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Τον Οκτώβριο του 2007 κατά την διάρκεια των πρώτων μαθημάτων του 
Μεταπτυχιακού προγράμματος «Ολιστικά εναλλακτικά προγράμματα-κλασσική 
Ομοιοπαθητική» στη Σύρο διδάχθηκα την άποψη της εναλλακτικής αυτής ιατρικής 
προσέγγισης για τον ύπνο. Οφείλω να ομολογήσω ότι αρκετές θεωρήσεις και 
απόψεις, ίσως οι περισσότερες, όχι μόνο δεν ήταν επιστημονικά τεκμηριωμένες αλλά 
ακούγονταν τουλάχιστον σε μένα μεταφυσικές. Το παράδοξο της όλης υπόθεσης ήταν 
ότι αυτή η προσέγγιση όσο μεταφυσική και αν έμοιαζε, ακουγόταν πολύ 
ενδιαφέρουσα. «Κατά την ομοιοπαθητική θεώρηση ο ύπνος δεν αποτελεί απλώς έναν 
τρόπο ξεκούρασης και αναζωογόνησης αλλά αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για την 
συνέχιση μιας δημιουργικής και υγιούς ζωής. O ανθρώπινος οργανισμός προσλαμβάνει 
κάποια ενέργεια η οποία επιφέρει τις απαραίτητες επιδιορθώσεις ή αναπροσαρμογές 
στον οργανισμό ώστε να μπορέσουμε να αναζωογονηθούμε» αναφερόταν στην 
διδασκαλία του Γιώργου Βυθούλκα το 1987! Πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια 
ιατρικών σπουδών, παρακολούθησης ιατρικών διαλέξεων και μελέτης ιατρικών 
συγγραμμάτων άκουγα μια τόσο ενδιαφέρουσα θεωρία για την λειτουργία του ύπνου 
στον ανθρώπινο οργανισμό. Το μόνο που είχα διδαχθεί επαλαμβανόμενα μέχρι τότε 
ήταν η άπνοια του ύπνου, οι διάφοροι τύποι αϋπνίας καθώς και τα φάρμακα για την 
καταπολέμηση αυτής. Οφείλω βέβαια να ομολογήσω ότι ούτε εγώ μέχρι τότε είχα 
δείξει ενδιαφέρον για τις τρέχουσες εξελίξεις και έρευνες όσον αφορά στο θέμα του 
ύπνου που τελικά αποδείχθηκαν πολλές αλλά και πολύ ενδιαφέρουσες. 
 
Έκτοτε ξεκίνησα να ενημερώνομαι για το θέμα του ύπνου κυρίως σε επίπεδο 
λειτουργικότητας και αυτό που γινόταν σαφές σε μένα ήταν ότι όλο και περισσότερες 
ενδείξεις για πιθανές λειτουργίες στην ενύπνια κατάσταση ανακαλύπτονταν από τους 
επιστήμονες του χώρου, ειδικά την τελευταία δεκαετία. Σαφώς και δεν υπήρχε πλήρη 
τάυτιση με την ομοιοπαθητική προσέγγιση  αλλά υπήρχαν μερικές πολύ 
ενδιαφέρουσες αναλογίες. 
 
Δεδομένου του ενδιαφέροντος που μου προκάλεσε η διδασκαλία του αντίστοιχου 
μαθήματος στα θρανία της ομοιοπαθητικής θεώρησα πως το πρόβλημα της επιλογής 
θέματος για την διπλωματική μου εργασία λύθηκε εύκολα και γρήγορα. Στην πορεία 
των μαθημάτων στη Σύρο με περίμενε μια δεύτερη ευχάριστη έκπληξη: η συστημική 
θεωρία, το εργαλείο που θα με βοηθούσε να οργανώσω και να βάλω σε μια τάξη όλες 
τις πληροφορίες από όλους τους επιστημονικούς κλάδους που ασχολούvται με το 
θέμα του ύπνου: νευροφυσιολογία, γνωσιακές νευροεπιστήμες, βιολογία, ιατρική, 
ακόμη και μαθηματικά. 
 
Η πτυχιακή εργασία ξεκινά στο πρώτο κεφάλαιο με μία ιστορική αναδρομή στο θέμα 
του ύπνου και συνεχίζει στο δεύτερο κεφάλαιο με την παράθεση των βασικών 
απόψεων της ομοιοπαθητικής στο θέμα αυτό, που άλλωστε αποτέλεσαν και την 
αφορμή για την συγγραφή της εργασίας. Στο τρίτο κεφάλαιο επιχειρείται μια 
παρουσίαση της ρυθμικότητας επελεύσεως του βιολογικού αυτού φαινομένου. Η 
εργασία προχωρά στο τέταρτο κεφάλαιο με την ανάλυση των επιμέρους τμημάτων 
της διεργασίας αυτής βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, τις διάφορες κατά 
καιρούς λειτουργίες που έχουν προσδώσει σε αυτά, την ομοιότητα τους ως προς το 
νευροβιολογικό τους υπόστρωμα με άλλες υπάρχουσες νοητικές καταστάσεις 
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(σχιζοφρένεια) καθώς και την ανάδυση του ονειρικού περιεχομένου μέσα σε αυτά. 
Στη πέμπτο κεφάλαιο επιχειρείται μία καταγραφή των μηχανισμών εκείνων του 
νευρικού συστήματος που του προσδίδουν πλαστικότητα η οποία επιχειρείται στο 
επόμενο κεφάλαιο (των λειτουργιών του ύπνου) να προσδιοριστεί σε ποιά επίπεδα 
μπορεί να λαμβάνει χώρα αλλά και με ποιούς τρόπους. Κατόπιν, στο έκτο κεφάλαιο, 
αναφέρονται οι πιο πρόσφατες και επιστημονικά αποδεκτές δημοσιεύσεις όσον 
αφορά στο ζητούμενο της εργασίας αυτής: τις λειτουργίες που πιθανότατα επιτελεί ο 
ύπνος. Στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται η αναφορά και ανάλυση μιάς καινούριας 
οργανωσιακής συνισταμένης της υπνικής κατάστασης, της αποσύνδεσης και 
επανασύνδεσης των διαφόρων εγκεφαλικών περιοχών με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα 
τα σημεία όπου η ομοιοπαθητική προσέγγιση συνάδει ή αντικρούεται με τα πρόσφατα 
δεδομένα της έρευνας καταγράφονται. Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο καταγράφονται, 
σχόλια, παρατηρήσεις και συμπεράσματα σε όλα τα προαναφερθέντα καθώς και η 
τεκμηρίωση της διατήρησης και ενδυνάμωσης του λειτουργικής αυτονομίας του 
ανθρώπου μέσω του ύπνου. 
 
Η βασική συμβολή αυτής της εργασίας αφορά στην επιστημονική προσέγγιση της 
θεωρίας της ομοιοπαθητικής όσον αφορά στον ύπνο. Έτσι, παρουσιάζει τους λόγους 
για τους οποίους ο ύπνος πρέπει να θεωρείται μία διεργασία υψίστης σημασίας για 
την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού στο πέρασμα του χρόνου και του 
αποδίδει τον ρόλο του επιδιορθωτικού μηχανισμού. Επίσης παρουσιάζεται η 
λειτουργική αποσύνδεση και επανασύνδεση εγκεφαλικών περιοχών κατά την ενύπνια 
κατάσταση (ως αποτέλεσμα μη γραμμικών μεθόδων ανάλυσης των 
ηλεκτροεγκεφαλικών δεδομένων) σε αντιστοιχία με την αποσύνδεση των επιπέδων 
την οποία εικάζει η ομοιοπαθητική προσέγγιση. Επιπρόσθετα, προσδίδεται σε αυτή ο 
ρόλος της νέας οργανωσιακής συνισταμένης στην μελέτη του ύπνου σε λειτουργικό 
επίπεδο. Συνάμα, μέσω της μελέτης της ρυθμικότητας του ύπνου και άλλων 
βιολογικών λειτουργιών παρατίθεται ένας πιθανός τρόπος δράσης των 
ομοιοπαθητικών φαρμάκων μέσω τροποποίησης της ρυθμικότητας των κεντρικών ή 
και περιφερικών βιολογικών ταλαντωτών που απαρτίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 
Παράλληλα, προασπίζεται η συνέργεια των δύο βασικών  φάσεων του κύκλου σε 
επίπεδο λειτουργικότητας. Γίνεται ειδική αναφορά στο δεύτερο στάδιο (REM) όπου 
λαμβάνουν χώρα  οι ονειρικές αναπαραστάσεις και παρατίθεται μία νέα προσέγγιση 
του πιθανού λειτουργικού τους ρόλου. Τέλος, προσδιορίζεται η ονειρική συνείδηση 
και επιχερηματολογείται η ανάδυση της μέσω της αυξημένης λειτουργικής 
συνδεσιμότητας μεταξύ εγκεφαλικών περιοχών και ιδίως των εγκεφαλικών 
ημισφαιρίων.  
 
Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση μελέτης των πολύπλοκων συστημάτων, η 
οποιαδήποτε λειτουργική παρέμβαση στους ζωντανούς οργανισμούς έχει άμεσο ή 
έμμεσο αποτέλεσμα στην αυτονομία του συστήματος. Βέβαια, η έννοια της 
αυτονομίας στους πολύπλοκους οργανισμούς, εν τέλει, αντιστοιχείται ουσιαστικά με 
μία σημαντική λειτουργική ιδιότητα, υπό το πρίσμα της θεμελίωσης και παραγωγής 
νοήματος. Όπως άλλωστε περιγράφεται στις εργασίες αυτές (Αρνέλλος, 2007; 
Arnellos, Spyrou, Darzentas, 2010) η ιδιότητα της αυτονομίας στους έμβιους 
οργανισμούς υποστηρίζεται από ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο λειτουργικό υπόστρωμα 
που προσδίδει νευροβιολογική βάση στις μέχρι τώρα άυλες έννοιες της πρόθεσης και 
του νοήματος, δύο εγγενών χαρακτηριστικών του ανθρώπινου συστήματος. Ωστόσο, 
στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με την οπτική της αυτονομίας που 
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επικεντρώνεται στις διάφορες λειτουργικές εκφάνσεις της στα βασικά επίπεδα 
οργάνωσης της ύπαρξης του ανθρώπινου οργανισμού σύμφωνα με τον ορισμό της 
υγείας. 
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1.Ιστορική Αναδρομή 

Ο ύπνος θεωρούταν από αρχαιοτάτων χρόνων μια πηγή φυσικής ξεκούρασης και 
αναζωογόνησης. Κάποιοι πολιτισμοί είχαν προσδώσει σε αυτόν εξαιρετική σημασία 
και τον είχαν αναγάγει ακόμη και σε θεότητα. Περισσότερη ακόμη  σημασία βέβαια 
είχε δοθεί στα όνειρα. Λόγω της αδυναμίας των ανθρώπων να αποδώσουν σε αυτά 
μια λειτουργία ή ένα σκοπό ή και να προσδιορίσουν την προέλευση τους τα 
θεώρησαν τις περισσότερες φορές σαν κάτι το υπερφυσικό και πολλές φορές θείο. H 
σημασία και η αξία που δόθηκε σε αυτά διαφοροποιούταν ανάλογα με τους 
πολιτισμούς που αναπτύσσοταν κατά περιόδους.  

1.1Βαβυλώνιοι 

Στην Μεσοποταμία οι Βαβυλώνιοι θεωρούσαν πως τα όνειρα βασικά ήταν δύο ειδών, 
ανάλογα με την προέλευση τους και το περιεχόμενο τους. Έτσι για αυτούς υπήρχαν 
τα όμορφα όνειρα τα οποία ήταν σταλμένα από τους θεούς και τα άσχημα όνειρα που 
είχαν στείλει οι δαίμονες. Επίσης υπήρχε βασικός διαχωρισμός στη σημασία των 
ονείρων που προερχόταν από τους ιερείς και τους καθοδηγητές σε σχέση με αυτά των 
κοινών θνητών. Ειδικά στα όνειρα των υψηλά ιστάμενων προσώπων έδιναν ιδιαίτερη 
σημασία αφού θεωρούσαν πως ήταν θεϊκά μηνύματα. Επιπρόσθετα η θεότητα των 
ονείρων τους (Mamu) δεχόταν τιμές από τους ιερείς προκειμένου να μην αφήσει τα 
άσχημα όνειρα να γίνουν πραγματικότητα (www.dreamhawk.com/d-babal.htm). 

1.2 Ασσύριοι 

Οι Ασσύριοι είχαν προσδώσει στα όνειρα ρόλο οιωνού. Για αυτούς τα άσχημα όνειρα 
σήμαιναν την επικείμενη εμφάνιση κάποιου προβλήματος το οποίο, μόνο αν 
εξορκίζοταν ο δαίμονας που το έστειλε ή αν αυτός που έβλεπε το όνειρο λάμβανε το 
μήνυμα και αναλάμβανε ανάλογη δράση, μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Η βιβλιοθήκη 
του Ασσύριου βασιλιά Ασουρμπανιπάλ (669-626πΧ) θεωρείται πως περιελάμβανε 
ονειροκρίτες με ερμηνείες ονείρων που χρονολογούνταν από το 2000 π.Χ, και ο 
προσωπικός του ονειροκρίτης λέγεται ότι υπήρξε μια από τις βασικές πηγές που 
χρησιμοποίησε ο Έλληνας Αρτεμίδωρος ο Δαλδιανός, ο οποίος κατόπιν έγραψε τον 
πιο ξακουστό ονειροκρίτη του αρχαίου κόσμου. Μία από τις αρχαιότερες καταγραφές 
ονείρων που έχει βρεθεί αναφέρει πως αυτός που βλέπει συχνά στα όνειρα του πως 
πετάει, θα χάσει ότι του ανήκει (www.dreamhawk.com/d-babal.htm).  

1.3 Αιγύπτιοι 

Οι Αιγύπτιοι ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως με την ερμηνεία των ονείρων και πίστευαν πως 
μέσω αυτών οι θεοί εμφανίζονταν στα όνειρα τους. Συνεπώς για αυτούς τα όνειρα 
αποτελούσαν μηνύματα κατευθείαν από τους ίδιους τους θεούς. Πίστευαν επίσης πως 
τα όνειρα βασίζονταν σε πραγματικά γεγονότα που όμως δεν γινόταν αντιληπτά από 
το συνειδητό. Φρόντιζαν να καταγράψουν τα όνειρα τους σε πάπυρους και είχαν 
ακόμη επινοήσει και ξόρκια προκειμένου να γλυτώσουν από τις συνέπειες των 



 

 5

άσχημων ονείρων.  Σε αυτόν τον πολιτισμό  ξεκίνησε η ιδέα της όνειρο-περίθαλψης ή 
αλλιώς ονειρικής επώασης. Όποιος Αιγύπτιος αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα στη 
ζωή του, μπορούσε να κοιμηθεί σε ναό και το επόμενο πρωινό ο ιερέας θα τον 
συμβούλευε για τις ερμηνείες των ονείρων εκείνης της βραδιάς. Έτσι οι Αιγύπτιοι 
συχνά κοιμόταν σε ειδικά κρεβάτια ναών προκειμένου στα όνειρα τους να λάβουν 
οδηγίες, συμβουλές και θεραπεία από τους θεούς για το πρόβλημα που 
αντιμετώπιζαν. Θεωρούσαν πως υπήρχαν τρείς κατηγορίες ονείρων: 

 Αυτά που συνέβαιναν ως αποτέλεσμα μια ιεροτελεστίας 
 Αυτά που περιείχαν προειδοποιήσεις 
 Αυτά μέσω των οποίων οι θεοί απαιτούσαν κάποιας μορφής ενέργεια από την 

μεριά των θνητών 

Η καταγραφή ονείρων μπορεί να εντοπισθεί σε βάθος χρόνου μέχρι και το 2000 π.Χ 
όπου οι Αιγύπτιοι κατέγραφαν τα όνειρα τους σε πάπυρους με ειδικά σύμβολα. 
Συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων πολιτισμών που προσπάθησαν να ερμηνεύσουν 
τα όνειρα. Οι ερμηνευτές τους διατύπωσαν πρώτοι τη θεωρία των αντίθετων 
συμβόλων: το ότι για παράδειγμα ένα όνειρο θανάτου ήταν οιωνός μακροχρόνιας 
ζωής, μία θεωρία που υιοθέτησε σε μεγάλο βαθμό πολύ μεταγενέστερα και ο 
Σίγκμουντ Φρόυντ. 

1.4 Αρχαίοι Έλληνες 

Ο θεός Ύπνος (Εικόνα 1) σύμφωνα με τους Αρχαίους Έλληνες ήταν  υιός της Νύχτας 
και του Ερέβους και αδερφός του Θανάτου, του Μόρου, του Κηρός και του Ονείρου. 
Μάλιστα, με τον  Θάνατο, λέγεται πως ήταν δίδυμοι. Γεννήθηκε στο νησί της 
Λήμνου, το «Νησί των Ονείρων», λατρευόταν όμως, όπως μαρτυρούν τα ιερά που 
ήταν αφιερωμένα σ’ αυτόν και τα αγάλματα που έχουν ανακαλυφθεί για την λατρεία 
του, σε πολλά μέρη ολόκληρης της Ελλάδας. Τον απεικόνιζαν νέο, όμορφο, με φτερά 
στους ώμους ή στους κροτάφους, να αποκοιμίζει τους κουρασμένους καθώς τους 
ράντιζε με ένα κλαδί μουσκεμένο από τη δροσιά της λήθης ή καθώς τους πότιζε από 
ένα κέρας με υπνωτικούς χυμούς ή απλά κουνώντας τα φτερά του. Θεωρούσαν πως η 
δύναμη του θεού Ύπνου ήταν εξαιρετικά μεγάλη. Μπορούσε να κοιμίσει όλους τους 
θεούς και τους ανθρώπους: «Ύπνος άναξ πάντων τε θεών πάντων τ’ ανθρώπων» 
αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Ιλιάδα του Ομήρου. Μάλιστα καταγράφεται πως 
μπόρεσε και κοίμισε ακόμη και τον Δία μετά την παρότρυνση της Ήρας και την 
υπόσχεση της πως θα παντρέψει αυτόν με τη Πασιθέη, την θεά της χαλάρωσης και 
της ξεκούρασης. Ο Ύπνος με την  Πασιθέη αφού κατέληξαν μαζί, έκαναν παιδιά, 
τους Όνειρους, τους Θεούς των ονείρων. Τα αδέρφια Όνειροι ήταν: ο Μορφεύς, ο 
Ίκελος, ο Φοβήτωρ και ο Φάντασος. Κατοικούσαν σε ένα σπήλαιο κοντά στα σύνορα 
του Άδη. Σε καθέναν από αυτούς είχε αποδωθεί και μια συγκεκριμένη ιδιότητα όπως 
άλλωστε φανερώνει και το όνομα τους. Το όνομα του πρώτου και του πιο ισχυρού 
βγήκε από τη λέξη «Μορφή» και σχετιζόταν με την ικανότητά του να παίρνει 
οποιαδήποτε ανθρώπινη μορφή στα όνειρα των θνητών. Είχε την ιδιότητα να στέλνει 
εικόνες στα όνειρα ή στα οράματα των ανθρώπων, να τα διαμορφώνει και να 
μορφοποιεί τα όντα που εμφανίζονται σε αυτά. Η δράση του Μορφέα ήταν 
πρωταγωνιστική: ήταν ο μόνος που μπορούσε να επέμβει στα όνειρα των βασιλιάδων 
και των ηρώων, ενώ όπως αναφέρεται μετέφερε τα μηνύματα των Θεών στους 
θνητούς, μέσω των ονειρικών αναπαραστάσεων. Ο Φοβήτωρ ήταν αυτός που έδινε 
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τρομακτική διάσταση στα όνειρα παίρνοντας τη μορφή τεράτων ή τρομακτικών 
ζώων. Ο Φάντασος θεωρούταν υπεύθυνος για τα δυσνόητα και τα πλασματικά 
όνειρα, αυτά στα οποία δεν υπήρχε λογική. Αποτέλεσε την προσωποποίηση της 
φαντασίας. Τέλος, ο Ίκελος αναλάμβανε την ακριβώς αντίθετη δράση: ευόδωνε 
εκείνες τις πτυχές των ονείρων που απεικόνιζαν την πραγματικότητα, κάνοντάς αυτά 
ρεαλιστικά και κατανοητά για τους θνητούς (www.psi-
gr.tripod.com/sleep_anc_gr.htm).  
 

 
Εικόνα 1 Ο θεός Ύπνος 

  

 
Η κύρια ιδιότητα που είχε δοθεί στα όνειρα ήταν η επικοινωνία των Θεών με τους 
ανθρώπους όπως άλλωστε γίνεται εμφανές στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια του 
Ομήρου:" Και γαρ τ' όναρ εκ Διός εστίν..." δηλαδή το όνειρο προέρχεται από τον Δία, 
αναφέρει ο Όμηρος (Ιλιάδα α, 63). 
 
Στην Αρχαία Ελλάδα παρατηρήθηκε και το φαινόμενο της Εγκοίμησης που ομοίαζε 
με ανάλογη συνήθεια των Αιγυπτίων (ονειροπερίθαλψη). Αποτελούσε την διαδικασία 
του να κοιμηθεί κάποιος σε έναν χώρο ιερό (Εγκοιμητήριο) προκειμένου να δεχτεί 
ένα αποκαλυπτικό όνειρο είτε για θεραπευτικούς σκοπούς, είτε για να μάθει για το 
μέλλον του. Βασικό κριτήριο για την αποκάλυψη του ονείρου, αποτελούσε η πίστη 
του. 
 
Στην πραγματεία του «Περί διαίτης», ο Ιπποκράτης επιχείρησε να ερμηνεύσει τις 
ονειρικές αναπαραστάσεις με ορθολογιστική προσέγγιση και να συσχετίσει μεγάλες 
κατηγορίες ονείρων με τη φυσιολογική κατάσταση του ατόμου κατά την εγρήγορση. 
Θεωρούσε επίσης, πως τα όνειρα αποτελούσαν σημαντικά συμπτώματα για τον 
γιατρό. Αναγνώρισε και παραδέχθηκε τα «θεία» όνειρα και πίστευε πως πολλά όνειρα 
ήταν συγκεκαλυμμένοι ευσεβείς πόθοι. Τα όνειρα που τον ενδιέφεραν όμως 
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ιδιαίτερα, ήταν αυτά που εξέφραζαν με συμβολική μορφή νοσηρές οργανικές 
καταστάσεις τα οποία πίστευε ότι οφείλονταν στην ιατρική διορατικότητα της ψυχής 
(www.livepedia.gr/index.php/Ονειροκριτική). 
 
Στην φιλοσοφία του Πλάτωνα το όνειρο αποτελούσε τον τρόπο ικανοποίησης, μέσω 
εικονικής πραγματικότητας, παράνομων επιθυμιών. Αυτό μοιάζει σε μεγάλο βαθμό 
με τις αντιλήψεις που εξέφρασε ο Φρόυντ για τα όνειρα δύο χιλιετίες μετά (Πλάτωνος 
Πολιτεία). 
 
Το πρώτο σημαντικό, κατά κοινή ομολογία, δημοσιευμένο έργο πάνω στα όνειρα, 
θεωρείται η Ονειροκριτική, ένα πεντάτομο έργο του Έλληνα Αρτεμίδωρου του 
Δαλδιανού από την Έφεσο (2ος αιώνας μ.Χ.). Αυτός υποστήριζε πως ένα όνειρο ήταν 
αυστηρά ατομικό για εκείνον που το έβλεπε. Το πιο σημαντικό από τα 
χαρακτηριστικά του έργου του είναι πως υπογράμμιζε το στοιχείο του συνειρμού, το 
γεγονός δηλαδή ότι μια ονειρική εικόνα προκαλεί κατά κανόνα και με τρόπο 
συνειρμικό κάποια άλλη εικόνα στο μυαλό. Ο Αρτεμίδωρος έγραφε με πειστικότητα, 
ότι τα όνειρα «εμφυσώνται στους ανθρώπους για δικό τους καλό και καθοδήγηση». 
Σύμφωνα με αυτόν: «Όνειρος εστί κίνησης ή πλάσις ψυχής πολυσχήμων σημαντικής 
των εσόμενων αγαθών ή κακών». Το σύγγραμμά του, είχε τεράστια επίδραση σε 
βάθος χρόνου. Δημοσιεύτηκε στην Αγγλία για πρώτη φορά το 1644 και τον επόμενο 
αιώνα πραγματοποίησε 24 εκδόσεις και θεωρήθηκε από πολλές απόψεις παρά τα 
χρόνια του εξαιρετικά μοντέρνο.  
 

2.Ομοιοπαθητική και Ύπνος 

Όπως αναφέραμε και στον πρόλογο της παρούσας εργασίας η ομοιοπαθητική θεωρία 
για τον ύπνο και τα όνειρα αποτέλεσε το εφαλτήριο έναυσμα για την δημιουργία της. 
Στη συνέχεια, επιχειρείται η καταγραφή της οπτικής γωνία θεώρησης των πραγμάτων 
αυτής της εναλλακτικής ιατρικής προσέγγισης γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα για 
τον ύπνο και τα όνειρα. Επίσης, αναλύονται όλες οι βασικές έννοιες οι οποίες 
απαιτούνται προκειμένου ο κοινός αναγνώστης να αντιληφθεί την άποψη της 
ομοιοπαθητικής σχετικά με την ενύπνια κατάσταση. 

2.1  Η Ομοιοπαθητική Ως Εναλλακτική Ιατρική 
Προσέγγιση 

Η ομοιοπαθητική αποτελεί μία εναλλακτική ιατρική θεραπευτική προσέγγιση που 
αντιμετωπίζει την υγεία του ανθρώπινου οργανισμού ολιστικά, δηλαδή σε όλη της τη 
διάσταση και όχι μόνο στο επίπεδο των σωματικών συμπτωμάτων. Θεωρεί πως το 
ανθρώπινο όν αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο που ενεργεί κάθε στιγμή ταυτόχρονα σε 
τρία επίπεδα: το σωματικό, το συναισθηματικό και το διανοητικό. Ελέγχοντας μέσω 
του ομοιοπαθητικού ιστορικού, τα τρία αυτά επίπεδα σε κάθε ανθρώπινο οργανισμό, 
προσπαθεί να προσδιορίσει πώς καθένα από αυτά αντιδρά στα διάφορα 
περιβαλλοντικά ερεθίσματα και ποιό από αυτά πιθανόν να υπολείπεται σε «ενέργεια» 
άρα και σε ικανότητα υγιούς αντίδρασης. Έτσι αυτή η «ενέργεια» που πιθανόν 
αποστερείται και χρειάζεται ο εκάστοτε οργανισμός επιχειρείται να δοθεί μέσω των 
ομοιοπαθητικών φαρμάκων. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα αποτελούν φυσικές ουσίες 
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που υπεραραιώνονται προκειμένου να χαθεί η τοξική τους δράση και ταυτόχρονα 
δυναμοποιούνται, διαδικασία μέσω της οποίας θεωρείται πως κατακρατούν την 
δράση της ουσίας από την οποία προήλθαν και την οποία θα προσδώσουν στον 
οργανισμό που την χρειάζεται (Βυθούλκας, 1990).  

2.2 Τα Τρία Επίπεδα της Ανθρώπινης Ύπαρξης 

Όπως προαναφέραμε ο ανθρώπινος οργανισμός κατά την ομοιοπαθητική αποτελεί 
την ταυτόχρονη συνύπαρξη του σωματικού, του συναισθηματικού και του 
διανοητικού επιπέδου. Το διανοητικό επίπεδο κατέχει την «ανώτερη» βαθμίδα 
σπουδαιότητας και το σωματικό την «κατώτερη». Αυτά τα τρία επίπεδα παρά την 
ιεραρχία μεταξύ τους δεν πρέπει να θεωρούνται ξεχωριστά και ανεξάρτητα αλλά 
αντίθετα, βρίσκονται σε μία διαρκή αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Ιεραρχίες υπάρχουν 
τόσο στο εσωτερικό του κάθε επιπέδου, π.χ στο σωματικό επίπεδο οι βλάβες του 
δέρματος έχουν υποδεέστερη σημασία συγκριτικά με εκείνες των πνευμόνων, όσο και 
μεταξύ των τριών αυτών επιπέδων, π.χ οι βλάβες στους πνεύμονες έχουν 
υποδεέστερη σημασία από τις βλάβες του εγκεφάλου (εικόνα 2). Αναφορά πρέπει να 
γίνει και στην άποψη της ομοιοπαθητικής περί συνέχειας των διαφόρων παθήσεων 
που εμφανίζει ένας οργανισμός σε διαφορετικούς χρόνους, απότοκο 
αλληπεπιδράσεων με το περιβάλλον και η οποία δεν αναγνωρίζεται από την κλασική 
ιατρική. Ο βαθμός υγείας ή ασθένειας ενός ατόμου μορεί, σύμφωνα με την 
ομοιοπαθητική θεωρία, να εκτιμηθεί από την επισκόπηση και των τριών αυτών 
επιπέδων. 

2.2.1 Διανοητικό Επίπεδο 

Το διανοητικό επίπεδο, κατά την ομοιοπαθητική προσέγγιση, αποτελεί το υψηλότερο 
ιεραρχικά επίπεδο και  το πιο σημαντικό και ουσιαστικό για την ύπαρξη ενός ατόμου. 
Για τον λόγο αυτό, η ακεραιότητα του προστατεύεται περισσότερο από οποιοδήποτε 
άλλο από τον αμυντικό μας μηχανισμό. Σύμφωνα με την άποψη του Γεωργίου 
Βυθούλκα, κορυφαίου Έλληνα ομοιοπαθητικού του τελευταίου αιώνα, υγιής νούς 
θεωρείται αυτός που λειτουργικά χαρακτηρίζεται από διαύγεια, συνοχή και 
δημιουργικότητα. Υγεία στο επίπεδο αυτό θεωρείται η απαλλαγή από τον εγωισμό, 
γεγονός που οδηγεί στην ταύτιση του ατόμου με την Αλήθεια και σε πράξεις που 
χαρακτηρίζονται από δημιουργική προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Το νοητικό 
επίπεδο ενός οργανισμού θεωρείται πως πάσχει, στο βαθμό που υπολείπεται ή 
απουσιάζει μία από τις παραπάνω ιδιότητες. Ο αρρωστημένος νούς, από την αντίθετη 
πλευρά, χαρακτηρίζεται από σύγχυση και παραφροσύνη. 

2.2.2 Συναισθηματικό Επίπεδο  

Το επίπεδο αυτό έρχεται δεύτερο σε σπουδαιότητα. Αποτελεί το επίπεδο εκείνο στο 
οποίο καταγράφονται οι διάφορες μεταβολές των συγκινησιακών καταστάσεων τις 
οποίες βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Όταν το άτομο στην καθημερινότητα του 
διακατέχεται από αρνητικά συναισθήματα όπως ζήλεια, φθόνο, μίσος και μελαγχολία 
το συναισθηματικό επίπεδο θεωρείται πως νοσεί. Στις διαταραχές που εκφράζονται 
στο επίπεδο αυτό ανήκουν το έντονο άγχος, η νευρικότητα, οι φόβοι και οι φοβίες 
καθώς και η κατάθλιψη. Από την άλλη ένα άτομο υγιές στο επίπεδο αυτό 
διακατέχεται από ηρεμία, χαρά, εμπιστοσύνη και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Όπως 
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και στα 3 επίπεδα έτσι και σε αυτό, υπάρχει μια ιεράρχηση των συγκινησιακών 
διαταραχών σε επίπεδο σημαντικότητας και σπουδαιότητας. Η ιεράρχηση αυτή 
χρησιμοποιείται προκειμένου ο oμοιοπαθητικός ιατρός να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή 
την θετική ή αρνητική έκβαση της πορείας του ασθενούς του. 

2.2.3 Σωματικό Επίπεδο 

Το σωματικό επίπεδο είναι αυτό με την μικρότερη σπουδαιότητα για το ανθρώπινο όν 
κατά την ομοιοπαθητική προσέγγιση. Απαρτίζεται από τα διάφορα όργανα του 
ανθρώπινου σώματος σπουδαιότερο εκ των οποίων θεωρείται ο εγκέφαλος και 
λιγότερο σημαντικό το δέρμα. Ο κάθε οργανισμός φροντίζει οι διαταραχές του να 
διατηρούνται μακριά από τα σημαντικά όργανα. Ο σχετικός βαθμός σπουδαιότητας 
ενός οργάνου μπορεί να μετρηθεί με κριτήριο τη βλάβη που μπορεί να προξενήσει 
στο σύνολο του οργανισμού ένας συγκεκριμένος βαθμός βλάβης αυτού του οργάνου, 
σύμφωνα με την ομοιοπαθητική θεωρία. Έτσι και σε συνδυασμό με τα όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω για τη συνέχεια των ασθενειών αν π.χ μια οποιαδήποτε 
τύπου αγωγή, ομοιοπαθητική ή μη, οδηγήσει μια διαταραχή από το επίπεδο του 
δέρματος (πχ έκζεμα) στο επίπεδο του αναπνευστικού (πχ άσθμα), τότε παρότι μπορεί 
να εξαφανίστηκε το αρχικό πρόβλημα (έκζεμα), η αγωγή που χορηγήθηκε θεωρείται 
πως ήταν καταπιεστική και ζημιογόνος για τον οργανισμό και σίγουρα όχι 
θεραπευτική.  
 
Η ιεραρχία των οργάνων του σωματικου επιπέδου έχει ως εξής: 
 

1. Εγκέφαλος 
2. Καρδιά 
3. Υπόφυση  
4. Ήπαρ 
5. Πνεύμονες 
6. Νεφροί 
7. Όρχεις / Ωοθήκες 
8. Σπονδυλοι 
9. Μύς 
10. Δέρμα  
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Εικόνα 2 Η αναπαράσταση των τριών επιπέδων της ανθρώπινης ύπαρξης(Α) και η διαβάθμιση 

των διαταραχών εντός αυτών (Β). 
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2.3 Πώς και Γιατί Εμφανίζονται τα Σημεία και τα 
Συμπτώματα στα Τρία Επίπεδα Κατά την 
Ομοιοπαθητική Θεωρία 

Η ομοιοπαθητική θεωρεί πως κάθε άνθρωπος από την στιγμή της δημιουργίας του ζεί 
σε ένα δυναμικό περιβάλλον που επηρεάζει, αλλά και επηρεάζεται από αυτό με 
ποικίλους τρόπους. Ώς εκ τούτου, προκειμένου αυτός να διατηρεί μία δυναμική 
εσωτερική ισορροπία πρέπει να προσαρμόζεται συνεχώς στα εξωτερικά ερεθίσματα. 
Σε κάθε περίπτωση που τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος είναι αρκετά πιο ισχυρά 
από την φυσική δυνατότητα άμυνας και προσαρμογής του ανθρώπινου οργανισμού, 
δημιουργείται μια κατάσταση ανισορροπίας στο εσωτερικό αυτού η οποία 
εκδηλώνεται με την εμφάνιση σημείων και συμπτωμάτων. Η εμφάνιση σημείων και  
συμπτωμάτων αποτελεί εκδήλωση του αμυντικού μηχανισμού, ο οποίος ορίζεται σαν 
το σύνολο των αντιστάσεων ενός οργανισμού προς την ενδεχόμενη βλάβη που μπορεί 
να προκαλέσει ένα περιβαλλοντικό ερέθισμα στα τρία επίπεδα και ο οποίος αποτελεί 
μέτρο της ανθρώπινης υγείας. Τα σημεία αυτά και τα συμπτώματα μπορούν να 
εκδηλωθούν σε οποιοδήποτε από τα τρία προαναφερθέντα επίπεδα και η διαταραχή 
που ενδεχομένως έχει προκύψει μπορεί να μετατοπίζεται είτε μέσα στο ίδιο επίπεδο 
είτε μεταξύ διαφορετικών επιπέδων. Ο ανθρώπινος οργανισμός, κατά την 
ομοιοπαθητική πάντα, προσπαθεί να προστατέψει τα ιεραρχικά ανώτερα επίπεδα και 
να εμφανίσει τη διαταραχή στο σωματικό επίπεδο και μάλιστα στα κατώτερα 
ιεραρχικά του στρώματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως αν θεωρήσουμε πως ένας 
οργανισμός δέχεται ένα πολύ ισχυρό στρεσσογόνο ερέθισμα στο συναισθηματικό 
επίπεδο (πχ απώλεια αγαπημένου προσώπου) αν ο αμυντικός μηχανισμός είναι 
ισχυρός θα ξεπεράσει αυτό το πλήγμα, χωρίς να εμφανίσει κάποιο σύμπτωμα σε 
απώτερο χρόνο σε κανένα από τα τρία επίπεδα. Αν όμως ο αμυντικός μηχανισμός δεν 
είναι τόσο ισχυρός ώστε να αντιμετωπίσει το στρες τότε θα εμφανιστεί κάποιο 
σύμπτωμα σε κάποιο από τα τρία επίπεδα ανάλογα πάντα με την ισχύ του και τη 
γενικότερη κατάσταση της υγείας του οργανισμού. 

2.4 Το Κεντρικό Αξίωμα της Ομοιοπαθητικής  

Η ομοιοπαθητική έχει ως κεντρικό αξίωμα πως «τα όμοια θεραπεύονται με τα όμοια» 
(similia similibus curantur). Η χορήγηση μίας ομοιοπαθητικής ουσίας προκαλεί έναν 
συνδυασμό συμπτωμάτων (και στα τρία επίπεδα) σε ευαίσθητους υγιείς οργανισμούς. 
Αν κάποιοι ασθενείς αιτούνται παρόμοιο συνδυασμό συμπτώματων  (χωρίς να έχουν 
λάβει την ουσία αυτή) τότε αν τους χορηγηθεί η ουσία αυτή τα συμπτώματα αυτά θα 
θεραπευτούν.  
 
Αυτός είναι και ο λόγος που η Κλασική  ομοιοπαθητική αποτελεί βασικά μια 
ολιστική θεραπευτική προσέγγιση. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως προκειμένου να 
θεραπεύσει κάποιο σύμπτωμα για το οποίο προσέρχεται ο ασθενής σε αυτήν, 
λαμβάνει πληροφορίες για το σύνολο του οργανισμού στον οποίο θα επέμβει 
θεραπευτικά. Έχοντας σαν βασική αρχή πως ο ανθρώπινος οργανισμός αποτελεί τον 
συγκερασμό των τριών επιπέδων που προαναφέρθηκαν, μελετά τα βασικά στοιχεία 
αυτών προκειμένου να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες κάθε επιπέδου και να σχηματίσει 
τελικώς ένα σύνολο συμπτωμάτων που αφορά και στα τρία.  
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Έτσι, μετά το πέρας μίας σωστής ομοιοπαθητικής αγωγής οι βελτιώσεις που θα 
παρατηρηθούν θα πρέπει να αφορούν και στα τρία επίπεδα και όχι μόνο στο 
σύμπτωμα για το οποίο προσήλθε ο ασθενής. Όπως διαφαίνεται η ομοιοπαθητική 
προσέγγιση δεν εξετάζει τους μηχανισμούς βάσει τον οποίων εμφανίζονται τελικώς 
τα διάφορα συμπτώματα, αλλά φροντίζει για την πιστή καταγραφή των συμπτωμάτων 
προκειμένου να τα ταιριάξει με αυτά που προκαλούνται από την δράση φυσικών 
ουσιών σε ευαίσθητους υγιείς οργανισμούς. 

2.5  Η Ζωτική Δύναμη 

Η ομοιοπαθητική θεωρεί πως ο ανθρώπινος οργανισμός δεν είναι απλά μια 
συνάθροιση υλικών συστατικών αλλά θεωρεί μέσα σε αυτόν την ύπαρξη μιας 
«ζωτικής δύναμης» η οποία τον διαπερνά ,τον κατευθύνει και τον ισορροπεί τόσο σε 
συνθήκες υγείας όσο και ασθένειας. Ο James Tyler Kent (1849-1916), ένας από τους 
κορυφαίους θεωρητικούς ομοιοπαθητικούς, χαρακτηριστικά αναφέρει πως: «η ζωτική 
δύναμη είναι προικισμένη με μορφοποιητικό νού, διαπερνά την υλική υπόσταση 
χωρίς να την αντικαθιστά, δημιουργεί τάξη στο σώμα και είναι προσαρμοστική και 
δημιουργική». Είναι αυτή που κατά την ομοιοπαθητική γεννά τις σκέψεις και την 
δημιουργικότητα, είναι σε αυτή που οφείλεται η έμπνευση. Ο αμυντικός μηχανισμός 
αποτελεί εκείνη την πλευρά της ζωτικής δύναμης, η οποία εμφανίζεται και αντιδρά 
συγκεκριμένα στην εμφανιζόμενη ασθένεια. Επιτελεί μόνο μία από τις λειτουργίες 
της ζωτικής δύναμης και μπορεί να θεωρηθεί σαν το εργαλείο που χρησιμοποιεί αυτή 
προκειμένου να επέλθει η θεραπεία σε συνθήκες ασθένειας. 

2.6 Η Αποσύνδεση των Τριών Επιπέδων ως 
Θεμελιώδης Παράγοντας για την Συνέχιση της Ζωής 

Κατά την ομοιοπαθητική θεωρία τα ανθρώπινα όντα αποτελούν «ενεργειακές 
μονάδες» και αυτό τους επιτρέπει τόσο να δημιουργούν όσο και να δέχονται 
«ενέργεια». Αυτή η πρόσληψη ενέργειας από το περιβάλλον θεωρείται πως 
επιτελείται σε ένα μεγάλο βαθμό κατά τον ύπνο. Προκειμένου όμως το άτομο να 
μπορέσει να γίνει δέκτης της «ζωτικής ενέργειας» αυτής από το περιβάλλον του, θα 
πρέπει το πνευματικό-συναισθηματικό και το φυσικό του τμήμα τα οποίο βρίσκονται 
συνεχώς ενωμένα και αλληλεπιδρούν, να αποχωριστούν το ένα από το άλλο, δηλαδή 
να αποσυνδεθούν σε κάποιο βαθμό, άλλοτε μικρό και άλλοτε μεγάλο. 
  
Τα τρία παραπάνω επίπεδα κατά την φάση της εγρήγορσης βρίσκονται σε μεγάλο 
βαθμό «συνδεδεμένα» μεταξύ τους κατά την ομοιοπαθητική θεωρία. Μικρός βαθμός 
αποσύνδεσης μπορεί να λάβει χώρα όταν ένα άτομο συγκεντρώνεται πολύ 
προκειμένου να επιλύσει κάποιο πχ μαθηματικό πρόβλημα ή ακόμη κατά τις 
περιόδους που κάνει κάποιες αφηρημένες σκέψεις. Αποτελεί για όλους μας 
χαρακτηριστικό παράδειγμα η εμπειρία του κάποιος να απευθύνεται λεκτικά σε 
κάποιον άλλο, αλλά ο τελευταίος να μην ακούει τι ειπώνεται γιατί είναι 
απορροφημένος  με τις δικές του σκέψεις. Αυτό προκειμένου να συμβεί, απαιτείται 
κάποιος, μικρός έστω, βαθμός αποσύνδεσης (πάντα σύμφωνα με τα λεγόμενα της 
ομοιοπαθητικής θεωρίας). Μεγαλύτεροι βαθμοί αποσύνδεσης συνήθως 
παρατηρούνται όταν το φυσικό μας σώμα αδυνατεί να συνεχίσει την λειτουργία του 
είτε επειδή είναι εξαντλημένο (ύπνος) είτε επειδή βρίσκεται σε μία ιδιαίτερα 
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κατάσταση την οποία δεν μπορεί να διαχειριστεί επιτυχώς (λιποθυμία). Μέσω της 
αποσύνδεσης που παρατηρείται στις δύο αυτές καταστάσεις  το άτομο αποκτά την 
ικανότητα  να προσλάβει ενέργεια από το περιβάλλον του και έτσι να «αναγεννηθεί». 
Η διαδικασία της αποσύνδεσης προκειμένου να φέρει τα θεμιτά αποτελέσματα  θα 
πρέπει να συμβεί με φυσικό τρόπο και όχι με την χρήση χημικών διεγερτικών ουσιών 
που επίσης μπορούν να την επιφέρουν. 
 
Κατά την διάρκεια αυτής της κατάστασης, το άτομο χάνει βαθμιαία τον έλεγχο που 
ασκεί στο φυσικό του σώμα και «διευρύνει την επίδραση των συμπαντικών πεδίων 
ενέργειας πάνω του» (Η Νέα Διάσταση στην Ιατρική, Βυθούλκας 1994). Αυτή η 
ενέργεια που δέχεται, σύμφωνα με την αρχή των ομοίων που διέπει την 
ομοιοπαθητική προσέγγιση, προσομοιάζει στις «συχνότητες δόνησης των δικών του 
ενεργειακών πεδίων» και «ο βαθμός της αγνότητας που ένας άνθρωπος έχει κατά την 
διαδικασία της αποσύνδεσης είναι αυτός που θα καθορίσει την ποιοτική αξία της 
ενέργειας που θα προσλάβει» (Η Νέα Διάσταση στην Ιατρική, Βυθούλκας 1994). 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαφορετικοί άνθρωποι θα έχουν και διαφορετικά φίλτρα 
για την πρόσληψη ενέργειας από το περιβάλλον. Κατά την ομοιοπαθητική, 
καταστάσεις στις οποίες παρατηρείται το φαινόμενο αυτό της αποσύνδεσης σε 
μεγάλο βαθμό είναι οι παρακάτω: 
A. Ο ύπνος. 
Β. Η λιποθυμία. 
Γ. Η υπνοβασία. 
Δ. Η χειρουργική αναισθησία. 
Ε. Η ύπνωση 
ΣΤ. Η έκσταση της γιόγκα αλλά και θρησκευτικών τελετουργιών 
Ζ. Η σχιζοφρένεια. 
Η. Η χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων και ουσιών  
Θ. Ο φαινομενικός θάνατος 
(Η Νέα Διάσταση στην Ιατρική, Βυθούλκας 1994). 

2.7  Η Άποψη της Ομοιοπαθητικής για τον Ύπνο και 
τα Όνειρα 

Η ομοιοπαθητική προσέγγιση θεωρεί τον ύπνο ως μια διεργασία μεγίστης σημασίας 
για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου συστήματος. Κατά αυτήν, ο ύπνος είναι 
σημαντικότερος και πολυτιμότερος ακόμη και από την τροφή. Θεωρεί πως κατά τον 
ύπνο έχουμε αποσύνδεση των τριών επιπέδων που συνολικά απαρτίζουν την 
ανθρώπινη ύπαρξη και το γεγονός αυτό αποτελεί την βασική προϋπόθεση για την 
πρόσληψη “ενέργειας” από το περιβάλλον. Προκειμένου να επιτευχθεί 
αναζωογόνηση μέγιστου βαθμού, απαιτείται πλήρης αποσύνδεση των επιπέδων που 
απαρτίζουν τον ανθρώπινο οργανισμό. 
 
Όπως είναι ευρέως γνωστό και αποδεκτό ο ύπνος αποτελείται από την φάση NREM 
που αποτελείται από τέσσερα διαδοχικά στάδια και την φάση REM. Στα διαδοχικά 
στάδια του ύπνου  ΝRem η ομοιοπαθητική προσδίδει και διαδοχικούς βαθμούς 
αποσύνδεσης. Με τον όρο αποσύνδεση η ομοιοπαθητική θεώρηση προσδιορίζει την 
αποκοπή του σωματικού επιπέδου από το συναισθηματικό και το διανοητικό. Όσο 
περισσότερο κατά αυτήν διεισδύει ο ανθρώπινος οργανισμός στα στάδια του NREM 
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ύπνου, τόσο πιο βαθύς και πιο αναζωογονητικός γίνεται ο ύπνος  και συνεπώς τόσο 
δυσχεραίνεται η επικοινωνία με τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Το τέταρτο στάδιο 
είναι αυτό με το υψηλότερο κατώφλι αφύπνισης και στο οποίο πραγματοποιείται ο 
μέγιστος δυνατός βαθμός αποσύνδεσης. Αυτό θεωρείται κατά την ομοιοπαθητική και 
το στάδιο που έχει το άτομο περισσότερη ανάγκη προκειμένου να αναζωογονηθεί ο 
ανθρώπινος οργανισμός. Τα στάδια αυτά ακολουθεί ο ύπνος REM που θεωρείται το 
κατεξοχήν στάδιο των ονείρων.  
 
Κάθε ένας οργανισμός, αναφέρει η ομοιοπαθητική θεώρηση, «αποτελεί μια συσκευή 
που δέχεται και αποκρυπτογραφεί κοσμικά ενεργειακά κύματα τα οποία περιέχουν 
εξειδικευμένα και εξατομικευμένα μηνύματα που επιτελούν συγκεκριμένους σκοπούς 
ειδικά κατά την διάρκεια του ύπνου». Κάθε νύχτα, τονίζει ο Γιώργος Βυθούλκας, 
«γινόμαστε ικανοί να δεχθούμε μια πληθώρα πολύτιμων πληροφοριών με την μορφή 
των ονείρων». Ο ύπνος και τα όνειρα αποτελούν, σύμφωνα με αυτόν πάντα, τον 
τρόπο με τον οποίο επιτελούνται απόλυτα απαραίτητες «τροποποιήσεις» και 
«διορθώσεις» στον ανθρώπινο οργανισμό. Ο λογικός νούς κατά τον ίδιο δεν 
θεωρείται ικανός να ταξινομήσει με σωστό τρόπο τα μηνύματα και τις εντυπώσεις 
που δέχεται κατά την φάση της εγρήγορσης. Προκειμένου να συμβεί αυτό,  
απαιτείται ο ύπνος ο οποίος ξεκαθαρίζει την σύγχυση και την συμφόρηση που 
πιθανόν να παρουσιάστηκε σε κάποιο βαθύτερο επίπεδο κατά την εγρήγορση. Τα 
όνειρα οποιαδήποτε μορφής (συμβολικής, προφητικής, ακόμη και ακατανόητης) 
έχουν, κατά την ομοιοπαθητική, βασικότατο λειτουργικό ρόλο: καθαίρουν την 
ανθρώπινη «συσκευή» προκειμένου να την διαπεράσει η συμπαντική ενέργεια χωρίς 
να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του «θορύβου» και της «συμφόρησης» που 
παρουσιάζονται κατά την διάρκεια της εγρήγορσης. Έτσι κάθε νύχτα, κατά τον ύπνο, 
«είμαστε δεκτικοί σε πολύτιμες πληροφορίες που προσλαμβάνουμε από το 
περιβάλλον μας προκειμένου να γίνουν οι απαιτούμενες και πολλές φορές αναγκαίες 
αναπροσαρμογές μέσα στον ανθρώπινο οργανισμό και να επιτευχθεί τελικώς τη 
διαδικασία της αναζωογόνησης» (Η Νέα Διάσταση στην Ιατρική, Βυθούλκας 1994). 

2.8  Ομοιοπαθητικά Ιστορικά και Ύπνος 

Γνωρίζοντας την ομοιοπαθητική και μελετώντας το ομοιοπαθητικό ιστορικό γίνεται 
εύκολα σαφές πως η εναλλακτική αυτή θεραπευτική προσέγγιση αξιολογεί σε μεγάλο 
βαθμό τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα ύπνου. Αυτό γίνεται ιδιαιτέρως 
εμφανές στις διάφορες ερωτήσεις που περιλαμβάνει το ομοιοπαθητικό ιστορικό για 
τον ύπνο, ανεξάρτητα από την αιτία προσέλευσης του ασθενούς, όπως τις ώρες που 
αφιερώνει στον ύπνο ο ασθενής, εάν αυτός είναι συνεχόμενος ή για κάποιο λόγο 
διακόπτεται, εάν είναι αναζωογονητικός, έαν ξυπνάει ευδιάθετος ή όχι μέχρι και τη 
στάση που προτιμά να βρίσκεται το σώμα του σε κατάσταση ύπνου! Ακόμη στον 
τομέα αυτό συμπεριλαμβάνονται ερωτήσεις για πιθανές αϋπνίες, υπνοβασία 
νυχτερινές εφιδρώσεις, συχνές εγέρσεις, ενούρηση και εγκόπριση, παραμιλητό, 
τινάγματα των άκρων ή και του κορμού, σιελόρροια και τριγμός ή σφίξιμο των 
δοντιών. Εξίσου σημαντικό για τον ομοιοπαθητικό γιατρό είναι το περιεχόμενο των 
επαναλαμβανόμενων ονείρων του ασθενούς. Οι ερωτήσεις αφορούν την θεματολογία 
(ευχάριστα, εφιαλτικά, ακατανόητα, ερωτικά, προφητικά ), την επαναληψιμότητα που 
αυτά παρουσιάζουν, την πιθανή αφύπνιση εξ αυτών, καθώς και το εάν υπάρχει 
ανάμνηση αυτών κατά την εγρήγορση. 
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Κατά την εναλλακτική αυτή προσέγγιση, κάθε ένα από τα παραπάνω ερωτήματα 
αποσκοπεί στον προσδιορισμό του ακριβή τρόπου λειτουργίας του ανθρώπινου 
αμυντικού μηχανισμού. Έτσι η γνώση ακόμη και αυτών των θεωρητικά ασήμαντων 
πτυχών του αμυντικού μηχανισμού παρέχει στον ομοιοπαθητικό ιατρό, υψηλότερη 
πιθανότητα αναγνώρισης άρα και ενδυνάμωσης αυτού.  

2.9  Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό έχουν παρουσιαστεί τα βασικά σημεία της ομοιοπαθητικής 
προσέγγισης και οι απόψεις της για τον ύπνο και τα όνειρα. Σύμφωνα με αυτήν, ο 
ύπνος του κάθε οργανισμού αποτελεί έναν πολύτιμο επιδιορθωτικό μηχανισμό και  
επομένως μία βασική πτυχή του αμυντικού του συστήματος, που διαδραματίζει 
καίριο ρόλο στην ενδυνάμωση και αναζωογόνηση του. Επομένως η μελέτη των 
χαρακτηριστικών του βοηθά σημαντικά στην επιλογή της αγωγής που θα δοθεί 
προκειμένου να ενισχυθεί το αμυντικό σύστημα. Γενικά στην ομοιοπαθητική 
μελετώνται όλες οι εκφάνσεις του αμυντικού μηχανισμού (μέσω σημείων και 
συμπτωμάτων) και επιχειρείται η τόνωση και ενδυνάμωση αυτού χωρίς όμως να είναι 
ακόμη γνωστό με ποιο μηχανισμό μπορεί να επιτυγχάνεται το αναφερόμενο 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν πρέπει να παραληφθεί βεβαίως το γεγονός ότι η 
συσσωρευμένη γνώση στην εναλλακτική αυτή προσέγγιση παραμένει εμπειρική, όχι 
επιστημονικά τεκμηριωμένη και άρα αμφισβητήσιμη. Στο ίδιο πνεύμα πρέπει να 
αξιολογηθούν και οι απόψεις της περί ύπνου. Αυτός είναι και ο λόγος που στις 
τοποθετήσεις της εναλλακτικής αυτής  ιατρικής προσέγγισης που προαναφέρθηκαν, 
οι όροι και οι έννοιες  που δεν προσδιορίζονται πλήρως καταγράφονται εντός 
εισαγωγικών. 
 
Συμπερασματικά, έχοντας σαν στόχο την σύγκριση της εμπειρικής αυτής θεώρησης 
για τον ύπνο με την τρέχουσα επιστημονικά τεκμηριωμένη γνώση επί του ιδίου 
θέματος, η εργασία αυτή θα προσπαθήσει να βρει και να αναλύσει όσα μέχρι τώρα 
έχουν ανακαλυφθεί και προσδιοριστεί σχετικά με τον ύπνο, αρχίζοντας από το 
κομμάτι της χρονικής επέλευσης και της ρυθμικότητας του.  
 
Δεν πρέπει να λησμονείται το γεγονός πως η διεργασία του ύπνου παρ’όλες τις 
σύγχρονες επιστημονικές προσπάθειες καλύπτεται ακόμη από ένα πέπλο μυστηρίου 
σχετικά με τον ρόλο, τον σκοπό και την λειτουργία που αυτή έχει. 
 

3 Χρονική Επέλευση και Ρυθμικότητα του 
Ύπνου 

Από αρχαιοτάτων χρόνων είχε παρατηρηθεί πως η ζωή πάνω στην γη χαρακτηρίζεται 
από ρυθμικές μεταβολές δηλαδή μεταβολές που επαναλαμβάνονται με σταθερό 
ρυθμό. Αυτές οι μεταβολές αφορούν χαρακτηριστικά των έμβιων όντων, εμφανίζουν 
μία περιοδικότητα, δηλαδή επαναληψιμότητα των μέγιστων ή των ελάχιστων τιμών 
τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και αποτελούν τους βιολογικούς ρυθμούς 
(http://www.enotes.com/nursing-encyclopedia/biological-rhythms). 
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Από το 400 πΧ, γίνεται η  πρώτη σαφής καταγραφή παρατηρήσεων των ρυθμικών 
κινήσεων των φύλλων του δέντρου Tamarindus Indica από τον Ανδροσθένη της 
Θάσου και μετέπειτα ο Ιπποκράτης καταγράφει τις  παρατηρήσεις του όσον αφορά 
στην περιοδικότητα εμφάνισης πυρετικών κυμάτων. Πολύ αργότερα, το 1950, ο 
Gustav Kramer και ο Klaus Huffman αποδεικνύουν την ύπαρξη εσωτερικού 
βιολογικού ρολογιού σε πουλιά που χρησιμοποιούσαν τον ήλιο σαν πυξίδα 
προκειμένου να αποδημήσουν παρόλο που ο ίδιος ο ήλιος μετακινείται κατά την 
διάρκεια της ημέρας. Το 1971, ανακαλύπτεται το πρώτο ωρολόγιο γονίδιο (clock 
gene) σε είδος μύγας. Τα ωρολόγια γονίδια αποδεικνύεται πλέον πως είναι υπεύθυνα 
για την παραγωγή πρωτεϊνών με περιοδικό τρόπο. Το1997, το πρώτο ωρολόγιο 
γονίδιο  ανακαλύπτεται σε θηλαστικό (ποντίκι) και το 2001 ανακαλύπτεται τελικά και 
στον άνθρωπο (hPer2) κατά την διάρκεια μελέτης μιας οικογενούς διαταραχής του 
ύπνου  (http://learn.genetics.utah.edu/content/begin/DNA/clockgenes/).   
 
Σαν λογική συνέχεια των παραπάνω η μελέτη των βιολογικών ρυθμών (βιορυθμών) 
πλέον έχει πλέον αναχθεί σε επιστήμη, η οποία καλείται χρονοβιολογία, και που 
συγκεκριμένα έχει ως αντικείμενο την ποσοτική μελέτη των μεταβολών των 
διαφόρων βιολογικών φαινομένων στον χρόνο. Τα τελευταία χρόνια  η επιστήμη αυτή 
έχει σημειώσει θεαματική πρόοδο στο ερευνητικό της πεδίο. Ασχολείται βασικά με 
την προσαρμογή των διαφόρων οργανισμών στις ημέρες, στις φάσεις της σελήνης και 
στις εποχές του χρόνου και το πεδίο μελέτης της καλύπτει τόσο το ζωικό όσο και το 
φυτικό βασίλειο.  
 
Πλέον είναι ξεκάθαρο πως όλα τα έμβια όντα ακόμη και τα βακτήρια διαθέτουν 
ρολόγια. Ρολόγια συγχρονισμού με το εξωτερικό περιβάλλον. Εσωτερικά ρολόγια 
καθορίζουν πότε είναι γόνιμη περίοδος για τα θηλαστικά, πότε είναι περίοδος 
μετανάστευσης για τα πουλιά, πότε είναι η ώρα για την ανθοφορία των φυτών (Spark, 
2007). Κατά την χρονοβιολογία, οι βιορυθμοί των περισσότερων οργανισμών 
συνδέονται με την εξελικτική προσαρμογή τους στους ρυθμούς του περιβάλλοντος 
και θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των ειδών. Ο Άντονι Ντίεθ 
Νογκέρα, καθηγητής Φυσιολογίας, υπεύθυνος του Τμήματος Χρονοβιολογίας στο 
Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης στην Ισπανία αναφέρει πως: «Υπάρχουν ενδείξεις 
σύμφωνα με τις οποίες όλα τα έμβια όντα διαθέτουν τους δικούς τους εσωτερικούς 
βιορρυθμούς» (Spark, 2007).  
 
Επομένως, ο ύπνος (η έναρξη, η πορεία και η λήξη του) ως βιολογικό φαινόμενο 
τυγχάνει ρυθμικότητας, η οποία συγχρονίζεται με την ρυθμικότητα παραγόντων του 
περιβάλλοντος του ατόμου και εξαρτάται επίσης και από την συσσώρευση διαφόρων 
ουσιών στον οργανισμό. Αυτή η ρυθμικότητα επιχειρείται να προσδιοριστεί και να 
μελετηθεί στο παρόν κεφάλαιο με βάση τους παράγοντες που την προκαλούν αλλά 
και αυτούς που δυνητικά την τροποποιούν. Επίσης, καταγράφονται οι συνέπειες που 
υπόκειται ο ανθρώπινος οργανισμός όταν αυτή διαταράσσεται. Τέλος, αναφέρονται 
πώς κατά την λήψη του ομοιοπαθητικού ιστορικού η ρυθμικότητα αυτή 
επισημαίνεται ως προς τις διάφορες βιολογικές λειτουργίες αλλά και πώς δυνητικά, 
μπορεί να  τροποποιηθεί. 
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3.1 Μοντέλο Διπλής Διαδικασίας Έναρξης Ύπνου 

Η ρυθμικότητα του ύπνου αποτέλεσε για σειρά χρόνων πεδίο μελέτης για τους 
επιστήμονες. Η έναρξη του ύπνου φαίνεται τελικά να καθορίζεται τόσο από το 
κεντρικό βιολογικό ρολόι (εικόνα 4) του ανθρώπινου σώματος, το οποίο καλείται 
υπερχιασματικός πυρήνας (SCN) (Lydic et al. 1980) και θεωρείται υπεύθυνο για την 
ύπαρξη των κιρκαδικών ρυθμών (διαδικασία C), όσο και από την δράση υπναγωγών 
ουσιών που συσσωρεύονται κατά την εγρήγορση, όπως η αδενοσίνη (Borbély,1982 ; 
Daan et al.,1984). Αυτές οι ουσίες των οποίων η αυξημένη συγκέντρωση θεωρείται 
τοξική για το νευρικό μας σύστημα αποδομούνται με την σειρά τους κατά τον ύπνο 
(διαδικασία S). Αυτές οι διαδικασίες απεικονίζονται μαζί στο σχήμα της εικόνας 3. 
 
Η διαδικασία S αποτελεί το ομοιοστατικό μέρος της άσκησης πίεσης από τον ίδιο τον 
οργανισμό για την επέλευση του ύπνου. Όσο περισσότερο χρόνο βρισκόμαστε σε 
κατάσταση εγρήγορσης τόσο μεγαλύτερη πίεση μας ασκείται για να βρεθούμε για 
ύπνο μέσω αυτής της διαδικασίας. «Η ομοιοστατική διαδικασία είναι συνάρτηση της 
διάρκειας του μέχρι τότε χρόνου εγρήγορσης» αναφέρει ο δημιουργός του μοντέλου 
σε συνέντευξη το 2006 και συμπληρώνει πως, κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει 
μόνο μία υπνωτική ουσία (αδενοσίνη) αλλά και άλλοι παράγοντες η συσσώρευση των 
οποίων καθορίζει την διαδικασία S (Spork, 2007). 
 
Από την άλλη, η διαδικασία C (κιρκαδικός έλεγχος) αποτελεί την επίδραση του 
κεντρικού βιολογικού ρολογιού το οποίο οφείλει να δημιουργήσει το κατάλληλο 
παράθυρο ύπνου μέσα στη νύχτα. Αυτός ο τύπος ρύθμισης φαίνεται να έχει σαν 
σκοπό όχι μόνο να καθορίσει την επέλευση του ύπνου κάποιες συγκεκριμένες ώρες 
αλλά και να διατηρήσει τον οργανισμό σε εγρήγορση τις ώρες που δεν προσφέρονται 
για ύπνο. Αυτός μοιάζει να είναι και ο λόγος που π.χ αν κάποιος μείνει ξάγρυπνος μια 
νύχτα, η έντονη υπνηλία υποχωρεί αισθητά το πρωί της νέας μέρας και επανέρχεται 
σε μεγάλο βαθμό το μεσημέρι που ακολουθεί. 
 
To παραπάνω μοντέλο θεωρείται το επικρατέστερο από όσα έχουν προταθεί μέχρι 
σήμερα, χωρίς όμως να έχει με ακρίβεια καθορίσει ποιές ακριβώς είναι οι υπναγωγές 
ουσίες και με ποιο μηχανισμό επεμβαίνουν στην επέλευση του ύπνου. Σύμφωνα 
πάντως με το μοντέλο αυτό, η ένταση της νύστας που βιώνουμε κάθε στιγμή 
προκύπτει από την συνάθροιση χρονοβιολογικών και ομοιοστατικών συντελεστών 
όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Όταν οι ερευνητές αφαίρεσαν από τα 
πειραματόζωα το κεντρικό βιολογικό τους ρολόι (δηλαδή εξάλειψαν την διαδικασία 
C) αυτά κοιμόντουσαν κάθε τόσο ανεξαρτήτως ώρας και ξυπνούσαν πάλι γρήγορα, 
γεγονός που επιβεβαιώνει το μοντέλο αυτό (Spork, 2007). Το μοντέλο αυτό χαίρει 
σχεδόν καθολικής αποδοχής μέχρι σήμερα στους επιστημονικούς χώρους. 
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Εικόνα 3 Ομοιοστατικός και κιρκαδικός έλεγχος της έναρξης του ύπνου. Οι έντονες μαύρες 
γραμμές στη βάση του τρίτου σχεδιαγράμματος αποτελούν τις ώρες του ύπνου και οι λευκές, αυτές της 
εγρήγορσης. 
 
Τι είναι όμως ο κιρκαδικός ρυθμός που υφίσταται κατά την διαδικασία C και πώς 
προκύπτει; 

3.1.1 Κιρκαδικοί Ρυθμοί 

Οι κιρκαδικοί ρυθμοί εμπίπτουν στην ευρύτερη κατηγορία των  βιολογικών ρυθμών 
τους οποίους ορίσαμε στην αρχή του κεφαλαίου αυτού. Σκοπός ύπαρξης των ρυθμών 
αυτών φαίνεται να είναι ο συγχρονισμός των λειτουργιών των έμβιων όντων με τις 
μεταβολές του περιβάλλοντος τους. Ο συγχρονισμός «των έσω με τα έξω» επιτελείται 
από τους λεγόμενους χρονοδότες (Zeitgebers) σημαντικότερος εκ των οποίων 
φαίνεται να είναι το φώς, τουλάχιστον για το ανθρώπινο οργανισμό. Η ονοματολογία 
των συχνότερα αναφερόμενων ρυθμών με βάση την περιοδικότητα τους έχει ως εξής: 
 

• ρυθμοί με περιοδικότητα μικρότερη των 12 ωρών (ινφραδικοί ρυθμοί) 
• ρυθμοί με περιοδικότητα 24 ωρών περίπου (κιρκαδικοί ρυθμοί) 
• ρυθμοί με περιοδικότητα μεγαλύτερη των 2,5 ημερών (ουλτραδικοί ρυθμοί) 

 
Επίσης αυτοί οι ρυθμοί ονοματίζονται και κατατάσσονται ανάλογα με το αν 
προέρχονται από το περιβάλλον ή έχουν εσωτερική προέλευση και καλούνται 
αντίστοιχα εξωγενείς ή ενδογενείς. 
 
Όσον αφορά όλες τις λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού, έτσι και η επέλευση 
του ύπνου φαίνεται πως υπόκειται σε κιρκαδική περιοδικότητα. Οι κιρκαδικοί ρυθμοί 
αποτελούν τις ρυθμικές μεταβολές (διακυμάνσεις) των χαρακτηριστικών των έμβιων 
όντων, ψυχοδιανοητικών και σωματικών, που συμβαίνουν κατά την διάρκεια περίπου 
μιας ημέρας. (Ο όρος κιρκαδικός προέρχεται από τις λατινικές λέξεις circa=περίπου 
και diem=ημέρα). Το κύριο εσωτερικό βιολογικό ρολόι ή ο βηματοδότης των 
κιρκαδικών ρυθμών, όπως προαναφέρθηκε, πιστεύεται πως είναι οι υπερχιασματικοί 
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πυρήνες που εδράζονται στον πρόσθιο υποθάλαμο (εικόνα 4). Είναι όμως τελικά οι 
ρυθμοί αυτοί στον ανθρώπινο οργανισμό ενδογενείς ή εξωγενείς; 
 
Οι κιρκαδικοί ρυθμοί στον άνθρωπο φαίνεται να υφίστανται και χωρίς 
περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Αυτό διαπιστώθηκε όταν το 1960 ο Aschoff διεξήγαγε 
ένα πείραμα στο οποίο οι εθελοντές του πειράματος ήταν έγκλειστοι για εβδομάδες 
χωρίς να έχουν καμία πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον και καμία πληροφόρηση 
σχετικά με το αν σε αυτό είναι μέρα ή νύχτα. Στο πείραμα διαπιστώθηκε πως οι 
ενέργειες των εθελοντών είχαν κιρκαδική περιοδικότητα η οποία φαινόταν ελαφρώς 
πιο «αργή» δηλαδή αυτοί οδηγούταν προς ύπνο από τον ίδιο τους τον οργανισμό στις 
24 με 26 ώρες. Υπό φυσιολογικές συνθήκες όμως, φαίνεται πως οι ρυθμοί 
μεταβάλλονται ελαφρώς (συγχρονίζονται) από εξωτερικά ερεθίσματα χρονισμού που 
ονομάζονται χρονοδότες (zeitgebers) τα οποία και προσαρμόζουν τον  ενδογενή 
ρυθμό σε αυτόν του περιβάλλοντος (Stillman et al, 2007). 
 
Αντιθέτως, κάποιοι χρονοβιολόγοι τονίζουν πως η παραμονή της ρυθμικότητας κατά 
την απουσία του κύκλου φωτος-σκότους θέτει την υπόνοια ότι άλλοι χρονοδότες 
εξωτερικοί, μη ελεγχόμενοι με τα πειράματα που έγιναν, όπως τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, θα μπορούσαν θεωρητικώς να συντηρούν τον κιρκαδικό  συγχρονισμό  
(Aschoff 1960).  

3.1.1.1 Υπερχιασματικός Πυρήνας (SCN) 
Το κύριο βιολογικό μας ρολόι (SCN), όπως φαίνεται στην εικόνα 4, βρίσκεται στην 
περιοχή του πρόσθιου υποθαλάμου (Lydic et al., 1980 ; Moore, 1979 ; Rusak, 
Zucker, 1979) και απαρτίζεται από πολυάριθμα ωρολόγια κύτταρα (περίπου 20.000). 
Αυτό λαμβάνει περιβαλλοντικά ερεθίσματα (το πιο ισχυρό από τα οποία φαίνεται να 
είναι το φώς) και μέσω της αμφιβληστροειδουποθαλαμικής οδού (retinohypothalamic 
tract-RHT) συγχρονίζεται στην διάρκεια της ημέρας στη γή (Hastings et al.,1996 ; 
Moore,1997). Το συγχρονισμένο πλέον κεντρικό βιολογικό ρολόι, συγχρονίζει 
κατόπιν με τη σειρά του τα περιφερικά ρολόγια σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου 
(όπως πχ στον φλοιό) αλλά και σε άλλα απομακρυσμένα όργανα όπως το ήπαρ και οι 
νεφροί (Bernard et al, 2007). 
 

 
Εικόνα 4 Απεικόνιση βασικών εγκεφαλικών δομών και υπερχιασματικού πυρήνα (SCN).  
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Ο υπερχιασματικός πυρήνας επίσης διαχειρίζεται κεντρικές λειτουργίες που 
συγχρονίζονται με τον κύκλο του ύπνου-εγρήγορσης όπως η θερμοκρασία του 
σώματος καθώς και αλλαγές στην πίεση του αίματος  στην καρδιακή συχνότητα και 
στον μεταβολισμό γενικότερα (Moore RY, 1997).  

3.1.1.2  Μοντέλο Κιρκαδικού Συστήματος στον Άνθρωπο. 
Το κιρκαδικό σύστημα στον ανθρώπινο οργανισμό απαρτίζεται βασικά από τρία 
επιμέρους τμήματα: 
 
Α.Τις εισόδους του. Μέσω των εισόδων αυτών λαμβάνει δεδομένα από το 
περιβάλλον με σκοπό τον συγχρονισμό του με αυτό. Υπάρχουν αρκετά, διαφορετικής 
προέλευσης, μονοπάτια εισόδου μέσω των οποίων ο SCN προσκομίζει δεδομένα. 
Τρία απο αυτά θεωρούνται σημαντικότερα: 
 

 Το πρώτο έρχεται  από τον αμφιβληστροειδή (γαγγλιακά κύτταρα) διαμέσου 
της αμφιβληστροειδουποθαλαμικής οδού  (retinohypothalamic tract – RHT) 
με την χρήση της γλουταμίνης ως νευροδιαβιβαστή. Το  RHT συνδέεται με 
τον πυρήνα του SCN και μεταφέρει εκεί δεδομένα σχετικά με την ανίχνευση 
φωτός (Refinetti, 2006). Αυτά τα γαγγλιακά κύτταρα του αμφιβληστροειδούς 
(Εικόνα 5) περιέχουν τη φωτοχρωστική μελανοψίνη η οποία αλλάζει την 
τρισδιαστατη δομή της κατά την παρουσία φωτός και στέλνει νευρικές ώσεις 
στον SCN (Nayak, Jegla, Panda, 2007). 

 

 
Εικόνα 5 Τα κύτταρα του αμφιβληστοειδή 

 
 Το δεύτερο μονοπάτι είναι ο διαγoνατώδης σύνδεσμος (intergeniculate leaflet, 

IGL), ο οποίος λαμβάνει δεδομένα από τον αμφιβληστροειδή αλλά η πορεία 
του διαχωρίζεται από του RHT και μέσω του θαλάμου καταλήγει και αυτό 
στον πυρήνα του SCN. Ο διαγωνατώδης σύνδεσμος καταλήγει στο 
γονατουποθαλαμικό δεμάτιο (geniculo-hypothalamic tract, GHT) και 
χρησιμοποιεί σαν νευροδιαμεταβιβαστή το νευροπεπτίδιο Ψ (NPY) . Ο 
διαγωνατώδης σύνδεσμος φαίνεται πως διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον 
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συγχρονισμό από χρονοδότες άσχετους με το φώς όπως η κινητική 
δραστηριότητα (Refinetti, 2006). 

 
  Άλλο κύριο μονοπάτι εισόδου προέρχεται από τους πυρήνες της ραφής (raphe 

nuclei) και χρησιμοποιεί την σεροτονίνη ως νευροδιαβιβαστή και θεωρείται 
πως και αυτό μεταφέρει δεδομένα μη φωτικού τύπου. Τα δύο τελευταία 
μονοπάτια εισόδου πιστεύεται πως μεταφέρουν πληροφόρηση φωτικού αλλά 
και μη φωτικού τύπου στο κύριο βιολογικό μας ρολόι (Refinetti, 2006). 

 
Β.Το κύριο βιολογικό ρολόι (βηματοδότης). Το κύριο βιολογικό μας ρολόι (SCN) 
είναι ένα ζευγάρι πολύ μικρών (μεγέθους κεφαλής καρφίτσας) εγκεφαλικών δομών 
που περιέχουν περί τα  20.000 νευρικά κύτταρα στα θηλαστικά. Εντοπίζεται στην 
περιοχή του υποθαλάμου ακριβώς πάνω από το σημείο διασταύρωσης των οπτικών 
νεύρων (εικόνα 4). Οι κιρκαδικοί ρυθμοί ελέγχονται και συντηρούνται ενδοκυττάρια 
από αλληλένδετες θετικές και αρνητικές ανατροφοδοτήσεις της μεταγραφής 
/μετάφρασης από τις παραγόμενες πρωτεΐνες στα γονίδια (clock genes) που τις 
παράγουν (Reppert & Weaver, 2001 ; Albrecht, 2002). Αυτός ο συνδυασμός 
ανατροφοδοτήσεων έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία αλλαγών στο κύτταρο όπως 
μεταβολές στο δυναμικό της μεμβράνης του και άρα δημιουργία νευρικών ώσεων και 
μεταβίβαση αυτών προς άλλες εγκεφαλικές δομές οι οποίες, σαν αποτέλεσμα, 
μπορούν να  ελέγχουν τις φυσιολογικές διαδικασίες μέσω κιρκαδικής περιοδικότητας. 
Γονίδια που ελέγχουν τους κιρκαδικούς ρυθμούς ανακαλύπτονται συνεχώς και έχουν 
βρεθεί και στα φυτά. Ο μηχανισμός με τον οποίο συντελείται ο κιρκαδικός ρυθμός 
ουσιαστικά στηρίζεται  σε κύκλους αρνητικής ανατροφοδότησης (negative feedback 
loop) όπως διαφαίνεται στην εικόνα 6. 
 
Τα ωρολόγια γονίδια βασικά κωδικοποιούν το αντίστοιχο m-rna το οποίο 
μεταφράζεται στην αντίστοιχη πρωτεΐνη στο κυτταρόπλασμα. Με την σειρά της η 
πρωτεΐνη αυτή οδηγείται στον πυρήνα και καταστέλλει την μεταγραφή του DNA από 
το οποίο προήλθε. Η ποσότητα των πρωτεϊνών αυτών στον πυρήνα περιορίζεται με 
αποτέλεσμα τα γονίδια να είναι πάλι ελεύθερα στην παραγωγή m-rna και άρα 
καινούριας πρωτεΐνης. Με τον τρόπο αυτό συντηρείται ένας κύκλος με 24ωρο ρυθμό. 
 

 
Εικόνα 6 Μηχανισμός ελέγχου και συντήρησης κιρκαδικού ρυθμού 
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Γ.Οι έξοδοι μέσω των οποίων ο βηματοδότης επηρεάζει την φυσιολογία του 
οργανισμού. Οι περισσότερες από τις προβολές του SCN παραμένουν μέσα στον 
υποθάλαμο, παρότι ένα μικρότερο τμήμα των νευρώνων του SCN καταλήγει στον 
βασικό τηλεγκέφαλο (basal forebrain) και στους θαλαμικούς πυρήνες της μέσης 
γραμμής (midline thalamus) (Moore, 1997). Δευτερεύουσες απαγωγές οδοί από τις 
τρείς αυτές περιοχές προβάλλουν σε διάφορες εγκεφαλικές περιοχές στις οποίες 
περιλαμβάνονται ο νεοφλοιός, ο ιππόκαμπος, τα βασικά γάγγλια, την πρόσθια 
υπόφυση, τον υποθάλαμο, τον δικτυωτό σχηματισμό και την επίφυση. Διαμέσου 
αυτού του εκτεταμένου νευρωνικού δικτύου ο SCN ασκεί επιρροή και έλεγχο σε 
διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες όπως στη νευροενδοκρινική ρύθμιση, στη 
ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος, στον κύκλο ύπνου-εγρήγορσης, στον 
μεταβολισμό, στην ρύθμιση του αυτόνομου συστήματος, στην ψυχοκινητική και 
γνωσιακή απόδοση, στην προσοχή, στη μνήμη και στα συναισθήματα (Moore RY, 
1997). Όπως φαίνεται, ο SCN έχει αρκετές εξόδους μέσω των οποίων ελέγχει 
ρυθμικές διαδικασίες όπως του ύπνου/εγρήγορσης, την πρόσληψη τροφής καθώς 
επίσης τους κιρκαδικούς νευροενδοκρινικούς και συμπεριφορικούς ρυθμούς. Μία 
από τις εξόδους αυτές καταλήγει όπως προαναφέρθηκε και στην επίφυση (βλέπε 
σχήμα) προκαλώντας την σύνθεση και έκκριση της ορμόνης μελατονίνης, όταν τα 
επίπεδα του φωτός μειώνονται, της οποίας η δράση στην επέλευση του ύπνου 
θεωρείται πολύ σημαντική (§3.1.1.2.1). Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλές από τις 
προβολές του SCN που έχουν βρεθεί σε ανατομικές μελέτες δεν έχουν διερευνηθεί σε 
λειτουργικό επίπεδο (Refinetti, 2006) γεγονός που περιορίζει σαφώς την γνώση μας 
για την πλήρη λειτουργία του.  
 
Συνολικά, τα κύρια μέρη του ανθρώπινου κιρκαδικού συστήματος που περιγράφονται  
παραπάνω απεικονίζονται στην εικόνα 7 που ακολουθεί. 
 
 
 
 

 
Εικόνα 7 Σχηματική αναπαράσταση των βασικών μερών του κιρκαδικού συστήματος 
Ένα (ή περισσότερα βιολογικά ρολόγια) έχει την ικανότητα να δονείται με αυτοδιατηρούμενο (self-
sustained) τρόπο και να συντηρεί τους βιολογικούς ρυθμούς διαμέσου των εξόδων του. Τα ίδιο το 
ωρολόγιο (βηματοδότης) συγχρονίζονται στην ηλιακή μέρα διαμέσου των εισόδων που διαθέτει. Στον 
άνθρωπο το κεντρικό βιολογικό ρολόι που ρυθμίζει όλους τους κιρκαδικούς ρυθμούς θεωρείται πως 
εντοπίζεται στον υπερχιασματικό πυρήνα του υποθαλάμου. 
 

3.1.1.2.1 Μελατoνίνη-Η Ορμόνη του Σκότους 

Η μελατονίνη είναι μια ορμόνη που παράγεται κυρίως στα κωναριοκύτταρα της 
επίφυσης από την τρυπτοφάνη. Η παραγωγή της μειώνεται με την αύξηση της 
ηλικίας. Στον άνθρωπο υποδοχείς της έχουν βρεθεί στον υπερχιασματικό πυρήνα του 
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υποθαλάμου αλλά και στην πρόσθια υπόφυση. Θεωρείται από τους επιστήμονες πως 
συμμετέχει στην προσαρμογή των βιολογικών ρυθμών στον κύκλο φωτός-σκότους 
(Κώστογλου-Αθανασίου, 1995). Η έκκριση της ευοδώνεται σχεδόν άμεσα με την 
δύση του ηλίου (εικόνα 8) και καταστέλλεται αμέσως μετά την ανατολή του και για 
τον λόγο αυτό αποκαλείται από πολλούς επιστήμονες ως «η ορμόνη του σκότους». 

 

 
  
Εικόνα 8 Σχηματική αναπαράσταση του πολυσυναπτικού μονοπατιού που δείχνει τον κιρκαδικό 
και και τον φωτικό έλεγχο της σύνθεσης της μελατονίνης στην επίφυση. Η γλουταμίνη που 
απελευθερώνεται από το αμφιβληστροειδουποθαλαμικό δεμάτιο (retinohypothalamic tract) διεγείρει 
του υπερχιασματικού πυρήνα τους γ-αμινοβουτιρικούς νευρώνες που και αυτοί με την σειρά τους 
αναστέλλουν την διεγερτική δράση του περικοιλιακού πυρήνα (paraventricular nucleus-PVN) στην 
έκκριση μελατονίνης από την επίφυση. ILC: διαμεσοπλάγιες στήλες (intermediolateral columns) της 
σπονδυλικής στήλης. SCG: ανώτερο αυχενικό γάγγλιο (superior cervical ganglion). Το σύμβολο ~  
υποδεικνύει την κιρκαδική απελευθέρθωση GABA (γ-αμινοβουτυρικού οξέος). 
 
Πιστεύεται πως αποτελεί έναν διαμεσολαβητικό ρόλο στην επίδραση του φωτός στη 
κιρκαδική διακύμανση της θερμοκρασίας του σώματος διότι η πτώση της 
θερμοκρασίας του σώματος συμπίπτει με τα υψηλότερα επίπεδα της μελατονίνης και 
η οξεία έκθεση σε δυνατό φώς αναστέλλει την έκκριση της και παράλληλα αυξάνει 
την θερμοκρασία του σώματος (Cagnacci, Soldani, 1993). Η έκκριση της ευοδώνεται 
όταν υπάρχει σκοτάδι και παραμένει μεγάλη κατά την διάρκεια της νύχτας (βλέπε 
εικόνα 9). Το παρατεταμένο ξενύχτι μειώνει την έκκριση της ορμόνης. Μέσω της 
ορμόνης αυτής ρυθμίζεται εν μέρει ο κύκλος ύπνου-εγρήγορσης μέσω χημικής 
πρόκλησης νύστας και πτώσης της θερμοκρασίας του σώματος.   
 

 
       Εικόνα 9 Τα χαμηλά επίπεδα της μελατονίνης κατά τη διάρκεια της ημέρας και τα υψηλά 

επίπεδα της κατά τη διάρκεια της νυκτός. 
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Επιπλέον, θεωρείται ισχυρός δέκτης ελευθέρων ριζών και αντιοξειδωτικός 
παράγοντας (Tan et al,1993 ; Reiter,1995) προστατεύοντας τόσο το πυρηνικό όσο και 
το μιτοχονδριακό DNA (Reiter et al, 2001). Όπως έχουν διαπιστώσει Αμερικάνοι 
ερευνητές που κατόρθωσαν να παρασκευάσουν συνθετική μελατονίνη σε χάπια, η 
ορμόνη αυτή φαίνεται ότι αλληλεπιδρά με το ανοσοποιητικό σύστημα χωρίς να έχει 
προσδιοριστεί ακόμη ο ακριβής τρόπος (Arushanian, Beier, 2002) και αρκετές 
μελέτες προτείνουν πως βοηθά και στην καταπολέμηση λοιμογόνων παραγόντων 
(Maestroni, 2001). Έχει επίσης καταδειχθεί πειραματικά πως υψηλές δόσεις της 
ορμόνης αυτής αυξάνουν την διάρκεια του ύπνου REM τόσο σε φυσιολογικά άτομα 
όσο και σε άτομα με ναρκοληψία και επιπρόσθετα πολλές ψυχοτρόπες ουσίες όπως η 
ινδική κάνναβις και το LSD φαίνεται πως αυξάνουν την σύνθεση της (Lewis, Alan 
1999). Υπάρχουν ακόμη μελέτες που υποστηρίζουν πως η μελατονίνη μπορεί ακόμη 
να προφυλάσσει και από διάφορες μορφές καρκίνου (Mills et al., 2005). Η 
μελατονίνη, όπως έχει βρεθεί από πειραματικές μελέτες σε ποντίκια, μπορεί ακόμη να 
βοηθάει στην μείωση της ιστικής βλάβης λόγω εγκεφαλικής (Lee et al, 2007) ή 
καρδιακής ισχαιμίας (Dominguez-Rodriguez et al., 2006). Επιπρόσθετα, οι υποδοχείς 
της μελατονίνης φαίνεται πως διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στους μηχανισμούς 
μάθησης και μνήμης όσον αφορά στα ποντίκια (Larson J et al, 2006) και η ίδια η 
μελατονίνη έχει παρατηρηθεί πως επηρεάζει διεργασίες που σχετίζονται με την μνήμη 
όπως το δυναμικό παρατεταμένης ενίσχυσης (LTP)( βλέπε ενότητα 5.1.3). Έχει 
επίσης διαπιστωθεί η πιθανή ευοδωτική δράση της στην νόσο Alzheimer, μέσω 
προφύλαξης από την νευροτοξική δράση του β-αμυλοειδούς που συσσωρεύεται στον 
εγκεφαλικό ιστό των ασθενών με την πάθηση αυτή (Pappolla et al,1997). 
 
Η έκκριση της μελατονίνης είναι μικρή κατά τη γέννηση και αυξάνεται σε μεγάλο 
βαθμό μέχρι την ηλικία των 3–5 ετών. Από την ηλικία των 6 ετών και μετά, 
παρατηρείται βαθμιαία μείωση των νυκτερινών επιπέδων της. Τα επίπεδα της 
μελατονίνης που παρατηρούνται στην ενήλικο ζωή, διατηρούνται σχετικά υψηλά 
μέχρι την τέταρτη δεκαετία και κατόπιν ελαττώνονται σε σημαντκό βαθμό σταδιακά, 
μέχρις το γήρας, όπου παρατηρούνται πολύ χαμηλά επίπεδα της ορμόνης (Εικόνα 10).  
 

 
Εικόνα 10 Αλλαγή επιπέδων μελατονίνης με την ηλικία 
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3.1.1.3 Ιεραρχία Εντός του Κιρκαδικού Συστήματος 
Πρόσφατα οι χρονοβιολόγοι ερευνητές ανακάλυψαν πως οι κιρκαδικοί ρυθμοί ήταν 
υπαρκτοί και σε απομονωμένους ιστούς (ήπαρ, πνεύμονες, νεφροί) σε καλλιέργειες 
που δεν βρισκόταν υπό την επιρροή του SCN (Balsalobre, Damiola & Schibler, 1998 
; Zylka et al.,1998 ; Yamazaki et al., 2000). Μάλιστα, οι περιφερικοί ταλαντωτές 
(oscillators) φαίνεται ότι μπορούν να διατηρήσουν την 24ωρη περιοδικότητα τους για 
λίγες μέρες χωρίς την επιρροή του κεντρικού βηματοδότη (SCN). Έτσι προτάθηκε 
πως κάθε κύτταρο του σώματος έχει το δικό του ρολόι, δηλαδή τα ηπατικά κύτταρα 
προετοιμάζονται για την πέψη συγκεκριμένες ώρες της ημέρας ή ακόμα και η 
παραγωγή ορμονών παρουσιάζει περιοδικές εξάρσεις και υφέσεις. Αυτά τα λεγόμενα  
τοπικά ρολόγια έχουν δικούς τους κιρκαδικούς κύκλους που εκτείνονται από 21 έως 
26 ώρες. Όλα αυτά συγχρονίζονται από τον SCN, αλλά ο τρόπος που συμβαίνει αυτό 
δεν έχει πλήρως κατανοηθεί ακόμη. Αυτή η ιερχαρχία μέσα στο κιρκαδικό μας 
σύστημα φαίνεται να ευθύνεται για τον χρόνο που απαιτείται για να προσαρμοστεί 
όλο το σώμα μας σε ένα καινούριο περιβάλλον προτείνει η Siegelman. 
 
Σε ότι αφορά στον υπερχιασματικό πυρήνα, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως και αυτός 
είναι διαμερισματοποιημένος λειτουργικά. Το γεγονός αυτό οδήγησε διάφορους 
ερευνητές να υποστηρίξουν πως είναι άλλη η ομάδα των κυττάρων του SCN που 
δέχεται και επεξεργάζεται τα δεδομένα σχετικά με το φώς και άλλη αυτή που 
διαμεσολαβεί στην μετάδοση των επεξεργασμένων δεδομένων στα περιφερικά 
συστατικά του ρολογιού ( Leise and Siegelman, 2006).  
 
Έκ των ανωτέρω καθίσταται σαφές πως μέσω των ιεραρχιών εντός του κιρκαδικού 
συστήματος εξασφαλίζεται μια ισορροπημένη και συντονισμένη λειτουργία μεταξύ 
των επιμέρους συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού καθώς και των λειτουργιών 
τους οργανισμού και του περιβάλλοντος του μέσω των μηχανισμών που διαφαίνονται 
στην εικόνα 11. 
 

 
Εικόνα 11 Κιρκάδιοι ρυθμοί και ρύθμιση βιολογικών λειτουργιών. 

 
Το ερώτημα που αυτονόητα προκύπτει είναι κατά πόσον η ρυθμικότητα των 
βιολογικών αυτών ρυθμών παραμένει σταθερή στο πέρασμα του χρόνου καθώς και 
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ποιοί παράγοντες μπορούν ενδεχομένως να την αποσυγχρονίσουν καθώς και τι αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται σε επίπεδο συμπτωματολογίας. Προκειμένου να απαντηθεί το 
ερώτημα αυτό καθίσταται αναγκαίο να αναφερθούν οι παράμετροι των βιολογικών 
ρυθμών.  

3.1.1.4 Ρύθμιση και Απορρύθμιση Βιολογικών Ρυθμών 

3.1.1.4.1 Παράμετροι Βιολογικών Ρυθμών 

Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής της κάθε παραμέτρου που 
εξετάζουμε καλείται πλάτος (amplitude) του ρυθμού. Ο χρονισμός (timing) ενός 
σημείου αναφοράς του κύκλου σε σχέση με σταθερό γεγονός καλείται φάση. Το 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο ίδιων σημείων αναφοράς φάσης (πχ 
μεταξύ δυο ελάχιστων τιμών) καλείται περίοδος (εικόνα 12).  
 
 

 
Εικόνα 12 Πλάτος, φάση και περίοδος βιολογικών ρυθμών 

 

3.1.1.4.2 Δυνατότητα Ρύθμισης του Βιολογικού Ρολογιού  
Όπως προαναφέρθηκε (βέπε ενότητα 3.1.1) αν αποστερήσουμε από τον ανθρώπινο 
οργανισμό πλήρως το φώς, το βιολογικό του ρολόι θα λειτουργεί και πάλι με 
περιοδικότητα όμως ελαφρώς πιο μεγάλης διάρκειας (>24ώρες). Όμως, εξαιτίας του 
ηλιακού φωτός (ή άλλων ερεθισμάτων) το βιολογικό μας ρολόι αναπροσαρμόζεται 
στην 24ωρη περιοδικότητα του ήλιου. 
 
Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πως η αντίδραση των οργανισμών στην επίδραση του 
φωτός εξαρτάται από την φάση του κύκλου στην οποία θα δράσει (Pittendrigh, 1960). 
Έτσι, η έκθεση σε φώς κατά την διάρκεια του αρχικού κομματιού της κανονικά 
σκοτεινής περιόδου γενικά οδηγεί σε καθυστέρηση φάσης ενώ η έκθεση σε φώς στο 
τελικό κομμάτι της κανονικά σκοτεινής περιόδου γενικά οδηγεί σε προώθηση φάσης 
(phase advance). Το μέγεθος της αλλαγής φάσης εξαρτάται από τον χρόνο που 
γίνεται αλλά και από την ένταση του φωτικού παλμού. Με δεδομένη τη χρονική  
στιγμή επίδρασης, όσο φωτεινότερος είναι ο παλμός τόσο μεγαλύτερη η αλλαγή 
φάσης.  
 
Ο Wever και οι συνεργάτες του διεξήγαγαν μερικά από τα πρώτα πειράματα 
χρησιμοποιώντας  δυνατό φώς για να ρυθμοδοτήσει τους ανθρώπινους κιρκαδικούς 
ρυθμούς (Wever et al, 1982 ; Wever 1989), επιβεβαιώνοντας μία ακόμη σημαντική 
αρχή των ανθρώπινων κιρκαδικών ρυθμών ότι δηλαδή, ο κύκλος φωτός-σκότους 
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αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους παράγοντες συγχρονισμού του ενδογενούς 
κιρκαδικού βηματοδότη στους ανθρώπους (Vitaterna, Takahashi, Turek, 2001). 
Ακόμη πιο πρόσφατες μελέτες θέτοντας υπο διερεύνηση διάφορες εντάσεις φωτός  
κατέδειξαν πως για τους ανθρώπους ισχύει πως όσο πιο έντονο το φώς είναι τόσο πιο 
ισχυρό είναι σαν ρυθμοδότης (Butkov, Lee-Chiong, 2007).   
 
Παρότι όμως ο κύκλος φωτός-σκότους θεωρείται ως ο κύριος και ισχυρότερος 
χρονοδότης, άλλοι παράγοντες όπως οι κοινωνικές συναναστροφές, η δραστηριότητα, 
η άσκηση αλλά και η θερμοκρασία μπορούν να τροποποιήσουν (modulate) την φάση 
του κύκλου (M Vitaterna, J Takahashi, F Turek, 2001). Το ενδιαφέρον με την αλλαγή 
θερμοκρασίας είναι ότι μπορεί να επηρεάσει την φάση τού κύκλου χωρίς ουσιαστικά 
να αλλάξει τον ρυθμό του κύκλου. Αυτό σημαίνει πως μπορεί να ξεκινάει πιο νωρίς ή 
αργά από την κανονική ώρα αλλά να έχει την ίδια διάρκεια (Vitaterna, Takahashi,  
Turek, 2001). 
 
Η σπουδαιότητα του συγχρονισμού των βιολογικών μας ρολογιών αναφαίνεται 
μελετώντας μερικά πολύ γνωστά παραδείγματα αποσυγχρονισμού τους όπως είναι το 
jet lag και οι εναλλασσόμενες βάρδιες (shift working).  

3.1.1.4.3 Απορρύθμιση του Βιολογικού Ρολογιού (Jet Lag και Shift Working) 

Το jet lag αποτελεί μια κατάσταση στην οποία επέρχεται ο ανθρώπινος οργανισμός 
μετά από μεγάλης απόστασης διαμεσημβρινό ταξίδι σε σύντομο χρόνο, λόγω 
απορρύθμισης του βιολογικού του ρολογιού και άρα μεταβολής των κιρκαδικών 
ρυθμών. Οι ταξιδιώτες αυτοί συνήθως νιώθουν έντονη κόπωση, εκνευρισμό, 
διαταραχή συγκέντρωσης, μείωση της απόδοσης τους και μπορεί ακόμη να 
παρουσιάζουν αϋπνία, διάρροια ή και δυσκοιλιότητα. Συνήθως απαιτούνται αρκετές 
ημέρες (μπορεί ως και 15) μέχρι το ανθρώπινο βιολογικό ρολόι να συγχρονιστεί 
πλήρως. 
  
Με σκοπό την μείωση της έντασης των παραπάνω συμπτωμάτων ορισμένοι ιατροί 
συστήνουν την φωτοθεραπεία (διαδικασία έκθεσης των ασθενών τους σε έντονο φώς 
συγκεκριμένου μήκους κύματος για αρκετές ώρες) ή άλλοι πάλι, συστήνουν την 
χρήση μελατονίνης. Αμφότεροι οι τρόποι φαίνεται να βοηθούν στην γρηγορότερη 
επαναρρύθμιση του βιολογικού ρολογιού και προσαρμογή του στη νέα χρονική ζώνη 
(Evans, Elliott, Gorman, 2009). 
  
Προκειμένου όμως να έχουμε ομαλή μετάβαση του ανθρώπινου οργανισμού από μία 
ζώνη χρόνου σε μια άλλη (χωρίς ύπαρξη συμπτωμάτων) συνίσταται η διαφορά 
μεταξύ των περιοχών χρονικά να μην υπερβαίνει τις 4 ώρες (T. Leise and H 
Siegelman, 2006). Αυτό διότι η παρατηρούμενη ιεραρχία που προαναφέρθηκε  μέσα 
στο κιρκαδικό σύστημα (3.1.1.4) έχει σαν αποτέλεσμα μία χρονική καθυστέρηση 
προκειμένου όλα τα στοιχεία του συστήματος να προσαρμοστούν στο νέο 
περιβάλλον. Η καθυστέρηση έγκειται εν μέρει στην ισχύ των συνδέσεων μεταξύ των 
διαφόρων μερών του SCN, του SCN και των περιφερικών ρολογιών καθώς και στους 
διαφορετικούς ρυθμούς των τελευταίων. Έτσι όταν ένα άτομο βρεθεί στη νέα χρονική 
ζώνη ορισμένοι ρυθμοί του (όπως του ύπνου – εγρήγορσης και της έκκρισης της 
αυξητικής ορμόνης) προσαρμόζονται σχετικά γρήγορα στην νέα ώρα ενώ άλλοι 
(όπως η θερμοκρασία και η έκκριση κορτιζόλης) καθυστερούν σημαντικά ( Leise and  
Siegelman, 2006). Πρόσφατα, αποδείχθηκε πώς ποντίκια που εκτέθηκαν σε 
προώθηση φάσης (phase advance) του κύκλου ύπνου/εγρήγορσης (φαινόμενο που 
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μιμείται το χρόνιο jet lag) επέδειξαν υψηλότερη θνησιμότητα από τα ποντίκια που 
εκτέθηκαν σε καθυστέρηση φάσης (phase delays) του κύκλου ύπνου/εγρήγορσης ή με 
διατήρηση φάσης (Davidson et al, 2006).  
 

 
                            Εικόνα 13 Το χρόνιο jet lag και η θνητότητα στα ηλικιωμένα ποντίκια 

O ρυθμός επιβίωσης σε ποντίκια που εκτέθηκαν σε εβδομαδιαίες προωθήσεις φάσης 6 ωρών (κόκκινο) και                           
ο αντιστοιχος ρυθμός σε καθυστέρησεις φάσεων συγκρινόμενα με ομάδα ελέγχου (μαύρο).  

 
Απορρύθμιση του βιολογικού ρολογιού  και μάλιστα σε χρόνια βάση παρατηρείται 
επίσης σε άτομα που το ωράριο εργασίας τους δεν είναι σταθερό δηλαδή καλύπτουν 
εναλλασσόμενες βάρδιες. 
 
Παρότι θεωρείται βέβαιο πως τα επαγγέλματα που αναγκάζουν τον ανθρώπινο 
οργανισμό σε ασυνήθιστους κύκλους ύπνου/εγρήγορσης σχετίζονται με μεγαλύτερη 
ευπάθεια σε ασθένειες (Knutsson 2003), είναι ακόμη άγνωστο αν οι παρεμβολές 
(disruptions) αυτές στο κιρκαδικό σύστημα αποτελούν την βασική αιτία για αυτήν 
την αύξηση της νοσηρότητας.  
 
Τα σωματικά προβλήματα που σχετίζονται με την κατάσταση αυτή 
συμπεριλαμβάνουν την σωματική κόπωση, το άγχος, την έλλειψη συγκέντρωσης την 
κακή σεξουαλική απόδοση και την κακή ποιότητα ύπνου (Fido, Ghali, 2008). Η 
διαταραχή του φυσιολογικού κιρκαδικού ρυθμού σε χρόνια βάση έχει ακόμη 
συσχετιστεί με ισχαιμικού τύπου καρδιοπάθειες αλλά και ενοχοποιείται ως 
κατάσταση που προδιαθέτει την εμφάνιση καρκινοπαθειών και ιδίως καρκίνο του 
μαστού (Schernhammer, Schulmeister, 2004 ; Hansen, 2001 ; Speizer  et al, 2001). 
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Εικόνα 14 Η ασθένεια σαν πιθανό αποτέλεσμα έκθεσης σε ασυνήθεις κύκλους φωτός-σκότους 

που μπορούν να βιώσουν άτομα με εναλλασσόμενες βάρδιες. 

3.1.2 Αδενοσίνη 

Η αδενοσίνη όπως προαναφέρθηκε (3.1) θεωρείται μία από τις ουσίες εκείνες που η 
αύξηση της συγκέντρωσης τους προκαλεί την επέλευση του ύπνου. Η συγκέντρωση 
της στον εγκέφαλο είναι υψηλότερη κατά την διάρκεια της εγρήγορσης σε σχέση με 
τις περιόδους του ύπνου και ακόμη αυξάνεται κατά τις εκτεταμένες περιόδους 
εγρήγορσης. Επιπλέον χορηγώντας αδενοσίνη ή κάποιον αγωνιστή της σε 
πειραματόζωα προκαλείται έντονη υπνηλία (www.thebrain.mcgill.ca). Η αδενοσίνη 
παράγεται κατά την υποβάθμιση του ATP που όπως είναι γνωστό αποτελεί την 
ενεργειακή μονάδα των διάφορων κυτταρικών λειτουργιών. Η διαρκής 
δραστηριότητα του εγκεφάλου κατά την εγρήγορση έχει σαν αποτέλεσμα την 
κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων ATP (τριφωσφορικής αδεοσίνης) και επομένως 
συσσώρευση της αδενοσίνης. Η ποσότητα της αδενοσίνης που βρίσκεται στον 
εγκέφαλο την κάθε στιγμή αντανακλά τον βαθμό δραστηριότητας των νευρικών και 
των νευρογλοιακών του κυττάρων (www.thebrain.mcgill.ca). 

3.1.2.1 Μηχανισμός δράσης αδενοσίνης.  
Η δέσμευση της αδενοσίνης στους υποδοχείς της αναστέλλει το ένζυμο αδενυλική 
κυκλάση και επομένως μειώνει την εισροή των ιόντων ασβεστίου στην προσυναπτική 
μεμβράνη. Δεδομένου ότι η εισροή ιόντων ασβεστίου φυσιολογικά ευοδώνει την 
απελευθέρωση των νευροδιαβιβαστών, μικρότερες ποσότητες νευροδιαβιβαστών θα 
εκκριθούν από πολλούς νευρώνες που συσχετίζονται με την εγρήγορση όπως αυτοί 
του βασικού τηλεγκεφάλου (basal telencephalon). Όσον αφορά στις περιοχές του 
εγκεφάλου που η διέγερση των νευρώνων τους προωθεί τον ύπνο, αυτό συμβαίνει με 
τον ίδιο μηχανισμό αλλά με υποδοχείς αδενοσίνης που προκαλούν αντίθετα 
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αποτελέσματα. Με τον τρόπο αυτό η αδενοσίνη πιστεύεται πως ασκεί την υπναγωγή 
της δράση (www.thebrain.mcgill.ca). 

3.2 Ομοιοπαθητική και Ρυθμικότητα Βιολογικών 
Λειτουργιών 

Κατά την λήψη του ομοιοπαθητικού ιστορικού, γίνεται όσον το δυνατόν πληρέστερη 
καταγραφή των συμπτωμάτων που περιγράφει κάθε φορά ο ασθενής αλλά και 
κάποιων άλλων συνοδών υποδεέστερων συμπτωμάτων που προσπαθεί να εκμαιεύσει 
ο ομοιοπαθητικός ιατρός προκειμένου να προσδιορίσει κάποιες ιδιαίτερες πτυχές του 
αμυντικού του μηχανισμού. Ιδιαίτερη σημασία κατά την καταγραφή δίδεται και στην 
ρυθμικότητα εμφάνισης των καταγραφόμενων συμπτωμάτων, δηλαδή πόσο συχνά  
εμφανίζονται αυτά αλλά και ποιές ώρες της ημέρας. Αυτό, σε κάποιο βαθμό, 
επιχειρείται και μέσω της κλασικής ιατρικής προσέγγισης μόνο όμως για τα 
συμπτώματα για τα οποία ο ασθενής προσέρχεται. Υπάρχουν όμως ερωτήσεις που 
γίνονται απο τον ομοιοπαθητικό γιατρό που αφορούν στην χρονικότητα και στη 
ρυθμικότητα κάποιων χαρακτηριστικών της λειτουργίας του οργανισμού που σε 
καμία περίπτωση δεν ερωτώνται απο τους κλασσικούς γιατρούς γιατι δεν έχουν 
χρησιμότητα μέσω της κλασσικής προσέγγισης. Για παράδειγμα, σε περίπτωση 
αυπνίας ο ασθενής ερωτάται επιπρόσθετα αν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ώρα που 
αφυπνίζεται κάθε βράδυ και η ώρα που πιθανόν να αναφέρει είναι αρκετα βοηθητική 
για την αγωγή που θα λάβει. Ακόμη, σχεδόν οποιοδήποτε σύμπτωμα αναφέρει, ο 
ομοιοπαθητικός φροντίζει πάντα να προσδιορίσει χρονικά πότε λαμβάνει χώρα αυτό. 
Η ώρα όμως αυτή για την κλασσική ιατρική προσέγγιση δεν έχει σχεδόν καμμία 
σημασία στην πλειάδα των αναφερόμενων συμπτωμάτων από τον ασθενή. Γίνεται 
επομένως εμφανές ότι για την ομοιοπαθητική η χρονικότητα και η ρυθμικότητα 
αποτελούν ιδιαίτερα στοιχεία για τον προσδιορισμό του τρόπου λειτουργίας του κάθε 
οργανισμού. 
 
Στα συγγράματα της κλασικής ομοιοπαθητικής περιγράφονται τρόποι λειτουργίας 
αμυντικών μηχανισμών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στα τρία επίπεδα. Μέσα απο 
τις περιγραφές αυτές είναι προφανές πως υπάρχουν οργανισμοί που η λειτουργία τους 
δεν μπορεί να ενταχθεί στο σχήμα της εικόνας 15. Υπάρχουν οργανισμοί που θέλουν 
να κοιμούνται περισσότερο απο 10 ώρες και άλλοι που νιώθουν ξεκούραστοι με 6 
ώρες. Υπάρχουν επίσης, άλλοι οργανισμοί που αποτελούν γενικά πρωινούς τύπους 
και άλλοι που αποδίδουν και εργάζονται καλύτερα τις βραδυνές ώρες. Επομένως, το 
υψηλότερο επίπεδο εγρήγορσης και για τους δύο τύπους δεν μπορεί να είναι τις 10πμ 
που περιγράφεται στο σχήμα. Οι συγκεκριμένοι τύποι έχουν αναγνωριστεί από τους 
χρονοβιολόγους και μάλιστα έχουν κατονομαστεί σαν “κουκουβάγιες” και 
“κορυδαλλοί”. Για τους χρονοβιολόγους οι τύποι κουκουβάγιας διαθέτουν ένα 
βραδυκίνητο βιολογικό ρολόι. Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι λειτουργίες 
του κάθε οργανισμού είναι ξεχωριστές και κάθε μία από αυτές υπόκειται στο δικό της 
ιδιαίτερο βιορυθμό. Αυτός είναι που εν μέρει προσδίδει τον ιδιαίτερο τρόπο 
λειτουργίας στον αμυντικό μηχανισμό κάθε ανθρώπου σύμφωνα πάντα με την 
ομοιοπαθητική. 
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Εικόνα 15 Ο ρυθμός της ανθρώπινης ζωής; 
 
Η κλασική ομοιοπαθητική αποτελεί βασικά μια ολιστική θεραπευτική προσέγγιση. 
Αυτό πρακτικά σημαίνει πως προκειμένου να θεραπεύσει ένα σύμπτωμα για το οποίο 
προσέρχεται ο ασθενής σε αυτήν, λαμβάνει πληροφορίες για το σύνολο του 
οργανισμού στον οποίο θα επέμβει θεραπευτικά. Έχοντας σαν βασική αρχή πως ο 
ανθρώπινος οργανισμός αποτελεί τον συγκερασμό των τριών επιπέδων που 
προαναφέρθηκαν (2.2), μελετά αυτά, για να εντοπίσει πιθανές αδυναμίες και 
ιδιαιτερότητες κάθε ενός επιπέδου και να σχηματίσει ένα σύνολο συμπτωμάτων που 
αφορά και στα τρία. Οι βελτιώσεις που θα παρατηρηθούν μετά την χορήγηση του 
κατάλληλου ομοιοπαθητικού φαρμάκου θα αφορούν επίσης και στα τρία επίπεδα και 
όχι μόνο στο σύμπτωμα για το οποίο προσήλθε ο ασθενής. Τις περισσότερες φορές, 
εκτός απο την βελτίωση του συμπτώματος για το οποίο προσήλθε ο ασθενής (πχ 
κεφαλαλγία), παρατηρείται και βελτίωση σε άλλα συμπτώματα όπως πχ μείωση 
πόνου έμμηνου ρύσης. Επίσης δεν είναι λίγες οι φορές που ο ίδιος ασθενής αναφέρει 
ταυτόχρονα οτι βελτιώθηκε η διάθεση του, η ενέργεια του καθώς και η ποιότητα του 
ύπνου του μετά από μία σωστή ομοιοπαθητική αγωγή. Ο ασθενής συνήθως αναφέρει 
πως η επέλευση του ύπνου του είναι πιο εύκολη και σηκώνεται πιο ξεκούραστος 
(Βυθούλκας, 1990).  
 
Επομένως, σύμφωνα πάντα με την θεωρία της ομοιοπαθητικής, ένα ομοιοπαθητικό 
φάρμακο μπορεί να επιφέρει αλλαγές τόσο στο σωματικό όσο στο συναισθηματικό 
και το διανοητικό επίπεδο και μάλιστα αλλαγές που συντελούν στην αναβάθμιση της 
ενέργειας και της διάθεσης του ασθενούς (Βυθούλκας, 1990). Προκειμένου αυτό να 
είναι εφικτό θα πρέπει η δράση του να ομοιοπαθητικού φαρμάκου να εστιάζεται 
κυρίως σε εκείνο σύστημα το οποίο έχει τον κεντρικό έλεγχο των υπόλοιπων 
υποσυστημάτων και του οποίου μεταβολές να επηρεάζουν την όλη ισορροπία του 
οργανισμού: το νευρικό σύστημα. Έχοντας ως δεδομένο ότι ο συσχετισμός αλλά και 
ο συγχρονισμός των διαφόρων επιμέρους συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού 
επιτελείται σε μεγάλο βαθμό από το νευρικό σύστημα μέσω συγχρονισμού με 
διάφορα εξωτερικά ερεθίσματα και δεδομένου του ότι πολλές έξοδοι του SCN δεν 
έχουν προσδιοριστεί λειτουργικά, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε πως η δράση των 
ομοιοπαθητικών φαρμάκων θα μπορούσε να αφορά στον SCN ή και στις εξόδους του 
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ή ακόμη και στην ρύθμιση της λειτουργίας των περιφερικών ταλαντωτών. Έτσι, το 
ομοιοπαθητικό φάρμακο, θα μπορούσε να παρέχει την ενέργεια ή τον τρόπο που 
απαιτείται για να επιτευχθεί ο καλύτερος δυνατός συγχρονισμός μεταξύ των 
διαφόρων ταλαντωτών ώστε να αποφευχθούν τα διάφορα συμπτώματα που πιθανόν 
προέρχονται από την απορρύθμιση του συστήματος του ανθρώπινου βιολογικού 
ρολογιού, δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει να καταδεικνύεται όλο 
και αυξανόμενος αριθμός ασθενειών οι οποίες προέρχονται από διαταραχές στην 
κιρκαδική ρυθμικότητα (Caroline Ko and Takahashi, 2006). 
 
Ένας τέτοιος μηχανισμός δράσης μπορεί άλλωστε να δικαιολογήσει την τόσο ευρεία 
και ολιστική δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου που εμπειρικά παρατηρείται. Αν 
θεωρήσουμε πως αυτή η θεωρία ισχύει, τότε οι διάφοροι συνδυασμοί συμπτωμάτων 
που οδηγούν τους ομοιοπαθητικούς θεραπευτές σε συγκεκριμένη αγωγή μπορεί να 
αποτελούν το αποτέλεσμα διαφόρων μοντέλων αποσυγχρονισμού ή απλά 
διαφοροποιημένης λειτουργίας ταλαντωτών που βρίσκονται σε μία ιεραρχική 
κατάταξη. Με την ίδια λογική και οι «εικόνες» των oμοιοπαθητικών φαρμάκων θα  
μπορούσαν να αποτελούν τα βασικά πρότυπα αποσυγχρονισμού των βιολογικών μας 
ταλαντωτών. 
 
Επιπρόσθετα, τα τελευταία χρόνια αρχίζει και τεκμηριώνεται η επίδράση των 
οιστρογόνων στους βιολογικούς ταλαντωτές και άρα και στους κιρκαδικούς ρυθμούς. 
Φαίνεται πως τόσο η οιστραδιόλη όσο και η προγεστερόνη εμπλέκονται στην 
τροποποίηση των κιρκαδικών ρυθμών μέσω άμεσης ρύθμισης της έκφρασης των 
ωρολόγιων γονιδίων (Masami Hirata, 2008). Αν θεωρήσουμε πως και η 
ομοιοπαθητική αγωγή, σύμφωνα με την παραπάνω υπόθεση, έχει επίδραση στην 
ρύθμιση των βιολογικών ταλαντωτών και στην ρύθμιση των κιρκαδικών ρυθμών 
(όπως προαναφέρθηκε) τότε καθίσταται σαφές γιατί τα αντισυλληπτικά δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με την ομοιοπαθητική αγωγή. 

3.3 Σύνοψη και Συμπεράσματα 

Όλα τα βιολογικά φαινόμενα παρουσιάζουν κάποιας μορφής περιοδικότητα, σκοπός 
της οποίας φαίνεται να είναι η εξελικτική προσαρμογή των οργανισμών στους 
ρυθμούς του περιβάλλοντος και θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των 
ειδών.  Επομένως, μεταβάλλοντας κάποιες συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος 
αλλάζει και η ρύθμιση των επιμέρους συστημάτων που απαρτίζουν τον ανθρώπινο 
οργανισμό, προκειμένου σε δεύτερο χρόνο να προσαρμοστεί και να ανταπεξέλθει στις 
νέες εξωτερικές συνθήκες. Η ρύθμιση των επιμέρους συστημάτων συντελείται χάρη 
στην ύπαρξη εσωτερικών ρολογιών, συντονιστής των οποίων στον ανθρώπινο 
οργανισμό είναι το κεντρικό βιολογικό ρολόι, ο υπερχιασματικός πυρήνας. 
Κυριότερος εξωτερικός χρονοδότης για την ρύθμιση των ρολογιών αυτών φαίνεται να 
είναι το εξωτερικό φώς. Ο συνεχής αποσυγχρονισμός του βιολογικών αυτών 
ρολογιών οδηγεί σε ανάπτυξη διαφόρων σοβαρών συμπτωμάτων οπότε πρέπει να 
αποφεύγεται με κάθε τρόπο. Αυτό συμβαίνει και με τον ύπνο που μελετάμε (η έναρξη 
του οποίου καθορίζεται μέσω κιρκαδικού και ομοιοστατικού ελέγχου) στον οποίο 
επομένως πρέπει να αφιερωνόμαστε όσο το δυνατόν πιο περιοδικά. Στην ρύθμιση του 
κύκλου ύπνου-εγρήγορσης, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η έκλυση της ορμόνης 
μελατονίνης, η οποία επιφέρει το αίσθημα νύστας και προκαλεί μείωση της 
θερμοκρασίας του σώματος. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα επηρεάζοντας διάφορες 
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πτυχές του οργανισμού και όχι μόνο ένα συγκεκριμένο σύμπτωμα (μιλάμε για υψηλές 
πάντα δυναμοποιήσεις) προτείνεται πως μπορεί έχουν επίδραση επί των βιολογικών 
ταλαντωτών όσον αφορά στην ρύθμιση τους είτε σε κεντρικότερο είτε σε 
περιφερικότερο επίπεδο.  
 
Έχοντας περιγράψει αδρά τον τρόπο με τον οποίο επέρχεται ο ύπνος σε περιοδική 
βάση, ακολουθεί η περιγραφή αυτής της διαδικασίας στην οποία κάθε άνθρωπος 
αφιερώνει περίπου το ένα τέταρτο της ζωής του χωρίς να έχει πλήρη επίγνωση σε τι 
τον εξυπηρετεί. 
 

4. Μελετώντας τα Στάδια του Ύπνου. 

Στο κεφάλαιο αυτό θα επιχειρηθεί η μελέτη των σταδίων του ύπνου και ο 
διαχωρισμός αυτών βάση των ιδιαιτεροτήτων τους. Αρχικά θα μελετηθούν τα 
διαφορετικα ηλεκτροφυσιολογικά χαρακτηριστικά τους (αφού πρώτα περιγραφεί πως 
προκύπτουν αυτά), κατόπιν η εμφάνιση νέων σταδίων κατά την εξέλιξη των ειδών και  
τέλος η ύπαρξη των ονείρων εντός αυτών. Ειδικά για τα όνειρα, τα οποία αποτελούν 
έναν άλυτο γρίφο για τους επιστήμονες, θα αναφερθεί ο τρόπος με τον οποίο 
προκύπτουν (από άποψη νευροβιολογικού υποστρώματος), σε ποίες καταστάσεις 
αποκαλύπτεται το περιεχόμενο τους, σε ποιό βαθμό ομοιάζουν με άλλες 
«παθολογικές» καταστάσεις καθώς και κυριότερες θεωρίες που έχουν προταθεί για 
τον ρόλο τους. 

4.1 Εργαστηριακή Διερεύνηση του Ύπνου 

Τα τελευταία χρόνια με την αξιοσημείωτη τεχνολογική πρόοδο οι επιστήμονες 
απέκτησαν σημαντικότατα εργαλεία διερεύνησης της ενύπνιας εγκεφαλικής 
λειτουργίας χωρίς τα οποία αυτή θα παρέμεινε γρίφος. Στην συνέχεια παρατίθενται τα 
κυριότερα από αυτά τα οποία θα αναφερθούν και στην συνέχεια της εργασίας. 

4.1.1 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα 

Το Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Η.Ε.Γ) αποτελεί τη καταγραφή, μέτρηση και τη 
μελέτη της ηλεκτρικής δραστηριότητας του εγκεφάλου. Η πρώτη καταγραφή ΗΕΓ 
πραγματοποιήθηκε το 1912 απο τον ρώσο Vladimir Vladimirovich Pravdich-
Neminsky (Pravdich-Neminsky, 1913). Η Ηλεκτροεγκεφαλογραφία (ΗΕΓ) αποτελεί 
μία από τις πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενες μη επεμβατικές μεθόδους μελέτης της 
λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου, κατά τις οποίες καταγράφεται εξωτερικά του 
κρανίου το ηλεκτρικό πεδίο, που οφείλονται στη διέργεση εγκεφαλικών νευρώνων 
και αναγνώρισης. 
  
Για την διενέργεια ενός ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος τοποθετούνται ηλεκτρόδια σε 
συγκεκριμένες και προκαθορισμένες θέσεις στο κρανίο ενός ανθρώπου, τα οποία 
καταγράφουν τις διαφορές δυναμικού που δημιουργούνται από τις ηλεκτρικές 
δραστηριότητες των νευρικών κυττάρων. Η κλασσική καταγραφή γίνεται σε ειδικό 
χαρτί, το οποίο κινείται κάτω από ειδικές γραφίδες. Αυτές, είναι συνδεδεμένες σε 
γαλβανόμετρα τα οποία "διαβάζουν" τα ηλεκτρικά σήματα από τα ηλεκτρόδια που 
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βρίσκονται στο τριχωτό μέρος της κεφαλής και λαμβάνουν (απάγουν) ηλεκτρικά 
σήματα, τα οποία με τρόπο τελείως φυσικό παράγονται από τον εγκέφαλο. O αριθμός 
των αισθητήρων που χρησιμοποιούνται ποικίλει από 3, που χρησιμοποιούνται στα 
περισσότερα προγράμματα νευροανάδρασης, έως 256 σε ορισμένα ερευνητικά 
εργαστήρια. Κάθε ηλεκτροεγκεφαλικός σένσορας αποτελείται από ένα ηλεκτρόδιο το 
οποίο προσκολλάται σε συγκεκριμένη μεριά του κρανίου και λαμβάνει σήμα από 
νευρώνες δεδομένης περιοχής του φλοιού. Τα εγκεφαλικά κύματα που 
καταγράφονται κατά την διάρκεια του ύπνου και της εγρήγορσης τα έχουν διαχωρίσει 
σε 4 κατηγορίες οι οποίες είναι οι ακόλουθες: 
 

 Κύματα δ – συχνότητα (0-4 ΗΖ)  
 Κύματα θ – συχνότητα (4-7 ΗΖ)  
 Κύματα α – συχνότητα (8-13 ΗΖ)  
 Κύματα β – συχνότητα (13-30 ΗΖ)  
 Κύματα γ – συχνότητα (30-100+ Hz) 

 
Όπως θα αναλυθεί παρακάτω οι παραπάνω συχνότητες λειτουργίας νευρωνικών  
ομάδων φαίνεται ότι σχετίζονται με συγκεκριμένες λειτουργικές διεργασίες του 
εγκεφάλου (ενότητα 4.4.2). Επίσης νέες μέθοδοι ανάλυσης του ΗΕΓ έχουν 
επιχειρηθεί τα τελευταία με πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα (ενότητα 7.3). 

4.1.1.1 Μηχανισμός Εμφάνισης και Καταμέτρηση Εγκεφαλικών 
Κυμάτων 

4.1.1.1.1 Θαλαμοφλοιικοί Νευρώνες 

Ο θάλαμος (αριστερός και δεξιός) αποτελεί μια μεγάλου σχετικά μεγέθους μάζα 
φαιάς ουσίας που βρίσκεται κεντρικά στον εγκέφαλο. Σχηματίζεται από μια 
συνάθροιση νευρικών κυττάρων, μέσω των οποίων ο φλοιός δέχεται αισθητικού 
τύπου πληροφόρηση σχετικά με το σώμα μας αλλά και το περιβάλλον μας. Όλες 
σχεδόν οι αισθητικές πληροφορίες εκτός της όσφρησης, αφού φτάσουν στον θάλαμο, 
αλληλοσυσχετίζονται σε κάποιο βαθμό και κατόπιν προβάλλονται σε άλλες περιοχές 
του κεντρικού νευρικού συστήματος με βασικό δέκτη τον φλοιό, με τον οποίο 
άλλωστε υπάρχει και ισχυρή ανατομική συσχέτιση. Κάθε θαλαμικός πυρήνας εκτός 
του δικτυωτού, χορηγεί νευρικές ίνες σε διάφορες περιοχές του φλοιού και 
αντιστρόφως οι περιοχές αυτές εκπέμπουν ίνες προς τους θαλαμικούς πυρήνες. Αυτό 
είναι μια ένδειξη πως ο θάλαμος και ο φλοιός βρίσκονται σε στενή επικοινωνία και 
μεταβάλλουν από κοινού σε μεγάλο βαθμό τις λειτουργίες τους. Ο ακριβής τρόπος με 
τον οποίο τα εισερχόμενα ερεθίσματα συσχετίζονται και αξιολογούνται από τα 
κύτταρα του θαλάμου πριν φτάσουν στον φλοιό αποτελεί ακόμη γρίφο για τους 
νευροεπιστήμονες δεδομένου του ότι ο βαθμός διασύνδεσης μεταξύ πυρήνων που 
ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες αλλά και μεταξύ γειτονικών κυττάρων δεν 
φαίνεται μεγάλος (Buzsaki, 2006). Αυτός ο επιμένων  διαχωρισμός των διαφόρων 
ειδών πληροφοριών στο επίπεδο του θαλάμου δίνει άλλωστε συμπεριφερσιακά νόημα 
και στην επεξεργασία διαφορετικών ειδών πληροφορίας στις διάφορες περιοχές του 
φλοιού. Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει ο Buzsaki, οι ανατομικά καθορισμένοι πυρήνες 
του θαλάμου είναι σαφώς περισσότεροι από ότι ο αριθμός των ειδών των αισθήσεων.  
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Οι άξονες των συναθροισμένων νευρικών κυττάρων τερματίζουν στον νεοφλοιό 
κυρίως στο στρώμα 4 αλλά επίσης και στο 4 και 5 και για αυτό άλλωστε οι νευρώνες 
καλούνται θαλαμοφλοιικοί. Από τον φλοιό όπως προαναφέραμε εισέρχονται ίνες 
προς τους θαλαμικούς πυρήνες σαν ανατροφοδότηση (feedback). Η σημασία της 
ανατροφοδότησης αυτής γίνεται εμφανής αν αναλογιστούμε πως ο θάλαμος αποτελεί 
το μοναδικό φυγόκεντρο στόχο των πυραμιδικών κυττάρων του στρώματος 6 και 
βασικά αυτοί οι νευρώνες πρακτικά νευρώνουν όλους τους θαλαμικούς πυρήνες 
(Buzsaki, 2006). 

Αυτοί οι θαλαμοφλοιικοί νευρώνες παρουσιάζουν το ιδιαίτερα ενδιαφέρον 
ηλεκτροφυσιολογικό χαρακτηριστικό ότι μπορούν και μεταπίπτουν σε δύο 
διαφορετικά είδη διέγερσης: 

 Αυθόρμητη δραστηριότητα ταλάντωσης (oscillatory activity). Αυτού του είδους 
η διέγερση παρατηρείται όταν τα κύτταρα αυτά δεν διεγείρονται από 
εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα. Καθένας από αυτούς τους νευρώνες 
μπορεί αυθόρμητα και διατηρεί τον δικό του ρυθμό δραστηριότητας και έτσι  
θεωρείται σαν νευρώνας - ταλαντωτής (single-neuron oscillator). Μέσω 
κάποιων καναλιών ιόντων της κυτταρικής τους μεμβράνης μπορούν και 
εκπέμπουν κάποια δυναμικά ενεργείας χωρίς να λαμβάνουν κάποιο εξωτερικό 
ερέθισμα. Η σταθεροποίηση της συχνότητας ταλάντωσης των κυττάρων 
αυτών προκαλείται μέσω υπερπόλωσης που επάγεται από τον θαλαμικό 
δικτυωτό πυρήνα. Η αυθόρμητη αυτή ρυθμική δραστηριότητα των κυττάρων 
συγχρονίζεται σε κάποια συχνότητα μέσω διάφορων συσχετιστικών 
μηχανισμών. Σαν αποτέλεσμα αυτού οι φλοιικοί νευρώνες διεγείρονται αργά 
και ταυτόχρονα από τον θάλαμο, με αποτέλεσμα τα μεμονομένα σήματα να 
προστίθενται και γίνονται έτσι αντιληπτά από τα ηλεκτρόδια του σαν κύματα 
υψηλής έντασης και χαμηλής συχνότητας (κύματα δ) όπως φαίνεται στην 
εικόνα 16.  

 
 Τονική δραστηριότητα. Αυτού του είδος η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα όταν 

οι νευρώνες αυτοί αποπολώνονται από εξωτερικά λαμβανόμενα ερεθίσματα ή 
από εσωτερικές διεργασίες. Αυτή η αποπόλωση βασικά συμβαίνει κατά της 
περιόδους εγρήγορσης, επάγεται μέσω του δικτυωτού σχηματισμού του 
στελέχους και μέσω του τρόπου αυτού μπορούν να μεταβιβαστούν οι 
αισθητικού τύπου πληροφορίες στον φλοιό. Έτσι  όταν συμβαίνει αυτό ο 
φλοιός πρακτικά επεξεργάζεται πληθώρα ερεθισμάτων από την περιφέρεια με 
αποτέλεσμα η δραστηριότητα των φλοιικών κυττάρων να είναι έντονη αλλά 
και ασυγχρόνιστη. Αυτό σε επίπεδο ΗΕΓ παριστάνεται με κύματα μικρής 
εντάσεως και ασυγχρόνιστα. Σε αυτή την κατάσταση τα κύματα που βασικά 
υπερτερούν είναι τα β και γ κύματα  (http://thebrain.mcgill.ca) 
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Εικόνα 16  Καταγραφή ΗΕΓ ανάλογα με τη δραστηριότητα του εγκεφάλου. Συγχρονισμένη και 
ασυγχρόνιστη διέγερση (Neurosciences, Bear, Connors, and Paradiso, Éditions Pradel, 2002) 

Οι δύο διαφορετικοί αυτοί τρόποι διέγερσης των θαλαμικών κυττάρων έχουν σαν 
αποτέλεσμα την καταγραφή διαφορετικής μορφής ΗΕΓ στην εγρήγορση αλλά και στα 
διάφορα στάδια ύπνου (εικόνα 16). Ανάλογα τώρα με τον βαθμό και το είδος 
δραστηριότητας μας κατά την εγρήγορση αλλά και με το στάδιο ύπνου που 
βρισκόμαστε, παράγονται και άλλες συχνότητες κυμάτων διέγερσης.  

Έτσι, κατά την εγρήγορση, όταν προσηλωνόμαστε σε κάτι, το ΗΕΓ δείχνει χαμηλής 
έντασης αλλά υψηλής συχνότητας κύματα τα οποία ονομάζουμε και β κύματα. Όταν 
δε είμαστε ξύπνιοι και χαλαροί, χωρίς να σκεφτόμαστε ή να έχουμε στρέψει την 
προσοχή μας σε κάτι, τα καταγραφόμενα κύματα τείνουν να πέφτουν σε χαμηλότερη 
συχνότητα που αποκαλείται και α ρυθμός. Η όλη δε δραστηριότητα των κυττάρων 
γενικά κατά την εγρήγορση είναι ασυγχρόνιστη. 

4.1.2 Μέθοδοι Εργαστηριακής Διερεύνησης της Εγκεφαλικής 
Λειτουργίας στον Ύπνο Εκτός του ΗΕΓ  

Όταν μια περιοχή του εγκεφάλου δραστηριοποιείται για να επιτελέσει μια 
συγκεκριμένη απλή ή πολύπλοκη ενέργεια, τότε συμβαίνουν σε τοπικό επίπεδο 
φυσικοχημικές και ηλεκτρομαγνητικές μεταβολές, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τον 
αυξημένο μεταβολισμό τοπικά αλλά και χρονικά. Έτσι, όπως αναφέραμε και 
προηγουμένως, με το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) καταγράφουμε ειδικά 
ρεύματα (δυναμικά). Στούς ανθρώπους, τα ευρήματα του ΗΕΓ κατά την διάρκεια του  
REM ύπνου και του πρώτου σταδίου του NREM ύπνου είναι παρόμοια. Για τον 
διαχωρισμό αυτών των σταδίων χρησιμοποιούνται άλλες δύο μέθοδοι:  

 το Ηλεκτρο-μυογράφημα το οποίο καταγράφει τον βαθμό της μυικής 
σύσπασης και  
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 το Ηλεκτρο-οφθαλμογράφημα το οποίο καταγράφει τις οφθαλμικές κινήσεις. 

Παρακολουθώντας λοιπόν την εγκεφαλική λειτουργία μέσω του ΗΕΓ και τις 
οφθαλμικές κινήσεις μέσω του ΗΜΓ, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πότε ένα άτομο 
ονειρεύεται κατά τη διάρκεια του ύπνου. Μέσω της αναζήτησης και διαπίστωσης των 
ίδιων αυτών χαρακτηριστικών στα ζώα, είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν, ποιά και 
πόσο ονειρεύονται. Τα παραπάνω βέβαια ισχύουν με την προυπόθεση ότι οι βασικοί 
μηχανισμοί ονείρου σε όλα τα ζώα είναι κοινοί οπότε δεν μπορούμε να είμαστε 
απόλυτα βέβαιοι. 

Άλλες μέθοδοι εργαστηριακής διερεύνησης της εγκεφαλικής λειτουργίας αποτελούν 
τόσο το Μαγνητοεγκεφαλογράφημα (MEG) με το οποίο καταγράφουμε τα 
παραγόμενα μαγνητικά πεδία και η Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίων (PET) με την 
οποία μελετάται ο ειδικός μεταβολισμός. Με την Αξονική Τομογραφία τις τελευταίες 
δεκαετίες είχαμε τη δυνατότητα να δούμε ανατομικές λεπτομέρειες του εγκέφαλου. Η 
Μαγνητική Τομογραφία,  που έχει εισαχθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην καθημερινή 
ιατρική μας πράξη, δίνει λεπτομερέστερες εικόνες του εγκεφάλου, χωρίς τη χρήση 
ιοντίζουσας ακτινοβολίας. Με τη Μαγνητική Απεικόνιση σε Μαγνητικό Τομογράφο 
με τη μέθοδο της Μαγνητικής Φασματοσκοπίας (MRS) έχουμε επίσης τη δυνατότητα 
μέτρησης ουσιών (μεταβολιτών) του υγιούς εγκεφάλου και των βλαβών αυτού με 
αποτέλεσμα πολλές φορές αποφεύγεται μια ανοιχτή βιοψία, η οποία προϋποθέτει μια, 
έστω και μικρή, τραυματική επέμβαση. Τα τελευταία χρόνια μπήκε στην κλινική 
καθημερινή πράξη της Απεικόνισης με Μαγνητικό Τομογράφο η λεγόμενη 
Λειτουργική Μαγνητική Τομογραφία (functional MRI-fMRI)(Εικόνα 17). Με αυτή τη 
μέθοδο καταγράφονται οι μεταβολές της αιματικής ροής στον εγκεφαλικό ιστο με 
αποτέλεσμα να μπορεί να εντοπιστεί ακριβώς η περιοχή η οποία συνεργεί στην 
εκτέλεση συγκεκριμένων λειτουργιών. Με τον τρόπο αυτό σταδιακά η μελέτη της 
εγκεφαλικής λειτουργίας επεκτάθηκε και σε πιο πολύπλοκες-σύνθετες λειτουργίες 
(π.χ., σκέψη, αισθήματα κ.λπ.).  

 

Εικόνα 17  Λειτουργική Μαγνητική Τομογρaφία(f-MRI) 

 

4.2. Φυσιολογικές Μεταβολές Κατά τη Διάρκεια του 
Ύπνου. 

Η μελέτη πλέον των φυσιολογικών μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κατά την 
διάρκεια της ενύπνιας κατάστασης καθίσταται απαραίτητη, προκειμένου να μελετηθεί 
εν συνεχεία κατά πόσον αυτή αποτελεί μία παθητική ή ενεργητική κατάσταση καθώς 
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και να διερευνηθεί σε δεύτερο χρόνο, πώς οι αναφερόμενες αυτές αλλαγές, 
συνεισφέρουν στην επίτευξη των λειτουργικών διεργασιών του ύπνου. 

4.2.1 Κύκλοι Ύπνου 

Υπάρχουν πέντε στάδια ύπνου τα οποία ο ανθρώπινος οργανισμός διανύει κάθε 
βράδυ κατ' επανάληψη. Το σύνολο των πέντε σταδίων αποτελούν έναν κύκλο του 
ύπνου. Ένας ολοκληρωμένος κύκλος του ύπνου διαρκεί περίπου 90 με 100 λεπτά και 
περιλαμβάνει δύο διαφορετικές φάσεις, την REM και την nREM φάση. Συνεπώς σε 
έναν κανονικής διάρκειας ύπνο, θα ολοκληρωθούν τέσσερις με έξι κύκλοι.  

Ο κάθε κύκλος ξεκινά με τα τέσσερα στάδια του NREM (non-REM) ή αλλιώς SWS 
(Slow-Wave Sleep) και μετά περνά στην REM φάση του ύπνου. Η ονοματολογία REM 
και non-REM προέρχεται από το Rapid Eye Movements, που σημαίνει ταχείες 
οφθαλμικές κινήσεις οι οποίες  παρατηρούνται στο δεύτερο κομμάτι κάθε κύκλου, 
στο κομμάτι των ζωηρών ονειρικών αναπαραστάσεων. Η επιμέρους διάρκεια των 
σταδίων δεν παραμένει σταθερή όπως προχωρά η νύχτα (εικόνα 18). Το τρίτο και το 
τέταρτο στάδιο (αλλιώς και βαθύς ύπνος) αρχίζουν να μειώνονται σε διάρκεια και ο 
REM ύπνος αρχίζει να αυξάνεται μέχρι που φτάνει και την διάρκεια της μίας ώρας, 
μετά από έναν αριθμό κύκλων. Συνεπώς, όσο προχωρά η νύχτα τόσο περισσότερη 
ώρα ονειρευόμαστε αλλά και τόσο πιο «ρηχός» καθίσταται ο ύπνος μας.  

 
Εικόνα 18 Υπνόγραμμα Αποτελεί την λεπτό προς λεπτό καταγραφή του ύπνου μέσω ΗΕΓ. 
Παρατηρούμε πώς με το πέρασμα της νυχτός, τα στάδια στα οποία ο ύπνος είναι βαθύς μειώνονται 
χρονικά ενώ αντιθέτως, το στάδιο στο οποίο παρατηρούνται τα ζωηρά και αληθοφανή όνειρα 
μεγαλώνει σε διάρκεια. 

4.2.2 Περιγραφή Σταδίου NREM  

Η φάση NREM ονομάζεται και ύπνος βραδέων κυμάτων (ΒΚ), λόγω του ότι, κατά τη 
διάρκεια της, το ΗλεκτροΕγκεφαλοΓράφημμα (ΗΕΓ) καταγράφει βραδέα, μεγάλου 
εύρους κύματα, που μαρτυρούν την απουσία έντονης δραστηριότητας στα ανώτερα 
(φλοιώδη) εγκεφαλικά κέντρα. Η χρονική διάρκεια του NREM είναι η κυρίαρχη. 
Καταλαμβάνει το 70 με 75% της υπνικής δραστηριότητας. 
 
Στον ύπνο NREM δεν παρουσιάζονται τα όνειρα με την κλασική έννοια αλλά εκεί 
παρατηρούνται, μεμονομένα περισσότερο, διάφοροι τύποι αισθητηριακών 
εντυπώσεων, συναισθηματικών καταστάσεων αλλά και απλές εικόνες. Οι ονειρικές 
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εικόνες δεν φαίνονται είναι το ίδιο ζωντανές και έντονες με την επόμενη φάση του 
ύπνου. Έτσι η συνειδητή εμπειρία κατά τη διάρκεια του στάδιου αυτή θεωρείται 
νωθρή ή και απούσα (Hobson JA, Pace-Schott EF, 2002). 
 
Κατά τη φάση NREM και ίδίως στα στάδια 3 και 4, η ανάκληση στην εγρήγορση 
είναι πιο δυσχερής. Τότε, σε αντίθεση με τον REM ύπνο η αφύπνιση είναι σαφώς πιο 
δύσκολη ή αλλιώς ύπνος είναι πιο βαθύς. Βαθύς με την έννοια πως οι συχνότητες 
λειτουργίας του εγκεφάλου πέφτουν πολύ χαμηλά σε σχέση με την εγρήγορση αλλά 
και τον REM ύπνο. Συχνά απαιτείται περισσότερο των 5 λεπτών για μία πλήρη 
αφύπνιση από την NREM φάση κατά τη διάρκεια των οποίων, το άτομο μπορεί να 
παρουσιάζει διαταραχές προσανατολισμού και να βρίσκεται σε σύγχυση. 
 
Η θερμοκρασία του σώματος πέφτει κατά τον βραδυνό ύπνο λόγω της 24ωρης 
κιρκαδιανής θερμοκρασιακής καμπύλης. Αυτό συμβαίνει είτε το άτομο κοιμηθεί, είτε 
όχι και ανεξάρτητα από τον 24ωρο κύκλο ανάπαυσης ακινητοποίησης. Στον ύπνο η 
πτώση της θερμοκρασίας γίνεται κατά την ΝREM περίοδο διαδικασία στην οποία 
εμπλέκεται η δράση της μελατονίνης (βλέπε ενότητα 3.1.1.2.1). Το ίδιο συμβαίνει 
κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και με άλλες λειτουργίες. Η καρδιακή 
συχνότητα ελαττώνεται και οι αναπνοές μειώνονται όπως επίσης και η εγκεφαλική 
αιματική ροή και η κατανάλωση οξυγόνου από τους μυς. Η μείωση της εγκεφαλικής 
αιματικής ροής συνοδεύεται και από μείωση του συνολικού εγκεφαλικού 
μεταβολισμού (Hobson, Pace-Schott & Stickgold, 2000 ; Maquet, P. 1995, 2000 ; 

Buchsbaum et al, 2001). Κατά την διάρκεια της φάσης αυτής, οι συγκεντρώσεις των 

νευροτροποποιητών στον εγκέφαλο (ακετυλοχολίνη, σεροτονίνη και νοραδρεναλίνη) 
αρχίζουν να μειώνονται. Συγκεκριμένα η συγκέντρωση της ακετυλοχολίνης πέφτει 
στα χαμηλότερα επίπεδα της κατά την ΝREM φάση (Hobson JA, Pace-Schott EF, 
2002).

4.2.2.1 ΗΕΓ ΝREM 
Καθώς ο εγκέφαλος εισέρχεται στον ΝREM ύπνο τα χαρακτηριστικά ΗΕΓ ευρήματα 
της εγρήγορσης αντικαθίστανται από τους χαμηλής συχνότητας συγχρονισμένους 
ρυθμούς υψηλού δυναμικού (εικόνα 16). Γενεσιουργός αιτία θεωρείται ο δικτυωτός 
πυρήνας του φλοιού που ασκεί ανασταλτική δράση στους θαλαμικούς νευρώνες. 
Αυτός είναι και ο λόγος που οι επιστήμονες του ύπνου καλούν την φάση αυτή του 
ύπνου συγχρονισμένο ύπνο. Όταν τα θαλαμοφλοιικά κύτταρα βρίσκονται στην 
κατάσταση αυτή, προκαλούν τον περαιτέρω συγχρονισμό των κυττάρων του φλοιού 
με αυτά και έτσι προκαλείται μια αποσύνδεση του φλοιού και του εξωτερικού 
κόσμου. Η αποσύνδεση και απομόνωση του φλοιού από τον εξωτερικό κόσμο γίνεται 
μέγιστη κατά την διάρκεια του σταδίου 4 του NREM ύπνου. Τα βραδέα κύματα αυτά 
όπως προαναφέραμε είναι αποτέλεσμα της υπερπόλωσης των μεμβρανών των 
νευρώνων του φλοιού. Η υπερπόλωση όμως ακολουθείται από την φάση της 
αποπόλωσης κατά την οποία τα κύτταρα του φλοιού διεγείρονται έντονα και 
αυθόρμητα προκαλώντας την εμφάνιση ατράκτων και K-συμπλεγμάτων (spindles and 
K-complexes). Αυτού του τύπου η διέγερση των φλοιικών κυττάρων, θεωρείται από 
πολλούς επιστήμονες του χώρου πως συμβάλλει στις διεργασίες πλαστικότητας του 
εγκεφάλου παγιώνοντας στα κύτταρα του φλοιού την μνήμη και την μάθηση 

(Steriade M. 1999, 2000, 2001). 
 

 Στάδιο 1 



 

 

Στο στάδιο αυτό έχουν σχεδόν εξαφανιστεί τα κύματα α που υπάρχουν όταν ο 
ασθενής είναι ξύπνιος και αρχίζουν να εμφανίζονται για πρώτη φορά κύματα θ. Αυτό 
το στάδιο ονομάζεται και στάδιο ελαφρύ ύπνου. Κατά το στάδιο αυτό αρχίζει η 
απώλεια του μυϊκού τόνου και η απώλεια της συνείδησης.  
 

 
 

 Στάδιο 2 
Στο στάδιο αυτό, στο ΗΕΓ παρουσιάζονται «Κ συμπλέγματα» (K-complexes) και 
παρουσία “υπνικών ατράκτων” (spindles) με συχνότητα  12-16Hz. Στο 
ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) υπάρχει μείωση των κυμάτων και εξαφανίζεται το 
επίπεδο συνείδησης. Αποτελεί το 45-55% του συνολικού ύπνου. 
 
 

 
 
 

 Στάδιο 3 
Στο στάδιο αυτό εμφανίζονται τα κύματα δ (5-4 Hz) στο 20-50% της διάρκειας του. 
Ο ύπνος εδώ χαρακτηρίζεται ως ύπνος με βραδέα κύματα (SWS: slow wave sleep) και 
χαρακτηρίζεται ως μετάβαση στο στάδιο 4. Αποτελεί το 3-8% του συνολικού χρόνου 
του ύπνου. 
 

 
 
 Στάδιο 4 

Στο στάδιο αυτό επίσης εμφανίζονται κύματα δ. Κυριαρχεί στο πρώτο 1/3 της νύχτας 
και αποτελεί το 10-15% του συνολικού χρόνου ύπνου. Περιγράφεται ως το πιο βαθύ 
στάδιο του ύπνου. Η αφύπνιση κατά το στάδιο αυτό θεωρείται πολύ δύσκολη. 
 



 

 

 

4.2.3 Περιγραφή Σταδίου REM 

Το στάδιο REM του αποτελεί το τελικό στάδιο κάθε κύκλου του ύπνου και 
καταλαμβάνει το 20 με 25 τοις εκατό της συνολικής υπνικής δραστηριότητας και 
κατλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα του τελευταιού τρίτου της υπνικής πςριόδου. 
 
Κατά τη διάρκεια του, και ενώ τα βλέφαρα παραμένουν κλειστά, τα μάτια 
διαγράφουν ταχείες κινήσεις, γεγονός που καταγράφεται με χαρακτηριστικό τρόπο 
στο ΗλεκτροΜυοΓράφημα (ΗΜΓ). Οι οφθαλμικές κινήσεις του REM ύπνου είναι 
συζυγείς και συμβαίνουν προς όλες τις κατευθύνσεις και συχνότερα οριζόντια παρά 
κάθετα. Οι επιστήμονες δεν έχουν καταφέρει ακόμη να λύσουν το μυστήριο της 
λειτουργικής σημασίας των κινήσεων αυτών.  
 
Το ΗΕΓ καταγράφει έντονη εγκεφαλική δραστηριότητα, ανάλογη με εκείνη της 
εγρήγορσης. Μπλοκάρονται όλα τα οπτικά, ακουστικά, οσφρητικά, γευστικά και 
απτικά ερεθίσματα από το να φτάσουν στον εγκέφαλο, εκτός αν η ένταση τους 
ξεπεράσει κάποιο όριο, οπότε το άτομο συνήθως ξυπνάει. Η διακοπή αυτή της 
αγωγής των ερεθισμάτων συμβαίνει σε επίπεδο αισθητηριακών νευρώνων κατά την 
αγωγή δηλαδή, των ερεθισμάτων από τα αισθητήρια όργανα προς τον εγκέφαλο μέσω 
των νεύρων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στον REM ύπνο η εγκεφαλική 
μεταβολική δραστηριότητα και αιματική ροή αυξάνει σε σχέση με εκείνη της φάσης 
NREM και μάλιστα ομοιάζει με αυτήν της εγρήγορσης και κάποιες φορές μπορεί και 

να την ξεπερνάει (Maquet, 1995, 2000). 
 
Ο REM ύπνος χαρακτηρίζεται επίσης  από  αύξηση και διακυμάνσεις της αρτηριακής 
πίεσης, του σφυγμού, της αναπνοής, παρατηρείται έντονη μυοχάλαση και 
ελαττώνονται έως και καταργούνται τα αντανακλαστικά. Εξαίρεση αποτελούν 
μερικοί μύες του κεφαλιού (κυρίως του μιμικούς μύες, υπεύθυνους για τις διάφορες 
εκφράσεις του προσώπου) και των δακτύλων (εννοείται ότι εξαίρεση αποτελούν 
επίσης οι μύες της αναπνοής, της καρδιακής λειτουργίας και άλλοι, που εξυπηρετούν 
τις βασικές λειτουργίες του οργανισμού). Κινήσεις ολόκληρου μέλους παρατηρούνται 
πολύ σπάνια. Η μυοχάλαση αυτή, που παραδόξως επέρχεται κατά τις περιόδους 
αυξημένης εγκεφαλικής δραστηριότητας, ώθησε τον Γάλλο νευροβιολόγο Michel 
Jouvet το 1959 να χαρακτηρίσει την περίοδο αυτή του ύπνου ως «παράδοξο ύπνο». 
  
Ο παράδοξος ύπνος είναι το τμήμα του ύπνου των ζωηρών ονειρικών 
αναπαραστάσεων (vivid dreams). Σε σύγκριση με τα όνειρα που βιώνονται κατά την 
NREM φάση (όπως αναφέρει και ο Κλαούντιο Μπασέτι) είναι πιο ρεαλιστικά, πιο 
συγκινησιακά, πιο παράξενα, κινούμαστε σε αυτά περισσότερο και βλέπουμε 
περισσότερα. Τα περισσότερα όνειρα παρουσιάζονται στη φάση REM και 
ανακαλούνται με μεγαλύτερη ακρίβεια και συνέπεια, εάν γίνει η αφύπνιση κατά τη 
διάρκεια της ονειρικής εμπειρίας (Spork, 2007). 



 

 

  
Σε επίπεδο νευροτροποποιητών παρατηρούνται, ειδικά κατά την μετάβαση από την 
ΝREM στην REM φάση, χαμηλές συγκεντρώσεις νοραδρεναλίνης και σεροτονίνης  
ενώ αυτές της ακετυλοχολίνης αρχίζουν να αυξάνονται, φτάνοντας ακόμη και σε 
διπλάσιες τιμές απο αυτές της εγρήγορσης σε κάποια μέρη του εγκεφάλου. Υπάρχουν 
εγκεφαλικοί νευρώνες οι οποίοι είναι πολύ δραστήριοι κατά την διάρκεια της REM 
φάσης, όπως οι χολινεργικοί νευρώνες του προμήκη μυελού και της γέφυρας, αλλά 
κατά την φάση της εγρήγορσης σιγούν. Αυτοί καλούνται REM-on νευρώνες και 
θεωρούνται υπεύθυνοι από τους νευροεπιστήμονες για πολλές από τις ιδιαιτερότητες 
της φάσης αυτής. Παράδειγμα αποτελούν ορισμένοι γ-αμινοβουτυρικοί νευρώνες οι 
αναστέλλουν την σεροτονινεργική και νοραδρενεργική δραστηριότητα κατά την REM 
φάση (http://thebrain.mcgill.ca). Αντίστοιχα υπάρχουν και άλλοι νευρώνες οι οποίοι 
είναι πολύ ενεργοί κατά την εγρήγορση και η λειτουργία τους παύει κατά την φάση 
REM και ονομάζονται REM-off νευρώνες. Παράδειγμα τέτοιων νευρώνων αποτελούν 
οι ισταμινεργικοί νευρώνες του οπίσθιου υποθάλαμου. Μετά αρκετό χρόνο από την 
έναρξη της κάθε περιόδου REM, οι REM on νευρώνες καθίστανται ενεργοί 
απελευθερώνοντας  τους νευρομεταβιβαστές νορεπινεφρίνη και σεροτονίνη των 
οποίων η δράση αντιτίθεται στην δράση της ακετυλοχολίνης καταστέλλοντας την 
έντονη δραστηριότητα που παρατηρείται στην φάση αυτή και έτσι δημιουργούνται οι 
συνθήκες τερματισμού της φάσης αυτής (http://thebrain.mcgill.ca). 
 
Ενδιαφέρον σημείο μιάς πρόσφατης μεγάλης έρευνας που έγινε από τους ερευνητές 
του Santa Fe ινστιτούτου είναι πως  η αναλογία του χρόνου που ξοδευεται στον REM 
ύπνο είναι ανεξάρτητη της μάζας του σώματος δηλ το ποντίκι μπορεί να κοιμάται 
περισσότερο από τον ελέφαντα αλλά και τα δύο ζώα αφιερώνουν την ίδια σχεδόν 
αναλογία του συνολικού ύπνου στο REM στάδιο (Savage, West, 2008).  

4.2.3.1 HEΓ REM 
Η απεικόνιση του σταδίου αυτού στο χαρτί του ΗΕΓ μοιάζει αρκετά με αυτό της 
εγρήγορσης και για αυτό τον λόγο καλείται και «αποσυγχρονισμένος ύπνος». Έτσι 
κύματα χαμηλών δυναμικών και υψηλής συχνότητας παρατηρούνται στην φάση 
αυτή, μία απεικόνιση ανάλογη με αυτή της εγρήγορσης. Τα εκεφαλικά κύτταρα 
ενεργοποιούνται πλέον μη συγχρονισμένα, προκειμένου να υποστηριχθούν οι 
γνωσιακές και αντιληπτικές διεργασίες που διαδραματίζονται τόσο στον REM ύπνο 
όσο και κατά την εγρήγορση. Παρά όμως τον αποσυγχρονισμό αυτό αρκετά 
εργαστήρια έχουν δείξει πως μιας πολύς χαμηλής έντασης ρυθμική δραστηριότητα 
στην συχνότητα των 40 hz συνυπάρχει με το χαμηλού δυναμικού EEG, η οποία 
φαίνεται πως οφείλεται και αναπαριστά έναν συγχρονισμό στην νευρωνική 
δραστηριότητα. Αυτή η ύπαρξη της γ συχνότητας αντανακλά έναν συγχρονισμό της 
νευρωνικής δραστηριότητας σε ευρέως κατανεμημένα δίκτυα που οργανώνονται σε 
λειτουργικά νευρωνικά δίκτυα. Επομένως, κατά τη διάρκεια της φλοιικής εγρήγορσης 
που συμβαίνει στον ονειρικό ύπνο, οι συγχρονισμένες γ ταλαντώσεις αντανακλούν το 
“δέσιμο” της νευρωνικής δραστηριότητας (βλέπε ενότητα 4.4) με αποτέλεσμα τις 

εσωτερικά παραγώμενες αντιληπτικές και γνωστικές εμπειρίες (Jerome H. Siegel, 
2002 ; Llinas, Ribary, 1993 ; Gross, Gotman , 1999). 
 
Βασικά ο REM ύπνος κυριαρχεί στο τελευταίο τρίτο της υπνικής περιόδου. Το ΗΕΓ 
της περιόδου αυτής ομοιάζει με αυτό του σταδίου 1 και ενίοτε περιέχει κύματα β.  
 



 

 

 
 
Μερικοί ονομάζουν το στάδιο αυτό ως το 5ο του ύπνου. Στα νεογνά υπάρχει ο 
ενεργός ύπνος, όμοιος με τον REM ύπνο των ενηλίκων. 
 
 

 
Εικόνα 19 Εμφάνιση κυμάτων στο ΗΕΓ ανάλογα με το στάδιο του ύπνου. 

4.3 Φυλογενετική και Οντογενετική Εμφάνιση του 
Παράδοξου Ύπνου. 

Ένα ποσοστό περίπου 7% της διάρκειας ζωής του ο ανθρώπινος εγκέφαλος τα 
περνάει ονειρευόμενος. Εκτός από τον άνθρωπο, και αρκετά από τα ζώα 
ονειρεύονται. Είναι πλέον γνωστό ότι οι αγελάδες πχ. ονειρεύονται 25 περίπου λεπτά 
το 24ωρο, τα ποντίκια 7 λεπτά, οι ελέφαντες 180 λεπτά, ενώ πρωταθλητές του 
ονείρου αναδεικνύεται η γάτα που κατέχει το ρεκόρ των 200 λεπτών ονείρου ανά 
24ωρο (Jouvet, 1992). 
 
Είναι επίσης γνωστό ότι όλα σχεδόν τα θηλαστικά και τα πτηνά (ομοιόθερμα) 
ονειρεύονται, σε αντίθεση με τα ερπετά, τα ψάρια και τα αμφίβια (ποικιλόθερμα) στα 
οποία ενώ εύκολα αναγνωρίζεται ο ύπνος τους, δεν έχει διαπιστωθεί κάποια 
κατάσταση που να  ομοιάζει με τον παράδοξο ύπνο. Αξιόλογη φαίνεται επίσης η 
παρατήρηση ότι, ενώ τα τελευταία (ποικιλόθερμα) διατηρούν την ικανότητα να 
αναγεννούν τους νευρώνες τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, η ικανότητα 
αυτή (νευρογένεση) παύει ή περιορίζεται κατά πολύ στα ομοιόθερμα λίγο μετά τη 
γέννηση (μετά τον τρίτο μήνα στον άνθρωπο-η περαιτέρω μεγέθυνση του εγκεφάλου 
οφείλεται κυρίως σε αύξηση του μεγέθους των νευρώνων και όχι τόσο στην αύξηση 
του αριθμού τους). Με άλλα λόγια, ενώ στα ψάρια, τα αμφίβια και τα ερπετά (τα 
οποία είναι ποικιλόθερμα) υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας νέων περιοχών του 
εγκεφάλου ανάλογα με τις ανάγκες του ζώου, στα θηλαστικά και τα πτηνά (τα οποία 



 

 

είναι ομοιόθερμα) η δυνατότητα αυτή φαίνεται να υπολείπεται. Επομένως η εμφάνιση 
του παράδοξου ύπνου (REM) στην διάρκεια της εξέλιξης των ειδών φαίνεται να 
συμπίπτει με την εμφάνιση της ομοιοθερμίας (Jouvet, 1992). 
  
Έτσι φαίνεται ότι τα ζώα στα οποία δεν έχει παρατηρηθεί ικανότητα ονειρικής 
κατάστασης έχουν τη δυνατότητα να εγγράψουν ή και να σβήσουν δεδομένα ή να 
εντυπώσουν τρόπους αυτοματοποιημένης συμπεριφοράς κυρίως δημιουργώντας νέα 
συμπλέγματα νευρώνων στον εγκέφαλο τους. Οι ανθρώπινοι οργανισμοί έχουν τη 
δυνατότητα αυτή, αλλά σε περιορισμένο βαθμό, οπότε οι όποιες αναπροσαρμογές 
μπορούν και γίνονται κυρίως σε επίπεδο διασύνδεσης των ήδη υπαρχόντων 
εγκεφαλικών νευρώνων (για την ακρίβεια, μετά την εφηβεία, χάνονται κάμποσες 
χιλιάδες νευρώνων καθημερινά – υπάρχουν βέβαια μερικά δισεκατομμύρια αλλά 
δημιουργούνται και επιπλέον κάποιες χιλιάδες).  
 
Στα θηλαστικά γενικά  παύει ο έντονος ρυθμός νευρογέννεσης μέσα στις πρώτες 
εβδομάδες μετά την γέννηση, όπου συντελείται η ωρίμανση του εγκεφάλου, και 
κατόπιν έχουμε την εγκατάσταση του παράδοξου ύπνου. Τα όνειρα, λοιπόν, ως 
εξέχων χαρακτηριστικό του παράδοξου ύπνου, φαίνεται πολύ πιθανό να έχουν κάποια 
σχέση με την οργάνωση των πληροφοριών στον εγκέφαλο, δηλαδή με τις διαδικασίες 
της μάθησης και της μνήμης. Με άλλα λόγια, η δυνατότητα ονείρου συναντάται στα 
ομοιόθερμα ζώα (θηλαστικά, πτηνά), σε αυτά δηλαδή που έχουν αναπτύξει 
μηχανισμούς διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας σώματος, ενώ απουσιάζει από τα 
ποικιλόθερμα (ερπετά, αμφίβια, ψάρια), τα οποία δε διαθέτουν τέτοιους μηχανισμούς. 
Μάλιστα στα πτηνά όπου η νευρογένεση μπορεί να παραταθεί μέχρι την ενηλικίωση 
(Jouvet, 1992) ο παράδοξος ύπνος έχει πολύ μικρή διάρκεια.  
 
Βέβαια, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στον παραπάνω κανόνα όπως για παράδειγμα ο 
κορκόδειλος που παρότι ερπετό, ονειρεύεται, ενώ κάτι τέτοιο δε φαίνεται να 
συμβαίνει με τον ορνιθόρυγχο και την έχιδνα, που ανήκουν στην κατηγορία των 
θηλαστικών (και που αποτελούν τα μόνα του είδους που γεννούν αυγά). Γίνεται έτσι 
σαφές πως η εμφάνιση του παράδοξου ύπνου κατά την διάρκεια της εξέλιξης των 
ειδών, συμβαδίζει με την εμφάνιση της ομοιοθερμίας κατά την οποία όμως 
περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η ικανότητα νευρογέννεσης. Άλλη μία εξαίρεση από 
την μεριά των θηλαστικών αποτελεί το δελφίνι, το οποίο διαθέτει εγκεφαλικό φλοιό 
παρόμοιας ανάπτυξης με τον ανθρώπινο αλλά καμία ένδειξη ονειρικής 
δραστηριότητας δεν έχει καταγραφεί στον εγκέφαλο του παρά τις επίμονες και 

μακροχρόνιες έρευνες (Mukhametov, 1988). Βέβαια έχει κάποιο δεύτερο ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό όσον αφορά στην λειτουργία του εγκεφάλου του: ότι δηλαδή 
κοιμάται μόνο με το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου κάθε φορά, διατηρώντας πάντα 
το ένα ημισφαίριο ξύπνιο και ελέγχοντας με αυτό την αναπνοή του (το δελφίνι μπορει 
να αναπνεύσει μόνο εκούσια) (Mukhametov, Supin & Polyakova, 1977) με 
αποτέλεσμα να είναι υποχρεωμένο να αναδύεται στην επιφάνεια της θάλασσας κάθε 
μερικά λεπτά για να αναπνεύσει. Άλλο ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι πως οι φώκιες 
που έχουν επίσης την ικανότητα του ημίπλευρου ύπνου στο νερό, όταν κοιμούνται 
στη στεριά, εμφανίζονται κατά τον ύπνο τους επεισόδια REM (Jouvet, 1992). 
 
Επίσης πολλές ερευνητικές εργασίες έχουν δείξει πως όσο πιο ανώριμο είναι ένα 
θηλαστικό και επομένως η θερμορρύθμιση σε αυτό είναι ακόμη ευαίσθητη, τόσο 
περισσότερο χρόνο αφιερώνει ο οργανισμός του στον παράδοξο ύπνο. Σαν 
παράδειγμα αναφέρεται ο ανθρώπινος οργανισμός ο οποίος αφιερώνει στην βρεφική 



 

 

ηλικία κατά μέσο όρο το 50% περίπου του ύπνου του στον παράδοξο ύπνο 
(www.sleepnet.com/infant.html). 
 
Εκ των ανωτέρω, είναι εμφανές πως η εμφάνιση του παράδοξου ύπνου, άρα και των 
ονείρων, αποτελεί έναν τρόπο υποκατάστασης του υψηλού ρυθμού νευρογένεσης και 
έτσι γεννάται άμεσα το συμπέρασμα του κατά πόσον η μορφή αυτή ύπνου μπορεί να 
αντικαταστήσει και την λειτουργία της (Jouvet, 1993). 
 
Το εντυπωσιακότερο ίσως χαρακτηριστικό του παράδοξου ύπνου όπως είναι η 
παρουσία των ζωηρών ονειρικών αναπαραστάσεων. Στην επόμενη ενότητα θα 
παρουσιαστεί ποιές εγκεφαλικές περιοχές διεγείρονται προκειμένου αυτά να λάβουν 
χώρα και επίσης θα επιχειρηθεί να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά της 
συνείδησης που αυτά ενέχουν. 

4.4  Η Ανάδυση της Ονειρικής Συνείδησης. 

4.4.2 Ο Προσδιορισμός της Συνείδησης 

Με τον όρο συνείδηση ορίζουμε την κατάσταση του να έχει κανείς επίγνωση των 
πραγμάτων μέσα στον κόσμο, δηλαδή του να μπορεί να πλάθει νοητικές εικόνες του 
παρόντος. Σε αυτήν εμπεριέχονται όλες οι διαδικασίες και διεργασίες μέσω των 
οποίων το άτομο αντιλαμβάνεται, διαφοροποιεί και ολοκληρώνει τα αισθητηριακά 
ερεθίσματα που δέχεται με στόχο να πληροφορείται και να αντιδρά με τον κατάλληλο 
τρόπο σε αυτά, ρυθμίζοντας την συμπεριφορά του. Αυτού του τύπου την συνείδηση  
ο Gerald Edelman την ονόμασε Πρωτογενή Συνείδηση. Κατά τον ίδιο ο άνθρωπος 
κατά την εξέλιξη του σαν είδος προικίστηκε από την Συνείδηση Ανώτερης Τάξης 
δηλαδή η συνείδηση ότι έχεις συνείδηση. Επομένως η συνείδηση ανώτερης τάξης 
ουσιαστικά περιλαμβάνει την αναγνώριση από ένα σκεπτόμενο υποκείμενο των 
πράξεων ή των συναισθημάτων του κατασκευάζοντας ένα μοντέλο της 
προσωπικότητας του στο παρελθόν, το παρόν, και το μέλλον (Edelman, 1990). 
 
Το ερώτημα που επί σειρά ετών απασχολεί τον επιστημονικό χώρο είναι το πώς μια 
αισθητηριακό ερέθισμα καθίσταται αντιληπτό και συνειδητό. Ο Crick και ο Koch,  
αρκετά χρόνια πρίν, πρότειναν πως η ανάδυση μιας συνειδητής εμπειρίας 
προυποθέτει από το νευρικό μας σύστημα δύο αξιώσεις: πρώτη αναγκαία συνθήκη 
για αυτούς θεωρήθηκε ο συγχρονισμός της νευρωνικής δραστηριότητας, δηλαδή 
τμήματα του εγκεφάλου να λειτουργούν με την ίδια συχνότητα και δεύτερη η 
συχνότητα αυτή να βρίσκεται κοντά στα 40 Hz (Crick, Koch, 1990). Σύμφωνα με την 
υπόθεση αυτή: 

 Αν δύο νευρώνες ταλαντώνονται συγχρονισμένα στην λεγόμενη γ συχνότητα 
(περί τα 40Hz), τότε και οι δύο συνεισφέρουν στην ίδια συνειδητή 
αναπαράσταση. 

  
 Αν δύο νευρώνες πάλι ταλαντώνονται ταυτόχρονα αλλά σε μία συχνότητα 

διαφορετική της γ τότε πάλι συνεισφέρουν στην δημιουργία της ίδιας 
αναπαράστασης αλλά αυτή η αναπαράσταση όντας εκτός της γάμμα 
συχνότητας δεν γίνεται συνειδητή. 



 

 

 
 

 Αν δύο νευρώνες θεωρήσουμε πως είναι ενεργοί και ταλαντώνονται σε 
σταθερούς κύκλους που όμως δεν έχουν την ίδια συχνότητα δηλαδή δεν είναι 
συγχρονισμένοι τότε η συνεισφορά του καθενός γίνεται σε διαφορετική 
αναπαράσταση.  

Πρίν λίγα χρόνια οι ίδιοι επιστήμονες διαφοροποίησαν ελαφρώς την αρχική 
τοποθέτηση τους στο θέμα, δηλώνοντας πως οι συνειδητές εμπειρίες προκύπτουν από 
έναν συνεχή ανταγωνισμό μεταξύ διαφορετικών συμμαχιών νευρώνων με 
αποτέλεσμα οι επικρατέστερες από αυτές να καθορίζουν το περιεχόμενο της 
συνειδητής εμπερίας για κάθε δεδομένη χρονική στιγμή. Πλέον οι ίδιοι  θεωρούν πως 
ο συγχρονισμός περί τα 40Hz είναι αυτός που ευοδώνει την επιλογή και επικράτηση 
ενός δικτύου νευρώνων αντί άλλων (Crick, Koch, 2003). Επικείμενες μελέτες έδειξαν 
πώς αυτή η συχνότητα ταλάντωσης των νευρώνων σχετίζεται την ολοκλήρωση των 
αντιληπτικών διεργασιών, με την κατασκευή των αναπαραστάσεων συνοχής 
(coherent representations) και με μερικές διεργασίες επιλεκτικής προσοχής 
(http://thebrain.mcgill.ca). 

4.4.2 Ταλαντώσεις Νευρωνικών Ομάδων και Γνωσιακές 
Διεργασίες.  

Η Γνωσιακή Νευροεπιστήμη πλέον δεν αμφισβητεί σχεδόν καθόλου το γεγονός πως 
οι γνωσιακές διεργασίες απαιτούν την παροδική και μεταβαλλόμενη με τον χρόνο, 
συνεργασία και αναβάθμιση (integration) ακόμη και απομακρυσμένων εγκεφαλικών 
περιοχών. Ο βασικός μηχανισμός μέσω του οποίου επιτυγχάνονται αυτές οι 
λειτουργικές διασυνδέσεις φαίνεται να είναι ο συγχρονισμός νευρωνικών ομάδων σε 

διάφορες συχνοτήτες (Varela et al, 2001). Γενικά οι εγκεφαλικοί νευρώνες μπορούν 

να ταλαντώνονται από πολύ χαμηλές συχνότητες έως και 70 περίπου hertz και ο 
συγχρονισμός του μπορεί να γίνει πλήρης για περιορισμένο χρόνο (milliseconds).  
 
Διαφορετικές συχνότητες φαίνονται να παράγονται από διαφορετικούς νευρωνικούς 
ρυθμοδότες (neural generators). Έτσι η νευρωνική δραστηριότητα του ιππόκαμπου 
εκλαμβάνεται ως ταλαντώσεις στην θ (4-8 Hz) περιοχή κυμάτων  (Burgess and  
Gruzelier, 1997), ενώ οι α ρυθμοί φαίνονται να παράγονται από φλοιώδη-φλοιώδη 
και θαλαμο-φλοιώδη νευρωνικά δίκτυα (Klimesch. W, 1997). Ο β ρυθμός (~20 Hz) 
φαίνεται να αντανακλά την δραστηριότητα του κινητικού φλοιού (Hari et al., 1997).  

Από την άλλη κάθε ρυθμός έχει αντίκρυσμα και σε επίπεδο λειτουργικότητας. Έτσι οι 
διεργασίες που σχετίζονται με την μνήμη εργασίας φαίνεται να προκύπτουν από 
ταλαντώσεις στις θ συχνότητες (Klimesch et al., 1997) και όπως θα περιγραφεί και 
παρακάτω οι υπνικές άτρακτοι (12-16 hz) φαίνεται να συσχετίζονται με την παγίωση 
της μνήμης κατά τον ύπνο (Born, Rasch, Gais, 2006).  Πάντως θεωρητικά οι 
επιστήμονες πιστεύουν πως οι α, β και θ ταλαντώσεις είναι αρκετά χαμηλής 
συχνότητας προκειμένου να εξυπηρετήσουν την μεταφορά σημάτων για την επίτευξη 
γνωσιακών διεργασιών. Τον ρόλο αυτόν τον αποδίδουν  σε υψηλότερης συχνότητας 
ηλεκτρικές ταλαντώσεις (Jensen and Lisman, 1996).  

Τέλος, όπως προαναφέρθηκε στην ενότητα των ΗΕΓ ευρημάτων κατά την διάρκεια 
της REM φάσης παρά τον αποσυγχρονισμό των εγκεφαλικών κυμάτων αρκετά 



 

 

εργαστήρια έχουν δείξει πως μιας πολύς χαμηλής έντασης ρυθμική δραστηριότητα 
στην συχνότητα των 40 hz να συνυπάρχει με το χαμηλού δυναμικού EEG, η οποία 
φαίνεται πως οφείλεται και αναπαριστά έναν συγχρονισμό στην νευρωνική 
δραστηριότητα. Αυτή η ύπαρξη της γ συχνότητας αντανακλά ενός είδους 
συγχρονισμό της νευρωνικής δραστηριότητας σε ευρέως κατανεμημένα δίκτυα. 
 
Επομένως, κατά τη διάρκεια της φλοιικής εγρήγορσης που συμβαίνει στον ονειρικό 
ύπνο, οι συγχρονισμένες γ ταλαντώσεις αντανακλούν πιθανότατα το «δέσιμο» της 
νευρωνικής δραστηριότητας με αποτέλεσμα τις εσωτερικά παραγώμενες αντιληπτικές 

και γνωστικές εμπειρίες (Jerome H. Siegel, 2002 ; Llinas, Ribary, 1993 ; Gross 
D W, Gotman J, 1999) άρα και την αποκαλούμενη ονειρική συνείδηση. 

4.4.3 Το Ανατομικό Υπόβαθρο της Ονειρικής Συνείδησης. 

Είτε βρισκόμαστε σε εγρήγορση είτε κοιμόμαστε η συνείδηση μας  κατασκευάζει ένα 
εσωτερικό κόσμο ο οποίος φαίνεται διαμορφώνεται από τις καλύτερα τότε διάθέσιμες 
πηγές πληροφόρησης. Έτσι κατά την εγρήγορση οι διαθέσιμες πηγές είναι κυρίως τα 
αισθητηριακά μας ερεθίσματα (κυρίως εξωγενούς προελεύσεως) ενώ κατά την 
ενύπνια κατάσταση και βασικά στην REM φάση, αυτά φθίνουν, με αποτέλεσμα η 
συνείδηση να χρησιμοποιεί πληροφόρηση η οποία φαίνεται να είναι ενδογενούς 
προελεύσεως (Hobson, Pace-Scott, 2002).  

Η ύπαρξη συνείδησης κατά τον ύπνο (REM) επιβεβαιώνεται από την εύρεση γ 
συχνότητας ταλαντώσεων (4.2.3.1) κατά τον REM ύπνο. H συνείδηση κατά την 
NREM  φάση αντίστοιχα φαίνεται να είναι πολύ θολή έως και απούσα (Hobson, Pace-
Scott, 2002). 

Μεγάλη βοήθεια στην κατανόηση του ανατομικού υπόβαθρου της ονειρικής 
συνείδησης δόθηκε με την εξέλιξη των τεχνικών απεικόνισης της εγκεφαλικής 
λειτουργίας. Οι επιστήμονες μπόρεσαν να ανακαλύψουν εγκεφαλικές δομές των 
οποίων η δραστηριότητα αυξανόταν κατά την διάρκεια του REM ύπνου (Εικόνα 20) 
όπως και άλλες των οποίων η δραστηριότητα περιορίζοταν σε  άλλοτε άλλο βαθμό. 

 

Εικόνα 20 Περιοχές με αυξημένη δραστηριότητα κατά την REM φάση (Neuroscience, Purves et 
al., from Hobson et al., 1998) 



 

 

  

Oι μελέτες εγκεφαλικής απεικόνισης κατέγραψαν πως αρκετές περιοχές κοντά στον 
πρωτεύοντα οπτικό φλοιό (extrastriate visual areas), οι οποίες αποκωδικοποιούν 
σύνθετα οπτικά ερεθίσματα, είναι πολύ πιο ενεργές κατά την διάρκεια του REM 
ύπνου. Αυτές μαζί με τις μεταιχμιακές φλοιικές περιοχές (limbic cortices) 
επεξεργάζονται δεδομένα σε απομόνωση από την είσοδο του πρωτεύοντος οπτικού 
φλοιού (striate cortex) και την έξοδο του μετωπιαίου φλοιού (Braun et al, 1997). Το 
εύρημα αυτό, κατά πάσα πιθανότητα, εν μέρει ερμηνεύει σε κάποιο βαθμό το γεγονός 
της δημιουργίας των σύνθετων ονειρικών σκηνών (oπτικές ψευδαισθήσεις). Από την 
άλλη ο πρωτεύων οπτικός φλοιός (primary visual cortex) ο οποίος αποκωδικοποιεί τα 
οπτικά ερεθίσματα κατά την διάρκεια της εγρήγορσης παρουσιάζει χαμηλότατη 
δραστηριότητα (http://thebrain.mcgill.ca). 
 
Υψηλή δραστηριότητα παρατηρείται επίσης και στο μεταιχμιακό σύστημα το οποίο 
γενικά θεωρείται  υπεύθυνο για την υποκίνηση, τα συναισθήματα και τη μνήμη. Έτσι 
η ενεργοποίηση αυτή θεωρείται πως ευθύνεται για τον συναισθηματισμό των ονείρων 
(dream emotionality) και την υψηλού βαθμού κοινωνική φύση (highly social nature) 
αυτών. Δύο δομές της περιοχής αυτής παρατηρούνται ιδιαίτερα ενεργές: ο 
ιππόκαμπος και ο αμυδγαλοειδής πυρήνας. Ο ιππόκαμπος θεωρείται πως εμπλέκεται 
στον σχηματισμό και στην αποθήκευση της μνήμης όπως επίσης και σε πολύπλοκες 
γνωσιακές διεργασίες ενώ ο αμυδγαλοειδής πυρήνας εμπλέκεται στην δημιουργία 
συναισθηματικών αντιδράσεων (θυμός, φόβος, οργή) και  γενικά στην επεξεργασία 
των συναισθημάτων (Sergerie, Chochol, Armony, 2008). Έτσι η συνεργασία των δύο 
αυτών περιοχών πιστεύεται πως έχει σαν αποτέλεσμα τη αποθήκευση καταστάσεων 
συναισθηματικού τύπου τουλάχιστον στην εγρήγορση. Επίσης η ενεργοποίηση του 
ιππόκαμπου κατά τον ύπνο  οδήγησε τους επιστήμονες στην άποψη πως ότι ο REM 
ύπνος παίζει σημαντικό ρόλο στην μάθηση όπως θα αναφερθεί σε επόμενη ενότητα 
αναλυτικά.  
 
Συνάμα, έντονη ενεργοποίηση παρατηρείται επιλεκτικά στην ατρακτοειδή έλικα 
(fusiform gyrus) η οποία ευθύνεται εν μέρει για την αναγνώριση προσώπων,αριθμών 
και λέξεων κατά την εγρήγορση (McCarthy G, et al. 1997).  
 
Επιπρόσθετα, ο φλοιός του μετωπιαίου λοβού ο οποίος εμπλέκεται στην σκέψη και 
την κρίση και στη δημιουργία της μνήμης εργασίας (βλέπε ενότητα 5.2.3.2) κατά την 
εγρήγορση  βρίσκεται σε χαμηλή δραστηριότητα κατά τον REM ύπνο. Αποκαλείται 
επίσης και περιοχή συλλογιστικής διεργασίας (reasoning area). To γεγονός αυτό 
πιθανόν να ευθύνεται για το ιδιόρρυθμο, περίεργο και πολλές φορές ακατάλληλο 
περιεχόμενο των ονείρων και την χωρίς κριτική αποδοχή του περίεργου περιεχομένου 
τους (Hobson, Pace-Scott, 2002). Αυτή η αδρανοποίηση κατά τους νευροεπιστήμονες 
εξηγεί την μείωση ή ακόμη και την απώλεια της επίγνωση του εαυτού (self-conscious 
awareness). 
 
Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως η υπερδιέγερση του μεταιχμιακού συστήματος και η 
χαμηλή δραστηριότητα του μετωπιαίου φλοιού που χαρακτηρίζουν την κατάσταση 
REM παρατηρούνται επίσης σε σημαντικό βαθμό και στους  σχιζοφρενείς ασθενείς 
κατά το σταδιο της εγρήγορσης (Hobson, Pace-Scott, 2002)(κεφ 4.7).  
 



 

 

Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 4.2.3 ο κυρίαρχος νευροτροποποιητής που 
κυκλοφορεί στον εγκέφαλο κατά την φάση αυτή είναι η ακετυλοχολίνη. Σύμφωνα  
πάντα με τις πρωτοποριακές παρατηρήσεις του  Hobson, η ακετυλοχολίνη δημιουργεί 
τις ιδανικές συνθήκες για τα νευρικά κύτταρα προκειμένου να ισχυροποιήσουν τις 
συνδέσεις τους προκειμένου και άρα να μπορεί να επιτευχθεί κωδικοποίηση της 
μνήμης (Κεφάλαιο 6 - Λειτουργίες του ύπνου). Από την άλλη, τα επίπεδα της 
σεροτονίνης και της νορεπινεφρίνης (που θεωρούνται υπεύθυνες για την μάθηση και 
την εστίαση της προσοχής) κατακρημνίζονται. Αυτός θεωρείται και ο βασικός λόγος 
απο τους νευροεπιστήμονες που δεν ανακαλούνται εύκολα οι ονειρικές 
αναπαραστάσεις.  

4.5 Το Ονειρικό Περιεχόμενο 

4.5.1 Αναφορές Πειραματικής Παρατήρησης του Ύπνου 

Μετά την ανακάλυψη του REM ύπνου στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και τον 
συσχετισμό του με την ονειρική δραστηριότητα οι περισσότεροι ερευνητές, 
γνωρίζοντας πλέον πότε κάποιος ονειρεύεται, έθεσαν σαν κύριο στόχο τους την 
συστηματική καταγραφή των ονειρικών περιεχομένων των εθελοντών στις έρευνες 
τους. Έτσι πλεον γνωρίζουμε σύμφωνα με τα λεγόμενα της Ίνγκε Στράουχ (που 
συνέλεξε μαζί με τους συνεργάτες της 3000 καταγραφές ονείρων (Spork, 2007) ότι: 

 Σχεδόν στο 6% το όνειρο εξελίσσεται σε κενό χώρου δηλαδή το περιβάλλον 
απουσιάζει εντελώς και σχεδόν το 10% αποτελείται από μια και μόνο εικόνα. 

 Τα όνειρα διαδραματίζονται κυρίως σε παράξενα τοπία που τις περισσότερες 
φορές είναι άγνωστα σε εμάς. Παρόλα αυτά δεν ενοχλούμαστε και δεν 
ζητάμε να μάθουμε που βρισκόμαστε κάθε φορά 

 Τα πιο συνηθισμένα συναισθήματα στα όνειρα μας είναι χαρά, θυμός, αγωνία 
και άγχος. 

 Το σέξ φαίνεται να έχει μικρό σχετικά ρόλο (ίσως βέβαια το αποτέλεσμα 
αυτό να οφείλεται στο ότι μπορεί οι εθελοντές των πειραμάτων απέκρυπταν 
τα σεξουαλικά τους όνειρα. 

 Στον ονειρικό μας κόσμο είμαστε πολύ κοινωνικοί.  
 Τα όνειρα τελικά ίσως δεν είναι τόσο συναρπαστικά όσο πιστεύουμε. 

Περίπου τα μισά όνειρα δεν περιέχουν κανενός είδους παράξενο στοιχείο. 
 Όσον αφορά την ρεαλιστικότητα μόνο το 29% των ονείρων θα μπορούσαν να 

είχαν συμβεί με παρόμοιο τρόπο στην πραγματικότητα ενώ το 63% φαίνονται 
εκ των υστέρων τελείως κατασκευασμένα και απίθανα. Τελείως φανταστικά 
φαινόταν μόνο το 8% των ονείρων 

 
Ίσως το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό στο όνειρο φαίνεται να είναι η δική του 
συνείδηση της πραγματικότητας: πρέπει πρώτα να αφυπνιστεί ο εγκέφαλος μας 
προκειμένου να αντιληφθεί πως αυτό που βίωνε αποτελούσε μία εσωτερική διεργασία 
και όχι ένα πραγματικό γεγονός. 

4.5.2 Η Αποκάλυψη των Ονείρων 

4.5.2.1 Κρυφοκοιτώντας τα Όνειρα της Γάτας 



 

 

Κατά την διάρκεια πειραμάτων της ομόδας του Michel Jouvet to 1958 εντοπίστηκε η 
δομή του εγκεφάλου που επιφέρει τη μυϊκή  παράλυση κατά τη διάρκεια των ονείρων 
του παράδοξου ύπνου (κερκοφόρος πυρήνας άλφα) και έγινε δυνατή η αδρανοποίηση 
τής.  
 
Χρησιμοποιώντας μία γάτα σαν πειταματόζωο ο Michel Jouvet και η ερευνητική 
ομάδα του κατέγραψαν την ζωντανή αναπαράσταση των ονείρων της: «Έπειτα από 
μία φάση βραδέως ύπνου ξεκινά η έντονη ενεργοποίηση του φλοιού και το ζώο 
ανασηκώνει απότομα το κεφάλι του και πραγματοποιεί με αυτό κινήσεις τύπου 
εξερεύνησης. Πραγματοποιεί κάποιες κινήσεις αρχικά με το κεφάλι με τα μάτια και 
φαίνεται να σαν να παρακολουθεί κάποιο φανταστικό αντικείμενο που κινείται στον 
χώρο. Όμως στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάτι στον χώρο και το ζώο δεν μπορεί 
να δεί. Αυτό επιβεβαιώθηκε με δοκιμασία υπαρκτών εξωτερικών ερεθισμάτων τα 
οποία δεν έγιναν αντιληπτά απο το ζώο και δεν προκαλούσαν καμμία κυνηγετική 
αντίδραση. Κατόπιν το ζώο κινείται στον διαθέσιμο χώρο σαν να θέλει να τον 
εξερευνήσει. 
  
Άλλες πάλι φορές η τοποθέτηση της στον χώρο θυμίζει την συμπεριφορά με την 
οποία προσεγγίζει υπο φυσιολογικές συνθήκες μία λεία. Συμπεριφέρεται σαν να 
βρίσκεται στο οπτικό της πεδίο ένας ποντικός: προχωράει αργά, το κεφάλι της 
εκτείνεται προς τα εμπρός ενώ κατευθύνει το σώμα της προς το έδαφος σαν να 
ακολουθεί την φανταστική λεία. Άλλες πάλι φορές το ζώο αποκτά μία θέση σώματος 
χαρακτηριστική της ενέδρας με πλήρη σχεδόν ακινησίακαι το ένα απο τα μπροστινά 
της πόδια ελαφρά σηκωμένο. 
  
Παρατηρούνται επίσης επιθετικοί τρόποι συμπεριφοράς (χτυπύματα των ποδιών) οι 
οποίες ολοκληρώνονται με κινήσεις σύλληψης κατά τις οποίες η γάτα φαίνεται πως 
προσπαθεί να αρπάξει μία λεία. Άλλες φορές τα αυτιά της είναι κατεβασμένα προς τα 
πίσω και το στόμα της είναι ανοιχτό, έτοιμο να δαγκώσει. 
 
Αλλες συμπεριφορές που παρατηρούνται επαναλαμβανόμενα είναι αυτές του φόβου 
με οπισθοχώρηση του συνόλου του σώματοςκαι τα αυτιά κατεβασμένα προς τα πίσω 
καθώς και η συμπεριφορά της οργής όπου η ράχη κυρτώνεται, τα αυτιά χαμηλώνουν, 
το τρίχωμα ανασηκώνεται και το στόμα ανοιγεί σαν να πρόκειται να δαγκώσει. 
 
Άλλες πάλι φορές το ζώο εκφράζεται με το γλείψιμο, τόσο του του σώματος της  και 
των άκρων της αλλά και του πατώματος ή των τοίχων του κλουβιού που βρίσκεται, 
θυμίζοντας την συμπεριφορά σε κατάσταση δίψας καθώς και την συμπεριφορά της 
προσωπικής της περιποίησης και καθαριότητας. 
 
Μεταξύ των παραπάνω τύπων συμπεριφορών δεν παρατηρήθηκε ουδέποτε κάποια 
στάση που θα μπορούσε να θυμίζει σεξουαλική συμπεριφορα (στύση ή λόρδωση), 
χουρχουρίσματα( εκδήλωση ευχαρίστησης της γάτας), φταρνίσματα ή εμέτοι. 
   
Όλες οι παραπάνω αναφερόμενες συμπεριφορές δεν εκφράζονται με κάποια 
συγκεκριμένη αλληλουχία εκτός απο την έναρξη του ονείρου που πραγματοποιείται η 
οπτική εξερεύνηση. Παρά ταύτα φαίνεται να υπάρχει ένα σχετικά σταθερό ποσοστό 
διαφόρων στάσεων ενός δεδομένου ρεπερτορίου. Επίσης είναι περίεργο το γεγονός 
πως οι γάτες που χρησιμοποιήθηκαν στα πειράματα ποτέ δεν υπήρξαν επιθετικές με 
τον ίδιο τον πειραματιστή» (Michel Jouvet, 1992). 



 

 

4.5.2.2 Διεισδύοντας στα Ανθρώπινα Όνειρα 
Φαίνεται να υπάρχει και στο ανθρώπινο είδος μια ασθένεια που η κλινική της εικόνα 
να θυμίζει σε μεγάλο βαθμό την κατάσταση στην οποία περιήλθαν οι γάτες του 
Jouvet. Ονομάζεται διαταραχή συμπεριφοράς σχετιζόμενη με τον ύπνο REM. 
Περιγράφηκε το 1986 από τους νευρολόγους Κάρλος Σένκ και Μάρκ Μέχογουολντ. 
Στην πάθηση αυτή η προστατευτική παράλυση του REM ύπνου προοδευτικά σταματά 
να υφίσταται λόγω εκφύλισης των υπεύθυνων κυττάρων στην γέφυρα (κάτι ανάλογο 
με την αδρανοποίηση αυτών στα πειράματα του Jouvet). Μέσω αυτής της πάθησης οι 
επιστήμονες κατάφεραν να εντρυφήσουν σε κάποιο βαθμό στα ανθρώπινα όνειρα 
χωρίς να τα διακόπτουν και χωρίς να γίνονται αντιληπτοί διαπιστώνοντας μία 
κατάσταση ανάλογη εκείνης στην οποία περιήλθαν οι άτυχες γάτες. Έτσι ενώ στην 
εγρήγορση οι ασθενείς φέρονται φυσιολογικά όντας ήρεμοι και φιλήσυχοι στην 
ακραία μορφή της πάθησης κατά την διάρκεια του ύπνου τους “μεταμορφώνονται” 
και αρχίζουν να τρέχουν, να βρίζουν, να χτυπούν τους εαυτούς τους και τους 
συντρόφους τους και μάλιστα χωρίς την επόμενη μέρα να έχουν επίγνωση του τι 
συνέβει.   

4.5.2.3 Το Γενετικό Συστατικό των Ονείρων 
Μια άλλη σημαντική παρατήρηση που καταγράφεται απο τον Jouvet είναι πως, όπως 
έδειξαν καταγραφές της ονειρικής εγκεφαλικής δραστηριότητας μέσω του ΗΕΓ και 
των ταχέων οφθαλμικών κινήσεων (REM) μέσω του ΗΜΓ, οι κυματομορφές 
(patterns κυμάτων) που παρατηρούνται μεταξύ ατόμων της ίδιας γενιάς ποντικιών ή 
μεταξύ ανθρώπων μονοζυγωτών διδύμων (διδύμων που διαθέτουν ίδιο DNA) κατά τη 
διάρκεια των ονείρων είναι όμοιες. Αυτό θεωρητικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα 
γενετικό συστατικό στα όνειρα και ότι αυτά αποτελούν πεδίο έκφρασης της γενετικής 
μνήμης κάθε ατόμου (Jouvet, 1993). 

4.5.2.4 Οργάνωση Θεματολογίας Ονειρών 
Επιπρόσθετα ο Jouvet θέλοντας να μελετήσει την ενσωμάτωση των διάφορων 
βιωμάτων στα ανθρώπινα όνειρα λάμβανε μέρος σε ανάλογα πειράματα με πολύ 
μεγάλο αριθμό ατόμων. Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσίασε η συλλογή 270 
ονειρικών αναπαραστάσεων που συνελέγησαν κατά τη διάρκεια ταξιδιών στο 
εξωτερικό στις οποίες θέλησε να διερευνήσει τις αναμνήσεις εκείνες που 
εμφανίζονται στα όνειρα και χαρακτηρίζονται κυρίως από την παράμετρο του χώρου. 
Ενώ οι πρώτες έξι μέρες αποστερούταν ονειρικών αναπαραστάσεων σχετικών με τον 
τόπο προορισμού, από την έβδομη ημέρα και μετά εμφανίστηκαν με προοδευτικά 
αυξανόμενη συχνότητα οι ονειρικές αναπαραστάσεις εκείνες που το σκηνικό τους 
περιείχε έκδηλα στοιχεία από τις χώρες όπου γινόταν τα ταξίδια. Η μέλέτη αυτή 
αποκάλυψε την ύπαρξη μίας χρονικής περιόδου 7-8 ημερών για την ενσωμάτωση του 
σκηνικού του ταξιδιού μέσα στους ονειρικούς χώρους άρα και μία μορφής 
οργάνωσης της θεματολογίας των ονειρικών αναπαραστάσεων. 

4.6 Σχιζοφρένεια και REM Ύπνος. 

Απο καιρό είχε παρατηρηθεί πως οι δύο αυτές καταστάσεις μοιράζονται κάποια κοινά 
χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο που το ανθρώπινο είδος τα βιώνει. Ο φιλόσοφος 
Kant πολύ χαρακτηριστικά είχε δηλώσει το 1764 ότι: «the madman is a waking 
dreamer». Η ομοιοπαθητική θεωρία επίσης συσχετίζει τις δύο αυτές καταστάσεις 



 

 

θεωρώντας πως αποτελούν καταστάσεις στις οποίες ενυπάρχει «βαθμός 
αποσύνδεσης». Στην προσπάθεια τεκμηρίωσης των λεγομένων του Kant και 
διερεύνησης των λεγομένων της ομοιοπαθητικής και αφού προηγουμένως 
αναλύθηκαν τα χαρακτηριστικά της REM φάσης του ύπνου, ακολουθεί μια αδρή 
περιγραφή της νοσολογικής οντότητας της σχιζοφρένειας.  

4.6.1 Θετικά και Αρνητικά Συμπτώματα Σχιζοφρένειας και 
Ομοιότητες Αυτών με τις Ονειρικές Αναπαραστάσεις. 

Η σχιζοφρένεια αποτελεί βασικά μία διανοητική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από 
έντονη αλλοίωση της πραγματικότητας που βιώνει το άτομο. Ο πάσχων εμφανίζει 
έντονες διαταραχές στην αντίληψη, στη σκέψη, στο συναίσθημα, στην ομιλία και 
στην ψυχοκινητικότητα. Την βιώνει το 0.5 % περίπου των ανθρώπων και η 
γενεσιουργός δύναμη της θεωρείται πολυπαραγοντική. Εμφανίζεται συνήθως σε 
νεαρούς ενήλικες σε ηλικίες 18 με 30 ετών. Η διάγνωση βασίζεται τόσο στην κλινική 
εικόνα και την παρατηρούμενη συμπεριφορά του ασθενούς όσο και στα αναφερόμενα 
βιώματα και τις αναφορές του οικείου του περιβάλλοντος. Καμία εργαστηριακή 
εξέταση έως τώρα δεν υπάρχει που να βοηθά στην διάγνωση της πάθησης αυτής. Τα 
κύρια συμπτώματα που εμφανίζονται στην κατάσταση αυτή κατηγοριοποιούνται σε 
αρνητικά και θετικά συμπτώματα. 

Τα αρνητικά συμπτώματα συνήθως προέρχονται απο μείωση ή εξάλειψη μιας 
φυσιολογικής δραστηριότητας και δεν μπορούν να εκτιμηθούν εύκολα καθώς 
μπορούν επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό απο συνυπάρχουσα κατάθλιψη ή απο ένα 
ουδέτερο και ανιαρό περιβάλλον. Τα συνηθέστερα αρνητικά συμπτώματα των 
σχιζοφρενών είναι η έλλειψη βούλησης ή πρωτοβουλίας, η κοινωνική απόσυρση, η 
απάθεια καθώς και η έλλειψη συναισθηματικής ανταπόκρισης. 

Απο την άλλη τα θετικά συμπτώματα σχετίζονται με υπερδραστηριότητα κάποιων 
φυσιολογικών λειτουργιών και είναι αυτά βασικά που ομοιάζουν με ονειρικές 
καταστάσεις για αυτό  αναλύονται εκτενέστερα: 

Ψευδαισθήσεις: αποτελούν μορφές διαταραγμένου τρόπου αντίληψης της 
πραγματικότητας και είναι συνηθισμένο σύμπτωμα σε ανθρώπους με σχιζοφρένεια. 
Δεν δημιουργούνται από πραγματικό εξωτερικό ερέθισμα του περιβάλλοντος, δηλαδή 
αποτελούν αποκύημα της φαντασίας. Αυτές οι αντιλήψεις είναι αισθητηριακές και 
μπορεί να περιλαμβάνουν τον ήχο, την όραση, την αφή και την όσφρηση. Το 
άκουσμα φωνών, που δεν υφίστανται στην πραγματικότητα, είναι η πιο συνηθισμένη 
μορφή ψευδαίσθησης σε ασθενείς με σχιζοφρένεια. Οι φωνές μπορεί να περιγράφουν 
τα συναισθήματα ή τις σκέψεις των ασθενών, να τους προειδοποιούν για κινδύνους ή 
ακόμη και να τους παροτρύνουν ή και να τους αποθαρρύνουν για ενδεχόμενες 
πράξεις τους.  

Παραληρητικές ιδέες: Οι άνθρωποι που έχουν παραληρητικές ιδέες είναι 
πεπεισμένοι ότι οι γνώμες και οι πεποιθήσεις τους βασίζονται σε πραγματικά 
γεγονότα, παρά του οτι τα ρεαλιστικά στοιχεία συνηγορούν υπέρ του αντιθέτου. 
Μεγάλο ποσοστό των ασθενών υποφέρουν από συμπτώματα παρανοειδούς μορφής 
και συχνά έχουν παραληρητικές ιδέες καταδίωξης ή υποφέρουν από παράλογες 
πεποιθήσεις ότι τους παρακολουθούν, τους εξαπατούν, τους κακοποιούν, τους 
δηλητηριάζουν ή οτι κάποιοι οργανώνουν συνωμοσία εναντίον τους. Επίσης, μπορεί 



 

 

να εμφανίζονται και παραληρητικές ιδέες μεγαλείου. Αυτές κάνουν ένα πρόσωπο να 
πιστεύει ότι είναι διάσημο/η ή ότι είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα ή οτι είναι 
απεσταλμένος του Θεού με συγκεκριμένο στόχο (π,χ να σώσει τον κόσμο). Ορισμένοι 
ασθενείς αναφέρουν παράξενες παραληρητικές ιδέες: είναι πεπεισμένοι ότι ένας 
γείτονας παρακολουθεί διαρκώς τις κινήσεις τους και ελέγχει τη συμπεριφορά τους, 
ότι στην τηλεόραση τους αποστέλλουν ειδικά κωδικοποιημένα μηνύματα και ότι οι 
σκέψεις τους διαβάζονται τους άλλους ανθρώπους. 

Αποδιοργανωμένη σκέψη  Η σχιζοφρένεια συχνά επηρεάζει την ικανότητα ενός 
προσώπου να σκέφτεται με συνεχή, ομαλό και λογικό τρόπο. Οι άνθρωποι με 
σχιζοφρένεια δυσκολεύονται να αποφασίσουν τι σχετίζεται με μια περίσταση και τί 
είναι άσχετο με αυτήν. Δεν μπορούν να συνδέσουν τις σκέψεις τους σε λογικές 
ακολουθίες και οι σκέψεις τους γίνονται αποδιοργανωμένες και αποσπασματικές. 
Αυτή η απουσία διαδικασιών λογικής σκέψης, που ονομάζεται διαταραχή σκέψης, και 
οδηγεί χαρακτηριστικά εύκολα  σε κοινωνική απομόνωση. 

Από την άλλη, η φάση του REM ύπνου θεωρείται φυσιολογικότατη όπως έχει 
προαναφερθεί αλλά και αναγκαία  και καθένας μας αφιερώνει σε αυτή περίπου 2 
ώρες κάθε 24ώρου του. Κατά την διάρκεια των δύο αυτών ωρών ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος ονειρεύεται, πράγμα το οποίο συνειδητοποιεί εκ των υστέρων. Κατά την 
διάρκεια του ονείρου παρατηρούνται κάποια ιδιαίτερα ψυχολογικού τύπου 
χαρακτηριστικά όπως «αισθητικές ψευδαισθήσεις, αλλόκοτες εικονικές 
αναπαραστάσεις, μειωμένη ικανότητα συλλογισμού, δυσχέρεια προσανολισμού, 
συναισθηματική επίταση και ενστικτώδεις συμπεριφορές» (Hobson et al., 1998) 
χαρακτηριστικά που ομοιάζουν με τα σχιζοφρενικά συμπτώματα. Η βασική 
ομοιότητα όμως με τα σχιζοφρενικά συμπτώματα είναι πως δεν υπάρχει η επίγνωση 
πώς οι καταστάσεις που βιώνουμε δεν είναι πραγματικές, δηλαδή δεν προέρχονται 
απο εξωτερικά αισθητηριακά ερεθίσματα αλλά βασικά αποτελούν παράγωγα κάποιων 
εγκεφαλικών διεργασιών, καλώς στην μία περίπτωση και κακώς στην άλλη.  

4.6.2 Ομοίοτητες Νευροβιολογικού Υποστρώματος REM Ύπνου 
και Σχιζοφρένειας. «Τα Όνειρα Είναι Μια Μικρή Τρέλα και η Τρέλα 
ένα μεγάλο όνειρο» Schopenhauer 

Οι επιστήμονες θέλοντας να μελετήσουν είς βάθος όλα τα κοινά χαρακτηριστικά των 
δύο αυτών καταστάσεων προχώρησαν στην διερεύνηση του κατά πόσον το 
νευροβιολογικό υπόστρωμα τους ομοιάζει δεδομένου ότι, πολλά συμπτώματα των 
σχιζοφρενών ασθενών όπως προαναφέρθηκε ομοιάζουν με τις ονειρικές 
αναπαραστάσεις που μπορεί να βιώσει ο καθένας μας.  

Πράγματι τα τελευταία χρόνια πολλές εργασίες (Gottesman 2007, Gottesmann 2006, 
Gottesmann 2004, Gottesmann 2002, Gottesman 1999) έχουν καταλήξει πως 
σχιζοφρένεια και o REM ύπνος εμφανίζουν ισχυρές ομοιότητες στο νευροβιολογικό 
(Gottesmann 2004) τους υπόστρωμα: 

1. Το κλασικό ΗΕΓ του ύπνου δεν περιέχει σχεδόν καθόλου α ρυθμό, όπως 
ακριβώς και στην σχιζοφρένεια κατά τις περιόδους εγρήγορσης. Το γεγονός 
αυτό αντανακλά ένα έλλειμα στις διεργασίες εξοικείωσης (habituation 
processes), γνωστό στην ασθένεια αυτή.  



 

 

2. Στον REM ύπνο ο ρυθμός γ δεν φαίνεται να συγχρονίζεται πάνω στις 
φλοιώδεις περιοχές και αυτό αποτελεί ένδειξη  αποσυνδέσεων μεταξύ των 
περιοχών του φλοιού. Η σχιζοφρένεια χαρακτηρίζεται επίσης από τέτοιου 
είδους ανωμαλίες. 

3. Κατά την διάρκεια του REM ύπνου υπάρχει μιας μορφής απενεργοποίηση του 
ραχιαιοπλάγιου προμετωπιαίου φλοιόυ (dorsolateral prefrontal cortex) όπως 
και στην σχιζοφρένεια. Ο ραχιαιο-πλάγιος προμετωπιαίος φλοιός 
(dorsolateral prefrontal cortex, DLPFC) θεωρείται η περιοχή του εγκεφάλου 
που είναι σημαντική για πολλές επιτελικές λειτουργίες (executive functions) 
όπως η αναπαράσταση του πλαισίου (context representation), η επεξεργασία 
πληροφοριών καθώς επίσης και η μνήμη εργασίας. Αποκαλείται επίσης και 
περιοχή συλλογιστικής διεργασίας (reasoning area). Αυτή κατά τους 
νευροεπιστήμονες εξηγεί την μείωση ή ακόμη και την απώλεια της επίγνωση 
του εαυτού (self-conscious awareness). Η επιλεκτική απενεργοποίηση της 
περιοχής αυτής κατά θεωρείται πως είναι η αιτία που αποδεχόμαστε ως 
απόλυτα λογικά τα όνειρα μας την στιγμή που τα βιώνουμε. Όταν κατόπιν 
ξυπνάμε αυτή η περιοχή επανεργοποιείται σταδιακά και πλέον η διάκριση 
πραγματικού και φανταστικού γίνεται εύκολη. 

4. Οι νοραδρενεργικοί και σεροτονινεργικοί νευρώνες δεν έχουν δράση κατά την 
διάρκεια του REM ύπνου. Οι ίδιοι οι νευροτροποποιητές (neuromodulators) 
βρίσκονται σε έλλειμα στην περίπτωση της σχιζοφρένειας. 

5. Η προ-μετωπιαία συγκέντρωση της ντοπαμίνης κατά τον REM ύπνο είναι 
μειωμένη συγκρινόμενη με αυτήν της εγρήγορσης ενώ η γλουταμίνη δεν 
μεταβάλλεται, έτσι όπως συμβαίνει και στην σχιζοφρένεια. 

6. Κατα την διάρκεια του REM ύπνου τα επίπεδα της ντοπαμίνης του επικλινούς 
πυρήνα (nucleus accumbens) κορυφώνονται στα ποντίκια ενώ αντίστοιχα η 
γλουταμίνη φτάνει στα χαμηλότερα επίπεδα της, όπως ακριβώς συμβαίνει και 
στην σχιζοφρένεια. Τα χαρακτηριστικά αυτά θεωρούνται πως επάγουν τα 
ψυχωσικά συμπτώματα όπως και τα ζωηρά όνειρα (vivid dreaming) στους 
ανθρώπους. 

7. Η συγκέντρωση της ακετυλοχολίνης στον φλοιό σε πειράματα ύπνου σε γάτες 
είναι μειωμένη όταν συγκρίνεται με αυτήν της εγρήγορσης. Αυτή η μείωση 
θεωρείται πως ευοδώνει τις ψευδαισθήσεις αλλά και τα γνωσιακά ελλείματα, 
χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στην σχιζοφρένεια. 

Εξάλλου η αυπνία και γενικότερα οι διαταραχές ύπνου αποτελούν ένα πολύ συχνό 
σύμπτωμα των σχιζοφρενών ασθενών. Εκ των διαφόρων πρόσφατων πειραματικών 
ερευνών φαίνεται πως οι σχιζοφρενείς αντιμετωπίζουν κυρίως δυσκολία στην 
επέλευση του ύπνου και όχι τόσο στην διατήρηση αυτού (Julie Poulin et al, 2002). Οι 
περισσότερες έρευνες στην αρχιτεκτονική του ύπνου της πάθησης αυτής περιγράφουν 
μείωση του σταδίου 4 και του λανθάνοντος χρόνου έλευσης ύπνου REM (REM 
latency) παρά του ότι η διάρκεια της REM φάσης παραμένει σχετικά αμετάβλητη 
(Monti JM, Monti D, 2005). Σχετικά πρόσφετες μελέτες ύπνου σε σχιζοφρενείς 
ασθενείς αποκαλύπτουν πως άσχετα με τον χρόνο που αφιερώνουν στον ύπνο 
φαίνεται πως σε σημαντικό ποσοστό αυτών είναι σημαντικά διαταραγμένη και η 
ρυθμικότητα του συστήματος του βιολογικού τους ρολογιού.(κεφ3) (Russell Foster 
2009). Επίσης περιγράφονται πρόσθια ασυμμετρία δέλτα κυμάτων (Sekimoto et al 
2007) όπως και μειωμένη δραστηριότητα υπνικών ατράκτων στον ύπνο των 
σχιζοφρενών ασθενών (Ferrarelli et al, 2007). 



 

 

Τα ανωτέρω κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ ύπνου REM και σχιζοφρένειας τα οποία 
κάθε άλλο παρά τυχαία φαίνονται θεωρούνται σαφείς ενδείξεις πως η περαιτέρω και 
είς βάθος μελέτη και έρευνα των χαρακτηριστικών αλλά και των πιθανών 
λειτουργικών ρόλων της υπνικής κατάστασης μπορούν να οδηγήσουν τόσο στην 
πρόληψη όσο και την θεραπευτική αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας. (Gottesmann and 
Gottesman, 2007).   

4.7 Ομοιοπαθητική Προσέγγιση και Άποψη Περί 
Σχιζοφρένειας. 

Όπως προαναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο το διανοητικό επίπεδο κατά την 
προσέγγιση της ομοιοπαθητικής αποτελεί το ουσιαστικότερο επίπεδο προς διατήρηση 
και εξέλιξη των ανθρώπινων όντων. Σαν συνέπεια αυτού η σχιζοφρένεια και γενικά οι 
ψυχωσικές εκδηλώσεις αποτελούν βαθιές διαταραχές του επιπέδου αυτού άρα και της 
υγείας του ατόμου. Η άμυνα τον ατόμων αυτών δεν είναι ικανή κατά την 
ομοιοπαθητική προσέγγιση να μεταβιβάσει την διαταραχή αυτή σε άλλο επίπεδο. 
Έτσι η ομοιοπαθητική κατατάσσει τις ψυχωσικές εκδηλώσεις σαν εκδηλώσεις των 
διαφόρων οργανισμών των οποίων το επίπεδο υγείας τους είναι πολύ χαμηλό και 
θεωρεί την ίαση τους πραγματικά πολύ δύσκολη έως και ακατόρθωτη υπόθεση. 
Επίσης η σχιζοφρένεια περιγράφεται σαν μια κατάσταση «μερικής αποσύνδεσης» 
δηλαδή μιας «κλειδωμένης κατάστασης» στην οποία βρίσκεται το ανθρώπινο όν σε 
μόνιμη βάση, που τοποθετείται μεταξύ ονειρικού και πραγματικού κόσμου. Το άτομο 
δεν μπορεί να ξεφύγει αυτοβούλως από αυτήν την διαταραχή στην οποία τα 
ερεθίσματα προς επεξεργασία, αλλά και η προσαρμογή σε δεύτερο χρόνο, μπορούν 
να προέρχονται ταυτόχρονα τόσο από την σφαίρα του πραγματικού όσο και από την 
σφαίρα της φαντασίας. Σε μία ανάλογη κατάσταση θεωρεί πως μπορεί να εισέλθει και 
ένας υγιής οργανισμός παροδικά μετά από χρήση χημικών φαρμάκων με ψυχοτρόπες 
δράσεις. 

4.8 Θεωρίες για τη Λειτουργία των Ονείρων 

Κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί διάφορες υποθέσεις για τη λειτουργία των ονείρων, 
τις οποίες μπορούμε να κατατάξουμε σε τρείς βασικές κατευθύνσεις: 
 Μεταφυσικές ερμηνείες – π.χ. το προφητικό όνειρο, το όνειρο ως ταξίδι της 

ψυχής, το όνειρο ως σύνδεση με το θείο. 
 Ψυχολογικές ερμηνείες – π.χ. το όνειρο ως ψυχικό φαινόμενο Freud, Jung, 

Gestalt κτλ. 
 Νευροφυσιοψυχολογικές ερμηνείες –π.χ. το όνειρο φρουρός, μετατροπή 

βραχύχρονης μνήμης σε μακρόχρονη, μεταβιβάσεις δεξιού-αριστερού 
ημισφαιρίου, επιφαινόμενο όνειρο, το αναγκαίο όνειρο-λήθη κτλ. 

4.8.1 Ψυχαναλυτική Θεωρία του Sigmund Freud για τα Όνειρα 

Σύμφωνα με αυτή (Freud, 1899) τα όνειρα παρουσιάζονται σαν ένα παράθυρο στο 
ασυνείδητο (ο Freud τα προσδιόριζε σαν το βασιλικό δρόμο προς το ασυνείδητο) και 
αποτελούν την γλώσσα αυτού. Αυτά, κατά την άποψη του, αποκαλύπτουν επιθυμίες 
κυρίως σεξουαλικού τύπου και αισθήματα τα οποία είχαμε καταπιέσει κατά την 
παιδική μας ηλικία. Στο βιβλίο του «The interpretation of dreams» (1899) ο Freud 



 

 

θεωρεί πως τα όνειρα μας επιτρέπουν εκπληρώσουμε τις επιθυμίες μας αυτές και 
εκφράσουμε επιθετικές και σεξουαλικού τύπου φαντασιώσεις των οποίων η 
πραγματοποίηση είναι αδύνατη στην καθημερινότητα μας. Ισχυρίζεται πως σε όλα τα 
όνειρα ενυπάρχει κάποιο σεξουαλικό νόημα. Έτσι «όνειρα που είναι εμφανώς αθώα 
πάντα εκφράζουν βίαιες ερωτικές επιθυμίες». Ο λόγος της απώθησης των 
σεξουαλικών επιθυμιών οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις απαιτήσεις της ζωής. 
 
Επίσης στο βιβλίο του Introduction to Psychoanalysis (1917) αναφέρει: «Αθέμιτες 
επιθυμίες που τις νομίζουμε ξένες στην ανθρώπινη φύση, δυναμώνουν στον ύπνο, 
ώστε να προκαλούν όνειρα πραγματοποιήσεώς των. Το μίσος δίνει και παίρνει στα 
όνειρα. Επιθυμίες εκδικήσεως, θανατώσεως προσφιλών προσώπων, γονέων, 
αδελφών, συζύγου, δεν σπανίζουν».  Και τούτο διότι είναι δυνατόν να ο άνθρωπος να 
είναι έρμαιο των επιθυμιών του και των ενστικτωδών παρορμήσεων του.  
 
Κατά αυτόν επομένως τα όνειρα αποτελούν μια βαλβίδα εκτόνωσης ασφαλείας 
καθότι οι επιθυμίες του ασυνείδητου έρχονται σε σύγκριση με της απαιτήσεις της 
καθημερινότητας. Επομένως τα όνειρα αποτελούν τον τρόπο εμφάνισης στη 
συνείδηση των απωθημένων ασυνείδητων σεξουαλικών επιθυμιών. Σύμφωνα πάντα 
με αυτή τη θεωρία η προσπάθεια ερμηνείας των ονείρων μας θα μας βοηθήσει το 
ψυχολογικό επίπεδο της συνειδητής μας ζωής. 
 
Αξίξει τέλος να αναφερθεί πως και στην φιλοσοφία του Πλάτωνα, 24 αιώνες πριν, 
ανευρίσκονται αρκετές αντιστοιχίες όσον αφορά στην άποψη για την λειτουργία του 
ονείρου. Έτσι σύμφωνα με αυτόν στό όνειρο ικανοποιούνται εικονικά παράνομες 
επιθυμίες (Πολιτεία Πλάτωνος, βιβλίο ένατο). 

4.8.2 Η Θεωρία του Carl Jung: Τα Όνειρα Σαν Αρχέτυπα 

Η άποψη του Γιούνγκ  για τα όνειρα (Jung, 1934–1954) διαφέρει σε πολλά σημεία 
από αυτή του Φρόυντ διότι βασικά προσδιορίζει διαφορετικά την έννοια του 
ασυνείδητου. Από τη μία, συμφωνεί με την άποψη του Φρόυντ ότι πολλές 
προσωπικές εμπειρίες του παρελθόντος μπορεί να απωθηθούν σε ένα τμήμα του 
ασυνείδητου το οποίο αποκαλεί «Προσωρινό Ασυνείδητο» το οποίο ουσιαστικά 
απαρτίζεται από αυτές. Από την άλλη, υποστηρίζει επιπρόσθετα πως, τόσο η μελέτη 
των ονείρων, όσο και των παραισθήσεων, αποκαλύπτει και υλικό του ασυνείδητου 
που δεν θα μπορούσε να προέρχεται από την προσωπική εμπειρία αλλά από αρχαικές 
και πρωτόγονες πηγές της καταγωγής του νού και από εμπειρίες του ανθρώπινου 
γένους τα οποία αποκαλεί αρχέτυπα. Αυτό το υλικό κατά αυτόν απαρτίζει το 
«Συλλογικό ασυνείδητο» το οποίο εμπεριέχει το υπόλειμμα όλων των προγονικών 
μας εμπειριών που εκδηλώνονται σαν αρχέγονες εικόνες. Χαρακτηριστικά αναφέρει: 
«Διάλεξα τον όρο Συλλογικό γιατί αυτό το τμήμα του ασυνείδητου δεν είναι ατομικό 
αλλά παγκόσμιο. Αντίθετα με την προσωρική ψυχή, περιέχει έννοιες και τρόπους 
συμπεριφοράς που είναι λίγο ή πολύ οι ίδιοι παντού και σε όλα τα άτομα» (Jung, 
1940). Αυτά τα αρχέτυπα επομένως αποτελούν βασικό συστατικό των ονείρων που 
βιώνουμε.  



 

 

4.8.3 Μοντέλο της Ενεργοποίησης-Σύνθεσης τών J.Allan Hobson 
και Rombert Mc Carley 

Το μοντέλο αυτό προτάθηκε το 1977 (Hobson & McCarley,1977). Εκείνη την 
περίοδο οι νευροφυσιολόγοι είχαν προσδιορίσει τα REM-on κύτταρα του στελέχους 
τα οποία χρησιμοποιούν την ακετυλοχολίνη ως νευροδιαβιβαστή για να στείλουν 
ώσεις σε διάφορες εγκεφαλικές περιοχές προκειμένου να επέλθει το ξύπνημα και η 
εγρήγορση. Η ακετυλοχολίνη ευοδώνει  τα νευρικά κύτταρα να στέλνουν ώσεις όχι 
μόνο στη γέφυρα αλλά και στον φλοιό και στο λιμβικό σύστημα. Έτσι ο εγκέφαλος 
δρώντας όπως και στην εγρήγορση, προσπαθεί να ενώσει τις εικόνες που προκύπτουν 
και να τους δώσει νόημα, αισθητικές αντιλήψεις και υπάρχουσες εμπειρίες που είναι 
αποθηκευμένες στην μνήμη, συνθέτοντας μια περίεργη αφήγηση την οποία εμείς 
βιώνουμε σαν όνειρο. Έτσι, δηλώνοντας οι δύο αυτοί ερευνητές πώς τα όνειρα δεν 
είναι τίποτα περισσότερο από παραπροιόν της νευροφυσιολογίας του εγκεφάλου, 
όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων από τους ψυχιατρικούς 
και ψυχαναλυτικούς κύκλους. 

4.8.4 Μοντέλο της Ενεργοποιημένης Διαγραφής των Francis Crick 
και Graeme Mitchison 

Η θεωρία αυτή που παρουσιάστηκε το 1983 ήθελε το όνειρο να αποτελεί ένα είδος 
«γομολάστιχας» που σβήνει επιλεκτικά όλες τις άχρηστες για τον εγκέφαλο 
πληροφορίες και αναμνήσεις - τα «παράσιτα» που, αν αφήνονταν εγγεγραμμένα, θα 
κατέκλυζαν το σύστημα και θα το οδηγούσαν σε κατάρρευση  (Crick, Mitchison, 
1983). Το όνειρο, λοιπόν, θεωρήθηκε μια διαδικασία λήθης που διευκολύνει την 
περαιτέρω μάθηση, με την όλη θεωρία να συνοψίζεται σε «ονειρευόμαστε για να 
ξεχνάμε». Το 1986 επιπλέον υποστηρίχθηκε από τους ίδιους ερευνητές πώς οι 
έμμονες ιδέες είναι ο κύριος στόχος προς εξάλειψη  μέσω των ονείρων. 

4.8.5 Μοντέλο Jouvet 

O Jouvet το 1999 πρότεινε πως το στάδιο REM φροντίζει για την διατήρηση της 
προσωπικότητας του ατόμου αλλά και την τροποποίηση της με βάση της νέες 
εμπειρίες έτσι ώστε να προσαρμόζεται πιο αποτελεσματικά στο περιβάλλον (Jouvet, 
1999). Αυτή η θεώρηση προσδίδει στη λειτουργία των ονείρων μια καθαρά 
εξελικτική βάση. Πρόκειται λοιπόν για μία θεωρία που κατά βάση προτείνει πως τα 
όνειρα επαναπρογραμματίζουν την εγκεφαλική λειτουργία. Έτσι τα όνειρα σύμφωνα 
με αυτόν αποτελούν το φρουρό της προσωπικότητας μας. Μια διαδικασία κατά την 
οποία κάθε νύχτα γίνονται τροποποιήσεις αντιλήψεων, ενισχύσεις συμπεριφορών και 
διαγραφές βιωμάτων, για τις οποίες η συνείδηση και η λογική μας δε ρωτήθηκαν 
ποτέ. Κατά τη διαδικασία αυτή επέρχεται και μια «σύγκρουση» μεταξύ των υπό 
επεξεργασία ερεθισμάτων και του γενετικά προγραμματισμένου μέρους της 
προσωπικότητας. Με απλά λόγια, τα όνειρα φέρονται να λειτουργούν ως ένα 
δυναμικό «φίλτρο», μέσα από το οποίο περνούν τα ερεθίσματα της ξύπνιας ζωής. 
Εφόσον τα ερεθίσματα συμφωνούν με τα ήδη εδραιωμένα πρότυπα ιδιοσυγκρασίας 
και συμπεριφοράς, αυτά ενδυναμώνονται και αφομοιώνονται. Αν πάλι δεν 
συμφωνούν, αποδυναμώνονται ή και διαγράφονται. Τα όνειρα, δηλαδή, δρουν σαν 
ένας «φρουρός» της προσωπικότητας και της ατομικότητας μας, υποβοηθώντας 
συγχρόνως και την επιλεκτική μάθηση (Jouvet, 1993). Όπως το θέτει ο ίδιος Jouvet: 
«...Ο γενετικός προγραμματισμός είναι ο νόμος και δεν υπάρχει λόγος να 
διερευνήσουμε όλα τα γεγονότα που διέγειραν τον εγκέφαλο. Αναμφισβήτητα, σε 



 

 

ορισμένες περιπτώσεις ο προγραμματισμός διευκολύνει τη διαδικασία μάθησης, εάν 
ενδυναμώνει μερικά τμήματα της προσωπικότητας που αφορούν την ιδιοσυγκρασία. 
Σε άλλες περιπτώσεις, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα· μπορεί να καταστείλει ή να 
διαγράψει ορισμένα συναπτικά κυκλώματα που έχουν αποκτηθεί επιγενετικά (από το 
περιβάλλον), εάν αυτά αντιτίθενται στην τυπολογία...».  

4.9 Συμπεράσματα Αναφορικά με τη Μελέτη των 
Σταδίων του Ύπνου 

Η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος των τελευταίων χρόνων είχε σαν αποτέλεσμα την 
περαιτέρω εργαστηριακή διερεύνηση του ύπνου. Βασικά αυτός διαχωρίζεται σε δύο 
στάδια (REM και NREM) στα οποία οι κυματομορφές του ΗΕΓ διαφέρουν σε μεγάλο 
βαθμό όπως και τα κύτταρα, τα νευροτροποποιητικά συστήματα και οι ανατομικές 
περιοχές του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται. Στο στάδιο REM βιώνονται επιπλέον 
και οι ζωηρές ονειρικές αναπαραστάσεις. Κατά περιόδους έχουν διατυπωθεί διάφορες 
θεωρίες για τον σκοπό ύπαρξης των αναπαραστάσεων αυτών χωρίς όμως κάποια να 
εδραιωθεί. Έχοντας σαν στόχο σε αυτή την εργασία, σε δεύτερο χρόνο, να 
παραθέσουμε πιθανές λειτουργίες που εξυπηρετούνται από την ενύπνια κατάσταση 
είς όφελος του ανθρώπινου οργανισμού, θεωρούμε πρώτα σκόπιμο να αναλυθούν τα 
χαρακτηριστικά και οι λειτουργίες εκείνες του νευρικού συστήματος που μέσω του 
ύπνου υπόκεινται σε αλλαγές, τροποποιώντας την ικανότητα αντίδρασης και 
απάντησης του ανθρώπινου οργανισμού στα περιβαλλοντικά ερεθίσματα. Το σύνολο 
αυτών των χαρακτηριστικών σε συνδυασμό με την συνεισφορά του ύπνου 
προσδίδουν τελικά στο ανθρώπινο νευρικό σύστημα την πλαστικότητα του. 
 

5. Η Πλαστικότητα του Νευρικού 
Συστήματος 

Έχοντας μελετήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της ονειρικής και γενικά της ενύπνιας 
κατάστασης οφείλουμε πλέον να επιχειρίσουμε μία αδρή περιγραφή στις ιδιαίτερες 
ιδιότητες εκείνες του νευρικού μας συστήματος που τελικώς του προσδίδουν την 
ικανότητα προσαρμογής σε μεταβαλλόμενα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Σε 
δεύτερο χρόνο (κεφάλαιο 6) θα διερευνηθεί το κατά πόσον ο ύπνος μπορεί να 
συνδράμει σε αυτήν την ικανότητα προσαρμογής του νευρικού μας συστήματος 
άμεσα ή έμμεσα. 

5.1. Η Επίτευξη της Πλαστικότητας του Νευρικού 
Συστήματος  σε Κυτταρικό Επίπεδο 

Η αλματώδης πρόοδος στις Νευροεπιστήμες τα τελευταία χρόνια έχει καταδείξει ότι 
η πλαστικότητα αποτελεί μια από τις βασικές και ξεχωριστές ιδιότητες του 
εγκεφάλου. Με τον όρο «πλαστικότητα» προσδιορίζεται η ικανότητα του εγκεφάλου 
να τροποποιείται τόσο μορφολογικά, όσο και λειτουργικά, ως απάντηση σε αλλαγές 
του περιβάλλοντος του. Το γεγονός ότι ο εγκέφαλος διαθέτει «πλαστικότητα» του 
επιτρέπει να «μαθαίνει» δηλαδή να ανακαλεί παρελθούσες αλληλεπιδράσεις με το 



 

 

περιβάλλον του μέσω της μνημονικής ικανότητας και να τις χρησιμοποιεί 
προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις αντιξοότητες του μέλλοντος. Σήμερα 
οι νευροεπιστήμες μας παρέχουν δεδομένα που συνεχώς αυξάνουν, για τους 
μηχανισμούς τόσο σε μοριακό και κυτταρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο 
νευρωνικών κυκλωμάτων, που διαμεσολαβούν στις διεργασίες μάθησης και μνήμης 
με απώτερο στόχο την πλαστικότητα.  

5.1.1 Η Μεταβίβαση της Νευρικής Ώσης Μεταξύ των Νευρικών 
Κυττάρων 

Τα νευρωνικά κυκλώματα αποτελούνται από νευρικά κύτταρα τα οποία επικοινωνούν 
μεταξύ τους διαμέσου των νευρικών συνάψεων. Σύναψη καλείται η περιοχή 
διασταύρωσης και επικοινωνίας μεταξύ δύο νευρώνων (Εικόνα 21). Σε μία τυπική 
σύναψη μεταξύ δυο νευρώνων ο νευρώνας από τον οποίο μεταβιβάζεται το ερέθισμα 
λέγεται προσυναπτικός και αυτός στον οποίο μεταβιβάζεται το ερέθισμα 
μετασυναπτικός. Η μεταξύ των δύο νευρώνων περιοχή μέσω της οποίας 
μεταβιβάζεται το ερέθισμα λέγεται συναπτικό χάσμα. Το ερέθισμα που μεταφέρεται 
στην απόληξη του προσυναπτικού νευρώνα είναι ηλεκτρικό και ευοδώνει την 
απελευθέρωση ουσιών από σφαιρικά κυστίδια του προσυναπτικού νευρώνα στο 
συναπτικό χάσμα που καλούνται νευρομεταβιβαστές. Όταν οι νευρομεταβιβαστές 
διασχίσουν το συναπτικό χάσμα και τελικά φτάσουν στους υποδοχείς της μεμβράνης 
του μετασυναπτικού νευρώνα, προσδένονται σε αυτούς. Κάθε είδος 
νευρομεταβιβαστή διαθέτει υπότυπους υποδοχέων στους οποίους προσδένεται και 
δρά. Το αποτέλεσμα της δράσης αυτής είναι τελικώς είτε η διέγερση είτε η αδυναμία 
διέγερσης του μετασυναπτικού νευρώνα.  

 
 

 

Εικόνα 21 Νευρική σύναψη (Πρό- και μέτα- συναπτικός νευρώνας- Συναπτικό χάσμα). 
 
 



 

 

5.1.2 Η Επεξεργασία του Προσλαμβανόμενου Ερεθίσματος. 

Αν υποτεθεί πως ένα άτομο έρχεται σε επαφή με μια άγνωστη σε αυτό λέξη και 
προσπαθεί να την μάθει, τότε, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό πρέπει να γίνουν 
καινούριες διασυνδέσεις μεταξύ κάποιων συγκεκριμένων νευρώνων. Αρχικά θα 
χρησιμοποιηθούν για παράδειγμα κάποιοι νευρώνες του οπτικού φλοιού για την 
αναγνώριση του συλλαβισμού της λέξης,  κάποιοι άλλοι στον ακουστικό φλοιό για 
την προφορά της λέξης και τέλος άλλοι νευρώνες που ανήκουν στις περιοχές 
συσχετισμού του φλοιού προκειμένου αυτή η καινούρια λέξη να συσχετιστεί με τις 
ήδη γνωστές. Αυτή η νέα συσχέτιση είναι αυτή που θα σχηματίσει την μνήμη της 
λέξης αυτής. Αυτό που πρέπει να γίνει προκειμένου αυτή η λέξη να καταστεί  πλέον 
«γνωστή» στο άτομο αυτό είναι να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των συνάψεων 
που δημιουργήθηκαν μεταξύ των κυττάρων που προαναφέρθησαν. Επομένως η συχνή 
επανάληψη της λέξης αυτής από το ίδιο το άτομο ή ακόμη και το επαλαμβανόμενο 
άκουσμα της, θα οδηγήσει στην επανενεργόποιηση των ίδιων νευρώνων άρα και η 
ενίσχυση των μεταξύ τους συνάψεων. Αντιθέτως αν η λέξη ξεχαστεί αυτό σημαίνει 
πως οι νέες  συνάψεις αποδυναμώθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αυτό που θεωρούν οι 
νευροεπιστήμονες πως διαφοροποιείται στις νέες συνάψεις προκειμένου να 
ενισχυθούν ή να αποδυναμωθούν είναι η συναπτική ισχύς αυτών (Εικόνα 22, 23). Η 
μεταβολή της συναπτικής ισχύος προς την μεριά της ενίσχυσης γίνεται με μια 
διαδικασία που καλείται μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση (Long Term Potentiation) και 
προς την αντίθετη πλευρά με την μακροπροθεσμη καταστολή (Long Term 
Depression). 

Έτσι, φαίνεται πως οι μνήμες κάθε ατόμου (γεγονότων, λέξεων, εικόνων, δεξιοτήτων 
κτλ) αποτελούν πρότυπα ενεργοποίησης συγκεκριμένων κάθε φορά νευρώνων των 
οποίων οι συνδέσεις έχουν ενδυναμωθεί. Η τροποποίηση των συνάψεων μεταξύ των 
ήδη υπαρχόντων νευρώνων οδηγεί στην απόκτηση της νέας πληροφορίας. 
Ενεργοποιώντας εκ νέου τα νεοσχηματισμένα δίκτυα επιτυγχάνεται και η επιτυχής 
ανάκληση της πληροφορίας αυτής. 

5.1.3 Δυναμικό Παρατεταμένης Ενίσχυσης (Long Term 
Potentiation) 

Στην νευροφυσιολογία το Δυναμικό Παρατεταμένης Ενίσχυσης (Long Term 
Potentiation-LTP) αποτελεί τον τρόπο της μακροπρόθεσμης ενίσχυσης του σήματος 
που μεταβίβάζεται μεταξύ δύο νευρώνων. Η πρώτη αναφορά της διεργασίας αυτής 
έγινε αρκετά χρόνια πρίν (Hebb, 1949). Προκειμένου να προσδιοριστεί πώς αυτή 
λαμβάνει χώρα, παρατίθεται σαν παράδειγμα η μεταβίβαση νευρικών ώσεων στα 
κύτταρα του ιππόκαμπου στα οποία το φαινόμενο του LTP παρατηρείται σε έντονο 
βαθμό. Θεωρούμε πως ο προσυναπτικός νευρώνας του ιππόκαμπου μεταφέρει ένα 
νευρικό ερεθισμό στην απόληξη του. 
 
Αυτή η ηλεκτρική διέγερση θα επιφέρει την απελευθέρωση του νευρομεταβιβαστή 
(γλουταμίνη στην συγκεκριμένη περίπτωση). Η γλουταμίνη θα προσδεθεί στους 
υποδοχείς της στον μετασυναπτικό νευρώνα. Οι υποδοχείς αυτοί είναι βασικά δύο 
τύπων, οι AMPA και οι NDMA. Οι AMPA υποδοχείς, όταν προσδένεται η γλουταμίνη 
σε αυτούς, επιτρέπουν την εισροή ιόντων νατρίου στον μετασυναπτικό νευρώνα 
προκαλώντας τοπική αποπόλωση. Αν τώρα αυτή η αποπόλωση ξεπεράσει κάποιον 
ουδό τότε η νευρική ώση μεταφέρεται στον μετασυναπτικό νευρώνα. Οι NDMA 
υποδοχείς, αφού προσδεθεί η γλουταμίνη σε αυτούς, μπορούν να επιφέρουν την 



 

 

εισροή ιόντων ασβεστίου στο κύτταρο υπό την προυπόθεση πώς η μεμβράνη του 
μετασυναπτικού αυτού νευρώνα είναι αποπολωμένη. Έτσι προκειμένου να έχουμε 
LTP θα πρέπει το ερέθισμα να είναι υψίσυχνο (<100hz) αλλά και μικρής διάρκειας 
(μικρότερης του ενός δευτερολέπτου). Το υψίσυχνο αυτό ερέθισμα  απαιτείται για να 
κρατήσει διεγερμένο αυτόν τον μετασυναπτικό νευρώνα αρκετό χρόνο ώστε να 
ενεργοποιηθεί και το δεύτερο είδος υποδοχέων το οποίο θα επιτρέψει στο ασβέστιο 
που βρίσκεται εξωτερικά του νευρώνα να περάσει μέσα σε αυτόν. Το ασβέστιο με την 
σειρά του θα πυροδοτήσει μια σειρά διεργασιών που τελικώς θα επιφέρουν την 
ενδυνάμωση της σύναψης αυτής. Επιπρόσθετα, αν η διέγερση της σύναψης αυτής 
συνεχιστεί επί μακρόν νέοι υποδοχείς μπορούν να κατασκευαστούν και να 
τοποθετηθούν στην μεμβράνη του νευρικού κυττάρου αυξάνοντας επιπρόσθετα την 
αποτελεσματικότητα της σύναψης αυτής.  
 
Ο μηχανισμός της LTP ανακαλύφθηκε από τους επιστήμονες το 1973 μετά από 
έρευνες στα κύτταρα του ιππόκαμπου. Βέβαια η αρχική ιδέα ήταν του Hebb o οποίος 
θεωρούσε από τότε πως η ταυτόχρονη ενεργοποίηση δύο νευρώνων μπορεί να 
οδηγήσει στην ενδυνάμωση της σύναψης τους: «Όταν ο άξονας ενός κυττάρου Α 
είναι αρκετά κοντά ώστε να διεγείρει το κύτταρο Β και επαναλαμβανόμενα ή 
επίμονα λαμβάνει μέρος στην διέγερση του, κάποιου τύπου αυξητική 
διαδικασία ή μεταβολική αλλαγή λαμβάνει χώρα στο ένα ή και στα δύο 
κύτταρα, έτσι ώστε η αποτελεσματικότητα του Α, ως ένα από τα κύτταρα που 
ενεργοποιούν το β, αυξάνεται» (Hebb, 1949). 
 

 
Εικόνα 22 Νευροφυσιολογία LTP 

 
Πρέπει να γίνει σαφές ότι αυτό που επιτυγχάνεται με την ενδυνάμωση και τη 
δημιουργία νέων συνάψεων, είναι η αποθήκευση του «ίχνους» της πληροφορίας ή η 
εν δυνάμει πληροφορία. Η ίδια η πληροφορία θα μπορέσει να αναπαραχθεί μόνο κατά 
την ενεργοποίηση των νέων διασυνδεδεμένων νευρώνων. Ο συσχετισμός μεταξύ 
νευρικών ομάδων που βρίσκονται διάσπαρτες στον φλοιό καθίσταται εφικτή εξαιτίας 



 

 

συγκεκριμένων δικτύων νευρώνων τα οποία θεωρούνται «προεγκατεστημένα» (pre-
wired) για τον σκοπό αυτό. Ένα από αυτά τα προεγκατεστημένα ρυθμιστικά 
νευρωνικά δίκτυα θεωρείται και ο ιπποκάμπειος σχηματισμός (βλέπε εικόνα 26) ο 
οποίος θεωρείται βασικός στην παγίωση των δηλωτικών μακροπρόθεσμων μνημών 
(explicit long-term memories). 
 
Συμπερασματικά, το δυναμικό παρατεταμένης ενίσχυσης για καιρό θεωρήθηκε πως 
αποτελεί το νευροβιολογική βάση της μνήμης καθότι ουσίες που συντελούν στην 
μείωση του δυναμικού αυτού, μείωναν ταυτόχρονα και την ικανότητα καταγραφής 
της μνήμης. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται πλέον μόνο η LTP υπεύθυνη για την 
απομνημόνευση των νέων πληροφοριών. Στο επόμενο κεφάλαιο ααφέρονται οι 
ερευνητικές ενδείξεις που συνηγορούν στο ότι κατά την αποστέρηση του ύπνου 
μειώνεται η ικανότητα να λάβει χώρα η LTP.  
 
Καίριος φαίνεται να είναι και ο ρόλος των μείζονων νευροτροποποιητικών 
συστημάτων στην επίδραση στην συναπτική πλαστικότητα. Αυτά, βασικά αποτελούν 
συστήματα νευρώνων στον εγκέφαλο τα οποία χρησιμοποιούν συγκεκριμένους 
τύπους νευρομεταβιβαστών και έτσι αποτελούν διακριτά συστήματα. Η ενεργοποίηση 
τους έχει σαν αποτέλεσμα την διέγερση εκτεταμένων εγκεφαλικών περιοχών. 
Απαρτίζονται από το νοραδρενεργικό, το ντοπαμινεργικό, το σεροτονινεργικό και το 
χολινεργικό σύστημα. Τα συστήματα αυτά πιθανονολογείται πως αποτελούν ένα 
μέρος των μοριακών μηχανισμών μέσω των οποίων παράγοντες όπως η ανταμοιβή, η 
παρότρυνση και η συναισθηματική φόρτιση μπορούν να επηρεάσουν την μάθηση. 

  5.2 Η Πλαστικότητα του Νευρικού Συστήματος σε 
Επίπεδο Νευρωνικών Κυκλωμάτων - Μάθηση και 
Μνήμη      

5.2.1 Τι είναι Μάθηση και τι Μνήμη 

Η μάθηση αποτελεί ένα σύνθετο βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο που έχει 
μελετηθεί από πολλούς κλάδους της επιστήμης (ψυχολογία, φιλοσοφία, παιδαγωγική, 
φυσιολογία, ιατρική, βιολογία και άλλοι). Βασικά αποτελεί μία πολύ ευρεία έννοια 
διοτί πρωτίστως θεωρούνται πως υπάρχουν  διαφορετικά είδη μάθησης αλλά και οι 
διαφορετικές  διαδικασίες της μάθησης.  
 
Στην ουσία υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών για τον 
προσδιορισμό της έννοιας της μάθησης. Κατά καιρούς, η μάθηση ορίστηκε ως 
δημιουργία υποκατάστατων ανακλαστικών (Pavlov), ως δοκιμή και πλάνη 
(Thorndike), ως επανάληψη μιας αντίδρασης μετά από θετική ενίσχυση (Skinner), ως 
ενόραση (Kohler), ως μίμηση προτύπου (Bandura), ως επεξεργασία των 
πληροφοριών (Neisser, Seymour, Gagne) και ως προσωπική ερμηνεία στις 
νεοαποκτηθείσες πληροφορίες (Maslow, Rogers). Έχοντας αυτό υπόψη και 
γνωρίζοντας ότι κανένας ορισμός της μάθησης δεν μπορεί να είναι πλήρως 
ικανοποιητικός, παραθέτουμε τέλος και τον ορισμό του Kolb που θεωρούμε 
πληρέστερο: «η μάθηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία η γνώση δημιουργείται 
μέσω του μετασχηματισμού της εμπειρίας». 
 



 

 

Από την άλλη, η μνήμη, πιο προσδιορισμένη σαν έννοια, θεωρείται η ικανότητα να 
ενθυμούμαστε παρελθούσες εμπειρίες. Η δημιουργία νέων αναμνήσεων πιστεύεται 
πλέον ότι εξαρτάται από τη συναπτική πλαστικότητα, αλλά ακόμη δεν είναι πλήρως 
κατανοητοί οι νευρωνικοί μηχανισμοί της ανάσυρσης των πληροφοριών. Ένα βασικό 
χαρακτηριστικό της ανθρώπινης μνήμης είναι πως πλαισιώνεται μέσω συσχετισμών. 
Μπορεί σαφώς πιο εύκολα να παγιωθεί μια νέα πληροφορία αν αυτή συσχετιστεί με 
κάτι που ήδη είναι γνωστό. Επιπρόσθετα πρέπει να τονιστεί πως η μνήμη λειτουργεί 
μέσω ανακατασκευών. Δεν πρέπει να δημιουργηθεί η εντύπωση της μνήμης σαν μιας 
περιοχής του εγκεφάλου τύπου βιβλιοθήκης στην οποία είναι αποθηκευμένες οι 
εμπειρίες και οι γνώσεις κατά αλφαβητική σειρά. Όταν το νευρικό σύστημα έρχεται 
πχ. για πρώτη φορά αντιμέτωπο με ένα αξιοθέατο διαφορετικά τμήματα του 
εγκεφάλου επεξεργάζονται παράλληλα τις διάφορες παραμέτρους του όπως το 
μέγεθος, το σχήμα και το χρώμα και κάνοντας συνδέσεις μεταξύ αυτών των περιοχών 
για να έχουμε την αντίληψη του τι βλέπει. Όταν προσπαθεί σε δεύτερο χρόνο να 
ανακαλέσει το αξιοθέατο αυτό πρέπει να ενεργοποιήσει πάλι τις συνδέσεις αυτές 
μεταξύ των νευρικών ομάδων που δημιουργήθηκαν. 
  
Ως εκ τούτου, οι επιστήμονες δεν αντιμετωπίζουν πλέον την μνήμη σαν σταθερά 
αποθηκευμένα αρχεία αλλά σαν μια συνεχή διεργασία ανασχηματισμών που 
προέρχεται από συνεχείς αλλαγές μεταξύ των νευρωνικών δικτύων και από 
παράλληλη επεξεργασία των πληροφοριών στον εγκέφαλο. 
 
Συμπερασματικά οι δύο αυτές έννοιες (μάθηση και μνήμη) θα πρέπει να 
προσδιορίζονται ως εξής: Μάθηση είναι η διαδικασία (ή ο τρόπος) μέσω της οποίας 
προσλαμβάνουμε μια νέα πληροφορία σχετικά με τον κόσμο που μας περιβάλλει, ενώ 
μνήμη είναι η διαδικασία εκείνη μέσω της οποίας διατηρούμε αυτή την αρχική 
πληροφορία μέσα στον χρόνο. Όπως επιτυχώς διατύπωσε ο Alain Berthoz  βασικός 
σκοπός της ύπαρξης της μνήμης δεν είναι απλά η ενθύμιση παρελθοντικών 
συμβάντων αλλά η χρησιμοποίηση αυτών προκειμένου να αντιμετωπίσουμε 
μελλοντικές καταστάσεις.  
 
Θέλοντας να τονίσουμε την σημασία ύπαρξης τόσο της μάθησης και της μνήμης 
χρησιμοποιούμε τα λόγια του Έρικ Κάντελ: «Με δεδομένο ότι η περισσότερη γνώση 
που διαθέτουμε για τον κόσμο έχει προκύψει μέσω της μάθησης, τηρουμένων των 
αναλογιών, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είμαστε αυτό που είμαστε χάρη σε αυτά 
που μάθαμε  και αυτά που θυμόμαστε»  

5.2.2 Παράγοντες Επιρροής της Μνήμης 

Δεδομένου του ότι η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον μας είναι συνεχής και του ότι 
η ικανότητα απομνημόνευσης μας δεν μπορεί να θεωρηθεί άπειρη, οι επιστήμονες 
προσπάθησαν να προσδιορίσουν κάποιους από τους παράγοντες εκείνους που 
καθορίζουν πότε θυμόμαστε ένα γεγονός και πότε αυτό λαμβάνει χώρα χωρίς όμως 
να καταγράφεται (www.thebrain.mcgill.ca): 

 Βαθμός εγρήγορσης, ετοιμότητας, προσοχής και συγκέντρωσης. 
 Ενδιαφέρον,κίνητρο και αναγκαιότητα. 
 Συναισθηματική αξία (Affective values) που ενυπάρχει στο αντικείμενο προς 

μάθηση καθώς η διάθεση και ψυχολογική κατάσταση του ατόμου την στιγμή 
εκείνη. Η συναισθηματική μας κατάσταση θεωρείται πως επηρεάζει σε πολύ 



 

 

μεγάλο βαθμό την απομνημόνευση ενός γεγονότος ή όπως ο Βολταίρος έλεγε 
«αυτό που ακουμπάει την καρδιά μας χαράζεται και στην μνήμη μας.»  

 Ολόκληρο το πλαίσιο στο οποίο η απομνημόνευση κάποιας πληροφορίας 
λαμβάνει χώρα όπως η τοποθεσία, οι ήχοι, οι μυρωδιές, το φώς. Τα μνημονικά 
μας συστήματα φαίνονται να είναι επομένως «συμ-πλαισιακά» (contextual).  

5.2.3 Κατηγοριοποίηση Μνήμης 

Δεδομένου του ότι η μνήμη αποτελεί μία πολύ σύνθετη νοητική λειτουργία υπάρχουν 
πολλές απόψεις για τις επιμέρους συσιστώσες της. Περισσότερο αποδεκτή 
υποδιαίρεση της μνήμης φαίνεται να είναι αυτή που προτείνει η πειραματική 
νευροψυχολογία σε αισθητηριακή μνήμη, βραχυπρόθεσμη (ή πρόσφατη) και 
μακροπρόθεσμη (ή παλαιά μνήμη).  

5.2.3.1 Αισθητηριακή Μνήμη 
Αισθητηριακή μνήμη καλείται το είδος εκείνο της μνήμης που προέρχεται αυτόματα 
από την αντιληπτική μας ικανότητα και γενικά χάνεται σε ελάχιστο χρόνο (λιγότερο 
από ένα δευτερόλεπτο). Θεωρείται πολύ βασική γιατί μπορεί και προσφέρει 
συνολικές αισθητηριακές απόψεις ερεθισμάτων πρός επεξεργασία. 

5.2.3.2 Βραχείας Διάρκειας Μνήμη ή Μνήμη Εργασίας 
Το είδος αυτό της μνήμης  βοηθά να συγκρατηθεί ένα είδος πληροφορίας για περίπου 
ένα λεπτό και συνήθως εξαρτάται από την προσοχή που δίδεται στα αισθητηριακά 
ερεθίσματα που βιώνονται. Δηλαδή άπαξ και δοθεί προσοχή σε κάποιο ερέθισμα που 
υφίσταται στην αισθητηριακή μας μνήμη, ταυτόχρονα, μπορεί και να συγκρατηθεί 
στο σύστημα της μνήμης για περισσότερο χρόνο με την τοποθέτηση του στην 
βραχείας διάρκεια μνήμη.  
 
Η ακρίβεια είναι κεντρικό γνώρισμα σε αυτό το σύστημα όχι όμως και η αυξημένη 
χωρητικότητα, ούτε η διάρκεια. Θεωρείται ότι μπορούμε να διατηρήσουμε 7 ± 2 
πράγματα στη μνήμη εργασίας μας. Αυτό το σύστημα μνήμης τίθεται συνεχώς σε 
ισχύ ώστε και να μπορεί πχ. να παρακολουθηθεί η ροή μιας συζήτησης, να γίνουν 
αριθμητικοί υπολογισμοί ή προκειμένου να συγκρατηθεί και να κληθεί ένα 
τηλεφωνικό νούμερο το οποίο δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων. Η ακρίβεια επίσης 
που απαιτείται για την παρακολούθηση των λέξεων και της σειράς τους σε μία 
πρόταση είναι βασική προκειμένου να αποκομίσουμε το σωστό νόημα. Γενικά πρέπει 
να τονιστεί πως μέσω του συστήματος αυτού επιτυγχάνεται η συγκράτηση 
πληροφοριών για σύντομο χρονικό διάστημα προκειμένου να περατωθεί μία 
προσχεδιασμένη ενέργεια.  
 
Λόγω της εξέλιξης των απεικονιστικών μεθόδων τα τελευταία χρόνια έχουν πλέον 
καταδειχθεί ποιές περιοχές του εγκεφάλου ενεργοποιούνται κατά την διαδικασία 
αυτή. Η περιοχή που σε μεγάλο βαθμό ειναι ενεργοποιημένη είναι ο προμετωπιαίος 
φλοιός. Δεν φαίνεται τυχαίο το γεγονός πως η συγκεκριμένη περιοχή θεωρείται πολύ 
εξελιγμένη στους ανθρώπους σε σχέση με τα υπόλοιπα ζώα.Σε καμία περίπτωση 
όμως αυτός δεν πρέπει να θεωρηθεί σαν το κέντρο της μνήμης εργασίας διότι και 
άλλες περιοχές του εγκεφάλου εμπλέκονται στην όλη διαδικασία όπως φαίνεται από 
τις απεικονιστικές μεθόδους.  
 



 

 

Το επικρατέστερο μοντέλο της εργασιακής μνήμης έως σήμερα φαίνεται να θεωρείται 
αυτό του Baddeley (Baddeley and Hitch, 1974). Αυτός πρότεινε πως  η μνήμη 
εργασίας συντελείται από την συνεργασία ενός κεντρικού επεξεργαστή ο οποίος 
τοποθετείται χωρικά στον προμετωπιαίο φλοιό (prefrontal cortex) και κάποιων 
βοηθητικών υποσυστημάτων (slave sub-systems) εκ των οποίων ένα εξειδικεύεται 
στην επεξεργασία γλωσσολογικού τύπου πληροφοριών και άλλο σε πληροφορίες 
οπτικο-χωρικού τύπου. Το μοντέλο αυτό, αν και βοηθητικό, αποτελεί ένα αρκετά 
αναγωγικό μοντέλο όσον αφορά στο θέμα του πώς η μνήμη εργασίας λαμβάνει χώρα, 
δεδομένου του ότι δεν έχει τοποθετηθεί καθόλου σε αυτό η παράμετρος του χρόνου. 
Έτσι θεωρείται πως υπάρχουν ακόμη άγνωστοι μηχανισμοί η άγνοια των οποίων 
παρακωλύει την πλήρη κατανόηση του πως η μνήμη εργασίας λειτουργεί. Παρά 
ταύτα, ο ρόλος του προμετωπιαίου φλοιού φαίνεται θεμελιώδης για το είδος αυτό της 
μνήμης όπως, βασικός θεωρείται και ρόλος του μεταιχμιακού συστήματος για το 
πέρασμα από την αισθητηριακή στην βραχυπρόθεσμη μνήμη. 

5.2.3.3 Μακροπρόθεσμη Μνήμη 

Μακροπρόθεσμη θεωρείται η μνήμη η οποία μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου. 
Η επεξεργασία (δηλαδή ο συσχετισμός της με παρελθούσες εμπειρίες και άρα η 
απόκτηση νοήματος) αλλά και η επανάληψη της πληροφορίας που βρίσκεται στην 
βραχείας διάρκειας μνήμη μπορεί να οδηγήσει στην αποθήκευση της επί μακρόν, 
δηλαδή στην μακροπρόθεσμη μνήμη (Εικόνα 23).  

 

Εικόνα 23 Από την αισθητηριακή στη μακροπρόθεσμη μνήμη. 

Το πόσο εύκολα θα ανακληθεί μια μνήμη που έχει ενταχθεί σε αυτό το σύστημα 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (βλέπε και ενότητα 5.2.2) όπως το πότε 
αποθηκεύτηκε, πόσες φορές έχει ανακληθεί ακόμη, πότε ήταν η τελευταία φορά που 
ανακλήθηκε, ο βαθμός συσχετισμού της με παρελθούσες εμπειρίες κατά την 
αποθήκευση αλλά και πόσο έντονη ήταν η εμπειρία αυτή από συναισθηματική 



 

 

άποψη. Προκειμένου όμως να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να επιτελεσθούν επιτυχώς οι 
κάτωθι λειτουργίες: η κωδικοποίηση, η αποθήκευση και η ανάσυρση των 
πληροφοριών. 

 Μέσω της κωδικοποίησης το σύστημα αυτό προσπαθεί να προσδώσει νόημα 
στην πληροφορία που κωδικοποιεί. Έτσι αν θεωρήσουμε πως κάποιος 
τουρίστας προσπαθεί να κωδικοποιήσει την λέξη «Αθήνα» σαν «πόλη, 
πρωτεύουσα Ελλάδας, Ευρώπη». Όσο περισσότερο συσχετίσει την καινούργια 
λέξη μέσω νοήματος με τις ήδη γνωστές σε αυτόν, τόσο πιο εύκολα θα 
μπορέσει σε δεύτερο χρόνο να την θυμηθεί. Η διαδικασία της κωδικοποίησης 
δεν περιορίζεται μόνο στην λέξη προς αποθήκευση αλλά και σε όλο το 
πλαίσιο στο οποίο την γνώρισε (όπως χρονιά, εποχή, καλοκαίρι, καύσωνας, 
Ακρόπολη…για το συγκεκριμένο παράδειγμα). 

 
 Το δεύτερο στάδιο αποτελεί η αποθήκευση της πληροφορίας μέσω της οποίας 

γίνεται παγίωση στην μνήμη και πλέον δεν ξεχνιέται εύκολα. Σε αυτό ακριβώς 
το στάδιο φαίνεται πως ο ύπνος διαδραματίζει βασικότατο ρόλο όπως βασικό 
ρόλο διαδραματίζει η συνεχής επανάληψη της προς εκμάθηση έννοιας. 

 
 Τέλος, έρχεται  η ανάκληση των πληροφοριών οι οποίες χρησιμοποιούνται 

παροδικώς από την μνήμη εργασίας. Μέσω της ανάκλησης βρίσκονται 
πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη και ανασύρονται στη 
συνείδηση. 

 
Γενικά πάντως πρέπει να αναφερθεί πως είναι από παλιά γνωστό πως η κωδικοποίηση 
στη μακρόχρονη μνήμη αγνοεί τις επιφανειακές λεπτομέρειες και συγκρατεί την 
γενική, ορισμένες φορές υπονοούμενη σημασία (Sachs, 1967). 

5.2.3.3.1 Είδη Μακροπρόθεσμης Μνήμης 

Ο βασικός διαχωρισμός που γίνεται από τους νευροεπιστήμονες όσον αφορά στην 
μακράς διάρκειας μνήμη είναι σε δηλωτική (explicit-declarative) και σε μη δηλωτική 
ή διαδικαστική μνήμη (implicit-nondeclarative). 

Αναφορική ή δηλωτική θεωρείται αυτή είναι αυτή που για να επιτευχθεί απαιτεί την 
ενσυνείδητη προσοχή μας και μπορεί να περιγραφεί λεκτικά. Μέσω αυτής γίνεται η 
ανάκληση προσώπων, γεγονότων και χωρικού υλικού. Ο βασικός περαιτέρω 
διαχωρισμός αυτού του είδους μνήμης είναι σε επεισοδιακή μνήμη και σημαντική ή 
σημασιολογική μνήμη. 

 Επεισοδιακή μνήμη ή αλλιώς αυτοβιογραφική μνήμη καλείται αυτό το είδος 
μνήμης που μας επιτρέπει να θυμόμαστε προσωπικά βιώματα τοποθετημένα 
σε χρόνο και χώρο. Αποτελεί την «βιογραφία» του ατόμου. Έτσι μπορούμε να 
θυμόμαστε που είμασταν, με ποιούς είμασταν και τι τρώγαμε την 
προηγούμενη βραδιά καθώς και το πόσο ωραία ήταν η συναυλία του 
αγαπημένου μας συγκροτήματος πριν από αρκετά χρόνια. Αποτελεί τον τύπο 
της μνήμης που επηρεάζεται συχνότερα στις διάφορες μορφές αμνησίας.  

 Σημασιολογική μνήμη είναι εκείνος ο τύπος της μακροχρόνιας μνήμης που 
αφορά στη γνώση αντικειμένων, γεγονότων, εννοιών, λέξεων και της 



 

 

σημασίας τους. Δηλαδή αποτελεί την τεράστια αποθήκη τεκμηριωμένης 
γνώσης σχετικά με τον κόσμο που μας περιβάλλει. Μας επιτρέπει πχ να 
γνωρίζουμε το νόημα των λέξεων που έχουμε μάθει, τις λειτουργίες των 
πραγμάτων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα μας, τις διάφορες 
γεύσεις και οσμές, τα ήθη και έθιμα των λαών κτλ. Το είδος της μνήμης αυτό 
συσχετίζεται άμεσα και με το νόημα των λεκτικών συμβόλων. Το βασικό 
χαρακτηριστικό της είναι πως έχει καταστεί ανεξάρτητη του χωρο-χρονικού 
πλαισίου στο οποίο αποκτήθηκε. 

 

Εικόνα 24 Βασικές υποδιαιρέσεις μακροπρόθεσμης μνήμης 
 
Μη-δηλωτική ή διαδικαστική μνήμη Αποτελεί τη δεύτερη κατηγορία της 
μακροπρόθεσμης μνήμης και χαρακτηριστικό της είναι πως δεν απαιτεί τη συνειδητή 
προσοχή προκειμένου να γίνει ανάκληση των πληροφοριών. Περιλαμβάνει 
πληροφορίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων πράξεων και κινήσεων. Το 
νευροβιολογικό της υπόστρωμα διαφέρει από εκείνο της αναφορικής μνήμης. Τα 
επιμέρους τμήματα της είναι (Νευρολογία,  Δ. Βασιλόπουλος, 2003): 
 

 Η προπαίδευση (priming) με έδρα τον νεοφλοιό. 
 
 Η καθεαυτό διαδικαστική μνήμη που περιλαμβάνει κινητικές εμπειρίες 

και δεξιότητες (πχ.οδήγηση ποδηλάτου) και έχει σαν έδρα τα βασικά 
γάγγλια. 

 
 Η εξαρτημένη μάθηση για συναισθηματικές απαντήσεις με έδρα την 

αμυδγαλή και για ρύθμιση των μυικών κινήσεων με έδρα την 
παρεγκεφαλίδα. 

 
 Η ευαισθητοποίηση και εξοικείωση οι οποίες εξυπηρετούνται από 

διάφορες αντανακλαστικές οδούς.  



 

 

 

 

Εικόνα 25 Η οδήγηση ποδηλάτου ως παράδειγμα χρήσης της άδηλης μνήμης. 

Συμπερασματικά, τα δύο αυτά συστήματα μνήμης επιτελούν διαφορετικές 
λειτουργίες και φαίνονται να προέρχονται από ενεργοποίηση διαφορετικών περιοχών 
του εγκεφάλου. Έτσι, η μεν δηλωτική μνήμη προέρχεται από ενεργοποίηση των 
κροταφικών λοβών και τον ιππόκαμπο και η διαδικαστική μνήμη κυρίως από την 
ενεργοποίηση νεοφλοιού, αμυδγαλής, παρεγκεφαλίδας και βασικών γαγγλίων. 

5.2.4 Μηχανισμός Παγίωσης Μνήμης – Ιππόκαμπος και Κύκλωμα 
Papez 

O ιππόκαμπος (βλέπε εικόνα 26) αποτελεί έναν σχηματισμό που βρίσκεται στην έσω 
πτυχή του κροταφικού λόβου και θεωρείται εξελικτικά μία από τις πιο παλιές δομές 
του φλοιού του εγκεφάλου. Ο ρόλος του στην παγίωση της μνήμης θεωρείται 
θεμελιώδης αφού μαζί με τους κροταφικούς λοβούς και με άλλες δομές του 
μεταιχμιακού συστήματος (Papez circuit) εμπλέκονται σαν σύνολο στην δημιουργία 
της δηλωτικής μνήμης (declarative memory).  

 

Εικόνα 26: Ο Ιππόκαμπος 

Γενικά θεωρείται από τους επιστήμονες πως για να μετατραπεί μιας βραχείας 
διάρκειας μνήμη σε μακράς διάρκειας, δηλαδή να παγιωθεί, πρέπει να επεξεργαστεί 
από το κύκλωμα Papez (Papez circuit).Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από το 
περιβάλλον μας αφού αποκωδικοποιηθούν στις διάφορες αισθητικές περιοχές του 
φλοιού και ενταχθούν στην βραχείας διάρκειας μνήμη μας, συγκλίνουν την πορεία 
τους προς τον ιππόκαμπο και το κύκλωμα Papez (Εικόνα 27). Το κύκλωμα Papez 
αποτελεί μια υπο- ομάδα πολυάριθμων συνδέσεων μεταξύ των μεταιχμιακών δομών.   



 

 

 
 

 
Εικόνα 27 Κύκλωμα Papez 

Οι βασικές δομές που απαρτίζουν το κύκλωμα είναι με διαδοχική σειρά ο 
ιπποκάμπειος σχηματισμός, η ψαλίδα,  τα μαστία, ο πρόσθιος θαλαμικός πυρήνας, η 
έλικα του προσαγωγίου και η παραϊπποκάμπειος έλικα, ο ενδορινικός φλοιός και 
τελικώς πάλι ο ιππόκαμπος 

Εκεί, οι προς αποθήκευση πληροφορίες αφού υποστούν κάποια επεξεργασία 
αποστέλλονται και πάλι στις περιοχές από τις οποίες ξεκίνησαν. Βασικά ο 
ιππόκαμπος ευοδώνει τις συσχετίσεις μεταξύ διαφόρων περιοχών του εγκεφάλου που 
αποκωδικοποιούν τα περιβαλλοντικά ερεθίσματα που δεχόμαστε για αυτό και 
αποκαλείται «φρουρός της μνήμης». Τα αλλεπάληλα «περάσματα» από το κύκλωμα 
αυτό ισχυροποιούν τις μνήμες μας στον χρόνο. Εκτός όμως από τις επαναλήψεις της 
ανάμνησης, υπάρχουν και κάποιοι μεταιχμιακοί παράγοντες που μπορούν να τις 
ισχυροποιήσουν όπως το πόσο μας ενδιαφέρει η συγκεκριμένη μνήμη, πόσο μας 
φόρτισε ψυχολογικά, πόση ικανοποίηση μας πρόσφερε τελικά (βλέπε ενότητα 5.2.2). 
Μία δομή που εμπλέκεται σε αυτή την συναισθηματική φόρτιση της όλης εμπειρίας 
είναι και η αμυδγαλή η οποία ως γνωστόν διαχειρίζεται συνασθηματικές καταστάσεις 
άγχους, φόβου και αγωνίας. Η απόδειξη των ανωτέρω εμφανίζεται όταν λόγω 
κάποιων δυσάρεστων καταστάσεων (πχ εγκεφαλικό επεισόδιο) έχουμε καταστροφή 
των ιπποκάμπειων σχηματισμών. Τα άτυχα αυτά άτομα δεν μπορούν πλέον να 
σχηματίζουν μνήμες μεγάλης διάρκειας κατόπιν του χρονικού σημείου της βλάβης. 

Η ισχυροποίηση των συσχετισμών μεταξύ των διαφόρων παραμέτρων των νέων 
γεγονότων αφού επιτελεστεί από τα αλλεπάλληλα περάσματα από το ανωτέρω 
κύκλωμα πλέον αυτονομείται και δεν χρειάζεται την βοήθεια του προκειμένου να 
αναπαραχθεί και πάλι. Ο φλοιός σε δεύτερο χρόνο μπορεί από μόνος του να 
αναπαραγάγει όλο το γεγονός από ένα και μόνο στοιχείο του όλου γεγονότος και έτσι 
πλέον καθίσταται ικανός για την διενέργεια της ανακατασκευής της μνήμης. 
Μάλιστα, αξίζει να αναφερθεί, πως η κωδικοποίηση λαμβάνει χώρα στις ίδιες 
περιοχές όπου είχαν αρχικά καταφθάσει οι αισθητικές πληροφορίες που 
δημιούργησαν το αρχικό ερέθισμα.  
 
Στον ιππόκαμπο φαίνεται ακόμη πως εδράζεται η χωρική μνήμη και πιο 
συγκεκριμένα στον δεξιό ιππόκαμπο. Εχουν καταδειχθεί από τους επιστήμονες εντός 



 

 

της δομής αυτής ειδικά κύτταρα που αποκαλούνται πλέον κύτταρα χώρου (place 
cells) τα οποία έχουν την ικανότητα δημιουργίας χωρικών χαρτών. 
 
Από την άλλη, η διαδικαστική μνήμη (procedural) δεν φαίνεται να εμπλέκει στην 
λειτουργία της τον ιππόκαμπο σχεδόν καθόλου. Συσχετίζεται όμως με διάφορες 
τροποποιητικές ενέργειες που λαμβάνουν χώρα στην παρεγκεφαλίδα, τα βασικά 
γάγγλια καθώς και τον κινητικό φλοιό, περιοχές που συσχετίζονται άμεσα με τον 
έλεγχο των κινήσεων. Σαν επιβεβαίωση των παραπάνω στην εφαρμογή της κλινικής 
νευρολογίας παρατηρείται πως η διαδικαστική μνήμη δεν προσβάλλεται σε βλάβες 
του ιππόκαμπου αλλά προσβάλλεται από βλάβες στην παρεγκεφαλίδα και σε 
νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπου οι βλάβες εντοπίζονται στα βασικά γάγγλια όπως 
στην νόσο του Huntington.  

5.3 Πλαστικότητα Εγκεφάλου Μέσω Αναγέννησης 
Nευρικών Kυττάρων 

5.3.1 Τι Γνωρίζουμε για τα Νέα Νευρικά Κύτταρα;  

Με τον όρο νευρογένεση εννοούμε το σύνολο των διεργασιών εκείνων που οδηγούν 
στον κυτταρικό πολλαπλασιασμό, στην επιβίωση, την ωρίμανση και την 
διαφοροποίηση των πρόδρομων κυττάρων σε νευρικά κύτταρα. 
 
Η κοινή επιστημονική γνώμη θεωρούσε για αιώνες πως η δημιουργία νέων νευρικών 
κυττάρων σταματά μετά την γέννηση στον άνθρωπο. Δεδομένου του ότι οι 
διαδικασίες μάθησης και μνήμης αποτελούν το εργαλείο με το οποίο ο άνθρωπος 
μπορεί και διαμορφώνει νέες συμπεριφορές προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 
αντιξοότητες του μέλλοντος (βλέπε ενότητα 5.2), οι επιστήμονες πίστευαν πως αυτό 
οφείλοταν αποκλειστικά στην αλλαγή της οργάνωσης (αναδιοργάνωση) του νευρικού 
συστήματος μέσω δημιουργίας νέων συσχετισμών και συνάψεων μεταξύ των 
νευρικών κυττάρων και όχι στην αλλαγή της δομής (πλαστικότητα εγκεφάλου).  
 
Περίπου το 1965 άρχισαν να διατυπώνονται νέες απόψεις στο θέμα. Συγκεκριμένα ο 
Altman J (Altman 1962, 1963, 1966) ; (Altman, Das, 1965) χρησιμοποιώντας 
ραδιενεργό θυμιδίνη ως δείκτη πολλαπλασιασμού των κυττάρων διαπίστωσε την 
ύπαρξη νέων νευρώνων τόσο στον ιππόκαμπο όσο και στον οσφρητικό φλοιό και τον 
νέοφλοιο στους ποντικούς και στις γάτες. Έκτοτε μια σειρά ερευνητικών 
προσπαθειών επιβεβαίωσε τα ευρήματα των πρωτοπόρων αυτών πειραμάτων. Παρά 
ταύτα, πολλοί επιστήμονες αμφισβήτησαν έντονα αυτά τα ευρήματα με κύριο 
επιχείρημα πως τα νεοσχηματισθέντα κύτταρα δεν ήταν νευρώνες αλλά κύτταρα 
γλοίας. Η διαφωνία έλαβε τέλος κατά την δεκαετία του 90 όπου αναπτύχθηκαν νέοι 
μεθόδοι διερεύνησης του φαινομένου αυτού, χωρίς πλέον να αφήνουν περιθώρια 
αμφισβήτησης. Η μόνη διαφωνία των επιστημόνων τότε αφορούσε στον πραγματικό 
αριθμό των νέων κυττάρων. Έτσι εκτός των τρωκτικών νευρογένεση διαπιστώθηκε  
στους πιθήκους αλλά και στους ανθρώπους (Gould et al.,1997,1998,1199b ; Eriksson 
et al.1998 ; Kornack and Rakic,1999) .  
 



 

 

 
Εικόνα 28 Η απεικόνιση στο οπτικό μικροσκόπιο των νέων κυττάρων (καφέ χρώμα) του 

ιππόκαμπου μετά απο χρώση. 
 
Τα κύτταρα αυτά (εικόνα 28) δημιουργούνται σε όλους μας, υπό φυσιολογικές 
συνθήκες, από εμβρυϊκά κύτταρα (νευρικά βλαστοκύτταρα)  τα οποία υπάρχουν σε 
συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου. Μία τέτοια περιοχή είναι στην οδοντωτή 
έλικα (dentate gyrus-DG) του ιππόκαμπειου σχηματισμού, ο οποίος σχετίζεται άμεσα 
με την μνήμη και την μάθηση όπως προαναφέραμε αλλά και τη υποκοιλιακή ζώνη 
(subventricular zone-SVZ) των πλάγιων κοιλιών (Gould, 2007). Η ακριβής λειτουργία 
των νεοσχηματισμένων νευρώνων αποτελεί ακόμη θέμα προς διερεύνηση στον 
επιστημονικό χώρο ( Kempermann, Wiskott and Gage, 2004 ; Doetsch and Hen, 2005 
; Lledo, Alonso and Grubb, 2006 ; Aimone, Wiles and Gage, 2006 ; Kempermann, 
2008). 
  
Πλέον, μέσω εκτεταμένων ερευνών, οι επιστήμονες προσπαθούν να ανακαλύψουν 
πέραν από την λειτουργία των νεοσχηματισμένων κυττάρων, τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τη δυναμική δημιουργίας  αυτών καθώς και τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη γένεση και την επιβίωση τους στον εγκέφαλο και προπάντων τον ρόλο 
τους και τη λειτουργία τους. Όσον αφορά στον ιππόκαμπο η τοποθέτηση των 
κυττάρων αυτών στο υπάρχων νευρωνικό δίκτυο εικάζεται πως ίσως να συσχετίζεται 
με τις διεργασίες της μνήμης αλλά και με την ρύθμιση της συνασθηματικότητας. 

5.3.2 Παράγοντες Ρύθμισης της Νευρογένεσης και Ύπνος. 

Ο ρυθμός νευρογένεσης στους ενήλικους εγκεφάλους δεν είναι σταθερός. Στην 
οδοντωτή έλικα των νεαρών ενήλικων ποντικών δημιουργούνται περίπου 4000-9000 
νέα κύτταρα κάθε μέρα (Cameron and McKay, 2001 ; Rao and Shetty, 2004). 
Διατηρώντας σταθερές τις εργαστηριακές συνθήκες και μεταβλητές παρατηρείται 
πως το 60% των νεοσχηματισθέντων κυττάρων αποπίπτουν κατά την διάρκεια των 
επόμενων μερικών εβδομάδων από την στιγμή δημιουργίας τους. Έχουν όμως γίνει 
γνωστοί πλέον, μέσω πολυάριθμων ερευνητικών μελετών, πολλοί παράγοντες που 
επηρεάζουν την νευρογένεση. Κάποιοι από αυτούς δρούν ευοδωτικά και κάποιοι 
ανασταλτικά.  
 



 

 

Κυριότερος από τους ευοδωτικούς παράγοντες  φαίνεται να είναι το εμπλουτισμένο 
περιβάλλον στο οποίο φιλοξενείται το πειραματόζωο. Το περιβάλλον αυτό φαίνεται 
να ενισχύει την επιβίωση των νεοσχηματισμένων κυττάρων στον ιππόκαμπο (Barnea 
and Nottebohm,1994; Kempermann et al,1997,1998 ; Nilsson et al.,1999) σε 
σύγκριση με τα πειραματόζωα που δεν ζούσαν σε σύνθετο και εμπλουτισμένο 
εργαστηριακό περιβάλλον. Σαν συνέπεια τούτου οι επιστήμονες θεώρησαν πως το 
εμπουτισμένο περιβάλλον φαίνεται να ενισχύει την μάθηση και την μνήμη και άρα 
αυτές με την σειρά τους θα πρέπει να ενισχύουν την νευρογένεση δεδομένου πως μια 
εξακριβωμένη περιοχή νευρογέννεσης αποτελεί ο ιππόκαμπος ο οποίος διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην ρύθμιση γνωσιακών λειτουργιών (μνήμη, προσανατολισμός) 
αλλά και των συναισθημάτων (Moser and Moser, 1998 ; Phelps, 2004 ; Bannerman,  
Rawlins, McHugh, Deacon, 2004 ; Bast, 2007). Έτσι οι επακόλουθες μελέτες 
επικεντρώθηκαν στην πιθανή αιτιολογική συσχέτιση αυτή.  
 
Από πληθώρα ερευνητών (Gould E,et al.,1999 ; Ambrogini et al, 2000 ; Leuner et al., 
2004) διαπιστώθηκε πλέον πως η μάθηση και η νευρογένεση όντως αποτελούν 
αλληλένδετα φαινόμενα αλλά όχι βέβαια με όλους τους τύπους της μάθησης. Παρά 
την διαπιστωμένη στενή τους σχέση όμως δεν έχει αποδειχθεί νευρογένεση ως άμεσο 
αποτέλεσμα μάθησης αν και υπάρχουν εργασίες που υποστηρίζουν την υπόθεση αυτή 
(Döbrössy et al, 2003 ; Dupret et al, 2007). Η φυσική άσκηση θεωρείται επίσης πως 
είναι ένας παράγοντας ενίσχυσης της νευρογένεσης (van Praag et al, 1999). 
 
Αντιθέτως, η έκθεση σε στρεσσογόνες καταστάσεις φαίνεται να ελαττώνει τον αριθμό 
των νέων νευρώνων στον ιππόκαμπο. Όμοια δράση παρατηρείται και μετά την 
χορήγηση γλυκοκορτικοειδών που εκκρίνονται σε μεγάλες ποσότητες από τον 
οργανισμό σε αγχώδεις καταστάσεις (Cage FH, 2000). 
 
Όσον αφορά την επίδραση του ύπνου στο φαινόμενο της νευρογέννεσης φαίνεται πως 
ο ρυθμός πολλαπλασιασμού στην οδοντωτή έλικα δεν επηρεάζεται σημαντικά σε 
σύνθήκες αποστέρησης ύπνου διάρκειας μικρότερης της μίας μέρας (K. Van der 
Borght, 2006 ; Guzman-Marinet et al, 2007). Αντιθέτως, ο πολλαπλασιασμός των 
κυττάρων επηρεάζεται σημαντικά όταν η αποστέρηση ή παρενόχληση του 
φυσιολογικού ύπνου διαρκεί για διάστημα αρκετών ημερών (Guzman-Marin et al, 
2007a ; Roman et al, 2005 ;  Mirescu et al, 2006 ; Guzman-Marin et al, 2003 ; Tung et 
al, 2005 ; Guzman-Marin et al, 2005 ; Guzman-Marin, 2008 ; Mueller et al, 2008). Ο 
μηχανισμός με τον οποίο συμβαίνει αυτό δεν είναι γνωστός. 
 
Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της Ε.Gould αναφέρει πως μετά στέρηση ύπνου για 
72 ώρες τα επίπεδα της νευρογένεσης στους αρουραίους  πέφτουν ταυτόχρονα με την 
αύξηση των επιπέδων της κορτικοστερόνης που συνοδεύει την έλλειψη ύπνου. Το 
περίεργο ήταν πως όταν οι αρουραίοι παρακολουθήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
ανάρρωσης τους από την στέρηση ύπνου, τα πρότυπα των σταδίων του ύπνου 
αποκαταστάθηκαν στο φυσιολογικό μέσα σε μια εβδομάδα. ενώ τα φυσιολογικά 
επίπεδα της νευρογένεσης επέστρεψαν σε διάστημα δύο εβδομάδων. «Αν και ο ύπνος 
είναι αναμφίβολα κρίσιμος για την υγεία και μπορεί να είναι σημαντικός στη γνωστική 
λειτουργία, τα παρόντα ευρήματα δεν υποδηλώνουν ότι ο ύπνος από μόνος του προωθεί 
την νευρογένεση στους ενήλικες αλλά περισσότερο ότι η γεμάτη στρες έλλειψη ύπνου 
έχει αρνητικές συνέπειες στον ιππόκαμπο» συμπεραίνει η ερευνητική ομάδα της 
Dr.Gould (Mirescu et al, 2006). Απο την άλλη όμως τονίζει πως «η καταστολή της 



 

 

νευρογένεσης στον ενήλικα ίσως αποτελεί τη βάση για μερικές από τις γνωστικές 
ελλείψεις, που σχετίζονται με παρατεταμένη στέρηση του ύπνου».  
 
Παρόλα όμως τα αναφερόμενα από την Gould και την ερευνητική της ομάδα 
επικείμενες μελέτες πάνω στο συγκεκριμένο θέμα έδειξαν ότι ενώ το στρες (από την 
αποστέρηση ύπνου) μέσω αύξησης των γλυκοκορτικοειδών μπορεί να συνεισφέρει 
στην μείωση του πολλαπλασισμό των κυττάρων και γενικά την νευρογένεσης, η 
αποστέρηση ύπνου έχει καταπιεστικό χαρακτήρα όσον αφορά στον κυτταρικό 
πολλαπλασιασμό που λαμβάνει χώρα στον ιππόκαμπο η οποία είναι ανεξάρτητη των 
ορμονών του στρές (Guzman-Marin et al, 2007 ; Mueller et al, 2008 ; Cameron and 
Gould, 1994). Υπάρχουν βέβαια και άλλοι παράγοντες πέραν των γλυκοκορτικοειδών 
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανάλογο αποτέλεσμα όπως η μείωση του IGF-1 
(Insulin-like Growth Factor)(Aberg et al, 2000 ; Trejo, Carro and Torres-Aleman, 
2001) ή τα αυξημένα επίπεδα κυτοκινών όπως η ινερλευκίνη (IL) και ο TNF που 
αυξάνονται κατά την αποστέρηση ύπνου (Irwin et al, 2006 ; Haack, Sanchez and  
Mullington, 2007 ; Peter Meerlo et al, 2009). 
 
Επομένως, πολύ πρόσφατες μελέτες έχουν καταδείξει πως η παρατεταμένη 
αποστέρηση ύπνου επηρεάζει σημαντικά τον ρυθμό νευρογένεσης με άνωστο μέχρι 
τώρα μηχανισμό που όμως φαίνεται να προκύπτει από τον συνδυασμό διαφόρων 
παραγόντων  που μεταβάλλονται με την αποστέρηση του. 

5.4 Συμπεράσματα Αναφορικά με την Πλαστικότητα 
του Ανθρώπινου Εγκέφαλου 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύθηκαν οι μηχανισμοί εκείνοι που υφίστανται τόσο σε 
κυτταρικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο νευρωνικών κυκλωμάτων με αποτέλεσμα να 
προσδίδουν πλαστικότητα στο νευρικό μας σύστημα.  
 
Αυτοί εξυπηρετούν πρωτίστως την ικανότητα μάθησης αλλά και μνημονικής 
λειτουργίας. Μάθηση και μνήμη αποτελούν έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες. 
Θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας για την επιβίωσή μας, διότι χάρη σε αυτές 
μπορούμε αναπολώντας το παρελθόν να αντιμετωπίσουμε το μέλλον, 
διαμορφώνοντας τη συμπεριφορά μας και τις αντιδράσεις μας δεδομένης πάντα της 
πλαστικότητας του νευρικού μας συστήματος. Η μνήμη εξυπηρετείται από 
περισσότερα του ενός υποσυστήματα και οι βασικός διαχωρισμός της είναι σε 
αισθητηριακή, βραχείας και μακράς διάρκειας μνήμη. Πλέον, οι νευροεπιστήμονες 
γνωρίζουν πολλά για το πώς ο ανθρώπινος εγκέφαλος μαθαίνει και για το πώς 
θυμάται, αλλά οι ακριβείς μηχανισμοί με τους οποίους επιτελούνται αυτές οι 
διεργασίες στον εγκέφαλό μας δεν είναι πλήρως σαφείς και κατανοητοί. Η επιρροή 
του ύπνου στις δύο μεγάλες κατηγορίες της μνήμης θα αναπτυχθεί στο επόμενο 
κεφάλαιο. 
 
Παράλληλα, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα το δόγμα ότι η δομή 
του νευρικού μας συστήματος είναι σταθερή, πλέον καταρρίφθηκε. Αποδείχθηκε πως 
νέοι νευρώνες αναγεννώνται σε περιοχές του νευρικού μας συστήματος, γεγονός που 
πιθανότατα συμβάλλει επιπρόσθετα στην πλαστικότητα του νευρικού μας 
συστήματος. Στην διεργασία αυτή φαίνεται πως και ο ύπνος διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο.  



 

 

 
Στο κεφάλαιο που ακολουθεί, παρατίθενται τα τελευταία επιστημονικά ευρήματα 
όσον αφορά στην λειτουργικότητα της ενύπνιας κατάστασης. Εκεί μεταξύ των άλλων, 
καταγράφεται με ποιόν τρόπο ο ύπνος εξυπηρετεί την παγίωση της μνήμης και την 
μάθηση, έννοιες που αναλύσαμε στο παρόν κεφάλαιο.  
 

6. Λειτουργική Αναγκαιότητα του Ύπνου 

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται να καταδειχθεί η αναγκαιότητα της ενύπνιας 
κατάστασης για τον ανθρώπινο οργανισμό. Αρχικά παρατίθενται οι φυσιολογικές 
ανάγκες ύπνου ανάλογα με την ηλικία κατόπιν η κατάσταση στην οποία παρέρχεται ο 
οργανισμός μας μετά από συνθήκες στέρησης ύπνου και τέλος αναφέρονται οι 
τελευταίες επιστημονικές δημοσιεύσεις όσον αφορα στίς λειτουργίες που εξυπηρετεί 
ο ύπνος. 

 6.1 Φυσιολογικές Ανάγκες Ύπνου 

Η ποσότητα τού ύπνου που κάθε άτομο χρειάζεται καθορίζεται ουσιαστικά από δύο 
κυρίως συνιστώσες: από την ηλικία αλλά και γενετικούς παράγοντες         
(http://healthysleep.med.harvard.edu/need-sleep).  Οι φυσιολογικές ανάγκες σε ύπνο 
είναι διαφορετικές ηλικιακά αλλά επίσης διαφέρουν και μεταξύ ατόμων της ίδιας 
ηλικίας.  
 
Όσον αφορά την συνιστώσα της ηλικίας : 
 ένα νεογέννητο έχει ανάγκη από 16-18h ύπνου,  
 ένα βρέφος 0-3 μηνών χρειάζεται ύπνο διάρκειας 15-17h,  
 ένα βρέφος 3-18 μηνών χρειάζεται ύπνο διάρκειας 13-15h,  
 ένα βρέφος 18 μηνών έως 3 ετών χρειάζεται ύπνο διάρκειας 11-13h,  
 ένα παιδί 4-12 ετών χρειάζεται ύπνο διάρκειας 10h,  
 ένας έφηβος χρειάζεται ύπνο διάρκειας 8.5 - 9.5h,  
 ενώ ένας ενήλικος χρειάζεται ύπνο διάρκειας 7 – 9h. 
 
Ο υπνικός κύκλος κατά τον οποίο η φάση της εγρήγορσης κυριαρχεί την ημέρα και η 
φάση του ύπνου τη νύχτα, αρχίζει να εμφανίζεται στο τελειόμηνο βρέφος μετά τις 
πρώτες λίγες εβδομάδες ζωής του. Καθώς το παιδί μεγαλώνει παραλείπεται αρχικά ο 
μικρής διάρκειας πρωινός ύπνος και αργότερα ο απογευματινός. Στο τέταρτο με 
πέμπτο έτος ο ύπνος αρχίζει πλέον να σταθεροποιείται σε μία μακρά ενιαία νυχτερινή 
περίοδο. Εξαίρεση αποτελεί μια σημαντική ομάδα πληθυσμού η οποία διατηρεί τον 
απογευματινό ύπνο μικρής διάρκειας σαν πρότυπο ύπνου εγρήγορσης. Το πρότυπο 
ύπνου-εγρήγορσης παραμένει και όλη τη διάρκεια της εφηβείας αλλά και της 
ενηλικίωσης. Η τμηματική διάσπαση αυτού του υπνικού προτύπου αρχίζει κατά την 
όψιμη ζωή του ενήλικα όπου τότε αρχίζουν να αυξάνουν σε συχνότητα οι νυχτερινές 
αφυπνίσεις αλλά και η ημερίσια περίοδος εγρήγορσης διακόπτεται από επεισόδια 
ύπνου διαρκείας δευτερολέπτων ή λεπτών (μικρούπνοι).  
 



 

 

Στα νεογέννητα τελειόμηνα βρέφη η REM φάση καταλαμβάνει συνολικά περίπου το 
50% του συνολικού ύπνου και αυτό το ποσοστό σταδιακά ελαττώνεται στο 25% 
περίπου στούς νέους ενήλικες (βλέπε εικόνα 29)(Adams and Victors, 2003). 
 

 

 6.1 Στέρηση Ύπνου 

6.1.1 Ολική Στέρηση Ύπνου 

Σε πειράματα που έχουν γίνει σε πειραματόζωα έχει φανεί ότι τα ζώα που στερούνται 
τον ύπνο πεθαίνουν εντός ολίγων εβδομάδων, ακόμη και αν τρέφονται, στεγάζονται 
και ενυδατώνονται ικανοποιητικά (Rechtschaffen et al, 2002). Παραμένει ακόμα 
άγνωστο όμως αν μια παρόμοια στέρηση ύπνου οδηγεί τους ανθρώπους στο θάνατο. 
Παρόλα αυτά η στέρηση ύπνου προκαλεί μία σειρά δυσάρεστων συμπτωμάτων. 
 
Έτσι αν ο άνθρωπος στερηθεί τον ύπνο για 60-200 ώρες, εμφανίζει αυξανόμενη 
υπνηλία, κόπωση, ευερεθιστότητα και δυσχέρεια συγκέντρωσης. Υπάρχει επίσης 
σαφής επιδείνωση στην απόδοση επιδέξιων κινητικών δραστηριοτήτων, ειδικά όταν 
αυτές απαιτούν εγρήγορση, ταχύτητα αλλά και επιμονή. Η αυτοεξυπηρέτηση 
διαταρράσσεται και η επιθυμία για εργασία μειώνεται. Η συνέχεια της σκέψης και της 
δράσης διακόπτεται από διασπάσεις της προσοχής, η κριτική ικανότητα μειώνεται και 
το άτομο προοδευτικά χάνει την ικανότητα να επικοινωνίας. Αν η στέρηση του ύπνου 
παραταθεί τότε η υπνηλία γίνεται εντονότερη, οι στιγμιαίες περίοδοι ύπνου 
(μικρούπνοι) γίνονται συχνότερες και ενοχλητικότερες ενώ, όπως ειναι λογικό, 
αυξάνονται όλοι οι τύποι των λαθών και των ατυχημάτων. Τελικώς οι ασθενείς 
εμφανίζουν και διαταραχές της συνείδησης και του προσανατολισμού. Σε τελικό 
στάδιο εμφανίζουν παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις, κυρίως οπτικές αλλά και 
απτικές, οι οποίες γίνονται όλο και πιο επίμονες καθώς παρατείνεται η στέρηση του 
ύπνου. Τα νευρολογικά σημεία που παρατηρούνται είναι κυρίως:  
1) ήπιος εξαντλούμενος νυσταγμός  
2) απώλεια προσαρμογής   

Εικόνα 29: Διάρκεια και αναλογία REM φάσης ανάλογα με την ηλικία. 



 

 

3) ήπιος τρόμος, πτώση βλεφάρων και ανέκφραστο προσωπείο  
4) ομιλία με κακή προφορά και λανθασμένη επιλογή των λέξεων και 
5) ελάττωση του επιληπτικού ουδού και ενεργοποίηση επιληπτικών εστιών στο ΗΕΓ. 
 
Η μελέτη Tyler επί 350 ατόμων στερηθέντων ύπνου είχε 3% πρόκληση ψυχωσικού 
επεισοδίου. Αυτοί οι ασθενείς είχαν αποσπασματικές παραληρηματικές ιδέες και 
παρανοικές σκέψεις. Θύμωναν, ούρλιαζαν ή έκλαιγαν με λυγμούς μέσα στο 
παραλήρημά τους (Adams and Victors, 2003). 
 
Όταν γίνεται ανάρρωση από μακράς διάρκειας στέρηση ύπνου, η ποσότητα που 
αναπληρώνεται φαίνεται να μην ισούται με αυτήν που χάθηκε. Αυτό πιθανόν να 
οφείλεται στην ύπαρξη πολλών και σύντομων υπνικών περιόδων κατά την περίοδο 
της αγρυπνίας.  Τελικά όταν επέλθει ο ύπνος μετά από μιά μεγάλη περίοδο στέρησης, 
το άτομο εισέρχεται ταχέως στο στάδιο 4 του ΝREM και παραμένει εκεί για αρκετές 
ώρες, εις βάρος του σταδίου 2 του ΝREM αλλά και του REM ύπνου. Από τη δεύτερη 
όμως νύχτα μετά την ανάρρωση, ο REM ύπνος όχι μόνο επανέρχεται αλλά και 
ξεπερνά σε διάρκεια αυτόν της πρό της στέρησης περιόδου. Έτσι το στάδιο 4 του 
ΝREM φαίνεται να είναι το πιο σημαντικό, όσον αφορά την άμεση αποκατάσταση 
των διαταραγμένων λειτουργιών λόγω της παρατεταμένης στέρησης του ύπνου 
(Adams and Victors, 2003). 
 
Επιπρόσθετα οι μελέτες πάνω σε ζώα δείχνουν πώς ο ύπνος είναι πρωτίστως 
απαραίτητος για την επιβίωση. Για παράδειγμα οι ποντικοί που στερήθηκαν τον REM 
ύπνο τους επιβίωσαν κατά μέσο όρο μόνο πέντε εβδομάδες και αυτοί που στερήθηκαν 
όλα τα στάδια του ύπνου επέζησαν μόνο τρείς (δεδομένου πώς οι ποντικοί ζούν κατά 
μέσο όρο δύο με τρία χρόνια). Αυτό είναι περίπου το διάστημα που τα τρωκτικά 
μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τροφή. Επίσης κατά την διάρκεια των πειραμάτων 
αυτών τα ποντίκια εμφάνισαν πληγές στα σημεία έντονης τριβής όπως οι πατούσες 
και η ουρά τους το οποίο πιθανόν να οφείλοταν σε ανοσοποιητική ανεπάρκεια (Peter 
Spork, 2007). 

6.1.2 Επιμέρους Στέρηση Σταδίων Ύπνου 

Τα αποτελέσματα της στέρησης συγκεκριμένων σταδίων ύπνου είναι σαφώς πολύ πιο 
δύσκολο να εκτιμηθούν σε σχέση με αυτά της ολικής στέρησης. Κάποια από τα 
άτομα των οποίων ο REM ύπνος παρεμποδίστηκε για πολλές νύχτες, επέδειξαν 
αυξημένη τάση υπερκινητικότητας, συναισθηματική αστάθεια και παρορμητικότητα. 
Η κατάσταση αυτή ομοιάζει με τη συμπεριφορά των ζώων που στερούνται τον REM 
ύπνο και παρουσιάζουν υπερβολική όρεξη, υπερσεξουαλικότητα καθώς και αυξημένη 
δραστηριότητα. Παρόλα αυτά αξίζει να τονίσουμε εδώ το γεγονός ότι οι αναστολείς 
μονοαμινών (πχ φαινελζίνη) καταστέλουν πλήρως τον REM ύπνο για μήνες ή και έτη 
χωρίς όμως κάποια εμφανή συμπτώματα. 
  
Επίσης, είναι πολλές πλέον οι εργασίες που υποστηρίζουν πως η αποστέρηση του 
ύπνου και συγκεκριμένα της REM φάσης έχει αρνητική επίδραση στο δυναμικό 
παρατεταμένης ενίσχυσης (LTP) άρα και στην μνημονική λειτουργία όπως θα 
καταδειχθεί στην επόμενη ενότητα των προτεινόμενων λειτουργιών του ύπνου. 
 
Αντιθέτως, η στέρηση των σταδίων 3 και 4 του ΝREM ύπνου οδηγεί σε μειωμένη 
ανταπόκριση και υπερβολική υπνηλία, γεγονός που επικυρώνει τη σημασία των 



 

 

σταδίων αυτών στην εμφάνιση των συγκεκριμένων συμπτωμάτων (Adams and 
Victors, 2003).  

6.2. Προτεινόμενες Λειτουργίες Ύπνου 

6.2.1 Εξοικονόμηση Ενέργειας Κατά τον Ύπνο  

Όσο οι επιστήμονες θεωρούσαν τον ύπνο σαν μια μορφή αδράνειας θεωρούσαν 
επίσης πως κατά τον ύπνο πρέπει να εξοικονομούνται μεγάλα ποσά ενέργειας τα 
οποία απαιτούνται κατά την εγρήγορση. Έτσι προτάθηκε πως ο ύπνος χρησιμεύει 
κυρίως για τον περιορισμό των ενεργειακών απαιτήσεων (Kryger, Roth, Dement, 
2005). Αυτή η θεώρηση ενισχύθηκε από την παρατήρηση πως η  παρατεταμένης 
διάρκειας στέρηση του ύπνου σε πειράματα με ποντίκια συσχετιζόταν με 
διαταραγμένη ρύθμιση του μεταβολισμού τους (Walker, Berger, 1980 ; Rechtschaffen  
et al, 2002). 
  
Από την άλλη, οι περισσότερες σύγχρονες μελέτες δεν υποστηρίζουν αλλά 
εναντιώνονται στην εκδοχή αυτή. Χαρακτηριστικά ο υπνοθεραπευτής Γίρκεν 
Τσουλάι τονίζει πως ο ύπνος δεν είναι παρά άλλη μια μορφή εγρήγορσης και όσον 
αφορά το θέμα κέρδους ενέργειας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Μιλάμε για όσο 
ακριβώς ενέργεια θα κερδίζαμε από μια φέτα ψωμί». Όντως οι περισσότεροι 
ερευνητές του ύπνου συμφωνούν λέγοντας πως σε διάστημα 8 ωρών ύπνου η 
κατανάλωση ενέργειας είναι μόνο 50 θερμίδες λιγότερες από ότι σε κατάσταση 
εγρήγορσης! Μία απορία  που προκύπτει άμεσα είναι πού και πώς καταναλώνεται 
όλη αυτή η ενέργεια στην ενύπνια κατάσταση. Οι επιστήμονες απαντούν δηλώνουν  
πως κατά την διάρκεια του REM ύπνου η κατανάλωση ενέργειας είναι μεγάλη και 
μάλιστα μπορεί να ξεπεράσει αυτήν της εγρήγορσης (Parmeggiani 2003 ; Zhang et al 
2007). Τι γίνεται όμως κατά την NREM φάση; Αυτό το στάδιο θεωρείται πιο 
οικονομικό στην κατανάλωση ενέργειας που απαιτεί για την διεκπαιρέωση του. Κατά 
τον Ζουβέ (Jouvet, 1993) το στάδιο αυτό όχι μόνο είναι οικονομικό αλλά σκοπός της 
οικονομίας που επιτυγχάνει είναι να προετοιμάζει τις ενεργειακές συνθήκες που είναι 
απαραίτητες για την εμφάνιση του ονείρου στην REM φάση, όπως για παράδειγμα η 
ελάττωση της κεντρικής θερμοκρασίας, η ελάττωση της κατανάλωσης οξυγόνου αλλά 
και δημιουργία γλυκογόνου (σαν ενεργειακό απόθεμα) που αποθηκεύεται στα 
κύτταρα της γλοίας. Έτσι κατά τον ίδιον το στάδιο αυτό και η εξοικονόμηση 
ενέργειας που προσφέρει παρουσιάζεται σαν αναγκαία συνθήκη και προυπόθεση για 
την έναρξη των ονείρων. Έτσι, τονίζει, φαίνεται λογικό επακόλουθο το γεγονός πως 
συνθήκες που αυξάνουν την ενεργειακή κατανάλωση του οξυγόνου όπως ο πυρετός ή 
και μειώνουν την προσφορά ενέργειας όπως η ισχαιμία περιορίζουν την εμφάνιση του 
ονείρου ή αντίστοιχα αυξάνουν τον ύπνο βραδέων κυμάτων ή και την διάρκεια 
εγρήγορσης. 
  
Επιπρόσθετα, η χειμερία νάρκη έχει παρουσιαστεί από πολλούς σαν μια κατάσταση 
που ομοιάζει στον ύπνο προκειμένου να δειχθεί πως ο ύπνος αποτελεί έναν τρόπο 
εξοικονόμησης ενέργειας. Ώς γεγονός πολλά ζώα πέφτουν σε χειμερία νάρκη 
προκειμένου να περάσουν τον χειμώνα μέσα σε μια ασφαλή κρυψώνα με αποθέματα 
λίπους που έχουν εξασφαλίσει από πρίν. Κατά την κατάσταση αυτή εξοικονομούνται 
μεγάλα ποσά ενέργειας σε σχέση με την εγρήγορση (περίπου 1/50). Η θερμοκρασία 
του σώματος τους πέφτει τότε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, η αναπνοή και οι σφυγμοί 



 

 

του είναι σχεδόν ανύπαρκτοι και ο μεταβολισμός τους επιβραδύνεται σημαντικότατα 
για μήνες. Κατά την μελέτη αυτού του φαινομένου παρατηρήθηκε το παράδοξο πως 
τα ζώα που πέφτουν σε χειμερία νάρκη διακόπτουν την διαδικασία αυτή και 
επαναφέρουν τις ζωτικές λειτουργίες σε φυσιολογικά επίπεδα (δαπανώντας μεγάλα 
ποσά ενέργειας) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά την διάρκεια των διαστημάτων 
αυτών περνούν τον περισσότερο χρόνο σε κατάσταση ύπνου. Ο ύπνος αυτός 
θεωρείται εξαιρετικά βαθύς και μάλιστα φαίνεται το βάθος του ύπνου φαίνεται πως 
(κύματα βαθέος ύπνου) είναι ανάλογο προς την διάρκεια του διαστήματος που 
βρισκόταν σε χειμερία νάρκη. Γιατί όμως να συμβαίνει αυτό; Τι ωθεί τα ζώα αυτά να 
διακόψουν την χειμερία νάρκη και να μπούν σε κατάσταση ύπνου; Προφανώς 
κάποιες επιπλέον διεργασίες που συντελούνται κατά την κατάσταση ύπνου και δεν 
μπορούν να συντελεστούν με άλλο τρόπο ή να αντικατασταθούν από την χειμερία 
νάρκη. Αυτή θεωρείται μια επιπλέον ένδειξη πως ο ύπνος δεν μπορεί να 
χρησιμοποιείται απλά και μόνο ως τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας και σίγουρα δεν 
αποτελεί ανάλογο της χειμερίας νάρκης. 
 
Συνοψίζοντας, ο ύπνος αποτελεί μια διεργασία που λόγω της φαινομενικής 
στασιμότητας και ακινησίας που τον διακρίνει έχει θεωρηθεί, ιδίως παλαιότερα, σαν 
ένας τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας. Οι πιο σύγχρονες έρευνες όμως φθάνουν στο 
συμπέρασμα πως το κέρδος ενέργειας που παρατηρείται είναι πολύ μικρό σε σχέση 
με τον χρόνο που δαπανάται άρα το πρωταρχικό κέρδος της ενύπνιας κατάστασης δεν 
φαίνεται να είναι το ενεργειακό (Spork, 2007). 

6.2.2 Ύπνος και Σωματική Ανάπτυξη   

Η ορμόνη που προάγει την αύξηση του ανθρώπινου σώματος και παίζει σημαντικό 
ρόλο στο μεταβολισμό ονομάζεται αυξητική. Η ορμόνη αυτή παράγεται από τον 
πρόσθιο λοβό της υπόφυσης και μάλιστα η έκκριση της δεν είναι συνεχής αλλά έχει 
την μορφή ώσεων και ελέγχεται από δύο ορμόνες του υποθαλάμου. Η μία ορμόνη 
ονομάζεται σωματοεκλυτίνη και όπως φανερώνεται από την ονομασία της ευοδώνει 
την έκκριση της GH (Growth Hormone) από τον πρόσθιο λοβό της υπόφυσης και η 
δεύτερη σωματοστατίνη με αντίθετη δράση. Το ενδιαφέρον είναι πως η κύρια 
ποσότητα της εκκρίνεται κατά την διάρκεια του βαθέος ύπνου (Prinz et al, 1983). 
 
Έχει χαρακτηριστικά αναβολική δράση και βασικά  προάγει την πρωτεινοσύνθεση σε 
πλήθος ιστών, όπως στους μυς, τα ερυθρά αιμοσφαίρια, το συκώτι και το δέρμα. 
Αυτό συμβαίνει κυρίως μέσω της διευκόλυνσης της εισόδου των αμινοξέων μέσα στα 
κύτταρα. Στο λιπώδη ιστό, επίσης, ευνοεί τη λιπόλυση, ενώ έχει και υπεργλυκαιμική 
και, καμιά φορά, διαβητογόνο δράση. Μέσω της δράσης της έτσι επιτυγχάνεται ο 
εφοδιασμός των οργάνων στόχων (μύες και ήπαρ) με τα απαραίτητα ενεργειακά 
αποθέματα (λιπαρά οξέα και γλυκόζη) και γίνεται ταυτόχρονα εξοικονόμηση των 
αμινοξέων, που είναι απαραίτητα για τη διεργασία της πρωτεϊνοσύνθεσης (παραγωγή 
νέων κυττάρων) και την λιπόλυση (αδυνάτισμα). Επιπρόσθετα, η αυξητική ορμόνη 
επιδρά στο συζευκτικό χόνδρο των οστών και  προάγει την κατά μήκος αύξησή τους 
και επίσης συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επούλωση των τραυμάτων. Έτσι 
λοιπόν, κατά τον βαθύ ύπνο σχεδόν όλα τα όργανα βρίσκονται σε μια φάση 
ανάπαυσης και αναζωογόνησης γεγονός που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
αυξητική ορμόνη. 
 



 

 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με έρευνες τελευταίων ετών, εχουν βρεθεί  ενδείξεις πως μια 
ανεπάρκεια βαθέος ύπνου είναι υπεύθυνη για την πρώιμη εμφάνιση φαινομένων 
γήρανσης. Αυτό αποδίδεται από πολλούς στην μειωμένη τροφοδοσία του οργανισμού 
σε αυξητική ορμόνη δεδομένου του ότι στα φυσιολογικά άτομα ηλικίας άνω των 60 
ετών το μερίδιο του βαθέος ύπνου είναι σαφώς περιορισμένο. Το 2000 στο 
πανεπιστήμιο του Σικάγο των ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα μελέτης του 
ύπνου149 ανδρών ηλικίας 16 και 83 ετών. Μετά την ηλικία των 30 και έως τα 50 έτη 
η διάρκεια του βαθέος ύπνου περιοριζόταν συνεχώς όπως περιοριζόταν συνεχώς και 
η έκκριση της αυξητικής ορμόνης. Οι πιο ηλικιωμένοι ασθενείς ήταν γενικά πιο 
ευτραφείς, λιγότερο μυώδεις και λιγότερο αποδοτικοί σε σχέση με αυτούς μικρότερης 
ηλικίας. Η Eve Van Cauter (μία από τις πιο ειδικούς του πανεπιστημίου στις 
αυξητικές ορμόνες) απέδωσε τα αποτελέσματα στην μείωση του βαθύ ύπνου και 
επομένως στην ελάττωση της αυξητικής ορμόνης (Eve Van Cauter, Rachel Leproult 
and Laurence Plat, 2000). 
  
Ο Shahrad Taheri του πανεπιστημίου του Standford μαζί με τους συνεργάτες του 
φανέρωσε  την άμεση σχέση μεταξύ ύπνου και παχυσαρκίας  με την διαπίστωση του 
γεγονότος ότι ο δείκτης ΒΜΙ μάζας σώματος (σωματικό βάρος προς το τετράγωνο 
του ύψους) σε άτομα που κοιμούνται κάτω από 8 ώρες ανεβαίνει όσο περιορίζονται 
οι ώρες αυτές (Taheri et al, 2004). Οι επιστήμονες πιστεύουν πως στο αποτέλεσμα 
αυτό οδηγεί και  η δυσαναλογία μεταξύ γρελίνης και λεπτίνης. Άτομα με λίγες ώρες 
ύπνου έχουν στο αίμα τους αυξημένες τιμές γρελίνης, η οποία δημιουργεί το αίσθημα 
πείνας και αντίστροφα χαμηλές τιμές λεπτίνης της ορμόνης περιορισμού της πείνας. 
Αυτό φαίνεται σαν λογικό επακόλουθο δεδομένου πως φυσιολογικά η γρελίνη 
περιορίζεται από το ενύπνιο εγκέφαλο και η λεπτίνη κορυφώνεται προκειμένου να 
μην πεινάμε την νύχτα. Όπως αναφέρει και ο Emmanuel Mignot μέσα από την έρευνα 
αυτή προβάλλεται μια άμεση σχέση μεταξύ ύπνου και μεταβολικών ορμονών. 
Επίσης, έρευνα του 2006 στον Καναδά με θέμα την παιδική παχυσαρκία και τις 
διαταραχές ύπνου καταλήγει στο εντυπωσιακό πραγματικά αποτέλεσμα: παιδιά 5 με 
10 ετών που αντί να κοιμούνται 12 ή και 13 ώρες που τους αρμόζει κοιμούνται 8 με 
10 ώρες είναι υπέρβαρα 3,5 φορές επιπλέον από τα παιδιά που κοιμούνται 
φυσιολογικά (J-P Chaput, M Brunet and A Tremblay, 2006). 
  
Επιπρόσθετα, ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σικάγο πρόσφατα δημοσίευσαν μια 
εργασία (Arlet et al, 2009) μέσω της οποίας διαφαίνεται πως ο ύπνος διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Στους εθελοντές 
στους οποίους βασίστηκε η εργασία και οι οποίοι αποστερήθηκαν ένα σημαντικό 
τμήμα του ύπνου τους (ποσοτικά) παρατηρήθηκε μειωμένη ικανότητα ρύθμισης της 
γλυκόζης του αίματος με αποτέλεσμα οι τιμές της γλυκόζης του αίματος να είναι 
συγκριτικά υψηλότερες κατά την δοκιμασία ανοχής της γλυκόζης. Επίσης 
παρατηρήθηκε πως έγιναν λιγότερο ευαίσθητοι στην δράση της ινσουλίνης, της 
ορμόνης που είνα υπεύθυνη για τον περιορισμό των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Ο 
επικεφαλής τη εργασίας αυτής Plamen Penev τονίζει πως αν το αποτέλεσμα της 
εργασία αυτής ενισχυθεί και ισχυροποιηθεί απο άλλες μελλοντικές έρευνες αυτό θα 
σημαίνει πως ο υγιεινός τρόπος ζωής εκτός απο υγιεινή διατροφή και φυσική 
δραστηριότητα και άσκηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και την ικανή ποσότητα 
ύπνου.  
 
Ο ύπνος γενικά αποτελεί περίοδο αυξημένης νευροενδοκρινικής δραστηριότητας. Η 
φλοιοεπινεφριδιοτρόπος ορμόνη (ACTH) και η κορτιζόλη παρουσιάζουν εκκριτικές 



 

 

αιχμές κατά το τελευταίο τρίτο της νύχτας. Το ίδιο συμβαίνει με τη θυρεοειδοτρόπο 
ορμόνη (TSH) της οποίας τα επίπεδα αυξάνονται πριν την πρωινή αφύπνιση. 
Αντίθετα, η αυξητική ορμόνη (GH), που αναφέρθηκε παραπάνω, εκκρίνεται κυρίως 
κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων ωρών του ύπνου. Τέλος, η προλακτίνη (PRL) 
εκκρίνεται κατά ώσεις με υψηλότερες εκκριτικές αιχμές γύρω στις 4:00 με 6:00 το 
πρωί. 

Ο ύπνος θεωρείται επίσης και πιστός σύμμαχος του ανοσοποιητικού από το σύνολο 
σχεδόν των νευροεπιστημόνων. Το γεγονός ότι κοιμόμαστε περισσότερο όταν 
είμαστε άρρωστοι είναι μία πιθανή ένδειξη ότι το ανοσοποιητικό χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για ενδυνάμωση. Τα πειραματικά βέβαια ευρήματα  σε αυτό το 
κεφάλαιο δεν είναι πολλά. Ένα από αυτά αποτελεί το πείραμα της Tanja Lange από 
το Λύμπεκ. Αυτή και η ομάδα της εμβολιάσαν 19 άτομα κατά της ηπατίτιδας Α. 
Κατόπιν ένα μέρος των εμβολιασθέντων πήγε κατευθείαν για ύπνο ενώ οι υπόλοιποι 
αποστερήθηκαν τον ύπνο για εκείνο το βράδυ και την επόμενη ημέρα. Έναν μήνα 
μετά η πρώτη ομάδα διέθετε σχεδόν διπλάσια αντισώματα στο αίμα κατά των 
λοιμογόνων παραγόντων της ηπατίτιδας Α (Lange et al, 2003). Επίσης δεν πρέπει να 
ξεχνάμε πως κατά την διάρκεια των πειραμάτων στέρησης ύπνου σε ποντίκια, όπως 
προαναφέρθηκε, αυτά εμφάνισαν πληγές στα σημεία έντονης τριβής όπως οι 
πατούσες και η ουρά τους το οποίο πιθανόν να οφείλοταν σε ανοσοποιητική 
ανεπάρκεια (Spork, 2007). 
 
Επίσης ο ύπνος φαίνεται πως συμβάλλει στην θερμορρύθμιση του σώματος. Φέρνει 
σε ισορροπία τόσο τους μεταβολισμούς των διαφόρων ουσιών καθώς και το 
νευροενδοκρινικό σύστημα προκειμένου η θερμοκρασία του σώματος να μπορεί να 
ελέγχεται και με την σειρά της να ευοδώνει την καλή λειτουργία του συστήματος. 
Πειραματικά έχει αποδειχθεί εδώ και αρκετά χρόνια πως έξι μόνο νύχτες με τέσσερις 
μόνο ώρες ύπνου είναι αρκετές προκειμένου να διασαλευτεί σε επικίνδυνο βαθμό ο 
μεταβολισμός των υδατανθράκων και το ορμονικό σύστημα νέων και υγιών 
ανθρώπων (Spork, 2007). 

 6.2.3 Ύπνος και Συναισθήματα. 

Απεικονιστικές έρευνες στο θέμα του ύπνου έχουν καταδείξει την έκδηλη 
ενεργοποίηση του ιππόκαμπου κατά τον ύπνο αλλά και της αμυδγαλής κατά την 
διάρκεια του REM ύπνου (βλέπε ενότητα 4.4.3) και τις αλληλεπιδράσεις αυτής με τον 
φλοιό (Maquet and Franck, 1996). Η αμυδγαλή, ως γνωστόν, αποτελεί τον 
σχηματισμό εκείνο του εγκεφάλου που θεωρείται υπεύθυνος για την εκδήλωση από 
των οργανισμό συναισθηματικών αντιδράσεων και αποτελεί τμήμα του μεταιχμιακού 
συστήματος και ο ιππόκαμπος όπως αναλύθηκε στο κεφάλαιο 5 διαδραματίζει 
σημαντικό ρόλο στην παγίωση της δηλωτικής μνήμης. Με την πάροδο των ετών 
αυτές οι επιστήμονες προσπάθησαν να προσδιορίσουν λειτουργικά αυτές τις 
αλληλεπιδράσεις. 
 
Έτσι, πειραματική έρευνα που διενεργήθηκε από πανεπιστήμιο στην California 
συσχετίζει σε μεγάλο βαθμό την παγίωση των συναισθηματικά φορτισμένων 
μνημονικών γεγονότων με την φάση REM και με την ύπαρξη των θ κυμάτων στην  
προμετωπιαία περιοχή του εγκέφαλου Masaki Nishida et al, 2008). Στην έρευνα 
αυτή καταμετρήθηκε η παγίωση ουδέτερων και αρνητικών συναισθηματικά μνημών 
σε συσχετισμό με την ηλεκτροφυσιλογική δραστηριότητα του REM ύπνου. Άτομα 



 

 

στα οποία δόθηκε η δυνατότητα ύπνου μικρής διάρκειας παρατηρήθηκε όφελος όσον 
αφορά στην παγίωση συναισθηματικών μνημών και όχι όσον αφορά στις ουδέτερου 
συναισθηματικού περιεχομένου μνήμες. Η ομάδα των ατόμων στην οποία δεν δόθηκε 
η δυνατότητα ύπνου δεν είχε όφελος στην παγίωση κανενός είδους μνήμης. 
Επιπρόσθετα μεταξύ των ατόμων που κοιμήθηκαν παρατηρήθηκε συσχετισμός του 
βαθμού παγίωσης με την ποσότητα του REM ύπνου αλλά και την θ προμετωπιαία 
δραστηριότητα της φάσης αυτής.  
 
Επιπρόσθετα, οι ερευνητές στο Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC) και 
στο Boston College, μετά από πειραματική μελέτη, πρότειναν πως ο ύπνος 
διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στον καθορισμό των συστατικών των 
συναισθηματικά φορτισμένων γεγονότων που θα διατηρηθούν ή θα διαγραφούν 
(Payne et al, 2008). Τα αποτελέσματα έδειξαν πως μία περίοδος ύπνου βοηθά 
σημαντικά τον εγκέφαλο επιλεκτικά να διατηρήσει και να ενισχύσει εκείνα τα 
συστατικά ενός μνημονικού γεγονότος τα οποία είναι περισσότερο συναισθηματικά 
φορτισμένα, ενώ παράλληλα να περιορίσει τις ουδετέρου συναισθηματικά 
περιεχομένου λεπτομέρειες του ιδίου γεγονότος. Ο εγκέφαλος φαίνεται ότι 
πραγματοποιεί ένα είδος ανταλλαγής, ισχυροποιώντας τα συναισθηματικό πυρήνα 
ενός μνημονικού γεγονότος είς βάρος των ουδέτερων λεπτομερειών, αναφέρει η 
Jessica Payne, μία από τους ερευνητές της ομάδας αυτής. Προκειμένου να γίνει η 
επιλογή των μνημονικών στοιχείων που θα διατηρηθούν θα πρέπει με κάποιο τρόπο 
τα μνημονικά συστατικά ενός γεγονότος να διαχωρίζονται κατά τον ύπνο, εξηγεί ο 
Stickgold που συμμετείχε επίσης στην έρευνα αυτή. Όσον αφορά το στάδιο που 
ευοδώνει την παγίωση των συναισθηματικών μνημών οι τελευταίες έρευνες 
υποδεικνύουν την REM φάση. 
 
Συνάμα, τον Ιούλιο του 2009 στο 23ο ετήσια συγκέντρωση επιστημόνων που 
ασχολούνται με θέματα σχετικά με τον ύπνο δημοσιεύτηκε μία έρευνα η οποία 
αναφέρει πως η REM φάση φαίνεται να τροποποιεί το αρνητικού τύπου συναίσθημα. 
Σύμφωνα πάντα με τον συγγραφέα αυτής της μελέτης, τα αποτελέσματα προτείνουν 
πως πιθανότατα η βαριά κατάθλιψη στον γυναικείο πληθυσμό μπορεί να συσχετίζεται 
με επιμήκυνση του χρόνου που αφιερώνεται στην REM φάση του ύπνου (23rd Annual 
Meeting of the Associated Professional Sleep Societies, 2009).  
 
Τον Απρίλιο του 2010 δημοσιεύτηκε μία εργασία η οποία προσπάθησε να καταδείξει 
την επιρροή της REM φάσης στην μεταβολή της ευασθησίας αντίδρασης του 
εγκεφάλου στα διάφορα συναισθήματα. Χρησιμοποιώντας μια δοκιμασία 
αναγνώρισης προσώπων κατέδειξε μία ενισχυόμενη αντίδραση στα συναισθήματα 
θυμού και φόβου κατά την επέλευση της ημέρας χωρίς ύπνο. Παρά ταύτα ένας  ύπνος 
που μεσολάβησε σταμάτησε και ανέστρεψε αυτήν την ενισχυόμενη αντίδραση ενώ 
ταυτόχρονα βελτίωσε τον βαθμό εμφάνισης θετικών εκφράσεων. Είναι πολύ 
ενδιαφέρον το γεγονός ότι μόνο τα άτομα εκείνα που είχαν ύπνο REM εμφάνισαν 
αυτή την μεταβολή της συναισθηματικής αντίδρασης όσον αφορά στις εκφράσεις 
θυμού και χαράς (βλέπε εικόνα 30). Η έλλειψη αυξημένης αντίδρασης στον θυμό 
παρατηρήθηκε σε παρόμοιο βαθμό σε όλα τα άτομα που κοιμήθηκαν ανεξαρτήτως 
του αν είχαν REM ύπνο. 
 



 

 

 
 
 

Εικόνα 30: Μεταβολή στην συναισθηματική ευαισθησία. 
 
Τέλος, θα πρέπει να καταγραφούν δύο ακόμη δεδομένα όσον αφορά στην σχέση 
ύπνου και συναισθημάτων:  
 

1. Σχεδόν όλες οι νευρολογικές και ψυχιατρικές διαταραχές που επηρεάζουν την 
διάθεση χαρακτηρίζονται και από διαταραχές του ύπνου στις οποίες συχνά 
εμφανίζονται μεταβολές στην REM φάση (Turek 2005; Armitage 2007). 

  
2. Η αποστέρηση ύπνου έχει δειχθεί πειραματικά πως παρεμποδίζει την 

κωδικοποίηση και παγίωση των συναισθηματικού τύπου μνημών (Walker and
 

Stickgold, 2006) και επιπρόσθετα η φάση REM έχει συσχετιστεί με την 
παγίωση αρνητικά συναισθηματικών επεισοδιακών μνημών (Wagner et al. 
2006; Nishida et al. 2009).  



 

 

6.2.4 Μάθηση και Παγίωση Μνήμης Κατά τον Ύπνο. 

Με τον όρο παγίωση μνήμης (memory consolidation) οι επιστήμονες αρχικά 
προσδιόριζαν μία διαδικασία σταθεροποίησης της μνήμης μέσω της οποίας οι μνήμες 
διατηρούταν παρά τις διάφορες «παρεμβολές». Πέραν αυτής τις διεργασίας όμως, 
πληθώρα άλλων διεργασιών ανακαλύφθηκαν πως λαμβάνουν χώρα σε δεύτερο χρόνο 
προκειμένου οι μνήμες να σταθεροποιηθούν, να ενισχυθούν και να γίνουν μακράς 
διάρκειας. Επομένως με τον όρο παγίωση μνήμης πλέον περιλαμβάνονται το σύνολο 
των ανωτέρω διεργασιών. 

6.2.4.1 Μη- Δηλωτική Μνήμη και Ύπνος 
Όσον αφορά το μη-δηλωτικό σύστημα μνήμης (κεφ 5.2.3.3.1), που αποθηκεύει 
αυτόματα μαθησιακές διαδικασίες, φαίνεται να μην έχει ανάγκη ένα σύστημα σαν 
αυτό του ιππόκαμπου διότι όσα μαθαίνει κατά βάση με αυτοματοποιημένο τρόπο 
όπως πχ. η οδήγηση ποδηλάτου, τα εξασκεί μέσω μίας άμεσης, σε μεγάλο βαθμό 
ασυνείδητης και συχνά επαναλαμβανόμενης προπόνησης. Το γεγονός πώς η 
διαδικαστική επεξεργασία μέσω επανάληψης λαμβάνει χώρα στον ενύπνιο εγκέφαλο 
έχει αποδειχτεί από πληθώρα πειραμάτων. Αυτό όμως που φαίνεται να έχει ιδιαίτερη 
σημασία φαίνεται να είναι ο πρώτος ύπνος μετά την «εξάσκηση» (Stickgold et al,  
2000). Κατά πάσα πιθανότητα λόγω απουσίας συστήματος προσωρινής αποθήκευσης 
(ιππόκαμπος) η διαφύλαξη της άδηλης μνήμης δεν φαίνεται να διαρκεί πάνω από 30 
ώρες: «Μία και μοναδική ημέρα στέρησης ύπνου διαγράφει ολοσχερώς την κανονική 
διαδικασία της μάθησης» όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Stickgold. 
 
Το 2000 ο βιολόγος Daniel Margoliash μετά από πειράματα σε σπίνους παρατήρησε 
έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας των συστημάτων της μνήμης και της μάθησης. 
Τα μικρά αυτά ωδικά πτηνά εξασκούνται καθημερινά στις μελωδίες που ακούν και 
μαθαίνουν ασυνείδητα να παράγουν την σωστή αισθητηριακή και μηχανική σχέση 
δηλ τις κινήσεις του ράμφους και των παραγόμενων ηχητικών τόνων. Οι ερευνητές, 
φρόντισαν να μελετήσουν την διέγερση νευρώνων του κινητικού φλοιού του 
τμήματος εκείνου δηλαδή που καθοδηγεί σε μεγάλο βαθμό την κίνηση. Έτσι κατά την 
διάρκεια της εξάσκησης παρατηρήθηκαν νευρικά κύτταρα που εξέπεμπαν κάθε τόσο 
παλμούς στην ίδια χρονική ακολουθία. Έτσι προέκυπτε ένα διάγραμμα στο πλαίσιο 
καθοδήγησης των κινήσεων κατά το κελάηδισμα. Όταν κατόπιν οι ερευνητές 
εξέτασαν τι γίνεται κατά τον ύπνο διαπίστωσαν πως ομάδες νευρώνων 
ενεργοποιούταν αυθόρμητα με αποτέλεσμα να προκύπτει το ίδιο διάγραμμα όπως 
κατά το κελάηδισμα. Δηλαδή ουσιαστικά οι σπίνοι ξανασφύριζαν τις μελωδίες τους 
στον ύπνο εντελώς αθόρυβα (Dave and Margoliash, 2000).  
 
Έτσι, «στον ύπνο ενεργοποιούνται ξανά πληροφορίες της ημέρας και αποστέλλονται 
ως παλμικό πρότυπο πολλών νεύρων στα τμήματα του εγκεφαλικού φλοιού όπου και  
υφίστανται μια πρωτογενή επεξεργασία. Εκεί γίνεται η σύνδεση της νέας γνώσης με 
την μακρόχρονη μνήμη» αναφέρει ο ερευνητής Born. Κατά την διαδικασία αυτή από 
την πληθώρα των πληροφοριών με τις οποίες βομβαρδιζόμαστε κατά την εγρήγορση 
φαίνεται πως κάποιες διαλέγονται, ενισχύονται και αποθηκεύονται. 

6.2.4.2 Δηλωτική Μνήμη και Ύπνος 
Ενώ οι αποδείξεις μέσω πειραμάτων για την ενίσχυση και παγίωση της διαδικαστικής 
μνήμης είναι πλέον πολλές και ισχυρές δεν συμβαίνει το ίδιο και με την δηλωτική 
μνήμη (κεφ 5.2.3.3.1). Το 1994 οι  Matthew Wilson και Bruce McNaughton 



 

 

εμφύτευσαν ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο αρουραίων με τρόπο ώστε να «δείχνουν» τα 
κύτταρα χώρου (place cells) του ιππόκαμπου. Οι νευρώνες αυτοί ενεργοποιούνταν 
κάθε φορά που τα τρωκτικά εντύπωναν χαρακτηριστικά του χωρικού περίγυρου τους. 
Κατόπιν τοποθέτησαν τα τρωκτικά σε ένα λαβύρινθο και κατέγραφαν ποιά κύτταρα 
χώρου διεγείροταν, πόσο έντονα καθώς και με ποιά συχνότητα και διάρκεια. 
Θεαματικά ήταν τα αποτελέσματα που προέκυψαν όταν οι αρουραίοι 
αποκοιμόντουσαν μετά το πείραμα και έφταναν σε βαθύ ύπνο: «Οι ομάδες των 
νευρικών κυττάρων που ήταν ταυτόχρονα ενεργές κατά την διάρκεια των 
αναγνωριστικών επιχειρήσεων του λαβύρινθου, διεγείροταν από κοινού και κατά την 
διάρκεια του ύπνου» έλεγε ο Μακνόουτον. Δηλαδή, οι αρουραίοι περιπλανήθηκαν 
και δεύτερη φορά  στον λαβύρινθο κατά την διάρκεια του ύπνου. Το μόνο που έλειπε 
ήταν οι κινήσεις των άκρων από τα τρωκτικά. Επίσης η δεύτερη περιπλάνηση έγινε 
πολύ πιο γρήγορα από ότι στην πραγματικότητα (Matthew, Wilson and Bruce 
McNaughton, 1994). Ανάλογα επιβεβαιωτικά πειράματα λάβαν χώρα και στην 
συνέχεια από άλλους επιστήμονες του χώρου (Plihal & Born, 1999). 
 
Ο Born παρουσιάζει τον ιππόκαμπο σαν μια «περιοχή προσωρινής αποθήκευσης 
πληροφοριών» του εγκεφάλου. Εκεί, αναφέρει, αποθηκεύονται πληροφορίες, 
εμπειρίες και εντυπώσεις επί αρκετές μέρες και νύχτες, μέχρις ότου (μάλλον κατόπιν 
διαδικασιών διαλογής και διαγραφής ασήμαντων πληροφοριών) καταλήξουν στην 
μακρόχρονη μνήμη. Όσο πιο σημαντικό είναι ένα γεγονός τόσο πιο συχνά θα 
ανακληθεί από τον ιππόκαμπο και άρα τόσο πιο βαθιά θα χαραχτεί στην μακρόχρονη 
μνήμη (Spork, 2007). Στον εγκεφαλικό φλοιό ωστόσο δεν υπάρχουν ειδικά κύτταρα 
μνήμης αλλά φαίνεται πως οι αναμνήσεις είναι «κρυμμένες» σε διάφορα πιθανά 
διαγράμματα διέγερσης. Κάθε ανάμνηση φαίνεται να συνδέεται με ένα τέτοιο 
διάγραμμα. Προκειμένου όμως αυτό να ναι εφικτό πρέπει κατά την παγίωση της 
μνήμης να ενισχυθούν οι επαφές του δικτύου που ενεργοποιήθηκαν στο πρώτο 
βίωμα. Έτσι ανάμεσα στα νευρικά κύτταρα που συμμετέχουν πρέπει να 
δημιουργηθούν πιο σταθερές και ευερέθιστες επαφές που να φροντίζουν να 
αναζωπυρώνουν το συνδεδεμένο με την ανάμνηση διάγραμμα αρκεί να ενεργοποιηθεί 
ένα και μόνο μέρος του δικτύου. Αυτό ακριβώς φαίνεται να κάνει ο ιππόκαμπος: 
μέσω της επανάληψης των νεοαποκτηθέντων πληροφοριών εγγράφει μόνιμα ίχνη στο 
περίπλοκο δίκτυο των νευρώνων. Έτσι, αρκετό χρόνο αργότερα αρκεί ένας μικρός 
συνειρμός και η ανάμνηση επιστρέφει (5.2.4). Ανάλογες προσεγγίσεις για την 
διερεύνηση της παγίωσης της αναφορικής μνήμης γίναν με πειράματα αποστήθισης 
συλλαβών χωρίς νόημα και συνδυασμούς ζευγαριών λέξεων (Smith C, 2001). 
 
Το παράδοξο όσον αφορά της έρευνες της συνεισφοράς των διαφόρων σταδίων του 
ύπνου στην δηλωτική μνήμη είναι πως ενώ οι έρευνες σε ανθρώπους καταλήγουν πως 
η φάση ΝREM εμπλέκεται κυρίως στην παγίωση αυτού του είδους μνήμης οι έρευνες 
στους ποντικούς κατέληξαν πως η συμβολή του REM ήταν καθοριστική. Αυτό το 
παράδοξο ίσως να εξηγείται από το γεγονός οι τελευταίες πειραματικές μελέτες 
καταδεικνύουν πως η φάση REM εμπλέκεται στις συναισθηματικά φορτισμένες 
δηλωτικές μνήμες δεδομένου πως οι ποντικοί κατά την διάρκεια τέτοιων πειραμάτων 
υπόκεινται σε έντονο συναισθηματικό στρές (6.2.3). 
 
Τέλος, θα πρέπει να αναφερθούμε στην νόσο Alzheimer η οποία αποτελεί την 
συχνότερα εμφανιζόμενη άνοια και κυριότερο χαρακτηριστικό της αποτελεί η 
διαταραχή της πρόσφατης μνήμης. Είναι γνωστό πως ασθενείς με την νόσο αυτή 
υποφέρουν και απο διαταραχές ύπνου οι οποίες όμως, είναι άγνωστο κατά πόσον 



 

 

αποτελούν απλά έναι ακόμη σύμπτωμα της νόσου ή κατά πόσον εμπλέκονται στον 
παθοφυσιολογικό μηχανισμό εμφάνισης της. Πρό μερικών μόλις μηνών 
δημοσιεύτηκε η πρώτη εργασία που ενοχοποιεί την διαταραχή του κύκλου ύπνου 
εγρήγορσης σαν πιθανό παθογενετικό μηχανισμό εμφάνισης της νόσου αυτής (Jae-
Eun Kang et al, 2009). 

6.2.5 Λοιπές Παρατηρήσεις Αναφορικά με την Λειτουργικότητα του 
Ύπνου 

6.2.5.1 Η Έννοια του τοπικού ύπνου 
Ο ύπνος πλέον από τους περισσότερους ερευνητές θεωρείται ως μια ενεργητική και 
όχι παθητική διαδικασία, που εξυπηρετεί μεταξύ των άλλων την παγίωση ή την 
απόρριψη δεδομένων που αποκτήθηκαν κατά την εγρήγορση. Τα τελευταία χρόνια 
αναδύθηκε η έννοια του τοπικού ύπνου. Κατά την θεώρηση αυτή ο ύπνος δεν είναι 
μια διαδικασία που συμβαίνει στον ίδιο βαθμό σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου 
αλλά κατανέμεται στα διάφορα τμήματα στον βαθμό εκείνον που τον έχουν ανάγκη. 
Δηλαδή, όσο περισσότερες οι απαιτήσεις και οι λειτουργίες ενός εγκεφαλικού 
τμήματος κατά την εγρήγορση τόσο σε πιο  βαθύ ύπνο πέφτει. Το πόρισμα αυτό είχε 
προκύψει αρχικά από πείραματα σε δελφίνια αλλά τώρα πλεόν και στον άνθρωπο. 
 
Αρχικά, ο Ρώσος φυσιολόγος Lew Mukhatemov, που μελετούσε επί μακρόν τα 
δελφίνια, παρεμπόδιζε για χρόνο μία συγκεκριμένη πλευρά του εγκέφαλου τους που 
είχε ανάγκη για ύπνο. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα όταν τους επετράπει να κοιμηθούν 
να το κάνουν σε σαφέστατα μεγαλύτερο βαθμό στο “στερημένο ημισφαίριο” 
συγκριτικά με το άλλο που δεν είχε στερηθεί τον ύπνο του. Οι τοπικές αυτές διαφορές 
ύπνου έχουν παρατηρηθεί και στους ανθρώπους. Το 2004 η ερευνητική ομάδα του 
Tononi (University of Wisconsin) με ένα πείραμα κατάφερε να καταδείξει την σχέση 
ανάμεσα στην μαθησιακή διαδικασία και στην τοπική εγκεφαλική δραστηριότητα 
κατά την διάρκεια του ύπνου. Έτσι στην περιοχή του εγκεφάλου που επηρεαζόταν 
περισσότερο κατά την διάρκεια του πειράματος (κέντρα καθοδήγησης άνω άκρων σε 
αυτό το πείραμα) εμφανίστηκαν τα περισσότερα κύματα δ κατά την διάρκεια του 
ύπνου. Επίσης μεταξύ των αποτελεσμάτων σύκρισης όλων των εθελοντών προέκυψε 
μία σαφής σχέση μείωσης των λαθών στο τέστ με την τοπική αύξηση της 
μακροκυματικής δραστηριότητας στον βαθύ ύπνο (Reto  Huber  et  al,  2004). 

6.2.5.2 Μείωση συναπτικού άχθους – επεξεργασία μνήμης που αποκτήθηκε 
κατά την εγρήγορση.  
Οι ερευνητές ύπνου Tononi και Cirelli παρουσιάσαν αρχικώς το 2003 ένα πολύ 
ενδιαφέρον μοντέλο για την χρησιμότητα τόσο του ελαφρύ όσο και του βαθέος 
ύπνου. Σύμφωνα με αυτό, τη διάρκεια που βρισκόμαστε σε εγρήγορση ζούμε νέες 
καταστάσεις και έτσι σχηματίζουμε νέες εμπειρίες και άρα δημιουργούνται νέες 
επαφές και συνδέσεις μεταξύ των νευρικών μας κυττάρων, οι αποκαλούμενες 
συνάψεις: «Στη βάση της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκονται μεταβολές μακράς 
διάρκειας στην ισχύ και στον αριθμό των συναπτικών δεσμών μεταξύ των νευρικών 
κυττάρων, μεταβολές που φτάνουν ως τα κύτταρα μέσω περίπλοκων διαδοχικών 
συμβάντων» αναφέρουν. Από τις νεοσχηματισμένες συνάψεις μόνο ένα πολύ μικρό 
ποσοστό είναι πραγματικά σημαντικό και έτσι έχει νόημα η διατήρηση του. Επίσης 
δεδομένου του ότι συνάψεις καταναλώνουν υψηλά ποσά ενέργειας καθώς ο χρόνος 
της εγρήγορσης επιμηκύνεται, η πίεση για απλοποίηση του πολύπλοκου δικτύου 



 

 

μεγαλώνει. Κατά τους ερευνητές η ανάγκη για απλοποίηση (λόγω συναπτικού 
άχθους) μας δημιουργεί υπνηλία όση περισσότερη ώρα μένουμε ξύπνιοι. Τελικώς ο 
εγκέφαλος μπαίνει στην κατάσταση ύπνου με στόχο την εξασθένηση ή αποδόμηση 
μεγάλου αριθμού αχρείαστων συνάψεων. Έτσι «βελτιώνεται σε νευρωνικό επίπεδο η 
αναλογία μεταξύ των σημαντικών σημάτων και του ασήμαντου θορύβου» τονίζουν οι 
ερευνητές. Η διαδικασία της διάλυσης των συνάψεων θεωρούν πως πρέπει να γίνεται 
κατά την εμφάνιση των κυμάτων δ (στάδια βαθέος ύπνου). Κατά την αργή ύψωση 
ενός τέτοιου κύματος υπάρχει ταυτόχρονος ερεθισμός κυττάρων του εγκεφαλικού 
φλοιού ενώ κατά την βύθιση του ταυτόχρονη ηρεμία. Αυτή παρουσιάζεται από τους 
ερευνητές ως η ιδανική κατάσταση προκειμένου να έχουμε αποδόμηση συνάψεων. Ο 
ύπνος που επακολουθεί (REM) θα μπορούσε να ενισχύει εκείνες τις συνάψεις που 
άντεξαν της εκτεταμένης αποδόμησης που προηγήθηκε. Εκτός αυτού οι νέες αυτές 
συνάψεις θα μπορούσαν κάλλιστα να τροποποιούνται ποιοτικά ώστε να ενταχθούν 
αρμονικά στο σύνολο των ήδη υπαρχόντων. Οι ερευνητές του ύπνου έχουν την κρυφή 
πεποίθηση πως η ρυθμική δραστηριότητα των διάφορων εγκεφαλικών κυττάρων κάθε 
άλλο παρά τυχαία είναι. Απομένει όμως να καταδειχθεί το πώς οι ρυθμοί αυτοί 
διέγερσης (υπνικές άτρακτοι, συμπλέγματα Κ και κύματα θ και δ) εξυπηρετούν τις 
αλλαγές των συνδέσεων μεταξύ των νευρικών κυττάρων, προκειμένου ο ύπνος να 
θεωρηθεί πως είναι υπεύθυνος για την συναπτική πλαστικότητα (Tononi, Cirelli, 
2003, 2006). 

6.2.5.3 Ο Ύπνος ως Επιδιορθωτικός Μηχανισμός του Εγκεφάλου 
Οι ερευνητές Van Savage και Geoffrey προσφάτως (2008) προσπαθώντας να 
περιορίσουν τις υποψήφιες θεωρίες για τον σκοπό του ύπνου εξέτασαν τους ρυθμούς 
ύπνου σε 96 διαφορετικά θηλαστικά. Είχαν την δυνατότητα να ελέγξουν διάφορες 
υποθέσεις που συνέδεαν τον ύπνο με λειτουργίες τόσο στο σώμα όσο και στον 
εγκέφαλο ακυρώνoτας κάποιες από αυτές και διενεργώντας ταυτόχρονα μια 
εξονυχιστική διερεύνηση και σύγκριση των χρόνων ύπνου, των μεγεθών των ζώων 
καθώς και τον μεταβολικό τους ρυθμό. Είχαν κατά νου την παρατήρηση ότι τα πιο 
μικρά και ζεστά ζώα γενικά ζούν την ζωή τους με γρηγορότερο ρυθμό από τα 
μεγαλύτερα και τα πιο κρύα (έτσι τα τρωκτικά έχουν πιο γοργούς μεταβολισμούς από 
τα πρωτεύοντα θηλαστικά και αυτά με την σειρά τους από τα παχύδερμα). Δεδομένου 
όμως του γεγονότος ότι ο απαιτούμενος χρόνος ύπνου για αυτά τα ζώα είναι κατά 
ανάστροφη φορά, οι ερευνητές εικάσαν πως ο απαραίτητος χρόνος ύπνου που 
απαιτείται από κάθε είδος ζώου μπορεί να καθορίζεται από κάποια δευτερεύουσα 
επίδραση του μεταβολισμού όπως πχ η ανάγκη για επιδιόρθωση των βλαβών.  
 
Κατά τη διερεύνηση του κατά πόσον οι βλάβες αυτές αφορούσαν επιδιορθώσεις του 
εγκεφάλου ή/και του υπόλοιπου σώματος οι ίδιοι επιστήμονες παρατήρησαν ότι οι 
χρόνοι ύπνου που απαιτούνται από κάθε ζώο τείνουν να κλιμακώνονται αντίστοιχα 
όχι τόσο με το μέγεθος του σώματος αλλά με το μέγεθος του εγκεφάλου του ζώου. 
Αυτό συνηγορεί υπέρ του ότι οι επιδιορθώσεις των βλαβών αφορούν περισσότερο 
στον εγκέφαλο. Οι Savage και West υπολογίσαν έναν μεταβολικό ρυθμό ανά μονάδα 
μάζας εγκεφάλου o οποίος σε συνδυασμό με το μέγεθος του εγκεφάλου ενός ζώου 
μας προλέγει το ποσό του χρόνου που θα αφιερώσει αυτό στον ύπνο του. Ο ρυθμός 
που υπολόγισαν ταίριαζε με αδρούς εμπειρικούς υπολογισμούς μεταβολικών ρυθμών 
εγκεφάλων και έτσι η θεωρία της ύπαρξης του ύπνου για επιδιορθώσεις των εν 
δυνάμει βλαβών του εγκεφαλικού ιστού ισχυροποιήθηκε. 
 



 

 

Όσον αφορά στην θεωρία περί επεξεργασίας της μνήμης που αποκτήθηκε κατά την 
εγρήγορση μέσω συναπτικής πλαστικότητας (που μόλις προείπαμε) ούτε αυτή 
ακυρώνεται. Και τούτο διότι σε συγκεκριμένο χρόνο τα μικρά ζώα με τον έντονο 
μεταβολισμό κινούνται και αντιδρούν πιο γρήγορα και έτσι τα αισθητηριακά 
ερεθίσματα προς επεξεργασία κατά τον ύπνο θα ναι σαφώς περισσότερα άρα και το 
ποσό του ύπνου που χρειάζονται θα ναι μεγαλύτερο από ότι τα μεγαλόσωμα και 
αργοκίνητα ζώα. 
 
Άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο του άρθρου αυτού είναι πως η διάρκεια του REM είναι 
ανεξάρτητη της μάζας του σώματος δηλαδή, το ποντίκι μπορεί να κοιμάται 
περισσότερο από τον ελέφαντα αλλά και τα δύο ζώα αφιερώνουν την ίδια σχεδόν 
αναλογία του συνολικού τους ύπνου στο REM στάδιο. 

6.3 Συμπεράσματα Αναφορικά με τις Λειτουργίες που 
Επιτελούνται  στον Ύπνο. 

Σύμφωνα με όσα προαναφέραμε ο ύπνος αποτελεί μια καθαρά ενεργητική κατάσταση 
του εγκεφάλου. Ειδικά τα τελευταία χρόνια πολύ συχνά δημοσιεύονται εργασίες με 
νέες ενδείξεις για πιθανές αποστολές και σκοπούς του ύπνου. Η αποστολή του δεν 
φαίνεται να είναι μόνο μία και συγκεκριμένη αλλά πολλές. Μέσα σε αυτές υπάρχουν 
κάποιες που φαίνονται πολύ σημαντικές και αναντικατάστατες. Αυτό γίνεται σαφές 
αν αναλογιστούμε πως όταν υποστούμε μια αποστέρηση ύπνου ο οργανισμός δεν 
υπάρχει περίπτωση να την παραβλέψει αλλά θα φροντίσει με την πρώτη ευκαιρία να 
την αναπληρώσει. Επίσης η πλήρης αποστέρηση ύπνου στα ζώα δεν είναι συμβατή με 
την ζωή παρά μόνο για μερικές μέρες όπως άλλωστε συμβαίνει και με την τροφή. 
 
Αναφέρονται δράσεις κατά τα στάδια του ύπνου που αφορούν τόσο πτυχές της 
σωματικής διάστασης (ρύθμιση βάρους σώματος, επιπέδων σακχάρου αίματος, 
αντίδρασης ανοσοποιητικου), όσο και της συναισθηματικής (ρύθμιση των 
συναισθηματικών αντιδράσεων) αλλά και της διανοητικής (παγίωση μνήμης), 
δηλαδή, του συνόλου του οργανισμού με τρόπο διαφορετικό από εκείνον της 
εγρήγορσης. Όλα τα ανωτέρω κάνουν πλέον σαφές πως ο ύπνος εξασφαλίζει την 
ισορροπία του ανθρώπινου συστήματος σε 24ωρη βάση.   
 
Προκειμένου να μπορούν να επιτελεσθούν όλες αυτές οι λειτουργίες τα νευρικά 
κυκλώματα του εγκεφάλου θα πρέπει να αποκτούν μια ιδιαίτερη λειτουργική 
οργάνωση διαφορετική απο αυτήν της εγρήγορσης. Στο επόμενο κεφάλαιο, 
επιχειρείται μία προσέγγιση στην νέα αυτή λειτουργική οργάνωση που ξεφεύγει από 
τα στενά πλαίσια των νευρομεταβιβαστικών συστημάτων, των υπερδραστήριων αλλά 
και των αδρανών περιοχών. 
 



 

 

7. Αποσύνδεση Εγκεφαλικών Περιοχών και 
Επανασύνδεση Αυτών Κατά τον Ύπνο 

7.1 Αναφορές Περί Αποσύνδεσης 

Αρκετά χρόνια πρίν, ορισμένοι από τους επιστήμονες του ύπνου, μεταξύ των οποίων 
και ο Jouvet, ανέφεραν πως o εγκέφαλος φαίνεται να «διαχωρίζεται» λειτουργικά 
κατά την διάρκεια του ύπνου. Πιο συγκεκριμένα σε μια μελέτη 85 ακουστικών 
ονειρικών αναπαραστάσεων παρατήρησε πως υπήρχε διάσταση μεταξύ του 
προσώπου που εξέπεμπε το ακουστικό μήνυμα και στην αναγνώριση του 
περιεχομένου του μηνύματος στο 67% των ονείρων. Δηλαδή μόνο στο υπόλοιπο 33%  
υπήρχε ταυτόχρονα αναγνώριση και του προσώπου αλλά και του περιεχομένου του 
μηνύματος.  Δεδομένου του ότι σήμερα είναι γενικά αποδεκτό πως η αναγνώριση των 
προσώπων (σε δεξιόχειρες) επιτελείται στο δεξιό ημισφαίριο ενώ η αναγνώριση του 
λόγου και της γραφής επιτελείται στο αριστερό ημισφαίριο ο Jouvet υπέθεσε πως 
κατά την διάρκεια των ονείρων υπάρχει κάποιας μορφής έλλειψη συνδέσμου, 
τουλάχιστον προσωρινή, μεταξύ των δύο ημισφαιρίων κατά την διάρκεια μερικών 
ονείρων την οποία απέδωσε στην αδρανοποίηση του τυλώδους σώματος. Σε αυτήν 
την αδρανοποίηση απέδιδε την δυσκολία που υπάρχει έπειτα από κάποια όνειρα μας 
να περιγράψουμε ευκρινώς τόσο το περιεχόμενο του εκπεμπόμενου μηνύματος όσο 

και το πρόσωπο που το εκπέμπει (Jouvet 1993). Η άποψη αυτή δεν υιοθετήθηκε από 

τους επιστημονικούς κύκλους διότι δεν υπήρχαν άλλες πειραματικές ενδείξεις. Τα 
τελευταία χρόνια όμως νέα πειραματικά δεδομένα αναφέρονται και πάλι σε 
«αποσύνδεση εγκεφαλικών περιοχών»  κατά την διάρκεια του ύπνου. 

7.2 Η Πειραματική Επιβεβαίωση της Αποσύνδεσης 

Η ερευνητική ομάδα του Ψυχιατρικού τμήματος του Πανεπιστημίου του Wιsconsin-
Madison έχοντας σαν σκοπό να διερευνήσει την έλλειψη συνείδησης κατά τον βαθύ 
ύπνο χρησιμοποίησε μία νέα τεχνολογική μέθοδο, τον διακρανιακό μαγνητικό 
ερεθισμό (transcranial magnetic stimulation). Με την μέθοδο αυτή καθίσταται 
δυνατή η μή επεμβατική και ακριβής διέγερση μικρών εγκεφαλικών περιοχών. Οι 
ερευνητές χρησιμοποίησαν μία συσκευή η οποία τοποθετούταν πάνω από το κεφάλι 
των συμμετεχότων και προκαλούσε την παραγωγή ενός μαγνητικού πεδίο. Το 
μαγνητικό αυτό πεδίο με τη  σειρά του προκαλούσε την παραγωγή ηλεκτρικών 
παλμών (διάρκειας <1msec) που διέγειρε τα εγκεφαλικά κύτταρα. Οι συμμετέχοντες 
στο πείραμα φορούσαν συνεχώς κατά τον ύπνο τους αλλά και κατά την εγρήγορση το 
καπέλο από ηλεκτρόδια προκειμένου να ανιχνεύεται και να καταγράφεται η διέγερση 
που προκαλούταν από τον μαγνητικό ερεθισμό και η επέκταση αυτής στις 
παρακείμενες ή άλλες περιοχές. 
 



 

 

 
                                Εικόνα 31 Διενέργεια διακρανιακού μαγνητικού συντονισμού 
 
Όταν οι συμμετέχοντες ήταν ξύπνιοι οι μαγνητικοί παλμοί προκαλούσαν την έναρξη 
μία ισχυρής και συγκεκριμένης απάντησης από τα νευρικά κύτταρα του εγκεφάλου 
και μάλιστα και σε απομακρυσμένες περιοχές από το αρχικό ερέθισμα. Δεν συνέβει 
όμως το ίδιο κατά την διάρκεια του βαθύ ύπνου. Η απάντηση κατά την περίοδο αυτή 
ήταν συγκριτικά μικρότερης διάρκειας και δεν διαδίδοταν παραδόξως καθόλου. Τα 
αποτελέσματα του πειράματος αυτού ισχυροποίησαν σε μεγάλο βαθμό την άποψη 
πως η συνείδηση οφείλεται στην ικανότητα επικοινωνίας διαφορετικών περιοχών του 
εγκεφάλου. Σύμφωνα με τον Giulio Tononi (επικεφαλής της έρευνας) η έκπτωση της 
συνείδησης κατά τα στάδια αυτά του ύπνου φαίνεται να οφείλεται στην λειτουργική 
αποσύνδεση περιοχών του εγκεφάλου που διαμεσολαβούν στην παραγωγή της 
αντίληψης, στην σκέψη και στην δράση (Massimini et al, 2005).  
 
Επομένως, μέσω της έρευνας αυτής άρχισαν πλέον να επιβεβαιώνονται, πειραματικά 
πλέον, οι απόψεις νευροεπιστημόνων περί λειτουργικής αποσυνδέσεως εγκεφαλικών 
περιοχών κατά τον ύπνο. 

7.3 Τρόπος Αποσύνδεσης-Ανάλυση του ΗΕΓ Μέσω 
Μη-Τραμμικών Tεχνικών. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος για την 
μελέτη του ύπνου μέσω των νέων τεχνικών ανάλυσης (μη γραμμικές) των δεδομένων 
του EEG. Είναι πλέον σχεδόν σίγουρο, όπως άλλωστε υποψιαζόταν οι 
νευροεπιστήμονες από καιρό, πως μέσα από τις ανεξιχνίαστες κυματομορφές του 
ΕΕG μπορούν να αναδυθούν σημαντικές πληροφορίες όσον αφορά στη λειτουργία 
του εγκεφάλου τόσο κατά την εγρήγορση όσο και τον ύπνο. Η αναζωπύρωση του 
ενδιαφέροντος αυτή οφείλεται βασικά στην εισαγωγή δύο κυρίως νέων δεδομένων:  
 
α. η συνειδητοποίηση των νευροεπιστημόνων πως η μελέτη και κατανόηση των 
νευροφυσιολογικών μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα κατά τις διάφορες 
εγκεφαλικές δραστηριότητες δεν μπορεί να επιτευχθεί με απλουστευτικούς τρόπους 
αλλά αντιθέτως απαιτεί την ταυτόχρονη μελέτη των διαφόρων φαινομένων που 
εμφανίζονται όπως ο συγχρονισμός των νευρωνικών δικτύων του εγκεφάλου. 
 



 

 

β. η εισαγωγή νέων τεχνικών και εννοιών που θα συμβάλλουν στην εξαγωγή νέων 
σημαντικών πληροφοριών από τις καταγραφές της ηλεκτρομαγνητικής εγκεφαλικής 
δραστηριότητας όπως η εφαρμογή μη-γραμμικών τεχνικών (θεωρία χάους) σε EEG 
δεδομένα ύπνου. 
 
Έτσι, από εργασία που εκπονήθηκε βάση αυτής της θεωρίας από το τμήμα 
Πληροφορικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (Τσιόπελα, 2007) προέκυψαν πολύ 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Πρωτίστως διαφαίνεται πως σε όλα τα στάδια του 
ύπνου υπάρχει σαφής λειτουργικός διαχωρισμός (αποσύνδεση) μεταξύ δεξιού και 
αριστερού ημισφαιρίου ο οποίος μεταβάλλεται και μάλιστα κατά καθόλου τυχαίο 
τρόπο. Στο στάδιο 2 του NREM o βαθμός αποσύνδεσης αυξάνει και κατά τα σταδια 3 
και 4 ακόμη περισσότερο ενώ στο REM στάδιο ελαττώνεται πολύ έντονα (βλέπε 
εικόνα 32). Έτσι κατά το στάδιο των ονείρων η αποσύνδεση των ημισφαιρίων άρεται. 

 
Εικόνα 32 Η μέση μεταβολή του βαθμού ομοιότητας μεταξύ καναλιών διαφορετικού ημισφαιρίου από 
στάδιο σε στάδιο Παρατηρούμε ότι η απόσταση μεταξύ των δύο ημισφαιρίων ελαττώνεται στο 2ο στάδιο, 
αυξάνεται κατά πολύ στα στάδια 3 και 4, ενώ στο 5ο στάδιο ελαττώνεται πολύ έντονα. Κατά μέσο όρο, τα δύο 
ημισφαίρια είναι πιο "κοντά" (ή αλλιώς επικοινωνούν λειτουργικά περισσότερο) κατά το 5ο στάδιο (REM 
φάση), που είναι και το στάδιο των ονείρων (Τσιόπελα, 2007). 

 
Δεύτερη εργασία με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και με ανάλογα 
αποτελέσματα δημοσιοποιήθηκε τον Σεμπτέμβριο του 2008 πάλι με την συμμετοχή 
του Ν.Λάσκαρη (Dimitriadis et al, 2008). Eπίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
εργασίας αυτής, κατά τον ύπνο REM φαίνεται να υπάρχει λειτουργική αποσύνδεση 
του μετωπιαίου φλοιού με τις άλλες φλοιώδεις περιοχές και ειδικά τις αντιληπτικές 
περιοχές (perceptual areas) σε σχέση με τον NREM, δεδομένου του ότι ο γ ρυθμός 
αποσυγχρονίζεται πάνω από τις φλοιώδεις περιοχές (Perez Garci et al 2001, Corsi-
Cabrera et al., 2003). Φαίνεται επίσης πως στο στάδιο 1  υπάρχει ανάλογη 
λειτουργικότητα με το στάδιο 4 παρά του ότι το πρώτο χαρακτηρίζεται από 
δραστηριότητα α (2-7 hz) και το δεύτερο από δραστηριότητα δ (<2hz) κυμάτων 
αντιστοίχως. Από την άλλη, το στάδιο 1 και REM διαφέρουν πολύ σε επίπεδο 
λειτουργικών αλληλεπιδράσεων (Corsi-Cabrera et al., 2006). Τέλος τα στάδια 2 και 3  
εμφανίζονται μεταξύ τους αρκετά ανόμοια και αυτό ίσως  να οφείλεται στο γεγονός 
της ενεργοποίησης και απενεργοποίησης διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών στον 
ελαφρύ και βαθύ ύπνο (Kajimura et al, 2002). To πιο ενδιαφέρον εύρημα της 
εργασίας αυτής φαίνεται να είναι οι ομαδοποιήσεις περιοχών που προκύπτουν σε 



 

 

λειτουργικό επίπεδο και φαίνονται να είναι εξαρτημένες από το στάδιο του ύπνου εκ 
των οποίων η πιο ιδιαίτερη φαίνεται να είναι η λειτουργική αποσύνδεση των δυο 
ημισφαιρίων κατά το βαθύ ύπνο και η επανασύνδεση τους στον REM, ένα μοντέλο 
που επαναλαμβάνεται κατά την διάρκεια του ύπνου καθώς και η απομόνωση 
πρόσθιων  και οπίσθιων φλοιωδών περιοχών κατά τον REM ύπνο. 

7.4 Λειτουργικός Ρόλος Αποσύνδεσης. 

Κάποιοι επιστήμονες αρκετά  χρόνια πρίν είχαν εικάσει πως κατά την διάρκεια του 
ύπνου περιοχές του εγκεφάλου πρέπει να αποσυνδέονται και να απομονώνονται 
μεταξύ τους, προκαλώντας μια διαφορετική ομαδοποίηση των εγκεφαλικών 
νευρώνων χωρίς μέχρι τότε να έχουν προκύψει ιδιαίτερα ΗΕΓ δεδομένα που να 
παραπέμπουν εκεί. Αυτό συμβαίνει γιατί στην κατάσταση της αποσύνδεσης 
ενυπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά  που  θα ταίριαζαν θεωρητικώς αρκετά έως πολύ 
στις λειτουργίες που αποδίδονται στην  λειτουργία του ενύπνιου εγκέφαλου. 

7.4.1 Γενίκευση της Mνήμης - Νέοι Tρόποι Aντίδρασης 

Ο άνθρωπος ως γνωστόν αποτελεί ένα πολύπλοκο σύστημα που αλληλεπιδρά με το 
περιβάλλον του κατά την εγρήγορση συνεχώς. Το νόημα της ύπαρξης μνήμης στο 
ανθρώπινο είδος δεν φαίνεται να είναι τόσο, η ακριβής αναπαραγωγή κάποιων 
παλιών γεγονότων αλλά περισσότερο, η αξιολόγηση και χρησιμοποίηση των 
γεγονότων αυτών (πώς προκλήθηκαν, ποιά η αντίδραση σε αυτά, περαιτέρω 
συνέπειες) με απώτερο στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπιση δύσκολων 
καταστάσεων και προκλήσεων του μέλλοντος. Έτσι σαν στόχος των ενεργειών του 
εγκεφάλου φαίνεται να είναι η αποκόμιση γνώσης, νοήματος και εμπειρίας ώστε να 
μπορεί να ανταπεξέλθει σε δύσκολες, αντίξοες και απειλητικές μελλοντικές 
καταστάσεις.  
 
Ο Bar Yam είναι ένας από τους επιστήμονες που είχε κατά νού τα παραπάνω και 
είκαζε την ύπαρξη λειτουργικών υποδιαιρέσεων του εγκεφάλου στον ύπνο (1993), 
πρίν ακόμη αυτή αποδειχθεί πειραματικά (όταν διατύπωνε αυτές τις απόψεις, ήταν 
καθηγητής Μηχανικής στο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης). Σύμφωνα με αυτές, μέσω 
των διαφορετικών ομαδοποιήσεων κατά  την αποσύνδεση περιοχών του εγκεφάλου, ο 
ανθρώπινος εγκέφαλος θα μπορούσε θεωρητικά να γενικεύει τις εμπειρίες του και να 
απομονώνει από αυτές οπτικές που μπορεί να χρειαστούν ή και να επαναληφθούν σε 
διαφορετικά πλαίσια δράσης προκειμένου να αντιδράσει ορθά. Κατά τον ίδιο, το 
γεγονός του συνδυασμού οπτικών από προηγηθείσες εμπειρίες αποτελεί άμεσο 
αποτέλεσμα της επανασύνδεσης των εν μέρει απομονωμένων εγκεφαλικών περιοχών. 
  
Βασικά θεωρεί πως ο εγκέφαλος αποτελείται από προεγκατεστημένα αλλά και 
προσαρμοστικά τμήματα. Το φυσιολογικό προεγκατεστημένο (hardwired) νευρωνικό 
κύκλωμα (ύπαρξη συγκεκριμένου αριθμού αρκετών συνάψεων μεταξύ των νευρώνων 
που θα ήταν σταθερές) έχει σαν σκοπό τη μεταφορά και τη μετατροπή των 
εξωτερικών ερεθισμάτων στα προσαρμοστικά μέρη του συστήματος τα οποία 
αποτελούνται από νέες συνάψεις. Επομένως κατά την διάρκεια της εγρήγορσης στο 
δίκτυο εντυπώνονται διάφορα μοτίβα ενεργοποίησης. Κατά την διάρκεια του ύπνου 
που ακολουθεί το νευρωνικό δίκτυο υποδιαιρείται λειτουργικά εξασθενώντας την 
δύναμη των συνάψεων που βρίσκονται μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων. 



 

 

Δεδομένης της προσαρμοστικότητας του συστήματος κάποια από αυτά τα 
προσαρμοστικά μέρη θα μπορούσαν να ενισχυθούν και κάποια να εξασθενήσουν 
ακόμη και σε βαθμό διαγραφής. Επομένως μέσω κάποιου μηχανισμού επιλογής 
κάποιες συνάψεις τελικώς ενισχύονται (relearning) εις βάρος κάποιων άλλων. Η 
διαδικασία της επαναμάθησης θα πρέπει να ευοδώνει κυρίως τις εμπειρίες με τα 
μεγαλύτερα ίχνη (πιο σημαντικές, πιο πρόσφατες) καθώς και στις πιο διαφορετικές 
μνήμες. Εννοείται πως οι διάφορες αποκλίσεις σε επίπεδο μνημών καθώς και οι 
λεπτομέρειες αυτών διαγράφονται και οι συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών 
υποδιαιρέσεων εξασθενούνται. Μέσω της κατάστασης αυτής και της επακόλουθης 
επανασύνδεσης προσδίδεται στο σύστημα η ικανότητα να επανασυνδέει τα 
εντυπώματα με νέους τρόπους. 
 
Η άποψη αυτή, ειδικά για τον χρόνο που δημοσιοποιήθηκε (1993) φαίνεται πολύ 
πρωτοποριακή. Όντως κατά την εγρήγορση ο άνθρωπος αντιδρά τις περισσότερες των 
φορών στα διάφορα ερεθίσματα που δέχεται αντιδρά σχεδόν άμεσα. Οι αντιδράσεις 
του αν και άμεσες δεν είναι πανομοιότυπες με παρελθούσες αντιδράσεις είναι όμως 
ανάλογου τύπου και έχουν μια κοινή λογική, τη λογική της προσωπικότητας του 
καθενός. Η λογική δράσης προκύπτει από την σύγκριση όλων των ανάλογων 
δράσεων και αντιδράσεων του παρελθόντος. Αυτή φαίνεται να προέρχεται από ένα 
διαφορετικό τρόπο της λειτουργίας του εγκεφάλου το οποίο έχουμε κατά την ενύπνια 
κατάσταση, αυτόν της αποσύνδεσης. 
 
Τα στάδια του ύπνου κατά τον Bar-Yam αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα 
συνδεσιμότητας μεταξύ ομάδων νευρώνων όπου τα στάδια 3και 4 του ΝREM ύπνο να 
χαρακτηρίζονται από τον μεγαλύτερο βαθμό λειτουργικής αποσύνδεσης. 

7.4.2 Διαγραφή Ασήμαντων Πληροφοριών προς Αποφυγή 
Υπερφόρτωσης του Νευρικού συστήματος 

Ένας επιπρόσθετος λόγος που ώθησε τον Bar Yam να υποστηρίξει την ιδέα της 
αποσύνδεσης ήταν η ικανότητα επιδιόρθωσης του νευρικού συστήματος μέσω αυτής. 
 
Ως γνωστόν, το σύνολο των εμπειριών που διαθέτουμε δεν υπάρχει αποθηκευμένο 
και ταξινομημένο στον εγκέφαλο μας υπό μορφή βιβλιοθήκης. Φαίνεται όμως πως 
κάθε εμπειρία αποτελεί ένα μοτίβο (pattern) από διεγερμένους και μη νευρώνες. 
Προκειμένου να αναπαραχθεί το μοτίβο αυτό, άρα και η εμπειρία, απαιτείται τις 
περισσότερες φορές η επανείσοδος ενός μικρού τμήματος της εμπειρίας ή ακόμη και 
ένα μόνο στοιχείο που να παραπέμπει σε αυτή. Αυτό αποκαλείται ίχνος της 
ανάκτησης (basin of attraction). Έτσι, θεωρώντας έναν σταθερό περίπου αριθμό 
νευρώνων άρα και συγκεκριμένη ικανότητα αποθήκευσης για κάθε νέα αποτύπωση 
που θα λαμβάνει χώρα το μέγεθος του ίχνους κάθε παρελθούσας εμπειρίας θα 
περιορίζεται. Καθίσταται έτσι δυνατόν σε κάποιο σημείο τα εντυπώματα (imprints) 
να γίνουν τόσο πολλά και τα ίχνη τόσο μικρά που να χρειάζεται η επικάλυψη τους με 
άλλα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαστρεβλωμένες και παραποιημένες 
εμπειρίες. Όταν συμβαίνει αυτό το σύστημα έχει υπερφορτωθεί και αποτυγχάνει τον 
σκοπό του. Αυτό θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τις ιδέες του Hartley που θεωρούσε πως η 
ψύχωση προερχόταν από τον υπερβολικό βαθμό συσχετίσεων μεταξύ των εμπειριών. 
Το πρόβλημα που προκύπτει πλέον δεν είναι μόνο η αποτυχημένη ανάκληση των 
παρελθουσών εμπειριών αλλά και η είσοδος του συστήματος σε μία κατάσταση από 



 

 

την οποία δεν μπορεί να επανέλθει στην κατάσταση που βρισκόταν προ της 
υπερφόρτωσης.  
 
Από τα παραπάνω γίνεται σαφές πως θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός που θα 
αποτρέπει την συσσώρευση και την αλληλοεπικάλυψη των εμπειριών και συνεπώς 
την υπερφόρτωση του συστήματος. Άρα, προκειμένου να διαγραφούν κάποιες 
εμπειρίες και να παραμείνουν κάποιες άλλες πρέπει να γίνει μια επιλογή. Οι 
πληροφορίες επομένως πρέπει πρώτα να ταξινομηθούν σε βαθμό σημαντικότητας από 
το ίδιο το σύστημα. Μέσω του μοντέλου που περιγράφηκε στην γενίκευση της 
μνήμης κατά την αποσύνδεση παρατηρείται πως οι διαφορετικές ομαδοποιήσεις που 
προκύπτουν από τις βαθμιαίες αποσυνδέσεις οδηγούν σε εξασθένηση των συνάψεων 
μεταξύ των εκάστοτε υποδιαιρέσεων. Επιπρόσθετα εντός των υποδιαρέσεων οι 
ασήμαντες πληροφορίες οι και αυτές που αποκλίνουν ελάχιστα άλλων πρέπει να 
διαγράφονται και οι σημαντικές να διατηρούνται και να ενισχύονται. Έτσι σαν 
αντικειμενικός στόχος είναι να αυξηθεί το ίχνος κάποιων εμπειριών εις βάρος 
κάποιων άλλων. Έτσι αποφεύγεται η υπερφόρτωση του συστήματος η οποία θα είχε 
καταστροφικά αποτελέσματα.  

7.4.3 Υποδιαίρεση και Επαύξηση δυνατότητας Αποθήκευσης. 

Είναι σχεδόν γενικά αποδεκτό ότι η ικανότητα αποθήκευσης ενός νευρωνικού 
δικτύου αυξάνει με το βαθμό ενδοδιασυνδεσυμότητάς του (interconnectedness). Για 
ένα νευρωνικό δίκτυο (ΝΔ) όπου κάθε νευρώνας είναι συνδεδεμένος με όλους τους 
άλλους νευρώνες, ο αριθμός των υποστηριζόμενων αποτυπωμάτων που μπορούν να 
ανακτηθούν υπολογίζεται σε N και είναι ανάλογος του αριθμού των νευρώνων Ν με 
μία σταθερή αναλογικότητας α η οποία συνήθως εξαρτάται από τον εκάστοτε κανόνα 
αποτύπωσης (διασύνδεσης). Επομένως, όταν προστίθενται καινούργια αποτυπώματα 
είναι πιθανή η υπερφόρτωση του συστήματος με όλες τις συνέπειές της. Γενικότερα, 
θα μπορούσε  να ειπωθεί ότι η υποδιαίρεση εκ φύσεως καταλήγει σε ελάττωση της 
ικανότητας αποθήκευσης. Αν είναι έτσι ποιος ο λόγος περί αποσύνδεσης; Ένα πολύ 
διαφωτιστικό παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Bar-Yam για να καταδείξει τα οφέλη 
της υποδιαιρεμένης λειτουργίας του εγκεφάλου βασίζεται στην όραση μας. Η 
ολοκληρωμένη εικόνα που εμείς βλέπουμε κάθε στιγμή προκύπτει από τρείς κυρίως 
συνισταμένες: το χρώμα, το σχήμα και το μέγεθος. Η πληροφόρηση που λαμβάνουμε 
για κάθε μία από τις συνισταμένες αυτές (υποδιαιρέσεις) χαρτογραφείται (is mapped) 
σε διαφορετικό τμήμα του εγκεφάλου. Με έναν τέτοιο τρόπο λειτουργίας του 
συστήματος οι διαφορετικές εικόνες που μπορούν να αποθηκευτούν είναι ανάλογες 
προς τον αριθμό των χρωμάτων, των σχημάτων και των κινήσεων αΝ. Άν όμως 
θεωρήσουμε ότι μέσω της αποσύνδεσης οι περιοχές που προαναφέραμε 
ανεξαρτητοποιούνται μεταξύ τους τότε οι πιθανοί συνδυασμοί εικόνων που μπορούν 
να προκύψουν και να αποθηκευτούν είναι (N/3)3, όπου Ν ο συνολικός αριθμός 
νευρώνων και αΝ/3 ο αριθμός νευρώνων σε κάθε υποδιαίρεση. Συμπερασματικά, 
μέσω της υποδιαίρεσης η ουσιαστική δυνατότητα αποθήκευσης της πληροφορίας 
αυξάνεται εκθετικά και συγκεκριμένα υπολογίζεται στο (N/q)q για q υποδιαιρέσεις 
στην περιοχή του εγκεφάλου. 



 

 

7.5 Συμπεράσματα Αναφορικά με την Αποσύνδεση - 
Επανασύνδεση και τις Λειτουργίες που Πιθανά 
Εξυπηρετεί.  

Η αποσύνδεση και επανασύνδεση εγκεφαλικών περιοχών κατά την ενύπνια 
κατάσταση είχε υποτεθεί από τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον ύπνο προ 
πολλών ετών. Με το πέρασμα των χρόνων και την εξέλιξη των τεχνολογικών 
μεθόδων ανάλυσης των ηλεκτροεγκεφαλικών δεδομένων η θεωρία αυτή ενισχύθηκε 
και αποδείχθηκε πειραματικά πρό μερικών ετών. Μία τέτοια ικανότητα τόσο  
διαφορετικής οργάνωσης θα μπορούσε να σημαίνει ταυτόχρονα την ικανότητα 
επιτέλεσης διαφορετικών λειτουργιών και σκοπών. Η προσέγγιση του Bar-Yam 
προσδίδει στην διαφορετική αυτή οργάνωση το πλεονέκτημα της ικανότητας 
διαγραφής ασήμαντων πληροφοριών που αποκτήθηκαν κατά την εγρήγορση, την 
επαύξηση της δυνατότητας αποθήκευσης πληροφοριών στο σύστημα καθώς και την 
ικανότητα επανασύνδεσης με νέους τρόπους άρα και νέους τρόπους αντίδρασης. 
 

8 Σχόλια και Συμπεράσματα - Επαύξηση 
της Λειτουργικής Αυτονομίας. 

8.1 Η Απόρριψη του Μοντέλου Ενεργοποίησης-
Σύνθεσης. 

Παρότι ο Freud είχε προτείνει πρίν από πολλά χρόνια (1900) πως οι ονειρικές 
αναπαραστάσεις και το νοηματικό περιεχόμενο αυτών σχετίζεται με νοητικές 
λειτουργίες, η αδυναμία των νευροεπιστημόνων να τεκμηριώσουν επαρκώς τον 
συσχετισμό αυτό, δεδομένης της πολύ ιδιόρρυθμης φύσης των ονείρων, τους οδήγησε 
στην θεώρηση των ονείρων ως το αποτέλεσμα τυχαίας νευρωνικής δραστηριότητας 
κατά τον ύπνο (βλέπε 4.9.3 Μοντέλο της Ενεργοποίησης-Σύνθεσης τών J.Allan 
Hobson και Rombert Mc Carley) την οποία ο εγκέφαλος προσπαθεί να συγκεράσει 
δημιουργώντας μία ιστορία.  
 
Από την άλλη, μία πιο προσεκτική ανάλυση και προσέγγιση των ονειρικών 
αναπαραστάσεων καταδεικνύει την ανεπάρκεια του μοντέλου αυτού (Domhoff, 
2000b). Εκτεταμένες καταγραφές αναφορών από όνειρα δείχνουν πως μέσα σε αυτά, 
ενυπάρχει μεγάλη δόση πραγματικότητας και μία συνεχόμενη και συνεκτική 
δραστηριότητα (Foulkes, 1985 ; Domhoff, 2000a) κάτι που θεωρητικά είναι πολύ 
δύσκολο να συμβαίνει αν θεωρήσουμε τυχαία την εγκεφαλική δραστηριότητα που τα 
παράγει.  
 
Εδώ πρέπει να αναφερθεί και η μελέτη ονειρικών αναπαραστάσεων του Jouvet κατά 
την οποία προέκυψε πως η παράμετρος του χώρου παραμένει λανθάνουσα στο 
ονειρικό σκηνικό για διάστημα 6-7 ημερών και υπεισέρχεται αμέσως μετά γεγονός 
που υποστηρίζει την ύπαρξη οργάνωσης στις ονειρικές αναπαραστάσεις. 
 
Επιπρόσθετα, υπάρχουν εργασίες που υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός του στελέχους 
ο οποίος θεωρείται πολύ βασικός στην παραγωγή των ονείρων βάσει του παραπάνω 



 

 

μοντέλου, τελικώς δεν θεωρείται αυτός απαραίτητος αλλά κάποιες περιοχές του 
πρόσθιου εγκεφάλου (Solms 1997, 2000).  
 
Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να λησμονούμε το γεγονός πως  ο ανθρώπινος οργανισμός 
στην βρεφική ηλικία (φάση ανάπτυξης και ωρίμανσης) αφιερώνει κατά μέσο όρο το 
50% περίπου του ύπνου του στον παράδοξο ύπνο (και στα όνειρα που τον 
πλαισιώνουν) ενώ κατόπιν το ποσοστό αυτό σταδιακά μειώνεται στο 20-25%. 
 
Τέλος, αν τα όνειρα δεν εξυπηρετούν κάποια λειτουργία δεν θα υπήρχε κάποιος λόγος 
να επιλεχθούν και να διατηρηθούν κατά την εξέλιξη των ειδών αλλά και να 
πλαισιώνουν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της ενύπνιας κατάστασης. Σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις άλλωστε του Jouvet (4.3) η εμφάνιση του παράδοξου ύπνου κατά την 
διάρκεια της εξέλιξης των ειδών συμβαδίζει με την εμφάνιση της ομοιοθερμίας κατά 
την οποία όμως περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η ικανότητα νευρογέννεσης.  

8.2  Η Συνέργεια και ο Κοινός σκοπός των Δύο 
Φάσεων του Ύπνου. 

Όπως παρατηρήθηκε από τις πειραματικές μελέτες ανάλυσης των  
ηλεκτροεγκεφαλογραφικών δεδομένων, με την χρήση μη γραμμικών τεχνικών, κατά 
τον NREM ύπνο παρατηρείται μια αποσύνδεση της μεταξύ λειτουργικότητας των δύο 
ημισφαιρίων. Όπως φαίνεται από τα αντίστοιχο σχεδιάγραμμα (βλέπε εικόνα 32) η 
αποσύνδεση ξεκινά με την είσοδο στην δεύτερη NREM φάση, κατόπιν ο βαθμός 
αποσύνδεσης μεγαλώνει κατά την διάρκεια εξέλιξης του NREM και, γίνεται μέγιστος 
ακριβώς πριν την έναρξη της κάθε REM περιόδου όταν δηλαδή γίνεται μέγιστο και το 
βάθος του ύπνου. Κατόπιν υφίσταται επανασύνδεση των δύο ημισφαιρίων και έτσι ο 
ένας κύκλος ύπνου ολοκληρώνεται και ξεκινά ένας δεύτερος με τον ίδιο τρόπο. Αυτό 
που επομένως βασικά προκύπτει είναι πως κατά την διάρκεια εξέλιξης του ύπνου 
προκύπτουν κυκλικά, διαφορετικές ομαδοποιήσεις περιοχών μέσω αποσύνδεσης και 
επανασύνδεσης των ήδη υπαρχόντων. Αυτές, δεδομένου ότι διαφοροποιούν σε 
μεγάλο βαθμό την οργάνωση του νευρικού συστήματος, θεωρούμε πως αποτελούν 
μία νέα συνισταμένη του οργανωσιακού υπόβαθρου των νέων λειτουργιών που 
λαμβάνουν χώρα σε κάθε κύκλο.  
 
Επομένως πλέον υποστηρίζουμε πως ο μέγιστος βαθμός αποσύνδεσης (κατά το 
στάδιο 4) αποτελεί βασική προυπόθεση για την έναρξη των ζωηρών ονειρικών 
αναπαραστάσεων του παράδοξου ύπνου και γενικά τις διεργασίες που επιτελούνται 
κατά τον NREM ύπνο ως προαπαιτούμενες για την διεκπεραίωση των λειτουργιών 
του παράδοξου ύπνου, σε ένα επίπεδο πέραν του ενεργειακού που εδώ και πολλά 
χρόνια είχε επισημάνει ο Jouvet. Αυτός πρέπει να είναι και ο λόγος που όταν τελικά 
επέλθει ο ύπνος μετά από μιά μεγάλη περίοδο αποστέρησης, το άτομο εισέρχεται 
ταχέως στο στάδιο 4 του ΝREM και παραμένει εκεί για αρκετές ώρες, εις βάρος των 
άλλων σταδίων και σε δεύτερο χρόνο ο οργανισμός αναπληρώνει την έλλειψη REM 
ύπνου. 
 
Θεωρούμε επομένως πως η ομαλή διεξαγωγή του REM ύπνου προυποθέτει την 
προετοιμασία από το NREM στάδιο και μάλιστα όχι μόνο σε ενεργειακό επίπεδο. Η 
προετοιμασία αυτή αφορά στις διαφορετικές λειτουργικές ομαδοποιήσεις περιοχών οι 
οποίες προσβλέπουν στην επιτέλεση λειτουργιών οι οποίες πρέπει να 



 

 

ολοκληρώνονται στην δεύτερη φάση του ύπνου. Επομένως, δεν υποστηρίζουμε σε 
καμία περίπτωση την άποψη πως οι δύο φάσεις εξυπηρετούν διαφορετικές 
λειτουργίες οι οποίες δεν συσχετίζονται μεταξύ τους.  Αντιθέτως, υποστηρίζουμε πως 
εξυπηρετούν τον ίδιο σκοπό σε βήματα δύο φάσεων τα οποία συσχετίζονται άμεσα 
μεταξύ τους και διαδέχονται το ένα το άλλο όχι μόνο χρονικά αλλά και λειτουργικά, 
σε επαναλαμβανόμενη βάση. Επομένως οι δύο φάσεις δρούν συνεργικά και ο σκοπός 
τους φαίνεται να είναι κοινός και να επιτελείται σταδιακά. 
 
Άλλο ένα ενδιαφέρον σημείο που ισχυροποιεί τη θέση αυτή, είναι πως η αναλογία 
του REM ύπνου σε σχέση με τον συνολικό χρόνο ύπνου είναι σχετικά σταθερή ακόμη 
και σε ζώα με μεγάλες διαφορές στο συνολικό χρόνο που αφιερώνουν στον ύπνο 
τους. Έτσι, το ποντίκι μπορεί να κοιμάται περισσότερο από τον ελέφαντα αλλά και τα 
δύο ζώα αφιερώνουν την ίδια σχεδόν αναλογία του συνολικού τους ύπνου στο REM 
στάδιο (Savage V, West G 2008). Η διατήρηση σταθερής αναλογίας του REM επί του 
συνολικού ύπνου, άρα και επί της NREM φάσης, συνηγορεί υπέρ της διαχείρισης 
δεδομένων που έχουν φιλτραριστεί στην προηγηθείσα φάση. 
 
Η διαπίστωση αυτή (περί συνέργειας των δύο φάσεων) γίνεται καθότι οι 
παρατήρησεις των επιστημόνων όσον αφορά στα διαφορετικά χαρακτηριστικά των 
δύο φάσεων (όπως οι οφθαλμικές κινήσεις, η μυική ατονία, οι διαφορετικές 
ενεργειακές ανάγκες του κάθε σταδίου και τα διαφορετικά ευρήματα στο ΗΕΓ τους) 
οδήγησε στην διαφοροποίηση των δύο φάσεων και στις ιδιαίτερες λειτουργίες που 
αυτές πιθανόν επιτελούν, ξεχωριστά η κάθε μία από την άλλη.  

8.3 Αποσυνδέσεις και Ομαδοποιήσεις Εγκεφαλικών 
Περιοχών 

Έχοντας προσδιορίσει σε κάποιο βαθμό τις διαφορετικές ομαδοποιήσεις των 
εγκεφαλικών περιοχών κατά την διάρκεια του ύπνου υποθέτουμε πως αυτές 
προσβλέπουν σε διαφορετικές λειτουργίες και σύμφωνα με τα παραπάνω, λειτουργίες 
που  προσβλέπουν τελικώς στον ίδιο σκοπό. 
        
Η αποσύνδεση όπως προαναφέρθηκε σύμφωνα με τον Bar-Yam θεωρείται πως είναι ο 
τρόπος με τον οποίο εξυπηρετούνται διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες όπως η 
διαγραφή των άχρηστων πληροφοριών και η αποφυγή υπερφόρτωσης του νευρικού 
συστήματος, η δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλου όγκου νέων πληροφοριών καθώς 
και η γενικοποίηση της μνήμης, λειτουργίες που φαίνονται να επιτελούνται κατά την 
εξέλιξη της NREM φάσης ύπνου. Επομένως αν υποθέσουμε ότι κατά τον NREM ύπνο 
έχουμε αποσύνδεση εγκεφαλικών περιοχών οι οποίες δημιουργούν τις αναγκαίες 
προϋποθέσεις για τις λειτουργίες που προαναφέραμε θα πρέπει η οποιαδήποτε 
(εκάστοτε) διαμόρφωση (διαγραφή ή ενδυνάμωση ή καινούρια είσοδος) να 
παγιώνεται με κάποιο τρόπο στο εκάστοτε υπάρχων νευρικό σύστημα (οργάνωση  
διαμόρφωση καινούργιας οργάνωσης). Ο τρόπος για να συντελεστεί αυτή η παγίωση 
των φιλτραρισμένων νέων πληροφοριών στις ήδη υπάρχουσες φαίνεται να είναι 
(βάσει θεωρητικού και λογικού συνδυασμού των παραπάνω) ο παράδοξος ύπνος και 
συγκεκριμένα, τα όνειρα που τον πλαισιώνουν. 



 

 

8.4 Η Ανάδυση της Ονειρικής Συνείδησης. 

Όπως παρατηρήθηκε από το πείραμα με το διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό αλλά 
και την ανάλυση του ΗΕΓ με μη γραμμικές μεθόδους, κατά την είσοδο στο βαθύ 
ύπνο παρατηρείται λειτουργική αποσύνδεση των διαφόρων εγκεφαλικών περιοχών 
και διαφορετικές λειτουργικές ομαδοποιήσεις αυτών. Η κατάσταση αυτή θεωρείται 
υπεύθυνη για το γεγονός ότι η συνείδηση στα στάδια αυτά καθίσταται θολή ή και 
απούσα. Κατά την REM φάση όμως, παρατηρείται η ανάδυση της ονειρικής 
συνείδησης η οποία διαφέρει σαφώς ποιοτικά από την συνείδηση της εγρήγορσης και 
σίγουρα από αυτήν που μπορεί να υπάρχει κατά το στάδιο NREM.  
 
Tο διαφορετικό αυτό είδος συνείδησης προκύπτει από την μεταβολή διάφορων 
συνιστωσών: 
 

 Η εγκεφαλική μεταβολική δραστηριότητα και αιματική ροή αυξάνει σε σχέση 
με εκείνη της φάσης NREM και μάλιστα ομοιάζει με αυτήν της εγρήγορσης 

και κάποιες φορές μπορεί και να την ξεπερνάει (Maquet, P.1995, 2000). 
 

 Παρατηρείται αδρανοποίηση και υπολειτουργία κάποιων περιοχών και 
κυττάρων (όπως ο μετωπιαίος φλοιός και τα REM-off κύτταρα) του 
εγκεφάλου αλλά και υπερλειτουργία κάποιων άλλων (όπως ο αμυδγαλοειδής 
πυρήνας και REM-on κύτταρα) (βλέπε ενότητα 4.4.2).  

 
 Σε επίπεδο νευροτροποποιητών παρατηρούνται, ειδικά κατά την μετάβαση 

από την ΝREM στην REM φάση, χαμηλές συγκεντρώσεις νοραδρεναλίνης και 
σεροτονίνης  ενώ αυτές της ακετυλοχολίνης αρχίζουν να αυξάνονται, 
φτάνοντας ακόμη και σε διπλάσιες τιμές απο αυτές της εγρήγορσης σε κάποια 
μέρη του εγκεφάλου 

 
 Μετά αρκετό χρόνο από την έναρξη της κάθε περιόδου REM, οι REM on 

νευρώνες που προαναφέραμε, καθίστανται ενεργοί απελευθερώνοντας  τους 
νευρομεταβιβαστές νορεπινεφρίνη και σεροτονίνη των οποίων η δράση 
αντιτίθεται στην δράση της ακετυλοχολίνης καταστέλλοντας την έντονη 
δραστηριότητα που παρατηρείται στην φάση αυτή (4.2.3). 

 Εύρεση γ συχνότητας ταλαντώσεων (4.2.3.1) κατά τον REM ύπνο. Έτσι, ενώ  
το ΗΕΓ μοιάζει αρκετά με αυτό της εγρήγορσης και για αυτό τον λόγο 
καλείται και «αποσυγχρονισμένος ύπνος» έχουμε και την εύρεση γ 
συχνότητας η οποία φαίνεται πως αναπαριστά έναν συγχρονισμό στην 
νευρωνική δραστηριότητα. Επομένως, κατά τη διάρκεια της φλοιικής 
εγρήγορσης που συμβαίνει στον ονειρικό ύπνο, οι συγχρονισμένες γ 
ταλαντώσεις φαίνεται να αντανακλούν το “δέσιμο” της νευρωνικής 
δραστηριότητας με αποτέλεσμα τις εσωτερικά παραγώμενες αντιληπτικές και 

γνωστικές εμπειρίες (Siegel, 2002 ; Llinas, Ribary, 1993 ; Gross, 
Gotman, 1999). 

 Έχοντας όμως υπόψιν τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από διαφορετικές 
τεχνικές ανάλυσης του ΗΕΓ (βλέπε ενότητα 7.3) άλλος ένας καθοριστικός 



 

 

παράγοντας της ύπαρξης αυτού του είδους συνείδησης είναι η αύξηση της 
λειτουργικής συνδεσιμότητας μεταξύ των ημισφαρίων αλλά και των 
προγούμενα απομονομένων λειτουργικά εγκεφαλικών περιοχών (από την 
φάση NREM που προηγήθηκε).  

 
 Λειτουργική απομόνωση πρόσθιων  και οπίσθιων φλοιωδών περιοχών (βλέπε 

ενότητα 7.3). 
 

Όλες αυτές οι μεταβολές στον τρόπο λειτουργίας του νευρικού συστήματος θεωρούμε 
ότι αποτελούν το νευροφυσιολογικό οργανωσιακό υπόβαθρο που υποστηρίζει την 
ανάδυση της ονειρικής συνείδησης κατά την REM φάση της οποίας τα 
χαρακτηριστικά έχουμε προαναφέρει και η οποία στην φάση NREM θεωρείται θολή 
ή και απούσα. 
 
Όσον αφορά τις δύο εργασίες που χρησιμοποίησαν μη γραμμικές τεχνικές ανάλυσης 
των ΗΕΓ δεδομένων καταγράφηκε ο μέσος όρος τιμών λειτουργικής συνδεσιμότητας 
μεταξύ των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Παρά ταύτα παρατηρείται μία πτωτική τάση 
των μέσων τιμών της παραμέτρου αυτής κατά την είσοδο στα στάδια 2, 3 και 4 και 
μία μεγάλη τιμή στο στάδιο REM χωρίς να γνωρίζουμε αν μεταβάλλεται προοδευτικά 
με το χρόνο ή αλλάζει απότομα από στάδιο σε στάδιο. Εδώ υποθέτουμε την 
μεταβαλλόμενη με τον χρόνο λειτουργική συνδεσιμότητα σαν πιο κατάλληλη για την 
διεκπεραίωση των πολλαπλών, όπως διαφαίνεται, αποστολών του ύπνου αλλά και 
θεωρούμε πως θα μπορούσε να αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την παραγωγή της 
ονειρικής συνείδησης και ότι αυτή εξυπηρετεί.

8.5 Μια Νέα Θεώρηση της Λειτουργίας των Ονείρων 

Στο κεφάλαιο 8.1 παρατέθηκαν οι λόγοι για τους οποίους αμφισβητούμε έντονα την 
θεώρηση των ονείρων ως το αποτέλεσμα τυχαίας νευρωνικής δραστηριότητας κατά 
τον ύπνο. Αντιθέτως, στα όνειρα δίνουμε μια καθαρά λειτουργική υπόσταση και σε 
καμία περίπτωση δεν τα θεωρούμε παραπροϊόν της γενικότερης εγκεφαλικής 
λειτουργίας κατά τον ύπνο. Εξάλλου, ακόμη και σε μία καθαρά εξελικτική οπτική του 
θέματος, δεν θα είχε κανένα νόημα να αφιερώνουμε το 7% της ζωής μας σε ονειρικές 
‘αναπαραστάσεις’ άνευ καμίας λειτουργικής και ουσιαστικής σημασίας. 
 
Από την άλλη, αν τελικώς δεχθούμε την λειτουργικότητα του ονείρου θα πρέπει να 
απαντήσουμε και στο ερώτημα σχετικά με την μέχρι στιγμής αδυναμία 
αντικειμενικού προσδιορισμού των ιδιόρρυθμων και περίεργων αναπαραστάσεων του 
ονείρου.  
 
Πρώτος περιοριστικός παράγοντας όσον αφορά τον προσδιορισμό των 
αναπαραστάσεων αυτών είναι ότι η συνείδησή μας κατά τη διάρκεια του ονείρου 
είναι διαφορετική συγκριτικά με τη συνείδηση μας όταν ξυπνάμε το πρωί. Οι 
επιστήμονες που ασχολούνται με τον ύπνο άργησαν να αποδεχθούν την ιδέα ότι στον 
ύπνο υπάρχει συνείδηση. Η ιδέα αυτή παγιώθηκε μετά από εργασίες του Hobson o 
οποίος μίλησε για συνειδητές εμπειρίες κατά την διάρκεια του ύπνου και προσδιόρισε 
σε κάποιο βαθμό και τα χαρακτηριστικά αυτών τα οποία τις διαφοροποιούν ποιοτικά 
από αυτές της εγρήγορσης. Έτσι εμείς θεωρούμε ως όνειρο μόνο τα ονειρικά 
αποσπάσματα που θυμόμαστε όταν ξυπνάμε με την συνείδηση που έχουμε κατά την 



 

 

εγρήγορση. Η πραγματική όμως διάσταση του ονείρου πρέπει να θεωρηθεί αυτή που 
λαμβάνει χώρα στον ύπνο μας και που βιώνουμε με την ονειρική συνείδηση και όχι 
με αυτή που πιθανά ανασυνθέτουμε με την συνείδηση της εγρήγορσης και που για 
κάποιους λόγους ο εγκέφαλός μας ίσως εσκεμμένα μας αποκρύπτει. Επομένως, το 
ερώτημα είναι πώς θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε τη λειτουργικότητα ενός 
γεγονότος για το οποίο δεν έχουμε πλήρη επίγνωση δεδομένου του ότι το ποιόν της 
συνείδησης μας όταν ονειρευόμαστε και όταν βρισκόμαστε σε εγρήγορση είναι 
διαφορετικό; 
 
Δεύτερος περιοριστικός παράγοντας είναι ότι η περιγραφή ενός ονείρου αλλά και η 
πηγή προέλευσης του εκάστοτε ονείρου παίζουν σημαντικό (καθοριστικό) ρόλο στην 
ερμηνεία του, δηλ. στη λειτουργικότητά του αναφορικά με τις υποκείμενες διεργασίες 
μάθησης και της αφαιρετικότητας που προσδίδουν στη μνήμη του ατόμου. Άρα, επί 
της ουσίας ο δεύτερος περιοριστικός παράγοντας είναι η υποκειμενικότητα του 
ονείρου ανάλογα με αυτόν που το βιώνει. Έτσι πχ η παρουσία σκύλων συνεχώς στα 
όνειρα κάποιου που φοβάται τα σκυλιά προκαλεί την ανάδυση συναισθημάτων 
άγχους και φόβου ενώ για κάποιον φίλο ή και λάτρη των σκύλων μπορεί να επιφέρει 
συναισθήματα αγάπης, φροντίδας και θαλπωρής. Η παραπάνω άποψη είναι σύμφωνη 
με την γνώμη του Αρτεμίδωρου ο οποίος θεωρούσε το κάθε όνειρο αυστηρά ιδιαίτερο 
και προσωπικό. Τα όνειρα φαίνεται πως προκύπτουν από τις παρελθούσες εμπειρίες 
του κάθε ατόμου οι οποίες προφανώς για τον καθένα είναι διαφορετικές. Αλλά ακόμη 
και ανάλογες εμπειρίες μεταξύ διαφορετικών ατόμων δεν αξιολογούνται το ίδιο από 
τον καθένα και δεν προσδίδουν θεωρητικώς τελικά το ίδιο όνειρο. Ακόμη και η 
δημιουργία του κάθε ονείρου χρησιμοποιεί καταστάσεις, εικόνες και πρόσωπα που 
ξεπηδούν από τα προσωπικά βιώματα του καθενός. 
 
Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονούμε το γενετικό συστατικό των ονείρων (4.5.2.3) 
όπως καταγράφεται από τον Jouvet.  Όπως έδειξαν καταγραφές της ονειρικής 
εγκεφαλικής δραστηριότητας μέσω του ΗΕΓ και των ταχέων οφθαλμικών κινήσεων 
(REM) μέσω του ΗΜΓ, οι κυματομορφές (μοτίβα κυμάτων) που παρατηρούνται 
μεταξύ ατόμων της ίδιας γενιάς ποντικιών ή μεταξύ ανθρώπων μονοζυγωτών διδύμων 
(διδύμων που διαθέτουν ίδιο DNA) κατά τη διάρκεια των ονείρων είναι όμοιες. Αυτό 
θεωρητικά σημαίνει ότι υπάρχει ένα γενετικό συστατικό στα όνειρα και ότι αυτά 
αποτελούν πεδίο έκφρασης της γενετικής μνήμης κάθε ατόμου (Jouvet, 1993). 
 
Αρχικώς, έχοντας σαν βασικό επιχείρημα τις παρατηρήσεις του Michel Jouvet πως η 
εμφάνιση του παράδοξου ύπνου κατά την διάρκεια της εξέλιξης συμβαδίζει με την 
εμφάνιση της ομοιοθερμίας κατά την οποία περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό η 
ικανότητα νευρογέννεσης, θεωρούμε ότι οι ονειρικές αναπαραστάσεις 
υποκατέστησαν εξελικτικά τα οφέλη της ικανότητας νευρογέννεσης. Έτσι τα όνειρα, 
ως εξέχων χαρακτηριστικό του παράδοξου ύπνου, φαίνεται να έχουν κάποια σχέση με 
την ικανότητα αναδιοργάνωσης των πληροφοριών στον εγκέφαλο, δηλαδή με τις 
διαδικασίες της μάθησης και της αφομοίωσης και γενικά την ικανότητα του νευρικού 
συστήματος να αναδιοργανώνεται και να προσαρμόζεται σε νέα δεδομένα και 
καταστάσεις.  
 
Επίσης, όσον αφορά στην πληροφόρηση του νευρικού μας συστήματος προς 
απόκτηση συνείδησης στο στάδιο αυτό (είσοδος), πιθανότατα προέρχεται (δεδομένου 
του ότι τα μεχρι τώρα δεδομένα υποστηρίζουν την πλήρη αποκοπή της 
πληροφόρησης από το περιβάλλον) από συνυπάρχουσες πληροφορίες (contextual 



 

 

information) που φαίνεται να είναι προσδοκίες, κίνητρα, φόβοι που πηγάζουν από 
παρελθούσες εμπειρίες του κάθε ατόμου. Σαν αποτέλεσμα το περιεχόμενο των 
ονείρων φαίνεται να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους φόβους μας, τα θέλω μας 
αλλά και τις προσδοκίες μας (La Berge, 1985, 1990). Δηλαδή, να είναι το 
αποτέλεσμα προηγηθέντων νοητικών καταστάσεων που για κάποιο λόγο φαίνεται 
πως χρειάζονται να προβληθούν και να επεξεργαστούν και σε δεύτερο χρόνο. 
 
Επιπρόσθετα, στα όνειρα και γενικότερα στον παράδοξο ύπνο αποδίδεται η 
λειτουργία παγίωσης των νέων πληροφοριών (συναισθηματικά φορτισμένων 
σύμφωνα με το 6.2.4) στις ήδη υπάρχουσες, διεργασία που έχει ήδη προετοιμαστεί με 
το φιλτράρισμα των χρήσιμων πληροφοριών στην NREM φάση και την διαγραφή των 
άχρηστων, αν δεχθούμε ως σωστές τις θεωρήσεις του Bar-Yam για τα οφέλη της 
εγκεφαλικής λειτουργίας που απορρέουν από την ικανότητα των εγκεφαλικών 
περιοχών να αποσυνδέονται. Μέσω των διαφορετικών ομαδοποιήσεων κατά την 
αποσύνδεση περιοχών του εγκεφάλου, ο ανθρώπινος εγκέφαλος θα μπορούσε 
θεωρητικά να γενικεύει τις εμπειρίες του και να απομονώνει από αυτές οπτικές που 
μπορεί να χρειαστούν ή και να επαναληφθούν σε διαφορετικά πλαίσια δράσης 
προκειμένου να αντιδράσει ορθά (7.4.1). Το γεγονός αυτό επομένως, ενδυναμώνει 
την ικανότητα του οργανισμού να ανταπεξέλθει σε νέου τύπου αλλήλεπιδράσεις με το 
περιβάλλον του. 
 
Επίσης, δεδομένα από νευροαπεικονιστικές μελέτες με PET (positron emission 
tomography) υποστηρίζουν πως όταν φανταζόμαστε κάτι, οπτικής φύσεως, ο οπτικός 
μας φλοιός ενεργοποιείται (Kastner et al, 1999). Παρομοίως όταν σκεφτόμαστε τις 
κινήσεις ενός επαναλαμβανόμενου κινητικού έργου η δραστηριότητα στον κινητικό 
φλοιό που σχετίζεται με την παραγματοποίηση αυτού του κινητικού έργου, 
αυξάνεται. Άρα, ορισμένες εγκεφαλικές περιοχές ενεργοποιούνται όχι μόνο από μια 
δραστηριότητα αλλά και από την σκέψη της δραστηριότητας αυτής (mirror neurons), 
πράγμα που προσδίδει στις ονειρικές αναπαραστάσεις τον ρόλο της εξάσκησης του 
εγκεφάλου. Εδώ πρέπει επίσης να αναφερθεί η θεωρία της εξομοίωσης-απειλής 
(Revonsuo, 2000) η οποία εικάζει πως τα όνειρα επιτρέπουν την πρόβα απειλητικών 
σεναρίων με σκοπό να προτοιμάσουν ένα άτομο για τις απειλές της πραγματικής 
ζωής.  
 
Συνολικά. απώτερος σκοπός των ονείρων, σύμφωνα με όλα όσα προαναφέρθηκαν, 
φαίνεται να είναι η ολοκλήρωση της προετοιμασίας του νευρικού μας συστήματος να 
αποδεχθεί κάποιες καταστάσεις του παρελθόντος και να τις αντιμετωπίσει ή και να 
συμβιώσει με αυτές. Αυτές γενικά φαίνεται ότι προκάλεσαν (ή και προκαλούν) 
ξάφνιασμα ή και απειλή όταν τις βιώσαμε καθώς και την εμφάνιση πολύ έντονων 
συναισθημάτων (δυστυχώς πολλές φορές αρνητικών) με τάση αποσταθεροποίησης 
της ομαλής λειτουργίας του νευρικού μας συστήματος. Αρνητικές καταστάσεις τις 
οποίες δεν μπορούμε πάντα να αποδεχθούμε και να ελέγξουμε με αποτέλεσμα να 
οδηγούμαστε στην στεναχώρια, την απόγνωση και πολλές φορές το αδιέξοδο. Ο  
σκοπός τους δηλαδή, φαίνεται να είναι η επιτυχής αντιμετώπιση κάποιων 
καταστάσεων είτε του παρελθόντος είτε του μέλλοντος, τις οποίες το νευρικό μας 
σύστημα φαίνεται ανώριμο και απροετοίμαστο να ξεπεράσει «ανώδυνα», λόγω 
έλλειψης παρελθούσων ανάλογων εμπειριών. Δεν πρόκειται για τίποτε άλλο παρά για 
έναν διορθωτικό μηχανισμό που επιδιώκει να καλιμπράρει τις πιθανές στρεβλώσεις 
που έχει δεχθεί (ή θα δεχθεί) το νευρικό μας σύστημα λόγω ισχυρών αλλά και 
διαφορετικών ποιοτικά ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, με απώτερο σκοπό να μην 



 

 

προκύψει βλάβη. Αναφέρεται σαν παράδειγμα το πείραμα του Jouvet με τις γάτες, οι 
οποίες μέσα στο όνειρο τους πάλευαν με φανταστικούς εχθρούς και κυνηγούσαν τα 
θύματα τους και οι οποίες εικάζεται πως σε ανάλογα περιστατικά του πραγματικού 
χρόνου θα είναι ικανές να ανταπεξέλθουν σε ανάλογες καταστάσεις όντας πλέον 
«προπονημένες» σε φανταστικό χρόνο. Η προετοιμασία δεν είναι κατά ανάγκη 
απαραίτητο να συμβαίνει μόνο στο επίπεδο των κινητικών δεξιοτήτων αλλά μπορεί 
να συμβαίνει κάλλιστα και σε επίπεδο συναισθημάτων φόβου, πανικού και έντασης 
αλλά και σε επίπεδο νόησης. Αυτό που ουσιαστικά θεωρούμε πως επιτελούν τα 
όνειρα σε συνδυασμό πάντα με την προεργασία της φάσης NREM είναι η επαύξηση 
της ποικιλίας τρόπων αντίδρασης του συστήματος προκειμένου να ανταπεξέλθει στις 
αντιξοότητες του παρελθόντος και του μέλλοντος και και να προσαρμοστεί ομαλά σε 
αυτές. 
 
Οι περίεργες επομένως ονειρικές αναπαραστάσεις, που πολλές φορές φαίνονται χωρίς 
λογική και νόημα, θεωρούμε πως αποτελούν τον τρόπο με τον οποίο το νευρικό μας 
σύστημα προσπαθεί, κατά την φάση αναδιοργάνωσης του, να αντιμετωπίσει τις 
ενδεχόμενες αστάθειες που δύνανται να προκαλέσουν τα συμβάντα της εγρήγορσης 
και του παρέχουν τη δυνατότητα να επανέλθει σε μια φάση δυναμικής ισορροπίας. 
Με την ίδια λογική, οι εφιάλτες αποτελούν μιά προσπάθεια του αμυντικού 
συστήματος να αντιμετωπίσει εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που προκύπτουν από 
άσχημα βιώματα και πράξεις που λαμβάνουν χώρα κατά την εγρήγορση μας. 
Αναφέρουμε σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα από την μεριά της ομοιοπαθητικής 
εκείνον τον τύπο ασθενούς που βιώνει πολύ συχνά εφιάλτες  (Stramonium) και που 
στην καθημερινότητα του οι αντιδράσεις του σε εξωτερικά ερεθίσματα είναι 
υπερβολικές, βίαιες και επιθετικές και φαίνεται να προκύπτουν από ένα ενυπάρχων 
αίσθημα αόριστης απειλής. Εφιάλτες άλλωστε μπορεί ο καθένας μας να βιώσει μετά 
από θέα δυσάρεστων συμβάντων ή μετά από παρακολούθηση ταινιών θρίλερ. 
Επομένως τα όνειρα αποτελούν την προσπάθεια του νευρικού μας συστήματος να 
επιλύσει σε δεύτερο χρόνο τα άλυτα προβλήματα της καθημερινότητας ή τις 
ενδεχόμενες απειλές του μέλλοντος.   
 
Αυτή η προσέγγιση, μέσα από την πρακτική εξάσκηση της ομοιοπαθητικής 
επιβεβαιώνεται σε μεγάλο βαθμό. Έτσι άτομα που εμφανίζουν εικόνα ενός 
φαρμάκου, φαίνεται να έχουν αντιστοιχία θεματολογίας και στα όνειρά τους. Σαν 
παράδειγμα ο ασθενής που χρειάζεται αγωγή με nux vomica  αποτελεί συνήθως ένα 
άτομο φιλόδοξο, ανταγωνιστικό, τελειομανές και εργασιομανές, νευρικό και 
οξύθυμο, με έφεση προς τις τονωτικές και διεγερτικές ουσίες. Το άτομο αυτό 
αναλαμβάνει τις περισσότερες φορές σοβαρές ευθύνες και υποχρεώσεις στον 
εργασιακό του χώρο και κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να ανταπεξέλθει και 
να ξεχωρίσει. Η materia  medica  αναφέρει πως τα άτομα αυτά βλέπουν συχνά όνειρα 
αγχωτικά όπως ότι τα κυνηγούν σκυλιά ή ότι κάτι άσχημο θα συμβεί δηλαδή 
καταστάσεις που προκαλούν άγχος και απαιτούν αυξημένη εγρήγορση. Πρόκειται 
λοιπόν για μια μεταφορά από την πραγματική στην ονειρική ζωή με πιθανότερο 
σκοπό την επιτυχή αντιμετώπιση των καταστάσεων άγχους που έχει κατακλύσει την 
ζωή τους μέσω προετοιμασίας του νευρικού τους συστήματος.  
 
Συνολικά, η τοποθέτηση μας όσον αφορά τις λειτουργίες που πιθανόν 
εξυπηρετούνται από τα όνειρα φαίνεται πως βρίσκεται εγγύτερα στην άποψη του 
Jouvet ο οποίος θεωρούσε πως αποτελούν τον τρόπο επαναπρογραμματισμού της 
εγκεφαλικής λειτουργίας. 



 

 

8.6 Ύπνος  και Ομοιοπαθητική 

Έχοντας αναλύσει στην εργασία αυτή τις τρέχουσες προσεγγίσεις των επιστημόνων 
όσον αφορά στο θέμα του ύπνου πρέπει πλέον να παραθέσουμε και να συγκρίνουμε 
αυτές με την άποψη της Ομοιοπαθητικής, όπως αυτή μεταφέρεται από τα βιβλία και 
τις παραδόσεις του Γεωργίου Βυθούλκα, η οποία έχει διατυπωθεί εδώ και πολλά 
χρόνια και θεωρούταν ξεχωριστή, πρωτότυπη, ανατρεπτική για την εποχή της και 
αρκετά μεταφυσική, άρα και αμφισβητήσιμη, δεδομένου του ότι δεν μπορούσε να 
υποστηριχθεί από τα επιστημονικά δεδομένα της εποχής της και του ότι στηρίζεται 
κυρίως σε δεδομένα εμπειρικής παρατήρησης. 

8.6.1 Ύπνος - Ενεργητική Κατάσταση Υψίστης Σημασίας 

Πρωτίστως, θεωρείται ορθό και πολύ βασικό το γεγονός πως ο ύπνος δεν θεωρείται 
απλά μία παθητική κατάσταση η οποία μας προσφέρει απλώς ξεκούραση αλλά μια 
ενεργητική διεργασία κατά την οποία λαμβάνουν χώρα οι αναγκαίες επιδιορθώσεις 
και αναπροσαρμογές ώστε ο οργανισμός να αναζωογονηθεί και να μπορέσει 
συνεχίσει την λειτουργία του. Ο ύπνος αιτιολογημένα πλέον θεωρείται μία διεργασία 
υψίστης σημασίας για την ομαλή λειτουργία του ανθρώπινου συστήματος στο 
πέρασμα του χρόνου και σαφέστατα αποτελεί συνολικά έναν επιδιορθωτικό 
μηχανισμό (βλέπε κεφάλαιο 6).  

8.6.2 Λειτουργικός Ρόλος Ονείρων  

Επίσης, η άποψη περί λειτουργικού ρόλου των ονείρων (την οποία υπερασπίζει η 
ομοιοπαθητική θεωρία) βρίσκεται σε συμφωνία με τα συμπεράσματα αυτής της 
εργασίας. Τα όνειρα όντως φαίνεται να αποτελούν έναν επιδιορθωτικό μηχανισμό 
μέσω του οποίου δεχόμαστε πληθώρα πολύτιμων πληροφοριών (αύξηση των τρόπων 
αντίδρασης του ανθρώπινου οργανισμού) σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος που 
μπορεί να φθείρουν το σ΄υνολο του οργανισμού), όπως τονίζεται στην ενότητα 8.5. 

8.6.3 Διερεύνηση Ύπνου και Ομοιοπαθητικά Ιστορικά 

Δεδομένων των όσων έχουν αναφερθεί, η ποιότητα και η ποσότητα ύπνου στην οποία 
υποβάλλεται ο καθένας από τον ίδιο του τον οργανισμό καθημερινά θεωρείται 
ενδεικτική του αν οι λειτουργίες που αποδίδονται στον ύπνο επιτελούνται σωστά ή 
όχι. Ορθά λοιπόν μέσω της ομοιοπαθητικής προσέγγισης διερευνάται είς βάθος η 
υπνική λειτουργία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής σε κάθε άτομο ξεχωριστά. 
Επιπρόσθετα, προτείνουμε πως ο ύπνος πρέπει, ως μηχανισμός επιδιόρθωσης του 
συνόλου του οργανισμού και προσαρμογής αυτού σε νέα δεδομένα, να 
αντιμετωπιστεί συνολικά ως μία ακόμη πτυχή φανέρωσης και λειτουργίας του 
αμυντικού μηχανισμού του ατόμου και να αποτελεί μία ακόμη παράμετρο κατάταξης 
του στα αναφερόμενα επίπεδα υγείας της ομοιοπαθητικής.                                                                           

8.6.4 Η Αποσύνδεση των Επιπέδων 

Όσον αφορά στην λεγόμενη αποσύνδεση των τριών επιπέδων που αναφέρεται ως η 
βασική προυπόθεση για την επιτέλεση της λειτουργίας αναζωογόνησης κατά τον 
ύπνο, με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα παρατηρείται με την είσοδο του 
εγκεφάλου στην REM φάση μπλοκάρισμα (αποσύνδεση) των αισθηριακών 
ερεθισμάτων από την περιφέρεια, προκειμένου τα όνειρα να λάβουν δράση «εκ του 



 

 

ασφαλούς». Σαν αποτέλεσμα αυτού, το φυσικό μας σώμα δεν αποτελεί πλέον πηγή 
πληροφόρησης για το περιβάλλον μας και το ίδιο βρίσκεται σε κατάσταση μυικής 
ατονίας. Επίσης κατά την διάρκεια της NREM φάσης παρατηρούνται αποσυνδέσεις 
λειτουργικές των περιοχών που φυσιολογικά επικοινωνούν κατά την εγρήγορση 
(ειδικά μεταξύ δεξιού και αριστερού εγκεφαλικού ημισφαιρίου) με αποτέλεσμα νέες 
ομαδοποιήσεις περιοχών να λαμβάνουν χώρα και ο εγκέφαλος να εισέρχεται σε 
διαφορετική κατάσταση (mode) λειτουργίας. Μάλιστα αυτές οι αποσυνδέσεις  
ομοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με αυτές τις οποίες αναφέρει η ομοιοπαθητική καθότι 
αυξάνονται σε μέγεθος όσο πιο βαθιά στο στάδιο NREM εισέρχεται ο εγκέφαλος. Ο 
μέγιστος βαθμός αποσύνδεσης κατά την ομοιοπαθητική θεωρία αλλά και κατά τις 
αναλύσεις του παραγόμενου ΗΕΓ (με μη γραμμικές μεθόδους επιτελείται κατά το 
στάδιο 4 της NREM φάσης). Το κατά πόσον οι λειτουργικές αποσυνδέσεις 
εγκεφαλικών περιοχών μπορεί να αντικατοπτρίζουν τις αποσυνδέσεις των τριών 
επιπέδων της ομοιοπαθητικής θεωρίας (σωματικό, συναισθηματικό, διανοητικό) 
χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. 

8.6.5 Η Αποσύνδεση ως Θεμελιώδης Παράγοντας Συνέχισης της 
Ζωής 

Συνάμα, υποστηρίζεται και ενισχύεται η άποψη της ομοιοπαθητικής πως η 
αποσύνδεση είναι θεμελιώδης παράγοντας για την συνέχιση της ζωής. Θεωρείται 
μάλιστα προαπαιτούμενο της εισαγωγής σε φάση REM ύπνου και της 
πραγματοποίησης των ονειρικών αναπαραστάσεων που φαίνεται να αποτελούν έναν 
επιδιορθωτικό μηχανισμό του ανθρώπινου οργανισμού και δή του νευρικού 
συστήματος (βλέπε ενότητα 8.5).  

8.6.6 Πρόσληψη Ενέργειας από το Περιβάλλον Κατά τον Ύπνο 

Όσον αφορά την πρόσληψη ενέργειας από το περιβάλλον μας αυτή σε καμία 
περίπτωση δεν έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά στις μέρες μας αλλά επίσης δεν έχει 
αποκλεισθεί. Το ανθρώπινο σύστημα θεωρείται κλειστό από τους σύγχρονους 
επιστήμονες κατά την ενύπνια κατάσταση και η πληροφόρηση του είναι εσωτερικά 
παραγόμενη. Ακόμη όμως και εσωτερικά παραγόμενη αυτή η συνειδότητα έχει 
προέλθει από καταστάσεις, αναπαραστάσεις αλλά και συνδυσμό αυτών από δεδομένα 
που έχουμε λάβει από το περιβάλλον μας κατά την εγρήγορση. Από την άλλη, η 
αλληλεπίδραση του νευρικού  συστήματος  με το περιβάλλον του δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί δεδομένου του ότι σημαντικοί επιστήμονες αναφέρουν πως πχ. η 
παραμονή της ρυθμικότητας κατά την απουσία του κύκλου φωτός – σκότους δεν 
αποκλείει την πιθανότητα άλλοι χρονοδότες εξωτερικοί, μη ελέγξιμοι με τα 
πειράματα που έγιναν, να μπορούν να συντηρούν τον κιρκαδικό ρυθμό όπως πχ τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία που δημιουργούνται από τις κινήσεις των πλανητών 
(Aschoff, 1960). Αν θεωρήσουμε ότι αυτή η πιθανότητα υφίσταται θα πρέπει να 
διερευνηθεί κατά πόσον η νέα αυτή οργάνωση του νευρικού μας συστήματος κατά 
την αποσύνδεση θα μπορούσε να ευοδώσει την επίδραση α του περιβάλλοντος στο 
νευρικό σύστημα (την οποία η ομοιοπαθητική θεωρία προσδιορίζει ως «πρόσληψη 
ενέργειας από το περιβάλλον»). 

8.6.7 Σχιζοφρένεια και REM Ύπνος 

Το σχόλιο της ομοιοπαθητικής προσέγγισης πως η σχιζοφρένεια αποτελεί μία 
κατάσταση μερικής αποσύνδεσης μεταξύ πραγματικού και ονειρικού κόσμου 



 

 

οδήγησε στην αναζήτηση των κοινών παραγόντων των δύο αυτών καταστάσεων. Εξ 
αυτών προκύπτει πως οι δύο καταστάσεις αυτές μοιράζονται πολλά κοινά στο 
νευροβιολογικό τους υπόστρωμα χαρακτηριστικό μεταξύ των οποίων είναι η έλλειψη 
συγχρονισμού του ρυθμού γ στις φλοιώδεις περιοχές γεγονός που αποτελεί ένδειξη 
αποσυνδέσεων μεταξύ των περιοχών αυτών (βλέπε ενότητα 4.6.2). Άρα η 
ομοιοπαθητική αντίληψη επιβεβαιώνεται σε κάποιο βαθμό και σε καμία περίπτωση 
δεν θεωρείται εσφαλμένη. Προτείνουμε την ανάλυση του ΗΕΓ ατόμων με 
σχιζοφρένεια με μη γραμμικές μεθόδους προκειμένου καταδειχθεί ο βαθμός και το 
είδος αποσύνδεσης.  

8.7 H Επαύξηση της Λειτουργικής Αυτονομίας του Ανθρώπινου 
Συστήματος Μέσω του Ύπνου. 

Ένα σύστημα θεωρείται αυτόνομο όταν προκειμένου να διαμορφώσει τον εαυτό του 
και το περιβάλλον του, να εξασφαλίσει την επιβίωση του (απαντώντας σε εξωτερικά 
και εσωτερικά ερεθίσματα) και να αυξήσει την βιωσιμότητα του, χρησιμοποιεί δικούς 
του πόρους και δομές. Αυτό συμβαίνει μέσω τροποποίησης των βασικών λειτουργιών 
του ή/και μέσω δημιουργίας καινούργιων λειτουργιών (Arnellos, Spyrou, Darzentas, 
2010). Ένα αυτόνομο σύστημα θεωρείται επομένως πως είναι και ο ανθρώπινος 
οργανισμός, βασική διεργασία του οποίου αποτελεί ο ύπνος.  
 
Δεδομένου  ότι ο ανθρώπινος οργανισμός ανταλλάσει ύλη και ενέργεια με το 
περιβάλλον του, βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση και εξάρτηση με αυτό. Επομένως, 
θεωρώντας σαν σκοπό των έμβιων όντων την συνέχιση της ύπαρξης τους αλλά και 
την εξέλιξη τους, απαραίτητη προϋπόθεση καθίσταται η ομαλή προσαρμογή του στις 
εκάστοστε περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιτυχής προσαρμογή θεωρείται εκείνη που 
διασφαλίζει την ακεραιότητα του και την συνέχιση ύπαρξης του υπό συνθήκες καλής 
υγείας. Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρούμε πως η εξασφάλιση μίας υγιούς ζωής 
βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την  ικανότητα του έμβιου όντος να προσαρμοστεί  
επιτυχώς στο περιβάλλον του. 
 
Άλλωστε, η υγεία κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) ορίζεται ως «η 
κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η 
απουσία ασθένειας ή αναπηρίας». Ο ανωτέρω ορισμός βρίσκεται σε συμφωνία με τον 
ορισμό της υγείας από τον Γ.Βυθούλκα κατά τον οποίο είναι «η ελευθερία από τον 
πόνο στο υλικό σώμα ώστε αυτό να φθάνει σε ένα επίπεδο ευφορίας, ελευθερία από 
το πάθος στο συγκινησιακό επίπεδο που έχει ως αποτέλεσμα μια δυναμική 
κατάσταση γαλήνης και ηρεμίας και ελευθερία από τον εγωισμό στην διανοητική 
σφαίρα που να οδηγεί στην πλήρη ταύτιση με την Αλήθεια». 
 
Μέσω της εργασίας αυτής έχει καταδειχθεί ότι μέσω του ύπνου διεκπεραιώνονται 
πολλές βασικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτό γίνεται φανερό τόσο 
από τις επιμέρους λειτουργίες που έχουν κατά καιρούς αποδοθεί στην ενύπνια 
κατάσταση όσο και από την συμπτωματολογία που παρατηρείται κατά την στέρηση 
ύπνου μερικών μόνο ημερών (κεφ6). Κατά τον ύπνο φαίνεται πως ευοδώνεται η 
σωματική ανάπτυξη (6.2.2), ενισχύεται η δράση του ανοσοποιητικού (6.2.2), 
επιτελείται κάποιας μορφής επεξεργασία του συναισθήματος (6.2.3) και παγιώνεται η 
μνήμη (6.2.4). Επίσης πιθανολογείται η διαγραφή των άχρηστων πληροφοριών από 
το νευρικό σύστημα (7.4.2), η ικανότητα επαύξησης των τρόπων αντίδρασης του 



 

 

συστήματος (7.4.1) σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα (επιτυχής προσαρμογή) και η 
μεγιστοποίηση της ικανότητας αποθήκευσης δεδομένων από το νευρικό σύστημα 
(7.4.3). Γίνεται δηλαδή εμφανής η συνεισφορά του στην φυσιολογική λειτουργία και 
εξέλιξη συνιστωσών και των τριών, κατά την ομοιοπαθητική, επιπέδων της 
ανθρώπινης υπόστασης (σωματικό, συναισθηματικό και διανοητικό). 
 
Επομένως, μέσω του ύπνου ένας αυτόνομος ζωντανός οργανισμός διασφαλίζει την 
υγεία του αλλά και επιπλέον ευοδώνει την συνέχιση ύπαρξής του υπό συνθήκες 
καλής υγείας, αυξάνοντας την προσαρμοστικότητά του στο περιβάλλον του. Δηλαδή, 
με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η επιβίωση και αυξάνεται η βιωσιμότητα. 
Συμπερασματικά, ο ύπνος αποτελεί μία διεργασία διατήρησης αλλά και ενδυνάμωσης 
της  λειτουργικής αυτονομίας του ανθρώπινου οργανισμού. 
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