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Περίληψη 

Τα βασικά γάγγλια αποτελούν ένα υποσύστημα του εγκεφάλου υπεύθυνου κυρίως για 

κινητικές λειτουργίες. Η δράση στα βασικά γάγγλια ενός ειδικού νευροδιαβιβαστή, της 

ντοπαμίνης, διαμορφώνει τη λειτουργική ισορροπία των διασυνδέσεων μεταξύ των 

πυρήνων τους. Η έλλειψης ντοπαμίνης, που οφείλεται στο θάνατο των νευρώνων που τη 

συνθέτουν, προκαλεί αλλοίωση της ισορροπίας και οδηγεί στη νόσο του Πάρκινσον. Η 

ακριβής αλληλουχία των επιδράσεων της έλλειψης ντοπαμίνης είναι, ωστόσο, σχετικά 

άγνωστη.  

Στην παρούσα διατριβή μελετάται ο ρόλος της ισχύος διασύνδεσης των νευρώνων των 

βασικών γαγγλίων, η οποία θεωρείται ότι διαμορφώνεται από τη ντοπαμίνη, σε 

φυσιολογική και παρκινσονική κατάσταση. Για τη μελέτη των διάφορων βιολογικών 

μηχανισμών αναπτύχθηκαν κατάλληλα υπολογιστικά μοντέλα των βασικών γαγγλίων, ένα 

σε πληθυσμιακό επίπεδο και ένα πολυεπίπεδο, με συνδυασμό κυτταρικού και δικτυακού 

επιπέδου. Βασικός άξονας κατά το σχεδιασμό των μοντέλων ήταν η συσχέτισή τους με την 

υποκείμενη ανατομοφυσιολογία, που διευκολύνει τις συγκρίσεις των αποτελεσμάτων με 

πραγματικά δεδομένα και την εξαγωγή βιολογικά συναφών συμπερασμάτων με ενισχυμένη 

αληθοφάνεια. Για την ανάπτυξη των μοντέλων υιοθετήθηκε μία προσέγγιση βασισμένη σε 

δεδομένα, και εκτός από ποικίλα ανατομικά και φυσιολογικά δεδομένα της βιβλιογραφίας, 

χρησιμοποιήθηκαν ακόμα πραγματικές διεγχειρητικές καταγραφές δυναμικών τοπικού 

πεδίου από ασθενείς με νόσο του Πάρκινσον.  

Η σημαντικότερη συνεισφορά της διατριβής είναι η διατύπωση και ο έλεγχος μίας νέας 

υπόθεση για τον τρόπο επίδρασης της ισχύος διασύνδεσης στην παρκινσονική λειτουργία 

των βασικών γαγγλίων: όχι μόνο το πλάτος, αλλά και η διάρκεια των μετασυναπτικών 

δυναμικών, που μαζί καθορίζουν την ισχύ των συνάψεων μεταξύ των νευρώνων, 

εξαρτώνται από τα επίπεδα ντοπαμίνης στο σύστημα. Η μεταβολή που υφίστανται τόσο το 

πλάτος όσο και η διάρκεια από την έλλειψη ντοπαμίνης εξηγεί, σύμφωνα με τον έλεγχο της 

υπόθεσης από τις προσομοιώσεις των υπολογιστικών μοντέλων, την εμφάνιση των κύριων 

εκφάνσεων της νόσου του Πάρκινσον, και ιδιαίτερα της κορυφής στη βήτα περιοχή 

συχνοτήτων των δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα. Η υπόθεση 

υποστηρίζεται τόσο από το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου, όσο και από το πολυεπίπεδο 

μοντέλο. Για το πρώτο ακολουθείται επιπλέον μία προσέγγιση προσαρμογής στις 

διαθέσιμες καταγραφές, αναδεικνύοντας περαιτέρω το ρόλο του πλάτους και της διάρκειας 
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των μετασυναπτικών δυναμικών στη σύγκριση των πραγματικών σημάτων με αυτά που 

παράγονται από το μοντέλο. Επιπλέον, με βάση το πολυεπίπεδο μοντέλο παρουσιάζεται μία 

εκτίμηση της επίδρασης των μελετούμενων συναπτικών μεταβολών στη μακροσκοπική 

κινητική ικανότητα.  

Σε ανθεκτικές μορφές της νόσου του Πάρκινσον, η μόνη λύση για την ανακούφιση των 

ασθενών από τα συμπτώματα είναι η ενδοκρανιακή νευροχειρουργική παρέμβαση. Τα 

τελευταία χρόνια, η χρήση της μεθόδου της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης έχει 

επικρατήσει, λόγω της αποτελεσματικότητάς της και των ήπιων επιπλοκών. Ωστόσο, οι 

ακριβείς λειτουργικές αιτίες της επιτυχίας της μεθόδου, παρά την ευρεία πρακτική 

εφαρμογή, δεν είναι γνωστές με βεβαιότητα. Στο πλαίσιο της διατριβής έχουν ακόμα 

ελεγχθεί, με τη βοήθεια των υπολογιστικών μοντέλων, οι βασικότερες υποθέσεις για τον 

τρόπο επίδρασης της διέγερσης στη λειτουργία των βασικών γαγγλίων. Τα αποτελέσματα 

υποδεικνύουν ότι πιο πιθανή είναι η εκδοχή της πρόκλησης αναστολής στα σώματα των 

νευρώνων, σε συνδυασμό με ευόδωση της αξονικής ενεργοποίησής τους.  

Πέρα από τη νόσο του Πάρκινσον, τα βασικά γάγγλια θεωρείται ότι συμμετέχουν στην 

ανάδειξη των παθοφυσιολογικών εκφάνσεων της επιληψίας. Με τη βοήθεια του μοντέλου 

πληθυσμιακού επιπέδου που αναπτύχθηκε, εξετάζεται ο ρόλος των βασικών γαγγλίων 

συγκεκριμένα στη διάδοση των επιληπτικών κρίσεων, καθώς και η αναμενόμενη επίδραση 

της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης σε αυτά για τον έλεγχό της. 
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Abstract 

The basal ganglia is a subsystem of the brain that is mainly responsible for motor 

functions. The action of a particular neurotransmitter, dopamine, in basal ganglia modulates 

the functional balance of the interconnections among their nuclei. The lack of dopamine, 

that is the result of the death of the dopaminergic cells of the brain, evokes the distortion of 

the balance and leads to Parkinson’s disease. Though, the exact cascade of effects of the 

dopamine depletion is relatively unknown.  

In the present thesis, the effect of the interconnection strength of the neurons in the 

basal ganglia, which is thought to be modulated by dopamine, is studied, in normal and 

parkinsonian conditions. For the study of the various biological mechanisms, proper 

computational models of the basal ganglia were developed, one in the population level and 

one multilevel, combining the cellular and the network level. Pivotal for the design of the 

models was their correlation with the substrate anatomophysiology, which facilitates the 

comparison of the results to real data and the extraction of biologically plausible 

conclusions with enhanced reliability. A data-driven approach was adopted for the 

development of the models, and apart from various anatomical and physiological data from 

the literature, real intraoperative local field potential recordings from patients with 

Parkinson’s disease were also used.  

The most important contribution of this thesis is the formulation and the assessment of 

a new hypothesis about the way that the interconnection strength affects the functionality of 

the basal ganglia in Parkinson’s disease: not only the amplitude, but also the duration of the 

postsynaptic potentials, which together define the strength of the synaptic connections 

among the nuclei of the basal ganglia, depend on the levels of dopamine in the system. The 

modification of both the amplitude and the duration that stems from the depletion of 

dopamine explains, according to the simulations of the computational models, the 

appearance of the main parkinsonian expressions, and particularly the beta band peak of the 

local field potential signals of the subthalamic nucleus. The hypothesis is supported by both 

the population level and the multilevel model. In addition, a fitting approach to the available 

local field potential recordings is adopted for the former, further establishing the role of the 

amplitude and the duration of the postsynaptic potentials in the association of the real 

signals to the model generated. Moreover, an assessment of the effect of the studied 
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modifications on the macroscopic movement ability is presented according to the latter 

model.  

In refractory forms of Parkinson’s disease, the only way to alleviate the symptoms is by 

applying an intracranial neurosurgical intervention. During the recent years, the use of the 

deep brain stimulation method has dominated, due to its high success ratios and the mild 

adverse effects. However, the exact functional causes of the method’s success are not 

definitely known, despite the wide application. In this thesis, the main assumptions for the 

stimulation’s effects in the functionality of the basal ganglia have been also examined 

through the proposed computational models. The results strengthen the hypothesis that the 

stimulation induces an inhibition of the bodies of the neurons, along with an excitation of 

their axonal activation.  

Far from Parkinson’s disease, the basal ganglia are considered to take part in the 

emergence of the pathophysiological exhibitions of epilepsy. Based on the developed 

population level model, the particular role of the basal ganglia in the propagation of the 

epileptic ictal activity is examined, together with the anticipated effect of their deep brain 

stimulation for the control of the propagation. 
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Συντομογραφίες και γλωσσική αντιστοιχία όρων 

CTX: cortex (φλοιός) 

DBS: deep brain stimulation (εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση) 

GPe: globus pallidus external segment (εξωτερική μοίρα της ωχράς σφαίρας) 

GPi: globus pallidus internal segment (εσωτερική μοίρα της ωχράς σφαίρας) 

LFP: local field potentials (δυναμικά τοπικού πεδίου) 

MER: microelectrode recordings (μικροηλεκτροδιακές καταγραφές) 

PCC: Pearson’s correlation coefficient (συντελεστής συσχέτισης Pearson) 

PSD: Power spectral density (πυκνότητα φάσματος ισχύος) 

PSP: postsynaptic potentials (μετασυναπτικά δυναμικά) 

RMSE: root mean squared error (ρίζα μέσου τετραγωνικού σφάλματος) 

SNc: substantia nigra pars compacta (συμπαγής μοίρα της μέλαινας ουσίας) 

SNr: substantia nigra pars reticulata (δικτυωτή μοίρα της μέλαινας ουσίας) 

STN: subthalamic nucleus (υποθαλαμικός πυρήνας) 

STR: striatum (ραβδωτό σώμα) 
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγή 

1.1 Στοιχεία βιολογίας νευρώνων και νευρωνικών συνάψεων 

Στο Σχήμα Σ1-1 φαίνεται ένας βιολογικός νευρώνας ή νευρικό κύτταρο, που μπορεί να 

θεωρηθεί ως μία εξειδικευμένη μορφή ενός απλού κυττάρου. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει τα 

βασικά κυτταρικά στοιχεία, δηλαδή κυτταρική μεμβράνη, πυρήνα και κυτταρόπλασμα. 

Ανατομικά ο νευρώνας αποτελείται από τρία κύρια μέρη: το σώμα (συνήθως σφαιρικό με 

διάμετρο ~10-80 μm) που συνιστά το κύριο μέρος του νευρώνα, το νευράξονα που 

προχωρεί από το σώμα προς το περιφερικό νεύρο (έξοδος του νευρώνα) και τους δενδρίτες, 

λεπτές προσεκβολές του σώματος του νευρώνα (είσοδοι του νευρώνα). Στις επιφάνειες των 

δενδριτών και του σώματος βρίσκονται χιλιάδες μικρές απολήξεις σχήματος βολβού, τα 

συναπτικά κομβία ή συνάψεις. Το πλήθος τους ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 6000 περίπου, 

ενώ ποσοστό 80-90% αυτών βρίσκονται στους δενδρίτες. Τα κομβία αυτά είναι οι τελικές 

απολήξεις νευρικών ινιδίων που ξεκινούν από πολλούς άλλους νευρώνες και συνήθως 

καθένα προέρχεται από ξεχωριστό προηγούμενο νευρώνα, ο οποίος ονομάζεται 

προσυναπτικός νευρώνας. Αντίθετα, ο νευρώνας που δέχεται τις αξονικές απολήξεις ενός 

άλλου νευρώνα ονομάζεται μετασυναπτικός. Οι όροι αυτοί είναι σχετικοί με κάθε σύναψη 

και κάθε νευρώνας είναι ταυτόχρονα προσυναπτικός σε πολλές συνάψεις και 

μετασυναπτικός σε πολλές άλλες.  

Το κυριότερο λειτουργικό μέγεθος που μετριέται σε ένα νευρώνα είναι η διαφορά 

δυναμικού που παρατηρείται μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του, δηλαδή στα 

άκρα της κυτταρικής μεβράνης. Το μέγεθος αυτό αναφέρεται για απλότητα ως δυναμικό 

μεμβράνης. Στην παρακολούθηση της τιμής του δυναμικού μεμβράνης στο χρόνο βασίζεται 

η αναγνώριση της λειτουργικής κατάστασης κάθε νευρώνα και η μελέτη της συμπεριφοράς 

του. Σε κατάσταση ηρεμίας το δυναμικό είναι περίπου της τάξης των -70 mV. Η αύξηση 

της τιμής αυτής ονομάζεται αποπόλωση, ενώ η μείωση υπερπόλωση.  

Το πιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της λειτουργίας του νευρώνα είναι μία ταχύτατη 

αυξομείωση του δυναμικού μεμβράνης, από την αρνητική κατάσταση ηρεμίας σε πολύ 

θετικές τιμές και πίσω. Το γεγονός αυτό ονομάζεται δυναμικό ενέργειας ή δράσης (action 

potential), ή αλλιώς αιχμή (spike). Η διάρκεια ενός δυναμικού ενέργειας είναι συνήθως 1-3 
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ms και παράγεται υπό προϋποθέσεις, όταν οι είσοδοι αλλά και η εσωτερική κατάσταση του 

νευρώνα είναι τέτοιες που να το επιτρέπουν. Λειτουργικά πρόκειται για τη στοιχειώδη 

απόκριση κάθε νευρώνα, η οποία στη συνέχεια επηρεάζει συναπτικά τους νευρώνες που 

λαμβάνουν είσοδο από αυτόν.  

 

 

Σχήμα Σ1-1: Τυπικός νευρώνας με τα συναπτικά κομβία στο σώμα του, που δημιουργούν 
συνάψεις, τους δενδρίτες καθώς και το μοναδικό άξονα (νευράξονα) 

 

Η συχνότητα εμφάνισης δυναμικών ενέργειας είναι μεταβλητή και εξαρτάται από τις 

ιδιότητες του νευρώνα και τη συναπτική επιρροή που δέχεται. Γενικά, μία ακολουθία 

δυναμικών ενέργειας αναφέρεται με τον όρο σειρά ή ακολουθία αιχμών (spike train), επειδή 

ο αριθμός των αιχμών αλλά και ο ακριβής χρονισμός της εμφάνισής τους θεωρείται πως 

έχει ειδική λειτουργική σημασία και κωδικοποιεί κάποια συγκεκριμένη απόκριση. Ένα 

παράδειγμα ακολουθίας αιχμών όπου φαίνεται και η μορφή κάθε δυναμικού ενέργειας 

παρουσιάζεται στο σχήμα Σ1-2. 

Τα συναπτικά κομβία που βρίσκονται πάνω στη μεμβράνη ενός νευρώνα μπορεί να 

είναι ευοδωτικά, με έκκριση ουσίας που αποπολώνει το νευρώνα ή ανασταλτικά, με 

έκκριση ουσίας που τον υπερπολώνει. Το κομβίο χωρίζεται από το σώμα του νευρώνα με το 
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συναπτικό χάσμα (σχισμή), πλάτους συνήθως 20-30 nm, και στο εσωτερικό του περιέχει 

έναν τύπο βιολογικού μορφώματος μεγάλης σημασίας για τις ευοδωτικές ή ανασταλτικές 

λειτουργίες της σύναψης: τα αποθηκευτικά κυστίδια. 

Σχήμα Σ1-2 Μία σειρά ή ακολουθία αιχμών κωδικοποιεί ειδικές λειτουργικές αποκρίσεις. Εκτός 
από τον αριθμό των αιχμών στη μονάδα του χρόνου, ο ακριβής χρονισμός της εμφάνισής τους 
θεωρείται ότι έχει σημασία 

 

Τα αποθηκευτικά κυστίδια περιέχουν διαβιβαστική (νευροδιαβιβαστική) ουσία, η 

οποία όταν απελευθερωθεί μέσα στο συναπτικό χάσμα ευοδώνει ή αναστέλλει τους 

νευρώνες, ανάλογα με τους υποδοχείς που φέρουν αυτοί. Κατά την εξάπλωση ενός 

δυναμικού ενέργειας σε ένα συναπτικό κομβίο, η εκπόλωση της μεμβράνης προκαλεί 

εκκένωση μερικών κυστιδίων μέσα στο συναπτικό χάσμα. Ο νευροδιαβιβαστής που 

απελευθερώνεται προκαλεί άμεση μεταβολή των χαρακτηριστικών διαπερατότητας του 

μετασυναπτικού νευρώνα, που οδηγεί σε ευόδωση ή αναστολή, ανάλογα με τον τύπο της 

διαβιβαστικής ουσίας. Κάθε νευρώνας εκλύει μόνο ένα τύπο νευροδιαβιβαστή σε όλες τις 

νευρικές απολήξεις. Οι πιο σημαντικές διαβιβαστικές ουσίες είναι το γλουταμινικό οξύ, το 

γ-αμινοβουτυρικό οξύ (GABA), η ακετυλχολίνη, νοραδρεναλίνη, αδρεναλίνη, ντοπαμίνη, 

γλυκίνη. 

Στο μετασυναπτικό νευρώνα υπάρχουν ειδικοί υποδοχείς που δεσμεύουν τους 

νευροδιαβιβαστές. Ανάλογα με την ποσότητα και το ρυθμό δέσμευσης του 
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νευροδιαβιβαστή προκαλείται αλλαγή της κατάστασης ειδικών καναλιών ιόντων. Τότε αυτά 

διαρρεόνται από ρεύμα, ευοδωτικό ή ανασταλτικό, προκαλώντας λειτουργικές επιδράσεις 

στο μετασυναπτικό νευρώνα. Για τις ευοδωτικές συνάψεις, το γλουταμικό οξύ δεσμεύεται 

συνηθέστερα από υποδοχείς τύπου AMPA και NMDA. Στις ανασταλτικές συνάψεις, το 

GABAA είναι ο πιο συχνά απαντώμενος υποδοχέας, το οποίο απλά θα αναφέρεται στο εξής 

ως GABA. 

Η ποσότητα και ο ρυθμός  δέσμευσης των νευροδιαβιβαστών υπόκεινται γενικά στη 

διαμόρφωση από  άλλες χημικές ουσίες. Για παράδειγμα, η ντοπαμίνη παρέχεται παντού 

στο σύστημά τους και θεωρείται ότι ελέγχει μεταξύ άλλων και τη διαδικασία δέσμευσης 

των νευροδιαβιβαστών. Έτσι, για οποιαδήποτε σύναψη, το πόσο ρεύμα θα διαρρεύσει το 

μετασυναπτικό νευρώνα εξαιτίας μίας αιχμής που παρήγαγε ο προσυναπτικός 

διαμορφώνεται δυναμικά από τη ντοπαμίνη μέσω του ελέγχου της δέσμευσης γλουταμικού 

ή γ-αμινοβουτυρικού οξέος για ευοδωτική και ανασταλτική σύναψη αντίστοιχα. 

Το δυναμικό ηρεμίας της μεμβράνης του σώματος ενός νευρώνα είναι γύρω στα  –70 

mV. Η τιμή αυτή αντικατοπτρίζει το σημείο ισορροπίας της ηλεκτροχημικής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού του κυττάρου, στην οποία 

συμμετέχουν τόσο τα ηλεκτρικά φορτία των ιόντων όσο και οι συγκεντρώσεις αυτών στο 

εξωκυτταρικό και ενδοκυτταρικό διάλυμα. Το δυναμικό ηρεμίας διαταρράσεται από 

ευοδωτικά και ανασταλτικά ερεθίσματα. Τα πρώτα προκαλούν την είσοδο κατιόντων στο 

εσωτερικό του νευρώνα (κυρίως ιόντων Na+), με αποτέλεσμα την αύξηση του δυναμικού 

κατά ένα ποσό που ονομάζεται αποπολωτικό μετασυναπτικό δυναμικό. Όταν το δυναμικό 

μεμβράνης του εσωτερικού του νευρώνα αυξηθεί σημαντικά, σε κάποια στιγμή (όταν 

ξεπεράσει ένα δυναμικό κατωφλίου) πυροδοτεί την έκλυση δυναμικού ενέργειας. Στην 

πράξη, η εκφόρτιση ενός μόνο ευοδωτικού συναπτικού κομβίου δεν μπορεί ποτέ να 

προκαλέσει αρκετό αποπολωτικό δυναμικό για να ξεπεραστεί το κατώφλι, αλλά απαιτείται 

η ταυτόχρονη εκφόρτιση πολλών ευοδωτικών κομβίων. Αντίθετα, τα ανασταλτικά 

ερεθίσματα προκαλούν την μετακίνηση κατιόντων προς το εξωτερικό του νευρώνα (κυρίως 

ιόντων K+) και προκαλούν πτώση του δυναμικού μεμβράνης σε πιο αρνητικές τιμές. Αυτό 

απομακρύνει το νευρώνα από την κατάσταση έκλυσης δυναμικού ενέργειας, αφού πλέον 

απαιτείται ισχυρότερη ευόδωση για να ξεπεραστεί το κατώφλι. 
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1.2 Στοιχεία ανατομίας και φυσιολογίας των βασικών γαγγλίων 

Τα βασικά γάγγλια είναι μία ομάδα συλλειτουργούντων πυρήνων στο κέντρο περίπου 

του εγκεφάλου που εμπλέκεται λειτουργικά κυρίως στην κίνηση και τη βραχυπρόθεσμη 

μνήμη, αλλά και σε νοητικούς και ψυχολογικούς μηχανισμούς (Haber 2008; Smith and 

Wichmann 2008). Ανατομικά αποτελούνται από έξι πυρήνες που διαχωρίζονται με βάση 

τους ιδιαίτερους τύπους νευρώνων τους, τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά και τις 

αλληλεπιδράσεις τους με τις εξωτερικές δομές (Wickens 1997): το ραβδωτό σώμα, η 

εσωτερική κι εξωτερική μοίρα της ωχράς σφαίρας, ο υποθαλαμικός πυρήνας, η συμπαγής 

και η δικτυωτή μοίρα της μέλαινας ουσίας. Το ραβδωτό σώμα είναι μακράν ο μεγαλύτερος 

πυρήνας, αλλά δεν είναι ομογενής. Περαιτέρω ενδοπυρηνικός διαχωρισμός με βάση τους 

εκφραζόμενους ντοπαμινεργικούς υποδοχείς οδηγεί στην αναγνώριση δύο ομάδων 

νευρώνων, που περιέχουν D1 και D2 τύπους υποδοχέων αντίστοιχα (Smith et al.  1998). 

Ένας εναλλακτικός διαχωρισμός ορίζει ότι το ραβδωτό σώμα αποτελείται από το κέλυφος 

του φακοειδούς πυρήνα και τον κερκοφόρο πυρήνα. Και τα δύο τμήματα λαμβάνουν 

εκτεταμένες εισόδους από σχεδόν ολόκληρο το φλοιό, καθιστώντας το ραβδωτό σώμα το 

σημείο εισόδου των βασικών γαγγλίων. Το εξωτερικό τμήμα της ωχράς σφαίρας είναι 

κεντρικός πυρήνας με αμοιβαίες αλληλεπιδράσεις με όλους σχεδόν τους άλλους πυρήνες 

των βασικών γαγγλίων. Ο υποθαλαμικός πυρήνας είναι μία μικρή αμυγδαλοειδής δομή 

αμέσως κάτω από το θάλαμο. Η κύρια μονάδα εξόδου των βασικών γαγγλίων είναι η 

εσωτερική μοίρα της ωχράς σφαίρας. Τέλος, η μέλαινα ουσία χωρίζεται σε δύο τμήματα, τη 

συμπαγή μοίρα και τη δικτυωτή μοίρα. Η πρώτη είναι η κύρια πηγή ντοπαμίνης στον 

εγκέφαλο, ενώ η δεύτερη δρα ως δεύτερη μονάδα εξόδου των βασικών γαγγλίων, ομόλογη 

της εσωτερικής μοίρας της ωχράς σφαίρας. Μία αναπαράσταση της θέσης και της διάταξης 

των πυρήνων των βασικών γαγγλίων στον εγκέφαλο φαίνεται στο σχήμα Σ1-3. 

Συνολικά τα βασικά γάγγλια θεωρούνται ότι συμμετέχουν σε ένα εκτεταμένο κλειστό 

κύκλωμα του εγκεφάλου που ξεκινά από τις εμπρόσθιες κινητικές και προκινητικές 

περιοχές του φλοιού, περνάει μέσα από τα βασικά γάγγλια με κύρια πύλη εισόδου το 

ραβδωτό σώμα και κύρια πύλη εξόδου την εσωτερική μοίρα της ωχράς σφαίρας, η οποία 

προβάλλει ανασταλτικά σε περιοχές του θαλάμου πριν από εκεί το κύκλωμα κλείσει πάλι 

πίσω στο φλοιό, μέσω ευοδωτικών συνδέσεων. Τα παρατηρούμενα κινητικά προβλήματα 

στη νόσο του Πάρκινσον θεωρείται ότι πηγάζουν από δυσλειτουργία των βασικών 

γαγγλίων, η οποία προκαλεί αύξηση του ρυθμού ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς 

σφαίρας και κατά συνέπεια αυξημένη αναστολή στο θάλαμο. Τελικά, ο υπολειτουργών 
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θάλαμος, ο οποίος δρα ευοδωτικά στο φλοιό, δεν ενεργοποιεί σωστά τις φλοιϊκές κινητικές 

περιοχές και οι κινήσεις δεν απελευθερώνονται. 

 

Σχήμα Σ1-3 Η θέση και η διάταξη των πυρήνων των βασικών γαγγλίων μέσα στον εγκέφαλο  

 

Η κλασική θεώρηση για τη συνδεσιμότητα και λειτουργία των βασικών γαγγλίων 

προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και έκτοτε επικράτησε και καθοδήγησε 

πολλά χρόνια ερευνών (Penney and Young 1983; Albin et al.  1989). Ποιοτικά προέβλεπε 

ότι υπάρχουν δύο βασικά κυκλώματα ελέγχου της λειτουργίας των βασικών γαγγλίων, το 

άμεσο (direct pathway) και το έμμεσο (indirect pathway). Το πρώτο συνδέει το D1 ραβδωτό 

σώμα με την εσωτερική ωχρά σφαίρα. Το δεύτερο ξεκινά από το D2 ραβδωτό σώμα και 

προβάλλει αρχικά στην εξωτερική ωχρά σφαίρα. Στη συνέχεια η τελευταία προβάλει στον 

υποθαλαμικό πυρήνα και αυτός τελικά δίνει είσοδο στην εσωτερική ωχρά σφαίρα (σχήμα 

Σ1-4). 

Περισσότερο από είκοσι χρόνια μετά την παρουσίαση του κλασικού μοντέλου άμεσου-

έμμεσου μονοπατιού των βασικών γαγγλίων (Penney and Young 1983; Albin et al.  1989), 

έχουν υπάρξει δύο εποχές σχετικά με τις κυρίαρχες ιδέες για τη λειτουργικότητά τους. Τα 

πρώτα χρόνια μετά την παρουσίαση του κλασικού μοντέλου (δεκαετίες ’80 και ’90) ήταν 
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γεμάτα με προσεγγίσεις βασισμένες πάνω σε αυτό. Τα τελευταία σχεδόν δέκα χρόνια, μέχρι 

σήμερα, το κλασικό μοντέλο έχει υποστεί όλο και περισσότερη κριτική, και τώρα φαίνεται 

σίγουρο ότι είναι ανεπαρκές στην εξήγηση της λειτουργικότητας των βασικών γαγγλίων 

(Levy et al. 1997; Parent et al. 2001). Έτσι, πέρα από το ποιοτικό κλασικό μοντέλο άμεσου-

έμμεσου μονοπατιού, πολλά άλλα μοντέλα, κυρίως ποσοτικά και υπολογιστικά, έχουν 

προταθεί με στόχο την αναγνώριση του πλήρους φάσματος λειτουργιών των βασικών 

γαγγλίων και του ρόλου τους στις διάφορες ασθένειες. Το Κεφάλαιο 2 αποτελεί μία 

αναλυτική ανασκόπηση των κυριότερων μοντέλων σε κυτταρικό, δικτυακό και συστημικό 

επίπεδο. Μέσα από την ανασκόπηση αποκρυσταλλώνονται οι τρέχουσες γνώσεις για τα 

βασικά γάγγλια και τοποθετούνται οι βάσεις για την εισαγωγή των ιδεών των νέων 

μοντέλων που προτείνονται στην παρούσα διατριβή. 

Σχήμα Σ1-4 Διάγραμμα της κλασικής θεώρηση άμεσου-έμμεσου μονοπατιού για τη συνδεσιμότητα 
των πυρήνων των βασικών γαγγλίων 

1.3 Ο ρόλος των κυκλωμάτων των βασικών γαγγλίων στην κίνηση 

Η συμμετοχή τους στις κινητικές λειτουργίες είναι η πιο καθιερωμένη και αποδεκτή 

υπόθεση για το ρόλο των βασικών γαγγλίων στην εγκεφαλική λειτουργία. Αυτό 

αποδεικνύεται και από τα συμπτώματα των παθολογιών με τις οποίες σχετίζονται, όπως η 

νόσος του Πάρκινσον και η νόσος του Χάντινγκτον, τα οποία είναι κατά κύριο λόγο 

κινητικά (DeLong 1990). Ωστόσο, το ακριβές φάσμα των κινητικών λειτουργιών στις 

οποίες συμμετέχουν τα βασικά γάγγλια δεν είναι γνωστό, ενώ και η αλληλεπίδρασή τους με 

άλλες δομές που εμπλέκονται στην κίνηση, όπως η παρεγκεφαλίδα, είναι υπό έρευνα 

(Jueptner and Weiller 1998).  
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Σε οποιαδήποτε προσέγγιση μελέτης της συμπεριφοράς των βασικών γαγγλίων στην 

κίνηση, το πρώτο βήμα πρέπει να είναι ο ορισμός των κινητικών καταστάσεων και ο 

διαχωρισμός τους από τις καταστάσεις ηρεμίας. Ωστόσο, λόγω της λειτουργίας του 

εγκεφάλου, τέτοιος διαχωρισμός δεν είναι μακροσκοπικά εφικτός. Από τη μία, ο όρος 

κίνηση δεν αναφέρεται αναγκαστικά σε μηχανική σκόπιμη κίνηση κάποιου μέρους του 

σώματος. Ακόμα και μία σκέψη ή ένα συναίσθημα μπορεί να θεωρηθεί «κίνηση». Τα 

βασικά γάγγλια είναι βέβαιο ότι συμμετέχουν στις μηχανικές κινήσεις, ενώ τείνει να 

επικρατήσει η άποψη ότι παίζουν κάποιο ρόλο (ανάλογο ή όχι δεν είναι δυνατό να ειπωθεί) 

και στις ψυχοπνευματικές «κινήσεις» (Alexander et al. 1990). Από την άλλη, αν 

θεωρήσουμε ότι οι κινήσεις είναι τόσο μηχανικές όσο και ψυχοπνευματικές, είναι δύσκολο 

να απομονωθεί κάποια κανονική κατάσταση του ατόμου που να θεωρείται κατάσταση 

ηρεμίας: Ο εγκέφαλος δε σταματά ποτέ να λειτουργεί ενεργά και να παράγει «κινήσεις». 

 Παρόλα αυτά, αν υπεισέλθουν στη μελέτη τα ειδικά ανατομικά και φυσιολογικά 

χαρακτηριστικά των βασικών γαγγλίων, ο διαχωρισμός μπορεί να θεωρηθεί εφικτός. 

Συγκεκριμένα, στα βασικά γάγγλια υπάρχουν διαχωρισμένα παράλληλα κυκλώματα για 

κάθε είδος κίνησης (σχήμα Σ1-5) (Alexander and Crutcher 1990), πιθανόν σε βαθμό που 

κάθε κίνηση να παράγεται από ένα κύκλωμα εξειδικευμένο σε αυτή (Hoover and Strick 

1993; Middleton and Strick 2000; Houk 2005). Τότε, είναι εύλογο να γίνει η υπόθεση ότι 

όταν αυτή η κίνηση δε γίνεται, το κύκλωμα είναι ανενεργό, δηλαδή με άλλα λόγια είναι σε 

κατάσταση ηρεμίας. Όταν η κίνηση εκτελείται, το κύκλωμα μπαίνει σε κατάσταση κίνησης, 

από την οποία πρέπει να παράγονται ειδικά σχήματα δραστηριότητας. Έτσι, αν 

μελετήσουμε ένα γενικευμένο κύκλωμα κίνησης, ανεξάρτητα ποιά κίνηση ακριβώς 

εξυπηρετεί, μπορούμε να διαχωρίσουμε γι’ αυτό δύο καταστάσεις, ηρεμία και κίνηση. 

Το κλασικό αυτό “GO”-“NO GO” μοντέλο των βασικών γαγγλίων είναι το 

καθιερωμένο αλλά, όπως ειπώθηκε, πλέον ξεπερασμένο μοντέλο άμεσου-έμμεσου 

μονοπατιού. Κάποιες από τις αρχικές ιδέες που εισήγαγε αυτό το μοντέλο είναι, ωστόσο, 

χρήσιμες. Το άμεσο μονοπάτι είναι κατά κάποιο τρόπο το γκάζι, που δίνει ώθηση στην 

κίνηση με την ενεργοποίηση του D1 ραβδωτού σώματος και την εξ’ αυτής αναστολή της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Το έμμεσο μονοπάτι είναι το φρένο, σύμφωνα με τη θεώρηση 

αυτή, καθώς η ενεργοποίηση του D2 ραβδωτού σώματος αναστέλλει την εξωτερική ωχρά 

σφαίρα, αυτή απελευθερώνει τον υποθαλαμικό πυρήνα και τελικά η εσωτερική ωχρά 

σφαίρα διεγείρεται προς μεγάλους ρυθμούς ενεργοποίησης και σταματά η κίνηση. Το 
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μοντέλο υπονοεί ότι σημασία έχουν οι μέσες τιμές του ρυθμού ενεργοποίησης των πυρήνων 

συνολικά, και όχι η λεπτομερής χωροχρονική κατανομή των εκφορτίσεων. 

  

Σχήμα Σ1-5 Στα βασικά γάγγλια θεωρείται πως υπάρχουν παράλληλα διαχωρισμένα κυκλώματα-
κανάλια που ξεκινούν από το φλοιό και καταλήγουν στο θάλαμο. Μία υπόθεση μάλιστα αναθέτει σε 
κάθε κανάλι την ευθύνη για τη διενέργεια μίας συγκεκριμένης κίνησης 

 

Μία πολύ σημαντική σύγχρονη προσθήκη στο κλασικό μοντέλο άμεσου-έμμεσου 

μονοπατιού είναι το υπεράμεσο μονοπάτι, που συνδέει το φλοιό με τον υποθαλαμικό 

πυρήνα και από εκεί με την εσωτερική ωχρά σφαίρα. Ακόμα, πολύ σημαντική είναι η 

σύνδεση από τον υποθαλαμικό πυρήνα στην εξωτερική ωχρά σφαίρα, η οποία δημιουργεί 

ένα κλειστό βρόχο μεταξύ τους, ενώ σημαντική θεωρείται και η προβολή από τη εξωτερική 

ωχρά σφαίρα στην εσωτερική. 

Ο ρόλος αυτών των κυκλωμάτων στην κίνηση, ειδικότερα την εκούσια, δεν είναι 

εντελώς ξεκάθαρος, υπάρχουν όμως σημαντικές ενδείξεις. Όπως αναφέρει ο Nambu, η 

παρατήρηση των επαγόμενων μετασυναπτικών δυναμικών στους νευρώνες της εσωτερικής 

ωχράς σφαίρας ανέδειξε τρεις κύριες φάσεις: αρχικά ένα ευοδωτικό ερέθισμα, έπειτα ένα 

ανασταλτικό και τέλος ένα καθυστερημένο ευοδωτικό (Nambu et al.  2002; Nambu 2005; 

Nambu 2008). Η υπόθεσή του είναι ότι η πρώτη οφείλεται στο πολύ γρήγορο υπεράμεσο 

μονοπάτι και αντικατοπτρίζει την προβολή του υποθαλαμικού πυρήνα στην εσωτερική 

ωχρά σφαίρα, η οποία ενεργοποιείται ως αποτέλεσμα της προβολής του φλοιού στον 
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υποθαλαμικό πυρήνα. Ο ρόλος της εκτιμάται πως είναι η προετοιμασία της κίνησης, με την 

αναστολή/εκκαθάριση όλων μονοπατιών. Η δεύτερη συνεισφορά προέρχεται από το άμεσο 

μονοπάτι, με την προβολή στην εσωτερική ωχρά σφαίρα του D1 ραβδωτού σώματος, που 

προκαλεί την καθεαυτό εκτέλεση της κίνησης, λόγω της αναστολής της εσωτερικής ωχράς 

σφαίρας και της συνακόλουθης απελευθέρωσης των θαλαμοφλοιϊκών στόχων. Τελικά, το 

έμμεσο μονοπάτι δίνει την καθυστερημένη ενεργοποίηση, που είναι η τρίτη συνεισφορά, 

πάλι από προβολή του υποθαλαμικού πυρήνα στην εσωτερική ωχρά σφαίρα. Η 

ενεργοποίηση του υποθαλαμικού πυρήνα σε αυτή την περίπτωση οφείλεται στο μονοπάτι 

D2 ραβδωτό σώμα εξωτερική ωχρά σφαίρα υποθαλαμικός πυρήνας. 

1.4 Η νόσος του Πάρκινσον και τα βασικά γάγγλια 

Η νόσος του Πάρκινσον εκδηλώνεται ως αποτέλεσμα του θανάτου των 

ντοπαμινεργικών νευρώνων της συμπαγούς μοίρας της μέλαινας ουσίας και της 

συνακόλουθης έλλειψης ντοπαμίνης από τα βασικά γάγγλια. Η αλληλουχία των 

φυσιολογικών επιπτώσεων της απώλειας οδηγεί μακροσκοπικά στην παρουσίαση κινητικών 

δυσλειτουργιών, όπως ακαμψία, βραδυκινησία, τρόμος, απώλεια ισορροπίας, δυσκολία 

βαδίσματος, προβλήματα ομιλίας κ.α (Olanow and Tatton 1999; Blandini et al. 2000).  

Η θεώρηση του μοντέλου άμεσου-έμμεσου μονοπατιού για τη κατάσταση λειτουργίας 

των βασικών γαγγλίων στη νόσο του Πάρκινσον αποδίδει τα συμπτώματα σε μεταβολές 

των μέσων ρυθμών εκφόρτισης των πυρήνων. Έτσι, στο άμεσο κύκλωμα το D1 ραβδωτό 

σώμα υπολειτουργεί λόγω της έλλειψης ντοπαμίνης, προκαλώντας λόγω ανασταλτικής 

σύνδεσης την υπερλειτουργία της εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Στο έμμεσο κύκλωμα το D2 

ραβδωτό σώμα υπερλειτουργεί, προκαλώντας υπολειτουργία της εξωτερικής ωχράς 

σφαίρας, πάλι λόγω ανασταλτικής σύνδεσης. Η δεύτερη στη σειρά ανασταλτική σύνδεση, 

μεταξύ εξωτερικής ωχράς σφαίρας και υποθαλαμικού πυρήνα, φέρνει τον τελευταίο σε 

κατάσταση υπερλειτουργίας. Στο τελικό βήμα του μονοπατιού, η ευοδωτική σύνδεση 

υποθαλαμικού πυρήνα-εσωτερικής ωχράς σφαίρας μεταφέρει στο δεύτερο τις υψηλές 

συχνότητες εκφόρτισης του πρώτου. Έτσι, και από τις δύο πλευρές η εσωτερική ωχρά 

σφαίρα υπερλειτουργεί αναστέλλοντας τις εκφορτίσεις του θαλάμου και προκαλώντας τη 

μη απελευθέρωση των κινήσεων. 

Πέρα από τις αδρές ποιοτικές προβλέψεις του κλασικού μοντέλου, οι ακριβείς 

λεπτομέρειες των επιρροών της έλλειψης ντοπαμίνης στη συμπεριφορά των νευρώνων και 
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των διασυνδέσεών τους δεν είναι πλήρως γνωστές. Από τις σημαντικότερες ωστόσο, στην 

οποία επικεντρώνεται η διατριβή, είναι η μεταβολή στη διαμόρφωση της ισχύος των 

μετασυναπτικών δυναμικών. Συγκεκριμένα, η φλοιϊκή προβολή στο ραβδωτό σώμα 

μεταβάλλεται στη νόσο του Πάρκινσον, προς εξασθένηση για το D1 τμήμα και ενίσχυση 

για το D2 τμήμα (West and Grace 2002). Στον υποθαλαμικό πυρήνα, τόσο οι ανασταλτικές 

όσο και οιν ευοδωτικές προβολές που δέχεται φαίνεται να ενισχύονται σε συνθήκες 

έλλειψης ντοπαμίνης (Shen and Johnson 2000; Shen et al. 2003; Floran et al. 2004). Τέλος, 

για την εξωτερική ωχρά σφαίρα έχει βρεθεί ότι η ανασταλτική σύνδεση από το D2 ραβδωτό 

σώμα ενισχύεται σε παρόμοιες συνθήκες (Cooper and Stanford 2001), ενώ και η είσοδος 

από τον υποθαλαμικό πυρήνα υπερλειτουργεί (Johnson and Napier 1997). Εφόσον, λοιπόν, 

η νόσος του Πάρκινσον εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της έλλειψης ντοπαμίνης, για την 

προσομοίωσή της μεταβάλλονται οι συναπτικές παράμετροι που καθορίζουν την ισχύ των 

μετασυναπτικών δυναμικών. 

Παρότι η διαμόρφωση της συναπτικής ισχύος αποδίδεται κυρίως στα πλάτη των 

μετασυναπτικών δυναμικών, στην παρούσα διατριβή γίνεται η υπόθεση ότι μπορεί να 

αλλάζει και η διάρκειά τους. Η ιδέα της σημασίας της διάρκειας των μετασυναπτικών 

δυναμικών στη λειτουργικότητα των νευρωνικών συστημάτων έχει παλιότερα εξεταστεί με 

προσομοιώσεις που μελετούν την επιρροή της στα σχέδια δραστηριότητας (Rinzel et al. 

1998) ή στο συγχρονισμό (Choe and Miikkulainen 2003) νευρωνικών δικτύων. Επίσης, 

πειραματικά δεδομένα έχουν αποκαλύψει τις συγχρονιστικές ιδιότητές της σε δίκτυα 

νευρώνων με ξεσπασματικές εκφορτίσεις (Elson et al. 2002). Μέσω του προτεινόμενου 

μοντέλου των βασικών γαγγλίων, γίνεται εκτίμηση της υπόθεσης ότι οι διάρκειες των 

μετασυναπτικών δυναμικών μπορεί να είναι σημαντικές για τις παθοφυσιολογικές 

εκφράσεις της νόσου του Πάρκινσον. 

1.5 Επιληψία και βασικά γάγγλια 

Εκτός από τη νόσο του Πάρκινσον, για την οποία θεωρούνται κατεξοχήν υπεύθυνα, τα 

βασικά γάγγλια παίζουν ρόλο και σε άλλες παθοφυσιολογικές καταστάσεις. Ειδικά για την 

επιληψία, μία πολύ κοινή νευρολογική διαταραχή που εμφανίζεται με διάφορες μορφές 

(Pitkanen et al. 2006), τα βασικά γάγγλια δεν είναι η πηγή της παθογένειας, αλλά 

συμμετέχουν στους μηχανισμούς της. Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι παίζουν ρόλο στη 

διάδοση και ίσως και την εξέλιξη των επιληπτικών κρίσεων (Deransart and Depaulis 2002). 
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Επιπλέον, οι ανατομικές και φυσιολογικές τους ιδιαιτερότητες υποδεικνύουν ότι μπορεί να 

έχουν τη δυνατότητα ελέγχου των κρίσεων (Slaght et al 2002). Πρόσφατα μάλιστα έχει 

διαπιστωθεί ότι η εν τω βάθει διέγερση του υποθαλαμικού πυρήνα δίνει τη δυνατότητα 

αναστολής της διάδοσης της κρίσης (Loddenkemper et al. 2001; Chabardes et al. 2008). Η 

επιβεβαίωση αυτής της ιδιότητας των βασικών γαγγλίων θα σήμαινε ότι αυτή η πολύ 

συνηθισμένη πλέον παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί για να βοηθήσει ασθενείς με 

ανθεκτικές μορφές της νόσου.  

1.6 Δυναμικά τοπικού πεδίου 

Η κατανόηση της λειτουργίας ολόκληρου του εγκεφάλου και των δομικών του 

τμημάτων τόσο σε φυσιολογική όσο και σε παθοφυσιολογική κατάσταση αναπόφευκτα 

εμπλέκει την καταγραφή και την ανάλυση πληροφορίας που πηγάζει από τον ίδιο τον 

εγκέφαλο (Bullock 1997). Η ποικιλία των διάφορων καταγραφικών διατάξεων είναι 

δυνατόν να δώσει σήματα με πληροφορίες σε διαφορετικά επίπεδα περιγραφής (Buzsaki 

2004). Αυτό οδηγεί στην αναγκαιότητα της χρήσης συμπληρωματικών προσεγγίσεων στην 

προσπάθεια σχηματισμού μίας συνολικής εικόνας για τη λειτουργία του εγκεφάλου.  

Η αξιοποίηση των δεδομένων που καταγράφονται από τον εγκέφαλο είναι θέμα 

αλγοριθμικής ανάλυσης και επεξεργασίας, μαζί με προσομοιώσεις με υπολογιστικά 

μοντέλα, σε διάφορα επίπεδα περιγραφής. Τα μοντέλα χρησιμοποιούν είτε τα ίδια τα 

δεδομένα στην αρχική τους μορφή είτε κάποιο είδος γνώσης παραγόμενης από τα 

δεδομένα. Όμως, εξαιτίας της ίδιας της φύσης του εγκεφάλου, που είναι ένα πολύπλοκο, 

δομημένο και ιεραρχικό σύστημα, και ακόμα εξαιτίας των περιορισμών που τίθενται από τα 

αναλυτικά και συνθετικά όρια που κυβερνούν τις μαθηματικές και υπολογιστικές μεθόδους, 

κάθε προσέγγιση μοντελοποίησης του κεντρικού νευρικού συστήματος είναι δυνατόν να 

συλλάβει ένα μικρό μόνο φάσμα της σχετικής ανατομοφυσιολογίας των φαινομένων υπό 

διερεύνηση. 

Για παράδειγμα, το κλασικό και ευρύτατα χρησιμοποιούμενο μοντέλο Hodgkin-Huxley 

εξετάζει τους συγκεκριμένους νευρωνικούς μηχανισμούς που παράγουν τα δυναμικά 

ενέργειας (Hodgkin and Huxley 1952). Άλλα μοντέλα ασχολούνται με λεπτομερείς υπο-

κυτταρικές διαδικασίες, όπως η λειτουργικότητα των ιοντικών καναλιών ή οι διαδικασίες 

ανταλλαγής ιόντων. Σε υψηλότερα επίπεδα οργανωσιακής περιγραφής, μοντέλα τοπικών ή 

εκτεταμένων δικτύων μπορεί να βασίζονται σε μοντέλα χαμηλότερων επιπέδων ή να 
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εκμεταλλεύονται κατά περίπτωση αφηρημένες μαθηματικές προσεγγίσεις. Το δεύτερο 

ισχύει σχεδόν χωρίς εξαίρεση για τα μοντέλα συστήματος, τα οποία προσομοιώνουν τη 

λειτουργία ολόκληρων δομών του εγκεφάλου. 

Καθένα από τα επίπεδα που περιγράφηκαν θεωρούν διαφορετικά φαινόμενα, κι έτσι 

βασίζονται σε διαφορετικά είδη δεδομένων (Montague et Dayan 2000; Gurney et al. 2004). 

Παρόλα αυτά, μέχρι στιγμής οι προσεγγίσεις μοντελοποίησης από τη μία και η καταγραφή 

εγκεφαλικών δεδομένων από την άλλη έχουν κυρίως ακολουθήσει αντίθετες κατευθύνσεις. 

Τα μοντέλα περιέχουν ευρύτερες θεωρήσεις και είναι καλύτερα τεκμηριωμένα όταν 

αναφέρονται σε λειτουργίες χαμηλών επιπέδων, ενώ τα δεδομένα είναι περισσότερα και πιο 

εύκολο να καταγραφούν σε υψηλότερα επίπεδα λειτουργιών, όπως το 

ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (Engel et al.  2005). Αυτή η ασυνέπεια οδηγεί στη δυσκολία 

συνδυασμού δεδομένων και μοντέλων και τελικά στη μέτρια αποτελεσματικότητα των 

υπολογιστικών προσεγγίσεων στις νευροεπιστήμες. 

Η παρατήρηση αυτή είναι ιδιαιτέρως αληθής σε ό,τι αφορά τα βασικά γάγγλια. Παρά το 

αυξανόμενο ενδιαφέρον για την κατανόηση της ανατομίας και της φυσιολογίας τους, η 

κατάλληλη σύνδεση μοντέλων, φυσιολογικών μηχανισμών και δεδομένων παραμένει 

ανεπαρκής. Για να καλυφθεί το ερευνητικό κενό, είναι πολύ χρήσιμα δεδομένα που 

μπορούν να καταταχθούν σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο περιγραφής. Ένα τέτοιο παράδειγμα 

είναι τα δυναμικά τοπικού πεδίου. Πρόκειται για σήματα που προκύπτουν ως το άθροισμα 

της συναπτικής δραστηριότητας σχετικά μεγάλου αριθμού γειτονικών νευρώνων στην 

περιοχή γύρω από το ηλεκτρόδιο καταγραφής. Τα δυναμικά τοπικού πεδίου κατατάσσονται 

σε ενδιάμεσο επίπεδο περιγραφής της εγκεφαλικής δραστηριότητας ακριβώς εξαιτίας αυτής 

της κατονομής των πηγών τους, σε αντιδιαστολή με τις μονοκυτταρικές καταγραφές σε 

πολύ λεπτομερές επίπεδο ή το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα σε πολύ αδρό επίπεδο. Η αξία 

τους έγκειται στο γεγονός ότι αντικατοπτρίζουν γεγονότα σε επίπεδο που μπορεί να 

προσεγγιστεί κατάλληλα από υπάρχουσες υπολογιστικές μεθόδους μοντελοποίησης. Η 

χρήση τέτοιων μεθόδων σε συνδυασμό με τα δυναμικά τοπικού πεδίου μπορεί να 

διατηρήσει το απαραίτητο επίπεδο λεπτομέρειας για την εξαγωγή χρήσιμων 

συμπερασμάτων, που δεν θα είναι ούτε πολύ γενικά ούτε πολύ περιορισμένα. Λεπτομέρειες 

για τα διαθέσιμα νευροφυσιολογικά σήματα, τα δυναμικά τοπικού πεδίου και τις ιδιότητές 

τους που συσχετίζονται με τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3. 
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1.7 Μαθηματικά μοντέλα αναπαράστασης της συναπτικής 
αλληλεπίδρασης νευρώνων 

Η συναπτική διασύνδεση των νευρώνων βασίζεται σε γεγονότα διακριτά στο χρόνο, 

όπως είναι η άφιξη στο μετασυναπτικό νευρώνα ενός δυναμικού ενέργειας που έχει 

παραχθεί από τον προσυναπτικό. Ένα τέτοιο γεγονός προκαλεί μετασυναπτικό δυναμικό, 

έστω U, το οποίο αποπολώνει ή υπερπολώνει το μετασυναπτικό νευρώνα, ανάλογα αν η 

σύνδεση είναι ευοδωτική ή ανασταλτική, αντίστοιχα. Η τυπική μορφή του μετασυναπτικού 

δυναμικού που παράγεται από μία αιχμή φαίνεται στο σχήμα Σ1-6. Η πολικότητα του 

δυναμικού εξαρτάται από το αν είναι ευοδωτικό ή ανασταλτικό. Οι παράμετροι που 

καθορίζουν το σχήμα του είναι η ένταση ή πλάτος, έστω UΜ, δηλαδή το ύψος του στον 

κάθετο άξονα, και η σταθερά χρόνου του, έστω τ, που καθορίζει τη διάρκειά του.  

Για την αναπαραγωγή της τυπικής μορφής του μετασυναπτικού δυναμικού έχουν 

χρησιμοποιηθεί διάφορες μαθηματικές συναρτήσεις (σε όλες υποτίθεται ότι το δυναμικό 

ενέργειας που προκαλεί το μετασυναπτικό δυναμικό φτάνει τη χρονική στιγμή t=0):  

• Απλή εκθετική συνάρτηση: t
M eUU ⋅−= τ                                                      (Ε1-1) 

• Συνάρτηση-άλφα: t
M etUU ⋅−⋅⋅⋅= ττ                                                           (Ε1-2) 

• Διεκθετική συνάρτηση: )( 21 ττ
tt

M eeUU
−−

+−=                                          (Ε1-3) 
όπου τ1, τ2 οι σταθερές χρόνου ανόδου και πτώσης του δυναμικού, με τ1<τ2. 

Η απόκριση των νευρώνων στα συναπτικά ρεύματα θεωρείται ωμική, επομένως 

ανάλογη είναι και η μορφή του ρεύματος που επάγεται από το μετασυναπτικό δυναμικό. Αν 

αυξηθούν τόσο το πλάτος όσο και η διάρκεια των μετασυναπτικών δυναμικών, το συνολικό 

συναπτικό ρεύμα που διαρρέει τη μεμβράνη του μετασυναπτικού νευρώνα αυξάνεται. Αν η 

σύνδεση είναι ευοδωτική, ο νευρώνας αυτός θα υποστεί αυξημένη αποπόλωση και θα 

ωθηθεί σε μεγάλους ρυθμούς ενεργοποίησης. Αν είναι ανασταλτικός, η αναστολή του θα 

είναι εντονότερη και θα ωθηθεί προς παύση της ενεργοποίησής του. 

Αν την ίδια στιγμή αυξηθεί το πλάτος και η διάρκεια των μετασυναπτικών δυναμικών, 

δηλαδή οι παράμετροι UM και τ, το συνολικό ρεύμα που ρέει στη μεμβράνη του 

μετασυναπτικού νευρώνα αυξάνεται. Αν η σύνδεση είναι ευοδωτική, ο νευρώνας αυτός θα 

υποστεί αυξημένo ερεθισμό και θα ωθηθεί σε υψηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης. Αν είναι 

ανασταλτικός, η αναστολή του θα είναι εντονότερη και θα ωθηθεί προς παύση της 

ενεργοποίησής του. Ένα μέτρο της ισχύος μίας σύναψης είναι το ολοκλήρωμα των (Ε1-1)-

(Ε1-3) από το 0 έως το άπειρο. Η έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής 
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εστιάζει στη λειτουργική σημασία της ισχύος των μετασυναπτικών δυναμικών, ως 

αποτέλεσμα της διαμόρφωσης τόσο του πλάτους τους όσο και της διάρκειάς τους. 

Σχήμα Σ1-6 Η τυπική μορφή του μετασυναπτικού δυναμικού που παράγεται από κάθε 
προσυναπτική αιχμή  

1.8 Μοντέλα τύπου Hodgkin-Huxley 

Τα μοντέλα τύπου Hodgkin-Huxley είναι μοντέλα ατομικών νευρώνων που έχουν την 

ιδιότητα να αναπαράγουν τη μορφή και το χρονισμό την εμφάνισης των αιχμών. Οι έννοιες 

στις οποίες βασίζονται είναι βιολογικά συναφείς, αντικατοπτρίζοντας μερικές από τις 

κυριότερες φυσικές λειτουργίες των νευρώνων που προκαλούν τα δυναμικά ενέργειας. Το 

όνομα των μοντέλων αυτών έχει ληφθεί από τους Hodgkin και Huxley, οι οποίοι πρώτοι 

μελέτησαν τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο παραγωγής του δυναμικού ενέργειας (Hodgkin 

and Huxley 1952). Παρατηρώντας αρχικά όλες τις φάσεις από τις οποίες περνάει το 

δυναμικό στα άκρα της μεμβράνης κατά την εμφάνιση μίας αιχμής, βρήκαν ότι την αρχική 

κατάσταση ηρεμίας ακολουθεί μία ταχύτατη φάση αποπόλωσης,. Στο τέλος αυτής το 

δυναμικό μεμβράνης καταλήγει σε μεγάλες θετικές τιμές, αλλά στη συνέχεια μειώνεται 

κατά τη διάρκεια μίας φάσης επαναπόλωσης. Τελικά, το δυναμικό επανέρχεται στην 

ηρεμία, αφού περάσει και από μία σύντομη φάση υπερπόλωσης. Για την εξήγηση όλων και 

καθεμίας φάσης ξεχωριστά, οι Hodgkin και Huxley υπέθεσαν την ύπαρξη ιοντικών ροών 

από το εξωτερικό του νευρώνα στο εσωτερικό του και αντίστροφα. Τόσο στο εξωτερικό  
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όσο και στο εσωτερικό υπάρχουν ιοντικά διαλύματα με συγκεντρώσεις ποικίλων ιόντων. Τα 

δύο αυτά μέρη χωρίζει η κυτταρική μεμβράνη, η οποία αποτελείται κυρίως από μία αλυσίδα 

λιπιδίων, που είναι αδιαπέραστη από οποιοδήποτε τύπο ιόντων. Όμως, όπως αποδείχθηκε, 

εμβόλιμα τοποθετημένα μέσα στην αλυσίδα των λιπιδίων υπάρχουν κανάλια ιόντων, 

διαμέσου των οποίων γίνεται η μετατόπισή τους (σχήμα Σ1-7). Εφόσον τα ιόντα είναι 

φορτισμένα σωματίδια, η κίνησή τους προκαλεί ροή ρεύματος, η οποία επηρεάζει τις 

ηλεκτρικές ιδιότητες του νευρώνα. 

Τα κανάλια ιόντων χωρίζονται καταρχήν σε δύο κατηγορίες, τα ενεργητικά και τα 

παθητικά. Η διαφοροποίηση αυτή αναφέρεται ουσιαστικά στους δύο δυνατούς τρόπους 

μετακίνησης σωματιδίων διαμέσου της μεμβράνης. Ο παθητικός τρόπος δεν απαιτεί 

κατανάλωση χημικής ενέργειας και η μετακίνηση εξαρτάται μόνο από τη διαπερατότητα 

της μεμβράνης, δηλαδή την οργάνωση και τα χαρακτηριστικά των λιπιδίων και των 

πρωτεϊνών από τα οποία αποτελείται. Τα παθητικά κανάλια μπορούν αφαιρετικά να 

αναπαρασταθούν ως κύλινδροι με σταθερή ακτίνα, με τον άξονα κάθετα στην εφαπτομένη 

της περιμέτρου (που σχηματίζει η κυτταρική μεμβράνη) του κυττάρου. Ο ενεργητικός 

τρόπος αντίθετα απαιτεί κατανάλωση χημικής ενέργειας γιατί τα σωματίδια μετακινούνται 

αντίθετα στην ηλεκτροχημική κλίση στα άκρα της μεμβράνης. Αντίστοιχα, τα ενεργητικά 

κανάλια είναι κύλινδροι μεταβλητής ακτίνας, από μηδέν μέχρι μία μέγιστη τιμή. Στο απλό 

μοντέλο Hodgkin-Huxley η αγωγιμότητα των παθητικών καναλιών είναι ανεξάρτητη του 

δυναμικού μεμβράνης, ενώ των ενεργητικών εξαρτάται από αυτό. 

Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των καναλιών ιόντων είναι τρεις: (α) άγουν ιόντα μέσα 

από το εσωτερικό τους, (β) έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν και να επιλέγουν 

συγκεκριμένα ιόντα και (γ) ανοίγουν και κλείνουν σαν αντίδραση σε συγκεκριμένα 

ηλεκτρικά, μηχανικά ή χημικά σήματα. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των καναλιών 

βασίζεται στην ύπαρξη πυλών, από τις οποίες αποτελείται το κανάλι. Οι πύλες μπορούν να 

θεωρηθούν ως δίοδοι ιόντων. Υπάρχουν δύο είδη: (α) πύλες ενεργοποίησης, των οποίων το 

άνοιγμα φέρνει και το κανάλι που ανήκουν στην ανοιχτή κατάσταση, (β) πύλες 

απενεργοποίησης, των οποίων το άνοιγμα φέρνει το κανάλι που ανήκουν στην κλειστή 

κατάσταση. Βιολογικά, οι πύλες αντιστοιχούν σε ειδικές πρωτεϊνικές δομές που 

αλληλεπιδρούν χημικά με τα ιόντα προκαλώντας, ανάλογα με τις συνθήκες, την έναρξη ή 

την παύση της ροής τους διαμέσου της μεμβράνης. Σε επίπεδο μοντελοποίησης, οι πύλες 

μαθηματικά αντιστοιχίζονται σε πιθανότητες διάσχισής τους από τα ιόντα. Έτσι, 

αναπαρίστανται από μεταβλητές που παίρνουν τιμές στο διάστημα [0, 1]. Mία πύλη 
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θεωρείται ανοιχτή όταν η μεταβλητή που την αναπαριστά είναι >0.5, δηλαδή η πιθανότητα 

ένα ιόν να τη διασχίσει είναι μεγαλύτερη από το να μην τα καταφέρει. Σημειώνεται ότι ένα 

κανάλι μπορεί να αποτελείται από περισσότερες από μία πύλες ενεργοποίησης, οπότε στην 

περίπτωση αυτή πρέπει όλες να ανοίξουν για να προκαλέσουν το άνοιγμα του καναλιού. 

Γενικά, η τιμή των μεταβλητών των πυλών εξαρτάται από το δυναμικό μεμβράνης, αλλά 

και το αντίστροφο.  

Αφού εισήγαγαν την ιοντική θεωρία, για να ερμηνεύσουν τις μετρήσεις και τις 

παρατηρήσεις τους οι Hodgkin και Huxley θεώρησαν ότι δύο ιοντικές ροές ευθύνονται για 

όλο το φάσμα της δυναμικής συμπεριφοράς του νευράξονα, αυτές του Na+ και του K+. 

Υπέθεσαν, λοιπόν, την ύπαρξη στη μεβράνη ενός ενεργητικού καναλιού Na+ και ενός K+. 

Τη συμπεριφορά του καναλιού Na+ την απέδωσαν στην ύπαρξη τριών πυλών 

ενεργοποίησης και μίας απενεργοποίησης. Αντίθετα, υπέθεσαν ότι το κανάλι K+ περιέχει 

τέσσερις πύλες ενεργοποίησης και καμία πύλη απενεργοποίησης. Εκτός από τα ενεργητικά 

κανάλια, χρησιμοποίησαν στο μοντέλο και ένα παθητικό κανάλι, το οποίο το ονόμασαν 

κανάλι διαρροής. 

Οι κλασικές εξισώσεις του απλού μοντέλου Hodgkin-Huxley είναι οι εξής τέσσερις: 

)()()( 43
KKNaNaLLm VVngVVhmgVVg

dt
dVC −−−−−−=                                        (Ε1-4α) 

mVbmVa
dt
dm

mm )()1)(( −−=                                                                                   (Ε1-4β) 

hVbhVa
dt
dh

hh )()1)(( −−=                                                                                      (Ε1-4γ) 

nVbnVa
dt
dn

nn )()1)(( −−=                                                                                      (Ε1-4δ)

 Πρόκειται για ένα σύστημα τεσσάρων γραμμικών συνήθων διαφορικών εξισώσεων με μία 

ανεξάρτητη μεταβλητή, το χρόνο, και τέσσερις εξαρτημένες μεταβλητές, το δυναμικό V και 

τις μεταβλητές κατάστασης (ανοιχτής ή κλειστής) των πυλών m (πύλη ενεργοποίησης Na+), 

h (πύλη απενεργοποίησης Na+) και n (πύλη ενεργοποίησης Κ+). Οι συναρτήσεις α και b 

εκφράζουν τους ρυθμούς με τους οποίους η πύλη περνάει από την κλειστή στην ανοιχτή 

κατάσταση και από την ανοιχτή στην κλειστή κατάσταση, αντίστοιχα. Οι Hodgkin και 

Huxley τις υπολόγισαν για κάθε πύλη και δίνονται στον πίνακα Π1-1. Οι παράμετροι του 

μοντέλου είναι οι μέγιστες αγωγιμότητες των ενεργητικών καναλιών Νa+ (gNa) και Κ+ (gK), 

τα δυναμικά ισορροπίας Νa+ (VNa) και Κ+ (VK), η αγωγιμότητα διαρροής (gL), το δυναμικό 

διαρροής (VL) και η ισοδύναμη χωρητικότητα της μεμβράνης Cm. Πρέπει να παρατηρηθεί 
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ότι όλοι οι όροι του δεξιού μέρους της πρώτης εξίσωσης εκφράζουν ρεύματα, των οποίων 

την ένταση για τα ενεργητικά κανάλια διαμορφώνουν οι τιμές των μεταβλητών των πυλών. 

 

Σχήμα Σ1-7 Το κανάλι ιόντων είναι μία εμβόλιμη πρωτεϊνική δομή μέσα στη σειρά λιπιδίων που 
αποτελούν τη μεμβράνη ενός νευρώνα. Το κανάλι ανοιγοκλείνει ανάλογα με το δυναμικό στα άκρα 
της μεμβράνης και προκαλεί τη ροή ιόντων (κάθε κανάλι επιλέγει συγκεκριμένο ιόν), η οποία στη 
συνέχεια συνεισφέρει στη διαμόρφωση του δυναμικού 

 

Με χρήση των στοιχείων του μοντέλου Hodgkin-Huxley, η ακολουθία καταστάσεων 

που εμφανίζονται στην παραγωγή ενός δυναμικού ενέργειας έχει ως εξής: 

• Σε κατάσταση ηρεμίας είναι m≈0, h≈1, n≈0. Οι πύλες ενεργοποίησης και των δύο 

ενεργητικών καναλιών είναι κλειστές και κατά συνέπεια τα ίδια τα κανάλια είναι 

κλειστά. 

• Όταν εισαχθεί ένα αποπολωτικό ερέθισμα στο νευρώνα, το δυναμικό μεμβράνης 

αυξάνεται. Αυτό προκαλεί την αύξηση της τιμής της συνάρτησης αm και τη μείωση της 

τιμής της συνάρτησης bm. Με άλλα λόγια, οι πύλες m τείνουν πολύ περισσότερο προς 

την ανοικτή κατάσταση, δηλαδή αρχίζουν να ανοίγουν. Αν το ερέθισμα είναι αρκετά 

ισχυρό για να προκαλέσει αύξηση του δυναμικού μεμβράνης τόση ώστε να γίνει αm>>bm, 

οι πύλες m ανοίγουν (γίνεται m>0.5) και προκαλούν απότομο και ισχυρό ρεύμα ιόντων 

Na+ προς το εσωτερικό του νευρώνα, ανεβάζοντας πολύ το δυναμικό μεμβράνης. Έτσι, 

σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αυτό μπορεί να φτάσει σε μεγάλες θετικές τιμές, από 

τις αρνητικές που βρισκόταν στην ηρεμία. Το γεγονός αυτό εκλαμβάνεται ως εμφάνιση 

δυναμικού ενέργειας. 
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• Όταν το δυναμικό μεμβράνης φτάσει σε υψηλές τιμές ως αποτέλεσμα του ανοίγματος 

της πύλης m, επηρεάζει τους ρυθμούς α και b των πυλών h και n, έτσι ώστε αφενός η 

πρώτη να ωθείται προς κλείσιμο (αh<<bh) και η δεύτερη να ωθείται προς άνοιγμα 

(αn>>bn). Τότε, εφόσον h 0, το κανάλι Na+ κλείνει, σταματώντας την αύξηση του 

δυναμικού. Παράλληλα, εφόσον n 1, το κανάλι K+ ανοίγει και προκαλεί ρεύμα ιόντων 

Κ+ προς το εξωτερικό του νευρώνα. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην πτώση της τιμής του 

δυναμικού μεμβράνης, προς την αρχική αρνητική τιμή του δυναμικού ηρεμίας. 

• Η τελευταία φάση του δυναμικού ενέργειας είναι η υπερπόλωση που παρατηρείται πριν 

σταθεροποιηθεί ξανά στο δυναμικό ηρεμίας. Αυτή οφείλεται στο ρεύμα Κ+, το οποίο 

μειώνεται μεν ως αποτέλεσμα την πτώσης του δυναμικού (το κανάλι Κ+ γυρνάει στην 

αρχική κλειστή κατάσταση), αλλά διατηρείται ακόμα αρκετά ισχυρό ώστε να συνεχίζει 

να προκαλεί πτώση του δυναμικού. Τελικά, σε πολύ αρνητικές τιμές, κάτω από το 

δυναμικό ηρεμίας, το κανάλι κλείνει τελείως, το ρεύμα Κ+ εξαφανίζεται και το δυναμικό 

επανέρχεται οριστικά στην τιμή ηρεμίας. 

Πίνακας Π1-1 Συναρτήσεις πιθανότητας κατάστασης (ανοικτής ή κλειστής) των πυλών m, h, n των 
καναλιών Ν+ και Κ+ του μοντέλου Hodgkin-Huxley 

 m h  n  
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Επεκτείνοντας το μοντέλο των Hodgkin-Huxley είναι δυνατό να δημιουργηθούν 

μοντέλα νευρώνων για την αναπαραγωγή διαφόρων μορφών δυναμικών ενέργειας (αν και 

δεν υπάρχει ποτέ μεγάλη απόκλιση από τη γενική μορφή), διαφόρων χρονισμών εμφάνισης 

αιχμών, ακόμα και ειδικών τρόπων εκφόρτισης, όπως είναι η ενεργοποίηση ξεσπάσματος 

(σχήμα Σ1-8). προσθέτοντας όσα ιοντικά κανάλια έχει πειραματικά βρεθεί πως 

συμμετέχουν στο συνολικό ρεύμα που διαρρέει τη μεμβράνη τους. Για παράδειγμα, εκτός 

από τα κανάλια Na+ και K+, αργότερα βρέθηκε ότι υπάρχουν και κανάλια Cl- και Ca2+, με 

διάφορους συνδυασμούς και είδη πυλών ενεργοποίησης και απενεργοποίησης (Hille 2001) 

και διάφορες εκφράσεις για τις συναρτήσεις α και b. Για κάθε επιπλέον κανάλι προστίθεται 
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στην (Ε1-4α) ένας όρος ρεύματος ανάλογος με αυτούς των Na+ και Κ+, ενώ συνολικά 

προστίθεται στο μοντέλο μία διαφορική εξίσωση για κάθε επιπλέον πύλη. Με αυτό τον 

τρόπο, σχεδόν όλα τα λεπτομερή, βιολογικά εύλογα μοντέλα που έχουν δημοσιευτεί 

βασίζονται στους γενικούς μηχανισμούς που ανακάλυψαν οι Hodgkin και Huxley. 

Μάλιστα, πέρα από τα ιοντικά ρεύματα που ενσωματώνουν, τα μοντέλα νευρώνων αυτού 

του τύπου μπορεί να αναφέρονται και σε ποικίλα επίπεδα μορφολογικής λεπτομέρειας. 

Ανάλογα με τη θεώρηση ή όχι μορφολογικών λεπτομερειών, τα μοντέλα Hodgkin-Huxley 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τα μονοδιαμερισματικά μοντέλα και τα 

πολυδιαμερισματικά.  

Στα μονοδιαμερισματικά μοντέλα δε λαμβάνεται υπόψη ο ρόλος των δενδριτών στη 

διαμόρφωση της συμπεριφοράς του νευρώνα. Αυτός θεωρείται ότι αποτελείται μόνο από το 

σώμα, το οποίο συνήθως ορίζεται ως ένα μόνο διαμέρισμα με συγκεκριμένα γεωμετρικά 

χαρακτηστικά. Όλα τα ιοντικά κανάλια της μεμβράνης του νευρώνα ανήκουν στο σώμα, 

ομοιόμορφα κατανεμημένα πάνω σε αυτό. Όλες οι συνάψεις γίνονται επίσης πάνω στο 

σώμα. Έτσι, ο νευρώνας περιγράφεται μόνο από ένα σύνολο διαφορικών εξισώσεων τύπου 

Hodgkin-Huxley, ανάλογα με το είδος των καναλιών που περιέχει. Η λύση του συστήματος 

των εξισώσεων δίνει τις αποκρίσεις του νευρώνα τόσο από τις ενδογενείς του ιδιότητες όσο 

και από τις συναπτικές συνεισφορές που δέχεται. Στους πραγματικούς νευρώνες, ο αριθμός 

και η γεωμετρία των δενδριτών, το μέγεθος και το σχήμα του σώματος, ακόμα και η 

διατομή και το μήκος του άξονα παίζουν ρόλο. Αν όλα αυτά τα μορφολογικά 

χαρακτηριστικά προστεθούν στα μονοδιαμερισματικά μοντέλα Hodgkin-Huxley, 

προκύπτουν πολυδιαμερισματικά μοντέλα. Όσο περισσότερες λεπτομέρειες 

ενσωματώνονται, τόσο πιο ακριβές και πιο κοντά στους πραγματικούς νευρώνες είναι το 

μοντέλο. Ένα ακόμα στοιχείο πολυπλοκότητας σχετίζεται με την κατανομή των ιοντικών 

καναλιών στη μεμβράνη του νευρώνα, η οποία συνήθως δεν είναι η ίδια στα διάφορα 

σημεία της. 
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Σχήμα Σ1-8 Τυπική μορφή ενεργοποίησης ξεσπάσματος (από το (Gillies and Willshaw 2006)). Το 
ξέσπασμα αποτελείται από πυκνές και γρήγορες εκφορτίσεις, τις οποίες συνήθως περιβάλλει μία 
σχετικά παρατεταμένη περίοδος χαλάρωσης. Η λειτουργική σημασία του ξεσπάσματος θεωρείται 
πως εντάσσεται στη χρήση καταστάσεων συγχρονισμού από τον εγκέφαλο για την περαίωση 
απαιτητικών και κρίσιμων εργασιών (Gray 1994). Επειδή η επιρροή που έχει μία τόσο γρήγορη και 
πυκνή εκφόρτιση, όπως το ξέσπασμα, στους μετασυναπτικούς νευρώνες είναι πολύ μεγάλη, είναι 
πολύ πιθανό να χρησιμοποιείται ως μέσο για έναρξη του συγχρονισμού κάποιων πληθυσμών 

1.9 Μοντέλα πληθυσμιακού επιπέδου 

Μία από τις καθιερωμένες μεθόδους μοντελοποίησης για την αναπαραγωγή ρυθμικών 

δραστηριότητων και βιολογικά συναφών δραστηριοτήτων σε ενδιάμεσο επίπεδο 

περιγραφής είναι τα μοντέλα πληθυσμιακού επιπέδου, που αρχικά εισήγαγαν οι Lopes da 

Silva et al. για τη μελέτη των μηχανισμών που παράγουν τον άλφα ρυθμό στο φλοιό (Lopes 

da Silva et al. 1974; Lopes da Silva et al. 1976). Τα μοντέλα αυτού του είδους βασίζονται 

στην ιδέα ότι η λειτουργικότητα ενός μεγάλου αριθμού όμοιων γειτονικών νευρώνων που 

ανήκουν στον ίδιο πυρήνα ή την ίδια περιοχή μπορεί να συνοψιστεί στα χαρακτηριστικά 

μίας απλής ομογενούς δομής. Γι’ αυτό το λόγο τα μοντέλα αυτά ονομάζονται ακόμα και 

μοντέλα συγκεντρωμένων παραμέτρων (lumped parameter models). Αυτή η βασική 

ιδιότητα των μοντέλων πληθυσμών τα καθιστά συμβατά με τα δυναμικά τοπικού πεδίου ως 

προς το επίπεδο περιγραφής των λειτουργιών των εξεταζόμενων δομών του εγκεφάλου. 

Εκτός από τις εργασίες των Lopes da Silva et al., ο Freeman έχει επίσης χρησιμοποιήσει 

παρόμοια μοντέλα για τη μελέτη της απόκρισης του οσφρητικού συστήματος σε εξωτερικά 

ερεθίσματα (Freeman 1978). Άλλες παρόμοιες προσεγγίσεις με μοντέλα πληθυσμών 

περιλαμβάνουν τις εργασίες των Jansen et al., οι οποίοι τα χρησιμοποίησαν για να 

αναπαράγουν οπτικά προκλητά δυναμικά από μία (Jansen et al. 1993) ή δύο συνδεδεμένες 

φλοιϊκές στήλες (Jansen and Rit 1995). Επίσης, οι Wendling et al., έχοντας τεκμηριώσει τη 

δυνατότητα χρήσης των μοντέλων πληθυσμιακού επιπέδου για την ανάλυση σήματος εν τω 
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βάθει ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος από επιληπτικούς ασθενείς (Wendling et al. 2000), 

παρουσίασαν ένα τέτοιο μοντέλο για να εξηγήσουν τη δημιουργία επιληπτογενούς 

δραστηριότητας από την παθολογική GABAεργική δενδριτική αναστολή (Wendling et al. 

2002). Τέλος, μία προσέγγιση που αναπαριστά δυναμικά τοπικού πεδίου παραγόμενα από 

τη σύνδεση κατανεμημένων πληθυσμών νευρώνων σε ένα τμήμα του φλοιού έχει πρόσφατα 

δημοσιευτεί (Cosandier-Rimele et al. 2007). 

Η μαθηματική βάση των μοντέλων πληθυσμιακού επιπέδου αρχικά περιγράφηκε από 

τους Lopes da Silva et al. (Lopes da Silva et al. 1974; Lopes da Silva et al. 1976). Το γενικό 

αρχιτεκτονικό διάγραμμα της προσέγγισης εμφανίζεται στο σχήμα Σ1-9, για έναν 

ενδεικτικό πληθυσμό που λαμβάνει μία ευοδωτική και μία ανασταλτική είσοδο. Κάθε 

είσοδος (x+ η ευοδωτική και x_ η ανασταλτική) αναπαριστά το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης 

του αντίστοιχου προσυναπτικού πληθυσμού και έχει μονάδες αιχμές/sec. Πριν φτάσουν στο 

μετασυναπτικό πληθυσμό, οι είσοδοι πολλαπλασιάζονται με βαθμωτές παραμέτρους, C+ και 

C_ αντίστοιχα. Αυτές αναπαριστούν τον αριθμό των φυσικών συναπτικών επαφών μεταξύ 

των συνδεδεμένων πληθυσμών, δηλαδή τον αριθμό των συναπτικών κομβίων του αξονικών 

απολήξεων των προσυναπτικών νευρώνων που βρίσκονται πάνω στους μετασυναπτικούς. 

Τα παραγόμενα προϊόντα x+C+ και x-C- αντικατοπτρίζουν τις ευοδωτικές και ανασταλτικές 

επιρροές αντίστοιχα των δύο προσυναπτικών πληθυσμών. Αυτές οι επιρροές έπειτα 

μετασχηματίζονται σε μέσα μετασυναπτικά δυναμικά από τα στοιχεία Η, τα οποία 

συγκεντρώνουν όλες τις προσυναπτικές και μετασυναπτικές διαμορφώσεις των συναπτικών 

δραστηριοτήτων. Για τους σκοπούς αυτής της διατριβής, θεωρήθηκαν μόνο 

γλουταματεργικές ευοδωτικές συνδέσεις, από τις οποίες ενεργοποιούνται AMPA και 

NMDA υποδοχείς, και GABAεργικές ανασταλτικές συνδέσεις, από τις οποίες 

ενεργοποιούνται GABAA υποδοχείς, που απλά θα αναφέρονται ως GABA από εδώ και στο 

εξής (Gotz et al. 1997; Ravenscroft and Brotchie 2000). Επομένως, τα στοιχεία Η μπορούν 

να είναι τριών τύπων, ανάλογα με ποιο τύπο υποδοχέων ενεργοποιεί η κάθε σύνδεση: 

ΗAMPA, HNMDA, HGABA. Η γενική εξίσωση που χρησιμοποιείται για το μετασχηματισμό 

ανεξάρτητα από τον τύπο υποδοχέα είναι η ακόλουθη διαφορική εξίσωση β’ βαθμού: 

)()(2)()( 2 tHDtHDtADCxtH −−= &&&                       (Ε1-5), 

όπου x και C είναι η γενική αναπαράσταση του μέσου ρυθμού ενεργοποίησης του 

προσυναπτικού πληθυσμού και του αριθμού των συναπτικών επαφών αντίστοιχα. 
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Η μορφή του μετασυναπτικού δυναμικού που παράγεται από την (Ε1-5) αντιστοιχεί 

στην άλφα μορφή που δίνεται από την εξίσωση που εισήχθη από τους Van Rotterdam et al. 

(1982): 

DtADtetv −=)(                          (E1-6) 

Στην (Ε1-6), v(t) είναι το μετασυναπτικό δυναμικό που παράγεται από μία μόνο 

προσυναπτική αιχμή τη χρονική στιγμή t=0. Όπως δείχνει το σχήμα Σ1-10, το πλάτος του 

δυναμικού (μέγιστο ύψος) είναι ίσο με Α/e, και η σταθερά χρόνου ίση με e/D, όπου e η 

εκθετική σταθερά. Έτσι, η παράμετρος Α είναι ανάλογη του πλάτους του μετασυναπτικού 

δυναμικού και η παράμετρος D αντιστρόφως ανάλογη της σταθεράς χρόνου του. Οι 

παράμετροι A και D είναι χαρακτηριστικές της λειτουργίας των υποδοχέων και μπορεί να 

έχουν διαφορετικές τιμές για καθέναν από τους τύπους AMPA, NMDA και GABA. 

Με βάση την (Ε1-5), οι έξοδοι των στοιχείων ΗAMPA, HNMDA και HGABA δίνονται από τις 

ακόλουθες εξισώσεις: 

)()(2)()( 2 tHDtHDtxCDAtH AMPAAMPAAMPAAMPAAMPAAMPAAMPA −−= ++ &&&              (Ε1-7α) 

)()(2)()( 2 tHDtHDtxCDAtH NMDANMDANMDANMDANMDANMDANMDA −−= ++ &&&              (Ε1-7β) 

)()(2)()( 2 tHDtHDtxCDAtH GABAGABAGABAGABAGABAGABAGABA −−= −− &&&                    (Ε1-7γ) 

Η εξίσωση (Ε1-5) μπορεί να ξαναγραφεί για απλότητα ως δύο διαφορικές εξισώσεις α’ 

βαθμού, χρησιμοποιώντας τη βοηθητική μεταβλητή z(t): 

⎩
⎨
⎧

−−=
=

)()(2)()(
)()(

2 tHDtDztADCxtz
tztH

&

&
                       (Ε1-8) 

Παρομοίως, οι εξισώσεις (Ε1-7α), (Ε1-7β), (Ε1-7γ) μπορούν να ξαναγραφτούν στη μορφή 

(Ε1-8). Έτσι, το μοντέλο περιγράφεται με ένα σύνολο διαφορικών εξισώσεων α’ βαθμού, 

που μπορεί να λυθεί με συνηθισμένους αλγόριθμους αριθμητικής ανάλυσης. 

Το συνολικό μετασυναπτικό δυναμικό που παράγεται σε κάθε πληθυσμό προκύπτει από 

το άθροισμα των εξόδων των στοιχείων Η που συνδέονται σε αυτόν. Η άθροιση διατηρεί 

θετικό πρόσημο για τις ευοδωτικές συνδέσεις και αρνητικό για τις ανασταλτικές. Με 

αναφορά στο γενικό πληθυσμό του σχήματος Σ1-9, είναι: 

GABANMDAAMPA HHHv −+=                        (Ε1-9) 
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 Σχήμα Σ1-9 Παράδειγμα γενικού πληθυσμού σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πληθυσμιακού 
επιπέδου. Οι ρυθμοί ενεργοποίησης των εισόδων (x+, x-), που μετρούνται σε αιχμές/sec, 
προέρχονται από τους προσυναπτικούς πληθυσμούς και βαρύνονται από τις αντίστοιχες C 
παραμέτρους (σχεδιασμένες ως κύκλοι, με σύμβολα C+ και C_), που αντιπροσωπεύουν το μέσο 
αριθμό φυσικών συναπτικών επαφών. Τα στοιχεία Η (διαμάντια) παράγουν μετασυναπτικά 
δυναμικά από τις εισόδους, μετρούμενα σε mV, σύμφωνα με τις ιδιότητες των υποδοχέων AMPA, 
NMDA και GABA. Το συνολικό μετασυναπτικό δυναμικό των πληθυσμών είναι το άθροισμα όλων 
των εξόδων των στοιχείων Η και οδηγεί το στοιχείο S (παραλληλόγραμμο). Το τελευταίο εφαρμόζει 
ένα σιγμοειδή μετασχηματισμό για τον υπολογισμό του εξαγόμενου ρυθμού ενεργοποίησης του 
πληθυσμού, μετρούμενου σε αιχμές/sec 

 

 

Σχήμα Σ1-10 Η άλφα μορφή του μετασυναπτικού δυναμικού που παράγεται από την (Ε1-6), στην 
οποία οι αποκρίσεις των στοιχείων Η είναι ισοδύναμες. Οι παράμετροι A και D της (Ε1-5) είναι 
ανάλογες και αντίστροφα ανάλογες του πλάτους και της διάρκειας αντίστοιχα (e είναι η εκθετική 
σταθερά) 
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Το συνολικό μετασυναπτικό δυναμικό v έχει μονάδες mV και θεωρείται ότι 

αντικατοπτρίζει το σήμα δυναμικών τοπικού πεδίου που θα καταγραφόταν από τον 

πληθυσμό. Αυτό ισχύει επειδή τα δυναμικά τοπικού πεδίου θεωρούνται ως το αποτέλεσμα 

της άθροισης των συναπτικών δραστηριοτήτων ενός σχετικά μεγάλου αριθμού γειτονικών 

νευρώνων (Bullock 1997; Liu 2003). Η βιολογική βάση αυτού του ισχυρισμού έγκειται στις 

ανατομικές ιδιαιτερότητες του υποθαλαμικού πυρήνα, του οποίου οι νευρώνες, όπως 

ειπώθηκε, είναι προσανατολισμένοι έτσι ώστε να έχουν τον άξονά τους παράλληλο στα 

δενδριτικά τους πεδία. Σύμφωνα με αυτή την κανονική οργάνωση ανοικτού πεδίου, η 

παραγωγή εξωκυτταρικών δυναμικών αθροίζεται στο σύνολο των νευρώνων του 

πληθυσμού, αντί να εξουδετερώνεται αμοιβαία, όπως θα γινόταν σε μία τυχαία οργάνωση. 

Έτσι, ο υποθαλαμικός πυρήνας θεωρείται κατάλληλος στόχος για καταγραφή και 

αναπαραγωγή σημάτων δυναμικών τοπικού πεδίου. 

Ως τελικό στάδιο επεξεργασίας μέσα στον πληθυσμό χρησιμοποιείται ένας σιγμοειδής 

μετασχηματισμός που δίνει τον παραγόμενο ρυθμό ενεργοποίησης του πληθυσμού σε 

αιχμές/sec (στοιχείο S στο σχήμα Σ1-9). Ο μετασχηματισμός  οδηγείται από το συνολικό 

μετασυναπτικό δυναμικό, σύμφωνα με την εξίσωση: 

))(exp(1
)( max

vvk
S

vS
h −+

=                      (Ε1-10), 

όπου Smax είναι ο ασυμπτωτικός μέγιστος ρυθμός ενεργοποίησης που μπορεί να επιτύχει ο 

πληθυσμός, k η ευαισθησία του πληθυσμού σε αλλαγές στο λαμβανόμενο μετασυναπτικό 

δυναμικό και vh η τιμή του τελευταίου που χρειάζεται για να επιτευχθεί το ήμισυ του 

μέγιστου ρυθμού ενεργοποίησης. 

1.10 Λειτουργικές υποθέσεις για την επίδραση της εν τω βάθει 
εγκεφαλικής διέγερσης στα βασικά γάγγλια 

Πριν παρατηρηθούν κλινικά οι επωφελείς ιδιότητες και επιδράσεις της εν τω βάθει 

διέγερσης δομών του εγκεφάλου, εξαιτίας της θεώρησης ότι είναι ο υψηλός ρυθμός 

ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας που ευθύνεται για τα συμπτώματα της νόσου 

του Πάρκινσον, είχε προκύψει η ιδέα ότι αν αποκοπεί ένα μέρος του ιστού της 

υπερλειτουργούσης εσωτερικής ωχράς σφαίρας, η συνολική αναστολή που θα εξασκεί στο 

θάλαμο θα προσεγγίζει αυτή της υγιούς. Έτσι, η κατεξοχήν χειρουργική αντιμετώπιση των 

συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον πριν την κυριαρχία της εν τω βάθει διέγερσης 

ήταν ο τεχνητός ακρωτηριασμός της εσωτερικής ωχράς σφαίρας (Lozano et al. 1995) ή του 
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υποθαλαμικού πυρήνα (Bergman et al. 1990), εφόσον και οι δύο αυτοί πυρήνες 

υπερλειτουργούν.  

Πρόσφατα, η εφαρμογή εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης φάνηκε να έχει επωφελή 

κλινικά αποτελέσματα (Limousin et al.  1995). Η επιτυχία αυτής της μεθόδου οδήγησε στη 

διατύπωση της αρχικής υπόθεσης για τον τρόπο επίδρασής της στη λειτουργία του 

υποκείμενου νευρωνικού ιστού, η οποία βασίστηκε στις ομοιότητες που είχαν τα 

αποτελέσματα της διέγερσης με τη μέθοδο του ακρωτηριασμού: θεωρήθηκε έτσι ότι η 

διέγερση προκαλεί απευθείας αναστολή της στοχευμένης περιοχής. Κάτι τέτοιο 

συμφωνούσε και με την επικρατούσα θεώρηση του κλασικού μοντέλου, με βάση το οποίο 

θα μπορούσε θεωρητικά να επιτευχθεί το ίδιο αποτέλεσμα και με διέγερση, δηλαδή 

αναστολή, του υποθαλαμικού πυρήνα. Αυτό δοκιμάστηκε και στην πράξη και τελικά 

επικράτησε ως μέθοδος ανακούφισης από τα συμπτώματα της νόσου του Πάρκινσον. Η 

επιτυχία μάλιστα με τη διέγερση του υποθαλαμικού πυρήνα ισχυροποίησε την υπόθεση της 

απευθείας αναστολής. Πέρα, πάντως, από το ποιά είναι η ακριβής επίδραση της εν τω βάθει 

εγκεφαλικής διέγερσης, κλινικά συνίσταται στην παράδοση μίας παλμοσειράς δυναμικού, 

της μορφής που φαίνεται στο σχήμα Σ1-11. Οι παράμετροι του μέγιστου πλάτους παλμού 

(U), της συχνότητας (F σε παλμούς ανά δευτερόλεπτο – pulses per second (pps)) και τη 

διάρκειας των παλμών (D), ως ποσοστό της περιόδου, παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

αποτελεσματικότητα της μεθόδου και προσαρμόζονται με κλινικές δοκιμές για κάθε 

ασθενή. 

Η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση επικράτησε γρήγορα έναντι του τεχνητού 

ακρωτηριασμού, καθώς εκτός από την ίδια την αναχαίτιση των συμπτωμάτων, είχε και το 

πλεονέκτημα της αντιστρεψιμότητας των επιδράσεων. Όταν η διέγερση πάψει, τα 

συμπτώματα επανέρχονται, ενώ παράλληλα εξαφανίζεται οποιαδήποτε μη επιθυμητή 

λειτουργική παρενέργεια. Τέτοιες πάντως είναι σχετικά σπάνιες με την εν τω βάθει 

εγκεφαλική διέγερση. 

Θεωρητικά, διάφορες υποθέσεις έχουν διατυπωθεί για τους συγκεκριμένους 

μηχανισμούς που προκαλούν την ευεργετική επίδραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής 

διέγερσης: 

• Η διέγερση προκαλεί αναστολή των νευρώνων γύρω από το ηλεκτρόδιο μέσω 

συναπτικής δραστηριότητας, δηλαδή παράγεται ανασταλτικό ερέθισμα από τη διέγερση 

και μέσω των συνάψεων μεταφέρεται στους νευρώνες (διασυναπτική αναστολή) 

(Dostrovsky et al. 2000). 
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• Η διέγερση προκαλεί αλλοιώσεις στη λειτουργία των καναλιών ιόντων που ελέγχονται 

από το δυναμικό μεμβράνης, τα οποία μπλοκάρουν την έξοδο των νευρώνων γύρω από 

το ηλεκτρόδιο (αποπολωτικός αποκλεισμός) (Beurrier et al. 2001). 

• Η διέγερση προκαλεί αστοχία της συναπτικής μετάδοσης της εξόδου των νευρώνων 

γύρω από το ηλεκτρόδιο ως αποτέλεσμα της έλλειψης μετασυναπτικών υποδοχέων 

(συναπτική καταστολή) (Iremonger et al. 2006; Urbano et al. 2006). 

Η διέγερση προκαλεί αυξημένη παραγωγή προσυναπτικών ανασταλτικών 

νευροδιαβιβαστών οδηγώντας στην αναστολή της περιοχής που βρίσκεται το ηλεκτρόδιο 

(Lee et al. 2004). 

 

Σχήμα Σ1-11 Μία ενδεικτική παλμοσειρά δυναμικού που εφαρμόζεται εξωκυτταρικά στους 
στόχους της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης. Οι παράμετροι είναι ενδεικτικές, αλλά κλινικά 
εύλογες 

 

Όλες αυτές οι υποθέσεις εντάσσονται στη γενική υπόθεση της απευθείας αναστολής, 

για την οποία έχουν δημοσιευτεί και υπολογιστικά μοντέλα που δείχνουν ότι η διέγερση 

μπορεί να υπερπολώσει τα σώματα και τους δενδρίτες των νευρώνων (McIntyre and Grill 

1999; McIntyre et al. 2004a). 

Ωστόσο, έχουν δημοσιευτεί κάποιες πειραματικές έρευνες που δε συμφωνούν με την 

υπόθεση της απευθείας αναστολής, καθώς σημειώνουν την ενίσχυση της εκφορτιστικής 

δραστηριότητας των περιοχών που διεγείρονται (Garcia et al. 2003). Επίσης, έχει υποδειχτεί 
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ότι οι αλλαγές δραστηριότητας στις μετασυναπτικές των διεγειρόμενων περιοχές μπορεί να 

είναι συνεπείς με ενεργοποίηση των συνάψεων που τις ενώνει (Anderson et al. 2003). Για 

ανασταλτικές συνάψεις, η αναστολή που περνάει στη μετασυναπτική περιοχή είναι 

εντονότερη, παρότι η προσυναπτική περιοχή έχει η ίδια υποθετικά ανασταλεί από τη 

διέγερση (Montgomery 2006). Παρόμοια και για ευοδωτικές συνάψεις, οι μετασυναπτικές 

περιοχές λαμβάνουν αυξημένη ευόδωση, παρότι οι προσυναπτικές περιοχές έχουν 

ανασταλεί (Hashimoto et al. 2003). Οι ενδείξεις αυτές θα μπορούσαν να εξηγηθούν με δύο 

τρόπους: είτε ότι η διέγερση προκαλεί σε κάποιο βαθμό ευόδωση είτε ότι επενεργεί με 

αντίστροφους τρόπους στα σώματα των κυττάρων από τη μία και τους άξονές τους από την 

άλλη. Στο εξής θα αναφέρεται η πρώτη υπόθεση ως απευθείας ευόδωση και η δεύτερη ως 

συνδυασμός αναστολής και ευόδωσης.  

Υπολογιστικά μοντέλα στοχευμένα στην υπόθεση συνδυασμού αναστολής και 

ευόδωσης έχουν δείξει ότι η διέγερση θα μπορούσε να υπερπολώσει το κυτταρικό σώμα και 

τους δενδρίτες, αλλά την ίδια στιγμή να παράγει ένα αξονικό δυναμικό δράσης (McIntyre 

and Grill 1999; McIntyre et al. 2004a). Ένα άλλο υπολογιστικό μοντέλο έχει αναπτυχθεί για 

να ενισχύσει τη θεωρητική υπόθεση ότι η διέγερση προκαλεί αποσύνδεση της σωματικής 

από την αξονική δραστηριότητα, κάνοντας την έξοδο του σώματος των νευρώνων να μην 

αντιπροσωπεύει ακριβώς την έξοδο από τον άξονα (McIntyre et al. 2004b). 

Πειραματικά έχουν διαπιστωθεί διαφορές στην απόκριση των νευρώνων σε 

μεμονωμένους παλμούς και παλμοσειρές αντίστοιχα (Baker et al. 2002; Kita et al. 2005). 

Μάλιστα, έρευνες με ζευγάρια παλμών σε διέγερση του υποθαλαμικού πυρήνα έδειξαν ότι 

οι επιδράσεις εξαρτώνται κρίσιμα από τη μεταξύ τους χρονική απόσταση (Montgomery and 

Gale 2008). Τέτοια απομονωμένα αποτελέσματα των διεγερτικών επιδράσεων σε μικρές 

κλίμακες υποδεικνύουν ότι οι θεραπευτικές ιδιότητες της εν τω βάθει εγκεφαλικής 

διέγερσης εξαρτώνται από τη συχνότητα της παλμοσειράς. Στην κλινική πράξη έχει 

διαπιστωθεί ότι η ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον με διέγερση 

του υποθαλαμικού πυρήνα είναι εφικτή μόνο με υψίσυχνη διέγερση περίπου με 130 

παλμούς/sec (Rizzone et al. 2001). Αντίθετα, με 100 παλμούς/sec η διέγερση είναι 

αναποτελεσματική, ενώ με 50 μπορεί να αποδειχθεί ακόμα και περαιτέρω επιβαρυντική. 

Εκτός από την απευθείας αναστολή ή ευόδωση ή το συνδυασμό τους, η υπόθεση ότι η 

διέγερση προκαλεί την παροχή στους νευρώνες του υποθαλαμικού πυρήνα 

εναλλασσόμενου δυναμικού ή ρεύματος όμοιου με τη μορφή της διέγερσης του σχήματος 

Σ1-11 έχει εξεταστεί στο (Rubin and Terman 2004). Αν το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι 
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ανασταλτικό, η υπόθεση αναφέρεται εδώ ως εναλλασσόμενη αναστολή, ενώ αν είναι 

ευοδωτικό ως εναλλασσόμενη ευόδωση. Παρότι δεν έχει αποδειχθεί ότι η περιοδική 

μεταβολή του εξωτερικά επιβαλλόμενου από τη διέγερση ηλεκτρικού πεδίου οδηγεί στη 

δημιουργία παρόμοιας περιοδικής εισόδου που λαμβάνεται από τους νευρώνες σε 

κυτταρικό επίπεδο, είναι μία ενδιαφέρουσα υπόθεση που δεν έχει αποκλειστεί 

βιβλιογραφικά.  

1.11 Αντικείμενο και στόχοι της διατριβής 

Η παρούσα διατριβή ασχολείται με τη μελέτη της επίδρασης που έχει η μεταβολή των 

λειτουργικών ιδιοτήτων των συνάψεων στην ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου. Η μελέτη 

αφορά συγκεκριμένα τα βασικά γάγγλια, που χαρακτηρίζονται από ανατομική ποικιλότητα, 

περίπλοκες φυσιολογικές αρμοδιότητες και χαρακτηριστικές παθοφυσιολογικές 

καταστάσεις. Αν και η ανατομία και η φυσιολογία των διαφόρων υποσυστημάτων παντού 

στον εγκέφαλο είναι χαρακτηριστικά πολύπλοκη, ίσως τα βασικά γάγγλια να αποτελούν το 

καλύτερο παράδειγμα όπου τα σχέδια διασύνδεσης μεταξύ των πυρήνων που τα αποτελούν, 

αλλά και των νευρώνων στο κυτταρικό επίπεδο να αναδύουν μία αίσθηση ιδιαίτερα 

εξελιγμένου δικτυακού σχεδιασμού, αλλά και αβεβαιότητας σχετικά με το ακριβές φάσμα 

των επιτελούμενων λειτουργιών.  

Μάλιστα μία νευρολογική νόσος που οφείλεται σε δυσλειτουργία των βασικών 

γαγγλίων, η νόσος του Πάρκινσον, θεωρείται ότι εκδηλώνεται από την παθοφυσιολογική 

κατάσταση του δικτύου τους, παρά κάποιου συγκεκριμένου τμήματός τους. Η κατάσταση 

αυτή προκύπτει ως αποτέλεσμα της απώλειας της ντοπαμίνης, μίας νευροδιαμορφωτικής 

ουσίας που ελέγχει τη λειτουργία των συνάψεων, και επομένως επηρεάζει την επικοινωνία 

των νευρώνων. Η νόσος του Πάρκινσον είναι, λοιπόν, πολύ καλό παράδειγμα για τη μελέτη 

του ρόλου της συναπτικής λειτουργίας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της που 

οδηγούν από τη φυσιολογική στην παθοφυσιολογική λειτουργία. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο στόχος της διατριβής ήταν η ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων 

βιολογικών νευρωνικών δικτύων για τη μελέτη των βασικών γαγγλίων σε φυσιολογική και 

παθοφυσιολογική κατάσταση. Με βάση αυτά, επιδιώχθηκε η εξαγωγή συμπερασμάτων για 

την επίδραση των μεταβολών της ισχύος διασύνδεσης των νευρώνων και των νευρωνικών 

τους ομάδων σε επίπεδο δικτύου. Ειδική έμφαση δόθηκε στη μελέτη του ρόλου των 
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δικτυακών αλληλεπιδράσεων στη νόσο του Πάρκινσον, και συγκεκριμένα στην αναγνώριση 

των ακριβών μεταβολών που προκαλούν τις βασικές της παθοφυσιολογικές εκφράσεις.  

Παραπλεύρως, μία από τις σημαντικότερες επιδιώξεις της παρούσας διατριβής ήταν η 

ανάπτυξη κατάλληλου τύπου μοντέλων των βασικών γαγγλίων, τα οποία να έχουν τη 

δυνατότητα να συνεισφέρουν στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ δεδομένων και 

προσεγγίσεων μοντελοποίησης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο 1.6. Έτσι, 

όλες οι προσεγγίσεις ανήκουν σε ενδιάμεση κλίμακα περιγραφής, και συσχετίζονται με 

δυναμικά τοπικού πεδίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε ένα μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου με βάση την 

αρχιτεκτονική που περιγράφηκε στην παράγραφο 1.9, το οποίο έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργεί τεχνητά δυναμικά τοπικού πεδίου από τον υποθαλαμικό πυρήνα και να 

αναπαράγει τις παρκινσονικές συνθήκες με κατάλληλη μεταβολή των τιμών κάποιων 

παραμέτρων του. Η μεθοδολογία ανάπτυξης και τα αποτελέσματα της προσμοίωσης του 

μοντέλου αυτού παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 4. Ακόμα, στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζεται 

μία προσέγγιση προσαρμογής των παραμέτρων αυτού του μοντέλου για την αναπαραγωγή 

πραγματικών δυναμικών τοπικού πεδίου. Επιπλέον, αναπτύχθηκε ένα ρεαλιστικό 

πολυεπίπεδο μοντέλο των βασικών γαγγλίων με βάση μοντέλα νευρώνων τύπου Hodgkin-

Huxley, για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων από ένα διαφορετικό επίπεδο 

περιγραφής. Με βάση αυτό, αποπειράται και μία συσχέτιση της συναπτικής 

παθοφυσιολογίας με τα κινητικά προβλήματα της νόσου του Πάρκινσον. Αναλυτικά η 

μεθοδολογία ανάπτυξής του και τα αποτελέσματα των προσομοιώσεών του παρουσιάζονται 

στο Κεφάλαιο 6. 

Με χρήση των δύο αυτών μοντέλων διερευνήθηκε ο μηχανισμός δράσης της εν τω 

βάθει εγκεφαλικής διέγερσης, η οποία χρησιμοποιείται με επιτυχία τα τελευταία χρόνια για 

την αντιμετώπιση των παρκινσονικών συμπτωμάτων, με στόχο την ανάδειξη ενδείξεων που 

θα συνεισφέρουν στη βελτίωσή της. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε και τα 

αποτελέσματα αναφέρονται στο Κεφάλαιο 7. Τέλος, το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου 

χρησιμοποιήθηκε και για τη μελέτη του ρόλου των βασικών γαγγλίων στην επιληψία, 

καθώς και την προσομοίωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων της εφαρμογής σε αυτά 

της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης, για τον έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων. Η 

μεθοδολογία και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 8. 
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Κεφάλαιο 2 

Ανασκόπηση μαθηματικών και υπολογιστικών μοντέλων της 

λειτουργίας των βασικών γαγγλίων 

Η μελέτη του εγκεφάλου καταπιάνεται αναπόφευκτα, λόγω της φύσης του, με 

πολύπλοκες δομές και λειτουργίες, καθώς και με τεραστίων ποσοτήτων παραγόμενα 

δεδομένα. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των τεχνολογιών καταγραφής δεδομένων, 

την εξέλιξη υπολογιστικών αλγορίθμων ανάλυσης και επεξεργασίας τους και την ενίσχυση 

των δυνατοτήτων των διαθέσιμων υπολογιστικών πόρων, η ανάπτυξη μοντέλων για την 

εγκεφαλική λειτουργία γίνεται ταυτόχρονα σκοπός και ανάγκη. Τα βασικά γάγγλια 

συγκεκριμένα καθίστανται μία πολύ προκλητική και σημαντική περιοχή μοντελοποίησης, 

εξαιτίας της ευρείας ποικιλότητας των τύπων νευρώνων που τα αποτελούν, τον αριθμό και 

την πολύπλοκη διασύνδεση των πυρήνων τους και τον υποτιθέμενο ρόλο τους σε διάφορες 

κινητικές και νοητικές λειτουργίες. Ειδικά τα τελευταία είκοσι χρόνια, έχει σημειωθεί 

σημαντική πρόοδος στην κατανόηση της ανατομίας και της φυσιολογίας τους, η οποία έχει 

συνοδευτεί από αυξανόμενο ενδιαφέρον για την υπολογιστική τους μοντελοποίηση. Έτσι, 

αρκετές προσεγγίσεις έχουν δημοσιευτεί, οι οποίες θεωρούν διάφορες όψεις της 

λειτουργικότητας των βασικών γαγγλίων. Η ποιοτική αναπαράσταση της ροής πληροφορίας 

με τα μακροκυκλωματικά μοντέλα κουτιού-και-βέλους (box-and-arrow models), της 

εσωτερικής διασύνδεσης μεταξύ πυρήνων των βασικών γαγγλίων και της αλληλεπίδρασής 

τους με εξωτερικές εγκεφαλικές δομές έχουν αποδειχθεί πολύ χρήσιμα για τη διερμηνεία 

ευρέους φάσματος πειραματικών δεδομένων και έχουν καθοδηγήσει μεγάλο τμήμα της 

σύγχρονης έρευνας (Alexander et al.  1986; Gillies et al.  2002; Gurney et al.  2004; Mink 

1996). Εντούτοις, εξαιτίας της ταχύτατης αύξησης των διαθέσιμων νευροεπιστημονικών 

δεδομένων, έχουν αναπτυχθεί ποσοτικά μοντέλα όλων των τύπων της βιολειτουργικότητας 

των βασικών γαγγλίων. Τα μοντέλα αυτά καταπιάνονται με υπολογιστικά θέματα σε όλα τα 

δομικά ανατομικά επίπεδα, από τις κυτταρικές μεμβράνες μέχρι το επίπεδο της συστημικής 

λειτουργίας, όπου οι πυρήνες που αποτελούν τα βασικά γάγγλια αναγνωρίζονται ως ένα 

ενιαίο λειτουργικό υποσύνολο μέσα στην ευρύτερη αρχιτεκτονική του εγκεφάλου. Στο 

κεφάλαιο αυτό αναφέρονται πρώτα κυτταρικά και δικτυακά μοντέλα των βασικών 
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γαγγλίων. Έπειτα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα μοντέλα συστημικού επιπέδου. Τα 

τελευταία αποσκοπούν στην κατανόηση του ρόλου των βασικών γαγγλίων, συνολικά. 

2.1 Μοντέλα κυτταρικού επιπέδου 

Στο κυτταρικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί υπολογιστικά μοντέλα συγκεκριμένων τύπων 

νευρώνων, με βασικό στόχο την κατανόηση των θεμελιωδών τρόπων συμπεριφοράς τους. 

Τα μοντέλα αυτά βασίζονται συνήθως στην ιοντική θεωρία, ενσωματώνοντας κατάλληλα 

κανάλια ιόντων για να αναπαράγουν το σχήμα των δυναμικών ενέργειας και να εξάγουν 

ακολουθίες αιχμών. Κάθε προσέγγιση αυτής της κατηγορίας έχει τις ρίζες της στο κλασικό 

μοντέλο Hodgkin-Huxley για την παραγωγή των δυναμικών ενέργειας (Hodgkin and 

Huxley 1952). Η πιο πλήρης μέθοδος είναι η αναπαράσταση των ανατομικών τμημάτων 

ενός νευρώνα με διαμερίσματα, στα οποία μελετώνται τα μεμβρανικά ρεύματα. Έτσι 

αναδημιουργείται υπολογιστικά ολόκληρος ο νευρώνας, σε μορφή και λειτουργικές 

ιδιότητες. Απλούστερα, μονοδιαμερισματικά μοντέλα νευρώνων έχουν τη δυνατότητα να 

δώσουν έμφαση στη βασική λειτουργικότητα, παραβλέποντας μορφολογικές λεπτομέρειες.  

Στα βασικά γάγγλια υπάρχει μεγάλο εύρος διαφορετικών τύπων κυττάρων. Κάθε 

πυρήνας έχει ιδιαίτερους, ειδικευμένους νευρώνες και ακόμα και στον ίδιο πυρήνα 

βρίσκονται διάφοροι τύποι νευρώνων (Gillies 1995). Οι μεσαίοι ακανθώδεις (medium 

spiny) νευρώνες του ραβδωτού σώματος, οι μόνοι που προβάλλουν εκτός του πυρήνα, είναι 

οι πιο μελετημένοι. Mε βάση το φορμαλισμό Hodgkin-Huxley και ένα σύνολο ρευμάτων 

καλίου και νατρίου που εξαρτώνται από το δυναμικό μεμβράνης, έχουν εξεταστεί κάποιες 

βασικές, πειραματικά παρατηρημένες, μη γραμμικές χαρακτηριστικές συμπεριφορές αυτών, 

όπως η γενικά χαμηλή συχνότητα ενεργοποίησης και η χρονοεξαρτώμενη αύξηση της 

διεγερσιμότητας (Mahon et al.  2000). Το σημαντικότερο συμπέρασμα αυτού του μοντέλου 

είναι ότι η κινητική ενός συγκεκριμένου καναλιού καλίου είναι κυρίως υπεύθυνη για την 

παρατηρούμενη συμπεριφορά των μεσαίων ακανθωδών νευρώνων. Η υπόθεση ότι η 

δραστηριότητα αυτών των νευρώνων εξαρτάται από τη ντοπαμινεργική διαμόρφωση έχει 

ελεγχθεί με τη βοήθεια ενός μοντέλου που ενσωματώνει διαμόρφωση ιοντικών καναλιών με 

βάση τις εξισώσεις Hodgkin-Huxley (Gruber et al.  2003). Το μοντέλο οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η ντοπαμίνη προκαλεί δισταθή ισορροπία στη συμπεριφορά των 

νευρώνων. Περαιτέρω, η παρουσία δύο ξεχωριστών κορυφών στο ιστόγραμμα 

καθυστέρησης αιχμής αντιστοιχεί στη χαρακτηριστική «επάνω» ή «κάτω» κατάσταση των 
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μεσαίων ακανθωδών νευρώνων  (μεγάλη ή μικρή συχνότητα ενεργοποίησης αντίστοιχα) και 

επιβεβαιώνεται από τη συμφωνία μεταξύ πειραματικών δεδομένων και αποτελεσμάτων του 

μοντέλου (Kitano et al.  2002). 

Οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες της συμπαγούς μοίρας της μέλαινας ουσίας έχουν επίσης 

μελετηθεί εκτενώς. Η υπόθεση ότι η δυναμική ενός καναλιού νατρίου οδηγεί στη 

δημιουργία λειτουργικά σημαντικών αργών διακυμάνσεων έχει εξεταστεί με αμφίβολα 

αποτελέσματα μέσω ενός πολυδιαμερισματικού μοντέλου ενός τέτοιου νευρώνα (Canavier 

1999). Ταυτόχρονα, έχει εξεταστεί η επίδραση φαρμακολογικών παραγόντων στη 

συμπεριφορά του μοντέλου. Ένα διαφορετικό, μονοδιαμερισματικό μοντέλο ορίζεται από 

κανάλια εξαρτώμενα από τη συγκέντρωση ασβεστίου και ένα παθητικό κανάλι. Μαζί με 

αυτό, έχει προταθεί ένα πολυδιαμερισματικό μοντέλο ως ένα σύνολο ηλεκτρικά 

συνδυασμένων ταλαντωτών με διαφορετικές φυσικές συχνότητες (Wilson and Callaway 

2000). Το τελευταίο αυτό μοντέλο έχει τη δυνατότητα να λάβει υπόψη του επιπλέον 

χαρακτηριστικά του ντοπαμινεργικού νευρώνα. Τέλος, ένα μοντέλο ντοπαμινεργικών 

νευρώνων προσπαθεί να εξηγήσει τους μηχανισμούς που ευθύνονται για δύο βασικούς 

τύπους ρυθμικών σχεδίων εξαρτώμενων από το ασβέστιο, τους οποίους αυτά τα κύτταρα 

εμφανίζουν in vitro (Amini et al.  1999). 

Πιο περιορισμένος είναι ο αριθμός των μοντέλων που έχουν προταθεί για νευρώνες της 

ωχράς σφαίρας και του υποθαλαμικού πυρήνα. Σχετικά με την ωχρά σφαίρα, με τη βοήθεια 

ενός πολυδιαμερισματικού μοντέλου έχει ελεγχθεί η υπόθεση ότι τα δενδριτικά κανάλια 

νατρίου μπορεί να διευκολύνουν την επίδραση διεγερτικών εισόδων (Hanson et al.  2004). 

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν κεντρικό ρόλο του υποθαλαμικού πυρήνα στον έλεγχο της 

δραστηριότητας της ωχράς σφαίρας. Για τον υποθαλαμικό πυρήνα, ένα λεπτομερές 

υπολογιστικό μοντέλο του νευρώνα προβολής του αρουραίου έχει αναπτυχθεί βασιζόμενο 

σε ηλεκτροφυσιολογικά και μορφολογικά δεδομένα, με ένα σύνολο ιοντικών καναλιών 

σύμφωνα με το φορμαλισμό Hodgkin-Huxley (Gillies and Willshaw 2006). Το μοντέλο 

αποκαλύπτει ότι τρία συγκεκριμένα κανάλια έχουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση των 

συμπεριφορών του νευρώνα. 

2.2 Μοντέλα σε επίπεδο δικτύου 

Σε επίπεδο δικτύων νευρώνων έχουν εξεταστεί οι λειτουργικές ιδιότητες μικρών ενδο- 

και δια-πυρηνικών κυκλωμάτων. Οι Kotter και Wickens έχουν μοντελοποιήσει την 
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αλληλεπίδραση γλουταμινικού οξέος και ντοπαμίνης στο ραβδωτό σώμα (Kotter and 

Wickens 1998). Κατασκεύασαν γι’ αυτό το σκοπό ένα δίκτυο βιολογικά ρεαλιστικών 

νευρώνων του ραβδωτού σώματος, οι οποίοι δέχονται γλουταμινεργικές και 

ντοπαμινεργικές συνάψεις, ενώ έχουν και αμοιβαία ανασταλτικές συνδέσεις μεταξύ τους. 

Φυσιολογικές και παρκινσονικές συνθήκες έχουν προσομοιωθεί και βιολογικές εξηγήσεις 

έχουν δοθεί για τα συμπτώματα της ακινησίας και της ακαμψίας. Παρόμοια τεχνική έχει 

χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός μοντέλου του ραβδωτού σώματος, το οποίο 

βασίζεται σε ανατομικά δεδομένα, όπως οι πλάγιες αμοιβαίες ανασταλτικές συνδέσεις 

μεταξύ των μεσαίων ακανθωδών νευρώνων, η παρουσία ανασταλτικών ενδονευρώνων με 

γρήγορες αιχμές και χασμοσυνδέσεις (gap junctions) μεταξύ τους (Gurney and Overton 

2004). Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ικανότητες επιλογής δράσης και 

υποδεικνύουν κρίσιμα στοιχεία για τους μηχανισμούς που εμπλέκονται. Πρώτον, η επιλογή 

εξαρτάται από την αλληλεπιδραστική δύναμη μεταξύ πληθυσμών κυττάρων και του βάρους 

των χασμοσυνδέσεων και δεύτερον, η επιλογή επιτυγχάνεται μόνο με μικρή πυκνότητα 

ενδονευρώνων.         

Επίσης, έχει εξεταστεί η επίδραση της τοπικής συνδεσιμότητας στη λειτουργία του 

ραβδωτού σώματος (Wickens et al.  1995). Διάφορες τοπολογίες έχουν θεωρηθεί και έχει 

αποδειχθεί ότι η συμμετρική συνδεσιμότητα οδηγεί σε στάσιμη χωρική δραστηριότητα, ενώ 

η ασύμμετρη συνδεσιμότητα παράγει αργή μεταφερόμενη κυματοειδή δραστηριότητα. Το 

τελευταίο υποτίθεται ότι συνδέεται με τη νόσο του Χάντινγκτον (Huntington’s disease). Οι 

Gillies και Willshaw έχουν προσπαθήσει να αναδείξουν τη σημασία της ενδοπυρηνικής 

συνδεσιμότητας του υποθαλαμικού πυρήνα στη λειτουργία του (Gillies and Willshaw 

2004). Ο κεντρικός ισχυρισμός είναι ότι αυτός ο πυρήνας των βασικών γαγγλίων πιθανόν 

λειτουργεί σαν διακόπτης, ενώ κάτω από μη φυσιολογικές συνθήκες, η αλληλεπίδραση του 

υποθαλαμικού πυρήνα και της εξωτερικής ωχράς σφαίρας μπορεί να παράγει περιοδική 

ταλαντωτική δραστηριότητα. Γενικά, η λειτουργικότητα του βρόχου υποθαλαμικού 

πυρήνα-εξωτερικής ωχράς σφαίρας θεωρείται παράγοντας κλειδί στη συνολική 

συμπεριφορά των βασικών γαγγλίων και έχει εξεταστεί με λεπτομέρεια με ένα μοντέλο 

βασισμένο σε αγωγιμότητες, στο οποίο τα κύτταρα των πυρήνων έχουν μοντελοποιηθεί ως 

απλά διαμερίσματα και η δραστηριοποίησή τους περιγράφεται σύμφωνα με το φορμαλισμό 

Hodgkin-Huxley (Terman et al.  2002). Διάφορες αρχιτεκτονικές διασύνδεσης έχουν 

εξεταστεί, που οδηγούν είτε σε ρυμθική δραστηριότητα είτε σε ακανόνιστα ανεξάρτητα 

σχήματα δραστηριότητας. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι η ενίσχυση της προβολής του 
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ραβδωτού σώματος στην εξωτερική ωχρά σφαίρα και της ισχύος των ενδοπυρηνικών 

συνδέσεων σε αυτή μπορεί να οδηγήσει σε παρκινσονικά σχήματα δραστηριότητας. Ο ίδιος 

βρόχος είναι το αντικείμενο μίας άλλης υπολογιστικής προσέγγισης (Gillies et al.  2002), η 

οποία αποκαλύπτει ότι οι δύο πυρήνες έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν μεταξύ 

καταστάσεων υψηλής και χαμηλής δραστηριότητας και μπορούν να παράγουν ταλαντώσεις 

που αποτελούνται από ξεσπάσματα υψίσυχνης δραστηριότητας επαναλαμβανόμενης με 

χαμηλό ρυθμό. 

2.3 Μοντέλα σε συστημικό επίπεδο 

Τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας έχουν ως στόχο να προσομοιώσουν τη φυσιολογία 

των βασικών γαγγλίων συνολικά. Καταρχήν έχουν προταθεί μοντέλα μονού μονοπατιού, τα 

οποία καλύπτουν ποικίλες υποθέσεις, από τη διατήρηση παράλληλων ανεξάρτητων φλοιο-

βασικογαγγλιακο-θαλαμικών βρόχων (Alexander et al.  1986), έως την υπόθεση πλήρους 

σύγκλισης κάθε πηγής πληροφορίας από το φλοιό προς τα βασικά γάγγλια (Percheron et al.  

1987). Όπως ήδη αναφέρθηκε, το 1983 προτάθηκε το περίφημο μοντέλο «κουτιού-και-

βέλους» για τη συνδεσιμότητα και τη φυσιολογία των βασικών γαγγλίων (σχήμα Σ1-2 στο 

Κεφάλαιο 1), το οποίο έγινε γνωστό ως μοντέλο άμεσου και έμμεσου μονοπατιού και 

αποτελεί ακόμα τη βάση αρκετών προσεγγίσεων (Penney and Young 1983; Albin et al.  

1989).  Εν τούτοις, εμφανή μειονεκτήματα του μοντέλου (Parent et al.  2001) έχουν 

οδηγήσει στη θεώρηση πιο πολύπλοκων προσεγγίσεων που ενσωματώνουν περισσότερα 

μονοπάτια διάδοσης πληροφορίας (Wichmann and DeLong 1996). Όλα αυτά τα μοντέλα 

καλούνται μοντέλα μονοπατιών και θεωρούνται ποιοτικά, καθώς δεν καθορίζουν επακριβώς 

μαθηματικά ή/ και υπολογιστικά τους μηχανισμούς ενεργοποίησης και την αλληλεπίδραση 

μεταξύ των μονοπατιών. Παρόλα αυτά, αποτελούν μία σαφή βάση για την συνακόλουθη 

ανάπτυξη ποσοτικών μοντέλων.  

Σε αντίθεση με τα μοντέλα μονοπατιών που βασίζονται περισσότερο σε ανατομικές 

θεωρήσεις, οι σπουδαιότερες υπολογιστικές προσεγγίσεις στο συστημικό επίπεδο 

βασίζονται σε λειτουργικές υποθέσεις και δεδομένα σχετικά με τη φυσιολογία των βασικών 

γαγγλίων. Αυτά τα μοντέλα γενικά περιγράφουν σε υψηλό επίπεδο αφαίρεσης διαφορετικές 

μεταξύ τους λειτουργίες, όπως η επιλογή δράσης, η παραγωγή ακολουθιών κινήσεων, η 

μείωση διάστασης πληροφορίας και η ενισχυτική μάθηση. 
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2.3.1 Επιλογή δράσης 

Η υπόθεση ότι η βασική λειτουργικότητα των βασικών γαγγλίων είναι η επιλογή 

δράσης βασίστηκε στο άμεσο μονοπάτι συνδεσιμότητας. Σύμφωνα με τις επικρατούσες 

θεωρήσεις σχετικά με αυτό, όταν οι νευρώνες του D1 ραβδωτού σώματος ενεργοποιούνται, 

οι νευρώνες της εσωτερικής ωχράς σφαίρας αναστέλλονται, παύοντας την παραγωγή 

δυναμικών ενέργειας. Τότε, οι αντίστοιχοι θαλαμικοί νευρώνες ελευθερώνονται από την 

αναστολή που τους ασκεί η εσωτερική ωχρά σφαίρα και μέσω της δικής τους έντονης 

εκφορτιστικής δραστηριότητας, διεγείρουν το φλοιό. Έτσι, το ραβδωτό σώμα φαίνεται να 

ελέγχει ή να επιλέγει μέσω της εσωτερικής ωχράς σφαίρας την ενεργοποίηση του θαλάμου 

αλλά και του φλοιού (Mink 1996). Με στήριγμα αυτή την ιδέα, φάνηκε ότι τα 

αποτελέσματα μίας σειράς ψυχολογικών πειραμάτων είναι δυνατό να εξηγηθούν από ένα 

μοντέλο επιλογής δράσης (Kropotov and Etlinger 1999). 

Η ομάδα των Gurney et al.  επέκτεινε την αρχική ιδέα και παρουσίασε εκτεταμένες 

υπολογιστικές μελέτες υποστηρίζοντας την έννοια της επιλογής δράσης ως κύριας 

λειτουργικότητας των βασικών γαγγλίων (Gurney et al.  2001a; Gurney et al.  2001b). Οι 

συγγραφείς εξηγούν θεωρητικά γιατί η συμπεριφορική επιλογή δράσης μπορεί να αναχθεί 

σε επιλογή ειδικά κωδικοποιημένου ηλεκτροφυσιολογικού σήματος και έπειτα 

ποσοτικοποιούν αυτή τη διαδικασία. Έπειτα, σχηματοποιούν τον πυρήνα της υπολογιστικής 

αρχιτεκτονικής, δηλαδή ένα ειδικά οργανωμένο νευρωνικό δίκτυο που υλοποιεί επιλογή 

σήματος. Η αρχική αρχιτεκτονική του νευρωνικού δικτύου εξελίσσεται έπειτα με την 

ενσωμάτωση υποθέσεων και βιολογικών δεδομένων. Η τελική μορφή της αρχιτεκτονικής 

του δικτύου στοχεύει σε μία νέα πρόταση λειτουργικής αρχιτεκτονικής για τα βασικά 

γάγγλια, η οποία διατηρεί ομοιότητες με την κλασική θεώρηση του άμεσου-έμμεσου 

μονοπατιού αλλά είναι στην ουσία επέκτασή της.  

Συγκεκριμένα, το δίκτυο χωρίζεται στα μονοπάτια ελέγχου και επιλογής (Gurney et al.  

2001a) και η προσομοίωση γίνεται με χρήση ολοκληρωτών με απώλειες (Trappenberg 

2002) ως μοντέλων για τους νευρώνες και αριθμητικών βαρών ως αναπαράσταση των 

συνάψεων μεταξύ τους (Gurney et al.  2001b). Τελικά, το δίκτυο εμφανίζει συμπεριφορά 

επιλογής δράσης, ενώ σημαντικό παράπλευρο αποτέλεσμα είναι ο ρόλος του βρόχου 

εξωτερικής ωχράς σφαίρας-υποθαλαμικού πυρήνα, ο οποίος φαίνεται να περιορίζει τα όρια 

της συχνότητας ενεργοποίησης των πυρήνων εξόδου (εσωτερικής ωχράς σφαίρας και 

δικτυωτής μοίρας της μέλαινας ουσίας), ανεξάρτητα από τον αριθμό των ανταγωνιστικών 
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καναλιών. Όταν ο βρόχος είναι απών, η ικανότητα του δικτύου να επιλέγει δράσεις 

αναστέλλεται. 

Η έννοια της επιλογής δράσης έχει χρησιμοποιηθεί ακόμα σε ένα μοντέλο που 

αποτελείται από έναν αριθμό διαφορετικών «ειδικών» (ανεξάρτητων προσαρμοζόμενων 

λειτουργικών στοιχείων), οι οποίοι αντιστοιχούν στα πολλαπλά παράλληλα μονοπάτια των 

βασικών γαγγλίων (Chavarriaga et al.  2005). Όλοι οι «ειδικοί» υλοποιούν ανεξάρτητες 

στρατηγικές επιλογής. Η επιλογή δράσης πραγματοποιείται επιλέγοντας μεταξύ των 

διαφόρων πιθανών δράσεων που προτείνονται από κάθε «ειδικό». 

2.3.2 Παραγωγή ακολουθιών δράσεων 

Σύμφωνα με τη λειτουργική υπόθεση της παραγωγής ακολουθιών δράσεων, τα βασικά 

γάγγλια έχουν κρίσιμο ρόλο στην εκμάθηση και αναπαραγωγή σειρών μεμονωμένων 

δράσεων. Οι Berns και Sejnowski έχουν υλοποιήσει μία μορφή μηχανισμού επιλογής 

δράσης του τύπου «ο χαμένος τα παίρνει όλα», σε ένα ανατομικά συναφές μοντέλο 

εκμάθησης και αναπαραγωγής των δράσεων (Berns and Sejnowski 1998). Το μοντέλο 

αποτελείται από επεξεργαστικές μονάδες που αναπαριστούν ομάδες νευρώνων και οι 

συνδέσεις μεταξύ τους καθορίζονται από πραγματικά δεδομένα. Το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό του μοντέλου είναι η αναδραστική διασύνδεση μεταξύ της εξωτερικής 

ωχράς σφαίρας και του υποθαλαμικού πυρήνα, καθώς ήταν από τα πρώτα υπολογιστικά 

μοντέλα που την ενσωμάτωσαν. Ο βρόχος εξωτερικής ωχράς σφαίρας-υποθαλαμικού 

πυρήνα στο μοντέλο των Berns και Sejnowski θεωρείται ότι δρα ως βραχυπρόθεσμη μνήμη 

για την παραγωγή των ακολουθιών δράσεων. Συνολικά, μαθηματικές εξισώσεις κυβερνούν 

τη συμπεριφορά του μοντέλου: οι νευρώνες έχουν μοντελοποιηθεί ως ολοκληρωτές με 

απώλειες και η διαδικασία μάθησης που ασκείται από τη ντοπαμίνη είναι χεμπιανική. Η 

προσομοίωση του μοντέλου περιλαμβάνει δύο φάσεις, τη μάθηση των ακολουθιών και 

έπειτα την  αναπαραγωγή τους, όποτε ζητηθεί. Παθολογικές συνθήκες εξομοιώνονται με 

συγκεκριμένες αλλαγές στις τιμές κάποιων παραμέτρων. Ειδικότερα για τη νόσο του 

Πάρκινσον, το μοντέλο υποδεικνύει ότι η αναπαραγωγή των ακολουθιών δε γίνεται σωστά 

και ότι νέες ακολουθίες δε μαθαίνονται εύκολα. 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο μοντέλο, ο Fukai υπέθεσε ότι η σειρά δράσεων των 

ακολουθιών αποθηκεύεται στο φλοιό και εξάγεται από μία κατηγορία νευρώνων του 

ραβδωτού σώματος μέσω ενός μηχανισμού «ο κερδισμένος τα παίρνει όλα» (Fukai 1999). 

Μία άλλη κατηγορία νευρώνων του ραβδωτού σώματος διατηρεί την τρέχουσα δράση μέσα 

στο φλοιο-βασικο γαγγλιονικο-θαλαμικό βρόχο. Ο βρόχος εξωτερικής ωχράς σφαίρας-
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υποθαλαμικού πυρήνα υποτίθεται ότι είναι χρήσιμος στη διαδικασία αυτή με το να 

πυροδοτεί τη μετάβαση στην επόμενη δράση της ακολουθίας.  

Οι Beiser και Houk υποστήριξαν επίσης την ιδέα ότι ο φλοιός αποθηκεύει τις 

ακολουθίες και πρότειναν για το ραβδωτό σώμα το ρόλο του ταξινομητή των εισόδων από 

το φλοιό (Beiser and Houk 1998). Οι Wickens και Arbuthnott επέδειξαν πώς οι πλάγιες 

ανασταλτικές συνδέσεις μπορούν να αποτελέσουν τη βιολογική βάση για την παραγωγή 

χωροχρονικών σχεδίων δραστηριότητας (Wickens and Arbuthnott 1993). Από την άλλη, ο 

Dominey χρησιμοποίησε διαφορετικά υποδίκτυα για να σχηματίσει ένα μηχανισμό 

παραγωγής ακολουθιών δράσης (Dominey 1995). Εκεί, το ραβδωτό σώμα θεωρείται ότι 

αναγνωρίζει ακολουθίες αντί για δράσεις. 

2.3.3 Μείωση διάστασης 

Μία εντελώς διαφορετική και ριζοσπαστική υπόθεση για τη φυσιολογία των βασικών 

γαγγλίων ξεκίνησε με την παρατήρηση της «σαν-χωνί» όψης τους (σχήμα Σ2-1). Αυτό το 

ανατομικό χαρακτηριστικό αποτέλεσε την έμπνευση για την υπόθεση της μείωσης 

διάστασης. Στην ουσία πρόκειται για έναν αλγόριθμο που χρησιμοποιείται για τη μείωση 

της ποσότητας δεδομένων που χρειάζονται για να αναπαραστήσουν ένα μαθηματικό χώρο 

χαρακτηριστικών. Κάτω από αυτή την υπόθεση, τα βασικά γάγγλια δρουν ως κεντρικός 

διακόπτης που λαμβάνει πληροφορία από όλες τις περιοχές του φλοιού και, μετά από 

κατάλληλη συμπίεση, μεταφέρουν την πληροφορία στον εμπρόσθιο φλοιό. Η μείωση 

διάστασης πραγματοποιείται από τα βασικά γάγγλια με σκοπό τη μείωση της πληροφορίας 

που χρειάζεται για να κωδικοποιηθούν τα διάφορα σχέδια δραστηριότητας. 

Για την υποστήριξη αυτών των ιδεών παρουσιάστηκε ένα μοντέλο νευρωνικού δικτύου 

που επιτελεί μείωση διάστασης (Bar-Gad et al.  2003). Το δίκτυο έχει δύο στρώματα, το 

στρώμα εισόδου με Ν επεξεργαστικά στοιχεία και το στρώμα εξόδου με Μ, όπου τυπικά 

είναι Ν>Μ. Ένα βαθμωτό ενισχυτικό σήμα υπάρχει για να διαμορφώσει έναν χεμπιανικό 

κανόνα μάθησης. Επίσης υπάρχουν παράπλευρες ανασταλτικές συνάψεις. Το δίκτυο 

υλοποιεί τον πολύ γνωστό αλγόριθμο Ανάλυσης Πρωτευουσών Συνιστωσών (Principal 

Component Analysis-PCA) για τη μείωση διάστασης, ο οποίος καθορίζει τις τιμές των 

βαρών. Τελικά, το δίκτυο είναι ικανό να επιλέξει τα Μ πιο αντιπροσωπευτικά 

χαρακτηριστικά από τα αρχικά Ν. Οι συγγραφείς προτείνουν επίσης μία προσαρμοσμένη 

δικτυακή αρχιτεκτονική, που είναι περισσότερο εύλογη βιολογικά και μπορεί να ταιριάξει 

σαν υπόθεση για τη φυσιολογία των βασικών γαγγλίων. 
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Σχήμα Σ2-1 Σχηματική αναπαράσταση της υπόθεση της μείωσης διάστασης για τα βασικά γάγγλια 

  

2.3.4 Ενισχυτική μάθηση 

Το κοινό χαρακτηριστικό κάθε φυσιολογικής υπόθεσης για τα βασικών γαγγλίων είναι ο 

ρόλος της ντοπαμίνης στη λειτουργικότητά τους (Gurney et al.  2004). Η ντοπαμίνη 

θεωρείται βασικά ως ο διαμορφωτής των συνάψεων μεταξύ φλοιού και ραβδωτού σώματος 

και το βιολογικό μέσο υλοποίησης σχεδίων μάθησης. Έχει υποτεθεί συγκεκριμένα ότι το 

σχήμα που χαρακτηρίζει τα βασικά γάγγλια είναι η ενισχυτική μάθηση, η οποία 

χρησιμοποιεί την έννοια της ανταμοιβής για να επιβάλλει την επιθυμητή συμπεριφορά στο 

σύστημα. Όταν η δράση έχει θετικό αντίκτυπο (υπό κάποια έννοια που εξαρτάται από την 

περίπτωση) η ανταμοιβή είναι υψηλή. Στα βασικά γάγγλια η ανταμοιβή αυτή θεωρείται πως 

είναι η ροή ντοπαμίνης στο σύστημα. Βασισμένα σε αυτές τις ιδέες έχουν προταθεί διάφορα 

μοντέλα των βασικών γαγγλίων (Barto 1995; Houk et al.  1995). Η πιο ευρέως 

χρησιμοποιημένη υπόθεση είναι η αρχιτεκτονική «ηθοποιού»-«κριτικού» (actor-critic), η 

οποία προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα της «χρονικής εκχώρησης ανταπόδοσης» 

(Temporal Credit Assignment) (Joel et al.  2002).  Το πρόβλημα ανακύπτει όταν οι 

συνέπειες των ενεργειών του «ηθοποιού» δεν είναι άμεσα εμφανείς στο βιολογικό σύστημα 

(η ανταμοιβή καθυστερεί), κι έτσι απαιτείται μία εκτίμηση (Barto 1995). Ο «ηθοποιός» 
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είναι το μέρος των βασικών γαγγλίων που πραγματοποιεί μία δράση ενώ ο «κριτικός» ένα 

διαφορετικό μέρος που προσπαθεί να προβλέψει την ανταμοιβή γι’ αυτή τη δράση και να τη 

μεταφέρει στον «ηθοποιό» προτού έρθει η πραγματική ανταμοιβή (Suri 2002). Από τις 

προσομοιώσεις αναφαίνεται μία θεμελιώδης ιδιότητα του ντοπαμινεργικού συστήματος: η 

απελευθέρωση ντοπαμίνης δε συμβαίνει όταν η προβλεπόμενη ανταμοιβή είναι τελικά 

ορθή, αλλά όταν είναι λάθος (Montague et al.  1996). Η παρατήρηση αυτής της ιδιότητας 

είναι συνεπής με την πραγματική μακροσκοπική συμπεριφορά του ατόμου συνολικά.   

Περαιτέρω, με την αρχιτεκτονική «ηθοποιού»-«κριτικού» έχει δειχθεί ότι ο αλγόριθμος 

χρονικής εκχώρησης ανταπόδοσης μπορεί να συνδυαστεί με διάφορες λειτουργικές 

υποθέσεις για τα βασικά γάγγλια. Οι συνέπειες της ενισχυτικής μάθησης στη μάθηση και 

αναπαραγωγή των ακολουθιών δράσεων έχει εξεταστεί από ένα νευρωνικό δίκτυο που 

υλοποιεί την αρχιτεκτονική «ηθοποιού»-«κριτικού» (Suri and Schultz 1998). Το δίκτυο 

μαθαίνει μία προκατασκευασμένη ακολουθία ζευγών διεγέρσεων-δράσεων με ενισχυτική 

μάθηση, σύμφωνα με τον αλγόριθμο χρονικής διαφοράς (temporal difference). Έπειτα, η 

ακολουθία μπορεί να αναπαραχθεί οποιαδήποτε στιγμή. Το μοντέλο προτείνει ότι στο ρόλο 

του «κριτικού» ταιριάζουν οι ντοπαμινεργικοί νευρώνες της μέλαινας ουσίας, ενώ ο 

«ηθοποιός» μπορεί να είναι το ραβδωτό σώμα. Επιπλέον, έχει προσομοιωθεί συμπεριφορά 

κατευθυνόμενη από στόχο, στην οποία θεωρείται ότι συμβάλλουν τα βασικά γάγγλια. Σε 

ένα ειδικά σχεδιασμένο περιβάλλον, έχει αποδειχθεί ότι ο συνδυασμός αρχιτεκτονικής 

«ηθοποιού»-«κριτικού» οδηγεί σε καλύτερη απόδοση.  

Εκτός της αρχιτεκτονικής «ηθοποιού»-«κριτικού», ένα υπολογιστικό μοντέλο 

προσπαθεί να εξηγήσει μία σειρά πειραματικών παρατηρήσεων που υποδεικνύουν ότι οι D2 

ντοπαμινεργικοί υποδοχείς στο ραβδωτό σώμα διαμορφώνουν επιλεκτικά την υποκινούμενη 

συμπεριφορά μακροπρόθεσμα, παρά βραχυπρόθεσμα (Smith et al.  2005). Το μοντέλο 

θεωρεί τη σχέση μεταξύ της ντοπαμίνης και των υποδοχέων της στο ραβδωτό σώμα. Η 

βασική υπόθεση είναι ότι ο εγκέφαλος χτίζει μία εσωτερική αναπαράσταση των σχέσεων 

δράσεων-αποτελεσμάτων. Βασισμένο σε αυτή, το βιολογικό σύστημα μαθαίνει να 

μεγιστοποιεί την ανταμοιβή μέσω μία αλληλεπίδρασης δοκιμής-και-λάθους με το 

περιβάλλον του. 
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2.4 Σύνοψη 

Η δομική πολυπλοκότητα των βασικών γαγγλίων δικαιολογεί την ανάγκη για ανάπτυξη 

σημαντικών προσομοιωτικών προσεγγίσεων σε κάθε επίπεδο περιγραφής. Μοντέλα 

κυτταρικού επιπέδου ασχολούνται με τις εσωτερικές ιδιότητες των διάφορων τύπων 

νευρώνων των βασικών γαγγλίων. Σημαντική έμφαση έχει δοθεί στους μεσαίους 

ακανθώδεις νευρώνες του ραβδωτού σώματος και στους ντοπαμινεργικούς νευρώνες της 

μέλαινας ουσίας, εξαιτίας της αναμφίβολης λειτουργικής σημασίας των δύο αυτών δομών. 

Μοντέλα σε δικτυακό επίπεδο έχουν επίσης παρουσιαστεί, με το ραβδωτό σώμα να 

βρίσκεται στο κέντρο των σχετικών προσπαθειών. Τα μοντέλα αυτής της κατηγορίας 

συνήθως περιορίζονται σε μικρά κυκλώματα μέσα στους πυρήνες ή μεταξύ γειτονικών 

πυρήνων. 

Σε ανώτερο επίπεδο, τα συστημικά μοντέλα βασίζονται σε τέσσερις κύριες υποθέσεις. Η 

υπόθεση της επιλογής δράσης είναι καλά αναπτυγμένη και υποστηριγμένη. Σε πολλές 

περιπτώσεις βασίζεται στις εσωτερικές ιδιότητες του ραβδωτού σώματος, ενώ παραμένει 

σχετικά ασαφές πώς οι υπόλοιποι πυρήνες συνεισφέρουν σε αυτή τη λειτουργία. Από την 

άλλη, αν και η υπόθεση παραγωγής ακολουθιών δράσεων φαίνεται να αποτελεί ουσιαστικά 

επέκταση της επιλογής δράσης, έχει αποδειχθεί πολύ δυσκολότερο να αναλυθεί, και έτσι 

είναι σπάνιες οι περιπτώσεις σύνθεσης μοντέλων που να παράγουν ξεκάθαρα αποτελέσματα 

από την προσομοίωσή τους. Η υπόθεση της μείωσης διάστασης μοιάζει πολύ 

ενδιαφέρουσα, καθώς φαίνεται αναμενόμενη η ανάγκη αποδοτικού χειρισμού της τεράστιας 

ποσότητας πληροφορίας που διακινείται μέσω των διαφόρων δομών του εγκεφάλου. Ίσως 

να είναι τα βασικά γάγγλια υπεύθυνα γι’ αυτό, κάτι που μπορεί να εξηγούσε την κεντρική 

ανατομική τους θέση και τις εκτεταμένες διασυνδέσεις με το φλοιό. Παρόλα αυτά, ακόμα 

και αυτή η λειτουργικότητα θα μπορούσε να θεωρηθεί συμπληρωματική άλλων. Τέλος, η 

υπόθεση της ενισχυτικής μάθησης είναι η πιο στέρεα αναπτυγμένη και τα μοντέλα που την 

υποστηρίζουν φαίνονται προς το παρόν πιο ώριμα. 

Γενικά, η υπολογιστική μοντελοποίηση της βιολογικής συμπεριφοράς των βασικών 

γαγγλίων είναι χρήσιμη στο να παρέχει μηχανιστικές εξηγήσεις που ίσως οδηγήσουν σε 

ευρύτερα in silico πειράματα και αποκαλύψεις των ρόλων κρυμμένων παραγόντων και των 

αλληλεπιδράσεων μεταξύ τους. Εν τούτοις, η υπολογιστική μοντελοποίηση της λειτουργίας 

του εγκεφάλου θα πρέπει να περιορίζει τη σχέση υπόθεσης-μοντέλου εξαιτίας της ανάγκης 

για βιολογική συνάφεια στα μοντέλα. Σε σχεδόν κάθε προσομοιωτική προσέγγιση που έχει 

παρουσιαστεί σχετικά με τη φυσιολογία των βασικών γαγγλίων, προηγείται μία υπόθεση 
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και ένα μοντέλο ακολουθεί για να την επιβεβαιώσει. Στα μοντέλα χαμηλού επιπέδου, όπως 

είναι για παράδειγμα τα μοντέλα νευρώνων, είναι σχετικά εύκολο να διατηρηθεί μεγάλος 

βαθμός βιολογικής συνάφειας. Οι περισσότερες στοχευμένες προσεγγίσεις ακολουθούν το 

φορμαλισμό Hodgkin-Huxley και έτσι η ιδιαιτερότητα έγκειται στην κατάλληλη επιλογή 

ιοντικών καναλιών, παραμέτρων και μορφολογικών ιδιοτήτων. Στα ανώτερα επίπεδα 

δικτύου και συστήματος, ωστόσο, δεν είναι ακριβώς έτσι. Οι υπολογιστικές υποθέσεις 

μπορούν να στηριχτούν σε προσεγγίσεις που δεν είναι απαραίτητα βασισμένες σε γνωστά 

ανατομικά ή φυσιολογικά δεδομένα ή οποιαδήποτε δεδομένα γενικά. Όμως, η διατήρηση 

βιολογικής συνάφειας σχεδόν πάντα προτιμάται. 

Τελικά, το σημείο κλειδί στις υπολογιστικές προσομοιωτικές προσεγγίσεις των βασικών 

γαγγλίων (και του εγκεφάλου γενικά) είναι η συνέπεια μεταξύ των μοντέλων κατώτερων 

και ανώτερων επιπέδων. Τα μοντέλα χαμηλού επιπέδου πρέπει να είναι ικανά, όταν 

διασυνδεθούν, να παράγουν τα λειτουργικά δομικά χαρακτηριστικά προσεγγίσεων 

ανώτερων επιπέδων.  Από την άλλη, τα μοντέλα ανώτερων επιπέδων πρέπει να 

αποσυνθέτουν τη λειτουργία τους σε απλούστερα συστατικά που θα αντιστοιχούν σε 

λειτουργίες μονάδων χαμηλότερων επιπέδων, αντικατοπτρίζοντας την ιεραρχική δομή του 

εγκεφάλου. Γενικά, τα μοντέλα σε κάθε δομικό επίπεδο έχουν τη δυνατότητα να ρίξουν 

επιπλέον φως στις πολλές μυστηριώδεις και σκοτεινές λειτουργίες των βασικών γαγγλίων 

σε υγιείς και παθολογικές συνθήκες. Οι γνώσεις θα οδηγήσουν με τη σειρά τους σε 

πειραματικές προβλέψεις, που όταν επιβεβαιωθούν ή απορριφθούν, μπορούν να 

αποτελέσουν τη βάση ακόμα πιο εύστοχων μοντέλων. 

Τα μοντέλα που αναπτύχθηκαν στην παρούσα διατριβή εκπροσωπούν την πίστη σε 

αυτές τις ιδέες της βιολογικής συνάφειας και της πολυεπίπεδης αρχιτεκτονικής. 

Συνδυασμένα με τις διαθέσιμες πραγματικές καταγραφές σημάτων δυναμικών τοπικού 

πεδίου και με πειραματικά δεδομένα από τη βιβλιογραφία, στοχεύουν, όπως θα φανεί στα 

επόμενα κεφάλαια, σε ανάδειξη συγκεκριμένων σημαντικών λειτουργικών ενδείξεων τόσο 

για τα βασικά γάγγλια, όσο και για τον εγκέφαλο γενικότερα. 
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Κεφάλαιο 3 

Μικροηλεκτροδιακές καταγραφές και σήματα δυναμικών 

τοπικού πεδίου 

Η διαθεσιμότητα των δυναμικών τοπικού πεδίου από τον υποθαλαμικό πυρήνα 

οφείλεται στην πρόσφατη επικράτηση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης ως μεθόδου 

αντιμετώπισης των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον. Κατά τη διάρκεια των 

τυπικών παρεμβάσεων αυτού του είδους, καταγράφεται η δραστηριότητα του 

υποθαλαμικού πυρήνα με χρήση ειδικών μικροηλεκτροδίων (Benazzouz et al.  2002; Priori 

et al.  2003).  Αυτό συμβαίνει πριν τη μόνιμη τοποθέτηση του ηλεκτροδίου διέγερσης και 

αφού έχει προηγηθεί διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής από την προηγούμενη νύχτα. 

Συνολικά, οι καταγραφές παράγουν μεγάλη ποικιλία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων 

των δυναμικών τοπικού πεδίου, δίνοντας μία «εικόνα» του υποθαλαμικού πυρήνα σε 

παρκινσονική κατάσταση, απουσία φαρμακευτικής επίδρασης.  

3.1 Κλινική σκοπιμότητα καταγραφών 

Ο πρακτικός στόχος που εξυπηρετούν οι μικροηλεκτροδιακές καταγραφές είναι η 

παροχή πληροφοριών στους υπεύθυνους νευρολόγους για την υποβοήθηση της επιλογής 

του τελικού σημείου τοποθέτησης του διεγερτικού ηλεκτροδίου. Από τις ιδιότητες των 

σημάτων που παράγονται, σχετικά αφενός με τη γραφική αναπαράστασή τους στο πεδίο 

του χρόνου και αφετέρου με το ηχητικό τους άκουσμα, οι υπεύθυνοι νευρολόγοι 

προβλέπουν τις ιδιότητες του υποκείμενου ιστού και τις αναμενόμενες επιδράσεις που θα 

έχει η διέγερση αν εφαρμοστεί σε εκείνο το σημείο. 

Συγκεκριμένα, η επιδίωξη των νευρολόγων είναι η αναγώριση της κινητικής περιοχής 

του υποθαλαμικού πυρήνα με τη βοήθεια των καταγραφόμενων σημάτων. Η διέγερση 

πρέπει να εφαρμοστεί εκεί, ώστε να απαλειφθούν τα συμπτώματα που σχετίζονται με τα 

κινητικά προβλήματα. Εξαιτίας αυτής της ανάγκης, η εύρεση του καταλληλότερου 

σημείου-στόχου μέσω των καταγραφών είναι κρίσιμη για την επιτυχία της παρέμβασης. Γι’ 

αυτό το λόγο, οι καταγραφές πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερες, για να 

αυξάνονται οι πιθανότητες ορθής επιλογής του τελικού σημείου.  
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3.2 Διάταξη καταγραφής 

Οι διαθέσιμες καταγραφές έγιναν με χρήση μίας διάταξης πέντε μικροηλεκτροδίων σε 

σχηματισμό σταυρού, γνωστής ως Ben Gun (Benabid et al.  1991). Με τη διάταξη αυτή τα 

μικροηλεκτρόδια μπορούν να κινούνται μέσα στους ιστούς του εγκεφάλου όντας μεταξύ 

τους παράλληλα, σαρώνοντας έτσι ένα κυλινδροειδή όγκο ιστού με ρομβοειδή βάση. Η 

αναφορά στο κάθε μικροηλεκτρόδιο γίνεται με τη χρήση ανατομικών όρων που 

υποδεικνύουν τη θέση: κεντρικό (Central), προς τα εμπρός (Anterior), προς τα πίσω 

(Posterior), προς τα έξω (Lateral), προς τα μέσα (Medial) (σχήμα Σ3-1). Η απόσταση 

μεταξύ του άκρου κάθε περιφερικού ηλεκτροδίου και του κεντρικού είναι 2 mm. Η άκρη 

κάθε μικροηλεκτροδίου μέσω της οποίας καταγράφονται τα σήματα είναι τάξης μεγέθους 

μm, επιτρέποντας τη λήψη σημάτων από πολύ μικρές περιοχές, στην άμεση γειτονιά ενός ή 

μερικών νευρώνων. Η διάταξη των πέντε μικροηλεκτροδίων προσαρμόζεται σε ένα 

στερεοτακτικό πλαίσιο (σχήμα Σ3-2) και αποκτά έτσι τη δυνατότητα να κινείται προς τα 

κάτω ή προς τα πάνω, με ρυθμιζόμενα βήματα σε κλίμακα χιλιοστού.  

 

Σχήμα Σ3-1 Η διάταξη Ben Gun των πέντε μικροηλεκτροδίων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη 
των καταγραφών οι οποίες αξιοποιούνται στην παρούσα διατριβή 
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Σχήμα Σ3-2 Η διάταξη Ben Gun προσαρμόζεται σε στερεοτακτικό πλαίσιο και μπορεί να κινείται 
κάθετα προς τα κάτω σε βήματα χιλιοστών 

 

Στο σχήμα Σ3-3 φαίνεται ένα πραγματικό στερεοτακτικό πλαίσιο, προσαρμοσμένο στο 

κεφάλι ενός ασθενούς, στα πλαίσια μίας παρέμβασης εμφύτευσης του ηλεκτροδίου 

διέγερσης. 



74 

 

 

Σχήμα Σ3-3 Πραγματικό στερεοτακτικό πλαίσιο με προσαρμοσμένη τη διάταξη Ben Gun (με 
μαύρο χρώμα). Ξεχωρίζουν οι κοχλίες στερεοποίησης των μικροηλεκτροδίων, καθώς και ο κοχλίας 
που χρησιμεύει στη μετακίνηση της διάταξης  

3.3 Διαδικασία λήψης καταγραφών 

Η διαδικασία λήψης των καταγραφών συνίσταται στη μετακίνηση των 

μικροηλεκτροδίων μέσα στον υποθαλαμικό πυρήνα και την καταγραφή από μία 

προεπιλεγμένη σειρά σημείων, που εκτείνεται πάνω και κάτω το θεωρητικό στόχο. Αυτός 

είναι το κέντρο του υποθαλαμικού πυρήνα, το οποίο επιλέγεται πριν τη διενέργεια των 

καταγραφών με βάση δεδομένα MRI, και αντιστοιχεί στα 0 mm. Το σημείο αυτό δεν μπορεί 

να θεωρηθεί εξαρχής ότι έχει πιθανώς καλύτερες ιδιότητες απόκρισης στη διέγερση σε 

σχέση με τον υπόλοιπο πυρήνα. Η επιλογή του χρησιμεύει μόνο στην ύπαρξη αναφοράς για 

τη μετακίνηση της διάταξης και την ονομασία των σημείων καταγραφής. Η σειρά σημείων 

από όπου λαμβάνονται καταγραφές ποικίλει για κάθε ασθενή, αλλά υπάρχει ένα γενικό 

σχήμα που επιβάλλει το εύρος να είναι από  -4 έως +2 mm. Τα συνήθη ενδιάμεσα σημεία 

εκτός των άκρων είναι στα -3, -2.5, -2, -1.5, -1, -0.5, 0, +0.5, +1, +1.5 mm. Σε καθεμία από 
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αυτές τις θέσεις, συνήθως λαμβάνονται 2 καταγραφές. Έτσι, συνολικά λαμβάνονται 24 

καταγραφές από καθένα από τα πέντε ηλεκτρόδια της διάταξης, δίνοντας ένα τελικό σύνολο 

περίπου 120 καταγραφών από κάθε ασθενή, για κάθε πλευρά στην οποία εισάγεται 

ηλεκτρόδιο (ορισμένες φορές γίνεται αμφίπλευρη εμφύτευση, οπότε η όλη διαδικασία 

πραγματοποιείται δύο φορές).   

 Από κάθε σύνολο καταγραφών, σπάνια συμβαίνει όλες να προέρχονται με βεβαιότητα 

από τον υποθαλαμικό πυρήνα. Η ακριβής κατανομή των ανατομικών δομών που παράγουν 

τα σήματα εξαρτάται τόσο από τη συγκεκριμένη σειρά σημείων όσο και από τη γωνία 

εισαγωγής της διάταξης στον εγκέφαλο. Το ίδιο το ηλεκτρόδιο που λαμβάνει την 

καταγραφή έχει επίσης σημασία, αφού ο χαρακτηρισμός των σημείων με βάση τη θέση-

απόσταση από το κέντρο γίνεται μόνο για το κεντρικό ηλεκτρόδιο. Τέλος, οι ανατομικές 

ιδιαιτερότητες κάθε ασθενή είναι φυσικά και αυτός ένας παράγοντας που επηρεάζει. 

Πάντως, παρόλα αυτά, αναμένεται ότι η πιθανότητα μία καταγραφή να προέρχεται από τον 

υποθαλαμικό πυρήνα μεγαλώνει όταν λαμβάνεται από σημεία κοντά στο σημείο-στόχο. 

Στην πράξη, το πλήθος των καταγραφών που προέρχονται από τον υποθαλαμικό πυρήνα 

εξαρτάται από τη στόχευση και την κατεύθυνση που δίνει ο υπεύθυνος νευρόλογος στη 

διαδικασία. Στην περίπτωση των διαθέσιμων καταγραφών, σχεδόν όλες προέρχονται από 

τον υποθαλαμικό πυρήνα. 

Εκτός από την πηγή των καταγραφών, πολύ σημαντική είναι και η μορφή τους, η οποία 

στην ουσία καθορίζει αν το σημείο της καταγραφής έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί 

θετικά στη διέγερση και να οδηγήσει στην καταπράυνση των συμπτωμάτων. Στο σχήμα Σ3-

4 δίνονται δύο ενδεικτικές στιγμές της διαδικασίας λήψης και εκτίμησης των καταγραφών. 

Στο Σ3-4α η καταγραφή γίνεται σε απόσταση 3 mm πάνω από το θεωρητικό στόχο. Τα 

σήματα είναι ισχνά και αντιστοιχούν σε μέτρια ενεργές περιοχές. Γι’ αυτές θεωρείται ότι 

δεν είναι πιθανό να έχουν καλά αποτελέσματα αν εφαρμοστεί η διέγερση. Προχωρώντας 

προς το σημείο-στόχο στα 0 mm, όπως φαίνεται στο Σ3-4β, τα σήματα που λαμβάνονται 

από τα μικροηλεκτρόδια είναι πολύ πιο έντονα. Θεωρείται έτσι ότι εκείνο το σημείο είναι 

πιθανό να δώσει καλά αποτελέσματα, αν εφαρμοστεί εκεί η διέγερση. Κάνοντας την ίδια 

εποπτική εκτίμηση για όλα τα σημεία του πλέγματος, πάνω και κάτω από το θεωρητικό 

στόχο, συγκεντρώνονται τελικά τα πιο πιθανά δύο ή τρία. Έπειτα, προσωρινή δοκιμαστική 

διέγερση στο καθένα από αυτά ξεχωριστά δίνει περαιτέρω ενδείξεις της μετέπειτα 

αναμενόμενης αποτελεσματικότητας της τελικής διέγερσης. Η εκτίμηση της επίδρασης των 

προσωρινών διεγέρσεων γίνεται και με σύντομους κινητικούς ελέγχους, όπως αυτός που 
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σχηματοποιείται αδρά στο σχήμα Σ3-5. Τελικά, επιλέγεται από τους νευρολόγους το πιο 

αποτελεσματικό συγκριτικά σημείο και ολοκληρώνεται η παρέμβαση με την τελική 

εμφύτευση του διεγερτικού ηλεκτροδίου (σχήμα Σ3-6). 

(α) 

(β) 

Σχήμα Σ3-4 Μικροηλεκτροδιακές καταγραφές από τα πέντε ηλεκτρόδια στη θέση (α) -3 mm και (β) 
0 mm. Στη θέση 0 mm τα σήματα είναι πιο έντονα και δείχνουν ότι σε εκείνη την περιοχή οι 
νευρώνες είναι πιο ενεργοί κι έτσι είναι πιο πιθανό εκεί να είναι πιο αποτελεσματική η διέγερση 
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Σχήμα Σ3-5 Οι στοχευμένες διεγέρσεις στα δύο-τρία τελικά επιλεγμένα επικρατέστερα σημεία για 
την τελική εμφύτευση του ηλεκτροδίου της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης εκτιμώνται ως προς 
τα αποτελέσματά τους με απλούς κινητικούς ελέγχους. Ο νευρολόγος μετακινεί παθητικά το χέρι 
του ασθενούς πάνω-κάτω και άξονα τον καρπό. Στην παρκινσονική κατάσταση η κίνηση του χεριού 
χαρακτηρίζεται από περιοδική εμφάνιση ισχυρότερης αντίστασης στην κίνηση, σαν οδοντωτός 
τροχός. Όταν εφαρμόζεται η διέγερση, αυτά τα σημεία αντίστασης εξαφανίζονται και η παθητική 
κίνηση γίνεται ομαλά. Το σημείο που εξετάζεται είναι τόσο καλύτερο όσο πιο ομαλά γίνεται η 
κίνηση υπό την επίδραση της δοκιμαστικής διέγερσης 

Σχήμα Σ3-6 Το φυσικό αποτέλεσμα της διαδικασίας εμφύτευσης του ηλεκτροδίου διέγερσης  

 

3.4 Φύση και μορφή των καταγραφόμενων σημάτων 

Οι μικροηλεκτροδιακές καταγραφές που συγκεντρώνονται με τη διαδικασία που 

περιγράφηκε είναι πλούσιες σε πληροφορίες, περιέχοντας τόσο δυναμικά τοπικού πεδίου 

όσο και εκφορτιστική δραστηριότητα (spiking activity). Η πρώτη είναι χαμηλόσυχνη, 

καθώς η κύρια συνιστώσα της είναι τα αργά συναπτικά ρεύματα (Liu 2003), ενώ η δεύτερη 

υψίσυχνη, καθώς τα δυναμικά ενέργειας και τα ιοντικά ρεύματα που τα προκαλούν έχουν 

πολύ μικρές διάρκειες, μερικών ms (Gold et al. 2006). Εξαιτίας της ιδιότητας των ιστών του 

εγκεφάλου να φιλτράρουν έντονα την υψίσυχνη δραστηριότητα (Bedard et al.  2006), η 

διάδοση αυτής αποσβένειται έντονα με την απόσταση, ώστε να είναι υπολογίσιμη μόνο 

στην πολύ κοντινή γειτονιά της πηγής, σε ακτίνα κάποιων μm. Αντίθετα, η χαμηλόσυχνη 

δραστηριότητα εξασθενεί πολύ λιγότερο με την απόσταση και έτσι διαδίδεται σε σχετικά 
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ευρείες περιοχές, ακτίνας μερικών mm (Nunez and Srinivasan 2006). Η χαμηλόσυχνη αυτή 

δραστηριότητα αποτελεί τα δυναμικά τοπικού πεδίου και διαχωρίζεται από την υψίσυχνη με 

βαθυπερατό φίλτρο συχνότητας αποκοπής 100 Hz.  

Εξαιτίας του τρόπου ροής των ρευμάτων των ιόντων που προκαλούν τα ηλεκτρικά 

πεδία, η οργάνωση των κυττάρων της δομής απ’ όπου γίνεται η καταγραφή πρέπει να είναι 

ανοικτού πεδίου ώστε τα εξωκυτταρικά δυναμικά, όπως είναι τα δυναμικά τοπικού πεδίου, 

να προστίθενται αμοιβαία (σχήμα Σ3-7α) (Johnston and Wu 1995). Αντίθετα, με οργάνωση 

κλειστού πεδίου ή τυχαία διάταξη, τα δυναμικά θα αποσβένονταν αμοιβαία και δε θα ήταν 

δυνατό να γίνει κάποια καταγραφή. Οι νευρώνες του υποθαλαμικού πυρήνα έχουν συνήθως 

το δενδριτικό τους πεδίο παράλληλο στο μεγαλύτερο άξονά τους (σχήμα Σ3-7β) (Hamani et 

al.  2004; Brown and Williams 2005). Γι’ αυτό το λόγο ο υποθαλαμικός πυρήνας είναι 

κατάλληλη δομή για καταγραφή δυναμικών τοπικού πεδίου, και αναπαραγωγή τους από 

κατάλληλα μοντέλα. 

Σχήμα Σ3-7 α) Η οργάνωση νευρώνων σε ανοικτά πεδία οδηγεί στην υπέρθεση των εξωκυτταρικών 
δυναμικών. Τα κλειστά πεδία αντίθετα δίνουν μηδενικά συνολικά εξωκυτταρικά δυναμικά. β) Οι 
νευρώνες του υποθαλαμικού νευρώνα έχουν το δενδριτικό τους πεδίο παράλληλο με το μεγάλο 
άξονά τους, σχηματίζοντας ανοικτά πεδία, τα οποία επιτρέπουν την καταγραφή και τεχνητή 
αναπαραγωγή σημάτων δυναμικών τοπικού πεδίου 
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Τα ηλεκτροφυσιολογικά δεδομένα που έχουν χρησιμοποιηθεί στη διατριβή προέρχονται 

από την τυπική διαδικασία λήψης μικροηλεκτροδιακών καταγραφών που περιγράφηκε. Οι 

καταγραφές έγιναν στη Νευροχειρουργική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο 

Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων για την εμφύτευση 

ηλεκτροδίων εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης σε άτομα με ανθεκτική μορφή της νόσου 

του Πάρκινσον. Συνολικά υπάρχουν διαθέσιμες καταγραφές από επτά ασθνείς, που 

σημειώνονται στο εξής με αναγνωριστικούς αριθμούς 1-7. Στους τρεις εφαρμόστηκε 

αμφίπλευρη διέγερση, και έτσι έχουν ληφθεί δύο σειρές καταγραφών για αυτούς. Η 

συχνότητα δειγματοληψίας των καταγραφών είναι 24 KHz και η διάρκειά τους 10 sec. 

Όλες οι καταγραφές περιέχουν, όπως περιγράφηκε, δύο κύριες συνιστώσες, δυναμικά 

τοπικού πεδίου και εκφορτιστική δραστηριότητα. Τα μοντέλα που προτείνονται στη 

διατριβή αυτή έχουν σαν άξονα αναφοράς των δυναμικά τοπικού πεδίου κι έτσι είναι τα 

μόνα που χρησιμοποιούμε, αφού διαχωριστούν με βαθυπερατό φίλτρο συχνότητας 

αποκοπής 100 Hz και εφαρμοστεί αλλαγή συχνότητας δειγματοληψίας στο 1 KHz. 

Αντιπροσωπευτικά παραδείγματα μικροηλεκτροδιακών καταγραφών και σημάτων 

δυναμικών τοπικού πεδίου στα πεδία χρόνου και συχνότητας παρουσιάζονται στα σχήματα 

Σ3-8, Σ3-9, Σ3-10, Σ3-11. Η ανάλυση φάσματος (με τη μέθοδο Welch), το φιλτράρισμα (με 

φίλτρο άπειρης κρουστικής απόκρισης Butterworth) και η οπτικοποίηση έγιναν με τη 

βοήθεια του MatLab (® The MathWorks Inc.). 
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Σχήμα Σ3-8 α) Γραφική αναπαράσταση ενός σήματος μικροηλεκτροδιακής καταγραφής από τον 
υποθαλαμικό πυρήνα στο πεδίο του χρόνου για 10 sec. Η λήψη έχει γίνει από το κεντρικό 
ηλεκτρόδιο στη θέση 0. β) Το σήμα του (α) φιλτραρισμένο βαθυπερατά στη συχνότητα 100 Hz δίνει 
το περιεχόμενο σήμα δυναμικών τοπικού πεδίου, που αναπαρίσταται γραφικά 

 

 

Σχήμα Σ3-9 α) 1 sec από το σήμα που παρουσιάστηκε στο σχήμα Σ3-8α, για να αναδειχθούν οι 
λεπτομέρειες της μορφής του. β) 1 sec από το σήμα δυναμικών τοπικού πεδίου του σχήματος Σ3-8β 
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Σχήμα Σ3-10 Τυπικές φασματικές αποκρίσεις σημάτων δυναμικών τοπικού πεδίου από τον 
υποθαλαμικό πυρήνα: α) Γραφική αναπαράσταση φασματικής απόκρισης σήματος δυναμικών 
τοπικού πεδίου με έντονο περιεχόμενο στην άλφα περιοχή συχνοτήτων. β) Αντίστοιχη γραφική 
αναπαράσταση για σήμα με υψηλή ενέργεια στη βήτα περιοχή συχνοτήτων. γ) Σήμα δυναμικών 
τοπικού πεδίου με κλιμακωτά αυξανόμενη ενέργεια στις υψηλές συχνότητες 

 

Σχήμα Σ3-11 Φασματική απόκριση σήματος μικροηλεκτροδιακής καταγραφής από τον 
υποθαλαμικό πυρήνα: α) Γραφική αναπαράσταση της φασματικής απόκρισης σε όλο το εύρος 
συχνοτήτων (δειγματοληψία: 24 KHz). Ενεργειακό περιεχόμενο υπάρχει στις συχνότητες μέχρι 
περίπου 5 KHz, με πιο έντονο γύρω από το 1 KHz. β) Αναπαράσταση του ίδιου φάσματος με 
μέγιστη συχνότητα τα 4 KHz. γ) Το ίδιο φάσμα μέχρι το 1 KHz. 
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3.5 Φασματική κορυφή στη βήτα περιοχή συχνοτήτων 

Και οι δύο τύποι σημάτων που περιέχονται στις διαθέσιμες μικροηλεκτροδιακές 

καταγραφές, τα δυναμικά τοπικού πεδίου και η εκφορτιστική δραστηριότητα, 

αντικατοπτρίζουν τις λειτουργικές εκφάνσεις μεγάλου εύρους ειδικών φυσιολογικών 

μηχανισμών. Αρκετές από τις εκφάνσεις αυτές δεν είναι καν γνωστές ή δεν έχουν 

θεμελιωθεί με βεβαιότητα. Μερικές όμως είναι πλέον αναγνωρίσιμες και τους αποδίδεται 

ιδιαίτερη σημασία, όπως στην κυρίαρχη κορυφή στις βήτα σχυνότητες του φάσματος των 

δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα. Αυτή θεωρείται η πιο 

χαρακτηριστική παθοφυσιολογική έκφανση των βασικών γαγγλίων και ειδικότερα του 

υποθαλαμικού πυρήνα στη νόσο του Πάρκινσον. 

Λειτουργικά, η κορυφή στις βήτα σχυνότητες έχει συσχετιστεί με τα κινητικά 

προβλήματα που χαρακτηρίζουν τα άτομα που έχουν αυτή τη νόσο, καθώς υποτίθεται ότι 

πηγάζει από τους παθογόνους μηχανισμούς που τελικά προκαλούν τις κινητικές διαταραχές 

(Brown 2003; Dostrovsky and Bergman 2004; Chen et al.  2006). Κλινικές μελέτες με 

φαρμακευτική θεραπεία με L-Dopa ή παρέμβαση με εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση του 

υποθαλαμικού πυρήνα έχουν μάλιστα δείξει ότι υπάρχει υψηλή συσχέτιση μεταξύ του 

κατευνασμού των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον και της μείωσης του ύψους της 

βήτα κορυφής, ή της εξαφάνισής της (Kuhn et al.  2006; Wingeier et al.  2006). 

Οι ακριβείς παθοφυσιολογικές αιτίες της εμφάνισης της βήτα κορυφής δεν έχουν βρεθεί 

με βεβαιότητα. Γενικά θεωρείται ότι ανακύπτει ως η προβολή εκτεταμένων 

συγχρονισμένων περιοδικών ταλαντώσεων της δραστηριότητας των υποκείμενων 

νευρωνικών συστατικών (Boraud et al.  2005; Brown and Williams 2005; Weinberger et al.  

2006). Πειραματικές εργασίες έχουν αποδώσει την αρχική αιτία της εμφάνισης της κορυφής 

στη χρόνια έλλειψη ντοπαμίνης που προκαλείται στα βασικά γάγγλια εξαιτίας του θανάτου 

των νευρώνων της μέλαινας ουσίας (Sharott et al.  2005; Mallet et al.  2008). Ακόμα, έχει 

υποτεθεί οτι υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του βαθμού επέκτασης του ταλαντωτικού 

συγχρονισμού και του ύψους της κορυφής (Weinberger et al.  2006). Το δίκτυο αμοιβαίων 

συνδέσεων μεταξύ εξωτερικής ωχράς σφαίρας και υποθαλαμικού πυρήνα θεωρείται ότι 

παίζει σημαντικό ρόλο στα φαινόμενα που βρίσκονται πίσω από την εμφάνιση της βήτα 

κορυφής (Terman et al.  2002). Ιδιαίτερες ιδιότητες των νευρώνων που αποτελούν αυτούς 

τους πυρήνες μπορεί επίσης να είναι κρίσιμες (Bevan et al.  2002). 

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό των δυναμικών τοπικού πεδίου που σχετίζεται με την 

κορυφή στις βήτα συχνότητες αποκαλύφθηκε από την επόπτευση όλων των διαθέσιμων 
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καταγραφών, από όλους τους ασθενείς. Για κάθε ασθενή, υπάρχουν ορισμένες μόνο 

καταγραφές που εμφανίζουν τη χαρακτηριστική κορυφή στις βήτα συχνότητες. Συμβαίνει 

σε όλες αυτές τις καταγραφές από τον ίδιο ασθενή η κορυφή να εμφανίζεται σταθερά στο 

ίδιο σημείο στις βήτα συχνότητες. Σε άλλον ασθενή, η κορυφή μπορεί να βρίσκεται σε άλλο 

σημείο, αλλά πάντα να παραμένει στο ίδιο για όλες τις καταγραφές από αυτόν που 

εμφανίζουν βήτα κορυφή στο φάσμα τους. Από τους επτά ασθενείς των οποίων τις 

καταγραφές διαθέτουμε, υπάρχουν δύο με τις κορυφές στις χαμηλές βήτα συχνότητες (13-

20 Hz), τρεις στις μέσες βήτα (20-30 Hz) και δύο στις υψηλές βήτα (30-40 Hz) (σχήματα 

Σ3-12 και Σ3-13). Φαίνεται έτσι ότι η θέση της χαρακτηριστική κορυφής στις βήτα 

συχνότητες είναι αντιπροσωπευτικό χαρακτηριστικό για κάθε ασθενή τη συγκεκριμένη 

χρονική στιγμή που έγιναν οι καταγραφές. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι προσωποπαγής 

ιδιότητα, δηλαδή να παρουσιάζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο για κάθε άνθρωπο λόγω 

των προσωπικών ανατομικών ή/και φυσιολογικών ιδιαιτεροτήτων του, ή να σχετίζεται με 

το συγκεκριμένο στάδιο εξέλιξης της νόσου του Πάρκινσον, δηλαδή να μετακινείται όσο 

εδραιώνεται η νόσος. Κάποιος συνδυασμός των δύο αυτών ιδιοτήτων είναι επίσης πιθανός. 

Η παρατήρηση αυτή δεν έχει μέχρι τώρα θεμελιωθεί στη βιβλιογραφία, και αναμένεται να 

συνεισφέρει σημαντικά στην κατανόηση των αιτιών και των ιδιοτήτων της κορυφής στις 

βήτα συχνότητες. Μέσω των μοντέλων που θα παρουσιαστούν στα επόμενα κεφάλαια της 

διατριβής, το σημείο της κορυφής θα συνδεθεί με την παθοφυσιολογία των βασικών 

γαγγλίων και θα δοθούν ερμηνείες για τη σημασία της. 
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Σχήμα Σ3-12 Αναπαράσταση των κορυφών του φάσματος στη βήτα περιοχή συχνοτήτων των 
καταγραφών και των επτά ασθενών. Για κάθε ασθενή η βήτα κορυφή εμφανίζεται με συνέπεια στην 
ίδια συχνότητα, που διαφέρει όμως από ασθενή σε ασθενή. Έτσι, η βήτα κορυφή ίσως είναι 
προσωποπαγές χαρακτηριστικό ή ξεχωριστό σημάδι της εξελικτικής κατάστασης της νόσου 

 

Σχήμα Σ3-13 Οι αντιπροσωπευτικές βήτα κορυφές του φάσματος των δυναμικών τοπικού πεδίου 
του υποθαλαμικού πυρήνα από τους επτά ασθενείς χωρίς κανονικοποίηση, σε ένα διάγραμμα για 
την καθεμία 

 

 



 

85 

 

Κεφάλαιο 4 

Ανάπτυξη μοντέλου πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών 

γαγγλίων 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 3, οι μικροηλεκτροδιακές καταγραφές που 

λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τοποθέτησης του ηλεκτροδίου στη 

νευροχειρουργική παρέμβαση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης έχουν αποκαλύψει 

ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της νόσου του Πάρκινσον: μία επικρατούσα κορυφή στη 

βήτα μπάντα συχνοτήτων της συνάρτησης πυκνότητας φάσματος ισχύος των σημάτων 

δυναμικών τοπικού πεδίου από τον υποθαλαμικό πυρήνα. Παρότι η σημασία αυτής 

θεωρείται δεδομένη στη νόσο του Πάρκινσον, οι ακριβείς παθοφυσιολογικές της αιτίες δεν 

είναι με ακρίβεια γνωστές. Με στόχο την αναγνώριση των παραγόντων που συμβάλλουν 

στην ανάδειξη αυτής της κορυφής και κατ’ επέκταση στα συμπτώματα της νόσου του 

Πάρκινσον, αναπτύχθηκε ένα νέο μοντέλο των βασικών γαγγλίων σε πληθυσμιακό επίπεδο, 

σύμφωνα με τη γενική αρχιτεκτονική που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 1. 

Στην παρούσα προσέγγιση, η αρχιτεκτονική πληθυσμιακού επιπέδου έχει καταρχήν 

προσαρμοστεί στα βασικά γάγγλια. Έπειτα έχουν επιλεγεί υποτιθέμενες φυσιολογικές τιμές 

για τις παραμέτρους του, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Οι έξοδοι του μοντέλου είναι το 

σήμα δυναμικών τοπικού πεδίου από τον υποθαλαμικό πυρήνα και οι μέσοι ρυθμοί 

ενεργοποίησης όλων των πυρήνων που περιλαμβάνει. Αφού εκτιμηθούν οι έξοδοι στη 

βασική, υποτιθέμενα φυσιολογική κατάσταση, κατάλληλες παράμετροι μεταβάλλονται για 

να αναπαραχθούν οι παρκινσονικές συνθήκες. Οι τελευταίες ορίζονται από την 

αναμενόμενη αύξηση των ρυθμών ενεργοποίησης του D2 ραβδωτού σώματος, της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας και του υποθαλαμικού πυρήνα, συγκριτικά με τις φυσιολογικές 

μέσες τιμές. Από την άλλη, το D1 ραβδωτό σώμα και η εξωτερική ωχρά σφαίρα αναμένεται 

να δραστηριοποιούνται λιγότερο (Bergman and Deuschl 2002; Wichmann and DeLong 

2006). Επιπλέον, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα δυναμικά τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού 

πυρήνα παρουσιάζουν μία χαρακτηριστική, έντονη κορυφή στις βήτα συχνότητες της 

συνάρτησης πυκνότητας φάσματος ισχύος. Ο συνδυασμός των αλλαγών στους ρυθμούς 

ενεργοποίησης και η παρουσία της βήτα κορυφής ορίζει την επιδιωκώμενη παρκινσονική 

συμπεριφορά του μοντέλου. 
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Στη συνέχεια του Κεφαλαίου 4, πρώτα παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική του μοντέλου 

και η προσαρμογή του στα βασικά γάγγλια. Έπειτα, επιλέγονται οι βασικές, φυσιολογικές 

τιμές για τις παραμέτρους του και, πριν από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

περιγράφεται η μεθοδολογία ανάδειξης των μεταβολών που προβλέπεται ότι συμβαίνουν 

στα βασικά γάγγια κατά τη νόσο του Πάρκινσον. 

4.1 Το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών γαγγλίων και η 
φυσιολογική παραμετρική του διαμόρφωση 

Η προσαρμογή της αρχιτεκτονικής των μοντέλων πληθυσμιακού επιπέδου που 

περιγράφηκε έγινε για τα βασικά γάγγλια χρησιμοποιώντας τέσσερις από τους έξι πυρήνες 

από τους οποίους αποτελούνται, το ραβδωτό σώμα, την εξωτερική και εσωτερική ωχρά 

σφαίρα και τον υποθαλαμικό πυρήνα. Κάθε πυρήνας αποτελεί και έναν πληθυσμό, με 

εξαίρεση το ραβδωτό σώμα, για το οποίο καθένα από τα τμήματα D1 και D2 αποτελεί ένα 

πληθυσμό. Η εσωτερική ωχρά σφαίρα είναι η μονάδα εξόδου των βασικών γαγγλίων και 

δεν επηρεάζει τους άλλους πυρήνες αυτών, αλλά έχει ενσωματωθεί στο μοντέλο για να 

παρέχει ενδείξεις για τη λειτουργική κατάστασή του, μέσω της εκτίμησης του μέσου 

ρυθμού ενεργοποίησής της. Η άλλη μονάδα εξόδου των βασικών γαγγλίων, η δικτυωτή 

μέλαινα ουσία, δεν περιλαμβάνεται στο μοντέλο, εφόσον θεωρείται ομόλογη της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας (Parent 1986). Η συμπαγής μέλαινα ουσία, από την άλλη, 

θεωρείται ότι ασκεί διαμορφωτική επιρροή μέσω της ντοπαμίνης που παράγει (Smith and 

Kieval 2000). Έτσι, παραλείπεται από το μοντέλο, παίζοντας ένα σκιώδη ρόλο. 

Οι ιδιότητες κάθε πληθυσμού συγκεντρώθηκαν στο σιγμοειδή μετασχηματισμό που 

ορίζεται από την εξίσωση (Ε1-10). Η επιλογή των τιμών των παραμέτρων βασίστηκε σε 

πειραματικές εργασίες που έχουν μελετήσει τις ενεργές μεμβρανικές ιδιότητες των βασικών 

τύπων νευρώνων που αποτελούν κάθε πυρήνα. Οι απαραίτητες πληροφορίες δίνονται από 

διαγράμματα καμπυλών συχνότητας ενεργοποίησης-ρεύματος εισόδου (f-I) και ρεύματος 

εισόδου-δυναμικού μεμβράνης (I-V). Τέτοιες καμπύλες δίνουν το μέγιστο ρυθμό 

ενεργοποίησης που μπορεί να επιτύχει ένας τύπος νευρώνα, δηλαδή την παράμετρο Smax της 

(Ε1-10), καθώς και το μετασυναπτικό δυναμικό που χρειάζεται για να οδηγηθεί ο νευρώνας 

στο ήμισυ του μέγιστου ρυθμού ενεργοποίησής του, δηλαδή την παράμετρο vh της (Ε1-10). 

Επίσης, η k παράμετρος της (Ε1-10) είναι ουσιαστικά η κλίση μίας υποτιθέμενης καμπύλης 

συχνότητας ενεργοποίησης-δυναμικού μεμβράνης (f-V) και μπορεί να υπολογιστεί από το 

συνδυασμό των f-I και I-V καμπυλών. 
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Συγκεκριμένα, οι νευρώνες και των δύο τμημάτων του ραβδωτού σώματος έχουν τις 

ίδιες ιδιότητες (Cepeda et al. 2008) και οι τιμές τους υπολογίζονται από τις f-I και I-V 

καμπύλες που αναφέρονται στο (Kita et al. 1985): Smax
ραβδωτό σώμα=300 αιχμές/sec, kραβδωτό 

σώμα=0.3 mV-1, vh
ραβδωτό σώμα=27 mV. Ο ενδογενής ρυθμός ενεργοποίησης του ραβδωτού 

σώματος είναι κοντά στο μηδέν, εξηγώντας τη συνήθως σιωπηλή κατάσταση των νευρώνων 

του σε φυσιολογικές συνθήκες ηρεμίας, στις οποίες η φλοιϊκή είσοδος δεν είναι αρκετή για 

να συντηρήσει υψηλή ενεργοποίηση. Το συνολικό μετασυναπτικό δυναμικό που απαιτείται 

για να οδηγήσει τους πληθυσμούς του ραβδωτού σώματος σε ρυθμούς μεγαλύτερους τους 

μηδενός είναι γύρω στα 8 mV (Kita et al. 1985), και το γεγονός αυτό ικανοποιείται από τη 

συγκεκριμένη επιλογή των τιμών των παραμέτρων. 

Για τον υποθαλαμικό πυρήνα χρησιμοποιήθηκαν τα δημοσιευμένα δεδομένα από το 

(Nakanishi et al. 1987), τα οποία έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί προηγουμένως στην εργασία 

των (Gillies and Willshaw 2004), για τις παραμέτρους μίας σιγμοειδούς συνάρτησης 

ανάλογης με την (Ε1-10). Οι συγγραφείς του τελευταίου δίνουν το εύρος αποδεκτών τιμών 

των παραμέτρων k και vh στο [0.1, 0.3] mV-1 και [15, 22] mV, αντίστοιχα. Στις 

προσομοιώσεις τους τελικά χρησιμοποιούν k=0.3 mV-1 και vh=15 mV. Εδώ επιλέγονται οι 

μεσαίες τιμές, δηλαδή τελικά kSTN=0.2 mV-1 και vh
STN=18.5 mV. Ο μέγιστος ρυθμός 

ενεργοποίησης διατηρείται να είναι Smax
STN=500 αιχμές/sec.  

Στο (Gillies and Willshaw 2004) έχει χρησιμοποιηθεί επίσης μία σιγμοειδής 

αναπαράσταση των ιδιοτήτων των νευρώνων της εξωτερικής ωχράς σφαίρας με Smax=100 

αιχμές/sec, k=0.2 mV-1 και vh=10 mV, όπως ανασύρθηκαν από μελέτες σε ινδικά χοιρίδια 

(Nambu and Llinas 1994). Επιλέγοντας αυτές τις τιμές, οι συγγραφείς πιθανότατα 

αναφέρονται στους νευρώνες τύπου Ι της εξωτερικής ωχράς σφαίρας, σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση του (Nambu and Llinas 1994). Όμως, οι αντίστοιχοι νευρώνες τύπου Ι του 

αρουραίου αναφέρεται να παρουσιάζουν ρυθμούς ενεργοποίησης μέχρι και 350 αιχμές/sec 

(Cooper and Stanford 2000). Επιπλέον, οι νευρώνες τύπου ΙΙ στην εξωτερική ωχρά σφαίρα 

είναι σχεδόν οι μισοί σε αριθμό από τους τύπου Ι, οπότε είναι αρκετά πιθανό να παίζουν 

σημαντικό ρόλο στις αποκρίσεις του πυρήνα. Οι νευρώνες τύπου ΙΙ αναφέρεται να φτάνουν 

τις 200 αιχμές/sec στα ινδικά χοιρίδια (Nambu and Llinas 1994) και τις 440 αιχμές/sec 

στους αρουραίους (Cooper and Stanford 2000). Τελικά, εφόσον τα βιβλιογραφικά δεδομένα 

που χρησιμοποιήκαν για την επιλογή των παραμέτρων των νευρώνων του ραβδωτού 

σώματος και του υποθαλαμικού πυρήνα είναι από μελέτες σε αρουραίους, επιλέχτηκαν τα 
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στοιχεία του (Cooper and Stanford 2000) για τις τιμές των παραμέτρων της σιγμοειδούς της 

εξωτερικής ωχράς σφαίρας: Smax
GPe=400 αιχμές/sec, kGPe=0.2 mV-1 και vh

GPe=10 mV.  

Ο μέγιστος ρυθμός ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας επιλέχθηκε από τη 

μελέτη των (Nakanishi et al. 1990) σχετικά με τις ηλεκτρικές ιδιότητες των νευρώνων του 

ενδοσκελιαίου πυρήνα του αρουραίου (entopenduncular nucleus – δομή ανάλογη της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας των πρωτευόντων (Parent and Hazrati 1995)). Οι τύπου Ι 

νευρώνες που αναγνωρίστηκαν σε εκείνη την εργασία ήταν οι πιο πολυπληθείς σε αριθμό 

και μπορούσαν να φτάσουν μέχρι και 300 αιχμές/sec, οπότε Smax
GPi=300 αιχμές/sec. 

Εξαιτίας της έλλειψης λεπτομερών δεδομένων στη βιβλιογραφία σχετικά με τις 

παραμέτρους kGPi και vh
GPi , χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες τιμές όπως και για την εξωτερική 

ωχρά σφαίρα, δεδομένων των ομόλογων κυτταρικών ιδιοτήτων των δύο πυρήνων 

(Carpenter 1981). 

Σχετικά με το σχήμα συνδεσιμότητας μεταξύ των πυρήνων του μοντέλου, εκτός από τις 

κλασικές συνδέσεις του μοντέλου άμεσου-έμμεσου μονοπατιού (Penney and Young 1983; 

Albin et al. 1989) και τις φλοιϊκές προβολές και στα δύο τμήματα του ραβδωτού σώματος, 

έχουν ακόμα ενσωματωθεί οι ακόλουθες συνδέσεις: 

• Η φλοιϊκή προβολή στον υποθαλαμικό πυρήνα, το επονομαζόμενο υπεράμεσο 

μονοπάτι (Nambu et al. 2002; Nambu 2005).  

• Η αναδραστική σύνδεση του υποθαλαμικού πυρήνα στην εξωτερική ωχρά 

σφαίρα, με την οποία δημιουργείται ένα κλειστό κύκλωμα μεταξύ τους (Terman 

et al. 2002; Gillies and Willshaw 2004). 

• Η προβολή της εξωτερικής ωχράς σφαίρας στην εσωτερική (Kita and Kitai 

1991). 

• Δύο ενδοπυρηνικές συνδέσεις μέσα στην εξωτερική ωχρά σφαίρα και τον 

υποθαλαμικό πυρήνα (Charara et al. 2002; Gillies and Willshaw 2004). 

Ένα συγκριτικό διάγραμμα του κλασικού μοντέλου άμεσου-έμμεσου μονοπατιού και της 

ανατομικής οργάνωσης που θεωρείται στο προτεινόμενο μοντέλο παρουσιάζεται στο σχήμα 

Σ4-1. 

Οι τύποι υποδοχέων που συντελούν στο σχηματισμό του μετασυναπτικού δυναμικού 

κάθε πληθυσμού είναι, όπως ειπώθηκε, AMPA και NMDA για τις ευοδωτικές και GABA 

για τις ανασταλτικές συνδέσεις. Για απλότητα, οι τιμές των παραμέτρων AAMPA – DAMPA, 

ANMDA – DNMDA, AGABA – DGABA επιλέχτηκε να είναι αντίστοιχα οι ίδιες για όλα τα στοιχεία 

ΗAMPA, HNMDA και HGABA του μοντέλου. Προσαρμοσμένες στην μορφή των 
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μετασυναπτικών δυναμικών των μοντέλων πληθυσμιακού επιπέδου ((Ε1-5), (Ε1-6) και 

σχήμα Σ1-8), οι συναπτικές παράμετροι παίρνουν τις εξής τιμές: AAMPA=2e mV, DAMPA=4-

1e ms-1, ANMDA=0.1e mV, DNMDA=100-1e ms-1, AGABA=2e mV, DGABA=6-1e ms-1. Οι τιμές 

αυτές θεωρούνται γενικά αντιπροσωπευτικές για τη μέση φυσιολογική κατάσταση 

λειτουργίας των συναπτικών υποδοχέων, παρέχοντας μία αποδεκτή βασική προσέγγιση 

(Czubayko and Plenz 2002; Gerstner and Kistler 2002; Humphries et al. 2006). 

Σχήμα Σ4-1 (α) διάγραμμα κουτιού-και-βέλους (box-and-arrow) του κλασικού μοντέλου άμεσου-
έμμεσου μονοπατιού, για αντιπαραβολή με το (β), το προτεινόμενο μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου 
των βασικών γαγγλίων. Συνολικά, το προτεινόμενο μοντέλο περιέχει πέντε επιπλέον συνδέσεις  

 

Για την επιλογή των τιμών των C παραμέτρων των συναπτικών συνδέσεων 

χρησιμοποιήθηκαν τα διαγράμματα συναπτικών επαφών που παρουσιάστηκαν αρχικά στο 

(Shink and Smith 1995) και αργότερα τροποποιήθηκαν στο (Charara et al. 2002). Τα 
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διαγράμματα ενσωματώνουν τις μέσες σχετικές αναλογίες κάθε τύπου συναπτικής επαφής 

σε κάθε νευρώνα της εξωτερικής και εσωτερικής ωχράς σφαίρας και του υποθαλαμικού 

πυρήνα, όπως βρέθηκαν με καταγραφικές μελέτες σε πιθήκους. Έτσι, φαίνεται πως στους 

νευρώνες της εξωτερικής ωχράς σφαίρας φτάνουν 33 απολήξεις από νευρώνες του D2 

ραβδωτού σώματος (έμμεσο μονοπάτι), 3 απολήξεις από τον υποθαλαμικό πυρήνα και 1 

απόληξη από άλλο νευρώνα μέσα στον ίδιο πυρήνα. Οι νευρώνες της εσωτερικής ωχράς 

σφαίρας λαμβάνουν 22 απολήξεις από το D1 ραβδωτό σώμα, 5 από την εξωτερική ωχρά 

σφαίρα και 3 από τον υποθαλαμικό πυρήνα. Τέλος, ο υποθαλαμικός πυρήνας δέχεται 10 

εισόδους από την εξωτερική ωχρά σφαίρα, και 2 εισόδους από καθέναν από τον εαυτό του 

(ενδοπυρηνικές συνδέσεις), το φλοιό, το θάλαμο και το σκέλος του γεφυρικού πυρήνα 

(pendunculopontine nucleus). Όλοι αυτοί οι αριθμοί που προέκυψαν από παρατήρηση των 

διαγραμμάτων αποτέλεσαν τελικά τις C παραμέτρους των αντίστοιχων συνδέσεων. Ακόμα, 

για τις φλοιϊκές προβολές και στα δύο τμήματα του ραβδωτού σώματος, ο αριθμός των 

επαφών τέθηκε να είναι 50, με βάση αναφορές για τον απόλυτο αριθμό τους σε σύγκριση με 

τους αντίστοιχους απόλυτους αριθμούς των κομβίων που φτάνουν στους νευρώνες της 

εξωτερικής ωχράς σφαίρας (Falls et al. 1983; Kincaid et al. 1998). Σε αυτό 

συνυπολογίστηκε, επίσης, και η τοποθεσία των κομβίων των αξονικών απολήξεων των 

νευρώνων του φλοιού πάνω στους μεσαίους αγκαθωτούς νευρώνες του ραβδωτού σώματος, 

τα οποία βρίσκονται κυρίως πάνω στα μακρινά τους «αγκάθια» (spines), δηλαδή η επιρροή 

της καθεμίας είναι σχετικά αδύναμη. 

Τέλος, η φλοιϊκή δραστηριότητα μοντελοποιείται με μία γκαουσιανή στοχαστική 

διαδικασία, η οποία παρέχει είσοδο στα δύο τμήματα του ραβδωτού σώματος και τον 

υποθαλαμικό πυρήνα. Η μέση φλοιϊκή ενεργοποίηση είναι γύρω στις 3 αιχμές/sec σε 

φυσιολογικές καταστάσεις ηρεμίας (Bauswein 1989), και αυτή η τιμή χρησιμοποιείται ως η 

μέση τιμή της γκαουσιανής διαδικασίας, μαζί με μεταβλητότητα της τάξης της 1 αιχμής/sec. 

Σχηματικά, το προτεινόμενο μοντέλο παρουσιάζεται συνολικά στο σχήμα Σ4-2, 

υλοποιημένο σύμφωνα με την αρχιτεκτονική των μοντέλων πληθυσμιακού επιπέδου. Όπως 

φαίνεται και στην απεικόνιση, κάθε ευοδωτική σύνδεση επηρεάζει τους μετασυναπτικούς 

πληθυσμούς μέσω AMPA και NDMA υποδοχέων, ενώ κάθε ανασταλτική μέσω GABA 

υποδοχέων. Από τα συνολικά 17 στοιχεία Η όλων των τύπων που περιλαμβάνονται στο 

μοντέλο, προκύπτουν 17 ζευγάρια διαφορικών εξισώσεων α΄ βαθμού του τύπου της (Ε1-8), 

δηλαδή συνολικά το μοντέλο περιγράφεται από 34 διαφορικές εξισώσεις. 
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Ακόμα, σύμφωνα με τις συνδέσεις προς τον υποθαλαμικό πυρήνα, όπως φαίνονται και 

στο σχήμα Σ4-2 και την (Ε1-9), τα δυναμικά τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα 

λαμβάνονται από την εξίσωση: 
GPe

GABA
STN

NMDA
STN

AMPA
CTX

NMDA
CTX

AMPASTN HHHHHv −+++=                  (Ε4-1), 

όπου ο εκθέτης κάθε στοιχείου Η δηλώνει τον πηγαίο πληθυσμό της σύνδεσης. 

Το σύνολο των εξισώσεων του μοντέλου επιλύθηκε με χρήση του αλγορίθμου Runge-

Kutta 4ης τάξης, με συχνότητα δειγματοληψίας 3 KHz. Κάθε προσομοίωση έγινε ακόμα και 

με χρήση άλλων αριθμητικών αλγορίθμων, όπως τον Bogacki-Sampine και τον Dormand-

Prince, και διαφορετικές συχνότητες δειγματοληψίας (3-10 KHz), ώστε να αποφευγεί 

πιθανότητα εξαγωγής αποτελεσμάτων που μπορεί να οφείλονται σε αστάθειες των μεθόδων 

επίλυσης. 

Η φυσιολογική κατάσταση ηρεμίας του μοντέλου προσομοιώθηκε χρησιμοποιώντας τις 

τιμές για τις παραμέτρους των πληθυσμών και των συναπτικών τους αλληλεπιδράσεων που 

αναφέρθηκαν έως τώρα, και συνοψίζονται για ευκολία στον πίνακα Π4-1. Η εκτίμηση της 

φυσιολογικής συμπεριφοράς του μοντέλου βασίστηκε στον ορισμό των επιδιωκώμενων 

εκφράσεων αυτής της κατάστασης, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία. Αναφορικά με τους 

ρυθμούς ενεργοποίησης των πυρήνων του μοντέλου, ορίστηκαν ως φυσιολογικοί αυτοί που 

χρησιμοποιούνται επίσης στο (Humphries et al. 2006): Sφυσιολογικό
STN = 9.3 ± 0.8 αιχμές/sec, 

Sφυσιολογικό
GPe = 31.2 ± 2.2 αιχμές/sec και Sφυσιολογικό

GPi =28.1 ± 2.27 αιχμές/sec. Για τα δύο 

τμήματα του ραβδωτού σώματος, οι ρυθμοί ενεργοποίησης σε κανονική κατάσταση ηρεμίας 

αναμένεται να είναι κοντά στο μηδέν, αντικατοπτρίζοντας τη σιωπηλή του φύση όταν 

απουσιάζει ισχυρή, συγχρονισμένη είσοδος από το φλοιό. Πέρα από τους ρυθμούς 

ενεργοποίησης, οι συναρτήσεις φασματικής πυκνότητας ενέργειας των δυναμικών τοπικού 

πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα αναμένεται να είναι παρόμοιες με τις πειραματικά 

καταγεγραμμένες, όπως έχουν παρουσιαστεί στο (Brown et al. 2002) και το (Sharott et al. 

2005). 
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Πίνακας Π4-1 Οι παράμετροι του μοντέλου και οι βασικές, φυσιολογικές τους τιμές 

Παράμετροι των στοιχείων S (σιγμοειδείς μετασχηματισμοί των πληθυσμών) 

Smax
D1 = 300 αιχμές/sec kD1 = 0.3 mV-1 Vh

D1 = 27 mV 

Smax
D2 = 300 αιχμές/sec kD2 = 0.3 mV-1 Vh

D2 = 27 mV 

 Smax
GPe = 400 αιχμές/sec kGPe = 0.2 mV-1 Vh

GPe = 10 mV 

Smax
GPi = 300 αιχμές/sec kGPi = 0.2 mV-1 Vh

GPi = 10 mV 

Smax
STN = 500 αιχμές/sec kSTN = 0.2 mV-1 Vh

STN = 18.5 mV 

Παράμετροι των στοιχείων Η (μορφή των μετασυναπτικών δυναμικών) 

AAMPA = 2e mV 

DAMPA = 4-1e ms-1 

ANMDA = 0.1e mV 

DNMDA = 100-1e ms-1 

AGABA = 2e mV 

DGABA = 6-1e ms-1 

Αριθμός φυσικών συναπτικών επαφών σε κάθε σύνδεση (παράμετροι C) 

CCTX STR = 50 CCTX STN = 2 CD1 GPi = 22 

CD2 GPe = 33 CGPe STN = 10 CSTN GPe = 3 

CGPe GPe = 1 CSTN STN = 2 CGPe GPi = 5 

CSTN GPi = 3   

Παράμετροι δραστηριότητας φλοιού 

Μέσος ρυθμός ενεργοποίησης=3 

αιχμές/sec 
Μεταβλητότητα=1 αιχμή/sec 
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Σχήμα Σ4-2 Το προτεινόμενο μοντέλο των βασικών γαγγλίων (σχήμα Σ4-1β) υλοποιημένο 
σύμφωνα με την αρχιτεκτονική πληθυσμιακού επιπέδου του σχήματος Σ1-9 
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4.2 Παρκινσονική συμπεριφορά του μοντέλου 

Όπως αναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 1, οι μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στην 

παρκινσονική κατάσταση, ως αποτέλεσμα της έλλειψης ντοπαμίνης, σχετίζονται με την 

ισχύ των συναπτικών συνδέσεων μεταξύ των πυρήνων. Στο προτεινόμενο μοντέλο, η ισχύς 

μπορεί να προσαρμοστεί είτε με μεταβολή του αριθμού των φυσικών συναπτικών επαφών 

μεταξύ των πληθυσμών (C παράμετροι) είτε με μεταβολή των μετασυναπτικών δυναμικών 

που επάγονται από τη συναπτική δραστηριότητα. Σύμφωνα, όμως, με τα όσα είναι γνωστά 

για τη νόσο του Πάρκινσον, η πρώτη περίπτωση δεν είναι πιθανή κι έτσι δεν θεωρείται στην 

παρούσα προσέγγιση. Από την άλλη, η δεύτερη περίπτωση υποστηρίζεται από πειραματικές 

μελέτες συνθηκών έλλειψης ντοπαμίνης και θα εξεταστεί στη συνέχεια. 

Γενικά, τα μετασυναπτικά δυναμικά διαμορφώνονται με αντίστροφο τρόπο από τους 

δύο κύριους τύπους ντοπαμινικών υποδοχέων, τις οικογένειες D1 και D2.  Παρότι η 

λειτουργικότητά τους είναι αρκετά πολύπλοκη (Missale et al. 1998), μπορούμε γενικά να 

θεωρήσουμε ότι ο τύπος D1 ενισχύει, ενώ ο D2 αποδυναμώνει τα μετασυναπτικά δυναμικά 

σε κανονικές συγκεντρώσεις ντοπαμίνης (Seamans and Durstewitz 2008). Σε περιπτώσεις 

έλλειψης ντοπαμίνης, όπως στη νόσο του Πάρκινσον, η ενεργοποίηση των D1 υποδοχέων 

μειώνεται, οπότε η ενίσχυση που παρέχουν στα μετασυναπτικά δυναμικά είναι χαμηλότερη, 

όπως και η ενεργοποίηση των D2 υποδοχέων, που αναστέλλουν λιγότερο τα μετασυναπτικά 

δυναμικά. Η επιδράσεις των δύο τύπων είναι αντίθετες, με την οικογένεια  D1 να ωθεί προς 

μειωμένα μετασυναπτικά δυναμικά και την οικογένεια D2 προς ενισχυμένα. Εκτός από τη 

σίγουρη διάκριση μεταξύ των D1 και D2 τμημάτων του ραβδωτού σώματος, όπου μόνο ο 

αντίστοιχος τύπος υποδοχέα δραστηριοποιείται στο καθένα, σε όλους τους άλλους πυρήνες 

των βασικών γαγγλίων φαίνεται ότι συνυπάρχουν (Beckstead et al. 1988; Kreiss et al. 1997; 

Baufreton et al. 2005). Έτσι, τα μετασυναπτικά δυναμικά που επάγονται στους πληθυσμούς 

του μοντέλου από κάθε σύνδεση  μπορεί να μεταβάλλονται είτε προς ενίσχυση είτε προς 

αποδυνάμωση στη νόσο του Πάρκινσον είτε ακόμα και να παραμένουν σταθερά, ανάλογα 

με τον τύπο υποδοχέα που ελέγχει τελικά τη διαμόρφωσή τους. 

Παρόλα αυτά, δημοσιευμένα πειραματικά δεδομένα σχετικά με τις πραγματικές 

ντοπαμινεργικές διαμορφώσεις υποδεικνύουν ότι όλες οι συνδέσεις προς τον υποθαλαμικό 

πυρήνα ενισχύονται σε συνθήκες έλλειψης ντοπαμίνης (Shen and Johnson 2000; Shen et al. 

2003; Floran et al. 2004). Το ίδιο ισχύει και για τις συνδέσεις του D2 ραβδωτού σώματος 

και του υποθαλαμικού πυρήνα προς την εξωτερική ωχρά σφαίρα (Johnson and Napier 1997; 

Cooper and Stanford 2001). Όλες αυτές οι συνδέσεις, λοιπόν, διαμορφώνονται από D2 
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υποδοχείς. Η φλοιϊκή είσοδος στο D2 ραβδωτό σώμα διαμορφώνεται επίσης από D2 

υποδοχείς, αλλά από D1 υποδοχείς στο D1 ραβδωτό σώμα. Έτσι, αυτές οι συνδέσεις 

ενισχύονται και αποδυναμώνονται αντίστοιχα στη νόσο του Πάρκινσον (West and Grace 

2002). Από την άλλη, οι ενδοπυρηνικές συνδέσεις στην εξωτερική ωχρά σφαίρα αναμένεται 

να παραμένουν αμετάβλητες (Cooper and Stanford 2001). Τέλος, η προβολή του D1 

ραβδωτού σώματος στην εσωτερική ωχρά σφαίρα διαμορφώνεται από D1 υποδοχείς, ενώ οι 

συνδέσεις εξωτερική ωχρά σφαίρα εσωτερική ωχρά σφαίρα και υποθαλαμικός 

πυρήνας εσωτερική ωχρά σφαίρα πιθανότατα διαμορφώνονται από D2 υποδοχείς 

(Johnson and Napier 1997; Lange et al. 1997). 

Πέρα από τις συναπτικές συνδέσεις, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μεταβολές στην 

ενδοπαραγώμενη ενεργοποίηση των πυρήνων των βασικών γαγγλίων υπό συνθήκες 

έλλειψης ντοπαμίνης, οπότε οι ιδιότητες των πληθυσμών (όπως αντικατοπτρίζονται από τις 

παραμέτρους των σιγμοειδών μετασχηματισμών) παραμένουν αμετάβλητες. Αυτό 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι η ντοπαμίνη, ως νευροδιαμορφωτής, δεν επιδρά άμεσα 

στις νευρωνικές δραστηριότητες, αλλά μέσω της επιρροής της στη δράση άλλων 

νευροδιαβιβαστών (Barchas et al. 1978). 

Με βάση όλα τα παραπάνω δεδομένα σχετικά με τις αναμενόμενες μεταβολές των 

βασικών γαγγλίων στη νόσο του Πάρκινσον, καθώς και την υπόθεση ότι οι διάρκειες των 

μετασυναπτικών δυναμικών μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο στον παθοφυσιολογικό 

συγχρονισμό του συστήματος, η παρκινσονική κατάσταση προσομοιώθηκε μεταβάλλοντας 

τις παραμέτρους A και D των στοιχείων Η όλων των συνδέσεων, δηλαδή τις παραμέτρους 

AAMPA, DAMPA, ANMDA, DNMDA, AGABA και DGABA. Το πραγματικό ποσοστό μεταβολής 

αυτών των παραμέτρων δεν είναι ακριβώς γνωστό. Κάποιες πειραματικές μελέτες έχουν 

παρουσιάσει δεδομένα σχετικά με το μέγεθος των μεταβολών του πλάτους των 

μετασυναπτικών δυναμικών μέσα σε χρονικά διαστήματα λεπτών από την έναρξη της 

απώλειας ντοπαμίνης (Calabresi et al. 2000; Bamford et al. 2004). Αντίθετα, σε χρόνιες 

καταστάσεις έλλειψης ντοπαμίνης, όταν η παθογενής κατάσταση διαρκεί για χρόνια, οι 

μεταβολές μπορεί να είναι διαφορετικές. Επίσης, εξαιτίας της έλλειψης συγκεκριμένων 

δεδομένων σχετικά με τις ακριβείς μεταβολές που επιφέρει η έλλειψη ντοπαμίνης σε 

καθεμία σύνδεση των βασικών γαγγλίων, τις αντιμετωπίσαμε όλες το ίδιο, εισάγοντας δύο 

γενικές μεταβλητές που ελέγχουν το ποσοστό της μεταβολής των μετασυναπτικών 

δυναμικών όλων των συνδέσεων. Έτσι, τα πλάτη τους μεταβάλλονται κατά ένα παράγοντα 

α και οι διάρκειές τους κατά ένα παράγοντα δ. Αν μία σύνδεση διαμορφώνεται από D2 
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υποδοχείς, οπότε ενισχύεται στη νόσο του Πάρκινσον, και οι δύο παράγοντες 

χρησιμοποιούνται για να πολλαπλασιάσουν τις φυσιολογικές τιμές του πλάτους και της 

διάρκειας. Αλλιώς, για D1 διαμόρφωση, που οδηγεί σε αποδυνάμωση στη νόσο του 

Πάρκινσον, οι ίδιοι παράγοντες χρησιμοποιούνται για να διαιρέσουν τις φυσιολογικές τιμές. 

Έτσι, η ελάχιστη τιμή για τους παράγοντες α και δ είναι 1 και αντιστοιχεί στη φυσιολογική 

κατάσταση. 

Για να προκύψουν συμπεράσματα σχετικά με τις κρίσιμες παθοφυσιολογικές αλλαγές 

που οδηγούν στην εμφάνιση των εκφράσεων της νόσου του Πάρκινσον, εξερευνήθηκε η 

συμπεριφορά του μοντέλου για όλους τους συνδυασμούς τιμών των παραμέτρων α και δ, 

στο εύρος [1, 5] για την καθεμία και βήμα 0.02. Η εξερεύνηση έγινε χωρίς να ληφθούν 

υπόψη οι διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με τους τύπους διαμόρφωσης των συναπτικών 

συνδέσεων σε συνθήκες έλλειψης ντοπαμίνης. Για κάθε σύνδεση θεωρήθηκαν τρεις πιθανές 

καταστάσεις: ενίσχυση (διαμόρφωση από D2 υποδοχείς), αποδυνάμωση (διαμόρφωση από 

D1 υποδοχείς) ή σταθερότητα. Αυτές περιγράφονται εισάγοντας μία παράμετρο p για κάθε 

σύνδεση, με την τιμή να μπορεί να είναι ανεξάρτητα 1, -1 ή 0, αντίστοιχα. Επομένως, τα 

παθολογικά πλάτη και οι διάρκειες δίνονται σε σχέση με τις φυσιολογικές τιμές (Πίνακας 

Π4-1) από τις ακόλουθες εξισώσεις: 
χοςστπηγ

αφυσιολογικπ
χοςστπηγ

παθολογικπ
όήp

ό
όή

ό AA
→

⋅= Υ
→

Υ ,,                                       (Ε4-2α) 

χοςστπηγ
δφυσιολογικπ

χοςστπηγ
παθολογικπ

όήp
ό

όή
ό DD

→
⋅= Υ

→
Υ ,,                                      (Ε4-2β), 

όπου Υπ: {AMPA, NMDA, GABA}. Η αναπαράσταση πηγή στόχος αντιπροσωπεύει όλες 

τις συναπτικές συνδέσεις που περιλαμβάνονται στο μοντέλο. 

Στις εξερευνήσεις, η παρκινσονική συμπεριφορά του μοντέλου αναγνωρίζεται από την 

εμφάνιση μίας κορυφής στις βήτα συχνότητες του φάσματος των δυναμικών τοπικού πεδίου 

του υποθαλαμικού πυρήνα. Εφόσον οι συνδέσεις που στοχεύουν στην εσωτερική ωχρά 

σφαίρα, δηλαδή το άμεσο μονοπάτι (φλοιός D1 ραβδωτό σώμα, D1 ραβδωτό 

σώμα εσωτερική ωχρά σφαίρα) και οι είσοδοί της από την εξωτερική ωχρά σφαίρα και 

τον υποθαλαμικό πυρήνα δεν επηρεάζουν τα δυναμικά τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού 

πυρήνα, αλλά μόνο το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας, 

αποκλείστηκαν από τις εξερευνήσεις για να μειωθεί ο αριθμός των περιπτώσεων που πρέπει 

να εξεταστούν (από 311 σε 37). 

Μετά το τέλος των εξερευνήσεων και έχοντας συγκεντρώσει τις περιπτώσεις και τα 

ζευγάρια {α, δ} που παράγουν βήτα κορυφή, εκτιμήθηκε η ορθότητα των υποτιθέμενων 
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παρκινσονικών συνθηκών του μοντέλου, ελέγχοντας τους μέσους ρυθμούς ενεργοποίησης 

όλων των πυρήνων. Βέβαια, οι αναμενόμενες τιμές δεν μπορεί να επιλεγούν με ακρίβεια, 

αλλά μάλλον να συγκριθούν ποιοτικά με βάση η σύγκρισή τους με τις αντίστοιχες 

φυσιολογικές τιμές. Έτσι, με βάση γνωστά δεδομένα για τη νόσο του Πάρκινσον, 

αναμένεται η αύξηση του ρυθμού ενεργοποίησης του D2 ραβδωτού σώματος, του 

υποθαλαμικού πυρήνα και της εσωτερικής ωχράς σφαίρας, και μειωμένη ενεργοποίηση για 

το D1 ραβδωτό σώμα και την εξωτερική ωχρά σφαίρα.  

4.3 Αποτελέσματα 

Η αρχική προσομοίωση του μοντέλου με τη βασική, κανονική διαμόρφωση των 

παραμετρικών τιμών (Πίνακας Π4-1) παρήγαγε τους εξής μέσους ρυθμούς ενεργοποίησης: 

Sμέσο
D1 = 0.2 αιχμές/sec, Sμέσο

D2 = 0.2 αιχμές/sec, Sμέσο
STN = 4.4 αιχμές/sec, Sμέσο

GPe = 44.6 αιχμές/sec 

and Sμέσο
GPi =22.8 μέσο/sec. Όλες οι κανονικές αποκλίσεις ήταν πολύ μικρές. Η απόκλιση των 

αποτελεσμάτων της προσομοίωσης από τους επιδιωκώμενους μέσους ρυθμούς για τη φυσιολογική 

κατάσταση ηρεμίας είναι αρχικά αναμενόμενη, καθώς το μοντέλο δεν είναι κατάλληλα 

ισορροπημένο. Για να προσεγγιστούν οι στόχοι, προσαρμόστηκαν οι παράμετροι vh της εξωτερικής 

και εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Η διαδικασία αυτή είναι παρόμοια με τη «βαθμονόμηση» των 

μοντέλων στην εργασία των (Humphries et al. 2006), όπου επιλέχθηκαν κατάλληλα τα ενδογενή 

ρεύματα των νευρώνων. Υπάρχει ένας περιορισμός, παρόλα αυτά, που έχει να κάνει με το γεγονός 

ότι οι παράμετροι vh επηρεάζουν τους ενδογενείς ρυθμούς ενεργοποίησης των πληθυσμών (τις τιμές 

S(0) της (Ε1-10)). Οι αποδεκτές τιμές είναι 2-30 αιχμές/sec για την εσωτερική ωχρά σφαίρα 

(Nakanishi et al. 1990) και 2-40 αιχμές/sec για την εξωτερική (Kita and Kitai 1991). Η τελική 

επιλογή των τιμών των vh παραμέτρων είναι λοιπόν τέτοια που να μην παραβιάζει αυτούς τους 

περιορισμούς: vh
GPe=14 mV (S(0)GPe=22.5 αιχμές/sec), vh

GPi=12 mV (S(0)GPi=24.5 αιχμές/sec). 

Μετά τις προσαρμογές, η προσομοίωση της φυσιολογικής κατάστασης έδωσε μέσους 

ρυθμούς Sμέσο
D1 = 0.2 αιχμές/sec, Sμέσο

D2 = 0.2 αιχμές/sec, Sμέσο
STN = 7.5 αιχμές/sec, Sμέσο

GPe = 23.1 

αιχμές/sec, Sμέσο
GPi = 20.6 αιχμές/sec, όλους με μικρές κανονικές αποκλίσεις. Κάποια, μικρότερη, 

απόκλιση από τους επιδιωκώμενους ρυθμούς παραμένει, αλλά οι ρυθμοί που επιτυγχάνονται 

θεωρούνται αποδεκτοί. Στη συνέχεια, οι τελικά επιλεγμένες τιμές των vh
GPe  και vh

GPi διατηρούνται 

σταθερές για την προσομοίωση της παρκινσονικής κατάστασης. Με αυτές τις τιμές για τις 

παραμέτρους, τα δυναμικά τοπικού πεδίου που εξάγονται από το μοντέλο στη φυσιολογική 

κατάσταση, εμφανίζονται στο σχήμα Σ4-3, τόσο στο χρόνο όσο και στη συχνότητα. Οι εκφράσεις 

που προκύπτουν είναι και στα δύο πεδία συνεπείς με τις πειραματικές καταγραφές (Brown et al. 
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2002; Sharott et al. 2005). Μέσω του μοντέλου, η άνοδος του συχνοτικού περιεχομένου στις 

χαμηλές συχνότητες οφείλεται στη συνεισφορά των ρευμάτων NMDA. 

 

Σχήμα Σ4-3 Το παραγόμενο από το μοντέλο σήμα δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού 
πυρήνα στις φυσιολογικές συνθήκες. Στο επάνω γράφημα φαίνεται η μορφή του σήματος στο χρόνο 
ενδεικτικά για 1 sec. Κάτω, παρουσιάζεται η συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος του στο 
διάστημα (0, 100] Hz 

 

Αφού τεκμηριώθηκε η εγκυρότητα του μοντέλου στις φυσιολογικές συνθήκες, μέσω των 

εξερευνήσεων αναζητήθηκαν παραμετρικές διαμορφώσεις που να οδηγούν στην έκφραση μίας βήτα 

κορυφής στη συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου από τον 

υποθαλαμικό πυρήνα και σε εύλογους για τη νόσο του Πάρκινσον μέσους ρυθμούς ενεργοποίησης 

για όλους τους πυρήνες. Από τις 37 περιπτώσεις, βρέθηκε ότι το μοντέλο εκφράζει βήτα κορυφή 

μόνο για τα εξής δύο σύνολα τιμών των p παραμέτρων των συνδέσεων: 

Περίπτωση-I: pCTX D2=1, pCTX STN=*, pD2 GPe=0, pGPe STN=1, pSTN GPe=1, pGPe GPe=*, 

pSTN STN=1 

Περίπτωση-II: pCTX D2=1, pCTX STN=*, pD2 GPe=1, pGPe STN=1, pSTN GPe=1, pGPe GPe=*, 

pSTN STN=1 

Το σύμβολο ‘*’ για τις παραμέτρους pCTX STN και pGPe GPe δηλώνει ότι όλοι οι πιθανοί 

συνδυασμοί τιμών τους εμφανίζονται στις επιτυχημένες περιπτώσεις. Έτσι, εννέα 

υποπεριπτώσεις ανήκουν σε καθεμία από τις παραπάνω γενικές περιπτώσεις-Ι και –ΙΙ. Η 

συμπεριφορά του μοντέλου σε ότι αφορά την παρουσία και τη σχετική θέση της κορυφής 
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στις βήτα συχνότητες είναι παρόμοια και στις εννέα υποπεριπτώσεις καθεμίας από τις 

περιπτώσεις-Ι και –ΙΙ, ανεξάρτητα από τις τιμές των pCTX STN και pGPe GPe. Αυτό 

υποδεικνύει ότι ο βήτα συγχρονισμός είναι ανεξάρτητος των συνδέσεων CTX STN και 

GPe GPe. Επομένως, στη συνέχεια συγκρίνονται μόνο οι γενικές περιπτώσεις-Ι και –ΙΙ 

μεταξύ τους. Παθοφυσιολογικά, η μόνη διαφορά τους είναι η κατάσταση της σύνδεσης 

D2 GPe, όντας αμετάβλητη και ενισχυμένη αντίστοιχα. Το σχήμα Σ4-4 δείχνει τους 

χάρτες της βήτα κορυφής που προέκυψαν από τις εξερευνήσεις, οι οποίοι συνοψίζουν την 

εξάρτηση του σημείου της βήτα κορυφής στις συχνότητες από τα ζεύγη τιμών {α, δ} των 

δύο περιπτώσεων. 

Οι ρυθμοί ενεργοποίησης των πυρήνων στις περιπτώσεις-Ι και -ΙΙ εξαρτώνται από τις 

τιμές των παραμέτρων pCTX STN και pGPe GPe. Επίσης, ο ρυθμός ενεργοποίησης της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας επηρεάζεται από την κατάσταση των τεσσάρων συνδέσεων που 

δεν θεωρήθηκαν στις εξερευνήσεις, δηλαδή τις παραμέτρους pCTX D1, pD1 GPi, pGPe GPi και 

pSTN GPi. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα πειραματικά δεδομένα, αναμένεται να είναι pCTX STN = 

1, pGPe GPe = 0, pCTX D1 = -1, pD1 GPi = -1, pGPe GPi = 1 και pSTN GPi = 1, οπότε αυτές είναι οι 

τιμές που τελικά χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή των ρυθμών ενεργοποίησης. 

Τα ζεύγη μέσων τιμών {α, δ} για τα οποία αναδύεται μία βήτα κορυφή, συνοδευόμενη 

από παρκινσονικά εύλογους ρυθμούς ενεργοποίησης, φαίνονται στο σχήμα Σ4-5, με 

τετμημένη το σημείο της κορυφής στη συχνότητα. Στο σχήμα Σ4-6 παρουσιάζονται οι 

μέσοι ρυθμοί ενεργοποίησης όλων των πληθυσμών γι’ αυτά τα ζεύγη τιμών {α, δ}. Επίσης, 

ο Πίνακας Π4-2 περιέχει τους συνολικούς μέσους ρυθμούς ενεργοποίησης των πληθυσμών 

στις παρκινσονικές συνθήκες, για καθεμία από τις περιπτώσεις-Ι και –ΙΙ. 

Τέλος, το σχήμα Σ4-7 παρουσιάζει ένα παράδειγμα της χρονικής εξέλιξης των ρυθμών 

ενεργοποίησης της εξωτερικής ωχράς σφαίρας και του υποθαλαμικού πυρήνα, μαζί με την 

εκφραζόμενη βήτα κορυφή. Όπως φαίνεται στο σχήμα, η χαρακτηριστική αυτή κορυφή 

είναι αποτέλεσμα των έντονων συγχρονισμένων ταλαντώσεων του δικτύου εξωτερικής 

ωχράς σφαίρας-υποθαλαμικού πυρήνα. Συγκεκριμένα, η κορυφή παράγεται από την 

περίοδο των μεταβάσεων από την έντονη εκφορτιστική στην σιωπηλή λειτουργία, και το 

αντίστροφο. 

Τα σχήματα Σ4-6 και Σ4-7 υποδεικνύουν ότι η ένταση της ενεργοποίησης των πυρήνων 

δεν επηρεάζει την ανάδυση της βήτα κορυφής ούτε το σημείο αυτής στις συχνότητες. Αυτό 

είναι και ο λόγος που οι ρυθμοί ενεργοποίησης που προκύπτουν για κάποια ζεύγη {α, δ} 
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τιμών είναι μη αποδεκτοί, παρά την ύπαρξη της βήτα κορυφής, και αποκλείονται από την 

τελική ανάλυση των αποτελεσμάτων. 

 

Σχήμα Σ4-4 Οι χάρτες εμφάνισης της βήτα κορυφής που παράχθηκαν από την εξερεύνηση όλων 
των συνδυασμών τιμών των α και  δ στο διάστημα [1, 5] για το καθένα, με βήμα 0.02. (α) 
Περίπτωση-Ι, (β) Περίπτωση-ΙΙ. Στο (α) φαίνεται ότι η Περίπτωση-Ι αποτυγχάνει να αναπαράγει 
βήτα κορυφές πάνω από 30 Hz. Και για τις δύο περιπτώσεις, βήτα κορυφές σε υψηλές συχνότητες 
επιτυγχάνονται για χαμηλές δ τιμές και το αντίστροφο 
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Σχήμα Σ4-5 Τα σύνολα μέσων τιμών των ζευγών {α, δ} για τα οποία αναπαράγεται η βήτα κορυφή 
σε διάφορα σημεία στις συχνότητες, (α) στο εύρος [12, 30] Hz για την περίπτωση-Ι, (β) στο εύρος 
[12, 38] Hz για την περίπτωση-ΙΙ. Και για τις δύο περιπτώσεις, το αναδεικνυόμενο σχέδιο 
υποδεικνύει την αντίστροφη σχέση των α και δ με το σημείο της βήτα κορυφής: Η παράμετρος α 
είναι ανάλογη, ενώ η παράμετρος δ αντιστρόφως ανάλογη του σημείου στις βήτα συχνότητες 
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Σχήμα Σ4-6 Οι μέσοι ρυθμοί ενεργοποίησης όλων των πληθυσμών του μοντέλου όπως προέκυψαν 
από τα σύνολα μέσων τιμών των ζευγών {α, δ} του σχήματος Σ4-7, για την (α) περίπτωση-Ι, (β) 
περίπτωση-ΙΙ. Οι ρυθμοί κυμαίνονται γύρω από τις ίδιες μέσες τιμές για όλα τα σημεία στα οποία 
εμφανίζεται η βήτα κορυφή, υποδεικνύοντας ότι αυτή δεν επηρεάζει το επίπεδο ενεργοποίησης των 
νευρώνων 
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Πίνακας Π4-2 Οι συνολικά μέσοι ρυθμοί ενεργοποίησης κάθε πυρήνα σε καθεμία από τις 
περιπτώσεις-Ι και –ΙΙ. Όλοι οι αριθμοί έχουν μονάδες αιχμές/sec 

 Περίπτωση-Ι Περίπτωση-ΙΙ 

D1 ραβδωτό σώμα 0.1±0.01 0.1±0.001 

D2 ραβδωτό σώμα 55.1±4.9 10.3±0.4 

υποθαλαμικός πυρήνας 32.1±4.8 52.4±4.6 

εξωτερική ωχρά σφαίρα 7.6±2.6 6.9±1.9 

εσωτερική ωχρά σφαίρα 130.9±17.5 177.9±11.4 

 

 

Σχήμα Σ4-7 Η χρονική εξέλιξη των ρυθμών ενεργοποίησης της εξωτερικής ωχράς σφαίρας και του 
υποθαλαμικού πυρήνα ενδεικτικά για 1 sec (παρόμοια για όλη τη διάρκεια των 10 sec της 
προσομοίωσης), για την (α) περίπτωση-Ι, (β) περίπτωση-ΙΙ. Οι δύο πυρήνες εμφανίζουν απότομες 
μεταβάσεις στους ρυθμούς ενεργοποίησής τους, που κινούνται ταχύτατα από πολύ υψηλές τιμές σε 
πολύ χαμηλές και αντίστροφα (διαγράμματα αριστερά). Η συχνότητα των ταλαντώσεων πέφτει στη 
βήτα μπάντα, προκαλώντας τη χαρακτηριστική κορυφή της νόσου του Πάρκινσον (διαγράμματα 
στα δεξιά) 

4.4 Συμπεράσματα 

Το προτεινόμενο υπολογιστικό μοντέλο των βασικών γαγγλίων σε πληθυσμιακό 

επίπεδο υποδεικνύει ότι οι μεταβολές τόσο στα πλάτη όσο και στις διάρκειες των 

μετασυναπτικών δυναμικών από την απώλεια ντοπαμίνης είναι αυτές που πυροδοτούν την 
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εμφάνιση της βασικής παρκινσονικής έκφρασης, δηλαδή της χαρακτηριστικής βήτα 

κορυφής στο φάσμα των δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα. Επομένως, 

όχι μόνο προβλέπεται πως η διπλή συναπτική διαμόρφωση είναι θεμελιώδους σημασίας για 

το σύστημα, αλλά και ότι ειδικά η διάρκεια των μετασυναπτικών δυναμικών παίζει 

σημαντικό ρόλο στη φυσιολογία του. Η επιβεβαίωση της υπόθεσης αυτής για τα βασικά 

γάγγλια μπορεί να οδηγήσει σε νέα δεδομένα, εφόσον ο ρόλος της διάρκειας δεν έχει 

μελετηθεί πολύ μέχρι τώρα. Ακόμα, η παρατήρηση αυτή μπορεί να είναι σημαντική και για 

άλλα εγκεφαλικά συστήματα, εκτός των βασικών γαγγλίων. 

Μέσω των προσομοιώσεων του μοντέλου δείχνεται, σε συμφωνία με άλλες εργασίες 

(Boraud et al. 2005; Hammond et al. 2007), ότι η βήτα κορυφή αντικατοπτρίζει έναν μη 

φυσιολογικό ταλαντωτικό συγχρονισμό. Συγκεκριμένα, το μοντέλο εκφράζει την κορυφή 

όταν τόσο το πλάτος όσο και η διάρκεια των μετασυναπτικών δυναμικών οδηγούνται στο 

υποτιθέμενο παθοφυσιολογικό εύρος τιμών, προκαλώντας σοβαρές μεταβολές των 

συναπτικών επιρροών στους μετασυναπτικούς στόχους. Σε αυτή την κατάσταση, το 

μοντέλο αποκαλύπτει ότι η εξωτερική ωχρά σαφαίρα και ο υποθαλαμικός πυρήνας είναι 

αμοιβαία «κλειδωμένοι» σε έντονες συχγρονισμένες ταλαντώσεις, που πάνε από σύντομες 

περιόδους πολύ χαμηλής δραστηριότητας σε πολύ έντονη δραστηριότητα και πίσω. Η βήτα 

κορυφή παράγεται έτσι από τη συχνότητα των ταλαντώσεων. Τα αποτελέσματα αυτά 

υποδεικνύουν πως ο βήτα συγχρονισμός δε μεταφέρεται στα βασικά γάγγλια και τον 

υποθαλαμικό πυρήνα, συγκεκριμένα, από το φλοιό, αλλά ότι παράγεται ως αποτέλεσμα της 

έντονης αλληλεπίδρασης στον χαρακτηριστικό κλειστό βρόχο μεταξύ εξωτερικής ωχράς 

σφαίρας και υποθαλαμικού πυρήνα. Κάτι τέτοιο είναι συνεπές με προηγούμενα 

αποτελέσματα προσομοιώσεων (Bevan et al. 2002; Terman et al. 2002). 

Η εξερεύνηση της συμπεριφοράς του μοντέλου για διάφορα ζεύγη τιμών των 

παραμέτρων α και δ αποκάλυψε ότι η χαρακτηριστική παρκινσονική βήτα κορυφή 

αναπαράγεται αν και μόνον αν οι συνδέσεις στον κλειστό βρόχο μεταξύ εξωτερικής ωχράς 

σφαίρας και υποθαλαμικού πυρήνα διαμορφώνονται από D2 υποδοχείς ντοπαμίνης, 

ενισχυόμενες υπό συνθήκες έλλειψης ντοπαμίνης. Το ίδιο πρέπει επίσης να ισχύει για τη 

φλοιϊκή προβολή στο D2 ραβδωτό σώμα, το οποίο έπειτα συνδέεται στην εξωτερική ωχρά 

σφαίρα. Η τελευταία αυτή σύνδεση του έμμεσου μονοπατιού αποδεικνύεται ότι μπορεί να 

είναι είτε αμετάβλητη είτε ενισχυμένη για την εμφάνιση της βήτα κορυφής. Πάντως, οι 

συνολικοί μέσοι ρυθμοί των πληθυσμών υποστηρίζουν καλύτερα τη δεύτερη περίπτωση, 

κυρίως επειδή ο μέσος ρυθμός για το D2 ραβδωτό σώμα στην περίπτωση-Ι προκύπτει να 
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είναι μάλλον παράλογα υψηλός.  Το μοντέλο επίσης προβλέπει ότι τόσο η εμφάνιση όσο 

και το ακριβές σημείο της κορυφής στις βήτα συχνότητες είναι ανεξάρτητα από την 

ενδοπυρηνική σύνδεση της εξωτερικής ωχράς σφαίρας και την προβολή του φλοιού στον 

υποθαλαμικό πυρήνα. Όλα αυτά τα αποτελέσματα είναι συνεπή με τα δημοσιευμένα 

δεδομένα σχετικά με την αναμενόμενη κατάσταση των συναπτικών συνδέσεων υπό έλλειψη 

ντοπαμίνης, και αναπαράγονται από το μοντέλο μετά από εξερεύνηση όλων των πιθανών 

καταστάσεων, χωρίς αρχικές δεσμεύσεις. 

Περαιτέρω, το μοντέλο προβλέπει ότι η ενδοπυρηνική σύνδεση του υποθαλαμικού 

πυρήνα πρέπει να ενισχυθεί για να είναι εφικτή η εμφάνιση της βήτα κορυφής. Μέσω μίας 

τέτοιας κατάστασης για τη σύνδεση αυτή, ο υποθαλαμικός πυρήνας λαμβάνει επιπλέον 

ευοδωτική δραστηριότητα, η οποία αποδεικνύεται απαραίτητη για τη διατήρηση του 

συγχρονισμού στο βρόχο του με την εξωτερική ωχρά σφαίρα. Όμως, η ύπαρξη μίας τέτοιας 

σύνδεσης είναι ένα αμφιλεγόμενο χαρακτηριστικό των βασικών γαγγλίων. Πολλές 

πειραματικές μελέτες δεν την έχουν αναφέρει (Sato et al. 2000), ενώ αρκετές εργασίες 

μοντελοποίησης δεν την έχουν θεωρήσει στις ανατομικές αρχιτεκτονικές που προβλέπουν 

(Gurney et al. 2001; Terman et al. 2002). Παρόλα αυτά, το μήνυμα που μεταφέρεται από το 

μοντέλο είναι ότι ο υποθαλαμικός πυρήνας χρειάζεται ενισχυμένη ευόδωση στις 

παρκινσονικές συνθήκες για να διατηρήσει την έντονη αλληλεπίδραση με την εξωτερική 

ωχρά σφαίρα. Η πηγή της ευόδωσης μπορεί να μην είναι απαραίτητα ο ίδιος ο 

υποθαλαμικός πυρήνας, και καθώς η δραστηριότητα του φλοιού μπορεί να μην είναι αρκετή 

για να παρέχει την απαραίτητη ευόδωση, άλλες πηγές είναι πιθανές, όπως ο θάλαμος και το 

σκέλος του γεφυρικού πυρήνα (Orieux et al. 2000), τα οποία σίγουρα επιδρούν ευοδωτικά 

με κάποιο τρόπο στον υποθαλαμικό πυρήνα. 

Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το μοντέλο παρέχουν πολύτιμες ενδείξεις για 

την αναγνώριση των κρίσιμων μεταβολών της φυσιολογίας των βασικών γαγγλίων που 

οδηγούν στην παρκινσονική κατάσταση. Επίσης, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο δρα 

η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση για την ανακούφιση των συμπτωμάτων της νόσου 

μπορεί να επιδιωχθεί με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Σύμφωνα με τους (Brown and 

Williams 2005), υπάρχουν δύο δυνατοί τρόποι καταγραφής δυναμικών τοπικού πεδίου από 

τα βασικά γάγγλια, είτε μέσω μικροηλεκτροδίων ή απευθείας από το ίδιο το ηλεκτρόδιο της 

διέγερσης. Στην ίδια ανασκόπηση, αναφέρεται ακόμα ότι τα δυναμικά τοπικού πεδίου τόσο 

από μικροηλεκτρόδια όσο και από διπολική διαμόρφωση του ηλεκτροδίου διέγερσης 

παράγονται από παρόμοια μικρή περιοχή, οπότε αντικατοπτρίζουν φυσιολογική 
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δραστηριότητα της ίδιας φύσης. Έτσι, μετά από την εμφύτευση του ηλεκτροδίου διέγερσης, 

δυναμικά τοπικού πεδίου που θα έχουν ληφθεί από διπολικές καταγραφές θα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και να συγκριθούν με την έξοδο του μοντέλου ώστε να παρέχουν 

ενδείξεις για μία κατάσταση που θα προσομοιάζει τη φυσιολογική ή τη 

φαρμακοελεγχόμενη. 

Τέλος, η προσέγγιση που παρουσιάστηκε μπορεί να θεωρηθεί ότι υποδεικνύει μία 

πιθανή εναλλακτική στρατηγική για την εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση, που θα ήταν 

χρήσιμο να εξεταστεί. Δεδομένου ότι η διέγερση του υποθαλαμικού πυρήνα είναι 

αποτελεσματική, φαίνεται ότι και η διέγερση της εξωτερικής ωχράς σφαίρας θα μπορούσε 

να αναστείλει τις παθογενείς συγχρονισμένες ταλαντώσεις των εξόδων αυτής και του 

υποθαλαμικού πυρήνα του μοντέλου. Μελέτη και προσομοιώσεις αυτής της πιθανότητας 

παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 7. 
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Κεφάλαιο 5 

Αναπαραγωγή πραγματικών δυναμικών τοπικού πεδίου με 

χρήση μεθόδων προσαρμογής 

Το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών γαγγλίων έχει, όπως περιγράφηκε, τη 

δυνατότητα εξαγωγής βιολογικά συναφών σημάτων δυναμικών τοπικού πεδίου από τον 

υποθαλαμικό πυρήνα. Αυτά τα παραγώμενα από το μοντέλο δυναμικά τοπικού πεδίου 

μπορούν να συγκριθούν με τα πραγματικά διαθέσιμα σήματα, και να υπολογιστεί μία 

μετρική απόστασης μεταξύ των δύο. Έτσι προκύψει ένα σφάλμα, με το οποίο αν 

τροφοδοτηθούν κατάλληλοι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, το μοντέλο μπορεί να οδηγηθεί 

σε προσαρμογή, ώστε να παράγει δυναμικά τοπικού πεδίου πολύ κοντά στα πραγματικά. 

Με την προσέγγιση αυτή μπορούν να επιδιωχθούν περαιτέρω συμπεράσματα σχετικά με τις 

παθοφυσιολογικές τιμές των συναπτικών παραμέτρων του μοντέλου, που δεν ήταν δυνατό 

να ανακύψουν με την ενοποιημένη θεώρηση των τιμών των AAMPA, DAMPA, ANMDA, DNMDA, 

AGABA και DGABA, που έγινε στο Κεφάλαιο 4.  

Οι παράμετροι του μοντέλου των οποίων η τιμή προσαρμόζεται είναι τα πλάτη και οι 

διάρκειες των μετασυναπτικών δυναμικών των συνδέσεων των οποίων η μεταβολή υπό 

συνθήκες έλλειψης ντοπαμίνης βρέθηκε στο Κεφάλαιο 4 να προκαλεί την κορυφή στις βήτα 

συχνότητες του φάσματος των δυναμικών τοπικού πεδίου:  

• ΑAMPA
CTX D2, DAMPA

CTX D2, ΑNMDA
CTX D2, DNMDA

CTX D2 (Φλοιός  D2 

ραβδωτό σώμα) 

• ΑGABA
D2 GPe, DGABA

D2 GPe (D2 ραβδωτό σώμα  εξωτερική ωχρά σφαίρα) 

• ΑGABA
GPe STN, DGABA

GPe STN (Εξωτερική ωχρά σφαίρα  υποθαλαμικός 

πυρήνας) 

• ΑAMPA
STN GPe, DAMPA

STN GPe, ΑNMDA
STN GPe, DNMDA

STN GPe (Υποθαλαμικός 

πυρήνας  εξωτερική ωχρά σφαίρα) 

• ΑAMPA
STN STN, DAMPA

STN STN, ΑNMDA
STN STN, DNMDA

STN STN (Υποθαλαμικός 

πυρήνας  υποθαλαμικός πυρήνας) 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυτής της ιδέας, 

μετά από χρήση πέντε διαφορετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης και δύο τρόπων 

υπολογισμού του σφάλματος. Καθότι η μορφή των σημάτων στο πεδίο του χρόνου είναι 
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πολύπλοκη, η αναπαραγωγή τους εκεί δεν είναι τέλεια. Εφόσον, επιπλέον, το ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό των δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα είναι η κορυφή 

στη βήτα μπάντα συχνοτήτων της συνάρτησης πυκνότητας φάσματος ισχύος, η σύγκριση 

μεταξύ πραγματικών και τεχνητών σημάτων και η εξαγωγή της απόστασης/ σφάλματος 

μεταξύ τους γίνεται στο πεδίο της συχνότητας. Στη συνέχεια περιγράφεται αναλυτικά η 

μεθοδολογία προσαρμογής. Έπειτα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των διάφορων 

μεθόδων βελτιστοποίησης και εξάγονται οι καλύτερες προσαρμογές που επιτεύχθηκαν. Το 

κεφάλαιο κλείνει με μία σύνοψη των συμπερασμάτων της προσέγγισης. 

5.1 Μεθοδολογία προσαρμογής 

Η προσαρμογή βασίστηκε στον υπολογισμό του σφάλματος μεταξύ των πραγματικών 

και των παραγώμενων από το μοντέλο σημάτων στο πεδίο της συχνότητας, δηλαδή μεταξύ 

των συναρτήσεων πυκνότητας φάσματος ισχύος τους. Το σφάλμα κανονικοποιήθηκε στο 

διάστημα [0, 1] και αντιστοιχίστηκε σε μία εκτίμηση της απόστασης μεταξύ των σημάτων. 

Ο στόχος της  προσαρμογής ήταν να ελαχιστοποιήσει την απόσταση, μέσω αλγορίθμων 

βελτιστοποίησης. Ως μετρικές συναρτήσεις του σφάλματος επιλέχθηκαν δύο διαφορετικές. 

Αφενός, η τετραγωνική ρίζα του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (Root Mean Squared 

Error - RMSE): 
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Οι συναρτήσεις πυκνότητας φάσματος ισχύος πραγματικών και παραγώμενων από το 

μοντέλο σημάτων υπολογίστηκαν με τη μέθοδο τροποποιημένου περιοδογράμματος Welch. 

Ακόμα, εφόσον η προσαρμογή βασίστηκε στην αναπαραγωγή της βήτα κορυφής, 

χρησιμοποιήθηκε μόνο το εύρος συχνοτήτων μέχρι 45 Hz. 

Οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο αλγόριθμος απευθείας 

αναζήτησης με προσαρμοστικό πλέγμα (mesh-adaptive direct search algorithm – 

σημειώνεται με “D”) (Lewis and Torczon 1999; Audet and Dennis 2003; Audet and Dennis 

2006), ο γενετικός αλγόριθμος (genetic algorithm – σημειώνεται με “G”) (Goldberg 1989; 
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Mitchell 1998), ο αλγόριθμος προσομοιωμένης ανόπτησης (simulated annealing – 

σημειώνεται με “S”) (Kirkpatrick 1983; Cerny 1985; Pham and Karaboga 2000) και δύο 

συνδυασμοί αλγορίθμων, ο γενετικός αλγόριθμος με απευθείας αναζήτηση (σημειώνεται με 

“GD”) και η προσομοιωμένη ανόπτηση με απευθείας αναζήτηση (σημειώνεται με “SD”). 

Κάθε αλγόριθμος συνδυάστηκε με καθεμία από τις δύο συναρτήσεις υπολογισμού του 

σφάλματος. Κάθε τέτοιος συνδυασμός αναφέρεται γενικά ως μέθοδος προσαρμογής.  

Σε όλους τους αλγορίθμους εφαρμόστηκαν συνοριακοί περιορισμοί στις τιμές των 

προσαρμοζόμενων παραμέτρων. Έτσι, οι συναπτικές παράμετροι τέθηκαν να κυμαίνονται 

από τιμές πέντε φορές μικρότερες από τη βασική φυσιολογική (Πίνακας Π4-1) έως πέντε 

φορές μεγαλύτερες. Επίσης, αντίθετα από τη θεώρηση του Κεφαλαίου 4 όπου όλες οι 

παράμετροι πολλαπλασιάζονταν ή υποπολλαπλασιάζονταν με τον ίδιο αριθμό, για την 

εκτέλεση των προσαρμογών οι δέκα παράμετροι των συνδέσεων που προαναφέρθηκαν 

κυμαίνονταν ανεξάρτητα η μία από την άλλη. 

Λεπτομέρειες σχετικά με τους αλγορίθμους και τις παραμέτρους τους συνοψίζονται 

στον πίνακα Π5-1. Το βέλτιστο σύνολο τιμών των παραμέτρων κάθε αλγορίθμου 

επιλέχθηκε έπειτα από εκτενείς δοκιμές εκτίμησης απόδοσης κάθε μεθόδου προσαρμογής. 

Τα αποτελέσματα των μεθόδων συγκρίθηκαν με βάση την τελική απόσταση μεταξύ 

πραγματικού και παραγώμενου από το μοντέλο σήματος και το σύνολο με την ελάχιστη 

απόλυτη και μέση απόσταση επιλέχθηκε ως βέλτιστο. Οι δοκιμές αυτές διενεργήθηκαν δύο 

φορές, και για τις δύο επιλεγμένες συναρτήσεις υπολογισμού του σφάλματος. Έτσι, μερικές 

αλγοριθμικές παράμετροι είχαν διαφορετικές τιμές μεταξύ των δύο περιπτώσεων 

υπολογισμού σφάλματος, όπως φαίνεται και στον πίνακα Π5-1. 

Ο περιορισμός της αλγοριθμικής παραμέτρου του μέγιστου αριθμού επιτρεπόμενων 

εκτιμήσεων της συνάρτησης, ή του αντίστοιχου μέγιστου αριθμού γενεών για το γενετικό 

αλγόριθμο, αναφέρεται εδώ ως ο υπολογιστικός προϋπολογισμός των μεθόδων. Η έννοια 

αυτή χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο των απόλυτου απαιτούμενου χρόνου προσαρμογής, 

με βάση το χρόνο που χρειαζόταν για την εκτίμηση της αντικειμενικής συνάρτησης, που 

επέτρεψε την «επί ίσοις όροις» σύγκριση της απόδοσης των μεθόδων. Από την άλλη, ο 

περιορισμός είχε πρακτική σημασία, επιτρέποντας την οριοθέτηση του συνολικού χρόνου 

εκτέλεσης όλων των δοκιμών. 

Τέλος, εξαιτίας της στοχαστικότητας κάθε δοκιμής εκτέλεσης των μεθόδων 

(προκύπτουσας είτε από τον ίδιο τον αλγόριθμο είτε από την τυχαία επιλογή του αρχικού 
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σημείου), η διαδικασία επαναλήφθηκε για κάθε μέθοδο 40 φορές, με σκοπό να αυξηθούν οι 

πιθανότητες κατάληξης στις βέλτιστες δυνατές προσαρμογές. 

Πίνακας Π5-1 Οι αλγόριθμοι βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν και οι παράμετροί τους 

Αλγόριθμος Παράμετροι 

Απευθείας αναζήτηση με 

προσαρμοστικό πλέγμα 

(Direct-Search  Mesh Adaptive 

Algorithm - DS) 

Επιτάχυνση πλέγματος: Όχι (RMSE),  

Ναι (PCCΕ) 

Κλιμάκωση πλέγματος: Ναι 

Ανοχή πλέγματος: 10-4 

Ανοχή αντικειμενικής συνάρτησης: 10-5 

Ανοχή Χ: 10-4 

Μέγιστος αριθμός υπολογισμών της 

αντικειμενικής συνάρτησης: 3000 

Γενετικός αλγόριθμος (Genetic 

Algorithm - GA) 

Πληθυσμοί: 2x50 (RMSE),  

1x100 (PCCΕ) 

Επιλογή: ομοιόμορφη στοχαστική  

Mετάλλαξη: εφικτή προσαρμοστική 

Διασταύρωση: 80%, διάσπαρτη, 5 εκλεκτά άτομα  

Μετανάστευση: 10% και στις δύο κατευθύνσεις, 3 

γενιές 

Ανοχή αντικειμενικής συνάρτησης: 10-5 

Γενιές: 30 

Προσομοιωμένη ανόπτηση 

(Simulated Annealing - SA) 

Αρχική θερμοκρασία: 1000 (RMSE), 5000 

(PCCΕ) 

Συνάρτηση ανόπτησης και μεταβολής 

θερμοκρασίας: Γρήγορη 

Ανοχή αντικειμενικής συνάρτησης: 10-5 

Μέγιστος αριθμός υπολογισμών της 

αντικειμενικής συνάρτησης: 3000 

GA+DS 

SA+DS 

Ίδιες τιμές παραμέτρων με τους απλούς 

αλγορίθμους, με μέγιστο 1500 υπολογισμούς της 

αντικειμενικής συνάρτησης για καθέναν (συνολικά 

3000) 
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5.2 Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα των μεθόδων προσαρμογής συγκεντρώθηκαν με αναφορά το κάθε 

σήμα-στόχο, σε συνδυασμό με την αντικειμενική συνάρτηση. Ο πίνακας Π5-2 συνοψίζει τις 

βέλτιστες προσαρμογές, ενώ ο  Π5-3 τα μέσα σφάλματα των μεθόδων. 

Πίνακας Π5-2 Οι καλύτερες μέθοδοι προσαρμογής για κάθε σήμα και το τελικό σφάλμα που πέτυχε 
καθεμία 

σήμα 

RMSE PCCE 

ελάχιστο 

σφάλμα (0-100) 

μέθοδος 

επίτευξης 

ελάχιστο 

σφάλμα (0-100) 

μέθοδος 

επίτευξης 

1 1.28 GD 0.74 GD 

2 7.99 G 25.63 GD 

3 1.74 S 2.73 GD 

4 3.35 G 3.97 G 

5 6.07 G 11.33 SD 

6 5.86 G 6.63 S 

7 10.29 GD 14.63 GD 

Πίνακας Π5-3 Μέσα σφάλματα των μεθόδων βελτιστοποίησης που χρησιμοποιήθηκαν, 
διαχωρισμένα ανάλογα με τη συνάρτηση υπολογισμού του σφάλματος και το κάθε σήμα 

σήμα 
μέσο RMSE 

 (0-100, 40 δοκιμές) 

μέσο PCCE  

(0-100, 40 δοκιμές) 

 D G S GD SD D G S GD SD 

1 21.24 1.75 2.082 1.67 3.11 95.98 0.85 10.70 5.44 3.23 

2 22.90 10.99 11.53 10.68 11.12 83.16 28.17 31.05 28.75 30.73

3 22.15 6.42 2.07 7.95 10.04 79.74 8.06 14.95 6.29 11.68

4 21.97 4.02 4.13 4.10 7.82 89.81 5.95 6.28 5.99 9.04 

5 24.69 7.64 9.69 7.69 7.97 89.08 14.92 24.51 13.40 18.94

6 24.66 8.37 10.15 8.57 9.42 86.95 9.12 16.06 11.08 17.01

7 27.42 15.65 14.76 11.68 12.78 82.63 19.26 26.52 18.95 26.82

μέση τιμή 23.57 7.83 7,77 7.47 8.89 86.76 12.33 18.58 12.84 16.77

τυπ.απόκλιση 2.14 4.56 5 3.52 3.08 5.46 9.18 9.00 8.54 9.74 
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Στο σχήμα Σ5-1 εμφανίζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας φάσματος ισχύος των 

δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα που προέκυψαν από τις βέλτιστες 

προσαρμογές, συγκριτικά με τις αντίστοιχες των πραγματικών σημάτων. Παρά την ύπαρξη 

μερικών αποκλίσεων, η ζητούμενη προσαρμογή στη βήτα κορυφή επιτεύχθηκε σε κάθε 

περίπτωση και ανεξάρτητα από το ακριβές σημείο της κορυφής στη βήτα περιοχή των 

συχνοτήτων. Έτσι, μπορεί να θεωρηθεί ότι το μοντέλο είναι ικανό να αναπαράγει την 

παρκινσονική βήτα κορυφή σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενή ή/και τη 

συγκεκριμένη κατάσταση της νόσου στο στάδιο που έγινε η καταγραφή. 

Η βέλτιστη προσαρμογή στο σήμα 1 επιτεύχθηκε με τη μέθοδο συνδυασμού γενετικού 

αλγορίθμου και απευθείας αναζήτηση με σφάλμα PCCΕ, ενώ όλων των υπολοίπων με 

σφάλμα RMSE και τους αλγορίθμους που φαίνονται στην αντίστοιχη στήλη του Πίνακα 

Π5-2. Σ’ αυτούς περιλαμβάνεται τέσσερις φορές ο γενετικός αλγόριθμος, μία η 

προσομοιωμένη ανόπτηση και άλλη μία (συνολικά δύο) ο γενετικός αλγόριθμος σε 

συνδυασμό με την απευθείας αναζήτηση. Τόσο οι βέλτιστες προσαρμογές όσο και τα μέσα 

σφάλματα υποδεικνύουν ότι η χρήση της συνάρτησης RMSE είναι αποτελεσματικότερη 

από της PCCΕ. Επίσης, σύμφωνα με τις μέσες τιμές, ο πιο επιτυχημένος αλγόριθμος είναι ο 

συνδυασμός γενετικού με απευθείας αναζήτηση. Ακολουθεί η προσομοιωμένη ανόπτηση 

και στην τρίτη θέση ο γενετικός αλγόριθμος.  

Εξαιτίας των ειδικών χαρακτηριστικών του γενετικού αλγορίθμου, μία ενδεχόμενη 

χαλάρωση των χρονικών περιορισμών που εισάγει ο υπολογιστικός προϋπολογισμός 

πιθανότατα θα του επιτρέψει να αποδώσει αρκετά καλύτερα. Αυτό αναμένεται έτσι, επειδή 

οι γενετικοί αλγόριθμοι χρησιμοποιούν «άτομα»-λύσεις που ανήκουν σε γενεές και 

σταδιακά εξελίσσονται παράγοντας νέα άτομα, καλύτερα προσαρμοσμένα στην 

αντικειμενική συνάρτηση της βελτιστοποίησης. Με αυτά καλύπτουν το χώρο των λύσεων 

τόσο καλά, όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός τους. Σε συνδυασμό με την εξέλιξη των 

γενεών, θεωρητικά όσο περισσότερα άτομα υπάρχουν σε μία γενιά τόσο πιο πιθανό είναι ο 

γενετικός αλγόριθμος να βρει τη βέλτιστη λύση. Η πιθανότητα αυτή επηρεάζεται επίσης 

από τον αριθμό των γενεών. Ο υπολογιστικός προϋπολογισμός που επιλέχτηκε επιτρέπει 

μερικές εκατοντάδες άτομα και μερικές δεκάδες γενεές, τα οποία είναι πολύ πιθανό να μην 

επαρκούν για να εκδηλωθούν πλήρως οι δυνατότητες του γενετικού αλγορίθμου. Από την 

άλλη, η απευθείας αναζήτηση ακολουθεί ένα μονοπάτι προς κάποιο ελάχιστο της 

αντικειμενικής συνάρτησης. Το μονοπάτι έχει πεπερασμένο «μήκος» και στην πράξη 

φαίνεται ότι καλύπτεται από τον υπολογιστικό προϋπολογισμό. Παρόμοια και για την 
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προσομοιωμένη ανόπτυση, όπου η πτώση της θερμοκρασίας σύμφωνα με την οποία 

εξελίσσεται ο αλγόριθμος έχει συγκεκριμένη διάρκεια και πάντοτε καλύπτεται από τον 

περιορισμό. Εφόσον με τον υπολογιστικό προϋπολογισμό που δοκιμάστηκε ο γενετικός 

αλγόριθμος και ο συνδυασμός του με την απευθείας αναζήτηση έχουν πολύ καλά μέσα 

σφάλματα, με χαλαρότερο προϋπολογισμό θα είχαν τη δυναμική να ήταν ακόμα καλύτεροι 

από τους άλλους.  

Σχήμα Σ5-1 Τα αποτελέσματα της προσαρμογής για τα επτά επιλεγμένα σήματα δυναμικών 
τοπικού πεδίου. Οι πράσινες γραμμές αναπαριστούν τις συναρτήσεις πυκνότητας φάσματος ισχύος 
των παραγώμενων από το μοντέλο σημάτων που προέκυψαν από τις καλύτερες προσαρμογές, ενώ 
οι κόκκινες τις αντίστοιχες των πραγματικών σημάτων. Το αναγνωριστικό του κάθε σήματος 
φαίνεται επάνω από το εκάστοτε διάγραμμα 

 

Στο σχήμα Σ5-2 παρουσιάζονται διαγράμματα των μέσων τιμών και των τυπικών 

αποκλίσεων των δέκα συναπτικών παραμέτρων που οδήγησαν σε επιτυχημένες 

προσαρμογές σε καθένα από τα επτά επιλεγμένα σήματα. Στα δεκαέξι υπο-διαγράμματα 

που περιλαμβάνονται (ένα για κάθε ελεύθερη συναπτική παράμετρο που προσαρμόζεται), 

εμφανίζονται στο καθένα επτά σημεία, που αντιπροσωπεύουν τη μέση τιμή της παραμέτρου 

για την καλύτερη προσαρμογή στο αντίστοιχο σήμα (άξονας x). Συνολικά, συμπεραίνεται 

ότι όλες οι παράμετροι οδηγούνται σε αύξηση της τιμής τους σε σχέση με τις βασικές 

φυσιολογικές. Αυτό δηλώνει ότι για να εμφανιστεί η βήτα κορυφή πρέπει όλες αυτές οι 

συνδέσεις να διαμορφώνονται από D2 ντοπαμινεργικούς υποδοχείς. Επίσης, σε κάθε 
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περίπτωση, τόσο το πλάτος όσο και η διάρκεια αυξάνονται, δίνοντας ισχυρότερες ενδείξεις 

για το ρόλο και των δύο αυτών παραμέτρων στην παθοφυσιολογία της νόσου του 

Πάρκινσον. 

Για να επιβεβαιωθεί αυτή η τάση των παραμέτρων του πλάτους και της διάρκειας των 

μετασυναπτικών δυναμικών, εκτελέστηκαν όλες οι μέθοδοι από την αρχή δύο φορές, όπου 

στην πρώτη παρέμεναν σε φυσιολογικές τιμές οι παράμετροι των πλατών και στη δεύτερη 

οι παράμετροι των διαρκειών. Τελικά, σε καμία από τις δύο περιπτώσεις το μοντέλο δεν 

προσαρμόστηκε επιτυχώς, δηλαδή δεν αναπαρήχθηκε η βήτα κορυφή. 
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Σχήμα Σ5-2 Οι μέσες τιμές και οι τυπικές αποκλίσειςτων δεκαέξι συναπτικών παραμέτρων μετά 
την προσαρμογή στη συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος κάθε σήματος δυναμικών τοπικού 
πεδίου. Για όλα τα σήματα χρησιμοποιήθηκαν τα αποτελέσματα όλων των μεθόδων, δηλαδή όλοι οι 
συνδυασμοί αλγορίθμων και συναρτήσεων υπολογισμού του σφάλματος που πέτυχαν προσαρμογή. 
Στα υποδιαγράμματα, το «Α» στον τίτλο δηλώνει το πλάτος και το «D» τη διάρκεια. Οι ακραίες 
τιμές στον κάθετο άξονα αντιστοιχούν στις συνοριακές τιμές της αντίστοιχης παραμέτρου κατά την 
προσαρμογή. Η μετάβαση από τη φυσιολογική στην παρκινσονική συμπεριφορά θεωρείται σε κάθε 
περίπτωση ότι πραγματοποιείται στο επίπεδο τιμής που σημειώνεται με την κόκκινη οριζόντια 
γραμμή. Σε όλα τα υποδιαγράμματα που αντιστοιχούν σε πλάτη (αριστερή στήλη), η χαμηλότερη 
τιμή είναι η φυσιολογική. Αντίστροφα, σε όλα τα υποδιαγράμματα που αντιστοιχούν σε διάρκειες 
(δεξιά στήλη), φυσιολογική είναι η υψηλότερη τιμή. Επτά σημεία σημειώνονται σε κάθε 
υποδιάγραμμα, μαζί με τα διαστήματα απόκλισης, δίνοντας το καθένα τη μέση τιμή της παραμέτρου 
για την καλύτερη προσαρμογή του μοντέλου στο αντίστοιχο σήμα δυναμικών τοπικού πεδίου 
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5.3 Συμπεράσματα 

Η σημασία της προσέγγισης που παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο αυτό έγκειται στην 

επίτευξη της άμεσης σύνδεσης νευροφυσιολογικών δεδομένων σε ενδιάμεσο επίπεδο 

περιγραφής, όπως είναι τα δυναμικά τοπικού πεδίου, με το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου 

των βασικών γαγγλίων. Η σύνδεση αυτή οδηγεί στην αποκάλυψη ενδείξεων για την 

παθοφυσιολογία των βασικών γαγγλίων. Προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών γαγγλίων μπορεί να αναπαράγει 
τη χαρακτηριστική βήτα κορυφή με ανεξάρτητη διακύμανση των τιμών των 
συναπτικών παραμέτρων μεταξύ των συνδέσεων. 

• Η αναπαραγωγή μπορεί να επιτευχθεί για διάφορα σημεία στις βήτα συχνότητες, 
υπονοώντας ότι το μοντέλο είναι ικανό να συλλάβει προσωπικές ιδιαιτερότητες των 
ασθενών ή/και την ιδιαίτερη έκφανση του καταγεγραμμένου σταδίου εξέλιξης της 
νόσου. 

• Η βήτα κορυφή μπορεί να εμφανιστεί στη συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος 
της εξόδου του μοντέλου μόνο όταν όλες οι συναπτικές παράμετροί του επιτραπεί 
να λάβουν τιμές μέσα στο υποτιθέμενο παθοφυσιολογικό εύρος. Αυτό 
υποδεικνύεται ότι αντιστοιχεί στην ενίσχυση των συναπτικών παραμέτρων που 
προσαρμόστηκαν, δηλαδή παραπέμεπει στη διαμόρφωσή τους από D2 
ντοπαμινικούς υποδοχείς. 

• Οι μεταβολές των τιμών των συναπτικών παραμέτρων τόσο του πλάτους όσο και 
της διάρκειας είναι απαραίτητες για την έκφραση παρκινσονικής συμπεριφοράς από 
το μοντέλο, ένδειξη η οποία υποστηρίζει το σημαντικό ρόλο της συναπτικής ισχύος 
στη νόσο του Πάρκινσον. 

 

Από την άποψη των μεθόδων προσαρμογής, μερικά βασικά συμπεράσματα είναι: 

• Η RMSE μέθοδος εκτίμησης σφάλματος είναι αποτελεσματικότερη. 
• Η χρήση γενετικού αλγορίθμου σε συνδυασμό με απευθείας αναζήτηση οδηγεί στα 

καλύτερα αποτελέσματα. 
• Γενικά ο γενετικός αλγόριθμος έχει τη μεγαλύτερη δυναμική για να οδηγήσει στις 

βέλτιστες δυνατές προσαρμογές. 
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Κεφάλαιο 6 

Ανάπτυξη ενός ρεαλιστικού πολυεπίπεδου υπολογιστικού 

μοντέλου των βασικών γαγγλίων 

Η μεθοδολογία μοντελοποίησης στο πληθυσμιακό επίπεδο, που ακολουθήθηκε στο 

Κεφάλαιο 4, αποτελεί μία προσέγγιση βασισμένη στα μέσα ποσοτικά χαρακτηριστικά της 

απόκρισης ομογενοποιημένων πληθυσμών νευρώνων, αποκρύπτοντας χωρικές και χρονικές 

λεπτομέρειες που αναμένεται στην πραγματικότητα να έχουν σημασία. Με στόχο να 

ισχυροποιηθούν τα μέχρι τώρα συμπεράσματα, αναπτύχθηκε ένα ρεαλιστικό πολυεπίπεδο 

μοντέλο των βασικών γαγγλίων, αποτελούμενο από λεπτομερή μοντέλα νευρώνων τύπου 

Hodgkin-Huxley, διασυνδεδεμένων δικτυακά με διεκθετικά μοντέλα συνάψεων (Κεφάλαιο 

1). Το πολυεπίπεδο αυτό μοντέλο έχει ανάλογο περιεχόμενο πυρήνων και συναπτικών 

μονοπατιών με το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου, αλλά εξαιτίας της φύσης των δομικών 

του στοιχείων, η έξοδος των πυρήνων είναι ακολουθίες αιχμών, αντί για μέσοι ρυθμοί 

ενεργοποίησης. Η περιγραφή αυτή επιτρέπει τη μελέτη της δραστηριότητάς του με 

λεπτομέρεια τόσο σε χωρική όσο και χρονική κλίμακα. Ο αρχικός στόχος της εξέτασης της 

υπόθεσης διαμόρφωσης των μετασυναπτικών δυναμικών σε πλάτος και διάρκεια από τη 

ντοπαμίνη παραμένει και με το πολυεπίπεδο μοντέλο, και επιδιώκεται η μελέτη της 

επίδρασής της στη φυσιολογία των βασικών γαγγλίων μέσω της αναπαραγωγής σημάτων 

δυναμικών τοπικού πεδίου από τον υποθαλαμικό πυρήνα. Ταυτόχρονα, εξαιτίας των 

δυνατοτήτων που παρέχει η ύπαρξη χωροχρονικής λεπτομέρειας, εκτός από την κατάσταση 

ηρεμίας η μελέτη επεκτείνεται και στην αναπαράσταση της κατάστασης κίνησης και των 

μετατροπών που συντελούνται σε αυτή λόγω της μετάβασης από τη φυσιολογική στην 

παθοφυσιολογική συμπεριφορά.  

Το βασικό σημείο της προσομοίωσης της κινητικής κατάστασης είναι η αποδοχή της 

υπόθεσης της επιλογής δράσης (Κεφάλαιο 2), ως κύριας λειτουργίας των βασικών 

γαγγλίων. Σύμφωνα και με αυτή, για να γίνει η σωστή κίνηση τα βασικά γάγγλια πρέπει να 

προκρίνουν τη σωστή δράση, καταπιέζοντας τις υπόλοιπες που είναι άσχετες ή ίσως 

περιμένουν τη σειρά τους στα πλαίσια μίας ακολουθίας δράσεων. Στο μοντέλο θεωρείται 

ότι κάθε κίνηση που επιλέγουν τα βασικά γάγγλια αντιστοιχεί σε ένα διακριτό κανάλι που 

περνάει μέσα και από την εσωτερική ωχρά σφαίρα, ως τμήμα των παράλληλων κλειστών 
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βρόχων φλοιού-βασικών γαγγλίων-θαλάμου-φλοιού (Κεφάλαιο 1). Κάθε στιγμή, ένα μόνο 

από αυτά τα κανάλια πρέπει να απελευθερώνει την κίνηση που του αντιστοιχεί, ενώ όλα τα 

άλλα πρέπει να αναστέλλουν τις δικές τους κινήσεις. Ο διαχωρισμός σε ανεξάρτητα 

κανάλια ισχύει και για την εξωτερική ωχρά σφαίρα, αλλά όχι για τις προβολές του 

υποθαλαμικού πυρήνα στους μετασυναπτικούς του στόχους (Humphries et al.  2006). 

Αυτός ο πυρήνας προβάλλει διάχυτα σε όλους του τους στόχους, επηρεάζοντας ταυτόχρονα 

όλα τα κανάλια. Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα και με όσα ειπώθηκαν στο Κεφάλαιο 1, το 

υπεράμεσο μονοπάτι στην αρχή «καθαρίζει» το κανάλι εξόδου/διενέργειας της κίνησης 

(που τελικά είναι σε κάθε περίπτωση ο νωτιαίος μυελός στη σπονδυλική στήλη, ως μέσο 

μεταφοράς των κατάλληλων ερεθισμάτων στο σώμα) διεγείροντας ολόκληρη την 

εσωτερική ωχρά σφαίρα. Στη συνέχεια, το άμεσο μονοπάτι απελευθερώνει μόνο την 

επιλεγμένη κίνηση. Στο τέλος αυτής, έρχεται το έμμεσο μονοπάτι να συνεισφέρει στον 

ομαλό τερματισμό, διεγείροντας μέσω του υποθαλαμικού πυρήνα ξανά ολόκληρη την 

εσωτερική ωχρά σφαίρα. 

Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφεται πρώτα η αρχιτεκτονική και οι σχεδιαστικές 

λεπτομέρειες του μοντέλου, στα δύο επίπεδα που περιλαμβάνει, το δικτυακό και το 

κυτταρικό. Έπειτα, εξηγείται πώς από αυτό τον τύπο μοντέλου εξάγονται σήματα 

δυναμικών τοπικού πεδίου. Στο τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων σε φυσιολογική και παθοφυσιολογική κατάσταση και τα συνολικά 

συμπεράσματα που προκύπτουν από την προσέγγιση. 

6.1 Περιγραφή του μοντέλου 

Η αρχιτεκτονική του πολυεπίπεδου μοντέλου έχει διαμορφωθεί κατάλληλα για να 

υποστηρίξει τις θεωρήσεις για τους μηχανισμούς που παράγουν τις σκόπιμες κινήσεις, οι 

οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω. Ενσωματώνοντας το διαχωρισμό σε κανάλια, το καθένα 

από τα οποία ευθύνεται για συγκεκριμένη κίνηση, θεωρούνται ενδεικτικά δύο πιθανές 

κινήσεις για το μοντέλο, οπότε περιλαμβάνονται δύο κανάλια. Την έξοδό τους 

αντιπροσωπεύουν οι δύο νευρώνες που αποτελούν την εσωτερική ωχρά σφαίρα. Με τα δύο 

κανάλια, στην αναπαράσταση της κινητικής κατάστασης αναμένεται η κίνηση που 

αντιστοιχεί στο πρώτο να προκαλεί το χαμηλό ρυθμό ενεργοποίησής του, ταυτόχρονα με 

τον υψηλό του δεύτερου καναλιού, και το αντίστροφο. Συνολικά, η αρχιτεκτονική του 
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μοντέλου, όπου φαίνονται οι πυρήνες, οι διασυνδέσεις τους και ο διαχωρισμός σε δύο 

κανάλια διαγράφεται στο σχήμα Σ6-1. 

 

 

Σχήμα Σ6-1 Η αρχιτεκτονική του πολυεπίπεδου μοντέλου των βασικών γαγγλίων, όπου φαίνονται 
τα δύο κανάλια που θεωρούνται, οι πυρήνες, ο αριθμός των νευρώνων τους και οι διασυνδέσεις τους 
(εκτός των ενδοπυρηνικών συνδέσεων του υποθαλαμικού πυρήνα και της εξωτερικής ωχράς 
σφαίρας) 

 

6.1.1 Δικτυακό επίπεδο 

Στο επίπεδο δικτύου, το μοντέλο περιλαμβάνει τις εξής συνδέσεις: 

• Ραβδωτό σώμα D1  εσωτερική ωχρά σφαίρα 
• Ραβδωτό σώμα D2  εξωτερική ωχρά σφαίρα 
• Φλοιός  υποθαλαμικός πυρήνας 
• Εξωτερική ωχρά σφαίρα  υποθαλαμικός πυρήνας 
• Υποθαλαμικός πυρήνας  εξωτερική ωχρά σφαίρα 
• Εξωτερική ωχρά σφαίρα  εσωτερική ωχρά σφαίρα 
• Υποθαλαμικός πυρήνας  εσωτερική ωχρά σφαίρα 
• Υποθαλαμικός πυρήνας  υποθαλαμικός πυρήνας (ενδοπυρηνική) 
• Εξωτερική ωχρά σφαίρα  εξωτερική ωχρά σφαίρα 

Σε σχέση με το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου του Κεφαλαίου 4, σε αυτό το μοντέλο 

δεν περιλαμβάνονται οι συνδέσεις από το φλοιό προς το ραβδωτό σώμα, μία για το D1 και 

μία για το D2 τμήμα. Αυτό οφείλεται στη μοντελοποίηση και των δύο τμημάτων του 

ραβδωτού σώματος ως στοχαστικών παραγωγέων αιχμών, οι οποίοι δεν μπορούν να 
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δεχτούν συνδέσεις. Ως αντιστάθμισμα, η αναμενόμενη επιρροή του φλοιού στο ραβδωτό 

σώμα, η οποία είναι σημαντική, ενσωματώνεται στις παραμέτρους της στοχαστικής 

παραγωγής αιχμών.  

Ο βαθμός προβολής κάθε σύνδεσης, δηλαδή ο μέσος αριθμός συναπτικών επαφών που 

ξεκινούν από έναν πυρήνα και καταλήγουν στο στόχο του έχει ιδιαίτερη σημασία στον 

καθορισμό της έντασης των δικτυακών αλληλεπιδράσεων. Ο βαθμός προβολής ορίζεται για 

κάθε σύνδεση που περιλαμβάνεται στο μοντέλο και οι τιμές του δίνονται στον πίνακα Π6-1, 

έχοντας τεθεί έτσι με βάση τα βιβλιογραφικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν και στο 

Κεφάλαιο 4 για τη δέσμευση των τιμών των C παραμέτρων. Ο αριθμός των νευρώνων σε 

κάθε πυρήνα επιλέγεται όπως φαίνεται στον ίδιο πίνακα για να εξυπηρετήσει την ύπαρξη 

των δύο πιθανών κινήσεων-καναλιών στο μοντέλο (τα δύο κανάλια καταλήγουν σε δύο 

νευρώνες στην εσωτερική ωχρά σφαίρα), να είναι συνεπής με τους βαθμούς προβολής και 

να ενσωματώσει την ιδιότητα του υποθαλαμικού πυρήνα να δίνει διάχυτες συνδέσεις στους 

στόχους του. 

Για την αναπαράσταση των συνάψεων με τις οποίες ενώνονται οι νευρώνες 

χρησιμοποιήθηκαν διεκθετικά μοντέλα (Κεφάλαιο 1), με βασικότερες παραμέτρους το 

βάρος της σύναψης (που αντιστοιχεί στο πλάτος του μετασυναπτικού δυναμικού UM) και τη 

σταθερά χρόνου καθόδου τ2. Η σταθερά χρόνου ανόδου τ1 τίθεται πάντα στο ένα δέκατο της 

τιμής της τ2. Η υλοποίησή τους περιλαμβάνει επιπλέον μία παράμετρο που καθορίζει την 

καθυστέρηση διάδοσης του δυναμικού ενέργειας από τον προσυναπτικό νευρώνα στο 

μετασυναπτικό. Η τιμή της καθυστέρησης είναι διαφορετική για κάθε σύνδεση (Humphries 

et al. 2006). Ακόμα, τα μοντέλα των συνάψεων έχουν μία παράμετρο κατωφλίου, η οποία 

περιγράφει την ποσότητα δυναμικού (σε mV) που πρέπει να ξεπεράσει το δυναμικό 

μεμβράνης του προσυναπτικού νευρώνα, ώστε να μεταδοθεί ένα νέο δυναμικό ενέργειας 

στο μετασυναπτικό. Για όλες τις συνάψεις το κατώφλι τέθηκε στα 0 mV. Τέλος, η 

λειτουργία όλων των συνάψεων περιλαμβάνει ένα δυναμικό αντιστροφής, το οποίο είναι 0 

mV για τις ευοδωτικές και -75 mV για τις ανασταλτικές (Johnston and Wu 1995). Οι τιμές 

των παραμέτρων όλων των συνάψεων φαίνονται στους πίνακες Π6-2 για τη φυσιολογική 

τους κατάσταση. Σημειώνεται ότι η υλοποίηση του μέγιστου δυναμικού του διεκθετικού 

μοντέλου έγινε έμμεσα με τη χρήση μίας παραμέτρου βάρους, το οποίο αντιστοιχεί μη 

γραμμικά στην ακριβή τιμή του μέγιστου δυναμικού, όπως φαίνεται στον πίνακα Π6-2. 

Στην παθοφυσιολογική κατάσταση, οι σταθερές χρόνου και τα μέγιστα δυναμικά (μέσω 

των βαρών) των διεκθετικών μοντέλων των συνάψεων μεταβάλλονται για να αποδώσουν 
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την υπόθεση της διαμόρφωσης του πλάτους και της διάρκειας των μετασυναπτικών 

δυναμικών από την έλλειψη ντοπαμίνης. Οι μεταβολές των τιμών γίνονται σύμφωνα με το 

σχήμα αλλαγών που προέκυψε στο Κεφάλαιο 4, δηλαδή όλες οι συνάψεις, εκτός από την 

ενδοπυρηνική αλληλεπίδραση στην εξωτερική ωχρά σφαίρα και τις συνδέσεις στο άμεσο 

μονοπάτι, ενισχύονται σε πλάτος και διάρκεια, θεωρούμενες ότι διαμορφώνονται από D2 

ντοπαμινικούς υποδοχείς. Όπως και με το μοντέλο πληθυσμών, εισήχθησαν δύο γενικές 

παράμετροι που αντικατοπτρίζουν το ποσοστό μεταβολής των φυσιολογικών τιμών των 

παραμέτρων. Για τα πλάτη η παράμετρος ονομάζεται και πάλι α και για τις διάρκειες δ, με 

τιμές στο διάστημα [1, 5]. Με βάση αυτές, εξερευνήθηκε η συμπεριφορά του μοντέλου με 

όλους τους  συνδυασμούς τιμών, με βήμα 1 για την καθεμία. Καθώς στο πολυεπίπεδο 

μοντέλο οι συνάψεις περιέχουν κι άλλες παραμέτρους, όπως την καθυστέρηση διάδοσης και 

το κατώφλι ρίψης αιχμής, πρέπει να σημειωθεί ότι όλες οι υπόλοιπες θεωρούνται εδώ 

αμετάβλητες στην παρκινσονική κατάσταση. 

Πίνακας Π6-1 Αριθμός νευρώνων και παράμετροι συνδεσιμότητας του δικτύου των βασικών 
γαγγλίων 

παράμετρος τιμή 

αριθμός νευρώνων υποθαλαμικού πυρήνα 4 

αριθμός νευρώνων εξωτερικής ωχράς σφαίρας 24 

αριθμός νευρώνων φλοιού 2 

αριθμός νευρώνων εσωτερικής ωχράς σφαίρας 2 

αριθμός νευρώνων D1 ραβδωτού σώματος 44 

αριθμός νευρώνων D2 ραβδωτού σώματος 66 

βαθμός προβολής GPe  STN 12 

βαθμός προβολής STN  GPe 4 

βαθμός προβολής CTX  STN 2 

βαθμός προβολής STR  GPe 33 

βαθμός προβολής STN  STN 2 

βαθμός προβολής GPe  GPe 1 

βαθμός προβολής STR  GPi 22 

βαθμός προβολής GPe  GPi 12 

βαθμός προβολής STN  GPi 4 
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Πίνακας Π6-2 Φυσιολογικές τιμές των παράμετροι των συνάψεων του δικτύου των βασικών 
γαγγλίων 

παράμετρος τιμή 

κοινές παράμετροι για όλες τις αντίστοιχες συνάψεις 

 AMPA GABA NMDA 

σταθερά χρόνου (sec)  2 3 100 

δυναμικό αντιστροφής (mV) 0 -75 0 

ανά σύνδεση 

 βάρος καθυστέρηση (ms) 

STR  GPe (GABA) 0.8 (3 mV) 5 

CTX  STN (AMPA / NMDA) 0.18 (3 mV) /  

0.0075 (0.1 mV) 

2.5 

GPe  STN (GABA) 0.7 (3 mV) 4 

STN  GPe (AMPA / NMDA) 0.14 (3 mV) /  

0.0014 (0.1 mV) 

2 

GPe  GPe (GABA) 0.8 (3 mV) 1 

STN  STN (AMPA / NMDA) 0.15 (3 mV) /  

0.004 (0.1 mV) 

1 

STR  GPi (GABA) 0.8 (3 mV) 1 

GPe  GPi (GABA) 0.8 (3 mV) 1 

STN  GPi (AMPA / NMDA) 0.14 (3 mV) /  

0.0014 (0.1 mV) 

1 

 

6.1.2 Κυτταρικό επίπεδο 

Στο κυτταρικό επίπεδο, ο τύπος των νευρώνων του μοντέλου είναι Hodgkin-Huxley για 

όλους τους πυρήνες, εκτός των δύο τμημάτων του ραβδωτού σώματος και του φλοιού. Οι 

πυρήνες αυτοί αποτελούνται από στοχαστικούς παραγωγείς δυναμικών ενέργειας, με βάση 

την κατανομή Poisson. Αυτό έγινε αφενός επειδή δεν είναι κρίσιμη για το μοντέλο η 

ενσωμάτωση λεπτομερών μοντέλων νευρώνων για τους δύο αυτούς πυρήνες, αφετέρου για 

να απλοποιηθεί ο έλεγχος του μοντέλου ως προς τις επιλογές κατάλληλων τιμών για τις 

παραμέτρους που θα έφερναν τα λεπτομερή μοντέλα των εν λόγω πυρήνων στην επιθυμητή 
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συμπεριφορά, σε κάθε περίπτωση. Αντί γι’ αυτό, οι παράμετροι των στοχαστικών 

παραγωγέων αιχμών έπαιρναν κάθε φορά τιμές που οδηγούσαν σε συμπεριφορά ανάλογη 

με την αναμενόμενη από τα βιβλιογραφικά δεδομένα. 

Σε κάθε πυρήνα, είτε με νευρώνες Hodgkin-Huxley είτε όχι, περιλαμβάνεται 

συγκεκριμένος αριθμός ομοειδών νευρώνων, χωρίς ειδική λειτουργική διαφοροποίηση 

μεταξύ τους. Σχετικά με το επίπεδο μορφολογικής λεπτομέρειας, στην προσέγγιση που 

παρουσιάζεται γίνεται χρήση απλών μονοδιαμερισματικών νευρώνων, αφού το επίπεδο 

αυτό είναι ικανό να συμβιβάσει άριστα την απλότητα με την ταυτόχρονη ανάγκη 

διατήρησης επαρκών λεπτομερειών (Abbott and Marder 1998). Έτσι, τα μοντέλα των 

νευρώνων του υποθαλαμικού πυρήνα, της εξωτερικής και της εσωτερικής ωχράς σφαίρας 

περιλαμβάνουν ένα σύνολο ιοντικών αγωγιμοτήτων με κινητικά σχήματα που ακολουθούν 

το φορμαλισμό Hodgkin-Huxley. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται κανάλια νατρίου και 

καλίου, ένα κανάλι ασβεστίου χαμηλού κατωφλίου τύπου Τ, ένα κανάλι ασβεστίου υψηλού 

κατωφλίου, ένα κανάλι καλίου εξαρτώμενο από το δυναμικό και ενεργοποιούμενο από τη 

συγκέντρωση ασβεστίου, ένα μη επιλεκτικό κανάλι κατιόντων ενεργοποιούμενο στην 

υπερπόλωση και ένα παθητικό κανάλι (Hille 2001; Terman et al.  2002). Αναλυτικά για 

κάθε πυρήνα που περιλαμβάνεται στο μοντέλο: 

Ραβδωτό σώμα: Στοχαστικός παραγωγέας αιχμών με κατανομή Poisson. Αποτελείται 

από δύο τμήματα, το D1 και το D2.  Σε φυσιολογικές συνθήκες ηρεμίας, ο ρυθμός 

ενεργοποίησης και των δύο τμημάτων είναι πολύ χαμηλός, περίπου 1 αιχμή/sec, δηλαδή το 

ραβδωτό σώμα ενεργοποιείται σχετικά σπάνια. Προσομοιώνοντας τη νόσο του Πάρκινσον, 

ο ρυθμός του D1 μειώνεται ενώ του D2 αυξάνεται, σαν αποτέλεσμα της επίδρασης της 

έλλειψης ντοπαμίνης. Όταν διενεργείται κίνηση, το αντίστοιχο κανάλι των δύο τμημάτων 

δραστηριοποείται περισσότερο (πίνακες Π6-3, Π6-4). Ιδιαίτερη σημασία έχει η παράμετρος 

του θορύβου (με τιμές στο [0,1]), καθώς όσο πιο μεγάλη είναι τόσο πιο τυχαίος είναι ο 

χρονισμός εμφάνισης των αιχμών. Επειδή θεωρείται ότι στην κίνηση οι νευρώνες πρέπει να 

δρουν συγχρονισμένα για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα, οι τιμές του θορύβου 

αλλάζουν κατάλληλα σε όλους τους νευρώνες από την ηρεμία στην κίνηση, ώστε να 

αντικατοπτριστεί η μετάβαση από σχεδόν τυχαία δραστηριοποίηση στο συγχρονισμό.  

Φλοιός: Στοχαστικός παραγωγέας αιχμών με κατανομή Poisson. Χαρακτηρίζεται επίσης 

από το ρυθμό ενεργοποίησης και το βαθμό συγχρονισμού, οι οποίοι θεωρούνται ότι δε 

μεταβάλλονται σε παρκινσονικές συνθήκες. Μεταβάλλονται όμως ανάλογα με τη 
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λειτουργική κατάσταση, δηλαδή υπάρχουν μεταβάσεις σε υψηλούς ρυθμούς με αυξημένο 

συγχρονισμό όταν πραγματοποιείται κίνηση (πίνακες Π6-3, Π6-4).  

Υποθαλαμικός πυρήνας: Βιολογικά εύλογο μονοδιαμερισματικό μοντέλο νευρώνα 

σύμφωνα με το φορμαλισμό Hodgkin-Huxley (Terman 2002). Ο νευρώνας παράγει κάποια 

βασικά ενδογενή λειτουργικά χαρακτηριστικά, καθώς και αποκρίσεις σε εξωτερικές 

εισόδους, που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για τους νευρώνες αυτού του πυρήνα. Σε 

κανονικές συνθήκες, ο υποθαλαμικός πυρήνας παρουσιάζει ενδογενή σταθερό ρυθμό 

ενεργοποίησης με συχνότητα περίπου 3 αιχμές/sec. Υπό συνθήκες σταθερής εξωτερικής 

διέγερσης, ο υποθαλαμικός πυρήνας αυξάνει τη δραστηριότητά του σε μεγάλες συχνότητες, 

ανάλογα με την ένταση της εισόδου. Αντίθετα, επαρκής ανασταλτική είσοδος μπορεί να 

διακόψει το σταθερό ενδογενή ρυθμό ενεργοποίησης. Περαιτέρω διατήρηση της 

ανασταλτικής εισόδου για επαρκές χρονικό διάστημα (συνήθως > 200 ms) οδηγεί σε 

ενεργοποίηση ξεσπάσματος, όταν παύσει η εφαρμογή της αναστολής.  

Εξωτερική και εσωτερική ωχρά σφαίρα: Όπως και για τον υποθαλαμικό πυρήνα, αλλά 

με μία ελαφρά διαφοροποίηση στις ιδιότητες των καναλιών (Terman et al. 2002). Η 

εξωτερική ωχρά σφαίρα έχει σταθερό, τονικό, ενδογενή ρυθμό ενεργοποίησης, που φτάνει 

τις 20 αιχμές/sec, απουσία εξωτερικών διεγέρσεων. Παρουσία ευοδωτικής εξωτερικής 

διέγερσης αυξάνει τη συχνότητα λειτουργίας της κατά κανόνα πιο γρήγορα από τους 

νευρώνες του υποθαλαμικού πυρήνα. Σε αναστολή, η ρυθμική της δραστηριότητα 

επιβραδύνεται ή παύει (ανάλογα με την ένταση του ερεθίσματος). Ο μηχανισμός του 

ξεσπάσματος επιστροφής υπάρχει επίσης, αλλά είναι πολύ ασθενέστερος (εξαιτίας των 

διαφοροποιημένων ιδιοτήτων), ώστε στην πράξη είναι αμελητέος. 

Εσωτερική ωχρά σφαίρα: Μοντέλο ίδιο με της εξωτερικής ωχράς σφαίρας. 

Αναλυτικά, το γενικό μοντέλο για τους νευρώνες του υποθαλαμικού πυρήνα και της 

εσωτερικής και εξωτερικής ωχράς σφαίρας περιγράφεται από τις ακόλουθες εξισώσεις: 

extLAHPTCaKNam IIIIIII
dt
dVC −−−−−−−=  

)( LLL vvgI −=  

)()(3
NaNaNa vvhvmgI −⋅⋅⋅= ∞  

)(4
KKK vvngI −⋅⋅=  

)()()( 23
CaTT vvrbvagI −⋅⋅⋅= ∞∞ ,για τον υποθαλαμικό πυρήνα 

.)(),()(3 σταθττ rrCaTT vvvrvagI =−⋅⋅⋅= ∞ , για την ωχρά σφαίρα (εξ. και εσ.) 
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)()(2
CaCaCa vvvsgI −⋅⋅= ∞  

)
][

][()(
1kCa

CavvgI KAHPAHP +
⋅−⋅= , (Ca): εσωτερική συγκέντρωση Ca 

])[(]'[ CakIICa CaTCa −−−= ε  

rnhXvv

rnhX
v

XvX
dt
dX

XXXXX

X
X

,,:]],/)(exp[1/[)(

,,:,
)(

)(

10 ττ σθτττ

τ
φ

−−++=

−
⋅= ∞

 

sranhmXvvX XX ,,,,,:]],/)(exp[1/[1)( σθ−−+=∞  

]]/)exp[(1/[1)( bbrvb σθ−+=∞  

Οι παράμετροι αυτού του ομογενούς συστήματος διαφορικών εξισώσεων είναι η 

ισοδύναμη χωρητικότητα της μεμβράνης του νευρώνα mC , η μέγιστη αγωγιμότητα κάθε 

καναλιού Xg  (x: Na, K, T, Ca, AHP, L), το δυναμικό ισορροπίας κάθε ιόντος iE (i: Na, K, 

Ca), οι ειδικές παράμετροι της κινητικής κάθε καναλιού, δηλαδή η Xφ  (Χ: m, h, n, a, b, s, 

p) και οι παράμετροι που υπεισέρχονται στις συναρτήσεις υπολογισμού της τιμής μόνιμης 

κατάστασης infX  και της σταθεράς χρόνου Xτ . Οι τιμές των παραμέτρων των νευρώνων 

κάθε πυρήνα δίνονται στον πίνακα Π6-5.  

 

Πίνακας Π6-3 Φυσιολογικές τιμές των παραμέτρων των στοχαστικών γεννητριών δυναμικών 
δράσης ραβδωτού σώματος και φλοιού 

παράμετρος τιμή 

 φλοιός ραβδωτό 

σώμα D1 

ραδβωτό 

σώμα D2 

μέσος ρυθμός ενεργοποίησης σε ηρεμία 3 1 1 

θόρυβος σε ηρεμία 1 1 1 

μέσος ρυθμός ενεργοποίησης σε κίνηση 60 40 40 

θόρυβος σε κίνηση 0 0 0 
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Πίνακας Π6-4  Παθοφυσιολογικές τιμές των παραμέτρων των στοχαστικών γεννητριών δυναμικών 
δράσης ραβδωτού σώματος και φλοιού για τη νόσο του Πάρκινσον 

παράμετρος τιμή 

 φλοιός ραβδωτό 

σώμα D1 

ραδβωτό 

σώμα D2 

μέσος ρυθμός ενεργοποίησης σε ηρεμία 3 0.1 10 

θόρυβος σε ηρεμία 1 1 1 

μέσος ρυθμός ενεργοποίησης σε κίνηση 60 40 40 

θόρυβος σε κίνηση 0 0 0 

 

Πίνακας Π6-5 Παράμετροι λεπτομερών μοντέλων νευρώνων υποθαλαμικού πυρήνα, εξωτερικής 
και εσωτερικής ωχράς σφαίρας  

παράμετρος τιμή 

 υποθαλαμικός πυρήνας εξωτερική  

ωχρά σφαίρα 

εσωτερική ωχρά 

σφαίρα 

gL 2.25 nS/μm2 0.1 nS/μm2 0.1 nS/μm2 

gK 45 nS/μm2 30 nS/μm2 30 nS/μm2 

gNa 37.5 nS/μm2 120 nS/μm2 120 nS/μm2 

gT 0.5 nS/μm2 0.5 nS/μm2 0.5 nS/μm2 

gCa 0.5 nS/μm2 0.1 nS/μm2 0.1 nS/μm2 

gAHP 9 nS/μm2 30 nS/μm2 30 nS/μm2 

vL -60 mV -55 mV -55 mV 

vK -80 mV -80 mV -80 mV 

vNa 55 mV 55 mV 55 mV 

vCa 140 mV 120 mV 120 mV 

τh
1 500 ms 0.27 ms 0.27 ms 

τn
1 100 ms 0.27 ms 0.27 ms 

τh
0 1 ms 0.05 ms 0.05 ms 

τn
0 1 ms 0.05 ms 0.05 ms 

τr
0 7.1 ms - - 

τr
1 17.5 ms - - 

τr - 30 ms 30 ms 
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φh 0.75 0.05 0.05 

φn 0.75 0.05 0.05 

φr 0.5 1 1 

k1 15 30 30 

kCa 22.5 20 20 

ε 3.75x10-5 ms-1 10-4 ms-1 10-4 ms-1 

θm -30 -37 -37 

θh -39 -58 -58 

θn -32 -50 -50 

θr -67 -70 -70 

θa -63 -57 -57 

θs -39 -35 -35 

θh
τ -57 -40 -40 

θn
τ -80 -40 -40 

θg
H -39 -57 -57 

θg 30 20 20 

θb 0.25 - - 

θr
τ 68 - - 

α 5 ms-1 2 ms-1 2 ms-1 

σm 15 10 10 

σh -3.1 -12 -12 

σn 8 14 14 

σr -2 -2 -2 

σa 7.8 2 2 

σs 8 2 2 

σh
τ -3 -12 -12 

σn
τ -26 -12 -12 

σg
H 8 2 2 

σb -0.07 - - 

σr
τ -2.2 - - 

β 1 ms-1 0.08 ms-1 0.08 ms-1 

Cm 100 pF/cm2 430 pF/cm2 430 pF/cm2 
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Iext 0.5 mA/cm2 0.1 mA/cm2 0.1 mA/cm2 

L 25 μm 30 μm 30 μm 

diam 25 μm 30 μm 30 μm 

 

6.2 Σύνδεση του πολυεπίπεδου μοντέλου με σήματα δυναμικών τοπικού 
πεδίου 

Όπως η εκτίμηση των αποτελεσμάτων του μοντέλου πληθυσμιακού επιπέδου βασίστηκε 

στην αναπαραγωγή δυναμικών τοπικού πεδίου, έτσι και για το πολυεπίπεδο μοντέλο 

ανάλογη αναπαραγωγή είναι κεντρικής σημασίας. Στο Κεφάλαιο 3 εξηγήθηκε λεπτομερώς 

ότι τα δυναμικά τοπικού πεδίου είναι το χαμηλόσυχνο περιεχόμενο των σημάτων που 

αποκτούνται από μικροηλεκτροδιακές καταγραφές.  

Τα δυναμικά τοπικού πεδίου καταγράφονται από το μικροηλεκτρόδιο ως αποτέλεσμα 

του πεδίου που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Το πεδίο παράγεται από σημειακές πηγές 

ρεύματος, όπως μπορούν απλοποιητικά να θεωρηθούν οι νευρώνες, εφόσον διαρρέονται 

από ρεύματα (ιοντικά και συναπτικά) διαμέσου της μεμβράνης τους. Η ροή ρεύματος 

επάγει ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και έτσι παράγονται τα δυναμικά που καταγράφονται στον 

εξωκυττάριο χώρο. Με βάση το φορμαλισμό των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων είναι δυνατόν 

να σχηματιστούν εξισώσεις για τον υπολογισμό των δυναμικών από το συνολικό ρεύμα που 

διαρρέει τη μεμβράνη ενός νευρώνα σε κάθε χρονική στιγμή. Ωστόσο, ο ακριβής τύπος και 

η μορφή των εξισώσεων του πεδίου θα είναι πάντα εξαρτημένα από τα διηλεκτρικά 

χαρακτηριστικά του εξωκυττάριου χώρου, την αγωγιμότητα και την επιτρεπότητα, καθώς 

και την ακριβή χωρική τους κατανομή. 

Οπουδήποτε στον εγκέφαλο, τα χαρακτηριστικά αυτά είναι μη ομογενή με πολύπλοκες 

χωρικές κατανομές, απαγορεύοντας τη χρήση ακριβών αναλυτικών εκφράσεων. Για να 

ενσωματωθεί το πλήρες εύρος της διακύμανσης των χαρακτηριστικών πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν μέθοδοι προσομοίωσης πεπερασμένων στοιχείων, αλλά ακόμα και αυτές 

θα περιορίζονται από τη σχετική έλλειψη των απαραίτητων λεπτομερών δεδομένων. Από 

την άλλη, για τη διαμόρφωση αναλυτικών λύσεων χρειάζονται απλοποιητικές υποθέσεις για 

την κατανομή των ιστών στον εξωκυττάριο χώρο και τη διακύμανση των διηλεκτρικών 

χαρακτηριστικών τους. Ανάλογα με τις υποθέσεις είναι δυνατό να υιοθετηθούν 

διαφορετικές τεχνικές.  
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Η πιο απλή υπόθεση θα μπορούσε αρχικά να είναι η θεώρηση ομογενών εξωκυττάριων 

μέσων, κάτι μακριά από την πραγματικότητα, που όμως μπορεί να προσφέρει χρήσιμες 

ενδείξεις για την βασική κατανόηση των φαινομένων (Protopapas et al.  1998). Σε αυτή την 

περίπτωση χρησιμοποιείται η πιο γνωστή εξίσωση για τη μοντελοποίηση της παραγωγής 

δυναμικών τοπικού πεδίου: 

  
r

IrV 1
4

)(
πσ

=                            (Ε6-1) 

Υποτίθεται σταθερή αγωγιμότητα (σ) και ο υπολογισμός του εξωκυτταρικού δυναμικού σε 

συγκεκριμένο σημείο στο χώρο (που ορίζεται από την απόσταση r από την πηγή) βασίζεται 

στο συνολικό ρεύμα Ι, το οποίο θεωρείται ότι κατανέμεται ομοιόμορφα στην επιφάνεια της 

κυτταρικής μεμβράνης και μεταβάλλεται με το χρόνο. Επίσης, το μαγνητικό πεδίο 

θεωρείται αμελητέο και αγνοείται. 

 Εξελίσσοντας την υπόθεση αυτή, μπορεί να θεωρηθούν μη ομογενή μέσα με σφαιρική 

συμμετρία, ώστε οι μαθηματικές λύσεις να είναι αναλυτικές. Τότε, η αγωγιμότητα (σ) και η 

επιτρεπτότητα (ε) του υλικού δεν είναι σταθερές παρά μόνο σε ομόκεντρες δακτυλιοειδής 

περιοχές. Μαθηματικά μπορεί να σχηματιστεί μία γενική έκφραση για τη σύνθετη 

αντίσταση, χωρίς υποθέσεις για την κατανομή τιμών. Η σχέση υπολογισμού της σύνθετης 

αντίστασης δίνει τις τιμές της για όλες τις συχνότητες ω και όλες τις αποστάσεις r και 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της και τη μετέπειτα χρήση της όποτε 

χρειάζεται: 

∫
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Στη συνέχεια, αφού υπολογιστεί ο μετασχηματισμός Fourier του ρεύματος Iω κάθε 

σημειακής πηγής, το δυναμικό τοπικού πεδίου μπορεί να υπολογιστεί από το νόμο του Ohm 

στο πεδίο της συχνότητας: 

ωωω IrZrV )()( =                          (Ε6-3) 

Τέλος, με αντιστροφή του μετασχηματισμού και συνδυασμό της συνεισφοράς όλων των 

πηγών, παράγεται η εκτίμηση για το συνολικό πεδίο (Bedard et al.  2004). 

Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε από τις δύο αυτές υποθέσεις κι αν χρησιμοποιηθεί, 

βασικό τους συστατικό είναι τα ρεύματα που διαρρέουν τη μεμβράνη των νευρώνων και 

δημιουργούν το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Τα μοντέλα νευρώνων τύπου Hodgkin-Huxley 

που έχουν χρησιμοποιηθεί για το πολυεπίπεδο μοντέλο μπορούν να δώσουν αυτή την 

πληροφορία και εκεί βασίζεται η αναπαραγωγή δυναμικών τοπικού πεδίου από αυτό. Στα 
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πλαίσια της διατριβής έχει χρησιμοποιηθεί μόνο η υπόθεση του ομογενούς μέσου, καθώς 

δεν εισάγει τον κίνδυνο να αλλοιώσει τα αποτελέσματα λόγω λανθασμένης επιλογής τιμών 

για τις διηλεκτρικές σταθερές, οι οποίες μάλιστα στην (Ε6-2) είναι συνάρτηση της 

ακτινικής απόστασης. Μάλιστα, η αναπαραγωγή των δυναμικών τοπικού πεδίου αφορά 

κυρίως τα χαρακτηριστικά τους στο πεδίου της συχνότητας, όπως είναι η βήτα κορυφή. 

Έτσι, δε χρειάζεται ο ποσοτικά ακριβής υπολογισμός τους στο χρόνο, άρα μπορεί να 

παρακαμφθεί η χρήση της σταθεράς σ στην (Ε6-1), καθώς και ο υπολογισμός ανάλογα με 

την απόσταση από την πηγή. Εφόσον το δυναμικό τοπικού πεδίου είναι ανάλογο του 

συνολικού ρεύματος της μεμβράνης, το φάσμα τους θα είναι αναλλοίωτο ως προς τη 

μορφή, ανεξαρτήτως της σταθεράς αναλογίας rσ
1  (θεωρώντας ότι η καταγραφή και ο 

υπολογισμός γίνεται σε μία συγκεκριμένη, σταθερή ακτίνα). 

6.3 Αποτελέσματα 

Η εξερεύνηση της συμπεριφοράς του μοντέλου στην παρκινσονική κατάσταση έδειξε 

ότι τόσο το πλάτος όσο και η διάρκεια των μετασυναπτικών δυναμικών πρέπει να 

μεταβληθεί ώστε να αναδυθεί η χαρακτηριστική βήτα κορυφή του φάσματος των 

δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα. Τα αποτελέσματα φαίνονται στο 

σχήμα Σ6-2. Εκεί παρατηρείται ακόμα ότι όσο μεγαλώνει η διάρκεια των μετασυναπτικών 

δυναμικών, τόσο πιο μικρή είναι η σχυνότητα της βήτα κορυφής, σε συνέπεια με τα 

αποτελέσματα του Κεφαλαίου 4. Από την άλλη, για μεγάλες τιμές της δ (≥4), το φάσμα των 

δυναμικών τοπικού πεδίου συγκεντρώνεται σε χαμηλές συχνότητες. Αν και αυτή η έκφραση 

απέχει από τη χαρακτηριστική παρκινσονική με τη βήτα κορυφή, μπορεί να εκφράζει μία 

διαφορετική έκφανση της νόσου του Πάρκινσον ή κάποια άλλη παθολογία. 

Από τις εξερευνήσεις παρατηρείται ότι οι πιο ξεκάθαρες βήτα κορυφές προκύπτουν για 

τα ζεύγη τιμών {α, δ}={5, 2} και {3, 3}. Για καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις έγιναν 

προσομοιώσεις της παρκινσονικής κατάστασης σε ηρεμία και κίνηση, και τα αποτελέσματά 

τους συγκρίθηκαν με τα φυσιολογικά. Σε κάθε προσομοίωση καταγράφηκε το συνολικό 

ρεύμα που διέρρευσε τη μεμβράνη κάθε νευρώνα του υποθαλαμικού πυρήνα κάθε χρονική 

στιγμή για μία περίοδο 10 sec. Η συχνότητα δειγματοληψίας ήταν 40 KHz. Από τα ρεύματα 

υπολογίστηκαν τα παραγώμενα από το μοντέλο σήματα δυναμικών τοπικού πεδίου, 

σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν παραπάνω περί σύνδεσης του μοντέλου με τέτοια σήματα. Το 

συνολικό πεδίο παράχθηκε ως άθροισμα των επιμέρους πεδίων που δημιουργούνται από 
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κάθε νευρώνα-πηγή. Στο σχήμα Σ6-3 παρουσιάζονται οι συναρτήσεις πυκνότητας 

φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου που προέκυψαν στο διάστημα συχνοτήτων 

(0,100] Hz, όπως υπολογίστηκαν με τη μέθοδο Welch, τόσο για τις φυσιολογικές όσο και 

για τις παρκινσονικές συνθήκες ηρεμίας και κίνησης. Επίσης, στον πίνακα Π6-6 

συνοψίζονται οι μέσοι ρυθμοί ενεργοποίησης του υποθαλαμικού πυρήνα, της εξωτερικής 

ωχράς σφαίρας και των δύο νευρώνων της εσωτερικής ωχράς σφαίρας σε κάθε κατάσταση. 

Οι τελευταίοι παρουσιάζονται ξεχωριστά ώστε να αποκαλυφθεί η διαφορά των 

φυσιολογικών κινητικών εκφράσεων από τις παρκινσονικές, και για τις δύο κινήσεις. 

 

Σχήμα Σ6-2 Οι συναρτήσεις πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου από τον 
υποθαλαμικό πυρήνα, όπως προέκυψαν από τις εξερευνήσεις της συμπεριφοράς του μοντέλου για 
συνδυασμούς τιμών των α και δ στο [1, 5], με βήμα 1. Με πράσινο χρώμα σημειώνονται οι 
περιπτώσεις που δεν έχουν παρουσιάσει βήτα κορυφή, μένοντας σε σχήμα φάσματος παρόμοιο με 
της φυσιολογικής ηρεμίας. Με κόκκινο χρώμα σημειώνονται οι περιπτώσεις με βήτα κορυφή στο 
φάσμα. Για μεγάλες τιμές του δ και του α υπάρχει έντονη συγκέντρωση ενέργειας στις χαμηλές 
συχνότητες. Τέτοιες περιπτώσεις σημειώνονται με μπλε χρώμα. Στο σχήμα δε φαίνονται τα 
αποτελέσματα για δ=5, καθώς οδηγούν σε ακόμα εντονότερες χαμηλόσυχνες συγκεντρώσεις, εκτός 
από τις περιπτώσεις που α=1 και α=2, οπότε το φάσμα είναι φυσιολογικό 
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(α) 

(β) 

Σχήμα Σ6-3 Οι συναρτήσεις πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου από τον 
υποθαλαμικό πυρήνα για φυσιολογική και παρκινσονική ηρεμία και κίνηση, για (α) {α, δ}={5,2} 
και (β) {α, δ}={3,3}. Στη φυσιολογική ηρεμία το φάσμα είναι ομαλό, ενώ στην παρκινσονική 
ηρεμία αναδύεται η χαρακτηριστική βήτα κορυφή. Το χαρακτηριστικό των φασμάτων στην κίνηση 
είναι μία έντονη γάμμα κορυφή, η οποία θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει την εντολή απελευθέρωσης 
του ενός καναλιού. Η βήτα κορυφή που τη συνοδεύει εκφράζει την αναστολή του καναλιού που 
αντιστοιχεί στη μη επιλεγμένη κίνηση. Στην πακρινσονική κατάσταση η γάμμα κορυφή δεν 
εξαφανίζεται, αλλά ενισχύεται. Παρόλα αυτά η κίνηση δεν απελευθερώνεται (όπως αποκαλύπτουν 
οι σχετικοί ρυθμοί ενεργοποίησης των δύο νευρώνων της εσωτερικής ωχράς σφαίρας). Αυτό ίσως 
εκφράζεται από τη γενικότερη αύξηση των ενεργειών όλων των χαμηλών συχνοτήτων, μέχρι και τη 
βήτα περιοχή 
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Πίνακας Π6-6 Οι μέσοι ρυθμοί ενεργοποίησης των νευρώνων των πυρήνων για τις διάφορες 
λειτουργικές καταστάσεις. Για την εσωτερική ωχρά σφαίρα παρουσιάζονται οι ρυθμοί 

ενεργοποίησης και των δύο νευρώνων της, ο καθένας από τους οποίους εκπροσωπεί ένα κανάλι 

ρυθμοί ενεργοποίησης (αιχμές/sec) ηρεμία κίνηση 1 κίνηση 2 

φυσιολογική 

κατάσταση 

υποθαλαμικός 

πυρήνας 
7.9±0.1 14.5±0.1 14.5±0.1 

εξ. ωχρά σφαίρα 24.4±0.1 26.5±0.3 26.9±0.4 

εσ. ωχρά σφαίρα 

νευρώνας 1 
24.1±0.3 5.5±0.5 26.5±0.3 

εσ. ωχρά σφαίρα 

νευρώνας 2 
24.4±0.2 26.9±0.3 5.6±0.5 

παρκινσονική 

κατάσταση 

(α=5, δ=2) 

υποθαλαμικός 

πυρήνας 
23.4±0.7 51.6±0.9 51.6±1 

εξ. ωχρά σφαίρα 9.4±0.6 21.2±0.6 21.6±0.2 

εσ. ωχρά σφαίρα 

νευρώνας 1 
50.1±0.7 55.2±1.8 55.5±0.8 

εσ. ωχρά σφαίρα 

νευρώνας 2 
49.6±0.7 57.5±1 55.6±1.2 

παρκινσονική 

κατάσταση 

(α=3, δ=3) 

υποθαλαμικός 

πυρήνας 
18.6±0.3 64.5±1.1 64.5±0.6 

εξ. ωχρά σφαίρα 4±0.4 16.4±0.2 16.3±0.3 

εσ. ωχρά σφαίρα 

νευρώνας 1 
48±0.6 61.5±0.9 61.8±1 

εσ. ωχρά σφαίρα 

νευρώνας 2 
48±0.6 60.6±1.6 61.3±1.1 

 

Πέρα από τους μέσους ρυθμούς ενεργοποίησης, με το πολυεπίπεδο μοντέλο υπάρχει η 

δυνατότητα καταγραφής των ακριβών χωροχρονικών σχημάτων ρίψης αιχμών από κάθε 

πυρήνα. Αυτή η πληροφορία παρουσιάζεται στα raster plots, όπως λέγονται, για τις 

φυσιολογικές και παρκινσονικές καταστάσεις ηρεμίας και κίνησης (σχήμα Σ6-4). Τα 

αποτελέσματα στην παρκινσονική κατάσταση είναι ανάλογα με τα αντίστοιχα που 

προέκυψαν για τους μέσους ρυθμούς του μοντέλου πληθυσμιακού επιπέδου. 
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Σχήμα Σ6-4 Διαγράμματα των ακριβών χωροχρονικών σχεδίων ρίψης αιχμών από όλους τους 
ενεργούς νευρώνες του μοντέλου (μπλε: εξωτερική ωχρά σφαίρα, πράσινο: εσωτερική ωχρά 
σφαίρα, κόκκινο: υποθαλαμικός πυρήνας). Στο πάνω αριστερά φαίνονται οι χρονισμοί κατά τη 
φυσιολογική ηρεμία, ενώ στο πάνω δεξιά κατά τη φυσιολογική κίνηση. Στο τελευταίο είναι φανερή 
η μείωση του ρυθμού του νευρώνα της εσωτερικής ωχράς σφαίρας που αντιστοιχεί στην κίνηση που 
απελευθερώνεται. Τα διαγράμματα στη μέση και κάτω αντιστοιχούν στις δύο ενδεικτικές 
παρκινσονικές καταστάσεις που εξετάστηκαν (α=5, δ=2 και α=3, δ=3 αντίστοιχα). Είναι φανερή η 
εμφάνιση αυξομειώσεων στους μέσους ρυθμούς ενεργοποίησης της εξωτερικής ωχράς σφαίρας και 
του υποθαλαμικού πυρήνα, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές για τη νόσο του Πάρκινσον 

6.4 Συμπεράσματα 

Το προτεινόμενο ρεαλιστικό πολυεπίπεδο μοντέλο των βασικών γαγγλίων επιβεβαιώνει 

τον κρίσιμο ρόλο της τιμής των μετασυναπτικών παραμέτρων, και ειδικότερα της 

διάρκειας, στην παθοφυσιολογία της νόσου του Πάρκινσον. Επιπλέον, με βάση τις 

επικρατούσες θεωρήσεις για τους κινητικούς μηχανισμούς των βασικών γαγγλίων, 

επιδεικνύει τις αλλαγές που προκαλεί η μεταβολή τόσο του πλάτους όσο και της διάρκειας 
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στις εκφράσεις που σχετίζονται με τις κινητικές λειτουργίες. Η εκτίμηση των 

αποτελεσμάτων πραγματοποιείται, όπως και για το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου, τόσο 

στο επίπεδο της συχνοτικής απόκρισης των τεχνητών σημάτων δυναμικών τοπικού πεδίου 

που παράγει το μοντέλο, όσο και σε επίπεδο μέσου ρυθμού παραγωγής αιχμών από τους 

νευρώνες. Για το τελευταίο συνυπολογίζεται εκτός από την ποσότητα και ο χρονισμός της 

εμφάνισης των αιχμών. 

Σε φυσιολογικές συνθήκες το μοντέλο εκφράζει μία κανονική κατάσταση 

ενεργοποίησης με το φάσμα των δυναμικών τοπικού πεδίου να είναι επίπεδο. Στη 

φυσιολογική κίνηση, τα δύο κανάλια της εσωτερικής ωχράς σφαίρας διαχωρίζονται 

λειτουργικά, όπως αναμένεται. Αυτό που αντιστοιχεί στην επιλεγμένη κίνηση έχει πολύ 

χαμηλό ρυθμό ενεργοποίησης, απελευθερώνοντας τους αντίστοιχους θαλαμοφλοιϊκούς 

στόχους ώστε να εκτελεστεί η κίνηση. Το μη επιλεγμένο κανάλι αναστέλλει την κίνηση που 

του αντιστοιχεί, αυξάνοντας μάλιστα το ρυθμό ενεργοποίησής του, κάτι που είναι πιθανό 

καθώς οδηγεί σε ξεκάθαρο διαχωρισμό των καναλιών, επιτρέποντας την ακριβή και χωρίς 

«παρεμβολές» εκτέλεση της κίνησης. Στο ίδιο πλαίσιο, τόσο ο υποθαλαμικός πυρήνας όσο 

και η εξωτερική ωχρά σφαίρα αυξάνουν τη δραστηριότητά τους. Στη φασματική απόκριση 

των δυναμικών τοπικού πεδίου επικρατεί μία συνιστώσα στη γάμμα περιοχή των 

συχνοτήτων, η οποία δημιουργείται από τη φλοιϊκή προβολή στον υποθαλαμικό πυρήνα. 

Αυτή, άλλωστε, η σύνδεση θεωρείται πως θέτει τον υποθαλαμικό πυρήνα σε κατάσταση 

κίνησης, εφόσον ο φλοιός θεωρείται πως είναι ο κομιστής αυτού του μηνύματος μέσω της 

συγχρονισμένης στις γάμμα συχνότητας δραστηριότητας που παράγει. Ταυτόχρονα, στο 

ίδιο φάσμα υπάρχει και μία βήτα συνιστώσα, λίγο μικρότερη σε ένταση, η οποία 

πιθανότατα αντικατοπτρίζει την ταυτόχρονη με την απελευθέρωση του επιλεγμένου 

καναλιού αναστολή του μη επιλεγμένου.  

Σε παρκινσονικές συνθήκες, οι εκφράσεις είναι αρκετά αλλαγμένες σε σχέση με τις 

φυσιολογικές. Καταρχήν, στην ηρεμία έχει εμφανιστεί η χαρακτηριστική κορυφή στις βήτα 

συχνότητες του φάσματος των δυναμικών τοπικού πεδίου, ως αποτέλεσμα του ρυθμού 

ενεργοποίησης και του χρονισμού των αιχμών της εξωτερικής ωχράς σφαίρας και του 

υποθαλαμικού πυρήνα. Επιπλέον, οι δραστηριότητες των νευρώνων του υποθαλαμικού 

πυρήνα και της εσωτερικής ωχράς σφαίρας είναι αυξημένες, όπως αναμένεται. Ειδικότερα 

για την εσωτερική ωχρά σφαίρα, ο αυξημένος ρυθμός είναι αναμενόμενος, καθώς έτσι 

ασκεί μεγαλύτερη αναστολή στο θάλαμο, κάτι που θεωρητικά αντικατοπτρίζεται στη γενική 

ακαμψία και ανεκφραστικότητα των ατόμων που υπόκεινται στη νόσο του Πάρκινσον. Από 
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την άλλη, όταν επιχειρείται η εκτέλεση μίας κίνησης στη νόσο του Πάρκινσον, το μοντέλο 

αναπαράγει συχνοτική απόκριση για τα δυναμικά τοπικού πεδίου στην οποία εξακολουθεί 

να υπάρχει μία έντονη φασματική συνιστώσα στη γάμμα περιοχή των συχνοτήτων. 

Παράλληλα με αυτή, υπάρχει γενική αύξηση του ενεργειακού περιεχομένου των χαμηλών 

συχνοτήτων. Ανεξάρτητα με την ύπαρξη της γάμμα κορυφής, ο ρυθμός ενεργοποίησης της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας είναι αυξημένος και στα δύο κανάλια, αν και στο επιλεγμένο 

είναι σχετικά μικρότερος. Πάντα όμως τόσο μεγάλος, ώστε πρακτικά η αναστολή στο 

θάλαμο δεν παύει και η κίνηση δεν απελευθερώνεται. Πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη των 

ρυθμών ενεργοποίησης κατά την κίνηση, αλλά και τα ίδια τα κινητικά κυκλώματα που 

θεωρήθηκαν στην παρούσα προσέγγιση είναι μόνο προσεγγίσεις της πραγματικότητας και 

δεν έχουν ως στόχο να υποδείξουν τους μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από τα 

ιδιαιτέρως πολύπλοκα κινητικά φαινόμενα. Η αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο του 

πολυεπίπεδου μοντέλου γίνεται περισσότερο με στόχο να φανεί η διαφορά που ανακύπτει 

από τη μεταβολή του πλάτους και της διάρκειας των μετασυναπτικών δυναμικών, και ότι οι 

μεταβολές αυτές είναι από μόνες τους ικανές να φέρουν το μοντέλο από μία φυσιολογική 

κινητική έκφραση σε παθολογική. 

Γενικά, τόσο η κορυφή στις βήτα συχνότητες όσο και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της 

εικόνας των βασικών γαγγλίων σε φυσιολογική κατάσταση και στη νόσο του Πάρκινσον, 

για ηρεμία και κίνηση, φαίνεται να εμφανίζονται ως αποτέλεσμα των αλλαγών στις 

ιδιότητες των συναπτικών συνδέσεων, οι οποίες προκαλούνται από την έλλειψη ντοπαμίνης 

και τη συνακόλουθη απουσία της κατάλληλης λειτουργικής διαμόρφωσης που αυτή 

επιτελεί. Μάλιστα, ανακύπτει και με το πολυεπίπεδο μοντέλο η παρατήρηση ότι το ακριβές 

σημείο της βήτα κορυφής στις συχνότητες εξαρτάται από το ποσό της μεταβολής του 

πλάτους και της διάρκειας. Έτσι, το προτεινόμενο πολυεπίπεδο μοντέλο επιβεβαιώνει 

συνολικά την υπόθεση της διαμόρφωσης, εκτός των πλατών των μετασυναπτικών 

δυναμικών, και των διαρκειών και το ρόλο τους στην παθοφυσιολογική κατάσταση των 

βασικών γαγγλίων. 
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Κεφάλαιο 7 

Μελέτη της επίδρασης της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης 

στην παθοφυσιολογία των βασικών γαγγλίων στη νόσο του 

Πάρκινσον 

Όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 1, παρότι η εν τω βάθει εγκεφαλική 

διέγερση χρησιμοποιείται πλέον ευρύτατα για την ανακούφιση των συμπτωμάτων ασθενών 

με ανθεκτική μορφή της νόσου του Πάρκινσον, οι λειτουργικές λεπτομέρειες στις οποίες 

οφείλεται η επιτυχία της δεν είναι ακριβώς γνωστές. Οι διάφορες υποθέσεις για τους 

μηχανισμούς της επίδρασής της που έχουν διατυπωθεί και έχουν ελεγχθεί πειραματικά και 

με υπολογιστικά μοντέλα δεν έχουν μέχρι τώρα οδηγήσει σε οριστικές απαντήσεις. Στο 

κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι προσεγγίσεις που ακολουθήθηκαν στην παρούσα 

διατριβή για τον έλεγχο των βασικότερων υποθέσεων, με τη βοήθεια των υπολογιστικών 

μοντέλων των Κεφαλαίων 4 και 6. Ακόμα, εξετάζεται μία εναλλακτική στρατηγική 

διέγερσης, στην εξωτερική ωχρά σφαίρα αντί του υποθαλαμικού πυρήνα. Τα αποτελέσματα 

παρέχουν ενδείξεις σχετικά με τις αναγκαίες και ικανές επιδράσεις της διέγερσης στα 

βασικά γάγγλια και για το ποια υπόθεση τελικά πρέπει να θεωρείται ως πιο πιθανή. 

7.1 Μεθοδολογία ελέγχου των λειτουργικών υποθέσεων για την επίδραση 
της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης 

Καταρχήν, για τον έλεγχο των υποθέσεων για την επίδραση της εν τω βάθει 

εγκεφαλικής διέγερσης του υποθαλαμικού πυρήνα στη λειτουργία των βασικών γαγγλίων 

τα μοντέλα τέθηκαν σε παρκινσονική κατάσταση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα των 

Κεφαλαίων 4 και 6. Συγκεκριμένα, στο μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου 

χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά οι τιμές α=2 και δ=3, ενώ στο πολυεπίπεδο μοντέλο οι τιμές 

α=5 και δ=2, για τους παράγοντες μεταβολής των πλατών και των διαρκειών όλων των 

συναπτικών συνδέσεων. Οι τιμές των α και δ επιλέχθηκαν έτσι επειδή οδηγούν στην πιο 

υψηλή φασματική κορυφή, στο ίδιο σημείο του εύρους των βήτα συχνοτήτων. Μπορεί τότε 

να θεωρηθεί ότι η παθολογία και των δύο μοντέλων είναι έντονη και παρόμοια. Σύμφωνα 

με όσα αναλυτικά αναφέρθηκαν στα Κεφάλαια 4 και 6, χρησιμοποιήθηκε διαμόρφωση από 
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D1 υποδοχείς για τις δύο συνδέσεις του άμεσου μονοπατιού, φλοιός D1 ραβδωτό 

σώμα εσωτερική ωχρά σφαίρα (οπότε τα πλάτη και οι διάρκειες αυτών των συνδέσεων 

διαιρέθηκαν με α και δ αντίστοιχα – στο πολυεπίπεδο μοντέλο έγινε μόνο για τη δεύτερη 

καθώς η πρώτη δεν περιλαμβάνεται σε αυτό). Για όλες οι υπόλοιπες χρησιμοποιήθηκε 

διαμόρφωση από D2 υποδοχείς (οπότε τα πλάτη και οι διάρκειες αυτών των συνδέσεων 

πολλαπλασιάστηκαν με α και δ αντίστοιχα), εκτός από την ενδοπυρηνική σύνδεση της 

εξωτερικής ωχράς σφαίρας η οποία παρέμεινε αμετάβλητη. Στην παθοφυσιολογική 

κατάσταση που προέκυψε εφαρμόστηκαν κατάλληλες μεταβολές στις εισόδους και τις 

εξόδους του υποθαλαμικού πυρήνα, ώστε να προσομοιωθούν οι υποτιθέμενες 

μακροσκοπικές επιδράσεις της διέγερσης. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας κάθε 

υπόθεσης που εξετάστηκε έγινε με βάση την επιρροή που είχε η εφαρμογή της στο 

εκφραζόμενο ύψος της βήτα κορυφής του φάσματος των δυναμικών τοπικού πεδίου του 

υποθαλαμικού πυρήνα. Υποτίθεται ότι η μείωση του ύψους της βήτα κορυφής αντιστοιχεί 

στη βελτίωση της παρκινσονικής κατάστασης, σύμφωνα με πειραματικές παρατηρήσεις 

(Kuhn et al. 2006; Wingeier et al. 2006). Αντίθετα, αύξηση του ύψους υποτίθεται ότι 

αντιστοιχεί σε επιδείνωση της παθολογίας.  

Με αναφορά καταρχήν στο μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου του Κεφαλαίου 4, στο 

σχήμα Σ7-1 φαίνεται πώς υλοποιήθηκε η εισαγωγή της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης 

στο δίκτυο των βασικών γαγγλίων. Δύο ήταν τα βασικά στοιχεία: μία επιπλέον είσοδος 

δυναμικού UDBS στον υποθαλαμικό πυρήνα, η οποία δεν προσμετρήθηκε στο συνολικό 

μετασυναπτικό δυναμικό από το οποίο υπολογίστηκαν τα δυναμικά τοπικού πεδίου, και 

ένας πολλαπλασιαστικός παράγοντας ΜDBS, ο οποίος μπορούσε να κλιμακώσει τον 

εξαγόμενο ρυθμό ενεργοποίησης του υποθαλαμικού πυρήνα (δηλαδή για κάθε μία αιχμή 

που παρήγαγε κανονικά, μετά τη διέγερση παρήγαγε ΜDBS). 

Συνοψίζοντας τις βασικές υποθέσεις που παρουσιάστηκαν στο Κεφάλαιο 1, 

προσομοιώθηκε η απόκριση του μοντέλου σε καθεμιά από τις ακόλουθες περιπτώσεις, με 

κατάλληλη επιλογή τιμών ή/και συναρτησιακών μορφών των στοιχείων UDBS και MDBS, για 

τον υποθαλαμικό πυρήνα: 

• Εφαρμογή απευθείας αναστολής: εισήχθη επιπλέον σταθερό υπερπολωτικό 

δυναμικό, δηλαδή UDBS<0 και MDBS=1. 

• Εφαρμογή απευθείας ευόδωσης: εισήχθη επιπλέον σταθερό αποπολωτικό δυναμικό, 

δηλαδή UDBS>0 και ΜDBS=1. 
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• Εφαρμογή συνδυασμού αναστολής και ευόδωσης: εισήχθη σταθερό αποπολωτικό 

δυναμικό, δηλαδή UDBS<0. Ταυτόχρονα η έξοδος του πυρήνα ενισχύθηκε ώστε να 

δίνει περισσότερες αιχμές σε σχέση με την εκτός διέγερσης απόκριση, δηλαδή 

ΜDBS>1. 

• Εφαρμογή εναλλασσόμενης αναστολής ή ευόδωσης: εισήχθη περιοδική παλμοσειρά 

δυναμικού, ανασταλτικού ή ευοδωτικού, παρόμοιας μορφής με την κυματομορφή 

της διέγερσης (σχήμα Σ1-11). Σε αυτή την περίπτωση τοMDBS ήταν 1, ενώ το UDBS 

δόθηκε από την ακόλουθη εξίσωση (Rubin and Terman 2004): 

))(2(1()2( F
F
DtHeavisidetFHeavisideUU DBS +−⋅⋅= ππ                                 (Ε7-1), 

όπου U το μέγιστο δυναμικό των παλμών, F η συχνότητά τους και D το ποσοστό της 

περιόδου (1/F) που διαρκεί ο παλμός. Αν U<0, το ερέθισμα που προκάλεσε η 

διέγερση ήταν ανασταλτικό, και ευοδωτικό αν U>0. 

Όλες αυτές οι υποθέσεις ελέγχθηκαν με παρόμοιο τρόπο και με το πολυεπίπεδο μοντέλο 

που παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 6, με δύο διαφοροποιήσεις. Η πρώτη αφορά την παροχή 

εξωτερικού ρεύματος στους νευρώνες ως εξομοίωση της επίδρασης εν τω βάθει 

εγκεφαλικής διέγερσης (που σημειώνεται με IDBS, ενώ το μέγιστο ρεύμα της (Ε7-1) 

σημειώνεται με Ι), αντίθετα με την παροχή εξωτερικού δυναμικού που χρησιμοποιήθηκε 

στο μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου. Οι δύο προσεγγίσεις είναι ουσιαστικά ανάλογες και η 

υιοθέτησή τους οφείλεται στη διαφορετική φύση των δύο μοντέλων, με το μοντέλο 

πληθυσμιακού επιπέδου να βασίζεται σε δυναμικά και το πολυεπίπεδο μοντέλο σε ρεύματα. 

Η δεύτερη διαφορά αφορά συγκεκριμένα την υλοποίηση της κλιμάκωσης του ρυθμού 

ενεργοποίησης του υποθαλαμικού πυρήνα. Λόγω των κατασκευαστικών ιδιαιτεροτήτων του 

πολυεπίπεδου μοντέλου, δεν ήταν δυνατόν να προστεθεί ένα στοιχείο που απλά να 

πολλαπλασιάζει το ρυθμό ενεργοποίησης της εξόδου των νευρώνων του υποθαλαμικού 

πυρήνα. Αντί γι’ αυτό, μετατράπηκε η τιμή μίας συγκεκριμένης παραμέτρου της 

λειτουργίας των συναπτικών συνδέσεων που έχουν πηγή τον πυρήνα αυτό. Πρόκειται για το 

κατώφλι του δυναμικού μεμβράνης του προσυναπτικού νευρώνα που θεωρείται ότι 

σηματοδοτεί την παροχή μίας αιχμής στους μετασυναπτικούς. Κανονικά, το κατώφλι αυτό 

είναι στα 0 mV, δηλαδή θεωρείται ότι παράγεται αιχμή όταν το δυναμικό μεμβράνης 

διασχίζει το 0 από αρνητικές προς θετικές τιμές. Για να προσομοιωθεί η ευόδωση της 

εξόδου, το κατώφλι μειώθηκε σε αρνητικά δυναμικά, οπότε ήταν εν δυνάμει δυνατό να 

μεταδωθούν περισσότερες αιχμές στους μετασυναπτικούς νευρώνες, καθώς το δυναμικό 
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μεμβράνης των προσυναπτικών διέσχιζε περισσότερες φορές το χαμηλότερο, πλέον, 

κατώφλι. Στη συνέχεια το κατώφλι αυτό σημειώνεται ως ΤDBS. 

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων του 

μοντέλου πληθυσμιακού επιπέδου του Κεφαλαίου 4 ήταν ότι η εμφάνιση των 

παθοφυσιολογικών εκφράσεων της νόσου του Πάρκινσον ως αποτέλεσμα της έλλειψης 

ντοπαμίνης και της συνακόλουθης μεταβολής των μετασυναπτικών δυναμικών οφείλεται 

στην έντονη αλληλεπίδραση μεταξύ εξωτερικής ωχράς σφαίρας και υποθαλαμικού πυρήνα, 

η οποία οδηγεί σε συγχρονισμένες ταλαντώσεις των εξόδων των δύο αυτών πυρήνων. Στο 

μοντέλο δεν μπορούσε να γίνει διάκριση και εκτίμηση της σημασίας του κάθε πυρήνα σε 

αυτή την κατάσταση λειτουργίας, δηλαδή ούτε ο υποθαλαμικός πυρήνας ούτε η εξωτερική 

ωχρά σφαίρα έχουν ατομικά κάποιο ιδιαίτερο, καθοριστικό ρόλο στην παθοφυσιολογική 

συμπεριφορά. Εφόσον, λοιπόν, τα παρκινσονικά συμπτώματα είναι κλινικά γνωστό ότι 

αναστέλλονται με τη διέγερση του υποθαλαμικού πυρήνα, μπορεί να διατυπωθεί η υπόθεση 

ότι και η διέγερση της εξωτερικής ωχράς σφαίρας θα μπορούσε να φέρει επιθυμητά 

αποτελέσματα, δηλαδή να οδηγήσει σε αποσύνδεση των δύο πυρήνων και πτώση του ύψους 

της βήτα κορυφής. 

Οι πειραματικές και κλινικές έρευνες σχετικά με τα αναμενόμενα αποτελέσματα της 

εφαρμογής της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στην εξωτερική ωχρά σφαίρα είναι 

περιορισμένες σε αριθμό και έκταση. Όσες έχουν γίνει, όμως, συμπεραίνουν ότι μπορεί να 

είναι αποτελεσματική για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου του Πάρκινσον 

(Zhang et al. 2003; Vitek et al. 2004). 

Στην πράξη, πρέπει να τονιστεί ότι η διέγερση της εξωτερικής ωχράς σφαίρας θα 

παρουσίαζε τεχνικά πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα, που έχουν να κάνουν κυρίως 

με το πολύ μεγαλύτερο φυσικό μέγεθος αυτού του πυρήνα σε σχέση με τον υποθαλαμικό. 

Από τη μία θα υπήρχε μεγαλύτερη άνεση κίνησης και εγκατάστασης των ηλεκτροδίων 

διέγερσης μέσα στον πυρήνα. Από την άλλη, θα ήταν δυσκολότερο να επιλεγεί το πιο 

αποτελεσματικό σημείο για την εφαρμογή της διέγερσης. Ανεξάρτητα πάντως από τις 

κλινικές ιδιαιτερότητες, ο έλεγχος αυτής της υπόθεσης μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα 

συμπεράσματα τόσο για την εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση όσο και για την 

παθοφυσιολογία των βασικών γαγγλίων. Έτσι, η υπόθεση αυτή ελέγχθηκε ως εναλλακτική 

στρατηγική εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης. Μεθοδολογικά, όλες οι υποτιθέμενες 

επιδράσεις εφαρμόστηκαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που περιγράφηκε παραπάνω για τον 

υποθαλαμικό πυρήνα. 
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Σχήμα Σ7-1 Η ενσωμάτωση της επίδρασης της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στον 
υποθαλαμικό πυρήνα, σύμφωνα με το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών γαγγλίων του 
Κεφαλαίου 4. Το στοιχείο UDBS παρέχει εξωτερικό ανασταλτικό ή ευοδωτικό δυναμικό, ενώ το 
στοιχείο MDBS πολλαπλασιάζει το ρυθμό ενεργοποίησης της εξόδου του πυρήνα 
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7.2 Αποτελέσματα 

Η υπόθεση της απευθείας αναστολής επιτυγχάνει τη μείωση του ύψους της βήτα 

κορυφής τόσο στο μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου (σχήμα Σ7-2α), όσο και στο 

πολυεπίπεδο μοντέλο (σχήμα Σ7-2β). Το μέγεθος της μείωσης είναι τόσο μεγαλύτερο όσο 

μεγαλύτερη είναι η απόλυτη τιμή της έντασης του δυναμικού ή του ρεύματος διέγερσης, 

αντίστοιχα για τα δύο μοντέλα. Αντίθετα, η υπόθεση της απευθείας ευόδωσης δεν 

επιτυγχάνει τη μείωση της βήτα κορυφής και στα δύο μοντέλα, ανεξαρτήτως της έντασης 

του δυναμικού ή του ρεύματος διέγερσης (σχήμα Σ7-3). Στο σχήμα Σ7-4 παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα του ελέγχου της υπόθεσης συνδυασμού αναστολής και ευόδωσης, (α) με 

MDBS=2 για το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου και, (β) ΤDBS=-40 mV για το πολυεπίπεδο 

μοντέλο. Και για τα δύο μοντέλα επιτυγχάνεται η μείωση της βήτα κορυφής, πάλι ανάλογα 

με την ένταση του δυναμικού ή του ρεύματος διέγερσης. Γενικά πάντως, οι εντάσεις πρέπει 

σε αυτή την περίπτωση να είναι μεγαλύτερες, σε σχέση με την υπόθεση απευθείας 

αναστολής, για να μειωθεί η βήτα κορυφή. Το αποτέλεσμα αυτό υποδεικνύει από τη μία ότι 

η αναστολή του υποθαλαμικού πυρήνα είναι αναγκαία για την αναστροφή της 

παρκινσονικής κατάστασης. Στα σχήματα Σ7-5 έως Σ7-7 παρατίθονται τα αποτελέσματα 

των υποθέσεων εναλλασσόμενου δυναμικού ή ρεύματος, για διάφορες τιμές συχνότητας της 

παλμοσειράς. Η βήτα κορυφή μειώνεται και στα δύο μοντέλα μόνο με ανασταλτικό 

δυναμικό ή ρεύμα. Σε όλες τις περιπτώσεις, η συχνότητα διέγερσης δε φαίνεται να 

επηρεάζει το αποτέλεσμα, εκτός από την περίπτωση που είναι ίδια με τη συχνότητα της 

βήτα κορυφής (στα 25 Hz), οπότε συμβαίνει συντονισμός. Επίσης, η διάρκεια των παλμών 

δεν επηρεάζει την έκφραση της βήτα κορυφής, και γι’ αυτό το λόγο όλα τα αποτελέσματα 

παρατίθενται με ενδεικτική διάρκεια D=30% της περιόδου.  

Τέλος, στα σχήματα Σ7-8 και Σ7-9 διαγράφονται τα αποτελέσματα της δοκιμής των 

υποθέσεων για την επίδραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στην εξωτερική ωχρά 

σφαίρα. Συγκεκριμένα, στο Σ7-8α φαίνεται η αποτυχία της εναλλασσόμενης αναστολής να 

μειώσει τη βήτα κορυφή. Παρόμοιες αποτυχίες σημείωσαν οι υποθέσεις απευθείας 

αναστολής και ευόδωσης, και η εναλλασσόμενη ευόδωση, οι οποίες δεν παρουσιάζονται. Η 

μόνη υπόθεση που πέτυχε τη μείωση της βήτα κορυφής ήταν ο συνδυασμός αναστολής και 

ευόδωσης, και μάλιστα για μεγάλες τιμές του MDBS (Σ7-8β) και του TDBS (Σ7-9). Αντίθετα, 

λοιπόν, με την περίπτωση του υποθαλαμικού πυρήνα, για την επιτυχία της μεθόδου στην 

εξωτερική ωχρά σφαίρα χρειάζεται αυξημένη ευόδωση της εξόδου του. 
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                 (α) 

                  (β) 

Σχήμα Σ7-2 Αποτελέσματα της εξέταση της υπόθεσης της απευθείας αναστολής για την επίδραση 
της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του υποθαλαμικού πυρήνα, (α) στο μοντέλο πληθυσμιακού 
επιπέδου για διάφορες τιμές UDBS<0, (β) στο πολυεπίπεδο μοντέλο για διάφορες τιμές IDBS<0. Τα 
διαγράμματα δείχνουν τη συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου 
του υποθαλαμικού πυρήνα. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει την παρκινσονική κατάσταση, ενώ η 
πράσινη το αποτέλεσμα της διέγερσης πάνω σε αυτή. Φαίνεται ότι η απευθείας αναστολή μειώνει τη 
βήτα κορυφή και μάλιστα τόσο, όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση του εισαγόμενου δυναμικού ή 
ρεύματος 
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             (α) 

             (β) 

Σχήμα Σ7-3 Αποτελέσματα της εξέταση της υπόθεσης της απευθείας ευόδωσης για την επίδραση 
της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του υποθαλαμικού πυρήνα, (α) στο μοντέλο πληθυσμιακού 
επιπέδου για διάφορες τιμές UDBS>0, (β) στο πολυεπίπεδο μοντέλο για διάφορες τιμές IDBS>0. Τα 
διαγράμματα δείχνουν τη συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου 
του υποθαλαμικού πυρήνα. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει την παρκινσονική κατάσταση, ενώ η 
πράσινη το αποτέλεσμα της διέγερσης πάνω σε αυτή. Φαίνεται ότι η απευθείας ευόδωση 
αποτυγχάνει να μειώσει τη βήτα κορυφή και μάλιστα την επιδεινώνει όσο μεγαλύτερη είναι η 
ένταση του εισαγόμενου δυναμικού ή ρεύματος 
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                       (α) 

 

                       (β) 

Σχήμα Σ7-4 Αποτελέσματα της εξέταση της υπόθεσης συνδυασμού αναστολής και ευόδωσης για 
την επίδραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του υποθαλαμικού πυρήνα, (α) στο μοντέλο 
πληθυσμιακού επιπέδου για διάφορες τιμές UDBS και MDBS=2 , (β) στο πολυεπίπεδο μοντέλο για 
διάφορες τιμές ΙDBS και TDBS =-40 mV. Τα διαγράμματα δείχνουν τη συνάρτηση πυκνότητας 
φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού πυρήνα. Η κόκκινη γραμμή 
δηλώνει την παρκινσονική κατάσταση, ενώ η πράσινη το αποτέλεσμα της διέγερσης πάνω σε αυτή. 
Φαίνεται ότι ο συνδυασμός αναστολής και ευόδωσης επιτυγχάνει τη μείωση της βήτα κορυφής, 
αλλά απαιτείται μεγαλύτερης έντασης δυναμικό ή ρεύμα σε σχέση με την απευθείας αναστολή 
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   (α) 

   (β) 

Σχήμα Σ7-5 Εξερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του 
υποθαλαμικού πυρήνα με την υπόθεση ανασταλτικού εναλλασσόμενου δυναμικού, εφαρμοσμένη 
στο μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου, για διάφορες τιμές συχνότητας διέγερσης F, διάρκεια παλμών 
D=30% και μέγιστη ένταση δυναμικού, (α) U = -1 mV, (β) U = -2 mV. Όλα τα διαγράμματα 
δείχνουν τη συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου του 
υποθαλαμικού πυρήνα. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει την παρκινσονική κατάσταση, ενώ η πράσινη το 
αποτέλεσμα της διέγερσης πάνω σε αυτή. Φαίνεται ότι με την υπόθεση ανασταλτικού 
εναλλασσόμενου ρεύματος επιτυγχάνεται η μείωση του ύψους της βήτα κορυφής, με τρόπο όμως 
ανεξάρτητο της συχνότητας. Επίσης, η διάρκεια των παλμών D δεν παίζει ρόλο στο αποτέλεσμα 
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   (α) 

   (β) 

Σχήμα Σ7-6 Εξερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του 
υποθαλαμικού πυρήνα με την υπόθεση ευοδωτικού εναλλασσόμενου δυναμικού, εφαρμοσμένη στο 
μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου, για διάφορες τιμές συχνότητας διέγερσης F, διάρκεια παλμών 
D=30% και μέγιστη ένταση δυναμικού, (α) U = 1 mV, (β) U = 2 mV. Όλα τα διαγράμματα δείχνουν 
τη συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού 
πυρήνα. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει την παρκινσονική κατάσταση, ενώ η πράσινη το αποτέλεσμα 
της διέγερσης πάνω σε αυτή. Με την υπόθεση ευοδωτικού εναλλασσόμενου ρεύματος δεν 
επιτυγχάνεται η μείωση του ύψους της βήτα κορυφής, με κανένα συνδυασμό παραμέτρων 
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                 (α) 

                 (β) 

Σχήμα Σ7-7 Εξερεύνηση της αποτελεσματικότητας της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης του 
υποθαλαμικού πυρήνα με την υπόθεση (α) ανασταλτικού εναλλασσόμενου ρεύματος με Ι = -8 nA, 
D=30%, (β) ευοδωτικού εναλλασσόμενου ρεύματος με Ι = 8 nA, D=30%, εφαρμοσμένη στο 
πολυεπίπεδο μοντέλο, για διάφορες τιμές συχνότητας διέγερσης F. Όλα τα διαγράμματα δείχνουν τη 
συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού 
πυρήνα. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει την παρκινσονική κατάσταση, ενώ η πράσινη το αποτέλεσμα 
της διέγερσης πάνω σε αυτή. Όπως και με το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου, μόνο στην πρώτη 
περίπτωση επιτυγχάνεται μείωση του ύψους της βήτα κορυφής, πάλι ανεξαρτήτως συχνότητας και 
διάρκειας παλμών 
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(α) 

(β) 

Σχήμα Σ7-8 Αποτελέσματα της εξέτασης της αποτελεσματικότητας της εν τω βάθει εγκεφαλικής 
διέγερσης στην εξωτερική ωχρά σφαίρα του μοντέλου πληθυσμιακού επιπέδου με την υπόθεση, (α) 
εναλλασσόμενου ανασταλτικού ρεύματος για U = -2 mV, D=30% και διάφορες τιμές συχνότητας F, 
(β) συνδυασμού αναστολής και ευόδωσης για UDBS = -1 mV και διάφορες τιμές ΜDBS. Τα 
διαγράμματα δείχνουν τη συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου 
του υποθαλαμικού πυρήνα. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει την παρκινσονική κατάσταση, ενώ η 
πράσινη το αποτέλεσμα της διέγερσης πάνω σε αυτή. Μόνο στη δεύτερη περίπτωση επιτυγχάνεται η 
μείωση του ύψους της βήτα κορυφής. Αντίθετα, στην πρώτη περίπτωση (όπως και με όλες τις άλλες 
υποθέσεις, που δεν παρουσιάζονται), δεν επιτυγχάνεται η μείωση του ύψους της βήτα κορυφής, 
αλλά αντίθετα μετατοπίζεται προς χαμηλότερες συχνότητες, με αμφίβολα κλινικά αποτελέσματα 
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Σχήμα Σ7-9 Αποτελέσματα της εξέτασης της αποτελεσματικότητας της εν τω βάθει εγκεφαλικής 
διέγερσης στην εξωτερική ωχρά σφαίρα του πολυεπίπεδου μοντέλου με την υπόθεση συνδυασμού 
αναστολής και ευόδωσης για ΙDBS = -2 mV και διάφορες τιμές ΤDBS. Τα διαγράμματα δείχνουν τη 
συνάρτηση πυκνότητας φάσματος ισχύος των δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού 
πυρήνα. Η κόκκινη γραμμή δηλώνει την παρκινσονική κατάσταση, ενώ η πράσινη το αποτέλεσμα 
της διέγερσης πάνω σε αυτή. Φαίνεται ότι η μείωση της βήτα κορυφής δεν είναι ολοκληρωτική, 
είναι όμως σημαντική, υποδεικνύοντας την πιθανή αποτελεσματικότητα της διέγερσης στην 
εξωτερική ωχρά σφαίρα 

 

Στους πίνακες Π7-1 και Π7-2 συγκεντρώνονται οι μέσοι ρυθμοί ενεργοποίησης που 

προκύπτουν για τον υποθαλαμικό πυρήνα και την εξωτερική και εσωτερική ωχρά σφαίρα 

από την εφαρμογή των διάφορων υποθέσεων για την επίδραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής 

διέγερσης στην κατάσταση ηρεμίας. Σε κάθε περίπτωση δίνονται οι παράμετροι της 

διέγερσης με τις οποίες έγιναν οι αντίστοιχες προσομοιώσεις. Τόσο με το μοντέλο 

πληθυσμιακού επιπέδου (πίνακας Π7-1) όσο και με το πολυεπίπεδο (πίνακας Π7-2) 

φαίνεται ότι ο υποθαλαμικός πυρήνας επιστρέφει σε χαμηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης 

μετά την εφαρμογή της διέγερσης. Το ίδιο συμβαίνει έως ένα βαθμό και με την εσωτερική 

ωχρά σφαίρα. Αντίθετα, η εξωτερική ωχρά σφαίρα καταλήγει μετά τη διέγερση να έχει 

πολύ χαμηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης, αποτυγχάνοντας να επιστρέψει σε ρυθμούς 

ανάλογους της φυσιολογικής κατάστασης. 
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Πίνακας Π7-1 Σύγκριση των μέσων ρυθμών ενεργοποίησης των πυρήνων του μοντέλου 
πληθυσμιακού επιπέδου πριν και μετά την εφαρμογή των διάφορων υποθέσεων για την επίδραση 

της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης που καταλήγουν σε μείωση της βήτα κορυφής 

μέσοι ρυθμοί 

ενεργοποίησης 

(αιχμές/sec) 

υποθαλαμικός 

πυρήνας 

εξωτερική ωχρά 

σφαίρα 

εσωτερική ωχρά 

σφαίρα 

φυσιολογική ηρεμία 7.5 23.1 20.6 

παρκινσονική ηρεμία 59.9 9.8 192.1 

απευθείας αναστολή 

(UDBS=-10 mV) 

3.5 0.4 27.4 

αναστολή και 

ευόδωση (UDBS=-10 

mV, MDBS=2) 

4.4 0.4 31.5 

εναλλασσόμενη 

αναστολή (U=-10 

mV, F=125 Hz, 

D=30%) 

12.3 0.5 48.8 

Πίνακας Π7-2 Σύγκριση των μέσων ρυθμών ενεργοποίησης των πυρήνων του πολυεπίπεδου 
μοντέλου σε κατάσταση ηρεμίας, πριν και μετά την εφαρμογή των διάφορων υποθέσεων για την 
επίδραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης που καταλήγουν σε μείωση της βήτα κορυφής 

μέσοι ρυθμοί 

ενεργοποίησης 

(αιχμές/sec) 

υποθαλαμικός 

πυρήνας 

εξωτερική ωχρά 

σφαίρα 

εσωτερική ωχρά 

σφαίρα 

φυσιολογική ηρεμία 7.9 24.4 24.3 

παρκινσονική ηρεμία 23.4 9.4 49.9 

απευθείας αναστολή 

(ΙDBS=-4 nA) 

5.1 1.8 31.8 

αναστολή και 

ευόδωση (IDBS=-4 

nA, TDBS=-40 mV) 

5.3 2.1 32.5 

εναλλασσόμενη 

αναστολή (I=-4 nA, 

F=125 Hz, D=30%) 

7.2 2.4 34 
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7.3 Συμπεράσματα 

Η σημασία των αποτελεσμάτων του κεφαλαίου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι 

χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικά μοντέλα για να προσομοιώσουν τις επιδράσεις της εν τω 

βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στα βασικά γάγγλια. Οι βασικές θεωρήσεις των δύο μοντέλων 

ως προς την ανατομία αυτών και την παθοφυσιολογία τους στη νόσο του Πάρκινσον είναι 

οι ίδιες, επομένως έχουν κοινή βιολογική αναφορά. Όμως, ο τρόπος που αυτές 

περιγράφονται ανήκει για το καθένα σε διακριτά σχεδιαστικά πρότυπα και ανόμοια επίπεδα 

λεπτομερειακής ενσωμάτωσης. Παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα για όλες τις υποθέσεις είναι 

ανάλογα, δίνοντας ένα βάρος αξιοπιστίας στις ενδείξεις που τελικά αναφαίνονται. 

Κρίνοντας τις υποθέσεις που ελέγχθηκαν απλά ως επιτυχείς ή ανεπιτυχείς, στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν η απευθείας αναστολή, ο συνδυασμός αναστολής και ευόδωσης, και η 

εναλλασσόμενη αναστολή. Στη δεύτερη κατατάσσονται η απευθείας ευόδωση και η 

εναλλασσόμενη ευόδωση. Προκύπτει, λοιπόν, άμεσα το πρώτο βασικό συμπεράσμα: η 

αναστολή του υποθαλαμικού πυρήνα είναι αναγκαίο και ικανό αποτέλεσμα της διέγερσης, 

ώστε αυτή να είναι αποτελεσματική στη νόσο του Πάρκινσον. Χωρίς αναστολή κάποιου 

τύπου, η διέγερση δε θα ήταν δυνατό να είχε επιθυμητά αποτελέσματα, κάτι που 

αντιπροσωπεύεται στην παρούσα προσέγγιση από τη μη μείωση της βήτα κουρφής. 

Συγκρίνοντας τις τρεις επιτυχημένες υποθέσεις ως προς τα αποτελέσματά τους στη 

βήτα κορυφή, φαίνεται και από τα δύο μοντέλα ότι η ένταση της αναστολής του σώματος 

πρέπει να είναι εντονότερη όταν συνδυάζεται με ευόδωση της εξόδου του υποθαλαμικού 

πυρήνα, για να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα με την απευθείας αναστολή. Με την 

εναλλασσόμενη αναστολή, η βήτα κορυφή επηρεάζεται το ίδιο γα όλες τις συχνότητες και 

όλες τις διάρκειες παλμών, και για τα δύο μοντέλα. Η αποτυχία διαφοροποίησης των 

αποτελεσμάτων ανάλογα με τη συχνότητα της διέγερσης είναι σημαντική, καθώς έρχεται σε 

αντίθεση με τις κλινικές παρατηρήσεις, που δείχνουν κατά κανόνα ότι οι συχνότητες γύρω 

στα 130 Hz είναι οι πιο αποτελεσματικές, ενώ σε μερικές περιπτώσεις συχνότητες της τάξης 

των 40-60 Hz μπορεί να προκαλέσουν και επιδείνωση των συμπτωμάτων. Φαίνεται, λοιπόν, 

ότι αυτού του τύπου η επίδραση της διέγερσης δεν είναι πολύ πιθανή, σύμφωνα 

τουλάχιστον με τις προσομοιώσεις, δεδομένου επιπλέον ότι δεν είναι βέβαιο πως το 

εξωτερικά επιβαλλόμενο παλμικό πεδίο της διέγερσης προκαλεί ανάλογες παλμοσειρές 

δυναμικών ή ρευμάτων στο επίπεδο των νευρώνων. Από τους δύο άλλους τύπους, κανένας 

δεν μπορεί να θεωρηθεί πιο πιθανός, ιδιαίτερα εφόσον οι τρεις παράμετροι της παλμοσειράς 

της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς μετατρέπονται από 
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τον εγκεφαλικό ιστό σε ένταση ανασταλτικού δυναμικού/ρεύματος ή/και βαθμό ενίσχυσης 

της εξόδου των νευρώνων. 

Αντίθετα με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης της διέγερσης του υποθαλαμικού 

πυρήνα, τα αντίστοιχα για την προσομοίωση της εξωτερικής ωχράς σφαίρας κατέληξαν σε 

επιτυχή μείωση της κορυφής μόνο για την υπόθεση συνδυασμού αναστολής και ευόδωσης. 

Ωστόσο, η επιτυχία της διέγερσης της εξωτερικής ωχράς σφαίρας δεν είναι κλινικά 

κατοχυρωμένη, γι’ αυτό άλλωστε και εξετάζεται ως πιθανή εναλλακτική. Αν, λοιπόν, 

επιβεβαιωθεί με κάποιο τρόπο ότι η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση προκαλεί τόσο 

αναστολή του σώματος των νευρώνων όσο και ευόδωση των αξόνων τους, η εφαρμογή της 

στην εξωτερική ωχρά σφαίρα φαίνεται να έχει τη δυναμική να εξαφανίσει τη βήτα κορυφή, 

αναστέλλοντας τα κινητικά προβλήματα της παρκινσονικής κατάστασης. Κάτι τέτοιο θα 

οδηγούσε στην πρόταση μίας νέας εναλλακτικής για την εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση 

των βασικών γαγγλίων στη νόσο του Πάρκινσον. Το αντίστροφο θα είχε επίσης σημαντική 

αξία, καθώς η κλινική επιβεβαίωση της αποτελεσματικότητας της διέγερσης στην 

εξωτερική ωχρά σφαίρα θα έδινε μία ένδειξη ότι ο συνδυασμός της αναστολής με την 

ευόδωση είναι ο πιθανότερος τρόπος που αυτή επιδρά. 

Τέλος, η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας των υποθέσεων με βάση τους μέσους 

ρυθμούς ενεργοποίησης των πυρήνων μετά την εφαρμογή της διέγερσης δείχνει ότι υπάρχει 

πράγματι αντιστροφή της τάσης αύξησης των ρυθμών του υποθαλαμικού πυρήνα και της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Το τελευταίο είναι και το βασικότερο, καθώς υποδηλώνει τη 

χαλάρωση της αναστολής που ασκούν τα βασικά γάγγλια στο θάλαμο και κατ’ επέκταση 

στο φλοιό, η οποία συσχετίζεται με τα κινητικά προβλήματα στη νόσο του Πάρκινσον. 

Αντίθετα, ο ρυθμός της εξωτερικής ωχράς σφαίρας πέφτει σε ακόμα χαμηλότερες τιμές από 

τις παθοφυσιολογικές. Κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε έχει απορριφθεί πειραματικά, 

καθώς δεν υπάρχουν αναφορές για καταγραφές του ρυθμού αυτού μετά την εφαρμογή της 

διέγερσης. Πρόκειται για πρόβλεψη του μοντέλου, η οποία ίσως δικαιολογεί το γεγονός ότι 

η εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση δρα κυρίως στην κινητική απόδοση, χωρίς να 

επαναφέρει εντελώς τον ασθενή σε πλήρη φυσιολογική κατάσταση. 
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Κεφάλαιο 8 

Μελέτη του ρόλου των βασικών γαγγλίων στη διάδοση των 

επιληπτικών κρίσεων 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του μοντέλου 

πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών γαγγλίων του Κεφαλαίου 4, σε συνδυασμό με ένα 

βιβλιογραφικό μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου για το φλοιό. Ο στόχος αυτής της 

προσέγγισης είναι να παράγει ενδείξεις για το ρόλο των βασικών γαγγλίων στη διάδοση των 

επιληπτικών κρίσεων και πώς αυτές μπορούν να ανασταλλούν με εφαρμογή των 

υποτιθέμενων επιδράσεων της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης σε κάποιον από τους 

πυρήνες των βασικών γαγγλίων. Όλα τα επόμενα ισχύουν για τύπους επιληψίας στους 

οποίους η γέννηση της κρίσης συμβαίνει σε κάποιο σημείο του φλοιού και διαδίδεται στη 

συνέχεια στον υπόλοιπο εγκέφαλο, μέσω και των βασικών γαγγλίων. Ανεξαρτήτως, 

δηλαδή, του συγκεκριμένου μονοπατιού διάδοσης και το αν αυτό είναι ίδιο για κάθε κρίση 

ή όχι, θεωρείται ότι τα βασικά γάγγλια βρίσκονται σε κάποιο σημείο του μονοπατιού 

(Rektor et al. 2001; Semah 2002; Vercueil and Hirsch 2002). Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ο 

φλοιός προβάλλει εκτεταμένα από όλες τις περιοχές του στο ραβδωτό σώμα. Έτσι, είναι 

εύλογη η υπόθεση ότι κάποια στιγμή η επιληπτική δραστηριότητα κατά την κρίση φτάνει 

στο ραβδωτό σώμα, και μέσου αυτού έπειτα στους υπόλοιπους πυρήνες των βασικών 

γαγγλίων. Από την άλλη, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η πηγή των κρίσεων μπορεί να 

βρίσκεται στα βασικά γάγγλια, οπότε αυτή η υπόθεση δεν εξετάζεται. 

8.1 Μοντέλο φλοιού και σύνδεση με τα βασικά γάγγλια 

Για την προσομοίωση της μετάδοσης της επιληπτικής δραστηριότητας κατά την κρίση 

από το φλοιό στο ραβδωτό σώμα και τα βασικά γάγγλια συνολικά, απαιτήθηκε ένα μοντέλο 

του φλοιού που να έχει τη δυνατότητα να εξάγει επιληπτόμορφη κριτική δραστηριότητα, 

για κάποιες τιμές των παραμέτρων του. Ένα τέτοιο μοντέλο έχει δημοσιευτεί στο 

(Wendling et al. 2002) και έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες ανεξάρτητες υπολογιστικές 

προσεγγίσεις (Astolfi et al. 2005). Πρόκειται για ένα μοντέλο σε πληθυσμιακό επίπεδο, 

δηλαδή έχει ίδια αρχιτεκτονική με το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών 
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γαγγλίων που προτείνεται στη διατριβή. Ο στόχος του εν λόγω μοντέλου του φλοιού ήταν 

να δείξει πώς αλλαγές στα πλάτη των μετασυναπτικών δυναμικών ήταν σε θέση να το 

οδηγήσουν σε επιληπτόμορφη δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, οι υποθέσεις του μοντέλου 

ήταν στα πλαίσια της μελέτης της επίδρασης της ισχύος διασύνδεσης στη λειτουργία του 

φλοιού, χωρίς όμως να θεωρούνται μεταβολές στη διάρκεια των μετασυναπτικών 

δυναμικών. Οι πληθυσμοί που περιέχει το μοντέλο είναι τέσσερις, αντιπροσωπεύοντας τους 

πυραμιδικούς νευρώνες του φλοιού, που είναι οι μόνοι που προβάλλουν στις 

μετασυναπτικές δομές, και τρεις πληθυσμούς ενδονευρώνων, οι οποίοι επηρεάζουν μόνο 

τους πυραμιδικούς νευρώνες, και όχι εξωφλοιϊκούς στόχους. Η κριτική επιληπτική 

κατάσταση του μοντέλου ορίστηκε με βάση τη μορφή του συνολικού μετασυναπτικού 

δυναμικού που λαμβάνουν οι πυραμιδικοί νευρώνες, που είναι και η έξοδος του μοντέλου. 

Αυτή θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει το εν τω βάθει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ) που 

θα καταγραφόταν από τον φλοιό. Στο (Wendling et al. 2002) παρουσιάστηκαν οι έξι 

διαφορετικές μορφές δραστηριότητας που εμφάνιζε στην έξοδό του το μοντέλο, τις 

αντιπαρέβαλλαν με τις δραστηριότητες που καταγράφονται στην πραγματικότητα και τις 

κατέταξαν ανάλογα με τη φάση στην οποία εμφανίζονται σχετικά με την κρίση (κριτική, 

προκριτική ή μεσοκριτική περίοδος). Τέλος, εξερεύνησαν και βρήκαν για ποιες τιμές των 

παραμέτρων το μοντέλο έφτανε σε καθένα τύπο δραστηριότητας.  

Στην παρούσα διατριβή υλοποιήθηκε αυτό το μοντέλο του φλοιού με τη βοήθεια της 

περιγραφής και των δεδομένων που αναφέρονται στο (Wendling et al. 2002), με τρόπο 

ανάλογο με την υλοποίηση του μοντέλου πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών γαγγλίων 

(σχήμα Σ8-1, σε αντιπαραβολή με το σχήμα Σ4-2). Η συναπτική δραστηριότητα και ο 

μετασχηματισμός της σε μέσο ρυθμό ενεργοποίησης υπολογίστηκαν με εξισώσεις ανάλογες 

με τις (Ε1-8) και (Ε1-10). Αντίθετα με το μοντέλο των βασικών γαγγλίων, το μοντέλο του 

φλοιού περιλαμβάνει ένα μόνο ευοδωτικό στοιχείο Η, με παραμέτρους Α για το πλάτος και 

a για τη σταθερά χρόνου του μετασυναπτικού δυναμικού, και δύο ανασταλτικά στοιχεία Η, 

το αργό (παράμετροι Β και b αντίστοιχα) και το ταχύ (παράμετροι G και g αντίστοιχα, όπου 

g>b). Οι τιμές όλων των παραμέτρων για τη φυσιολογική κατάσταση του μοντέλου δίνονται 

στον Πίνακα Π8-1. Καθώς η φύση του μοντέλου και ο τρόπος υλοποίησης είναι παρόμοιος 

με το μοντέλο των βασικών γαγγλίων του Κεφαλαίου 4, τα δύο μοντέλα συνδέθηκαν 

αντικαθιστώντας στο δεύτερο το φλοιϊκό πληθυσμό του (που ήταν απλά μία γκαουσιανή 

στοχαστική διαδικασία), με την έξοδο S του πληθυσμού των πυραμιδικών νευρώνων, η 

οποία δίνει το μέσο ρυθμό ενεργοποίησής τους. Στο διάγραμμα του σχήματος Σ8-1 
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φαίνονται όλοι οι πληθυσμοί και οι συνδέσεις του μοντέλου του φλοιού καθώς και ο 

ακροδέκτης που συνδέθηκε με τα βασικά γάγγλια. 

 

 

 

Σχήμα Σ8-1 Η αρχιτεκτονική και η διασύνδεση του μοντέλου πληθυσμών του φλοιού που έχει 
προταθεί στο (Wendling et al 2002) και υλοποιήθηκε στην παρούσα διατριβή για να δώσει 
επιληπτόμορφη είσοδο στο μοντέλο πληθυσμών των βασικών γαγγλίων 
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Για την προσομοίωση της μετάδοσης της επιληπτικής δραστηριότητας κατά την κρίση 

στα βασικά γάγγλια, το μοντέλο του φλοιού τέθηκε σε κριτική κατάσταση, σύμφωνα με τις 

τιμές των παραμέτρων που δίνονται στο (Wendling et al. 2002). Συγκεκριμένα, 

μεταβλήθηκαν οι τιμές των παραμέτρων Α, Β και G, επιλέγοντας ως νέες τις 6 mV, 19 mV 

και 3 mV αντίστοιχα. Η χαρακτηριστική της κριτικής περιόδου επιληπτική δραστηριότητα 

κατατάσσεται στον τύπο 6 του (Wendling et al. 2002), ο οποίος χαρακτηρίζεται από μία 

αργή, σχεδόν ημιτονοειδή μορφή και συνεχείς απότομες αυξομειώσεις. Με είσοδο των 

βασικών γαγγλίων το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης των πυραμιδικών νευρώνων σε αυτή την 

κατάσταση λειτουργίας του φλοιού, καταγράφηκε η έξοδός τους προς το θάλαμο, δηλαδή ο 

μέσος ρυθμός ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Η κρίση θεωρείται ότι 

διαδιδόταν όταν ο μέσος αυτός ρυθμός παρουσίαζε πτώσεις σε χαμηλές τιμές, 

απελευθερώνοντας το θάλαμο (λόγω της ανασταλτικής φύσης της εξόδου της εσωτερικής 

ωχράς σφαίρας) και, κατά συνέπεια, τις κινητικές λειτουργίες του φλοιού. Οι τιμές του 

ρυθμού ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας που προκαλούν κίνηση δεν είναι 

γνωστές, καθώς δεν είναι δυνατό να καταγραφούν επακριβώς πειραματικά. Ενδεικτικά, για 

την υποστήριξη των ποσοτικών εκτιμήσεων του μοντέλου, ως εύλογη τιμή για το κατώφλι 

της κίνησης χρησιμοποιήθηκε η τιμή 10 αιχμές/sec. Η διάσχιση του κατωφλίου αυτού προς 

τα κάτω θεωρείται ότι αντιστοιχεί στην έναρξη της κίνησης, η οποία διατηρείται και για 

όλες τις χαμηλότερες τιμές, μέχρι να ξεπεραστεί ξανά το κατώφλι προς τα πάνω, οπότε 

υποτίθεται ότι παύει η κίνηση. 

Πίνακας Π8-1 Οι παράμετροι του μοντέλου πληθυσμών του φλοιού (Wendling et al. 2002) 

Σιγμοειδείς παράμετροι των πληθυσμών 

Smax = 5 αιχμές/sec k = 0.56 mV-1 vh = 6 mV 

Παράμετροι των στοιχείων Η 

A = 3.25 mV a = 100 ms-1 

B = 22 mV b = 50 ms-1 

G = 10 mV g = 500 ms-1 

C παράμετροι 

C1 = 135 C2 = 108 C3 = 33.75 

C4 = 33.75 C5 = 40.5 C6 = 13.5 

C7 = 108   
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8.2 Προσομοίωση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης για τον έλεγχο 
των επιληπτικών κρίσεων 

Μετά την ιδιαίτερη επιτυχία που σημείωσε η εφαρμογή της εν τω βάθει εγκεφαλικής 

διέγερσης στα βασικά γάγγλια για τη νόσο του Πάρκινσον, έγιναν πειραματικές μελέτες για 

τις δυνατότητες της παρέμβασης να αναστρέφει τη συμπτωματολογία και άλλων 

νευρολογικών παθήσεων. Μία από αυτές ήταν και η επιληψία, για την οποία ο στόχος είναι 

η αναστολή των κρίσεων τη στιγμή που συμβαίνουν. Συγκεκριμένα, χρειάζεται να γίνει η 

ανίχνευση ή ακόμα καλύτερα η πρόβλεψη της επερχόμενης κρίσης, ώστε η εφαρμογή της 

διέγερσης εκείνη τη στιγμή να αναστείλει τη διάδοση της κρίσης από την πηγή της προς τις 

υπόλοιπες περιοχές του εγκεφάλου, με τελικό επιδιωκώμενο αποτέλεσμα την αποφυγή 

όλων των μακροσκοπικών φυσικών εκφάνσεών της που ταλαιπωρούν τους ασθενείς. Υπό 

αυτό το πρίσμα βέβαια, η εφαρμογή της διέγερσης δε χρειάζεται να είναι συνεχής, αλλά να 

αρχίζει μόνο πριν την έναρξη της κρίσης, σε επαρκές χρονικό διάστημα για την αναστολή 

της, και να παύει αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αποφυγής της ή τη λήξη της σε 

περίπτωση αποτυχίας. Σε αυτό το πλαίσιο, κάποια πρώιμα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι οι 

κρίσεις μπορούν να ελεγχθούν με εφαρμογή της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στον 

υποθαλαμικό πυρήνα (Chabardes et al. 2008). Σε αναλογία με την εξέταση των υποθέσεων 

για την επίδραση της διέγερσης στη νόσο του Πάρκινσον, στην παρούσα διατριβή 

προσομοιώθηκε η επίδραση της παρέμβασης στο μοντέλο πληθυσμών των βασικών 

γαγγλίων, που λαμβάνει είσοδο από το μοντέλο πληθυσμών του φλοιού που περιγράφηκε 

παραπάνω. Η μεθοδολογία προσομοίωσης ήταν ίδια με αυτή που παρουσιάστηκε στο 

Κεφαλαίο 7. Οι στόχοι που εξετάστηκαν ήταν δύο, ο υποθαλαμικός πυρήνας και η 

εσωτερική ωχρά σφαίρα. Οι υποθέσεις που εξετάστηκαν για τον τρόπο επίδρασης της 

διέγερσης ήταν αυτές που αποδείχθηκαν εύλογες από τις προσομοιώσεις του Κεφαλαίου 7, 

δηλαδή η απευθείας αναστολή, ο συνδυασμός αναστολής και ευόδωσης και το 

εναλλασσόμενο ανασταλτικό δυναμικό. 

8.3 Αποτελέσματα 

Στο σχήμα Σ8-2 φαίνεται η φυσιολογική κατάσταση του μοντέλου όταν ο μέγιστος 

ρυθμός ενεργοποίησης των πληθυσμών του φλοιού είναι Smax=5 αιχμές/sec. Με αυτό το 

μέγιστο ρυθμό, στην επιληπτική κατάσταση που ορίστηκε παραπάνω, οι έξοδοι είναι όπως 

φαίνονται στο σχήμα Σ8-3. Παρά την εμφάνιση των χαρακτηριστικών κριτικών 
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επιληπτικών εκφορτίσεων και τα απότομα βυθίσματα του ρυθμού ενεργοποίησης της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας, η μέση τιμή του δεν πέφτει ποτέ κάτω από τις 10 αιχμές/sec, 

οπότε δεν απελευθερώνονται κινήσεις κι έτσι η κρίση δεν εκδηλώνεται, δηλαδή δε 

διαδίδεται μέσω των βασικών γαγγλίων. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, ο μέγιστος ρυθμός 

ενεργοποίησης των πληθυσμών του φλοιού πρέπει να ανέβει στις 50 αιχμές/sec, κάτι που 

είναι φυσιολογικά αναμενόμενο (Wagenaar et al. 2005). Στην πραγματικότητα, ακόμα 

μεγαλύτεροι ρυθμοί ενεργοποίησης μπορεί να επιτευχθούν κατά την κρίση, και είναι 

περισσότεροι εύλογοι από το σχετικά χαμηλό ρυθμό των 5 αιχμών/sec. Η φυσιολογική 

κατάσταση με Smax=50 αιχμές/sec φαίνεται στο σχήμα Σ8-4, ενώ η αντίστοιχη επιληπτική 

δραστηριότητα στο Σ8-5. Στο τελευταίο είναι εμφανή τα βυθίσματα στο μέσο ρυθμό 

ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας, που φτάνουν αρκετά χαμηλότερα από τις 10 

αιχμές/sec στην ελάχιστη τιμή του. Τότε θεωρείται ότι απελευθερώνονται κινήσεις και η 

κρίση εκδηλώνεται, δηλαδή διαδίδεται μέσα από τα βασικά γάγγλια. Μάλιστα, λόγω της 

σύντομης διάρκειας των βυθισμάτων, από την εικόνα της εξόδου του μοντέλου οι κινήσεις 

θα αναμενόταν να είναι σπασμωδικές και απότομες. Για φλοιϊκούς ρυθμούς μεγαλύτερους 

από 50 αιχμές/sec, τα βυθίσματα είναι ακόμα πιο χαμηλά, φτάνοντας μέχρι και τις 0 

αιχμές/sec σε ελάχιστη τιμή. 

Στο σχήμα Σ8-6 παρουσιάζεται το αποτέλεσμα της εφαρμογής της υπόθεσης της 

απευθείας αναστολής στον υποθαλαμικό πυρήνα, με σκοπό τον έλεγχο των κρίσεων. Αυτό 

που θα αναμενόταν να παρατηρηθεί θα ήταν είτε εξαφάνιση των βυθισμάτων είτε αύξηση 

της ελάχιστης τιμής που φτάνει ο ρυθμός ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας 

πάνω από τις 10 αιχμές/sec, ώστε να σταματήσει υποθετικά η εκδήλωση των κινήσεων που 

επιφέρει η κρίση. Στην περίπτωση του σχήματος Σ8-6 κάτι τέτοιο δε συμβαίνει, για 

οποιαδήποτε τιμή ανασταλτικού δυναμικού. Το ίδιο συμβαίνει και με απευθείας αναστολή 

της εσωτερικής ωχράς σφαίρας, όπου μάλιστα ισχυρότερα ανασταλτικά δυναμικά 

χειροτερεύουν την απόκριση (σχήμα Σ8-7). Αντίθετα, στο σχήμα Σ8-8, όπου 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υπόθεσης αναστολής και 

ενεργοποίησης του υποθαλαμικού πυρήνα για διάφορες τιμές των παραμέτρων της 

διέγερσης, φαίνεται ότι επιτυγχάνονται μικρότερα βυθίσματα όταν ΜDBS=8. Αυτή είναι μία 

ένδειξη ότι η κρίση μπορεί να έχει τότε ανασταλεί. Με εφαρμογή της ίδιας υπόθεσης στην 

εσωτερική ωχρά σφαίρα, παρόμοιο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με όλους τους συνδυασμούς 

παραμέτρων που δοκιμάστηκαν (σχήμα Σ8-9). Τέλος, στα σχήματα Σ8-10 και Σ8-11 

παρουσιάζονται ενδεικτικά τα αποτελέσματα της εφαρμογής της υπόθεσης ανασταλτικού 
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εναλλασσόμενου ρεύματος για την επίδραση της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στον 

υποθαλαμικό πυρήνα και την εσωτερική ωχρά σφαίρα αντίστοιχα. Γενικά, σε καμία 

περίπτωση αυτή η υπόθεση δεν οδηγεί σε αναστολή της κρίσης. 

 

 

 

Σχήμα Σ8-2 Η έξοδος εν τω βάθει ΗΕΓ από το μοντέλο του φλοιού σε φυσιολογικές συνθήκες 
(επάνω), όταν Smax=5 αιχμές/sec. Στην ίδια κατάσταση, παρουσιάζεται η διακύμανση των μέσων 
ρυθμών ενεργοποίησης των πυραμιδικών νευρώνων του φλοιού (αριστερά κάτω) και της 
εσωτερικής ωχράς σφαίρας (δεξιά κάτω) 
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Σχήμα Σ8-3 Η έξοδος εν τω βάθει ΗΕΓ από το μοντέλο του φλοιού (επάνω) και ο μέσος ρυθμός 
ενεργοποίησής του (αριστερά κάτω) κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης, όταν Smax=5 
αιχμές/sec. Από τη διακύμανση του μέσου ρυθμού ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας 
(δεξιά κάτω) φαίνεται ότι με αυτή την επιλογή παραμέτρων η διάδοση της κρίσης στα βασικά 
γάγγλια δεν προκαλεί απελευθέρωση κινήσεων μέσω αυτών, λόγω της υψηλής ελάχιστης τιμής του 
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Σχήμα Σ8-4 Η έξοδος εν τω βάθει ΗΕΓ από το μοντέλο του φλοιού στις κανονικές συνθήκες 
(επάνω), όταν ο μέγιστος δυνατός ρυθμός ενεργοποίησης του φλοιού είναι 50 αιχμές/sec. Στην ίδια 
κατάσταση, παρουσιάζεται η διακύμανση των μέσων ρυθμών ενεργοποίησης του φλοιού (αριστερά 
κάτω) και της εσωτερικής ωχράς σφαίρας (δεξιά κάτω). Η μορφή όλων είναι παρόμοια με την 
περίπτωση του σχήματος Σ8-1 
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Σχήμα Σ8-5 Η έξοδος εν τω βάθει ΗΕΓ από το μοντέλο του φλοιού (επάνω) και ο μέσος ρυθμός 
ενεργοποίησής του (αριστερά κάτω) κατά τη διάρκεια της επιληπτικής κρίσης, όταν ο μέγιστος 
δυνατός ρυθμός ενεργοποίησης του φλοιού είναι 50 αιχμές/sec. Από τη διακύμανση του μέσου 
ρυθμού ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας (δεξιά κάτω) φαίνεται ότι απελευθερώνονται 
κινήσεις, κατά τα απότομα βυθίσματα σε μέσους ρυθμούς χαμηλότερους από 10 αιχμές/sec. Τα 
βυθίσματα αυτά θεωρείται ότι αντικατοπτρίζουν τις φυσικές εκδηλώσεις των επιληπτικών κρίσεων 
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Σχήμα Σ8-6 Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στον 
υποθαλαμικό πυρήνα, με βάση την υπόθεση της απευθείας αναστολής, για διάφορα επίπεδα έντασης 
του παρεχόμενου δυναμικού. Τα διαγράμματα δείχνουν το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης της 
εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Φαίνεται ότι για καμία τιμή δεν είναι δυνατό να αποφευγούν τα 
βυθίσματα στο ρυθμό ενεργοποίησης σε τιμές χαμηλότερες από 10 αιχμές/sec, οπότε οι επιληπτικές 
κρίσεις δεν αναστέλλονται 

Σχήμα Σ8-7 Τα αποτελέσματα της εφαρμογής της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στην 
εσωτερική ωχρά σφαίρα, με βάση την υπόθεση της απευθείας αναστολής, για διάφορα επίπεδα 
έντασης του παρεχόμενου δυναμικού. Τα διαγράμματα δείχνουν το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης της 
εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Φαίνεται ότι για καμία τιμή δεν είναι δυνατό να αποφευγούν τα 
βυθίσματα στο ρυθμό ενεργοποίησης σε τιμές χαμηλότερες από 10 αιχμές/sec, οπότε οι επιληπτικές 
κρίσεις δεν αναστέλλονται 
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Σχήμα Σ8-8 Εξερεύνηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της εν τω βάθει εγκεφαλικής 
διέγερσης στον υποθαλαμικό πυρήνα, με βάση την υπόθεση αναστολής και ενεργοποίησης, για 
διάφορα επίπεδα έντασης του παρεχόμενου δυναμικού και διάφορους βαθμούς ενίσχυσης της 
εξόδου. Τα διαγράμματα δείχνουν το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας. 
Για βαθμούς ενίσχυσης 5 και 8, η ελάχιστη τιμή του ρυθμού ενεργοποίησης στα βυθίσματα φτάνει 
κατ’ ελάχιστο τις 10 αιχμές/sec, που σημαίνει ότι τότε η επιληπτική κρίση είναι πιθανό να 
αναστέλλεται 

Σχήμα Σ8-9 Εξερεύνηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της εν τω βάθει εγκεφαλικής 
διέγερσης στην εσωτερική ωχρά σφαίρα, με βάση την υπόθεση αναστολής και ενεργοποίησης, για 
διάφορα επίπεδα έντασης του παρεχόμενου δυναμικού και διάφορους βαθμούς ενίσχυσης της 
εξόδου. Τα διαγράμματα δείχνουν το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Σε 
όλες τις περιπτώσεις, η ελάχιστη τιμή του ρυθμού ενεργοποίησης στα βυθίσματα φτάνει κατ’ 
ελάχιστο τις 10 αιχμές/sec, που σημαίνει ότι τότε η επιληπτική κρίση είναι πιθανό να αναστέλλεται 
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Σχήμα Σ8-10 Εξερεύνηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της εν τω βάθει εγκεφαλικής 
διέγερσης στον υποθαλαμικό πυρήνα, με βάση την υπόθεση ανασταλτικού εναλλασσόμενου 
ρεύματος για διάφορες συχνότητες (με μέγιστη ένταση δυναμικού -50 mV και διάρκεια παλμών 
30% της περιόδου). Τα διαγράμματα δείχνουν το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς 
σφαίρας. Σε καμία περίπτωση η ελάχιστη τιμή του ρυθμού ενεργοποίησης στα βυθίσματα δεν 
ανεβαίνει πάνω από τις 10 αιχμές/sec, οπότε η επιληπτική κρίση δεν αναστέλλεται 

Σχήμα Σ8-11 Εξερεύνηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής της εν τω βάθει εγκεφαλικής 
διέγερσης στην εσωτερική ωχρά σφαίρα, με βάση την υπόθεση ανασταλτικού εναλλασσόμενου 
ρεύματος για διάφορες συχνότητες (με μέγιστη ένταση δυναμικού -10 mV και διάρκεια παλμών 
30% της περιόδου). Τα διαγράμματα δείχνουν το μέσο ρυθμό ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς 
σφαίρας. Σε καμία περίπτωση η ελάχιστη τιμή του ρυθμού ενεργοποίησης στα βυθίσματα δεν 
ανεβαίνει πάνω από τις 10 αιχμές/sec, οπότε η επιληπτική κρίση δεν αναστέλλεται 
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8.4 Συμπεράσματα 

Στο κεφάλαιο αυτό χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών 

γαγγλίων του Κεφαλαίου 4 για τη μελέτη του ρόλου τους στη διάδοση των επιληπτικών 

κρίσεων. Γενικά θεωρείται ότι η κριτική επιληπτική δραστηριότητα που ξεκινάει από την 

πηγή της κρίσης και διαδίδεται προς άλλες περιοχές του εγκεφάλου περνάει διαμέσου των 

βασικών γαγγλίων. Αυτά, λόγω της ιδιαίτερης λειτουργικότητάς τους, είναι δυνατό να 

επηρεάσουν τη διάδοση της κρίσης αλλά και τα χαρακτηριστικά της κριτικής επιληπτικής 

δραστηριότητας. Στην παρούσα προσέγγιση εξετάζεται η πρώτη από αυτές τις λειτουργίες, 

με τη βοήθεια ενός βιβλιογραφικού μοντέλου πληθυσμιακού επιπέδου του φλοιού που 

αναπαράγει κριτική επιληπτική δραστηριότητα. Αυτό συνδέεται με το μοντέλο 

πληθυσμιακού επιπέδου των βασικών γαγγλίων. Αφού μεταβληθούν οι φλοιϊκές 

παράμετροι λειτουργίας για να εκφραστεί κριτική επιληπτική δραστηριότητα, αυτή 

μεταδίδεται στα βασικά γάγγλια μέσω του ραβδωτού σώματος αλλά και του υποθαλαμικού 

πυρήνα. Ο ρόλος αυτών στη διάδοση της κρίσης φαίνεται τελικά από την έξοδο της 

εσωτερικής ωχράς σφαίρας, καθώς ο μέσος ρυθμός ενεργοποίησης αυτής επηρεάζει το 

θάλαμο και μέσω αυτού το φλοιό. 

Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν ότι οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν 

πράγματι να διαδίδονται μέσω των βασικών γαγγλίων, όπως υποδεικνύουν οι απότομες 

αυξομειώσεις του ρυθμού ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας, ο οποίος φτάνει 

σε τιμές αρκετά χαμηλές για να μπορεί να θεωρηθεί ότι απελευθερώνονται κινήσεις. 

Επιπλέον, το μοντέλο προβλέπει ότι οι κρίσεις περνούν μέσα από τα βασικά γάγγλια μόνο 

όταν οι πληθυσμοί του φλοιού φτάνουν σε υψηλούς ρυθμούς ενεργοποίησης, σχεδόν από 50 

αιχμές/sec και άνω. Κάτι τέτοιο υποδεικνύει ότι τα βασικά γάγγλια λειτουργούν ως φίλτρο 

των μικρών αυξομειώσεων της φλοιϊκής εισόδου, οι οποίες περνούν από τα βασικά γάγγλια 

και διαδίδονται μόνο αν είναι αρκετά μεγάλες. 

Οι προσομοιώσεις της εφαρμογής των υποθέσεων για την επίδραση της εν τω βάθει 

εγκεφαλικής διέγερσης του υποθαλαμικού πυρήνα και της εσωτερικής ωχράς σφαίρας 

έδειξαν ότι μόνο μία υπόθεση, αυτή του συνδυασμού αναστολής και ευόδωσης, μπορεί να 

επιφέρει αναστολή των κρίσεων. Με αμιγώς ανασταλτικό ερέθισμα, είτε στον ένα πυρήνα 

είτε στον άλλο, ο ρυθμός ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας πέφτει σε ακόμα 

χαμηλότερες τιμές, ευνοώντας ακόμα περισσότερο την απελευθέρωση κινήσεων. 

Δεδομένου ότι σε κλινικές δοκιμές έχει αποδειχθεί ότι η διέγερση του υποθαλαμικού 

πυρήνα επιτυγχάνει την αναστολή των κρίσεων, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι πως η 
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καταλληλότερη τελικά υπόθεση για τον τρόπο επίδρασης της εν τω βάθει εγκεφαλικής 

διέγερσης είναι ο συνδυασμός  αναστολής και ευόδωσης. 

Σχετικά με τη διέγερση της εσωτερικής ωχράς σφαίρας, παρότι ο πυρήνας αυτός δεν 

είναι επιβεβαιωμένος ως στόχος για την επιληψία, το μοντέλο δείχνει πως έχει ακόμα 

καλύτερες προοπτικές απ’ ότι ο υποθαλαμικός πυρήνας. Με την επιφύλαξη της άγνωστης 

συσχέτισης των παραμέτρων της διέγερσης (πλάτος, συχνότητα και διάρκεια παλμών) με 

τις νευροφυσιολογικές παραμέτρους που χρησιμοποιήθηκαν στο μοντέλο (ένταση 

δυναμικού και βαθμός ενίσχυσης εξόδου), φαίνεται ότι είναι πιο εύκολο να επιτευχθεί η 

αναστολή των κρίσεων (επιτυγχάνουν περισσότεροι συνδυασμοί παραμετρικών τιμών). 

Επιπλέον, η αναστολή είναι πιο «καθαρή», αφού οδηγεί σε μεγαλύτερους ελάχιστους 

ρυθμούς ενεργοποίησης της εσωτερικής ωχράς σφαίρας. Ίσως, λοιπόν, η εσωτερική ωχρά 

σφαίρα να είναι προτιμότερος στόχος από τον υποθαλαμικό πυρήνα για την επιδίωξη της 

αναστολής των επιληπτικών κρίσεων, δεδομένου μάλιστα ότι υπάρχει σχετική κλινική 

εμπειρία από την εφαρμογή της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης σε αυτή για την 

ανακούφιση της δυστονίας (Diamond et al. 2006). Πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετή έμφαση 

έχει λάβει μέχρι τώρα σε κλινικές έρευνες η μελέτη της πιθανότητας ελέγχου των 

επιληπτικών κρίσεων μέσω διέγερσης της δικτυωτής μέλαινας ουσίας (Shi et al. 2006; 

Velivskova and Moshe 2006). Όπως ειπώθηκε στο Κεφάλαιο 1, ο πυρήνας αυτός είναι 

ανάλογος της εσωτερικής ωχράς σφαίρας, ως έξοδος των βασικών γαγγλίων που προβάλλει 

ανασταλτικά στο θάλαμο. Η ακριβής διαφοροποίηση των ρόλων της εσωτερικής ωχράς 

σφαίρας και της δικτυωτής μέλαινας ουσίας είναι άγνωστη. Έτσι, η μελέτη της πιθανής 

αποτελεσματικότητας της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης στην εσωτερική ωχρά 

σφαίρα, που διενεργήθηκε στη διατριβή αυτή, εμπεριέχει και ενδείξεις για την 

αποτελεσματικότητα στην δικτυωτή μέλαινα ουσία. Ειδική προσομοίωση της επίδρασης 

στην τελευταία δεν ήταν εφικτή, καθώς δεν περιλαμβάνεται στα υπολογιστικά μοντέλα που 

αναπτύχθηκαν, ακριβώς λόγω της έλλειψης δεδομένων διαφοροποίησής της από την 

εσωτερική ωχρά σφαίρα.  
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Κεφάλαιο 9 

Συμπεράσματα 

9.1 Συνεισφορά της διατριβής - Σημεία προαγωγής της επιστήμης 

Στην παρούσα διατριβή διατυπώθηκε μία νέα υπόθεση σχετικά με τις κρίσιμες 

μεταβολές στη φυσιολογία των βασικών γαγγλίων που προκαλούνται από την έλλειψη 

ντοπαμίνης και οδηγούν στη νόσο του Πάρκινσον. Σύμφωνα με αυτή, η ντοπαμίνη 

διαμορφώνει όχι μόνο το πλάτος αλλά και τη διάρκεια των μετασυναπτικών δυναμικών, με 

αποτέλεσμα οι τιμές και των δύο να μεταβάλλονται από την έλλειψή της. Τόσο η μεταβολή 

του πλάτους όσο και η μεταβολή της διάρκειας παραπέμπουν σε μεταβολή της ισχύος των 

μετασυναπτικών δυναμικών, δηλαδή της επιρροής που ασκούν οι προσυναπτικοί νευρώνες 

στους μετασυναπτικούς. Η ποσοτική, ωστόσο, θεώρηση της επίδρασης της διασύνδεσης δεν 

αρκεί για να εξηγήσει την εμφάνιση των βασικών παθοφυσιολογικών εκφράσεων της νόσου 

του Πάρκινσον. Ποιοτικά, η μεταβολή της διάρκειας είναι κρίσιμη, επειδή οδηγεί σε 

επανασυντονισμό του χρονισμού της αλληλεπίδρασης των πυρήνων και των νευρώνων του 

συστήματος. Καθώς μάλιστα η νόσος του Πάρκινσον συνοδεύεται από φαινόμενα 

συγχρονισμού, οι μεταβολές της διάρκειας βεβαρυμένες με τις μεταβολές των πλατών 

προσφέρουν τους απαραίτητους βαθμούς ελευθερίας για την παραγωγή όλων των 

παθοφυσιολογικών εκφράσεων από το σύστημα.  

Η αλληλουχία των αιτιών και των αποτελεσμάτων των μηχανιστικών μεταβολών που 

σχετίζονται με αυτή την υπόθεση προσομοιώνονται με δύο μοντέλα των βασικών γαγγλίων, 

ένα σε πληθυσμιακό επίπεδο και ένα λεπτομερές πολυεπίπεδο. Το πρώτο είναι σχετικά 

αδρό, αλλά διατηρεί μεγάλο βαθμό βιολογικής συνάφειας. Με βάση τη φυσιολογική του 

κατάσταση, στην οποία το φάσμα των δυναμικών τοπικού πεδίου του υποθαλαμικού 

πυρήνα και οι μέσοι ρυθμοί ενεργοποίησης όλων των πυρήνων βρίσκονται σε κανονικό 

εύρος τιμών, φαίνεται πώς η αναπαραγωγή της χαρακτηριστικής κορυφής στις βήτα 

συχνότητες του φάσματος μαζί με παρκινσονικά αναμενόμενους μέσους ρυθμούς 

ενεργοποίησης πραγματοποιείται μόνο και μόνο εάν τόσο το πλάτος όσο και η διάρκεια των 

μετασυναπτικών δυναμικών μεταβάλλονται κατάλληλα. 

Αν και σε ορισμένες ερευνητικές εργασίες έχει διερευνηθεί ο ρόλος της διάρκειας των 

μετασυναπτικών δυναμικών σε διάφορα φαινόμενα συγχρονισμού μεταξύ ομάδων 



172 

 

νευρώνων (Rinzel et al. 1998; Choe and Miikkulainen 2003), η επίδραση της μεταβολής της 

στην ομαλή λειτουργία ενός ολόκληρου συστήματος δεν έχει μελετηθεί μέχρι τώρα. Με 

βάση τα αποτελέσματα της διατριβής, ο παράγοντας της διάρκειας θα πρέπει να λαμβάνει 

μεγαλύτερη σημασία όχι μόνο για τα βασικά γάγγλια αλλά και σε όλες τις προσεγγίσεις 

μοντελοποίησης βιολογικών νευρωνικών δικτύων.  

Η μελέτη των διαθέσιμων πραγματικών σημάτων δυναμικών τοπικού πεδίου που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια παρεμβάσεων εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης έδειξαν 

ότι η ακριβής θέση της κορυφής στη βήτα περιοχή συχνοτήτων ποικίλλει από ασθενή σε 

ασθενή, αλλά διατηρείται σταθερή σε όλες τις καταγραφές του ίδιου ασθενούς. Μπορεί 

λοιπόν αυτή να αποτελεί προσωποπαγές χαρακτηριστικό ή σημείο του σταδίου εξέλιξης της 

νόσου. Το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου δείχνει ότι η θέση της βήτα κορυφής εξαρτάται 

από τα ποσοστά μεταβολής του πλάτους και της διάρκειας, επιβεβαιώνοντας και τις δύο 

παραπάνω πιθανές ερμηνείες. Με βάση το ίδιο μοντέλο, επιδεικνύεται ακόμη ότι η 

προσαρμογή της εξόδου του μοντέλου στις πραγματικές καταγραφές δυναμικών τοπικού 

πεδίου με βήτα κορυφή, είναι εφικτή και συμβαίνει μόνο αν μεταβληθούν κατάλληλα τόσο 

τα πλάτη όσο και η διάρκεια των μετασυναπτικών δυναμικών. Το πολυεπίπεδο μοντέλο 

συμπληρώνει το μοντέλο πληθυσμιακού επιπέδου, επιβεβαιώνοντας από ένα διαφορετικό 

επίπεδο περιγραφής τα κύρια συμπεράσματα. Επιπλέον, από το μοντέλο αυτό, 

αναδεικνύεται ο ρόλος των βήτα και γάμμα συχνοτήτων στην κινητική απόδοση των 

βασικών γαγγλίων, και υποδεικνύεται ότι η μεταβολή του πλάτους και της διάρκειας 

ευθύνεται για την εμφάνιση των κινητικών προβλημάτων. 

Για την εν τω βάθει εγκεφαλική διέγερση ελέγχθηκαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

της εφαρμογής της στα βασικά γάγγλια με προσομοιώσεις των κυριότερων υποθέσεων για 

τον τρόπο επίδρασής της. Τελικά προβλέπεται ότι ο πραγματικός τρόπος επίδρασης της 

διέγερσης στις υποκείμενες εγκεφαλικές δομές πρέπει να συνδυάζει την αναστολή του 

σώματος των νευρώνων με την ανεξάρτητη ευόδωση του άξονά τους. Έτσι, ενώ κάθε 

νευρώνας που δέχεται εξωτερική διέγερση καταλήγει να ενεργοποιείται σπανιότερα, η 

έξοδός του μεταφέρει στους μετασυναπτικούς του νευρώνες περισσότερα δυναμικά δράσης. 

Το αποτέλεσμα αυτό προστίθεται σε άλλες δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες που έχουν 

προτείνει αυτή την υπόθεση και έχουν χρησιμοποιήσει υπολογιστικά μοντέλα για να την 

υποστηρίξουν (McIntyre et al. 2004a; McIntyre et al. 2004b). Ωστόσο, ενιαίες προσεγγίσεις 

υπολογιστικής προσομοίωσης που χρησιμοποιούν το ίδιο μοντέλο για τον έλεγχο και τη 

σύγκριση όλων των υποθέσεων δεν έχουν παρουσιαστεί στη βιβλιογραφία. Μάλιστα, στη 
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διατριβή αυτή χρησιμοποιήθηκαν δύο μοντέλα, σε διαφορετικά επίπεδα περιγραφής, το 

καθένα ανεξάρτητα, για τον έλεγχο των διαφόρων υποθέσεων. Υποστηρίζεται, έτσι, ότι με 

την παρούσα διατριβή οι προκύπτουσες ενδείξεις βαρύνουν σημαντικά τις ερευνητικές 

θεωρήσεις προς την κατεύθυνση της αποδοχής της υπόθεσης συνδυασμού αναστολής και 

ευόδωσης ως  τρόπου επίδρασης της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης.  

Η διατριβή προτείνει ακόμα μία εναλλακτική στρατηγική εν τω βάθει εγκεφαλικής 

διέγερσης για τη νόσο του Πάρκινσον. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι η διέγερση της 

εξωτερικής ωχράς σφαίρας έχει υπό προϋποθέσεις τη δυναμική να οδηγήσει σε ανακούφιση 

των συμπτωμάτων. Από κλινικές έρευνες έχουν σημειωθεί παρόμοιες ενδείξεις, χωρίς όμως 

να έχουν καταλήξει στην οριστική αποδοχή ή απόρριψη της εναλλακτικής αυτής μεθόδου. 

Τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν εδώ δεν μπορούν να προσφέρουν κάποια απόδειξη 

σχετικά με την αξία της, αλλά δείχνουν ότι η περαιτέρω επιδίωξη της κατανόησης της 

δυναμικής της αξίζει να διερευνηθεί, με κλινικές αλλά και με στοχευμένες υπολογιστικές 

προσεγγίσεις. 

Σχετικά με το ρόλο των βασικών γαγγλίων στην επιληψία, επιβεβαιώνεται από τις 

προσομοιώσεις αυτό που ήταν εν μέρει πιθανολογούμενο από τις μέχρι τώρα έρευνες 

(Deransart and Depaulis 2002; Slaght et al. 2002). Οι επιληπτικές κρίσεις μπορούν να 

ελεγχθούν από τα βασικά γάγγλια, και μάλιστα από δύο διαφορετικές σκοπιές. Αφενός τα 

αποτελέσματα του μοντέλου υποδεικνύουν ότι τα βασικά γάγγλια δρουν ως φίλτρο που 

ανακόπτει τις μικρής έντασης επιληπτικές δραστηριότητες. Η κριτική δραστηριότητα 

περνάει στην έξοδο των βασικών γαγγλίων και μεταφέρεται έπειτα στο θάλαμο και τις 

κινητικές περιοχές του φλοιού μόνο αν έχει αρκετά ισχυρή ένταση. Φαίνεται, λοιπόν, ότι τα 

βασικά γάγγλια αποτελούν ένα σταθεροποιητικό παράγοντα στη λειτουργία του εγκεφάλου. 

Ο έλεγχος των κρίσεων, όμως, μπορεί να πραγματοποιηθεί και με εξωτερική παρέμβαση 

και συγκεκριμένα με την παροχή της κλασικής μορφής του εξωτερικά επιβαλλόμενου 

πεδίου της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης. Υπό προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις 

παραμέτρους της διέγερσης, οι οποίες από τις προσομοιώσεις αναμένεται να είναι αρκετά 

διαφορετικές από τις συνήθως χρησιμοποιούμενες για τη νόσο του Πάρκινσον, τόσο η 

διέγερση του υποθαλαμικού πυρήνα όσο, εναλλακτικά, και της εσωτερικής ωχράς σφαίρας 

είναι ικανές να επαναφέρουν το σύστημα σε μία υποτιθέμενη φυσιολογική κατάσταση. 

Αυτή προβλέπεται ότι δεν χαρακτηρίζεται από πλήρη αναστολή της τυπικής μορφής της 

κριτικής επιληπτικής δραστηριότητας, αλλά είναι επαρκής για την αποκοπή των 

παραγόμενων ακούσιων παθολογικών κινήσεων.  
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9.2 Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

Γενικά, τα συμπεράσματα της παρούσας διατριβής συμπληρώνουν τη γνώση για το 

ρόλο των λειτουργικών παραμέτρων της συναπτικής αλληλεπίδρασης στη λειτουργία των 

βιολογικών νευρωνικών δικτύων. Ακόμα, προσφέρουν ενδείξεις για την παθοφυσιολογική 

λειτουργία των βασικών γαγγλίων στη νόσο του Πάρκινσον, το ρόλο τους στην επιληψία, 

καθώς και τον τρόπο επίδρασης και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της εν τω βάθει 

εγκεφαλικής διέγερσης στα βασικά γάγγλια και για τις δύο αυτές νόσους. 

Η επιβεβαίωση, η ενίσχυση και η οριστικοποίηση των συμπερασμάτων απαιτεί 

πρόσθετη ερευνητική εργασία. Καταρχήν, ο τρόπος με τον οποίο η ντοπαμίνη επηρεάζει τις 

συναπτικές παραμέτρους του πλάτους και της διάρκειας των μετασυναπτικών δυναμικών 

πρέπει να εξηγηθεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ειδικές νευροφυσιολογικές έρευνες. 

Ειδικότερα, προτείνεται η διεξαγωγή πειραμάτων για τον έλεγχο της ισχύος των 

προβλεπόμενων αποτελεσμάτων της έλλειψης ντοπαμίνης σε βιολογικά συστήματα. Τα 

πειράματα θα παράγουν νέα δεδομένα και θα τροφοδοτήσουν νέα μοντέλα, πιο ρεαλιστικά 

και πιο λεπτομερή.  

Περαιτέρω, η συσχέτιση της ακριβούς θέσης της βήτα κορυφής με προσωπικές 

ιδιαιτερότητες ή με το στάδιο εξέλιξης της νόσου του Πάρκινσον είναι ένα χαρακτηριστικό 

που δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε έχει αξιοποιηθεί βιβλιογραφικά μέχρι στιγμής. Η παρούσα 

διατριβή διατυπώνει προσεγγίσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σχέση και προσπαθούν να 

την εξηγήσουν. Τα προκαταρκτικά συμπεράσματα δείχνουν προς μία ενδιαφέρουσα 

μελλοντική κατεύθυνση έρευνας. Με συνδυασμό πειραματικών, κλινικών και 

υπολογιστικών μελετών θα είναι σημαντικό να απαντηθούν τα ερωτήματα σχετικά με τα 

φαινόμενα που προκαλούν την εμφάνιση της κορυφής σε ορισμένη συχνότητα, ως 

αποτέλεσμα συγκεκριμένων ποιοτικών και ποσοτικών αλλαγών της συναπτικής 

φυσιολογίας. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι αυτές οι έρευνες μπορούν να οδηγήσουν σε 

εξατομικευμένα μοντέλα των βασικών γαγγλίων και τελικά σε προσωποποιημένη 

θεραπευτική προσέγγιση.  

Η τελευταία αναμένεται να προσδώσει ευελιξία και να αυξήσει την 

αποτελεσματικότητα της εν τω βάθει εγκεφαλικής διέγερσης, εφόσον προς το παρόν δεν 

αξιοποιούνται προσωπικές ιδιαιτερότητες στην εφαρμογή της, έπειτα από την εμφύτευση 

του τελικού ηλεκτροδίου. Σε συνδυασμό με τη διαφαινόμενη αξία της περαιτέρω μελέτης 

των αποτελεσμάτων της διέγερσης σε νέους στόχους, η ίδια η τεχνική της μεθόδου μπορεί 

να αλλάξει ριζικά. Προϋποτίθεται, βέβαια, ότι θα απαντηθούν σημαντικά ερωτήματα. Για 
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παράδειγμα, τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων δείχνουν την ανάγκη της εύρεσης της 

ακριβούς ποσοτικής συσχέτισης μεταξύ των παραμέτρων της περιοδικής παλμοσειράς του 

πεδίου και των επιδράσεών της στους νευρώνες. Με αναφορά την υπόθεση συνδυασμού 

αναστολής και ευόδωσης, θα πρέπει να καθοριστεί ποια είναι η τιμή του ανασταλτικού 

δυναμικού και ποιος ο βαθμός ενίσχυσης της εξόδου των νευρώνων που προκαλεί η 

επιλογή των τιμών των παραμέτρων του πλάτους, της συχνότητας και της διάρκειας 

παλμών της διέγερσης. Βέβαια, υπάρχουν κι άλλα ερωτήματα, όπως ποια θα είναι η χωρική 

και η χρονική κατανομή του μεγέθους της αναστολής και της ευόδωσης, καθώς και ποια 

βιολογικά χαρακτηριστικά πρέπει να διαθέτουν οι υποκείμενες νευρωνικές δομές για να 

είναι αποτελεσματική η διέγερση.  

Πέρα από τις μελλοντικές κατευθύνσεις που δίνει η παρούσα διατριβή στα βιολογικά 

ζητήματα που άπτονται του ρόλου της ισχύος διασύνδεσης των νευρώνων και των 

επιδράσεων της μεταβολής της στη λειτουργία των βασικών γαγγλίων, τα βιολογικά 

συμπεράσματα μπορούν να αξιοποιηθούν και στην ανάπτυξη τεχνικών υπολογιστικής 

νοϋμοσύνης. Συγκεκριμένα στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, τα οποία χρησιμοποιούνται με 

διάφορους τρόπους σε πλήθος πρακτικών προβλημάτων, η αναπαράσταση της ισχύος 

διασύνδεσης των νευρώνων μπορεί να μετατραπεί, με βάση τα συμπεράσματα για τη 

σημασία της διάρκειας των μετασυναπτικών δυναμικών. Η παράμετρος της διάρκειας 

μπορεί να προστεθεί στους τεχνητούς νευρώνες, ώστε να ρυθμίζει ένα μέγιστο βάρος 

διασύνδεσης, καθορίζοντας την απόκριση των νευρώνων στο χρόνο. Η διπαραμετρική αυτή 

διαμόρφωση μπορεί να προσφέρει ευελιξία στην απόκριση των τεχνητών νευρώνων, 

παρόμοια με τα βιολογικά νευρωνικά δίκτυα. Η προσθήκη της διάρκειας ίσως οδηγήσει σε 

χρήσιμες εναλλακτικές αρχιτεκτονικές, που να προσδώσουν μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα στα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα, κυρίως σε προβλήματα που αφορούν 

την προσαρμογή τους σε ακολουθίες τιμών ή την πρόβλεψη. 
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