχει βλάβη στον έσω κροταφικό λοβό (Bear, Connors & Paradiso 2007). Για 

αυτό το λόγο υποτέθηκε αρχικά ότι η μνήμη αναγνώρισης εξαρτάται από τον 

ιππόκαμπο, την αμυγδαλή και τον ρινικό φλοιό (rhinal cortex), ο οποίος είναι μία 

περιοχή κοντά στην περιοχή του ιπποκάμπου (Εικόνα 20). Αργότερα, όταν 

εξετάστηκαν περιπτώσεις με πιο επιλεκτικές βλάβες, φάνηκε ότι η αμυγδαλή, στην 

πραγματικότητα, δεν επηρεάζει τη μνήμη αναγνώρισης. Σε τέτοιου είδους δοκιμασίες, 



ο ρινικός φλοιός φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο τον οποίο οι ερευνητές 

επιχειρούν να ξεκαθαρίσουν και να συγκεκριμενοποιήσουν. Ο ρινικός φλοιός 

αποτελείται από τον ενδορινικό και περιρινικό φλοιό (entorhinal, perirhinal cortex) 

που ενδέχεται να έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες και ρόλους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 20: σχηματική αναπαράσταση του 
ιπποκάμπου και των γειτονικών περιοχών 
του. 



5.4. Εξαρτημένη Μάθηση του Φόβου (Fear Conditioning) 

 

 

 Η Εξαρτημένη Μάθηση του Φόβου είναι μία μορφή μάθησης κλασικής 

εξάρτησης (Classical Conditioning). Η κλασική εξάρτηση μελετήθηκε αρχικά, στις 

αρχές  του 20ου αιώνα από τον Ρώσο φυσιολόγο Ivan Pavlov (1849-1936). Αυτό που 

ουσιαστικά έδειξε ο Pavlov και το οποίο αποτελεί την ουσία της κλασικής εξάρτησης 

ήταν ότι ένα ουδέτερο ερέθισμα (π.χ. ένας ήχος) όταν συνδέεται με ένα ανεξάρτητο 

ερέθισμα (π.χ. τροφή) μπορεί να προκαλέσει από μόνο του μία συμπεριφορά 

παρόμοια με αυτήν που προκαλεί το ανεξάρτητο ερέθισμα. Η σύνδεση αυτή μεταξύ 

του Εξαρτημένου Ερεθίσματος (ΕΕ) και του Ανεξάρτητου (ΑΕ) συμβαίνει με τη 

χρονική σύμπτωση, ή καλύτερα χρονική γειτνίαση, των δύο ερεθισμάτων. 

Είναι γνωστά τα πειράματα του Pavlov κατά τα οποία, λίγο πριν τοποθετηθεί 

τροφή στο στόμα ενός σκύλου ακούγονταν ένα κουδούνισμα. Μετά από μερικές 

επαναλήψεις κουδούνισμα-τροφή, το κουδούνισμα από μόνο του προκαλούσε 

έκκριση σιέλου στο σκύλο. Έτσι, το κουδούνισμα που αποτελεί φυσιολογικά ένα 

ουδέτερο ερέθισμα έχει μετατραπεί τελικά, σε ένα ΕΕ το οποίο προκαλεί μία 

αντανακλαστική συμπεριφορά και ονομάζεται εξαρτημένη αντίδραση (ΕΑ). Αυτό που 

έγινε φανερό από τα πειράματα του Pavlov και έχει μεγάλη σημασία, είναι ότι μία 

έμφυτη συμπεριφορά (π.χ. έκκριση σιέλου) μπορεί να προκληθεί από ερεθίσματα 

(π.χ. ήχος) τα οποία, υπό φυσιολογικές, συνθήκες δεν έχουν σχέση με αυτήν την 

έμφυτη συμπεριφορά (Βοσνιάδου 2001). 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες παραγράφους, η Εξαρτημένη 

Μάθηση Φόβου είναι μία διαδικασία κατά την οποία ένα ουδέτερο, για τον 

οργανισμό, ερέθισμα (συνήθως ήχος) 

συνδέεται με ένα επώδυνο ερέθισμα 

(συνήθως κάποιο ηλεκτρικό σοκ). Έτσι, 

το ουδέτερο ερέθισμα, το οποίο σε 

κανονικές συνθήκες δεν προκαλεί καμία 

αντίδραση, μετατρέπεται σε ΕΕ και 

προκαλεί αντίδραση φόβου ακόμη και αν  

δεν ακολουθείται από σοκ (Εικόνα 21). 

Εικόνα 21:  το νόημα ενός ουδέτερου  

ερεθίσματος αλλάζει μετά από τη χρονική 

γειτνίασή του με ένα επώδυνο ερέθισμα. Οι σχέσεις οι συνδέσεις μεταξύ των 

αναπαραστάσεων αλλάζουν και από ουδέτερες (άσπροι κύκλοι) αποκτούν καινούριο νόημα 

(πράσινοι κύκλοι) για τον οργανισμό. 



 

 Η διαδικασία μάθησης αυτή έχει χρησιμοποιηθεί σε ποικίλα είδη, από ασπόνδυλους 

οργανισμούς μέχρι τον άνθρωπο και έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί μια εξαιρετικά 

διατηρημένη εξελικτικά αντίδραση. Ένα διαδεδομένο πρωτόκολλο της Εξαρτημένης 

Μάθησης του Φόβου χρησιμοποιείται σε τρωκτικά και συγκεκριμένα σε επίμυς. 

Ανάλογα με την ένταση του επώδυνου 

ερεθίσματος μπορούν να μοντελοποιηθούν 

μέσω των ζωικών αυτών μοντέλων 

διαφορετικές καταστάσεις. Για παράδειγμα, 

εάν δοθεί στα ζώα ένα εξαιρετικά δυνατό σοκ, 

οι ερευνητές μπορούν να έχουν στη διάθεσή 

τους ένα μοντέλο για τη μελέτη του 

Μετατραυματικού Στρες (PTSD).  

Στους επίμυς η εξαρτημένη αντίδραση 

φόβου εκδηλώνεται με συμπεριφορά 

ακινητοποίησης ή παγώματος του ζώου 

(freezing) που περιγράφεται ως κατάργηση 

κάθε κίνησης πέραν της αναπνοής και 

αποτελεί έναν αξιόπιστο δείκτη φόβου σε 

τρωκτικά.  

 

Εικόνα 22: Σχηματική περιγραφή της 

Εξαρτημένης Μάθησης του Φόβου 

μέσω στοιχείων (Cued Fear Conditioning) 

 

Υπάρχουν πολλά πρωτόκολλα εξαρτημένης Μάθησης για επίμυς με κυριότερα 

αυτό της Εξαρτημένης Μάθησης του Φόβου βάσει στοιχείων (Cued Fear 

Conditioning) και βάσει πλαισίου (Contextual Fear Conditioning). Στην πρώτη 

περίπτωση, επιδιώκεται ο έλεγχος της μάθησης και μνήμης της σύνδεσης του 

επώδυνου ερεθίσματος (σοκ προερχόμενο από το μεταλλικό αγώγιμο πλέγμα που 

αποτελεί το δάπεδο του ειδικά σχεδιασμένου  θαλάμου) (Εικόνα 22) με το ειδικό 

ακουστικό ερέθισμα σε αλλαγμένο, συνήθως, περιβάλλον έτσι ώστε να εξασφαλιστεί 

ότι την αντίδραση του παγώματος την προκαλεί ο ήχος μόνο και όχι η ανάμνηση του 

περιβάλλοντος στο οποίο έλαβε χώρα το σοκ. Στη δεύτερη περίπτωση, επιδιώκεται ο 

έλεγχος της μάθησης της σύνδεσης μεταξύ σοκ και περιβάλλοντος και για το λόγο 

αυτό το περιβάλλον διατηρείται ίδιο και δεν υπάρχει κάποιο άλλο ουδέτερο ερέθισμα.  



Αξίζει να αναφερθεί ότι η Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Στοιχείων 

αποτελεί μία πιο ισχυρή μορφή εξαρτημένης μάθησης. Γενικά, η μορφή μάθησης 

αυτή είναι τόσο ισχυρή που αρκεί μία μόνο σύνδεση (pairing) μεταξύ τόνου και σοκ 

είναι ικανή να προκαλεί αντίδραση φόβου στα ζώα για όλη την υπόλοιπη ζωή τους (1-

2 χρόνια) (Fanselow & Gale 2003). 

 Μέσα από το έργο των LeDoux, Fanselow και Anagnostaras αναδύεται ο ρόλος 

σημαντικών νευρανατομικών δομών οι οποίες συμμετέχουν  στην εν λόγω διαδικασία 

και συγκεκριμένα ο ρόλος της αμυγδαλής στην ρύθμιση του φόβου και του 

ιπποκάμπου στον έλεγχο του πλαισίου ερεθισμάτων στο οποίο έλαβε χώρα ένα 

γεγονός, ικανό να προκαλέσει φόβο. Μελέτες με εντοπισμένες βλάβες σε 

πειραματόζωα, έδειξαν πως οι δύο τύποι κλασσικής εξάρτησης φόβου παρουσιάζουν 

πιθανώς διαφορετικό νευροανατομικό υπόστρωμα (Wehner & Radcliffe 2004). Η 

κλασική εξάρτηση φόβου βάσει στοιχείων ακολουθεί ένα μονοπάτι από τον θάλαμο 

προς την έξω αμυγδαλή, ενώ η κλασσική εξάρτηση φόβου βάσει πλαισίου απαιτεί 

τόσο την αμυγδαλή όσο και τον ιππόκαμπο, καθώς το περιεχόμενο του πλαισίου 

μεταδίδεται από τον ιππόκαμπο στο βασικό και τον παραπληρωματικό βασικό 

πυρήνα της αμυγδαλής. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές φαίνεται να συμφωνούν 

πλέον ότι στην Εξαρτημένη Μάθηση βάσει Στοιχείων κεντρικό ρόλο παίζει ο πλάγιος 

πυρήνας της αμυγδαλής (Lateral nucleus), ενώ στην Εξαρτημένη Μάθηση βάσει 

Πλαισίου σημαντικό ρόλο παίζει ο βασικός έξω πυρήνας της αμυγδαλής (Basolateral 

Amygdala), αλλά και ο ιππόκαμπος (Calandreau et al. 2005, Goosens & Maren 2001, 

Maren 2003, Chapman et al. 2003). 

Στη διαδικασία της Εξαρτημένης Μάθησης Φόβου βάσει Πλαισίου θεωρείται 

πως νευροβιολογικά, εμπλέκονται οι υποδοχείς NMDA, πρωτεϊνικές κινάσες και 

πρωτεινοσύνθεση αλλά και ενήλικη νευρογένεση εντοπιζόμενη στον ιππόκαμπο. Η 

κλασσική εξάρτηση φόβου αποτελεί συνεπώς ένα συμπεριφορικό μοντέλο κατάλληλο 

για την μελέτη της εξαρτώμενης από την εμπειρία νευρικής πλαστικότητας (Εικόνα 

23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 23: Η πλαστικότητα είναι μία απαιτούμενη ιδιότητα για την Εξαρτημένη Μάθηση 

του Φόβο. (a) Εξάρτηση Φόβου Παβλοβιανού τύπου. Στην Εξάρτηση Φόβου με συμμετοχή 

ακουστικού ερεθίσματος, ένας τόνος (ουδέτερο ερέθισμα) συμπίπτει χρονικά με ένα σοκ στα 

άκρα (ερέθισμα αποστροφής). Ο επίμυς μαθαίνει ότι ο τόνος προβλέπει το σοκ και 

επιδεικνύει κατάλληλες βιολογικά αντιδράσεις φόβου με μόνο την παρουσίαση του τόνου. Η 

κυριότερη από αυτές τις αντιδράσεις είναι η ακινητοποίηση (freezing) (το σταμάτημα κάθε 

κίνησης εκτός της αναπνοής). (b) Η πλαστικότητα που σχετίζεται με μνήμη και μάθηση του 

φόβου προϋποθέτει την ύπαρξη AMPA υποδοχέων σε ένα μεγάλο τμήμα του νευρωνικού 

δικτύου. Μία ετικέτα πλαστικότητας - 'plasticity tag' (AMPA υποδοχείς-πράσινο χρώμα) 

χρησιμοποιήθηκε για να δείξει ότι οι υποδοχείς AMPA που περιέχουν GluR1 συναντώνται στις 

συνάψεις του θαλάμου με την αμυγδαλή μετά την Εξαρτημένη Μάθηση του φόβου με 

συμμετοχή ακουστικού ερεθίσματος. Ένας φραγμός πλαστικότητας - 'plasticity block' 

(υπομονάδα του υποδοχέα AMPA- κόκκινο χρώμα) εμποδίζει την εισαγωγή των υποδοχέων 

AMPA που περιέχουν GluR1 μετά την Εξαρτημένη Μάθηση του φόβου με συμμετοχή 

ακουστικού ερεθίσματος  και κατά συνέπεια, εμποδίζει τη μάθηση της προβλεπτικής 

σύνδεσης μεταξύ του τόνου και του σοκ.  

 

5.5. Ανυψωμένος Λαβύρινθος Σχήματος «+» (Elevated Plus Maze) 

 

Πρόκειται για μία δοκιμασία που βασίστηκε στις ιδέες του Montgomery 

(1958), αργότερα αναπτύχθηκε από τους Handley και Mithani (1984) και 

τελειοποιήθηκε από τους Pellow et al. (1985) για να ελέγξει το μέγεθος του άγχους σε 

τρωκτικά. Βασίζεται στη γνωστική σύγκρουση μεταξύ δύο εγγενών τάσεων των 

τρωκτικών: i) την τάση να αποφεύγουν και να αποστρέφονται τα ανοιχτά και 

εκτεθειμένα μέρη  και ii) την τάση τους να εξερευνούν ένα νέο περιβάλλον. Είναι 

ένας λαβύρινθος σχήματος «+» υπερυψωμένος από το έδαφος 40-60 εκατοστά. Τα 

δύο οριζόντια σκέλη του λαβυρίνθου είναι κλειστά, με τοιχώματα στις άκρες τους, 

ενώ τα άλλα δύο κάθετα σκέλη, είναι ανοιχτά, χωρίς τοιχώματα (Εικόνα 24). Τα 

ανοιχτά, χωρίς τοιχώματα, σκέλη του λαβυρίνθου αποτελούν τα μέρη που προκαλούν 



φόβο και άγχος στα ζώα. Αντίθετα, τα κλειστά σκέλη αποτελούν τα μέρη του 

λαβυρίνθου στα οποία τα ζώα νιώθουν ασφάλεια. 

 Συνήθως, το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται περιλαμβάνει την εισαγωγή 

κάθε ζώου στο λαβύρινθο μία φορά για 5 λεπτά, κατά τα οποία μετρώνται ως 

εξαρτημένες μεταβλητές: ο αριθμός των εισόδων και ο χρόνος παραμονής  σε 

ανοικτά σκέλη, ο αριθμός των εισόδων και ο χρόνος παραμονής  σε κλειστά σκέλη, 

καθώς και ο χρόνος παραμονής στην κεντρική πλατφόρμα. Ακόμη, ανάλογα με το 

ποια παράμετρο θέλουν να ελέγξουν οι ερευνητές, μπορεί να καταγραφεί ο αριθμός 

των άρσεων, η είσοδος στα άπω μέρη των σκελών, οι στάσεις τεντώματος και οι 

διερευνήσεις, συμπεριφορές σχετιζόμενες με την παρουσία, ή μη,  άγχους στο ζώο. 

Πολύ αγχωμένα ζώα επιδεικνύουν μειωμένο αριθμό εισόδων στα ανοιχτά σκέλη, 

καθώς και μειωμένο χρόνο αναμονής σε αυτά, ενώ ζώα με ελάχιστο ή καθόλου άγχος 

φαίνεται να εξερευνούν με μεγαλύτερη άνεση τα εκτεθειμένα μέρη του λαβυρίνθου. 

 Το πρωτόκολλο αυτό έχει σταθμιστεί με επιτυχία ως προς την συσχέτισή του 

με συμπεριφορικές, φυσιολογικές και φαρμακολογικές παραμέτρους του άγχους. 

Παρουσιάζει ευαισθησία στην αγχολυτική δράση νευροτοξικών βλαβών σε 

σεροτονινεργικούς νευρώνες, στη δράση αγχογόνων φαρμάκων, στην απόσυρση από 

εξαρτησιογόνα φάρμακα και στην δράση της οσμής ζώου, το οποίο στην φύση είναι 

θηρευτής του πειραματοζώου. Αξίζει να αναφερθούν εδώ τα συμπεράσματα μίας 

προσπάθειας ακριβούς προσδιορισμού των ερεθισμάτων που προκαλούν άγχος στα 

ζώα από τους Treit, Menard και Royan (1993). Το ύψος του λαβυρίνθου αυτό καθ’ 

αυτό δε συμβάλει στο φόβο των ζώων, αλλά κάνει τα ανοιχτά μέρη του λαβυρίνθου 

ακόμη πιο εκτεθειμένα. Ο φόβος για τα ανοιχτά μέρη είναι εγγενής και προφανώς 

αναπτύχθηκε για να προστατευτούν τα ζώα από πιθανούς εχθρούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 24: Η πειραματική διάταξη του Ανυψωμένου Λαβυρίνθού σχήματος «+» 



 

Β. Πειραματικό Μέρος 
 
 
 
1. Σκοπός της Εργασίας 
 
 

Οι πρώιμες εμπειρίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 

εγκεφάλου και στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του οργανισμού κατά την 

ενήλικη ζωή. Έτσι, η έκθεση σε εμπειρίες διαφορετικού τύπου κατά τη νεογνική 

ηλικία είναι πιθανό να οδηγήσει στη διαμόρφωση διαφορετικών συμπεριφορικών 

αποκρίσεων κατά την ενήλικη ζωή. Η συστηματική διερεύνηση των συμπεριφορικών 

και μοριακών μηχανισμών που ενέχονται στις μεταβολές αυτές είναι σε θέση να 

δώσει σημαντικές πληροφορίες για την ανάπτυξη και διαμόρφωση των γνωστικών 

διεργασιών. 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζει την ανάπτυξη του 

νεογνικού εγκεφάλου, αλλά και όλη τη μετέπειτα εξέλιξή του, αποτελεί η μητρική 

επαφή. Στην προσπάθεια μελέτης των συμπεριφορικών μηχανισμών της ενίσχυσης ή 

ματαίωσης της μητρικής επαφής κατά τη νεογνική ηλικία μέσα στο πλαίσιο της 

χωρικής μάθησης, αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο βασιζόμενο σε ένα λαβύρινθο 

σχήματος Τ (T-maze) που χρησιμοποιείται σε ενήλικους μυς και επίμυς προκειμένου 

να ελεγχθεί μια ποικιλία συμπεριφορών. Το μοντέλο αυτό είχε ήδη χρησιμοποιηθεί 

σε μια πιλοτική μελέτη το 1976 (Koukkou et al.), χωρίς όμως να διερευνηθούν 

πλήρως οι συμπεριφορικοί, αλλά και μοριακοι, μηχανισμοί που διέπουν τη 

ματαιωτική μη ανταμοιβή. 

Τα αποτελέσματα από προηγούμενες εργασίες, που πραγματοποιήθηκαν στο 

εργαστήριο και αφορούν στο συγκεκριμένο πειραματικό υπόδειγμα, οδήγησαν στο 

διαχωρισμό των μνημονικών συστημάτων που εμπλέκονται στη μάθηση με χρήση της 

μητρικής επαφής ως ενισχυτικό ερέθισμα (ανταμοιβή), είτε της άρνησής της ως μη 

ενισχυτικό ερέθισμα (ματαιωτική μη ανταμοιβή ή ματαίωση). Συγκεκριμένα, για την 

πειραματική ομάδα, στην οποία δεν επιτρέπεται η επαφή με τη μητέρα, η 

συνεχόμενη ματαίωση είχε ως αποτέλεσμα αυξημένο χρόνο εύρεσης του κλουβιού 

της μητέρας και μειωμένη ταχύτητα προσέγγισης του κλουβιού κατά τη διαδικασία 

εκπαίδευσης. Επίσης, κατά τη δοκιμασία ελέγχου μνήμης απουσία των ερεθισμάτων 

που παρέχει η μητέρα, η ματαιωτική μη ανταμοιβή οδήγησε σε αυξημένη προτίμηση 

του εναρκτήριου βραχίονα του λαβύρινθου. Φαίνεται, ότι η εμπειρία άρνησης της 

επαφής με τη μητέρα οδήγησε σε ένα συμπεριφορικό πρότυπο προσέγγισης-



αποφυγής. Έτσι λοιπόν, η παραμονή των πειραματόζωων στον εναρκτήριο βραχίονα 

του λαβύρινθου κατά τη δοκιμασία ελέγχου μνήμης απουσία των ερεθισμάτων της 

μητέρας φαίνεται ότι αποτελεί μια ενεργή ανασταλτική συμπεριφορά και όχι ένδειξη 

λήθης. Αντίθετα με τις συνέπειες της μη ανταμοιβής, όπου η έκφραση της μνήμης 

φαίνεται να είναι άμεσα εξαρτώμενη από την περιβαλλοντική ομοιότητα, η 

συμπεριφορά προσέγγισης των πειραματόζωων που είχαν εκτεθεί στη συνεχόμενη 

ενίσχυση φαίνεται να εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της μάθησης συνήθειας ή μάθησης 

απόκρισης, δηλαδή ένα είδος διαδικαστικής μνήμης (procedural type of memory), 

και να προκαλεί «καθήλωση» της συμπεριφοράς σε ένα συγκεκριμένο κινητικό 

πρότυπο ως μέσο επίλυσης της δοκιμασίας.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να ελεγχθούν οι μακροχρόνιες συνέπειες 

της εκπαίδευσης, είτε υπό ματαίωση, είτε υπό ενίσχυση. Δεδομένης της επίδρασης 

των πρώιμων εμπειριών στην μετέπειτα ενήλικη συμπεριφορά, θελήσαμε να 

ερευνήσουμε αν υπάρχουν διαφορές στην επίδοση των ζώων σε διαφορετικά έργα 

κατά την ενήλικο ζωή, ανάλογα με το είδος της νεογνικής εμπειρίας την οποία έχουν 

λάβει. Για το λόγο αυτό, η επιλογή των δοκιμασιών έγινε με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε 

να ελεγχθούν διαφορετικοί τύποι μάθησης και μνήμης. Πιο συγκεκριμένα, επιλέξαμε 

τον Υδάτινο Λαβύρινθο κατά Morris για να ελέγξουμε πιθανές διαφορές στη χωρική 

μάθηση και μνήμη, τη Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου για να ελέγξουμε τη 

βραχυπρόθεσμη μνήμη αναγνώρισης, την Εξαρτημένη Μάθηση του Φόβου για την 

εκτίμηση της άδηλης συνειρμικής συγκινησιακής μνήμης, τον Υπερυψωμένο 

Λαβύρινθο σχήματος «+» για να εκτιμηθούν πιθανές διαφορές στο βαθμό άγχους 

των ζώων και η αφόδευση ως δείκτης των συγκινησιακών αντιδράσεων των επίμυων.  

Επίμυς που είχαν εκτεθεί σε ματαίωση ή ενίσχυση κατά τις μεταγεννητικές 

ημέρες 10-13, μετά την ενηλικίωσή τους, χωρίστηκαν σε ομάδες και εκτέθηκαν στις 

δοκιμασίες που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2. Υλικά και Μέθοδοι 
 
 

2.1. Πειραματόζωα 
 
 
Τα πειραματόζωα που χρησιμοποιήθηκαν σε όλα τα 

πειράματα της παρούσας μελέτης ήταν επίμυς στελέχους 

Wistar, που ανατράφηκαν στην αποικία πειραματόζωων 

του εργαστηρίου Βιολογίας- Βιοχημείας του τμήματος 

Νοσηλευτικής. Οι επίμυς του στελέχους wistar αποτελούν 

ένα ετερόμικτο στέλεχος αλφικών επιμύων που ανήκουν στο 

είδος Rattus norvegicus. Το εν λόγω στέλεχος αναπτύχθηκε 

στο Ίδρυμα Wistar με σκοπό να χρησιμοποιηθεί για έρευνα 

βιολογικού και ιατρικού περιεχομένου, και αποτελεί το πρώτο στέλεχος που 

αναπτύχθηκε για να υπηρετήσει το σκοπό αυτό σε μια περίοδο που όλα τα 

εργαστήρια χρησιμοποιούσαν μυς του είδους Mus musculus ως πειραματόζωα. Τα 

στελέχη αυτά χαρακτηρίζονται από φαρδύ κεφάλι, μακριά αυτιά και από  ουρά, το 

μήκος της οποίας δεν υπερβαίνει το μήκος του σώματος.  Τα στελέχη   Sprague 

Dawley  και Long-Evans αναπτύχθηκαν από το στέλεχος Wistar.  

Για την απόκτηση των νεογνών, θηλυκοί και αρσενικοί επίμυες (θηλυκοί: 

αρσενικοί = 1:1) τοποθετήθηκαν σε κοινά κλουβιά για περίπου 10 ημέρες. Κατόπιν, οι 

αρσενικοί επίμυς απομακρύνθηκαν, ενώ η κάθε υποψήφια μητέρα τοποθετήθηκε σε 

ξεχωριστό κλουβί, όπου και παρέμεινε μόνη της για το υπόλοιπο της κύησης (κύηση 

22 ημερών). Η ημέρα του τοκετού θεωρήθηκε ως ημέρα 0 μετά τη γέννηση (P0). Από 

την Ρ0 μέχρι την Ρ10, η οποιαδήποτε επαφή με τα ζώα μειώθηκε στο ελάχιστο για 

αποφυγή δημιουργίας στρεσογόνων συνθηκών που θα επηρέαζαν την πειραματική 

διαδικασία. 

 Η πειραματική διαδικασία νεογνικής έκθεσης σε ματαίωση ή σε ενίσχυση 

πραγματοποιήθηκε με πειραματόζωα ηλικίας 10 έως 13 ημερών. Τα ζώα αυτά μετά 

το τέλος της νεογνικής εκπαίδευσης (P10-P13) τοποθετήθηκαν σε κλουβιά μαζί με τη 

μητέρα τους μέχρι τον απογαλακτισμό, ο οποίος λαμβάνει χώρα κατά την 21η 

μεταγεννητική ημέρα και περιλαμβάνει την απομάκρυνση της μητέρας. Έπειτα, 

τοποθετήθηκαν σε κλουβιά ανάλογα με το φύλο τους και κρατήθηκαν εκεί μέχρι να 

ενηλικιωθούν. Οι επίμυς θεωρούνται ενήλικοι γύρω στην ηλικία των τριών μηνών. 

Μετά την ενηλικίωσή τους, τα ζώα χωρίστηκαν σε ομάδες που αποτελούνταν από 



αρσενικούς και θηλυκούς επίμυς, που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση και 

υπό ματαίωση, και υποβλήθηκαν στις εξής συμπεριφορικές δοκιμασίες: Υδάτινος 

Λαβύρινθος κατά Morris, Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου, Ανυψωμένος 

Λαβύρινθος σχήματος «+» και Εξαρτημένη Μάθηση του Φόβου. 

Οι συνθήκες διαβίωσης των πειραματόζωων ήταν σταθερές και ελεγχόμενες, με 

σταθερή θερμοκρασία 24ΟC και σταθερό κύκλο φωτισμού (8:00- 20:00 φως και 

20:00- 8:00 σκοτάδι). Τα πειραματόζωα είχαν ad libitum πρόσβαση σε τροφή και 

νερό.  

 
 
 

 
2.2. Πειραματική Διαδικασία Νεογνικής Εκπαίδευσης: Έκθεση υπό 

συνεχόμενη ματαίωση ή υπό συνεχόμενη ενίσχυση 
 
 
 
Η εκπαίδευση υπό συνεχόμενη ματαίωση ή συνεχόμενη ενίσχυση 

πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας έναν λαβύρινθο σχήματος Τ (Τ-maze) 

προσαρμοσμένο στο  μέγεθος των νεογνών επίμυων. Το κουτί έναρξης  (start box) 

του λαβυρίνθου είχε διαστάσεις 8 x 6 εκατοστά και οδηγούσε άμεσα, χωρίς την 

παρεμβολή κάποιου διαχωριστικού, σε δύο βραχίονες οι οποίοι οδηγούσαν σε δύο 

ξεχωριστά κλουβιά. Συγκεκριμένα, ο δεξιός βραχίονας του λαβυρίνθου οδηγούσε σε 

ένα κλουβί με διαστάσεις 30 x 22 εκατοστά, στρωμένο με ροκανίδι, μέσα στο οποίο 

βρισκόταν η μητέρα των νεογνών. Ο αριστερός βραχίονας του λαβυρίνθου οδηγούσε 

σε ένα δεύτερο κλουβί, ίδιων διαστάσεων με το πρώτο, στρωμένο επίσης με ροκανίδι, 

μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα άλλο θηλυκό ζώο. Το πλάτος των δύο βραχιόνων ήταν 

7 εκατοστά ενώ το μήκος τους ήταν συνολικά 70 εκατοστά, το οποίο αντιστοιχούσε 

σε 30 εκατοστά για κάθε βραχίονα και 10 εκατοστά για την περιοχή που αποτελούσε 

την άμεση προέκταση του κουτιού έναρξης. Στο τέλος του δεξιού βραχίονα μια μικρή 

ανασυρόμενη θυρίδα με διαστάσεις 9 x 11 εκατοστά οδηγούσε στο εσωτερικό του 

κλουβιού της μητέρας.  
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Εικόνα Β.1.: Σχηματική κάτοψη της πειραματικής διάταξης για τη μελέτη της επίδρασης της 
ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στη μάθηση και μνήμη. 



 

 

 Για την εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκαν αρσενικά και θηλυκά πειραματόζωα 

ηλικίας 10-13 ημερών. Ως πρώτη μεταγεννητική ημέρα (postnatal day 1, P1) ορίσθηκε 

η πρώτη ημέρα μετά τη γέννηση των ζώων. Πριν από τη γέννησή τους, όλα τα 

πειραματόζωα κάθε γέννας, κατατάσσονταν τυχαία σε μία από τις δύο κατηγορίες 

(ματαίωση ή ενίσχυση). 

 Τα πειραματόζωα που εκτέθηκαν στη συνεχόμενη ενίσχυση, υποβλήθηκαν σε 

δέκα δοκιμασίες καθημερινά (σύνολο 40 δοκιμασίες για τις τέσσερις ημέρες 

εκπαίδευσης). Αρχικά,  η μητέρα των πειραματόζωων απομακρυνόταν από το κλουβί 

μέσα στο οποίο διαβίωνε με τα νεογνά και τοποθετούνταν στο δεξιό κλουβί της 

πειραματικής διάταξης του λαβυρίνθου σε σχήμα Τ. Στη συνέχεια, όλα τα ζώα της 

γέννας τοποθετούνταν επίσης στο δεξιό κλουβί της πειραματικής διάταξης. Έπειτα, 

με τη σειρά, κάθε νεογνό τοποθετούνταν στο κουτί έναρξης του λαβυρίνθου και 

παρέμενε σε αυτόν για 60 δευτερόλεπτα. Όταν το πειραματόζωο έβρισκε το κλουβί 

της μητέρας, η θυρίδα του κλουβιού άνοιγε και το πειραματόζωο έμπαινε μέσα στο 

κλουβί. Τη χρονική στιγμή εύρεσης του κλουβιού της μητέρας η καταγραφή των 

συμπεριφορικών δεδομένων σταματούσε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μη- εύρεσης του 

κλουβιού, η καταγραφή των συμπεριφορικών δεδομένων σταματούσε αμέσως μετά 

την ολοκλήρωση των 60 δευτερολέπτων και ο πειραματιστής οδηγούσε με απαλές 

κινήσεις το πειραματόζωο στην είσοδο του κλουβιού της μητέρας. Εκεί η θυρίδα 

άνοιγε και το ζώο έμπαινε μέσα στο κλουβί. Στη συνέχεια, ο πειραματιστής έπαιρνε 

το επόμενο πειραματόζωο από το κλουβί της διάταξης και το τοποθετούσε στο κουτί 

έναρξης. Μετά το τέλος κάθε δοκιμασίας ο λαβύρινθος καθαριζόταν με διάλυμα 

αιθυλικής αλκοόλης προκειμένου να απομακρυνθούν οσμές που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από τα πειραματόζωα προκειμένου να προσανατολιστούν στο 

χώρο. Όταν όλα τα πειραματόζωα είχαν εκτεθεί στην πρώτη διαδικασία με τον ίδιο 

τρόπο εκτίθονταν και στη δεύτερη κ.ο.κ. Στο τέλος των δέκα δοκιμασιών, η μητέρα 

των πειραματόζωων και αμέσως μετά τα πειραματόζωα, επέστρεφαν στο κλουβί 

διαβίωσής τους και στο δωμάτιο των πειραματόζωων. 

 Τα πειραματόζωα που εκτέθηκαν στη συνεχόμενη ματαίωση υποβάλλονταν 

σε 10 δοκιμασίες καθημερινά (σύνολο 40 δοκιμασίες για τις 4 ημέρες εκπαίδευσης). 

Όπως και στη συνθήκη της συνεχόμενης ενίσχυσης, αρχικά η μητέρα των 

πειραματόζωων και στη συνέχεια τα νεογνά τοποθετούνταν στο κλουβί της 

πειραματικής διάταξης. Στη συνέχεια, κάθε πειραματόζωο τοποθετούνταν στο κουτί 

έναρξης του λαβυρίνθου και υποβαλλόταν σε δέκα συνεχόμενες δοκιμασίες. Όταν το 

πειραματόζωο έβρισκε το κλουβί της μητέρας, η θυρίδα που οδηγούσε στο  κλουβί 



παρέμενε κλειστή και το νεογνό παρέμενε σε αυτό το σημείο για 20 δευτερόλεπτα. 

Αμέσως μετά, ο πειραματιστής επέστρεφε το πειραματόζωο στο κουτί έναρξης του 

λαβυρίνθου όπου υποβαλλόταν στην επόμενη διαδικασία. Όπως και στη συνθήκη της 

συνεχόμενης ενίσχυσης, η διάρκεια της δοκιμασίας ήταν 60 δευτερόλεπτα. Όταν το 

πειραματόζωο έβρισκε το κλουβί η καταγραφή των συμπεριφορικών δεδομένων 

σταματούσε και άρχιζε η περίοδος αναμονής 20 δευτερολέπτων εμπρός από την 

κλειστή θυρίδα του κλουβιού της μητέρας. Σε κάθε περίπτωση, αν το πειραματόζωο 

δεν κατάφερνε να βρει το στόχο (κλουβί της μητέρας) μέσα στο διαθέσιμο χρόνο των 

60 δευτερολέπτων, οδηγούνταν μέχρι εκεί από τον πειραματιστή και παρέμενε εκεί 

για 20 δευτερόλεπτα. Στο τέλος των δέκα συνεχόμενων δοκιμασιών ο πειραματιστής 

απομάκρυνε το ζώο από το λαβύρινθο και το επέστρεφε στο κλουβί της μητέρας μέσα 

στην πειραματική διάταξη. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης όλων των 

πειραματόζωων, η μητέρα και στη συνέχεια τα νεογνά της επέστρεφαν στο κλουβί 

διαβίωσής τους.  

 Σημειώνεται ότι στη συνθήκη της ματαίωσης, η θυρίδα παρέμενε κλειστή, 

ενώ παράλληλα υπήρχε η προσθήκη ενός δεύτερου συρμάτινου πλέγματος, μπροστά 

από αυτή. Η τροποποίηση αυτή έγινε προκειμένου να αυξηθεί η απόσταση μεταξύ 

κλουβιού και πειραματόζωου στην άκρη του βραχίονα (2 εκατοστά), με σκοπό την 

απουσία απτικών  ερεθισμάτων από τη μητέρα προς το νεογνό. Γίνεται αντιληπτό ότι 

το πειραματόζωο κατά τη διάρκεια της έκθεσής του στο λαβύρινθο δεν είχε οπτικά ή 

απτικά ερεθίσματα από τη μητέρα που να το οδηγούν προς το κλουβί. Τα οπτικά 

ερεθίσματα απουσίαζαν καθώς οι επίμυς στελέχους Wistar  έχουν τα μάτια τους 

κλειστά έως και τη 13η μεταγεννητική ημέρα (ανοίγουν τα μάτια τους κατά την 14η 

μεταγεννητική ημέρα). Αν και δεν υπήρχε δυνατότητα ελέγχου της συμβολής των 

εξωτερικών ερεθισμάτων στη συμπεριφορά του πειραματόζωου, φαίνεται ότι ο 

προσανατολισμός γινόταν βάσει ιδιοδεκτικών ερεθισμάτων, πιθανόν από τα 

τοιχώματα του λαβυρίνθου καθώς και μέσω οσφρητικών και ακουστικών 

ερεθισμάτων από τη μητέρα. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2.3. Συμπεριφορικές Δοκιμασίες κατά την Ενήλικο Ζωή 
 
 
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, όταν οι επίμυς ενηλικιώθηκαν, υποβλήθηκαν 

σε τέσσερις δοκιμασίες για να εκτιμηθούν διαφορετικές πλευρές της συμπεριφοράς 

τους. Οι δοκιμασίες που επιλέχθηκαν είναι από τις πιο διαδεδομένες και αποδεκτές 

από την επιστημονική κοινότητα και ως εκ τούτου έχουν δημιουργηθεί παραλλαγές 

τους και πολλά διαφορετικά πρωτόκολλα για την καθεμία. Σε προηγούμενες 

παραγράφους (Θεωρητικό Μέρος) έχουν λεχθεί κάποια γενικά χαρακτηριστικά των 

δοκιμασιών αυτών, τι ελέγχουν και ποιες εγκεφαλικές περιοχές φαίνεται να 

συμμετέχουν στην εκτέλεση κάθε έργου. Στις επόμενες παραγράφους θα 

περιγραφούν λεπτομερώς τα συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ακολουθήθηκαν για την 

παρούσα εργασία, καθώς και κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά των πειραματικών 

διατάξεων.  

 
 

 
2.3.1. Επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία 

στη χωρική μάθηση και μνήμη κατά την ενήλικη ζωή - 
Υδάτινος λαβύρινθος κατά Morris 

 
 

Χωρική μάθηση κατά  την ενήλικη ζωή 

 

 Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της έκθεσης στη νεογνική εμπειρία της 

ματαίωσης ή της ενίσχυση/ανταμοιβής στη χωρική μάθηση και μνήμη κατά την 

ενηλικίωση, χρησιμοποιήσαμε την πειραματική διάταξη του υδάτινου λαβύρινθου 

κατά Morris, η οποία αποτελεί την πιο διαδεδομένη πειραματική διάταξη που 

χρησιμοποιείται στη μελέτη της χωρικής μάθησης και μνήμης σε τρωκτικά (Εικόνα 

Β.2). Ο υδάτινος λαβύρινθος κατά Morris, αποτελείται από μια κυκλική δεξαμενή η 

οποία γεμίζει με νερό. Δύο με τρία εκατοστά κάτω από την επιφάνεια του νερού , 

τοποθετείται μια πλατφόρμα. Η δοκιμασία απαιτεί από το πειραματόζωο τον 

εντοπισμό της, αόρατης από αυτό, πλατφόρμας.  

 Ο υδάτινος λαβύρινθος που χρησιμοποιήσαμε ήταν μια γαλβανισμένη 

δεξαμενή, τα εσωτερικά τοιχώματα της οποίας ήταν βαμμένα μαύρα, διαμέτρου 140 

εκατοστών. Η δεξαμενή γέμιζε με νερό σε ύψος 30 εκατοστών. Δύο με τρία εκατοστά 



κάτω από την επιφάνεια του νερού βρισκόταν μια αποσπώμενη πλατφόρμα από 

Plexiglas με διαστάσεις 13 x 13 εκατοστά. Λόγω του χρώματος των τοιχωμάτων το 

νερό εμφανιζόταν ως «μαύρο» και η πλατφόρμα δεν ήταν ορατή από τα 

πειραματόζωα κατά την κολύμβηση. Κάθε πειραματόζωο υποβαλλόταν καθημερινά 

για τέσσερις ημέρες σε τέσσερις συνεχόμενες δοκιμασίες διάρκειας 90 

δευτερολέπτων. Σε κάθε μια δοκιμασία το πειραματόζωο απελευθερωνόταν μέσα 

στον υδάτινο λαβύρινθο από μια καινούρια θέση. Εάν το πειραματόζωο έβρισκε την 

πλατφόρμα πριν την ολοκλήρωση των 90 δευτερολέπτων, η καταγραφή των 

συμπεριφορικών δεδομένων σταματούσε και το ζώο παρέμενε για τριάντα 

δευτερόλεπτα πάνω στην επιφάνεια της πλατφόρμας. Έπειτα από κάθε αποτυχημένη 

δοκιμασία, στις περιπτώσεις δηλαδή που το πειραματόζωο δεν έβρισκε την 

πλατφόρμα, η καταγραφή των συμπεριφορικών δεδομένων σταματούσε στα 90 

δευτερόλεπτα και ο πειραματιστής οδηγούσε απαλά το πειραματόζωο στην 

πλατφόρμα όπου παρέμενε για το χρονικό διάστημα των τριάντα δευτερόλεπτων. Σε 

κάθε περίπτωση, μετά την πάροδο των τριάντα δευτερολέπτων πάνω στην 

πλατφόρμα, το πειραματόζωο παρέμενε για άλλα τριάντα δευτερόλεπτα μέσα σε ένα 

κλουβί, αναμένοντας την επόμενη δοκιμασία. Μετά το τέλος των τεσσάρων 

δοκιμασιών το πειραματόζωο επέστρεφε στο κλουβί του, στο δωμάτιο των 

πειραματόζωων.  

Οι παράμετροι της συμπεριφοράς που καταγράφονταν για κάθε δοκιμασία 

ήταν ο χρόνος εύρεσης της πλατφόρμας, η απόσταση που διάνυσε το πειραματόζωο 

μέσα στον υδάτινο λαβύρινθο κατά τη διάρκεια κάθε δοκιμασίας, όπως επίσης και 

όλη η διαδρομή (path) που ακολούθησε το ζώο κατά τα 90 δευτερόλεπτα. 

 

 

Μακρόχρονη χωρική μνήμη κατά  την ενήλικη ζωή 

  

 Ο έλεγχος της χωρικής μνήμης στον υδάτινο λαβύρινθο κατά Morris, 

πραγματοποιείται μέσω μίας και μοναδικής δοκιμασίας 60 δευτερολέπτων για το 

κάθε ζώο, κατά τη διάρκεια της οποίας η πλατφόρμα έχει αφαιρεθεί. Η προτίμηση 

του πειραματόζωου για το τεταρτημόριο στο οποίο βρισκόταν η πλατφόρμα κατά την 

εκπαίδευση αποτελεί το μέτρο που υποδεικνύει την παγίωση και την ικανότητα 

ανάκλησης της μνήμης. Προκειμένου να μελετήσουμε την επίδραση της ματαίωσης ή 

της ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στη μακρόχρονη χωρική μνήμη κατά την 

ενηλικίωση εκθέσαμε τα ίδια πειραματόζωα τα οποία είχαν εκπαιδευθεί στον υδάτινο 

λαβύρινθο σε μια δοκιμασία ελέγχου μνήμης 24 ώρες μετά την ολοκλήρωση της 



εκπαίδευσης. Κατά τον έλεγχο της μακρόχρονης μνήμης τα πειραματόζωα εκτέθηκαν 

σε μία μοναδική δοκιμασία διάρκειας εξήντα δευτερολέπτων. Τα πειραματόζωα 

απελευθερώθηκαν μέσα στον υδάτινο λαβύρινθο από το τεταρτημόριο το οποίο 

βρισκόταν ακριβώς απέναντι από το τεταρτημόριο της πλατφόρμας. Κατά τη 

διάρκεια της δοκιμασίας αυτής η πλατφόρμα είχε αφαιρεθεί. Οι συμπεριφορικές 

παράμετροι που μετρήθηκαν για κάθε πειραματόζωο ήταν ο χρόνος παραμονής και η 

διανυόμενη απόσταση σε κάθε τεταρτημόριο του λαβύρινθου, η συνολική 

διανυόμενη απόσταση και η ταχύτητα κολύμβησης μέσα στον υδάτινο λαβύρινθο και 

η μορφή της διαδρομής. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα Β.2.: Η πειραματική διάταξη του υδάτινου λαβύρινθου κατά Morris.  
Διακρίνονται η θέση της πλατφόρμας και η σειρά των θέσεων απελευθέρωσης των 
πειραματόζωων μέσα στον υδάτινο λαβύρινθο (1, 2, 3, 4). Περιμετρικά του λαβύρινθου είχαν 
τοποθετηθεί διάφορα αντικείμενα (αφίσες, καρέκλες κλπ.) προκειμένου να βοηθήσουν τον 
προσανατολισμό των πειραματόζωων στο χώρο. 

 

 
 

Καταγραφή συμπεριφορικών δεδομένων. 

 

Η καταγραφή των συμπεριφορικών δεδομένων στα πειράματα της νεογνικής 

ματαίωσης, ενίσχυσης, καθώς και της χωρικής μάθησης και μνήμης κατά την 

ενηλικίωση έγινε με τα συστήματα ανάλυσης συμπεριφοράς Ethovision Noldus® 

(Wageningen, Netherlands) 1.9 και 3.0. Το σύστημα ανάλυσης συμπεριφοράς 
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αποτελείται από μια αναλογική κάμερα (Sony CCTV) η οποία συνδέεται με μια κάρτα 

γραφικών (frame grabber), τη λειτουργία της οποίας διαχειρίζεται το λογισμικό 

σύστημα ανάλυσης της συμπεριφοράς Ethovision Noldus® σε έναν υπολογιστή ΙΒΜ 

Pentium 4. Το σύστημα αυτό επιτρέπει τη μετατροπή της αναλογικής εικόνας σε 

ψηφιακή πληροφορία μέσω της διαδικασίας ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας (digital 

image processing). Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη δυνατότητα 

ποσοτικοποίησης δεδομένων, όπως η ταχύτητα κίνησης του πειραματόζωου και η 

διανυόμενη απόσταση κατά τη διάρκεια μιας συμπεριφορικής δοκιμασίας. 

 
 

 
 

2.3.2. Επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία 
στη μνήμη αναγνώρισης κατά την ενήλικη ζωή - Δοκιμασία 
Αναγνώρισης Αντικειμένου  

 
 

 

Με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της ματαίωσης ή της ενίσχυσης που 

συμβαίνει κατά τη νεογνική ηλικία  στη βραχυπρόθεσμη μνήμη αναγνώρισης 

(recognition memory) όπως αυτή έχει διαμορφωθεί στην ενήλικο ζωή, 

χρησιμοποιήθηκε η Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου. Η πειραματική διάταξη 

αυτής της δοκιμασίας αποτελείται από ένα κουτί διαστάσεων 40Χ40Χ40, φτιαγμένο 

από αδιαφανές Plexiglas και ανοιχτό στο επάνω μέρος, έτσι ώστε να είναι εύκολη για 

τον πειραματιστή η τοποθέτηση και η απομάκρυνση των πειραματόζωων, καθώς και 

η παρακολούθησή  τους.  

Το πρωτόκολλο το οποίο ακολουθήθηκε είχε συνολική διάρκεια τρεις ημέρες. 

Κατά την πρώτη ημέρα κάθε επίμυς τοποθετούνταν για 3 λεπτά στο κουτί χωρίς 

κανένα αντικείμενο. Έπειτα από 1 ώρα ο ίδιος επίμυς εισάγονταν για άλλα 3 λεπτά 

στην πειραματική διάταξη, επίσης χωρίς αντικείμενα. Αυτή ακριβώς η διαδικασία 

επαναλαμβανόταν και τη δεύτερη ημέρα. Ουσιαστικά, στις πρώτες δύο ημέρες της 

δοκιμασίας αυτής συντελείται η προσαρμογή (accommodation) των επίμυων στο νέο 

περιβάλλον. Αυτό συμβαίνει έτσι ώστε την τρίτη ημέρα, να υπάρχει όσο το δυνατόν 

λιγότερη επίδραση του παράγοντα του νέου 

περιβάλλοντος στην επίδοση των ζώων. 

Την τρίτη ημέρα κάθε επίμυς τοποθετούνταν στο 

κουτί για 3 λεπτά (πρώτο τρίλεπτο ή Τ1) με δύο καθ’ όλα 

ίδια αντικείμενα. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν δύο 

γυάλινα μπουκάλια μπύρας, χωρίς χάρτινες ετικέτες, για 



να καθαρίζονται εύκολα με διάλυμα αιθανόλης 70%, μετά το τέλος κάθε τρίλεπτου. 

Γενικά, τα αντικείμενα που τοποθετούνται στη δοκιμασία αυτή πρέπει να είναι 

αρκετά μεγάλα και βαριά ώστε να μην μπορούν να μετακινηθούν από τους επίμυς. 

Έπειτα από 1 ώρα, ο ίδιος επίμυς εισαγόταν στο κουτί για άλλα 3 λεπτά (δεύτερο 

τρίλεπτο ή Τ2), αλλά αυτή τη φορά ένα από τα δύο όμοια αντικείμενα είχε 

αντικατασταθεί από ένα νέο αντικείμενο, διαφορετικού σχήματος και υφής. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση, χρησιμοποιήθηκε ένα μεταλλικό κυλινδρικό θερμός 

μικρότερου ύψους από ότι τα μπουκάλια μπύρας. Κάθε αντικείμενο, όπως και τα 

τοιχώματα και το πάτωμα του κουτιού καθαριζόταν προσεκτικά με αιθανόλη μετά 

την έξοδο κάθε επίμυ από την πειραματική διάταξη. 

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τρίλεπτου Τ1 της τρίτης ημέρας, έγινε 

καταγραφή του χρόνου που πέρασε ο κάθε επίμυς εξερευνώντας τα δύο 

πανομοιότυπα αντικείμενα συνολικά. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου τρίλεπτου Τ2 

καταγράφηκε ο χρόνος που πέρασε κάθε επίμυς εξερευνώντας το παλιό/οικείο 

αντικείμενο, καθώς και ο χρόνος που εξερεύνησε το νέο αντικείμενο. Όταν μιλούμε 

για «εξερεύνηση» εννοούμε ότι ο επίμυς είναι στραμμένος προς το αντικείμενο 

απέχοντας από αυτό 2 ή λιγότερα εκατοστά. Ακολούθως, υπολογίστηκε ο Δείκτης 

Διάκρισης (Discrimination Index) ως το πηλίκο: (Νέο-Παλιό)/Νέο+Παλιό 

Αντικείμενο. Αν ο Δείκτης Διάκρισης προκύψει θετικός αριθμός, αυτό σημαίνει πως ο 

επίμυς εξερευνά περισσότερη ώρα το νέο αντικείμενο, αναγνωρίζοντας ότι αποτελεί 

ένα διαφορετικό ερέθισμα από το ήδη γνώριμο αντικείμενο. 

 

 

Καταγραφή συμπεριφορικών δεδομένων  

 

Η καταγραφή των δεδομένων στη Δοκιμασία Αναγνώρισης αντικειμένου έγινε 

με αναλογική κάμερα, η οποία είχε τοποθετηθεί κάθετα και επάνω από την 

πειραματική διάταξη. Η μέτρηση του χρόνου εξερεύνησης των αντικειμένων, έγινε 

με αθλητικά χρονόμετρα από δύο ανεξάρτητους παρατηρητές με «τυφλό» τρόπο, 

δηλαδή, χωρίς οι παρατηρητές να γνωρίζουν σε ποια πειραματική ομάδα ανήκει κάθε 

ζώο. 

 

 
 
 
 
 
 

 



2.3.3. Επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία 
στην άδηλη συνειρμική μνήμη κατά την ενήλικη ζωή – 
Κλασική Εξάρτηση: Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου 

 
 
 

 
 

Για τη μελέτη άδηλης συνειρμικής 

συγκινησιακής μάθησης και μνήμης στους 

επίμυς χρησιμοποιήθηκε η Εξαρτημένη 

Μάθηση Φόβου (Fear Conditioning). 

Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά 

πρωτόκολλα : βάσει στοιχείων-ενδείξεων 

(Cued Fear Conditioning) και βάσει πλαισίου 

(Contextual Fear Conditioning).  

Η πειραματική διαδικασία είχε ως 

εξής: την 1η ημέρα, η οποία είναι στην ουσία 

η ημέρα εκπαίδευσης, κάθε επίμυς 

τοποθετούνταν στον ειδικό θάλαμο Εξαρτημένης Μάθησης του Φόβου (Εικόνα Β.3), 

διαστάσεων 50Χ23Χ28, και του επιτρεπόταν να εξερευνήσει το περιβάλλον και να 

συνηθίσει σε αυτό για 3 λεπτά. Έπειτα, ακούγονταν ένας τόνος (5 kHz, 76dB) για 20 

δευτερόλεπτα. Κατά το τελευταίο δευτερόλεπτο του τόνου, ένα ηλεκτρικό σοκ 

διαπερνούσε το πάτωμα του θαλάμου, το οποίο είχε διάρκεια 1 δευτερόλεπτο (το 

τέλος του σοκ, δηλαδή, συνέπιπτε χρονικά με το τέλος του ήχου). Μετά από αυτό, το 

ζώο απομακρυνόταν από την πειραματική διάταξη και επέστρεφε στο κλουβί του, 

στο ζωοτροφείο.  

Τη 2η ημέρα, δηλαδή 24 ώρες μετά τη σύνδεση (pairing) του τόνου με το σοκ, 

κάθε επίμυς τοποθετούνταν στον ειδικό θάλαμο για 5 λεπτά, χωρίς τον τόνο, με 

σκοπό να ελεγχθεί η αντίδραση του ζώου στο ίδιο περιβάλλον στο οποίο δέχθηκε το 

σοκ την προηγούμενη ημέρα. Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους, 

αυτή η διαδικασία γίνεται για να ελεγχθεί η μνήμη του ζώου ως προς τη σύνδεση σοκ 

και περιβάλλοντος και καλείται Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Πλαισίου. Για 

αυτά τα 5 λεπτά παραμονής του επίμυ στο θάλαμο, καταγραφόταν «τυφλά» με 

χρονόμετρο ο συνολικός χρόνος παγώματος (freezing) του ζώου, από δύο 

πειραματιστές, έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσμα να προκύπτει από το μέσο όρο των 

δύο μετρήσεων. Ως συμπεριφορά παγώματος/ακινητοποίησης θεωρούνταν η 

απόλυτη ακινησία του ζώου, εκτός από τις φυσιολογικές ακούσιες κινήσεις της 

αναπνοής και των χτύπων της καρδιάς. 

Εικόνα Β.3: η πειραματική συσκευή της 
Εξαρτημένης Μάθησης του Φόβου 



Την 3η ημέρα, 48 ώρες μετά το σοκ, κάθε επίμυς τοποθετούνταν στον θάλαμο, ο 

οποίος προηγουμένως είχε υποστεί αλλαγή, κολλώντας άσπρα χαρτιά σε διάφορα 

σχήματα στα τοιχώματα και τοποθετώντας ένα χοντρό κομμάτι χαρτόνι στο πάτωμα, 

έτσι ώστε το ζώο να μην μπορεί να νιώσει το μεταλλικό πλέγμα. Αυτές οι αλλαγές 

γίνονταν με σκοπό να ελεγχθεί η μνήμη των ζώων όσον αφορά το ταίριασμα του σοκ 

με τον ήχο μόνο και όχι του σοκ με το περιβάλλον. Αυτή είναι η διαδικασία που 

ονομάζεται Εξαρτημένη Μάθηση του Φόβου βάσει Στοιχείων (Cued Fear 

Conditioning). Κάθε πειραματόζωο τοποθετούνταν στον αλλαγμένο θάλαμο για 3 

λεπτά, κατά τα οποία προσαρμοζόταν στο περιβάλλον του. Έπειτα, ακολουθούσε ο 

τόνος για 20 δευτερόλεπτα (trial 1), αλλά αυτή τη φορά χωρίς το σοκ. Στη διάρκεια 

αυτών των 20 δευτερολέπτων χρονομετρούσαμε το πάγωμα των ζώων (μέτρηση και 

εδώ «τυφλά» από δύο παρατηρητές για την εξαγωγή του μέσου όρου). Ακολουθούσε 

1 λεπτό διάλειμμα, κατά το οποίο δεν λαμβάνονταν καμία μέτρηση ή καταγραφή 

(inter-trial interval) και ακολουθούσε ο ίδιος τόνος για άλλα 20 δευτερόλεπτα (trial 

2). Συνολικά, η ημέρα αυτή περιλάμβανε 5 δοκιμασίες (trials) των 20 δευτερολέπτων 

για κάθε επίμυ, διαστήματα κατά τα οποία λαμβάνονταν μετρήσεις. Η κάθε 

δοκιμασία από αυτές χωρίζονταν από την άλλη από ένα διάλειμμα διάρκειας ενός 

λεπτού κατά τη διάρκεια του οποίου δεν λαμβάνονταν καμία μέτρηση.  

Η ίδια διαδικασία μέτρησης του χρόνου παγώματος βάσει πλαισίου, που 

ακολουθήθηκε τη δεύτερη ημέρα, επαναλήφθηκε 7 ημέρες μετά την ημέρα 

εκπαίδευσης (κατά την οποία είχε χορηγηθεί το σοκ) με σκοπό να ελεγχθεί η μνήμη 

των επίμυων για τη σύνδεση περιβάλλοντος και σοκ σε μία μακροχρόνια συνθήκη. 

Αντίστοιχα, ένας μακροχρόνιος έλεγχος της σύνδεσης σοκ με τον ήχο, δηλαδή, της 

Εξαρτημένης Μάθησης μέσω Ενδείξεων, πραγματοποιήθηκε 8 ημέρες μετά την 

ημέρα εκπαίδευσης. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά την απομάκρυνση κάθε επίμυ και πριν την 

τοποθέτηση του επόμενου στο θάλαμο, το πάτωμα, καθώς και τα τοιχώματα 

καθαρίζονταν προσεκτικά με αιθανόλη 70% για να μην υπάρχουν οσμές που θα 

μπορούσαν να αλλοιώσουν το αποτέλεσμα.  

Η ένταση του σοκ που χρησιμοποιήθηκε ήταν αρχικά 1mA. Τα ζώα της πρώτης 

ομάδας (επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση ή υπό ενίσχυση) η 

οποία δέχθηκε σοκ αυτής της έντασης, στις μετέπειτα μετρήσεις επέδειξαν 

συμπεριφορά παγώματος εξαιρετικά υψηλή, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

μέτρησης. Επομένως, οποιεσδήποτε διαφορές μεταξύ των δύο κατηγοριών επίμυων, 

αν υπήρχαν, δεν μπορούσαν να εντοπιστούν. Για το λόγο αυτό, στις επόμενες ομάδες 



επίμυων που υποβλήθηκαν στην Εξαρτημένη Μάθηση του Φόβου χρησιμοποιήθηκε 

σοκ της μισής έντασης από την αρχική, δηλαδή 0,5mA.   

 

 

 

 
 
2.3.4. Επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία 

στην εκδήλωση άγχους (anxiety) κατά την ενήλικη ζωή –
Υπερυψωμένος Λαβύρινθος σχήματος «+» 

 
 
 

Για την εκτίμηση του άγχους 

στους ενήλικους επίμυς, οι οποίοι 

ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί, είτε 

υπό ματαίωση, είτε υπό ενίσχυση, 

χρησιμοποιήθηκε η πειραματική 

διάταξη του Υπερυψωμένου 

Λαβύρινθου σχήματος «+» 

(Elevated Plus Maze), διαστάσεων 

οι οποίες φαίνονται στην εικόνα 

Β.4. Κάθε επίμυς εισάγονταν στο κέντρο του λαβυρίνθου και του επιτρεπόταν να 

εξερευνήσει το λαβύρινθο για 5 λεπτά. Πριν την είσοδο του επόμενου επίμυ οι 

επιφάνειες του λαβυρίνθου καθαριζόταν προσεκτικά με αιθανόλη 70%. Αν κάποιος 

επίμυς έπεφτε από τους ανοιχτούς βραχίονες του λαβυρίνθου κατά τη διάρκεια της 

πεντάλεπτης δοκιμασίας, η συλλογή δεδομένων σταματούσε και τα δεδομένα αυτά 

δεν λαμβάνονταν υπόψη στη στατιστική ανάλυση. Η καταγραφή γινόταν από 

αναλογική κάμερα τοποθετημένη κάθετα πάνω από το λαβύρινθο. Οι παράμετροι 

που λήφθηκαν υπόψη στην ανάλυση ήταν ο χρόνος εξερεύνησης των κλειστών και 

των ανοιχτών βραχιόνων, καθώς και ο αριθμός εισόδων στους ανοιχτούς και στους 

κλειστούς βραχίονες. Για να θεωρηθεί ότι το ζώο εισέρχεται σε ένα βραχίονα του 

λαβυρίνθου, πραγματοποιεί, δηλαδή, μία είσοδο, πρέπει να μπει στην περιοχή και με 

τα τέσσερα άκρα του. 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα Β.4: Διαστάσεις του Υπερυψωμένου Λαβυρίνθου σχήματος «+» 

 
 

 
2.3.5. Επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία 

στη συγκινησιακότητα κατά την ενήλικη ζωή – Καταγραφή 
ρυθμού αφόδευσης κατά την έκθεση σε νέο περιβάλλον  

 
 
 

Έχει αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο η χρήση του ρυθμού 

αφόδευσης ως δείκτη της συγκινησιακότητας των ζώων. Την πρώτη ημέρα έκθεσης 

των επίμυων στο νέο περιβάλλον της Δοκιμασίας Αναγνώρισης Αντικειμένου, 

καταγράφηκε ο αριθμός περιττωμάτων των επίμυων οι οποίοι ως νεογνά είχαν 

εκτεθεί σε ματαίωση/ενίσχυση, με σκοπό να διαπιστωθούν πιθανές αλλαγές στη 

συγκινησιακότητα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η Δοκιμασία Αναγνώρισης 

Αντικειμένου ήταν η πρώτη συμπεριφορική δοκιμασία στην οποία εκτίθεντο τα 

πειραματόζωα κατά την ενήλικη ζωή τους και επομένως, η καταγραφή του αριθμού 

των περιττωμάτων για την εκτίμηση της συγκινησιακότητας τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή αποτελούσε την καταλληλότερη επιλογή (έκθεση σε νέο περιβάλλον). 

Για την ανάλυση των δεδομένων, υπολογίστηκε και συγκρίθηκε ο μέσος όρος του 

αριθμού των περιττωμάτων της κάθε κατηγορίας ζώων.    

 
 



3. Αποτελέσματα 
 
3.1. Νεογνική Εκπαίδευση - Πρόσληψη 

 

3.1.1. Σύγκριση της εκπαίδευσης τεσσάρων ημερών (Ρ10 – 
Ρ13) σε συνθήκες συνεχόμενης ενίσχυσης και  ματαίωσης  

 
Χρόνος εύρεσης του κλουβιού της μητέρας – Σχήμα 1 

 
Η στατιστική ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης με 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, με ανεξάρτητη μεταβλητή τις συνθήκες εκπαίδευσης 

(συνεχόμενη ενίσχυση ή ματαίωση) και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις για τις 

τέσσερις (4) ημέρες εκπαίδευσης έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση της 

πειραματικής ομάδας (συνεχόμενη ενίσχυση ή ματαίωση) στο χρόνο εύρεσης της 

εισόδου του κλουβιού της μητέρας (F1, 166 = 29.094, p<0.001). Οι επίμυς που είχαν 

εκτεθεί σε συνεχόμενη ματαίωση από τη 10η ως τη 13η ημέρα μετά τη γέννησή τους 

χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να προσεγγίσουν την είσοδο του κλουβιού της 

μητέρας σε σχέση με αυτούς που είχαν εκπαιδευτεί κατά το ίδιο διάστημα σε 

συνθήκες συνεχόμενης ενίσχυσης. Η ίδια ανάλυση, έδειξε στατιστικά σημαντική 

επίδραση της ημέρας εκπαίδευσης και για τις δύο ομάδες πειραματόζωων 

υποδηλώνοντας βελτίωση της επίδοσης και για τις δύο πειραματικές ομάδες 

(p<0.001 και για τις δύο ομάδες πειραματόζωων).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τέλος, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση της ημέρας 

εκπαίδευσης με την πειραματική ομάδα (F1, 166 = 25.389, p<0.001), εύρημα που 

Σχήμα 1: Τα ζώα που εκπαιδεύτηκαν με 

συνεχόμενη ενίσχυση κατανάλωναν 

μικρότερο χρόνο για την εύρεση της 

εισόδου του κλουβιού της μητέρας σε 

σχέση με τα ζώα που εκπαιδεύτηκαν με 

συνεχόμενη ματαιωτική μη ανταμοιβή. 

Κάθε σημείο της καμπύλης 

αντιπροσωπεύει το μέσο όρο των δέκα 

δοκιμασιών εκπαίδευσης κάθε ημέρας 

για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM.### 

p<0.001, στατιστικά σημαντική επίδραση 

της πειραματικής ομάδας (ματαίωση-

ενίσχυση). Ανάλυση διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης.  
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υποδηλώνει ότι οι δύο ομάδες διέφεραν ως προς την επίδοση τους κατά τις ημέρες 

της εκπαίδευσης τους. Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης για κάθε ημέρα 

εκπαίδευσης ξεχωριστά δεν έδειξε στατιστικά σημαντική επίδραση της ομάδας για 

την πρώτη και τη δεύτερη ημέρα εκπαίδευσης (F1, 166 = 0.004, p=0.948, F1, 174 = 3.653, 

p=0.58), αντίθετα με την ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης που 

πραγματοποιήθηκε για την τρίτη και την τέταρτη ημέρα (F1, 174 = 22.245, p<0.001, F1, 

174 = 18.917, p<0.001), όπου τα ζώα που είχαν εκτεθεί σε συνεχόμενη ανταμοιβή 

υπερτερούσαν αυτών που είχαν εκτεθεί σε συνεχόμενη ματαίωση  (Σχήμα 1).  

 
3.2. Συμπεριφορικές Δοκιμασίες κατά την Ενήλικο Ζωή 

 

3.2.1. Υδάτινος Λαβύρινθος κατά Morris 

 

Χρόνος εύρεσης της πλατφόρμας στον υδάτινο λαβύρινθο κατά Morris -Σχήμα 2 

 

Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης με επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις ως προς την ημέρα εκπαίδευσης έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς το χρόνο εύρεσης της πλατφόρμας, κατά την 

εκπαίδευση στον υδάτινο λαβύρινθο κατά Morris, μεταξύ πειραματόζωων που είχαν 

εκτεθεί κατά τη νεογνική ηλικία σε συνεχόμενη ματαίωση ή σε συνεχόμενη ενίσχυση 

(F 1, 60 = 0.485, p=0.489). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Σχήμα 2: Επίδραση της ματαίωσης στο χρόνο εύρεσης της πλατφόρμας στον υδάτινο 
λαβύρινθο κατά Morris. Κάθε σημείο της καμπύλης αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου 
εύρεσης της πλατφόρμας σε τέσσερεις δοκιμασίες για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. 
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Απόσταση που διανύθηκε για την  εύρεση της πλατφόρμας - Σχήμα 3 

 

 Όπως και για το χρόνο εύρεσης της κρυμμένης πλατφόρμας, έτσι και για την 

απόσταση που διανύθηκε μέσα στον υδάτινο λαβύρινθο, δεν παρατηρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των πειραματόζωων που είχαν εκτεθεί ως 

νεογνά σε συνεχόμενη ενίσχυση ή σε συνεχόμενη ματαίωση [ανάλυση διακύμανσης 

μονής κατεύθυνσης με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις ως προς την ημέρα 

εκπαίδευσης, F 1, 60 = 0.057, p=0.812]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3: Επίδραση της ματαίωσης στην απόσταση που διανύθηκε έως την εύρεση της 
πλατφόρμας στον υδάτινο λαβύρινθο κατά Morris. Κάθε σημείο της καμπύλης 
αντιπροσωπεύει το μέσο όρο της απόστασης που διανύθηκε σε τέσσερεις δοκιμασίες για κάθε 
πειραματική ομάδα ± SEM. 
 

 

Χρόνος παραμονής στα τεταρτημόρια  του υδάτινου λαβύρινθου – Σχήμα 4.Β 

 

Αντίθετα με την απουσία διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων κατά την 

πρόσληψη της πληροφορίας, κατά τη δοκιμασία της μακρόχρονης μνήμης όταν η 

πλατφόρμα είναι απούσα, η ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης έδειξε 

στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση της ομάδας με το τεταρτημόριο του υδάτινου 

λαβύρινθου κατά Morris ως προς το χρόνο παραμονής σε κάθε τεταρτημόριο  (F 3, 128 

= 5.110, p=0.002). Συγκεκριμένα, η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης για 

κάθε τεταρτημόριο έδειξε ότι δεν υπήρχαν διαφορές στο χρόνο που παρέμειναν τα 
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πειραματόζωα τόσο στο 1ο παρακείμενο τεταρτημόριο [το παραπλήσιο από το 

τεταρτημόριο που ήταν η πλατφόρμα] (F 1, 32 = 0.012, p=0.915) όσο και στο απέναντι 

τεταρτημόριο από αυτό που ήταν η πλατφόρμα (F 1, 32 = 0.916, p=0.346). Αντίθετα, 

τα πειραματόζωα που είχαν εκτεθεί ως νεογνά στη συνεχόμενη ματαίωση, 

παρέμειναν περισσότερο χρόνο στο τεταρτημόριο  όπου κατά την εκπαίδευση 

βρισκόταν η πλατφόρμα  (F 1, 32 = 5.489, p=0.026) και λιγότερο χρόνο στο 2ο 

παρακείμενο τεταρτημόριο (F 1, 32 = 8.173, p=0.007). 

 

Α. 

ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ  

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ    ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ 1 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ   ΑΝΤΙΘΕΤΟ  

ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ 2    ΤΕΤΑΡΤΗΜΟΡΙΟ 

Β. 

 

 
Σχήμα 4: (A) Σχηματική κάτοψη του υδάτινου λαβύρινθου κατά Morris. (Β) Επίδραση της 

ματαίωσης στο χρόνο παραμονής στο τεταρτημόριο της πλατφόρμας κατά τη δοκιμασία 

ελέγχου μακρόχρονης μνήμης στον υδάτινο λαβύρινθο κατά Morris. Κάθε στήλη  

αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου παραμονής σε κάθε τεταρτημόριο για κάθε 

πειραματική ομάδα ± SEM.  *** p<0.005, στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση της 

πειραματικής ομάδας με το τεταρτημόριο του υδάτινου λαβύρινθου, ανάλυση διακύμανσης 

διπλής κατεύθυνσης. , +,  p<0.05, στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των αντίστοιχων 

τεταρτημορίων,  ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης. 
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3.2.2. Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου 

 

 
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς το Δείκτη Διάκρισης και συνεπώς στη μνήμη 

αναγνώρισης αντικειμένου, μεταξύ των ενήλικων επίμυων που είχαν εκτεθεί κατά τη 

νεογνική ηλικία σε συνεχόμενη ματαίωση ή σε συνεχόμενη ενίσχυση (F 1, 29 = 0.247, 

p=0.623) – Σχήμα 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 5: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στη μνήμη 

αναγνώρισης κατά την ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του Δείκτη 

Διάκρισης για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αναγνώριση Αντικειμένου

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Δ
ε
ίκ

τ
η

ς
 Δ

ιά
κ

ρ
ισ

η
ς
 (

N
-F

)/
N

+
F

Ματαίωση

Ενίσχυση



 

 

3.2.3. Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου 

 
Πείραμα 1 : σοκ 1mA 
 
 
 
Εξάρτηση Φόβου βάσει Πλαισίου 24 ώρες μετά το σοκ (Contextual Fear Conditioning) 
– Σχήμα 6 
 

 
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια της συμπεριφοράς ακινητοποίησης 

(freezing) στο πρωτόκολλο Εξάρτησης Φόβου βάσει Πλαισίου 24 ώρες μετά το σοκ 

(ημέρα εκπαίδευσης), μεταξύ των πειραματόζωων τα οποία κατά τη νεογνική ηλικία 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που είχαν εκτεθεί σε ενίσχυση (F 1, 9 = 

0.088, p=0.773) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 6: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο 

ακινητοποίησης (freezing) στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Πλαισίου 24 ώρες μετά το 

σοκ, κατά την ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου παγώματος 

για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. 
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Εξάρτηση Φόβου βάσει Πλαισίου 1 εβδομάδα μετά το σοκ (Contextual Fear 
Conditioning) – Σχήμα 7 
 

 
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε στατιστικά σημαντικές 

διαφορές ως προς τη διάρκεια της συμπεριφοράς ακινητοποίησης (freezing) στο 

πρωτόκολλο Εξάρτησης Φόβου βάσει Πλαισίου 1 εβδομάδα μετά το σοκ (ημέρα 

εκπαίδευσης), μεταξύ των πειραματόζωων τα οποία κατά τη νεογνική ηλικία είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που είχαν εκτεθεί σε ενίσχυση (F 1, 8 = 7.179, 

p=0.028). Τα πειραματόζωα τα οποία είχαν εκπαιδευθεί ως νεογνά υπό ματαίωση 

επέδειξαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο χρόνο παγώματος σε σχέση με αυτά 

που είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 7: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο 

ακινητοποίησης (freezing) στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Πλαισίου 1 εβδομάδα 

μετά το σοκ, κατά την ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου 

παγώματος για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. * p<0.o5, στατιστικά σημαντική επίδραση 

της πειραματικής ομάδας στο χρόνο παγώματος, ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης.  
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Εξάρτηση Φόβου βάσει Στοιχείων 48 ώρες μετά το σοκ (Cued Fear Conditioning) – 
Σχήμα 8 
 
 

Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια της συμπεριφοράς ακινητοποίησης 

(freezing) στο πρωτόκολλο Εξάρτησης Φόβου βάσει Στοιχείων 48 ώρες μετά το σοκ 

(ημέρα εκπαίδευσης), μεταξύ των πειραματόζωων τα οποία κατά τη νεογνική ηλικία 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που είχαν εκτεθεί σε ενίσχυση (F 1, 9 = 

0.002, p=0.969). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Σχήμα 8: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο 

ακινητοποίησης (freezing) στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Στοιχείων 48 ώρες 

μετά το σοκ, κατά την ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου 

παγώματος για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. 
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Εξάρτηση Φόβου βάσει Στοιχείων 8 ημέρες μετά το σοκ (Cued Fear Conditioning) – 
Σχήμα 9 

 
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια της συμπεριφοράς ακινητοποίησης 

(freezing) στο πρωτόκολλο Εξάρτησης Φόβου βάσει Στοιχείων 8 ημέρες μετά το σοκ 

(ημέρα εκπαίδευσης), μεταξύ των πειραματόζωων τα οποία κατά τη νεογνική ηλικία 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που είχαν εκτεθεί σε ενίσχυση (F 1, 9 = 

1.518, p=0.249). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 9: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο 

ακινητοποίησης (freezing) στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Στοιχείων 8 ημέρες 

μετά το σοκ, κατά την ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου 

παγώματος για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. 
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Πείραμα 2 : σοκ 0.5 mA 
 
 
 
 
 
Εξάρτηση Φόβου βάσει Πλαισίου 24 ώρες μετά το σοκ (Contextual Fear Conditioning) 
– Σχήμα 10 
 

 
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια της συμπεριφοράς ακινητοποίησης 

(freezing) στο πρωτόκολλο Εξάρτησης Φόβου βάσει Πλαισίου 24 ώρες μετά το σοκ 

(ημέρα εκπαίδευσης), μεταξύ των πειραματόζωων τα οποία κατά τη νεογνική ηλικία 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που είχαν εκτεθεί σε ενίσχυση (F 1, 17 = 

0.426, p=0.523). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 10: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο 

ακινητοποίησης (freezing) στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Πλαισίου 24 ώρες μετά 

το σοκ, κατά την ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου 

παγώματος για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. 
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Εξάρτηση Φόβου βάσει Πλαισίου 1 εβδομάδα μετά το σοκ (Contextual Fear 
Conditioning) – Σχήμα 11 
 
 

 

 
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε ότι δεν υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια της συμπεριφοράς ακινητοποίησης 

(freezing) στο πρωτόκολλο Εξάρτησης Φόβου βάσει Πλαισίου 1 εβδομάδα μετά το 

σοκ (ημέρα εκπαίδευσης), μεταξύ των πειραματόζωων τα οποία κατά τη νεογνική 

ηλικία είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που είχαν εκτεθεί σε ενίσχυση (F 1, 

18 = 1.954, p=0.179). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 11: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο 

ακινητοποίησης (freezing) στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Πλαισίου 1 εβδομάδα 

μετά το σοκ, κατά την ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου 

παγώματος για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. 
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Εξάρτηση Φόβου βάσει Στοιχείων 48 ώρες μετά το σοκ (Cued Fear Conditioning) – 
Σχήμα 12 
 
 

Αντίθετα με την απουσία διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων στην Εξαρτημένη 

Μάθηση Φόβου βάσει Πλαισίου 24 ώρες και 1 εβδομάδα μετά το σοκ, η ανάλυση 

διακύμανσης μονής κατεύθυνσης των δεδομένων της Εξάρτησης Φόβου βάσει 

στοιχείων 48 ώρες μετά το σοκ (ημέρα εκπαίδευσης), έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια της συμπεριφοράς ακινητοποίησης 

(freezing) μεταξύ των πειραματόζωων τα οποία κατά τη νεογνική ηλικία είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που είχαν εκτεθεί σε ενίσχυση (F 1, 17 = 4.627, 

p=0.046). Πιο συγκεκριμένα, οι επίμυς οι οποίοι ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό 

ματαίωση επέδειξαν ακινητοποίηση μεγαλύτερης διάρκειας σε σχέση με τους επίμυς 

που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση κατά την νεογνική ηλικία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 12: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο 

freezing στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Στοιχείων 48 ώρες μετά το σοκ, κατά την 

ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου ακινητοποίησης 

(freezing) για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. * p<0.o5, στατιστικά σημαντική επίδραση 

της πειραματικής ομάδας στο χρόνο ακινητοποίησης (freezing), ανάλυση διακύμανσης 

μονής κατεύθυνσης.  

Εξάρτηση Φόβου βάσει Στοιχείων - 

48 ώρες μετά το σοκ
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Εξάρτηση Φόβου βάσει Στοιχείων 8 ημέρες μετά το σοκ (Cued Fear Conditioning) – 
Σχήμα 13 
 
 

Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε ότι υπήρχαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές ως προς τη διάρκεια της συμπεριφοράς ακινητοποίησης 

(freezing) στο πρωτόκολλο Εξάρτησης Φόβου βάσει Στοιχείων 8 ημέρες μετά το σοκ, 

μεταξύ των πειραματόζωων τα οποία κατά τη νεογνική ηλικία είχαν εκπαιδευθεί υπό 

ματαίωση και αυτών που είχαν εκτεθεί σε ενίσχυση (F 1, 17 = 5.392, p=0.033). Όπως 

και στη μέτρηση 48 ώρες μετά το σοκ, οι επίμυς οι οποίοι ως νεογνά είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ματαίωση επέδειξαν ακινητοποίηση μεγαλύτερης διάρκειας σε 

σχέση με τους επίμυς που είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση κατά την νεογνική ηλικία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Σχήμα 13: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο 

freezing στην Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Στοιχείων 8 ημέρες μετά το σοκ, κατά την 

ενήλικη ζωή. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου ακινητοποίησης 

(freezing) για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. * p<0.o5, στατιστικά σημαντική επίδραση 

της πειραματικής ομάδας στο χρόνο ακινητοποίησης (freezing), ανάλυση διακύμανσης 

μονής κατεύθυνσης.  

Εξάρτηση Φόβου βάσει Στοιχείων - 

8 ημέρες μετά το σοκ
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3.2.4. Υπερυψωμένος Λαβύρινθος σχήματος «+» 

 

 

Χρόνος στους ανοιχτούς βραχίονες –Σχήμα 14  

 

 

 
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά, μεταξύ των επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση κατά τη νεογνική ηλικία, ως προς το χρόνο που 

περνούσαν στους ανοιχτούς βραχίονες του λαβυρίνθου (F 1, 15 = 4.413, p=0.050). Οι 

επίμυς οι οποίοι είχαν εκπαιδευθεί υπό συνεχόμενη ενίσχυση περνούσαν 

περισσότερο χρόνο στους ανοιχτούς βραχίονες του λαβυρίνθου σε σχέση με τους 

επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 14: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο που 

περνούν οι ενήλικοι επίμυς στους ανοιχτούς βραχίονες του λαβυρίνθου. Κάθε στήλη 

αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. * p<0.o5, 

στατιστικά σημαντική επίδραση της πειραματικής ομάδας στο χρόνο παραμονής στους 

ανοιχτούς βραχίονες, ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης.  
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Χρόνος στους κλειστούς βραχίονες –Σχήμα 15  

 

 

 

 
Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά, μεταξύ των επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση κατά τη νεογνική ηλικία, ως προς το χρόνο που 

περνούσαν στους κλειστούς βραχίονες του λαβυρίνθου (F 1, 15 = 4.699, p=0.047). Οι 

επίμυς οι οποίοι είχαν εκπαιδευθεί υπό συνεχόμενη ενίσχυση περνούσαν λιγότερο 

χρόνο στους κλειστούς βραχίονες του λαβυρίνθου σε σχέση με τους επίμυς που ως 

νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 15: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στο χρόνο που 

περνούν οι ενήλικοι επίμυς στους κλειστούς βραχίονες του λαβυρίνθου. Κάθε στήλη 

αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του χρόνου για κάθε πειραματική ομάδα ± SEM. * p<0.o5, 

στατιστικά σημαντική επίδραση της πειραματικής ομάδας στο χρόνο παραμονής στους 

κλειστούς βραχίονες, ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης.  
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Αριθμός Εισόδων στους ανοιχτούς βραχίονες –Σχήμα 16 

 
 
 

Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά, μεταξύ των επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση κατά τη νεογνική ηλικία, ως προς τον αριθμό 

εισόδων τους στους ανοιχτούς βραχίονες του λαβυρίνθου (F 1, 16 = 10.368, p=0.005). 

Οι επίμυς οι οποίοι είχαν εκπαιδευθεί υπό συνεχόμενη ενίσχυση πραγματοποιούσαν 

περισσότερες εισόδους στους ανοιχτούς βραχίονες του λαβυρίνθου σε σχέση με τους 

επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 16: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στον αριθμό 

εισόδων που πραγματοποιούν οι ενήλικοι επίμυς στους ανοιχτούς βραχίονες του 

λαβυρίνθου. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του αριθμού εισόδων για κάθε 

πειραματική ομάδα ± SEM. * p<0.o5, στατιστικά σημαντική επίδραση της πειραματικής 

ομάδας στον αριθμό εισόδων στους ανοιχτούς βραχίονες, ανάλυση διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης.  
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Αριθμός Εισόδων στους κλειστούς βραχίονες –Σχήμα 17 

 
 

Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά, μεταξύ των επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση κατά τη νεογνική ηλικία, ως προς τον αριθμό 

εισόδων τους στους κλειστούς βραχίονες του λαβυρίνθου (F 1, 15 = 5.154, p=0.038). Οι 

επίμυς οι οποίοι είχαν εκπαιδευθεί υπό συνεχόμενη ενίσχυση πραγματοποιούσαν 

περισσότερες εισόδους στους κλειστούς βραχίονες του λαβυρίνθου σε σχέση με τους 

επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 17: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στον αριθμό 

εισόδων που πραγματοποιούν οι ενήλικοι επίμυς στους κλειστούς βραχίονες του 

λαβυρίνθου. Κάθε στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του αριθμού εισόδων για κάθε 

πειραματική ομάδα ± SEM. * p<0.o5, στατιστικά σημαντική επίδραση της πειραματικής 

ομάδας στον αριθμό εισόδων στους κλειστούς βραχίονες, ανάλυση διακύμανσης μονής 

κατεύθυνσης.  

 

 

Είσοδοι στους κλειστούς βραχίονες

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

Α
ρ

ιθ
μ

ό
ς
 ε

ισ
ό

δ
ω

ν
 σ

το
υ
ς
 κ

λ
ει

σ
το

ύ
ς
 

β
ρ

α
χ
ίο

ν
ες

Ματαίωση

Ενίσχυση
*



 
 
 
 
 

 

3.2.5. Συγκινησιακότητα κατά την Έκθεση σε Νέο 
Περιβάλλον 

 
 
 
Αριθμός περιττωμάτων κατά την έκθεση σε νέο περιβάλλον –Σχήμα 18 

 
 

Η ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης έδειξε στατιστικά σημαντική 

διαφορά, μεταξύ των επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που 

είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση κατά τη νεογνική ηλικία, ως προς τον αριθμό 

περιττωμάτων κατά την έκθεσή τους σε νέο περιβάλλον (F 1, 32 = 20.266, p<0.001). 

Οι επίμυς οι οποίοι είχαν εκπαιδευθεί υπό συνεχόμενη ματαίωση επέδειξαν μειωμένη 

αφόδευση σε σχέση με τους επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 18: Η επίδραση της ματαίωσης/ενίσχυσης κατά τη νεογνική ηλικία στα επίπεδα 

αφόδευσης των ενήλικων επίμυων κατά την έκθεση τους σε νέο περιβάλλον. Κάθε 

στήλη αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του αριθμού περιττωμάτων για κάθε πειραματική ομάδα 
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± SEM. * p<0.o5, στατιστικά σημαντική επίδραση της πειραματικής ομάδας στον αριθμό 

περιττωμάτων, ανάλυση διακύμανσης μονής κατεύθυνσης.  

 
 
 
 
 
 
 
4. Γενικά Συμπεράσματα – Συζήτηση 
 
 
 

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι οι πρώιμες εμπειρίες, είτε είναι προγεννητικές, 

είτε μεταγεννητικές, επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου και κατά συνέπεια τη 

συμπεριφορά. Οι αλλαγές που οφείλονται στις πρώιμες εμπειρίες είναι συνήθως 

μακροχρόνιες και μπορεί να οδηγήσουν, ανάλογα με την ποιότητα των πρώιμων 

εμπειριών (θετικές ή αρνητικές) και την ευπάθεια (γενετική προδιάθεση ή/και 

κοινωνική υποστήριξη) του κάθε οργανισμού σε προσαρμογή (adaptation) ή 

δυσπροσαρμογή (mal-adaptation) κατά την ενήλικο ζωή (Εικόνα Β.5.) (Ladd et al. 

2000). 

 

 

 

Εικόνα Β.5.: Ένα προτεινόμενο μοντέλο για την αλληλεπίδραση μεταξύ γενετικής 

προδιάθεσης και πρώιμου περιβάλλοντος και πώς μπορεί μέσω αυτής της αλληλεπίδρασης να 

δημιουργηθεί ένας ευπαθής φαινότυπος. Η έκθεση σε κάποιο τραυματικό γεγονός ή σε στρες 
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για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει μία παθολογική κατάσταση ανάλογα με 

την προϋπάρχουσα ευπάθεια. Η κοινωνική υποστήριξη ή η στρατηγική αντιμετώπισης που 

υιοθετείται μπορούν να αμβλύνουν τις αρνητικές επιδράσεις του πρώιμου στρες.  

 

 

Προηγούμενα πειράματα που πραγματοποιήθηκαν στο εργαστήριο Βιολογίας – 

Βιοχημείας του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, έδειξαν ότι 

νεογνά επίμυ, ηλικίας δέκα (Ρ10) ως δεκατριών (Ρ13) ημερών, που εκπαιδεύτηκαν σε 

ένα λαβύρινθο σχήματος Τα, λαμβάνοντας ως ενίσχυση την επαφή με τη μητέρα τους 

μετά από κάθε δοκιμασία, μαθαίνουν τη διαδρομή προσέγγισης της μητέρας τους και 

την ανακαλούν με τρόπο διαδικαστικό. Από την άλλη, η ίδια σειρά πειραμάτων 

αποκάλυψε, ότι όταν τα νεογνά βίωναν ματαίωση της μητρικής επαφής, αν και, κατά 

τη διάρκεια της εκπαίδευσης, βελτίωναν σταδιακά τις επιδόσεις τους (μείωση του 

χρόνου που περνούσαν ως την είσοδο του κλουβιού της μητέρας τους), κατά τη 

δοκιμασία ελέγχου μνήμης (απουσία και του κλουβιού της μητέρας δεξιά και του 

κλουβιού που περιέχει το θηλυκό ζώο στα αριστερά του λαβυρίνθου), δεν εκδήλωναν 

ούτε την εγγενή τάση αναζήτησης της μητέρας τους, αλλά ούτε τη «μαθημένη» τάση 

προσέγγισης του κλουβιού που περιείχε τη μητέρα, εμφανίζοντας συμπεριφορική 

αναστολή και παραμένοντας για το μεγαλύτερο διάστημα στον εναρκτήριο βραχίονα 

(start zone) του λαβυρίνθου. 

Με στόχο να διερευνηθούν οι πιθανές μακροχρόνιες συνέπειες της εμπειρίας 

της ματαίωσης, σε αντιδιαστολή με τις μακροχρόνιες συνέπειες της εμπειρίας της 

ενίσχυσης, πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις διαφορετικές συμπεριφορικές δοκιμασίες 

σε ενήλικους επίμυς, οι οποίοι ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί με έναν από τους δύο 

τρόπους που αναφέρθηκαν.  

Για τον έλεγχο της χωρικής μάθησης και μνήμης πραγματοποιήθηκε η 

πειραματική διαδικασία που περιλαμβάνει ο Υδάτινος Λαβύρινθος κατά Morris. 

Παρότι τα ζώα και των δύο ομάδων δεν επέδειξαν διαφορές κατά τη διαδικασία της 

εκπαίδευσης-πρόσληψης, δηλαδή, μάθησης της θέσης της πλατφόρμας, στη 

δοκιμασία ελέγχου χωρικής μνήμης 24 ώρες μετά την τελευταία ημέρα της 

εκπαίδευσης (spatial memory probe trial), οι επίμυς που ως νεογνά είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ματαίωση περνούσαν περισσότερο χρόνο στη θέση που ¨έπρεπε¨ 

κανονικά να βρίσκεται η πλατφόρμα, σε σχέση με τους επίμυς που ως νεογνά είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση. Επομένως, οι επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί 

κάτω από ματαίωση εμφανίζουν βελτιωμένη μνήμη της θέσης της πλατφόρμας. 

Παρόλα αυτά, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, ο αυξημένος χρόνος παραμονής των 

επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση στο τεταρτημόριο στόχο, δεν 



υποδεικνύει βελτιωμένη μνήμη, αλλά επιμονή ή/και μειωμένη τάση για εξερεύνηση 

με σκοπό την εύρεση εναλλακτικής θέσης της πλατφόρμας.  

Για να διαπιστωθούν πιθανές διαφορές μεταξύ των ενήλικων ζώων των δύο 

ομάδων όσον αφορά τη μνήμη αναγνώρισης χρησιμοποιήθηκε η Δοκιμασία 

Αναγνώρισης Αντικειμένου. Σύμφωνα με αυτήν τη δοκιμασία, δεν φαίνεται να 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των επίμυων που ως νεογνά είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ματαίωση και αυτών που είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση. Επίσης, 

δεν διαπιστώθηκαν γνωσιακά ελλείμματα σε καμία από τις δύο ομάδες ζώων, αφού ο 

Δείκτης Διάκρισης ήταν θετικός αριθμός για όλα τα πειραματόζωα, το οποίο σημαίνει 

ότι οι επίμυς μπορούσαν να διακρίνουν το νέο αντικείμενο από το ήδη οικείο και ως 

εκ τούτου, περνούσαν περισσότερη ώρα εξερευνώντας το νέο. Ίσως, αν το πείραμα 

αυτό επαναλαμβάνονταν, να ήταν σκόπιμο να μειωθεί ο χρόνος αναμονής μέχρι την 

δεύτερη εισαγωγή των πειραματόζωων την τρίτη μέρα, και αντί για μία ώρα να γίνει 

για παράδειγμα δέκα λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν, ενδεχομένως, να 

φανούν διαφορές μεταξύ των δύο πειραματικών ομάδων. 

Με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών διαφορών μεταξύ των δύο ομάδων ενήλικων 

επίμυων όσον αφορά την άδηλη συνειρμική μάθηση και μνήμη πραγματοποιήθηκε 

ένα πρωτόκολλο Εξαρτημένης Μάθησης του Φόβου, στο οποίο συμπεριλήφθηκαν 

δύο βασικές εκδοχές : η Εξαρτημένη Μάθηση Φόβου βάσει Στοιχείων (Cued Fear 

Conditioning) και βάσει Πλαισίου (Contextual Fear Conditioning). Οι επίμυς οι 

οποίοι ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό συνθήκες ματαίωσης, επέδειξαν 

μεγαλύτερης διάρκειας συμπεριφορά ακινητοποίησης (freezing) 1 εβδομάδα μετά το 

σοκ στο πείραμα με το εντονότερο σοκ στην εξαρτημένη μάθηση φόβου βάσει 

πλαισίου καθώς και, 48 ώρες και 8 ημέρες μετά το σοκ στην εξαρτημένη μάθηση 

φόβου βάσει στοιχείων στο πείραμα με το ηπιότερο σοκ. Επομένως, οι επίμυς της 

ομάδας αυτής μοιάζουν να θυμούνται καλύτερα το σοκ και να εκδηλώνουν 

περισσότερο φόβο σε σχέση με τους επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό 

συνθήκες ενίσχυσης.  

Η πειραματική διάταξη του Ανυψωμένου Λαβυρίνθου σχήματος «+» 

χρησιμοποιήθηκε για να ελεγχθεί η ύπαρξη διαφορών μεταξύ των ζώων που είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση ή υπό ματαίωση, σχετικά με το βαθμό του άγχους τους. 

Μετά από μέτρηση του χρόνου που πέρασαν οι επίμυς στους ανοιχτούς και στους 

κλειστούς βραχίονες του λαβυρίνθου, καθώς και του αριθμού εισόδων σε αυτές, 

βρέθηκε ότι οι επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση, περνούσαν 

σχεδόν όλο το διαθέσιμο χρόνο τους στους κλειστούς βραχίονες του λαβυρίνθου και 

πραγματοποιούσαν λιγότερες εισόδους στους ανοιχτούς, αλλά και στους κλειστούς 

βραχίονες. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά, τα ζώα που είχαν εκπαιδευθεί υπό 



συνθήκες ματαίωσης, επιδεικνύουν περισσότερο άγχος και μειωμένη τάση για 

εξερεύνηση, αφού πραγματοποιούν μικρότερο αριθμό εισόδων, όχι μόνο στους 

ανοιχτούς αλλά και στους κλειστούς βραχίονες, σε σχέση με τους επίμυς που είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω πειραμάτων, οι ενήλικοι 

επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση, επιδεικνύουν μία 

συμπεριφορά, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερο βαθμό φόβου και άγχους, 

αλλά και βελτιωμένες επιδόσεις όσον αφορά τη χωρική μνήμη και την άδηλη 

συνειρμική μνήμη. Παρόλα αυτά, άλλες μη συμπεριφορικές παρατηρήσεις, έδωσαν 

αντιφατικά αποτελέσματα και οδήγησαν στην αναθεώρηση των παραπάνω 

συμπερασμάτων.  

Πιο συγκεκριμένα, καταγράφηκε ο ρυθμός αφόδευσης των πειραματόζωων, 

τόσο αυτών που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση, όσο και αυτών που είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ματαίωση. Η μέτρηση αυτή λήφθηκε την πρώτη μέρα της 

Δοκιμασίας Αναγνώρισης Αντικειμένου, κατά την οποία λαμβάνει χώρα η έκθεση των 

επίμυων σε ένα νέο περιβάλλον και η προσαρμογή τους σε αυτό (accommodation). 

Αξίζει να σημειωθεί εδώ, ότι η Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου ήταν η πρώτη 

δοκιμασία στην οποία υποβάλλονταν τα ζώα στην ενήλικη ζωή τους και επομένως η 

έκθεσή τους σε ένα καινούριο για αυτά περιβάλλον, αποτελούσε, στην ουσία, ένα 

είδος στρες. Κατ’ αναλογία με τα αποτελέσματα από τα υπόλοιπα συμπεριφορικά 

πειράματα, ήταν αναμενόμενο, ότι οι επίμυς που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση θα 

επιδείκνυαν αυξημένο ρυθμό αφόδευσης και ουσιαστικά, αυξημένη 

συγκινησιακότητα (emotionality), αφού είχαν επιδείξει αυξημένο φόβο, άγχος κ.λπ. 

Παρόλα αυτά, τα πειραματόζωα που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση, 

εμφάνισαν σημαντικά μειωμένη αφόδευση σε σχέση με τους επίμυς που είχαν 

εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση. Η μειωμένη αυτή αφόδευση μεταφράζεται ως δείκτης 

μειωμένης συγκινησιακότητας, συμπέρασμα το οποίο, εκ πρώτης όψεως, αντιφάσκει 

με τα αποτελέσματα από τις περισσότερες συμπεριφορικές δοκιμασίες.  

Στην ίδια κατεύθυνση με την παραπάνω παρατήρηση, είναι μία μέτρηση της 

κορτικοστερόνης πλάσματος ενήλικων επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση 

και υπό ματαίωση, αμέσως μετά τη δοκιμασία ελέγχου μακρόχρονης μνήμης στον 

Υδάτινο Λαβύρινθο κατά Morris, η οποία είχε γίνει στο εργαστήριό μας νωρίτερα 

από τον Φάνη Παναγιωταρόπουλο (2005). Όπως φαίνεται στο Σχήμα 19,  ενώ στους 

ενήλικους επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση, η κορτικοστερόνη 

αυξάνεται, στους επίμυς που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση αυτό δεν συμβαίνει. 



 

 

Σχήμα 19: Επίπεδα κορτικοστερόνης των ενήλικων επίμυων αμέσως μετά τη δοκιμασία 

ελέγχου μακρόχρονης μνήμης στον Υδάτινο Λαβύρινθο κατά Morris. Κάθε στήλη 

αντιπροσωπεύει το μέσο όρο του επιπέδου κορτικοστερόνης για κάθε πειραματική ομάδα ± 

SEM. ** p<0.o5, στατιστικά σημαντική επίδραση της πειραματικής ομάδας στα επίπεδα της 

κορτικοστερόνης, ανάλυση διακύμανσης διπλής κατεύθυνσης.  

 

Αυτή η παρατήρηση καταδεικνύει υπολειτουργία του άξονα Υποθάλαμος – 

Υπόφυση – Επινεφρίδια όσον αφορά τους ενήλικους επίμυς που είχαν εκπαιδευθεί 

ως νεογνά υπό ματαίωση. Ο άξονας ΥΥΕ, δηλαδή, σε αυτήν την κατηγορία των ζώων 

παρουσιάζει μειωμένη απαντητικότητα και για αυτό το λόγο, υπάρχει αποτυχία 

αύξησης της κορτικοστερόνης μετά το στρες, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση 

είναι ο έλεγχος μνήμης στον Υδάτινο Λαβύρινθο. Η μειωμένη αφόδευση και ως εκ 

τούτου, η μειωμένη συγκινησιακότητα, των επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό 

ματαίωση, καταδεικνύει επίσης μία μειωμένη απαντητικότητα του άξονα ΥΥΕ, αφού 

υπό φυσιολογικές συνθήκες η έκθεση σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα, όπως είναι η 

έκθεση σε ένα νέο περιβάλλον, ενεργοποιεί το σύστημα του στρες, το οποίο 

περιλαμβάνει τον άξονα ΥΥΕ και το ΑΝΣ (Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα) και μέσω 

μιας σειράς αλληλεπιδράσεων οδηγεί σε αύξηση της αφόδευσης. 

  Με το δεδομένο της μειωμένης απαντητικότητας του άξονα ΥΥΕ, όπως 

προκύπτει από τα παραπάνω, τα αποτελέσματα των συμπεριφορικών πειραμάτων 

μπορούν τώρα να ερμηνευθούν με έναν διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, η 

παραμονή των επίμυων που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση, για 

περισσότερη ώρα στο τεταρτημόριο στο οποίο υπήρχε η πλατφόρμα διαφυγής κατά 

τις ημέρες της εκπαίδευσης, σε σχέση με τους επίμυς που είχαν εκπαιδευθεί υπό 

ενίσχυση, μπορεί να δηλώνει, όχι τη βελτιωμένη μνήμη τους για τη θέση της 
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πλατφόρμας, αλλά την υιοθέτηση μίας παθητικής στρατηγικής αντιμετώπισης και 

την έλλειψη τάσης για εξερεύνηση. Ουσιαστικά, οι επίμυς που είχαν εκπαιδευθεί υπό 

ματαίωση, προτιμούσαν να παραμένουν στο τεταρτημόριο-στόχο, παρά να 

εξερευνήσουν την υπόλοιπη δεξαμενή προς εύρεση εναλλακτικής θέσης της 

πλατφόρμας. 

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα από την Εξαρτημένη Μάθηση του Φόβου 

μπορούν να ερμηνευθούν με έναν παρόμοιο τρόπο. Η συμπεριφορά αυξημένης 

ακινητοποίησης που επιδεικνύουν οι επίμυς οι οποίοι ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί 

υπό ματαίωση, μπορεί να αποδοθεί σε μία μειωμένη απαντητικότητα (reactivity) στα 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Έτσι, η ακινητοποίηση που εκδηλώνουν, μπορεί να μην 

είναι ενδεικτική μόνο για το συναίσθημα του φόβου που νιώθουν, αλλά να προκύπτει 

ως συνέπεια της γενικότερης παθητικής στάσης των ζώων αυτών. 

Επιπλέον, η υπόθεση της μειωμένης απαντητικότητας του άξονα ΥΥΕ των 

ενήλικων επίμυων που είχαν εκπαιδευθεί υπό συνθήκες νεογνικής ματαίωσης και  

κατ’ επέκταση η «απάθεια» που διακρίνει αυτήν την ομάδα ζώων, μπορεί να 

εξηγήσει τη μειωμένη τάση τους για εξερεύνηση, ακόμη και των κλειστών βραχιόνων, 

η οποία παρατηρήθηκε στον Ανυψωμένο Λαβύρινθο σχήματος «+».  

Στους ανθρώπους, υπολειτουργία του άξονα ΥΥΕ συνδέεται με ποικίλες 

καταστάσεις, όπως με την άτυπη ή την εποχική κατάθλιψη, το σύνδρομο χρόνιας 

κόπωσης (Chronic Fatigue Syndrome), την περίοδο της λοχείας, την ινομυαλγία 

(fibromyalgia) και με άλλες περιπτώσεις. Υπολειτουργία του άξονα ΥΥΕ έχει 

διαπιστωθεί και σε άτομα μετά από περιόδους χρόνιου στρες (Εικόνα Β.6.).  

Ιδιαίτερα σε περιπτώσεις άτυπης κατάθλιψης, οι ασθενείς χαρακτηρίζονται από 

απάθεια και καταστολή της συμπεριφοράς. Βέβαια, για να διερευνηθεί αν το ζωικό 

μας μοντέλο, και συγκεκριμένα αν οι επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό 

συνθήκες ματαίωσης, παρουσιάζει άλλες ομοιότητες με το προφίλ των ασθενών με 

άτυπη κατάθλιψη, θα πρέπει να γίνουν ποικίλα πειράματα, συμπεριφορικά και μη. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα Β.6.: Καταστάσεις, παθήσεις και ασθένειες που συνδέονται είτε με αυξημένη 

λειτουργία του άξονα ΥΥΕ, είτε με υπολειτουργία του. 

 

 
Συμπερασματικά, από την έρευνα στο πλαίσιο αυτής της μεταπτυχιακής 

εργασίας, προκύπτει ότι, πράγματι, οι πρώιμες εμπειρίες επηρεάζουν την 

απαντητικότητα του οργανισμού στα διάφορα περιβαλλοντικά ερεθίσματα και 

προγραμματίζουν τη μελλοντική λειτουργία του συστήματος του στρες και του άξονα 

ΥΥΕ. Συγκεκριμένα, η νεογνική εμπειρία της ματαίωσης φαίνεται να επηρέασε τη 

γνωστική και συγκινησιακή συμπεριφορά των επίμυων, οδηγώντας σε έναν 

φαινότυπο κατεσταλμένης συμπεριφοράς (inhibited behavior) και ανάπτυξης μίας 

παθητικής στρατηγικής αντιμετώπισης (passive coping strategy). Γενικά πάντως, 

μπορεί να ειπωθεί ότι, οι επίμυς που είχαν εκπαιδευθεί, είτε υπό ματαίωση, είτε υπό 

ενίσχυση, δεν παρουσιάζουν γνωσιακά ελλείμματα, όπως διαπιστώθηκε από τη 

Δοκιμασία Αναγνώρισης Αντικειμένου, τον Υδάτινο Λαβύρινθο κατά Morris και την 

Εξαρτημένη Μάθηση του Φόβου. 

Τέλος, από μεθοδολογικής πλευράς, αναδεικνύεται το θέμα της προσεκτικής 

ερμηνείας των αποτελεσμάτων των συμπεριφορικών δοκιμασιών σε ζώα. Για τη 

σωστότερη εξαγωγή συμπερασμάτων από τα τεστ αυτά, είναι αναγκαία η 

συνεκτίμηση φυσιολογικών παραμέτρων (όπως ο ρυθμός της αφόδευσης ως δείκτης 

συγκινησιακότητας και η μέτρηση κορτικοστερόνης που αναφέρθηκε παραπάνω), 

έτσι ώστε η ερμηνεία και τα τελικά συμπεράσματα να βασίζονται σε μία, όσο το 

δυνατόν, πιο ολοκληρωμένη και συνολική προσέγγιση.  

 
 

 



ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

 
Έχει δειχθεί ότι οι πρώιμες εμπειρίες διαμορφώνουν τις γνωσιακές καθώς και τις 

φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Στο εργαστήριό μας έχει αναπτυχθεί ένα νέο 

μοντέλο νεογνικής μάθησης στο οποίο η μητρική επαφή χρησιμοποιείται είτε ως θετική 

είτε ως αρνητική μορφή ενίσχυσης. Τα νεογνά των επίμυων, τόσο αυτά που στερούνται 

την επαφή με τη μητέρα τους (frustrated), όσο και αυτά στα οποία η επαφή με τη μητέρα 

τους επιτρέπεται ως μία συνεχής ανταμοιβή (non-frustrated),  μπορούν να μάθουν έναν 

λαβύρινθο σχήματος T μετά από τέσσερις ημέρες εκπαίδευσης (μεταγεννητικές ημέρες 

10-13).  

Ο στόχος της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί το κατά πόσον η νεογνική 

εμπειρία της εκπαίδευσης κάτω υπό είτε συνεχή ενίσχυση είτε ματαιωτική μη ανταμοιβή, 

επιδρά στην ενήλικο ζωή σε άλλες μορφές μάθησης και μνήμης, καθώς και στις 

συγκινησιακές αντιδράσεις τους. Ειδικότερα, ενήλικοι επίμυς (3 μηνών τουλάχιστον) οι 

οποίοι εκπαιδεύθηκαν ως νεογνά είτε υπό ενίσχυση είτε υπό ματαιωτική μη ανταμοιβή, 

υποβλήθηκαν στις εξής συμπεριφορικές δοκιμασίες: στη δοκιμασία Αναγνώρισης Νέου 

Αντικειμένου, στον Υδάτινο Λαβύρινθο κατά Morris, στη δοκιμασία Εξαρτημένης 

Μάθησης Φόβου και στον Υπερυψωμένο Λαβύρινθο σχήματος «+».  

Στη δοκιμασία Αναγνώρισης  Νέου Αντικειμένου δεν βρέθηκαν στατιστικά 

σημαντικές διαφορές μεταξύ της επίδοσης των δύο πειραματικών ομάδων. Στον Υδάτινο 

Λαβύρινθο κατά Morris και συγκεκριμένα στον έλεγχο μακρόχρονης μνήμης, οι ενήλικοι 

επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση εμφάνισαν βελτιωμένη επίδοση. 

Στη δοκιμασία Εξαρτημένης Μάθησης Φόβου, τα ζώα υποβλήθηκαν σε δύο διαφορετικά 

πρωτόκολλα: τη δοκιμασία μέσω Πλαισίου (Contextual) και τη δοκιμασία μέσω 

Ενδείξεων (Cued). Ενώ δεν βρέθηκαν διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων στη δοκιμασία 

Πλαισίου, οι επίμυς που είχαν υποβληθεί ως νεογνά σε ματαιωτική μη ανταμοιβή, 

επέδειξαν βελτιωμένη μνήμη, δηλαδή αυξημένη ακινητοποίηση (freezing) στη δοκιμασία 

μέσω Ενδείξεων. Τέλος, στον Υπερυψωμένο Λαβύρινθο σχήματος «+» οι ενήλικοι επίμυς 

που είχαν εκπαιδευθεί υπό ματαίωση ωε νεογνά περνούσαν λιγότερο χρόνο και 

πραγματοποιούσαν λιγότερες εισόδους στους εκτεθειμένους βραχίονες του λαβυρίνθου 

σε σχέση με τους επίμυς που ως νεογνά είχαν εκπαιδευθεί υπό ενίσχυση. Επιπλέον, σε 

όλες τις συμπεριφορικές δοκιμασίες τα ζώα που είχαν λάβει ενίσχυση ως νεογνά έδειξαν 

αυξημένα επίπεδα αφόδευσης, η οποία είναι ένας δείκτης συγκινησιακών αντιδράσεων 

(«άγχος»). Τα αποτελέσματα από την παρούσα μελέτη παρέχουν επιπλέον στήριξη στην 

άποψη ότι οι διαφορές στις πρώιμες εμπειρίες μπορεί να οδηγήσουν σε περαιτέρω 

διαφορές στις γνωσιακές ικανότητες και στην αντίδραση στο στρες κατά την ενήλικο ζωή.  

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 
Early experiences have been shown to shape both physiological and 

cognitive functions of the organism. In our laboratory a novel paradigm of 

neonatal learning has been developed, in which mother contact is used as 

either a positive or negative reinforcer in a T-maze, in which both non-

rewarded (pups denied contact with the mother) and rewarded (by 

unrestricted contact) pups showed improved performance over training 

during postnatal days 10-13. The goal of the present work was to investigate 

whether this neonatal experience affected, in adulthood, the cognitive abilities 

and emotional traits of the animals, in a number of different behavioral tasks. 

Animals subjected as neonates to frustrative non-reward exhibited improved 

performance in the memory trial of the Morris Water Maze (MWM). No 

statistically significant difference was found between the two experimental 

groups in their performance in the Novel Object Recognition task. In the Fear 

Conditioning task we exposed animals to two different versions: Contextual, 

and Cued. Whereas there were no differences among the two groups in the 

contextual version, rats subjected to frustrative non-reward as neonates 

showed enhanced memory, i.e. increased freezing, in the Cued version. In the 

Elevated Plus Maze task, an animal model of anxiety, rats subjected to 

frustrative non-reward as neonates spent more time in the closed arms of the 

maze.   

Additionally, adult animals subjected as neonates to continuous reward 

(non-frustrated) exhibited higher scores of defecation (which is used as an 

index of emotionality) upon exposure to a new environment, compared to the 

frustrated animals which exhibited a very low defecation score.  

 These results are in accord with the view that differences in early 

experiences may lead to further differences in cognitive behavior and 

emotional reactivity in adult life. 
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