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Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

Ό σοι έχουμε διδάξει φοιτητές της Ια
τρικής, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με 

την αμφισβήτηση του ορισμού της ψυχικής 
νόσου και της παθολογικής συμπεριφοράς. 
Είναι δύσκολο, πολλές φορές, να πεισθούν 
αντιρρησίες νέοι ότι ένας άνθρωπος χα
ρακτηρίζεται ως ασθενής επειδή ακούει φωνές, 
που οι υπόλοιποι δεν τις ακούμε, και επειδή 
πιστεύει ότι επικοινωνεί με το θείο ή ότι τον 
παρακολουθούν. Όλα τα επιχειρήματα που 
είχε αναπτύξει το κίνημα της αντιψυχιατρικής, 
βρίσκονταν στα μυαλά των πιο ανήσυχων 
και προβληματιζόμενων φοιτητών. Πολλές 
φορές συνάδελφοι έφταναν σε σημείο να 
καταναλώνουν ολόκληρο τον διδακτικό χρό
νο, στην προσπάθειά τους να πείσουν τους 
φοιτητές τους ότι η σχιζοφρένεια είναι μια 
σαφώς περιγραφόμενη ασθένεια.

Η πηγή του προβλήματος νομίζω ότι βρίσκε-
ται στο γεγονός της αντίστιξης μεταξύ σωματικής 
και ψυχικής νόσου. Εάν η σχιζοφρένεια θεωρη-
θεί, όπως άλλωστε είναι, μια σωματική αρρώ-
στια, τότε αποκτά μια πιο συγκεκριμένη διάσταση 
στο μυαλό των περισσοτέρων. Πρέπει να εγκα-
ταλείψουμε τη νεφελώδη θεωρητική κατασκευή 
της ψυχικής - ψυχολογικής διαταραχής, η οποία 
εν πολλοίς οφείλεται σε ψυχοπιεστικές καταστά-
σεις. Το μοντέλο αυτό αναπτύχθηκε στο πρώτο 
μισό του προηγουμένου αιώνα, αλλά ευτυχώς 
άρχισε να ξεθωριάζει από την ανακάλυψη φαρ-
μάκων και άλλων σωματικών θεραπειών των ψυ-
χικών νόσων.

Όσο η έρευνα για τη λειτουργία του εγκεφάλου 
προχωρά, τόσο οι θεωρίες για σχιζοφρενικογόνες 
μητέρες και καθηλώσεις σε προ-οιδιποδιακά στά-
δια εγκαταλείπονται. Εντούτοις, αν και μπήκαμε 
στον νέο αιώνα, ακόμα εξακολουθούμε να χρη-
σιμοποιούμε τον όρο “βιολογική ψυχιατρική”, 
θέλοντας να τονίσουμε τον βιολογικό προσανα-
τολισμό της έρευνας και της θεραπείας, κάτι που 
στις άλλες ειδικότητες της Ιατρικής είναι αυτονό-
ητο. Δεν λέμε “βιολογική καρδιολογία”, παρό-
τι και εκεί υπάρχουν καρδιολόγοι που ερευνούν 
τόσο την επίδραση της χοληστερίνης, όσο και την 
επίδραση της ψυχολογικής πίεσης στην εμφάνιση 
ενός εμφράγματος.

Στην ψυχιατρική ακόμα είμαστε πίσω. Υπάρχουν 
έντονες δυνάμεις αδράνειας, οι οποίες αντιστέκο-
νται στην υιοθέτηση των νέων δεδομένων. αυτή 
την αντίδραση μπορώ να τη δεχθώ από επαγ-
γελματίες, οι οποίοι φοβούνται ότι μπορεί να χά-
σουν την δουλειά τους. Θεωρώ, όμως, απαρά-
δεκτο να ενορχηστρώνεται, από ψυχιάτρους, η 
αντίδραση σε βιολογικές θεραπείες ή η προώθη-
ση παρωχημένων μεθόδων αντιμετώπισης σχιζο-
φρενικών ασθενών. 

Στην Ιατρική Σχολή της αθήνας δίνεται ιδιαίτερη 
έμφαση στην εκπαίδευση των νέων γιατρών, στη 
δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής στα νεότερα 
δεδομένα, που σίγουρα θα προκύψουν μετά από 
το τέλος των ακαδημαϊκών σπουδών. Έτσι, έχουν 

υποχρέωση όλοι οι ψυχίατροι να μάθουν και να 
ενστερνισθούν τα νεότερα στοιχεία, που προέρ-
χονται από τη βιολογική έρευνα του εγκεφάλου 
και του ανθρώπινου γονιδιώματος.

Τα τελευταία χρόνια στους φοιτητές μου χρησι-
μοποιώ ένα απλουστευτικό μοντέλο που περιγρά-
φει με όρους ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) την 
κύρια ψυχοπαθολογία που εμφανίζεται στη σχιζο-
φρένεια. Η εξοικείωση των νέων στους Η/Υ βοη-
θά στην αφομοίωση του μοντέλου, το οποίο 
έτσι γίνεται πιο ελκυστικό.

Συγκεκριμένα, θεωρώ ότι υπάρχει 
στον εγκέφαλο μας ένας κεντρικός 
Επεξεργαστής (κΕ), ο οποίος 
επεξεργάζεται τα δεδομένα 
που λαμβάνει και οδηγείται 
στα ανάλογα συμπεράσμα-
τα. αυτός ο κΕ λαμβάνει δε-
δομένα αφ’ ενός από το εξω-
τερικό περιβάλλον (ΕΞ), από 
διαφορετικές πηγές, όπως 
ακουστικές, οπτικές, ιδιοδε-
κτικές, οσφρητικές και άλλες, 
οι οποίες διοχετεύονται από δι-
αφορετικές εισόδους (θύρες, πρί-
ζες). αφ’ ετέρου λαμβάνει δεδομένα 
από έναν άλλο επεξεργαστή, που ονομά-
ζω Σκέψη (Σκ). Η Σκέψη παράγει δεδομένα από 
στοιχεία που έχει από το παρελθόν, από πεποι-
θήσεις που έχει διαμορφώσει από δεδομένα που 
της έχει στείλει παλαιότερα ο κΕ. Τα δεδομένα της 
Σκέψης διοχετεύονται στον κΕ από διαφορετική εί-
σοδο. Έτσι, ο κΕ γνωρίζει ότι, εάν ένα δεδομένο 
έρχεται από τη συγκεκριμένη είσοδο, αυτό είναι 
προϊόν της δικής του σκέψης. αντίθετα, εάν ένα 
δεδομένο του έρθει από την είσοδο που του έρ-
χονται τα δεδομένα του εξωτερικού περιβάλλο-
ντος (ΕΞ), γνωρίζει ότι είναι «πραγματικό».

Εύκολα, λοιπόν, κανείς αντιλαμβάνεται ότι, εάν 
γίνει ένα βραχυκύκλωμα και δεδομένα που προ-
έρχονται από την Σκ διοχετευθούν στον κΕ από 
την είσοδο που εισέρχονται τα εξωτερικά-ακου-
στικά δεδομένα, τότε ο κΕ θα πιστεύει ότι τα δε-
δομένα αυτά προέρχονται από τον εξωτερικό χώ-
ρο. Έτσι, γεννώνται οι ακουστικές ψευδαισθήσεις, 
το περιεχόμενο των οποίων εκφράζει σκέψεις δι-
κές μας, φόβους μας και ό,τι άλλο βγαίνει από 
τον επεξεργαστή της Σκέψης μας.

Με το μοντέλο αυτό αντιλαμβάνονται οι φοιτη-
τές τι είναι οι ακουστικές ψευδαισθήσεις και γιατί 
το περιεχόμενό τους είναι σχετικό με τις πεποιθή-
σεις των ασθενών, είτε αυτές είναι θρησκευτικές 
είτε διωκτικές είτε άλλες. Το κυριότερο, νομίζω, 
είναι ότι τους δίνεται ένα σαφές οργανικό πρότυ-
πο της αιτιοπαθογένειας της νόσου.

Μετά από την ανάπτυξη αυτού του μοντέλου, 
κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να εί-
ναι καλύτερο να αφήσουμε τον ασθενή στον κό-
σμο του. Εάν αφήσουμε τον επεξεργαστή να λει-
τουργεί βραχυκυκλωμένος, είναι επόμενο να βγά-
ζει λάθος συμπεράσματα, τα οποία ονομάζονται 
παραληρήματα. 

Με τον λάθος αυτό τρόπο, όποια άγχη και φο-

βίες κουβαλάει κάποιος, αυτά νομίζει ότι επιβε-
βαιώνονται από την εξωτερική πραγματικότητα και 
γίνονται ισχυρές πεποιθήσεις. Η αυτονόητη θερα-
πεία είναι η διακοπή των βραχυκυκλωμάτων, η 
οποία πραγματοποιείται με τη χορήγηση αντιψυ-
χωσικών φαρμάκων. Τα φάρμακα αυτά, μπλοκά-
ροντας ντοπαμινεργικούς υποδοχείς, σταματούν 
τα βραχυκυκλώματα. Προκύπτει, λοιπόν, το προ-
φανές συμπέρασμα, ότι δηλαδή η αιτιοπαθογέ-

νεια της σχιζοφρένιας συνδέεται με υπερ-
βολικές ντοπαμινεργικές διασυνδέ-

σεις (απολήξεις).
Εκτός από τα βραχυκυκλώματα 
αυτά μεταξύ Σκ και ΕΞ, υπάρ-

χουν αρκετές φορές και άλ-
λου τύπου, μικρότερα βρα-
χυκυκλώματα, που αφο-
ρούν την αγωγή-μεταβίβα-
ση αποκλειστικά και μόνο 
των εξωτερικών δεδομέ-
νων. Μπορούμε να θεω-

ρήσουμε ότι η αγωγή των 
πολλών και ποικίλων ερεθι-

σμάτων από το εξωτερικό πε-
ριβάλλον γίνεται μέσω ενός κα-

λωδίου που αποτελείται από πολ-
λά μικρότερα καλώδια. Εάν αυτά τα μι-

κρότερα καλώδια βραχυκυκλωθούν σε κάποιο 
σημείο, δεδομένα άσχετα μεταξύ τους θα μπερ-
δευτούν και θα προχωρήσουν στον κΕ για επε-
ξεργασία, όλα μαζί. για παράδειγμα αναφέρου-
με δύο άσχετα εξωτερικά δεδομένα, όπως είναι 
ο ήχος μιας μοτοσικλέτας και μια κίνηση του χε-
ριού του διπλανού μας, ερχόμενα μαζί για επε-
ξεργασία και ερμηνεία. Είναι αναμενόμενο, επο-
μένως, ο κΕ, προσπαθώντας να ερμηνεύσει την 
συνολική εξωτερική πραγματικότητα, να θεωρή-
σει ότι τα δύο αυτά δεδομένα, που έρχονται μαζί, 
είναι πολύ πιθανόν να έχουν κάποια σχέση, δη-
λαδή να έγιναν με κάποιο σκοπό. Στο παράδειγ-
μά μας, ο ασθενής θα πιστέψει ότι ο διπλανός μας 
πιθανόν να είναι συνεννοημένος με τον αναβάτη 
της μοτοσικλέτας. Έτσι, μπορεί εύκολα να βγάλει 
το συμπέρασμα ότι τον παρακολουθούν. Με τον 
τρόπο αυτό εξηγώ στους φοιτητές τις ιδέες συσχε-
τίσεως και αναφοράς.

Με τη θεωρία των βραχυκυκλωμάτων εξηγώ 
την αιτιοπαθογένεια της σχιζοφρένειας ακόμη και 
στους ίδιους τους ασθενείς και στους γονείς τους. 
αρκετοί ασθενείς με αυτόν τον τρόπο αποδέχο-
νται τη θεραπεία, αλλά και τη χρονιότητα που 
πρέπει αυτή να έχει. Επίσης, οι γονείς απενοχο-
ποιούνται, αφού τους εξηγώ ότι δεν έφταιξαν αυ-
τοί και ο τρόπος που διαπαιδαγώγησαν τον ασθε-
νή. αντίθετα, τους εξηγώ ότι υπάρχει πιθανόν κά-
ποια γενετική επιβάρυνση, για την οποία βέβαια 
δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι.

Πιστεύω ακράδαντα ότι όσο περισσότερο προω-
θείται στην κοινωνία μας η ιδέα ότι και τα ψυχικά 
νοσήματα δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια 
βιολογική αρρώστια, τόσο θα μειώνεται ο στιγ-
ματισμός της σχιζοφρένειας και των άλλων ψυχι-
κών νόσων.

Ένα διδακτικό μοντέλο για τη σχιζοφρένεια
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