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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στην παρούσα εργασία γίνεται παρουσίαση της κύριας αγγειοαρχιτεκτονικής 

δομής του ανθρώπινου εγκεφάλου και η σχέση της με τις γνωστικές ικανότητες. Για 

τον λόγο αυτό η εργασία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη. Στο 1ο μέρος παρουσιάζω τις 

δομές των αγγείων του εγκεφάλου και την διάταξή τους, την αρχιτεκτονική τους 

δηλαδή και στο 2ο παραθέτω τα στοιχεία εκείνα που συνδέουν την 

αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου με τις ανθρώπινες γνωστικές ικανότητες. 

Θέλοντας να δείξω τις επιπτώσεις της αποκλίνουσας από το φυσιολογικό 

αγγειοαρχιτεκτονικής του εγκεφάλου στην λειτουργικότητα της μνήμης, της 

συμπεριφοράς και της μάθησης, αναζήτησα στοιχεία για μία βασική νόσο και 

τέσσερεις αναπτυξιακές διαταραχές, που κοινό τους, εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον, 

έχουν την έκπτωση στους τομείς αυτούς. Σκοπός εξ αρχής ήταν, να εντοπίσω τις 

πιθανές ομοιότητες ή και τις διαφορές μεταξύ τους, που να συνδέουν την 

αγγειοαρχιτεκτονική με την γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου. 

Έτσι, στο 1ο κεφάλαιο κάνω αναφορά στα βασικά δομικά στοιχεία του 

κυκλοφορικού συστήματος του εγκεφάλου, τις αρτηρίες, τις φλέβες και το 

μικροαγγειακό σύστημα και ακολουθεί το 2ο κεφάλαιο, στο οποίο αναλύω την 

διάταξή τους εντός του εγκεφαλικού ιστού. Σειρά μετά έχει το 3ο κεφάλαιο, στο οποίο 

παρουσιάζω το φλεβικό αποχετευτικό σύστημα του εγκεφάλου και στο 4ο κεφάλαιο 

αναφέρομαι σε μία ιδιαίτερη δομή της αρχιτεκτονικής του εγκεφάλου, τον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό, παρουσιάζοντας τον τρόπο μεταφοράς και διάχυσης σε 

αυτόν. Το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας τελειώνει με την παρουσίαση του 5ου 

κεφαλαίου, που αναφέρεται στην αγγειογένεση και τα στάδιά της, κατά την 

εμβρυωνική, εμβρυική και πρώτη παιδική ηλικία. 

Στο Β μέρος της εργασίας, παρουσιάζονται τα ερευνητικά δεδομένα που υπάρχουν 

αυτή τη στιγμή διαθέσιμα από την επιστημονική κοινότητα, από τα οποία 

προκύπτουν συσχετισμοί μεταξύ της νόσου Alzheimer, της διαταραχής αυτιστικού 

φάσματος, της τρισωμίας 21, του συνδρόμου Prader – Willi και τέλος του συνδρόμου 

Williams, με το αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου και τις γνωστικές ικανότητες, τη 

μνήμη και τη μάθηση στον άνθρωπο, όπως αυτά παρουσιάζονται  στο 1ο, 2ο, 3ο, 4ο 

και 5ο κεφάλαιο αντίστοιχα. Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα και 

την βιβλιογραφία. 

Επιδίωξη της παρούσας εργασίας είναι η αναζήτηση κοινών μηχανισμών του 

αγγειακού εγκεφαλικού συστήματος στις παραπάνω παθήσεις και διαταραχές, οι 
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οποίες έχουν αντίκτυπο στην ανθρώπινη γνωστική ικανότητα, με την ελπίδα να 

συμβάλλω μέσα από την εργασία αυτή, έστω και στο ελάχιστο, στην εύρεση του 

τρόπου ή των μέσων αντιμετώπισης και βελτίωσης της υγείας των ανθρώπων που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους. 

 

Λέξεις κλειδιά: αγγειοαρχιτεκτονική, εγκέφαλος, νευροεκφυλιστικές ασθένειες, 

αναπτυξιακά σύνδρομα, γνωστική ικανότητα, μνήμη, μάθηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου και η σύνδεσή της με την 

λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος και δη του εγκεφαλικού φλοιού, 

αποτέλεσε ερευνητικό θέμα ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα, όπου πρωτοπόροι 

ερευνητές στον τομέα, όπως οι Pfeifer (1927) και Sanides (1962), επιχείρησαν να 

χαρτογραφήσουν τη διάταξη των αγγείων στον ανθρώπινο εγκέφαλο, κάνοντας 

συγκρίσεις με την ανάλογη διάταξη σε πειραματόζωα, όπως πιθήκους και γάτες. 

Ακολούθησαν διάφορες μέθοδοι για την χαρτογράφηση των αγγείων του 

εγκεφάλου, με πιο σημαντικές τη μέθοδο της εγκεφαλικής αγγειογραφίας (Artico, 

Spoletini, Fumagalli κ.α., 2017) και της μαγνητικής τομογραφίας (Viviani, 2016), από 

την εφαρμογή των οποίων συντάχθηκαν άτλαντες, ψηφιακοί και μη, που στόχο είχαν 

να βοηθήσουν στην ερμηνεία των δεδομένων στις μελέτες που αφορούσαν τον 

χωρικό εντοπισμό των αγγείων και του παρεγχύματος και την επίδρασή τους σε 

εγκεφαλικές δομές.  

Ήδη από το 1937, υπήρχε η διαπίστωση ότι η απώλεια της μυελίνης και των 

νευρώνων που συναντάται σε παθολογικές καταστάσεις, μπορεί  να οφείλεται στην 

ήπια υποξία που προκαλείται από θρομβώσεις των αγγείων του εγκεφάλου (Putnam, 

1937), ενώ υπάρχουν αναφορές σε πιο πρόσφατες έρευνες που συνδέουν τη μνήμη, 

τον γνωστικό έλεγχο και την ακαδημαϊκή επιτυχία με το αγγειακό σύστημα του 

εγκεφάλου (Boldrini, Fulmore, Tartt, Simeon κ.α., 2018; Hillman κ.α., 2009).  

Οι Boldrini, Fulmore, Tartt, Simeon, στην παραπάνω έρευνά τους που 

δημοσιεύθηκε το 2018, κάνουν αναφορά στην σχέση της νευρωνογένεσης στον 

ιππόκαμπο των ενηλίκων και την αγγειογένεση, οι οποίες (νευρωνογένεση και 

αγγειογένεση) συρρυθμίζονται. Μετά την ποσοτικοποίηση της νευρωνογένεσης του 

ιπποκάμπου στους ενήλικες, της αγγειογένεσης και του όγκου της οδοντωτής έλικας 

του ιπποκάμπου, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι οι υγιείς ηλικιωμένοι 

έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν γνωστικά και συναισθηματικά περισσότερο 

ανεπηρέαστοι, σε σχέση με την τρέχουσα πεποίθηση, εξ αιτίας της εμμένουσας 

νευρωνογένεσης στον ιππόκαμπο, ακόμα και στην 8η δεκαετία της ζωής τους, ενώ η 

μείωση της γνωστικής και συναισθηματικής τους ανθεκτικότητας, πιθανόν να 

οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, μεταξύ των οποίων η μειωμένη αγγειογένεση ή 

η μειωμένη νευροευπλαστότητα στην οδοντωτή έλικα του ιπποκαμπικού 

σχηματισμού.   
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Ωστόσο, η έρευνα που αφορά τη σχέση του αγγειακού συστήματος του εγκεφάλου 

με τις γνωστικές και μνημονικές λειτουργίες του στις περιπτώσεις των ατόμων με 

ειδικές ανάγκες και ικανότητες, είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Οι περισσότερο 

μελετημένες διαταραχές, όσον αφορά το αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου και τις 

επιπτώσεις στις γνωστικές ικανότητες, αποτελούν η νόσος Alzheimer και ο αυτισμός. 

Πέραν αυτών όμως, υπάρχει σχετικά μικρός αριθμός ερευνών που έχουν γίνει σε 

σχέση με άλλες ασθένειες ή σύνδρομα, σε κάποιες περιπτώσεις ελάχιστες ή καθόλου,  

στις οποίες εμφανίζεται έκπτωση στην νοητική ικανότητα των ατόμων. Σε πολλές 

έρευνες υπάρχουν μόνο αναφορές όσον αφορά στη συσχέτιση αγγειοαρχιτεκτονικής 

εγκεφάλου και γνωστικής ικανότητας, ενώ οι έρευνες που αναφέρονται στη σύνδεση 

αυτή ειδικά, είτε εστιάζουν στην διερεύνηση και τον εντοπισμό της 

αγγειοαρχιτεκτονικής του εγκεφάλου σε συγκεκριμένες δομές του (Viviani, 2016) 

χωρίς όμως να γίνεται αναφορά στο λειτουργικό αποτέλεσμα των ευρημάτων αυτών 

στη μνήμη και τη μάθηση,  είτε εστιάζουν σε συγκεκριμένη μορφή παθολογίας του 

νευρικού συστήματος, με ευρήματα που υποδεικνύουν την ευθεία σχέση που υπάρχει 

ανάμεσα στα αγγεία του εγκεφάλου και τη μνήμη (Fischer, et al., 1990), αφήνοντας 

όμως ερωτήματα όσο αφορά στον τρόπο και τον βαθμό με τον οποίο οι δομές και οι 

λειτουργίες του εγκεφάλου επηρεάζουν και επηρεάζονται από την 

αγγειοαρχιτεκτονική του. 

Το ερευνητικό αυτό κενό επιδιώκει να καλύψει η παρούσα εργασία, που σκοπό 

έχει, πέρα από το να παρουσιάσει τα ευρήματα των ανωτέρω ερευνών, να βρει 

στοιχεία που αποδεικνύουν τον τρόπο και τον βαθμό με τον οποίο οι δομές και οι 

λειτουργίες του εγκεφάλου επηρεάζουν και επηρεάζονται από το αγγειακό του 

σύστημα, ειδικά σε περιπτώσεις διαφόρων νευρολογικών και αναπτυξιακών 

διαταραχών, με την προσδοκία τα στοιχεία αυτά να συμβάλουν στην πιθανή 

βελτίωση ή και αποκατάσταση των ατόμων που τις βιώνουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΜΕΡΟΣ Α 

ΑΓΓΕΙΟΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ 

ΣΥΣΤΗΜΑ 

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέτει ένα ιδιαίτερα εκτεταμένο σύστημα κυκλοφορίας 

του αίματος, το οποίο ανακυκλώνεται διαρκώς και χωρίζεται σε δύο κύριες 

λειτουργίες: την άρδευση του αίματος στον εγκέφαλο από την καρδιά και την 

παροχέτευση του αίματος.  

Την άρδευση φροντίζουν οι αρτηρίες και τα αγγεία, με την οποία το αίμα 

μεταφέρει θρεπτικά συστατικά (βασικά οξυγόνο και γλυκόζη), ενώ την παροχέτευση 

οι φλέβες, που συνήθως περιλαμβάνουν, εκτός από το μη οξυγονωμένο αίμα, και τα 

μεταβολικά παραπροϊόντα της κυτταρικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Τα δύο μέρη 

του βασικού αυτού συστήματος, θα δούμε παρακάτω. 

Η λειτουργία ενός τόσο εκτεταμένου και πολύπλοκου δικτύου, προκύπτει γιατί ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος έχει υψηλές μεταβολικές ανάγκες, που του παρέχονται από το 

πυκνό αρτηριακό δίκτυο. Αν και αποτελεί μόλις το 2% του βάρους του ανθρώπινου 

σώματος, λαμβάνει το 20%  του αρτηριακού αίματος από την καρδιά, μεταβολίζει το 

20-25% του διαθέσιμου οξυγόνου και της γλυκόζης και παράγει το 20% της 

ενέργειας  του σώματος (Viviani 2016; Strominger, Demarest, Laemle 2012; 

Zlokovic, 2014). Η μέση ροή αίματος σε έναν υγιή εγκέφαλο είναι περίπου 

50ml/100gr νευρικού ιστού το λεπτό. Περίπου 800ml αίματος ρέουν στον εγκέφαλο 

στη διάρκεια ενός λεπτού της ώρας, εκ των οποίων τα 75ml υπάρχουν σε αυτόν κάθε 

στιγμή. Καθημερινά καταναλώνει περίπου 400 kcal, σε μία δίαιτα 2000 kcal και 

χρειάζονται περίπου 7 λεπτά, για μια σταγόνα αίματος να διαπεράσει τον εγκέφαλο 

από την έσω καρωτίδα μέχρι την έσω σφαγίτιδα φλέβα. Η αναγκαιότητα γι’ αυτή τη 

διαρκή ροή υπάρχει, γιατί ο εγκέφαλος μπορεί να αποθηκεύσει οξυγόνο και γλυκόζη, 

σε ποσότητες που κρατούν μόλις για 1 λεπτό, ενώ παίρνει την ενέργεια που 

χρειάζεται σχεδόν αποκλειστικά από τον αερόβιο μεταβολισμό της γλυκόζης, την 

οποία προσλαμβάνει από το αίμα. Σε περίπτωση διακοπής της παροχής αίματος για 8-
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10 δευτερόλεπτα, χάνονται οι αισθήσεις, ενώ η ανάγκη για αίμα είναι η ίδια, είτε 

βρισκόμαστε σε ανάπαυση, είτε κοιμόμαστε, σκεφτόμαστε ή ασκούμαστε 

(Strominger κ.α., 2012, σ. 72; Zlokovic, 2014).  

Οι νευρώνες του εγκεφάλου τροφοδοτούνται με ενέργεια και οξυγόνο από τις 

αρτηρίες και τα αγγεία και η στέρηση του οξυγόνου για μερικά μόνο λεπτά, είναι 

αρκετή για να τους νεκρώσει, καθώς οι ίδιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα 

τέτοιο «χρέος» οξυγόνου. Οι νευρώνες, σε αντίθεση με τους μύες και άλλα κύτταρα, 

δεν μπορούν να επιβιώσουν αναερόβια. Έτσι για παράδειγμα, σε μια καρδιακή 

προσβολή ή σε πιθανή ασφυξία, πρώτος πεθαίνει ο εγκέφαλος. Μόνο στην περίπτωση 

που ξεκινήσει ξανά η παροχέτευση οξυγόνου σε αυτόν εντός λίγων λεπτών, θα 

μπορέσει ο εγκέφαλος να ανακτήσει την λειτουργικότητά του.  

Σύμφωνα με τους Kimbrough, Robel, Roberson & Sontheimer (2015), η διαρκής 

ροή αίματος σχετίζεται με την δραστηριότητα των νευρώνων, καθώς κατά την 

εγκεφαλική δραστηριότητα, η ανάγκη του εγκεφάλου για γλυκόζη σε συγκεκριμένες 

περιοχές του, αυξάνεται ακόμη περισσότερο και την ενεργειακή αυτή ανάγκη έρχεται 

να καλύψει η εγκεφαλική ροή του αίματος στις περιοχές που υπάρχει ανάγκη. Για την 

παραπάνω λειτουργία συνεργάζονται σαν ένα σύστημα τα νευρογλοιακά κύτταρα, οι 

νευρώνες και τα αγγειακά κύτταρα, και το σύστημα αυτό ονομάζεται 

(νευρο)γλοιοαγγειακή μονάδα (gliovascular unit – GVU). Η διαδικασία αυτή 

ονομάζεται λειτουργική υπεραιμία ή νευροαγγειακή σύζευξη (neurovascular 

coupling) και ρυθμίζεται από την γλοιοαγγειακή μονάδα. Τα αστροκύτταρα, 

νευρογλοιακά κύτταρα του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού, μεσολαβούν σ’ αυτή 

τη λειτουργική υπεραιμία, καθώς οι ποδίσκοι και οι προεκτάσεις των κυττάρων 

αυτών περιβάλλουν τόσο τα εγκεφαλικά αγγεία όσο και τις συνάψεις των νευρώνων, 

με αποτέλεσμα τα αστροκύτταρα να αντιδρούν στην νευρωνική δραστηριότητα με 

ενδοκυττάρια αύξηση των ιόντων ασβεστίου, τα οποία προκαλούν την έκκριση 

αγγειοδραστικών παραγόντων στην νευρογλοιοαγγειακή μονάδα και τα λεία μυϊκά 

κύτταρα των αγγείων ή τα περικύτταρα, ρυθμίζοντας έτσι την διάμετρο των αγγείων.  

Συνεπώς τα αστροκύτταρα είναι σημαντικά για την ροή του αίματος στον 

εγκέφαλο και σύμφωνα με τους Peterson, Zargarian, Peterson, Goh κ.α. (2018), είναι 

επίσης ζωτικής σημασίας για τον μεταβολισμό της λευκής ουσίας. Έχουν ακόμη 

υποστηρικτικό ρόλο στον πολλαπλασιασμό και την διαφοροποίηση των πρόδρομων 

κυττάρων των ολιγοδενδροκυττάρων , την παραγωγή της μυελίνης και τον 

σχηματισμό του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Παραλαμβάνουν το κάλιο και το 



γλουταμινικό οξύ του μεσοκυττάριου υγρού για την ρύθμιση της υψηλής συχνότητας 

πυροδότηση των νευρώνων. Αν και δεν διεγείρονται ηλεκτρικά, σχηματίζουν ένα 

μεγάλο δίκτυο αστροκυτταρικής σηματοδότησης μέσα από τις χασματοσυνδέσεις, το 

οποίο διαδίδει κύματα ιόντων ασβεστίου και ΑΤΡ σε μεγάλες αποστάσεις. Για τους 

λόγους αυτούς οι επιστήμονες θεωρούν ότι τα αστροκύτταρα παίζουν έναν πολύ 

σημαντικό ρόλο στην μάθηση, τη μνήμη και τη ευφυία, ενώ γενετικές μεταλλάξεις 

που επηρεάζουν τη λειτουργικότητά τους μπορούν να προκαλέσουν φαινοτύπους 

παρόμοιους με τον αυτισμό, νοητική αναπηρία και κρίσεις επιληψίας.  

Τα ολιγοδενδροκύτταρα από την άλλη, αποτελούν περίπου το 10-15% των 

νευρογλοιακών κυττάρων στον εγκέφαλο, ελλυτρώνουν τους άξονες της λευκής 

ουσίας και η παθολογική τους λειτουργία μπορεί να αλλάξει πρωτίστως την 

μυελίνωση και δευτερευόντως τον μεταβολισμό της λευκής ουσίας και την αιμάτωση 

του εγκεφάλου. Πρώιμες ανωμαλίες στα ολιγοδενδροκύτταρα μπορούν να 

μεταβάλλουν στον μεταβολισμό της λευκής ουσίας και την ροή του αίματος.  

Οι ίδιοι επιστήμονες, βρήκαν ότι υπάρχει σημαντική αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στην τοπική εγκεφαλική ροή του αίματος (regional cerebral blood flow) και τον 

δείκτη ευφυίας, καθώς στη έρευνα που έκαναν, όσο υψηλότερος ήταν ο δείκτης 

ευφυίας των ατόμων της ομάδας ελέγχου, τόσο πιο σημαντική ήταν η μείωση της 

τοπικής εγκεφαλικής ροής του αίματος, ένα εύρημα που συμφωνεί με την υπόθεση 

της νευρωνικής αποδοτικότητας της ευφυίας (neuronal efficiency hypothesis of 

intelligence), σύμφωνα με την οποία τα άτομα με ανώτερη ευφυία επεξεργάζονται τις 

πληροφορίες περισσότερο αποδοτικά, δαπανώντας την λιγότερη δυνατή ενέργεια για 

να εκτελέσουν μια εργασία. Κατ’ επέκταση, αυτή η μέγιστη αποδοτικότητα του 

εγκεφάλου είναι παρούσα, ακόμα και όταν ο εγκέφαλος βρίσκεται σε κατάσταση 

ηρεμίας και δεν είναι δεσμευμένος κάνοντας κάποια εργασία, γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί είτε στην πολύ καλή συνδεσιμότητα μεταξύ νευρώνων, είτε στην διατήρηση 

των δυναμικών ηρεμίας, είτε στην μυελίνωση ή σε άλλους, άγνωστους μέχρι τώρα 

παράγοντες. 

Δεδομένου ότι όλες οι παραπάνω λειτουργίες των νευρώνων που σχετίζονται με 

την ανθρώπινη ευφυία, σχετίζονται αντίστοιχα με την υποαιμάτωση ή την 

υπεραιμάτωση που ανιχνεύονται στα νευρωνικά δίκτυα και τις εγκεφαλικές δομές, 

είναι απαραίτητο να εξετάσουμε κατά πόσο η διατάραξη των αγγειακών δομών του 

εγκεφάλου μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητά του. Για τον λόγο αυτό θα 

παρουσιάσουμε την αρχιτεκτονική διάταξη του, ξεκινώντας από την βασική του 

μονάδα, τα αγγεία, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στις μεγαλύτερες δομές του 
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που τελικά τροφοδοτούν τον εγκέφαλο με τα απαραίτητα συστατικά της επιβίωσής 

του. 

 

1.2 ΒΑΣΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η εγκεφαλική λειτουργία έχει αυξημένη ανάγκη για 

γλυκόζη, οξυγόνο και λοιπούς παράγοντες, οι οποίοι διοχετεύονται στις διάφορες 

περιοχές και τις δομές του με το αίμα μέσω του αγγειακού συστήματος, ενώ 

«απόβλητα» της φυσιολογικής λειτουργίας και των διεργασιών του εγκεφάλου, 

παροχετεύονται από το φλεβικό σύστημα στο λεμφικό σύστημα. Εδώ θα δούμε τις 

βασικές δομές του κυκλοφορικού συστήματος, το οποίο διοχετεύει αίμα στους 

νευρώνες.  

1.2.1. ΑΡΤΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΛΕΒΕΣ 

Τα αιμοφόρα αγγεία είναι τριών ειδών: οι αρτηρίες (μεγαλύτερες αυτών είναι η 

αορτή της καρδιάς και η πνευμονική αρτηρία) και τα μικρότερα σε διάμετρο 

αρτηρίδια, τα οποία μεταφέρουν αίμα από την καρδιά προς την περιφέρεια. 

Υπάρχουν επίσης οι φλέβες και τα φλεβίδια που κάνουν επαναφορά του αίματος στην 

καρδιά, και τα τριχοειδή αγγεία, τα οποία είναι μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία 

ανάμεσα στις αρτηρίες και τις φλέβες και κατανέμουν αίμα πλούσιο σε οξυγόνο και 

θρεπτικά συστατικά στο σώμα (Johns Hopkins Medicine, χ.χ.). 

 

1.2.1. α) Αρτηρίες 

Οι αρτηρίες διαθέτουν παχύτερο τοίχωμα αλλά μικρότερη διάμετρο αυλού από τις 

φλέβες. Περιβάλλονται από λεία μυϊκά κύτταρα, χάρη στα οποία μπορούν να 

συστέλλονται και να διαστέλλονται κατά την καρδιακή λειτουργία και οι 

διακλαδώσεις τους αποτελούν τα αρτηρίδια. Το αίμα μεταφέρεται στις αρτηρίες από 

την καρδιά, οι οποίες διαστέλλονται από την πίεση του αίματος που εισέρχεται, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται ο σφυγμός. 

Το αρτηριακό τοίχωμα αποτελείται από ελαστίνη, κολλαγόνο και λεία μυϊκά 

κύτταρα, ενσωματωμένα σε μεσοκυττάρια ουσία βλεννοπολυσακχαρίτη 

(mucopolysaccharide ground substance). Ο έσω χιτώνας (tunica intima) είναι το 

εσώτατο στρώμα των αρτηριών, που αποτελείται από ένα λεπτό στρώμα (⁓ 0,5-1 μm) 

ενδοθηλιακών κυττάρων, συνδετικού ιστού και βασικής μεμβράνης. Το επόμενο 



στρώμα είναι ο πυκνός μέσος χιτώνας (tunica media), που χωρίζεται από τον έσω 

χιτώνα, με ένα εξέχον στρώμα ελαστικού ιστού, τον έσω υμένα (internal lamina), που 

περιέχει ελαστίνη, λεία μυϊκά κύτταρα και κολλαγόνο. Η διαφορά στην δομή τους, 

διαχωρίζει τις αρτηρίες σε ελαστικές (elastic) και σε μυϊκές (muscular). Όλα τα 

αγγεία έχουν ενδοθήλιο, περιλαμβανομένων και των τριχοειδών αγγείων. Το εξώτερο 

στρώμα είναι ο εξωτερικός χιτώνας (adventitia) που αποτελείται κυρίως από 

άκαμπτες ίνες κολλαγόνου (Li, 2004, σ. 14-20). Τα ενδοθηλιακά κύτταρα παίζουν 

έναν πολύ σημαντικό ρόλο στα εγκεφαλικά μεταφορικά συστήματα, διευκολύνοντας 

την παράδοση γλυκόζης και αμινοξέων στον εγκέφαλο, και συμβάλλοντας στην 

απομάκρυνση τοξικών μεταβολικών παραγόντων από αυτόν στο αίμα. Συνεπώς, η 

δυσλειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων και η πιθανή διάρρηξη του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού, όπως συμβαίνει στα αγγεία των ατόμων που πάσχουν 

από Alzheimer, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στο μεταφορικό σύστημα 

του εγκεφάλου (Baloyannis, 2015). 

 

1.2.1. β) Οι φλέβες 

Οι φλέβες, σε αντίθεση με τις αρτηρίες, έχουν πολύ λεπτότερο τοίχωμα και 

λιγότερη ελαστίνη από τις αρτηρίες, χαμηλές πιέσεις διαστολής και αναδιπλώνονται 

ακόμα και υπό φυσιολογικές συνθήκες αρτηριακής πίεσης. Ο αριθμός των φλεβών 

είναι μεγαλύτερος από αυτόν τον αρτηριών και γι’ αυτό το φλεβικό σύστημα έχει 

μεγαλύτερη διατομεακή περιοχή, κάτι που οδηγεί σε μεγαλύτερο διαθέσιμο όγκο για 

την αποθήκευση του αίματος, γι’ αυτό και το φλεβικό σύστημα είναι γνωστό ως 

ταμιευτήρας αίματος χαμηλής πίεσης. Υπό φυσιολογικές συνθήκες το φλεβικό 

σύστημα περιέχει το 75% περίπου του συνολικού όγκου αίματος της συστηματικής 

κυκλοφορίας, το αρτηριακό σύστημα περιέχει περίπου το 15% και τα τριχοειδή 

αγγεία το υπόλοιπο 10%. 

Εξ αιτίας των λεπτότερων τοιχωμάτων και της λιγότερης ελαστίνης των 

τοιχωμάτων τους, οι φλέβες έχουν μεγαλύτερη ευενδοτότητα - διατατότητα. Ωστόσο, 

η χαμηλή τους λειτουργική πίεση και η ικανότητά τους να αναδιπλώνονται, τους 

επιτρέπουν να αυξάνουν τον όγκο τους πολλές φορές, ύστερα από μια μικρή αύξηση 

της διαστολικής πίεσης. 

Οι φλέβες διαθέτουν επίσης βαλβίδες που επιτρέπουν στη ροή του αίματος να έχει 

μία κατεύθυνση, αποτρέποντας έτσι την αναδρομή της ροής του αίματος στους ιστούς 

εξ αιτίας της υψηλής υδροστατικής πίεσης. 
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1.2.1. γ) Τριχοειδή αγγεία 

Η ανταλλαγή των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών και των αέριων στοιχείων 

στον εγκέφαλο, συμβαίνει στο επίπεδο των τριχοειδών αγγείων. Τα μικροσκοπικά 

αυτά αγγεία είναι εξαιρετικής σημασίας για την διατήρηση ενός διαρκώς 

ισορροπημένου περιβάλλοντος. Τα τριχοειδή αγγεία και τα αρτηρίδια είναι γνωστά 

ως αγγεία συναλλαγής, όπου η ανταλλαγή ανάμεσα στο περιεχόμενό τους και τον 

μεσοκυττάριο χώρο γίνεται μέσω των τοιχωμάτων τους. Η εσωτερική διάμετρος των 

τριχοειδών αγγείων είναι περίπου 7μm, όσο περίπου η περίμετρος ενός ερυθρού 

αιμοσφαιρίου. Τα αρτηρίδια διαθέτουν κλάδους, οι μεγαλύτεροι από τους οποίους 

ονομάζονται μετα-αρτηρίδια, τα οποία οδηγούν στα τριχοειδή αγγεία μέσω 

προτριχοειδών σφιγκτήρων (precapillary sphincter). Τριχοειδή αγγεία 

συγκεντρώνονται για να σχηματίσουν μικρά φλεβίδια, τα οποία με τη σειρά τους θα 

γίνουν φλεβίδια συλλογής. Μπορεί να υπάρχουν αγγεία που να πηγαίνουν κατ’ 

ευθείαν από τα μετα-αρτηρίδια στα φλεβίδια, χωρίς να προμηθεύουν το στρώμα των 

τριχοειδών αγγείων. Αυτά τα αγγεία σχηματίζουν την αρτηριοφλεβική επικοινωνία ή 

αρτηριοφλεβικά σημεία διαφυγής (arteriovenous shunts) που ονομάζονται 

αρτηριοφλεβικά τριχοειδή αγγεία. Τόσο τα τριχοειδή αγγεία όσο και τα φλεβίδια, 

έχουν πολύ λεπτό τοίχωμα, ενώ τα τριχοειδή αγγεία δεν διαθέτουν λεία μυϊκά 

κύτταρα και έχουν μόνο ένα στρώμα ενδοθηλίου. Τα λεία μυϊκά κύτταρα και ο 

ελαστικός ιστός υπάρχουν σε μεγαλύτερη ποσότητα στα αγγεία με αγγειοδραστικές 

ιδιότητες, όπως οι αρτηρίες και τα αρτηρίδια. Τα τριχοειδή αγγεία παρακάμπτουν οι 

αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις, οι οποίες ελέγχουν τη ροή του αίματος (Li, 2004, σ. 

10-24).  

Τα φυσιολογικά αιμοφόρα αγγεία παρουσιάζουν ροή εντός του αυλού τους, με την 

μεγαλύτερη ταχύτητά τους να αναπτύσσεται κατά μήκος του κεντρικού τους άξονα. 

Τα ερυθρά αιμοσφαίρα τείνουν να κινούνται προς το κέντρο του αγγείου, που  

παρατηρείται και η μέγιστη ροή. Στα τριχοειδή αγγεία, που μετράνε 7μm ή και 

λιγότερο, τα ερυθρά αιμοσφαίρια παίρνουν το σχήμα της σφαίρας του πιστολιού, έτσι 

ώστε να ρέουν μέσα στους αυλούς των αγγείων που είναι μικρότερα από την 

διάμετρό τους. 



 

Εικόνα 1. Rushmer (όπως αναφέρεται στον Li, 2004): Η σχετική μορφή του περιεχομένου του 

ενδοθηλίου, ελαστικών και ινωδών ιστών και λείων μυϊκών κυττάρων στα διάφορα αγγεία. Οι μεγάλες 

αρτηρίες έχουν περισσότερο ελαστικούς και ινώδεις ιστούς και οι μικρότερες αρτηρίες έχουν 

περισσότερα λεία μυϊκά κύτταρα στον μέσο υμένα (tunica media). 

 

 

Εικόνα 2. (Υπουργείο Παιδείας Έρευνα και Θρησκευμάτων, 1999): Δομή αιμοφόρων αγγείων. 
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Εικόνα 3. (Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, 1999): Διαφορές στη δομή των 

αιμοφόρων αγγείων. Αριστερά: Α: Τομή αρτηρίας, Β: Τομή φλέβας. Δεξιά: τα 3 είδη των αιμοφόρων 

αγγείων. 

 

Κατά μήκος του τείχους των τριχοειδών αγγείων ή κάθε άλλου είδους αγγείου, ένα 

περιοριστικό λεπτό στρώμα υγρού, που αποκαλείται ακυτταρική στιβάδα (cell free 

layer), η οποία έχει κατά προσέγγιση μηδενική ταχύτητα ροής, εξυπηρετεί ως 

«θάλαμος διοδίων» για τα θρεπτικά μόρια που παραδίδονται από το πλάσμα της 

κυκλοφορίας του αίματος. Ο χρόνος που τα θρεπτικά στοιχεία παραμένουν σε αυτή 

τη στιβάδα αποκαλείται «χρόνος διαμονής», συνήθως ένα κλάσμα ενός ή λίγων 

δευτερολέπτων. Γλυκόζη, οξυγόνο, πρωτεΐνες, αμινοξέα και άλλα θρεπτικά 

συστατικά που είναι απαραίτητα για την διατήρηση της νευρογλοιακής ομοιόστασης, 

πρέπει να παραμείνουν σε αυτή την ακυτταρική στιβάδα πριν εισέλθουν στη στιβάδα 

των ενδοθηλιακών κυττάρων του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Κάθε κατάσταση, η 

οποία διαταράσσει την ακυτταρική στιβάδα ή την ικανότητα των θρεπτικών 

συστατικών να την φτάσουν με ασφάλεια, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη 

νευρογλοιακή ισορροπία του εγκεφάλου. 

Σύμφωνα με τους νόμους της υγροδυναμικής, όταν ο αυλός ενός κυλίνδρου, όπως 

είναι τα τριχοειδή αγγεία, διαταράσσεται, πιέζεται ή διατρυπάται με σταθερά εμπόδια 

στα τοιχώματά του, η ροή στον αυλό θα διαταραχθεί. Από την άποψη της ροής του 

αίματος, αυτό σημαίνει ότι θα προκύψει μια περισσότερο ταραγμένη ροή στον αυλό 



παρά ελεγχόμενη. Το αποτέλεσμα της διαταραγμένης ροής του αίματος είναι να 

δημιουργούνται δίνες – στρόβιλοι που αυξάνουν την τριβή στο τοίχωμα του αγγείου 

και δημιουργούν αυξημένη αντίσταση στα θρεπτικά μόρια που κινούνται μέσα από το 

αγγείο. Το αποτέλεσμα είναι, τα θρεπτικά συστατικά να αντιμετωπίζουν τρία άμεσα 

προβλήματα πριν φτάσουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό: μπορεί να παρασυρθούν 

μακριά από την ακυτταρική στιβάδα εξ αιτίας της αντίστροφης ροής που προκαλούν 

οι αναταραγμένες δίνες, μπορεί να αποτραπούν από το να φτάσουν στην ακυτταρική 

στιβάδα εξ αιτίας της τυχαίας κίνησης της διαταραγμένης ροής που προκαλούν οι 

δομικές δυσμορφίες των τριχοειδών αγγείων, ή να επιβραδυνθούν εξ αιτίας της 

αυξημένης αντίστασης που προκαλείται από την απόφραξη του αγγειακού τείχους ή 

την στένωση του αυλού του αγγείου. Αυτές οι αλλαγές στην αιμοδυναμική, μπορούν 

να έχουν άμεσες ή καθυστερημένες συνέπειες στον μεταβολισμό του εγκεφαλικού 

ιστού και την επικείμενη νευρωνογλοιακή επιβίωση. (De La Torre, 2006).  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η καλή κατάσταση της δομής των αγγείων και 

των φλεβών, αλλά και η ευρύτερη διάταξή τους από άποψη αρχιτεκτονικής, είναι 

ζωτικής σημασίας για την ομαλή μεταφορά του αίματος και την διατήρηση της 

ομοιόστασης και της καλής λειτουργίας του εγκεφάλου. 

Στη συνέχεια παραθέτουμε την κατανομή των αρτηριών και των φλεβών στον 

εγκέφαλο, οι οποίες μεταφέρουν αίμα από την καρδιά. Επειδή αναφερόμαστε 

αποκλειστικά στο αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου και την αρχιτεκτονική του, η 

περιγραφή της αορτής, των αρτηριών και των αγγείων της καρδιάς παραλείπονται. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ 

2.1. ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, οι αρτηρίες και τα αγγεία τροφοδοτούν με αίμα τον 

εγκέφαλο και τις μήνιγγες. Την τροφοδοσία κάνουν οι κλάδοι που εκφύονται από την 

αορτή. Ο βραχιοκεφαλικός κλάδος (ή ανώνυμη αρτηρία/innominate artery), 

διακλαδίζεται πίσω από την δεξιά στερνοκλειδική άρθρωση στην δεξιά κοινή 

καρωτίδα αρτηρία (common carotid artery/CCA) και στην δεξιά υποκλείδια αρτηρία 

(subclavian artery) που τροφοδοτεί το χέρι. Οι επόμενοι αορτικοί κλάδοι είναι η 

αριστερή κοινή καρωτίδα αρτηρία και η αριστερή υποκλείδια αρτηρία, που εκφύονται 

απ‘ ευθείας από το αορτικό τόξο. Οι σπονδυλικές αρτηρίες είναι κλάδοι που ξεκινούν 

στην αρχή των υποκλείδιων αρτηριών, μία σε κάθε πλευρά. Έτσι ουσιαστικά, το αίμα 
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ανέρχεται στον εγκέφαλο από τις δύο κύριες αρτηρίες οι οποίες βρίσκονται σε ζεύγη: 

τις δύο καρωτίδες αρτηρίες και τις δύο σπονδυλικές αρτηρίες (Strominger, Demarest, 

Laemle, 2012, σ. 200; Netter, 2013, σ. 74). 

Από το σύστημα των έσω καρωτίδων και των σπονδυλικών αρτηριών, η 

κυκλοφορία του αίματος στις έσω καρωτίδες τροφοδοτεί τα πρόσθια, αλλά κυρίως τα 

πλάγια τμήματα των εγκεφαλικών ημισφαιρίων, ενώ η σπονδυλοβασική (οπίσθια) 

κυκλοφορία τροφοδοτεί το εγκεφαλικό στέλεχος, την παρεγκεφαλίδα και το οπίσθιο 

μέρος των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Περίπου το 40% της εγκεφαλικής ροής του 

αίματος περνά μέσα από κάθε έσω καρωτίδα αρτηρία και το 20% από το 

σπονδυλοβασικό σύστημα αρτηριών (Netter, 2013, σ. 201). 

 

2.1.1. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

Σύμφωνα με τον Schäberle (2005, σ. 218), οι σπονδυλικές αρτηρίες εμφανίζονται  

από τις ομόπλευρες υποκλείδιες αρτηρίες στο ύψος του 6ου αυχενικού σπονδύλου και 

περνούν από το εγκάρσιο τρήμα των αντίστοιχων σπονδύλων, παίρνοντας έτσι μια 

πορεία προς τη βάση του κρανίου. Οι Strominger κ.α. (2012, σ. 75) αναφέρουν ότι, το 

ζεύγος των σπονδυλικών αρτηριών εισχωρεί στην κρανιακή κοιλότητα από το μείζον 

ή ινιακό τρήμα και τοποθετείται πρόσθια και έξω του προμήκη μυελού. Στο ύψος της 

οπίσθιας γεφυρικής αύλακας ή γεφυροπρομηκικής συμβολής, οι δύο σπονδυλικές 

αρτηρίες ενώνονται για να σχηματίσουν την βασική αρτηρία η οποία συνεχίζει στον 

μέσο εγκέφαλο και στη συνέχεια διακλαδίζεται για να σχηματίσει το ζεύγος των 

οπίσθιων εγκεφαλικών αρτηριών. Από την αυχενική μοίρα των σπονδυλικών 

αρτηριών εκφύονται πολλοί άλλοι μυϊκοί και σπονδυλικοί ριζικοί κλάδοι. Οι 

σπονδυλικοί κλάδοι διαπερνούν το μεσοσπονδύλιο τρήμα και εισέρχονται στο κανάλι 

των σπονδύλων για να τροφοδοτήσουν την αυχενική μοίρα του νωτιαίου μυελού, 

καθώς και το περιόστεο και τα σώματα των δύο αυχενικών σπονδύλων. Οι κλάδοι 

των σπονδυλικών και των βασικών αρτηριών τροφοδοτούν τον προμήκη μυελό, τη 

γέφυρα, την παρεγκεφαλίδα, τον μέσο εγκέφαλο και τον ουραίο διάμεσο εγκέφαλο 

(Netter, 2010, σ. 200; Strominger κ.α. σ. 75).  Κάθε μία από τις οπίσθιες εγκεφαλικές 

αρτηρίες τροφοδοτεί μέρος του ουραίου διάμεσου εγκεφάλου, το εσωτερικό και τα 

πλάγια του ινιακού λοβού, περιλαμβανομένης και της περιοχής 17, δηλαδή του 

πρωτοταγούς οπτικού φλοιού και τον κάτω και πίσω κροταφικό λοβό. Οι κλάδοι των 



σπονδυλικών και της βασικής αρτηρίας που τροφοδοτούν το μέσο τμήμα του 

εγκεφαλικού στελέχους στο μεσοβελιαίο (τοξοειδές) επίπεδο, ονομάζονται 

παράμεσες αρτηρίες (πρόσθια σπονδυλική αρτηρία, παράμεσοι κλάδοι της βασικής 

αρτηρίας). Οι αρτηρίες που τροφοδοτούν την πρόσθια έξω περιοχή του εγκεφαλικού 

στελέχους ονομάζονται βραχείες περισπώμενες αρτηρίες (κλάδοι της σπονδυλικής 

αρτηρίας, βραχείς περισπώμενοι γεφυρικοί κλάδοι της βασικής αρτηρίας) και τέλος, 

οι κλάδοι που τροφοδοτούν την οπίσθια έξω και την οπίσθια περιοχή του 

εγκεφαλικού στελέχους και της παρεγκεφαλίδας είναι οι μακριοί περισπώμενοι 

κλάδοι (πρόσθια νωτιαία αρτηρία, οπίσθια κάτω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, πρόσθια 

άνω παρεγκεφαλιδική αρτηρία, άνω παρεγκεφαλιδική αρτηρία).  

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι δύο σπονδυλικές αρτηρίες διαφέρουν ως προς την 

διάμετρό τους και μπορεί να παρουσιάσουν μονόπλευρη υποπλασία ή απλασία, η 

οποία εξισορροπείται από ετερόπλευρη υπερτροφία. Τυπικά η αριστερή σπονδυλική 

αρτηρία η οποία αναδύεται απ’ ευθείας από το αορτικό τόξο, έχει μεγαλύτερη 

διάμετρο (Schäberle, 2005, σ. 218). 

 

 

Εικόνα 4: Strominger κ.α. (2012), σ. 74. Η κύρια αρτηριακή τροφοδότηση του εγκεφάλου. 

Διακρίνεται ο κύκλος του Willis,ο οποίος περιλαμβάνει την άνω αναστομωτική α., τις δύο άνω 

εγκεφαλικές α., τις έσω καρωτίδες, την οπίσθια αναστομωτική α. και τις δύο οπίσθιες εγκεφαλικές α. 
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Εικόνα 5. Netter (2013), σ. 200: Αρτηριακή τροφοδότηση εγκεφάλου. Κύριες αρτηρίες και οι 

κλάδοι τους (πλάγια όψη). 

 

2.1.2 ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΚΑΡΩΤΙΔΕΣ 

Σε πάνω από το 70% των ατόμων, η αριστερή κοινή καρωτίδα έρχεται απ’ ευθείας 

από το αορτικό τόξο και πριν από τη ρίζα της υποκλείδιας αρτηρίας. Η δεξιά κοινή 

καρωτίδα αρτηρία προέρχεται από την ανώνυμη αρτηρία (βραχιοκεφαλικό στέλεχος), 

που παρουσιάζεται από το αορτικό τόξο και επιπλέον από αυτήν αναδύεται η 

υποκλείδιος αρτηρία. Η δεξιά πλευρά της ανώνυμης αρτηρίας έχει μήκος περίπου 4-5 

cm, διασχίζει από κάτω την βραχιοκεφαλική φλέβα και πίσω από την στερνοκλειδική 

άρθρωση, χωρίζεται στην δεξιά υποκλείδιο αρτηρία και την δεξιά κοινή καρωτίδα. Οι 

δύο κοινές καρωτίδες αρτηρίες πορεύονται μαζί με το πνευμονογαστρικό νεύρο και 

την έσω σφαγίτιδα φλέβα, η οποία διατρέχει πρόσθια-έξω τις καρωτίδες. Στη 

συνέχεια, οι καρωτίδες αυτές διακλαδίζονται στο ύψος του 4ου – 5ου αυχενικού 



σπονδύλου, ωστόσο η θέση της διακλάδωσης αυτής ποικίλει. Η έξω καρωτίδα 

αρτηρία αναδύεται από την πρόσθια έξω περιοχή της έσω καρωτίδας και μόλις στο 

10% των περιπτώσεων μπορεί να εμφανιστεί πλάγια ή οπίσθια έξω.  

Τυπικά η μεγάλη έσω καρωτίδα αναδύεται στην οπίσθια έξω περιοχή, έχει ένα 

πεπλατυσμένο μέρος στην βάση της που ονομάζεται καρωτιδικός βολβός και σε 

αντίθεση με την έξω καρωτίδα, δεν δίνει κλάδους στην εξωκρανιακή της διαδρομή. 

Με την πάροδο της ηλικίας, οι έσω καρωτίδες επιμηκύνονται, κάτι που σχετίζεται με 

την εμφάνιση αναδιπλώσεων (90ο  γωνία μεταξύ εφαπτόμενων τμημάτων) και 

συσπειρώσεων (βρόχοι 360ο), πιθανόν λόγω εμφάνισης της υπέρτασης, η οποία 

προδιαθέτει γι’ αυτού του είδους την επιμήκυνση. Η συσπείρωση και ο βρόχος στις 

έσω καρωτίδες πιθανόν να οφείλεται στην έλλειψη χώρου στα σημεία σύνδεσης 

ανάμεσα στην διακλάδωση των καρωτίδων και της βάσης του κρανίου. Σε σπάνιες 

περιπτώσεις, έντονες αναδιπλώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αιμοδυναμικά 

σημαντική στένωση. (Schäberle, 2005, σ. 218).  
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Εικόνα 6: Schäberle (2005), σ. 218. (a) σχηματική αναπαράσταση των αρτηριών που τροφοδοτούν 

τον εγκέφαλο, (b) εκδοχές της έσω καρωτίδας αρτηρίας λόγω της επιμήκυνσής της (εδώ απεικονίζεται 

η αριστερή αρτηρία). Α: αρτηρία σχήματος C, B: αρτηρία σχήματος S, C: σπειροειδής μορφή, D: 

διπλά σπειροειδής μορφή, Ε: αναδίπλωση, F: διπλή αναδίπλωση. 

 

2.1.2. α) ΚΛΑΔΟΙ ΕΞΩ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 

Από τις έξω καρωτίδες ξεκινούν πολλοί κλάδοι, οι οποίοι τροφοδοτούν το 

πρόσωπο και τον λαιμό, τους οποίους δεν θα αναφέρουμε καθώς δεν αφορούν την 

παρούσα εργασία. Θα αναφέρουμε όμως ότι οι κλάδοι αυτοί μπορούν να παρέχουν 

παράπλευρη αιμάτωση στο σύστημα των έσω καρωτίδων αρτηριών σε περίπτωση 

απόφραξής τους (Netter, 2013, σ. 201). 

 

2.1.2. β) ΚΛΑΔΟΙ ΕΣΩ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ 

Όσον αφορά τις έσω καρωτίδες, κάθε έσω καρωτίδα αρτηρία διαπερνά τον 

σηραγγώδη κόλπο σαν σιφώνιο σχήματος S της καρωτίδας. Αυτή στη συνέχεια 

διακλαδίζεται στο επίπεδο και πλευρικά του οπτικού χιάσματος σε δύο τελικούς 

κλάδους: 1) την πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία, που τροφοδοτεί την κογχική και 

εσωτερική περιοχή του μετωπιαίου λοβού, και την εσωτερική περιοχή του 

βρεγματικού λοβού, και 2) την μέση εγκεφαλική αρτηρία που περνά πλάγια από την 

πλάγια σχισμή ανάμεσα στον κροταφικό λοβό και τη νήσο Reil, και χωρίζεται σε μια 

σειρά κλάδων που τροφοδοτούν τις εξωτερικές περιοχές της κογχικών ελίκων  και 



των λοβών μετωπιαίου, βρεγματικού και κροταφικού. Περιφερειακοί κλάδοι των 

μέσων εγκεφαλικών αρτηριών αναστομώνονται στην πλάγια επιφάνεια του 

εγκεφάλου με περιφερειακούς κλάδους των πρόσθιων και των οπίσθιων εγκεφαλικών 

αρτηριών. Κλάδοι της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και των χοριοειδών αρτηριών 

διεισδύουν στον εγκέφαλο για να τροφοδοτήσουν τα βασικά γάγγλια, το μεγαλύτερο 

μέρος του διάμεσου εγκεφάλου (διεγκεφάλου), την έσω κάψα και τις παρακείμενες 

δομές. Αυτοί οι κεντρικοί ή γαγγλιονικοί κλάδοι (π.χ. διατιτρώσες - γαγγλιονικές 

αρτηρίες) και οι χοριοειδείς αρτηρίες ποικίλουν στην έκτασή τους και στις 

αναστομωτικές τους συνδέσεις. Άλλοι κλάδοι των έσω καρωτίδων αρτηριών 

περιλαμβάνουν την οφθαλμική αρτηρία (στην κόγχη), την πρόσθια χοριοειδή αρτηρία 

(στις τοξοειδείς δομές τις παρακείμενες στην χοριοειδή σχισμή) και την οπίσθια 

αναστομωτική αρτηρία που συναντά την οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία (Strominger, 

2012, σ. 75-76). Στην ανατομία του Netter (2013, σ. 200) αναφέρονται οι εξής κλάδοι 

των έσω καρωτίδων: η καρωτιδοτυμπανική (caroticotympanic) αρτηρία που 

τροφοδοτεί την τυμπανική κοιλότητα και την αρτηρία του πτερυγοειδούς πόρου 

(artery of the pterygoid canal), η οποία τροφοδοτεί τον φάρυγγα και την τυμπανική 

κοιλότητα. Το σηραγγώδες τμήμα (cavernous segment)  των καρωτίδων δίνει το 

μηνιγγικο-υποφυσικό στέλεχος που τροφοδοτεί τους κλάδους της υπόφυσης, τις 

μήνιγγες και την πρόσθια μηνιγγική αρτηρία. Μετά που η έσω καρωτίδα φεύγει από 

τον σηραγγώδη κόλπο, σχηματίζει την οφθαλμική αρτηρία, η οποία περνά μέσα από 

το οπτικό κανάλι ακριβώς κάτω και πλευρικά από το οπτικό νεύρο. 

Οι έσω καρωτίδες διαπερνούν την σκληρή μήνιγγα σχηματίζοντας το 

υπερκλινοειδές τμήμα (supraclinoid segment) και ανεβαίνουν οπίσθια και πλευρικά 

περνώντας ανάμεσα από τα οφθαλμοκινητικά και οπτικά νεύρα. Οι κλάδοι της εγγύς 

υπερκλινοειδούς περιοχής είναι η πρόσθια χοριοειδής (anterior choroidal) αρτηρία, η 

άνω υποφυσιακή (superior hypophysial) αρτηρία, και η οπίσθια αναστομωτική 

(posterior communicating) αρτηρία. Η κατάληξη των ενδοκρανιακών έσω καρωτίδων 

είναι η διακλάδωση στις πρόσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες, που διατρέχουν τον 

εγκέφαλο στο μέσον και τις μέσες εγκεφαλικές αρτηρίες, που διατρέχουν τον 

εγκέφαλο πλευρικά.  

Η καλή κατάσταση των καρωτίδων αρτηριών είναι τέτοιας σημασίας για την 

ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου, ώστε πιθανή βλάβη ή ανατομικά προβλήματα 

γίνονται αιτία για σοβαρές γενικευμένες βλάβες. Για παράδειγμα, τα καρδιαγγειακά 

νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου στον δυτικό πολιτισμό, με τα 

εγκεφαλικά επεισόδια να αποτελούν την βαρύτερη μορφή των ασθενειών αυτών, τα 
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οποία έχουν σοβαρές επιπλοκές, ενώ το 1/3 των περιστατικών αυτών είναι 

θανατηφόρα. Τα άτομα που επιβιώνουν από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, συχνά 

υφίστανται μη αναστρέψιμες βλάβες μέχρι και παράλυση, ενώ μπορεί να χρειαστούν 

μόνιμη φροντίδα. Η αθηροσκλήρωση των καρωτίδων και η έμφραξη εγκεφαλικών 

αρτηριών είναι συνηθισμένα φαινόμενα σε μεγαλύτερες ηλικίες και μάλιστα 

υπολογίζεται ότι το 60-70% των ισχαιμικών εγκεφαλικών επεισοδίων προκαλούνται 

από εμβολή των αρτηριών, η οποία προκύπτει τυπικά από τις καρωτίδες αρτηρίες και 

συνήθως από τις έσω (Schäberle, 2005, σ. 217).  

2.1.3  Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ WILLIS 

Αν και το σπονδυλικό – βασικό αρτηριακό δένδρο και το αρτηριακό δένδρο των 

έσω καρωτίδων είναι ανεξάρτητα, υπάρχουν κάποιες αναστομωτικές συνδέσεις 

μεταξύ των δύο συστημάτων (π.χ. ανάμεσα στους τελικούς κλάδους των οπίσθιων 

εγκεφαλικών αρτηριών και αυτούς της πρόσθιας και της μέσης εγκεφαλικής 

αρτηρίας). Ο εγκεφαλικός αρτηριακός κύκλος του Willis είναι ένας αρτηριακός 

δακτύλιος με τον οποίο τα δύο συστήματα συνδέονται με τις μικρές οπίσθιες 

αναστομωτικές αρτηρίες. Η πρόσθια αναστομωτική αρτηρία που συνδέει τις δύο 

πρόσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες ολοκληρώνει τον κύκλο. Στην πραγματικότητα, η 

ανταλλαγή αίματος στις αναστομωτικές αρτηρίες είναι μικρή. Ο κύκλος του Willis, 

πιθανόν να λειτουργεί ως βαλβίδα ασφαλείας όταν παρουσιάζονται 

διαφοροποιημένες πιέσεις ανάμεσα σε αυτές τις αρτηρίες. Οι αρτηρίες που 

συναντιούνται στον εγκεφαλικό αρτηριακό κύκλο του Willis, σχηματίζουν κλάδους 

που συγκρίνονται με τους κλάδους της βασικής αρτηρίας. Έτσι, 1) οι πρόσθιες, μέσες 

και οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες είναι πρακτικά μακριές περιφερειακές αρτηρίες, 2) 

οι υποκλάδοι (π.χ. οι γαγγλιονικές αρτηρίες) των τριών αυτών μεγάλων αρτηριών που 

βρίσκονται κοντά στον κύκλο του Willis είναι βραχείες περισπώμενες αρτηρίες και 3) 

οι μικρές έσω αρτηρίες που προβάλλουν από τον κύκλο του Willis είναι παράμεσοι 

κλάδοι (Schäberle, 2005, σ. 217). Στον Netter (2013, σ. 201) αναφέρεται ότι η 

πρόσθια αναστομωτική αρτηρία (περίπου 1,5 cm σε μήκος) ενώνει τις πρόσθιες 

εγκεφαλικές αρτηρίες κάθε πλευράς. Μικροί κλάδοι τροφοδοτούν την οπτική οδό και 

το πρόσθιο μέρος του οπτικού χιάσματος, τον οπίσθιο υποθάλαμο και τα τοιχώματα 

της τρίτης κοιλίας. Από την αναστομωτική αρτηρία, πολλές φορές και από το εγγύς 

μέρος της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας, εκφύεται η πολική (tuberothalamic/polar) 

αρτηρία, η οποία τροφοδοτεί το πρόσθιο μέσο και το πρόσθιο πλάγιο τμήμα του 



θαλάμου.  Οι άνω υποφυσιακές (superior hypophyseal) αρτηρίες αποτελούν τους 

πρώτους κλάδους του υπερκλινοειδούς μέρους των έσω καρωτίδων αρτηριών, οι 

οποίες δίνουν τους κλάδους του οπτικού χιάσματος. Αυτές αναστομώνονται και 

τροφοδοτούν την υπόφυση, που αποτελείται από αρτηριακούς κλάδους κάθε πλευράς 

και κλάδους από το δεξί και το αριστερό μηνιγγιοϋποφυσιακό στέλεχος. 

Αναστομωτικές συνδέσεις εντός του σπονδυλικού συστήματος και του 

συστήματος της καρωτίδας είναι εκτεταμένες στον εγκέφαλο. Οι αναστομωτικές 

συνδέσεις που προκύπτουν ανάμεσα στους μεγάλους κλάδους των επιφανειακών 

αρτηριών στην επιφάνεια του εγκεφάλου, είναι συνήθως αποτελεσματικές, έτσι ώστε 

σε περίπτωση απόφραξης να μην διαταραχθεί η παροχή του αίματος στον νευρικό 

ιστό. Πλήθος αναστομώσεων υπάρχει στο υπόστρωμα των τριχοειδών αγγείων των 

παρακείμενων αρτηριών εντός του εγκεφάλου, όμως αποφράξεις των αρτηριών 

αυτών συνήθως ακολουθούνται από καταστροφή των νευρώνων. Σε αυτή την 

περίπτωση, οι αναστομωτικές συνδέσεις μπορεί να μην είναι αρκετές για να 

επιτρέψουν σε επαρκή ποσότητα αίματος να φτάσει την αποφραγμένη περιοχή 

αρκετά γρήγορα, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στις υψηλές μεταβολικές ανάγκες του 

εγκεφάλου (Schäberle, 2005, σ. 217). 

Οι Eliava, Shekhtman και Varyukhina (2019), αναφέρουν έναν άλλο σημαντικό 

ενδοαρτηριακό αναστομωτικό κύκλο, αυτή τη φορά βαθιά στον εγκέφαλο. Οι 

ερευνητές αυτοί εντόπισαν τρεις ζώνες βαθέων συμμετρικών αρτηριακών 

αναστομώσεων, που σχηματίζουν έναν υποθαλαμικό κύκλο. Ο υποθαλαμικός κύκλος 

παρέχει έναν επιπλέον μηχανισμό κατανομής του αίματος τόσο από το σύστημα των 

καρωτίδων αρτηριών όσο και από το σπονδυλοβασικό σύστημα. Ήδη από το 1969 ο 

Schmidt (όπως αναφέρεται στους Eliava, Shekhtman και Varyukhina, ό.π.) 

περιέγραψε μια παράπλευρη εγκεφαλική κυκλοφορία 4 επιπέδων, που διαιρεί τις 

αναστομώσεις σε εξωκρανιακές, βασικές (κύκλος Willis), φλοιϊκές και εν τω βάθει. 

Γενικά η πρόσθια χοριοειδής αρτηρία έχει αναστομώσεις με κλάδους της οπίσθιας 

χοριοειδούς αρτηρίας και της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας, που μπορεί να 

συνεισφέρει σε αίμα στο πρόσθιο αλλά όχι στο οπίσθιο άκρο της έσω κάψας, εάν 

περιοριστεί η ροή αίματος της πρόσθιας χοριοειδούς αρτηρίας, απόφραξη της οποίας 

προκαλεί ημιπάρεση, ημιαναισθησία και ημιανοπία. Αυτή η απόφραξη είναι λιγότερο 

συχνή στον θάλαμο, τον μεσεγκέφαλο, τον κροταφικό λοβό και τις περιοχές πλάγια 

του γονατώδους σώματος, καθώς οι περιοχές αυτές καλύπτονται από παράπλευρη 

κυκλοφορία αίματος. 
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Εικόνα 7: Strominger κ.α. (2012), σ. 75 Ο κύκλος του Willis  

 

 

2.1.4 ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑ 

Η βασική αρτηρία σχηματίζεται από την ένωση των δύο ενδοκρανιακών 

σπονδυλικών αρτηριών στο ύψος που συνδέονται ο προμήκης μυελός με την γέφυρα. 

Βρίσκεται στο πρόσθιο μέρος της γέφυρας, μέσα στην προγεφυρική δεξαμενή 

(prepontine cistern). Το άπω τμήμα της εισχωρεί στην μεσοσκελιαία δεξαμενή 

(interpeduncular cistern) όπου συχνά αποκολλάται από την επιφάνεια εγκεφαλικού 

στελέχους. Το άπω τμήμα της αρτηρίας καταλήγει στην πρόσθια γεφυρική αύλακα, 

μόλις περάσει ανάμεσα από τα δύο οπτικοκινητικά νεύρα και διακλαδίζεται στις δύο 

πρόσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες. Η βασική αρτηρία συχνά είναι καμπυλωτή με 

αναδιπλώσεις, έχει μήκος περίπου 33cm και η διάμετρός της κυμαίνεται μεταξύ 4 και 



4,5 mm. Οι κύριοι κλάδοι τη βασικής αρτηρίας είναι η πρόσθια κάτω εγκεφαλική 

αρτηρία, η πρόσθια άνω εγκεφαλική αρτηρία, οι παράμεσες αρτηρίες που εισέρχονται 

κατ’ ευθείαν στη γέφυρα και δίνουν την πλάγια βασική και πλάγια καλυπτρική 

διεισδυτικές αρτηρίες. 

2.1.5 ΟΠΙΣΘΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

Ξεκινούν από την τελική διακλάδωση της βασικής αρτηρίας, κεφαλικά στα τρίτα 

κρανιακά νεύρα και κυκλώνουν τον μεσεγκέφαλο πάνω από το επίπεδο του σκηνιδίου 

της παρεγκεφαλίδας. Καθώς οι οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες διατρέχουν την 

ραχιαία επιφάνεια του μεσεγκεφάλου, διακλαδίζονται σε δύο φλοιϊκούς κλάδους. Οι 

αρτηρίες αυτές χωρίζονται σε τμήματα: το σκελικό (peduncular), το αμφιμηνοειδές 

(ambient) και το τετραδυμικό (quadrigeminal) από τις δεξαμενές από τις οποίες 

περνούν.  Το εγγύς τμήμα των αρτηριών, πριν τον κλάδο της πρόσθιας 

αναστομωτικής αρτηρίας, αναφέρεται ως Ρ1 τμήμα ή μεσεγκεφαλική αρτηρία. Από 

το εγγύς σκελικό και αμφιμηνοειδές τμήμα των οπίσθιων εγκεφαλικών αρτηριών, 

εκφύονται οι κλάδοι που τροφοδοτούν τον μεσεγκέφαλο και τον θάλαμο. Οι 

παράμεσες μεσεγκεφαλικές αρτηρίες εκφύονται από τα πρώτα 3 με 7 mm των 

αρτηριών αυτών. Από το ίδιο περίπου σημείο εκφύονται οι θαλαμικές – 

υποθαλαμικές αρτηρίες, που αποκαλούνται επίσης και θαλαμοδιατιτραίνουσες 
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Εικόνα 8: Strominger κ.α. (2012), σ. 76. Κατανομή των αρτηριών στην επιφάνεια του εγκεφάλου. 

(a) πλαϊνή επιφάνεια, (b) εσωτερική επιφάνεια. Οι κλάδοι που διεισδύουν στη μέση εγκεφαλική 

αρτηρία είναι διακεκομμένοι.  

 

για να τροφοδοτήσουν τα παράμεσα τμήματα του οπίσθιου – μέσου (posteromedial) 

θαλάμου. Οι μέσες οπίσθιες χοριοειδείς (medial posterior choroidal) αρτηρίες, 

προέρχονται από τα σκελικά τμήματα των οπίσθιων εγκεφαλικών αρτηριών και 

τροφοδοτούν την τετραδυμική πλάκα (quadrigeminal plate) στον μεσεγκέφαλο και το 

χοριοειδές πλέγμα (choroid plexus) της τρίτης κοιλίας. Από τα περιβάλλοντα 

τμήματα των οπίσθιων εγκεφαλικών αρτηριών προέρχονται η σκελική 

διατιτραίνουσα (peduncular perforating) και η θαλαμογονατώδης αρτηρία, οι οποίες 

αρδεύουν τον βασοπλευρικό μεσεγκέφαλο και τον πρόσθιο – έξω θάλαμο αντίστοιχα. 

Αφού οι οπίσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες κυκλώσουν τον μεσεγκέφαλο, εκφύονται 

οι οπίσθιοι έξω χοριοειδείς κλάδοι των αρτηριών, που θα τροφοδοτήσουν τον 

προσκεφαλικό, τον ραχιαίο θάλαμο και τα έξω γονατώδη σώματα, καθώς επίσης και 

το χοριοειδές πλέγμα των κροταφικών κεράτων των πλαγίων κοιλιών. 

Τέσσερεις είναι οι κύριοι φλοιϊκοί κλάδοι των οπίσθιων εγκεφαλικών αρτηριών: οι 

αρτηρίες του πρόσθιου κροταφικού, του οπίσθιου κροταφικού, του βραγματοϊνιακού 

και του πληκτριαίου κλάδου. Ο πρόσθιος κροταφικός τροφοδοτεί την κατώτερη 

μοίρα του κροταφικού φλοιού, οι οπίσθιες κροταφικές πορεύονται οπίσθια στον κάτω 

βρεγματικό και τον ινιακό λοβό και οι βρεγματοϊνιακές και οι πληκτριαίες 

τροφοδοτούν τον ινιακό και τους μέσους κάτω βρεγματικούς λοβούς. Από τους 

βρεγματοϊνιακούς κλάδους των αρτηριών προέρχονται και οι οπίσθιες 

περιμεσολόβιες αρτηρίες που κυκλώνουν την πρόσθια μοίρα του μεσολοβίου και 

αναστομώνονται με τους κλάδους των πρόσθιων περιμεσολόβιων αρτηριών. 

 

2.1.6 ΟΦΘΑΛΜΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΘΙΕΣ, ΧΟΡΙΟΕΙΔΕΙΣ ΚΑΙ ΟΠΙΣΘΙΕΣ 

ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

Οι πρόσθιες χοριοειδείς αρτηρίες (anterior choroidal arteries) είναι σχετικά μικρές 

αρτηρίες που προέρχονται από τις έσω καρωτίδες αρτηρίες, μετά από το σημείο που 

εκφύονται η οφθαλμική και η οπίσθια αναστομωτική αρτηρία. Η οφθαλμική αρτηρία 

προβάλλει εμπρός, ενώ η πρόσθια χοριοειδής και η οπίσθια αναστομωτική αρτηρία 

προβάλλουν πίσω από την έσω καρωτίδα αρτηρία. Οι πρόσθιες χοριοειδείς αρτηρίες 



δίνουν διατιτραίνοντες κλάδους αρτηριών στην ωχρά σφαίρα και το οπίσθιο άκρο της 

έσω κάψας και μετά τροφοδοτούν κλάδους που πηγαίνουν στον μέσο κροταφικό 

λοβό και κλάδους που τροφοδοτούν ένα μέρος του μεσεγκεφάλου και του θαλάμου. 

Οι πρόσθιες χοριοειδείς αρτηρίες καταλήγουν στο έξω γονατώδες σώμα, όπου 

ενώνονται με τους κλάδους των οπίσθιων εγκεφαλικών αρτηριών, και στο χοριοειδές 

πλέγμα των πλάγιων κοιλιών, κοντά στα κροταφικά κέρατα. 

2.1.7 ΠΡΟΣΘΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

Οι πρόσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες είναι οι μικρότερες από τους δύο τελικούς 

κλάδους των έσω καρωτίδων αρτηριών. Πορεύονται στο μέσον του εγκεφάλου, μέχρι 

να φτάσουν επιμήκεις σχισμές και να διατρέξουν οπίσθια το μεσολόβιο. Πολλές 

φορές, το πρώτο τμήμα των πρόσθιων εγκεφαλικών αρτηριών παρουσιάζει 

υποπλασία στη μία μεριά, οπότε η πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία της άλλης πλευράς 

τροφοδοτεί και τους δύο μετωπιαίους φλοιούς. Η πρόσθια αναστομωτική αρτηρία 

συνδέει την δεξιά με την αριστερή πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία και παρέχει 

παράπλευρη κυκλοφορία αίματος από την πρόσθια κυκλοφορία της αντίθετης 

πλευράς, σε περίπτωση που χρειαστεί. Το οριζόντιο μέρος της πρόσθιας εγκεφαλικής 

αρτηρίας δίνει πολλούς κλάδους. Κάποιοι πορεύονται προς τα κάτω για να 

τροφοδοτήσουν την άνω επιφάνεια των οπτικών νεύρων και του οπτικού χιάσματος. 

Πλάγιοι κλάδοι τρυπούν και διαπερνούν την κογχική επιφάνεια του εγκέφαλου για να 

τροφοδοτήσουν πρόσθια τον υποθάλαμο, το διαφανές διάφραγμα (septum 

pellucidum), το μέσο τμήμα του πρόσθιου συνδέσμου (anterior commissure), τις 

στήλες της ψαλίδας και τις βασικές δομές του μετωπιαίου λοβού, που ονομάζονται  

ανώνυμη ουσία (substantia innominate). Ο μεγαλύτερος οριζόντιος κλάδος 

ονομάζεται παλίνδρομη αρτηρία του Heubner (recurrent artery of Heubner), η οποία 

συχνά εκφύεται από την πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία και τις περισσότερες φορές 

αποτελείται από μια ομάδα παράλληλων μικρών αρτηριών παρά από μια μεγάλη 

αρτηρία. Αυτές τροφοδοτούν την πρόσθια – έσω μοίρα του κερκοφόρου πυρήνα και 

την πρόσθια κάτω μοίρα του πρόσθιου άκρου της έσω κάψας. Οι εγγύς 

ενδοημισφαιρικές μοίρες των πρόσθιων εγκεφαλικών αρτηριών έχουν έσω 

κογχικομετωπιαίους κλάδους και τροφοδοτούν το εσωτερικό μέρος των κογχικών 

ελίκων και των οσφρητικών βολβών και οδών. 
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Εικόνα 9. Netter (2013), σ. 202. Εγκεφαλικές αρτηρίες. Πλάγια και έσω όψη. 

 

Κοντά στο γόνυ του μεσολοβίου οι πρόσθιες εγκεφαλικές αρτηρίες χωρίζονται σε 

κλάδους του περιμεσολόβιου (που τροφοδοτούν τους κλάδους του προσφηνοειδούς 

λόβιου (precuneus) και τους έσω και άνω βρεγματικούς λοβούς) και σε κλάδους της 

επιχείλιας μοίρας του μεσολοβίου (που τροφοδοτούν τους πρόσθιους, μέσους και 

οπίσθιους κλάδους των έσω μετωπιαίων λοβών). Η περιμεσολόβια αρτηρία 

αναστομώνεται με τον περιμεσολοβιακό κλάδο της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας, 

συνήθως κοντά στο σπληνίο του μεσολοβίου. 

 

 



2.1.8 ΜΕΣΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

Οι μέσες εγκεφαλικές αρτηρίες εκφύονται από την διακλάδωση των έσω 

καρωτίδων αρτηριών, ακριβώς πλάγια από το οπτικό χίασμα. Ο κύριος όγκος των 

αρτηριών πορεύεται οριζόντια για να εισέλθει στην σχισμή του Sylvius. Τρεις με έξι 

έσω και πλάγιες φακοραβδωτές (lenticulostriate) αρτηρίες εκφύονται από την κύρια 

μέση εγκεφαλική αρτηρία και τροφοδοτούν τα βασικά γάγγλια και τις βαθιές μοίρες 

των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Οι έσω φακοραβδωτές αρτηρίες τροφοδοτούν την 

έξω μοίρα της ωχράς σφαίρας και τα εσωτερικά μέρη του κερκοφόρου πυρήνα και το 

κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα (putamen). Οι πλάγιες αρτηρίες του φακοραβδωτού 

τροφοδοτούν τα πλάγια μέρη του κερκοφόρου πυρήνα, το κέλυφος του φακοειδή 

πυρήνα, το πρόσθιο μέρος και το γόνυ της έσω κάψας και την γειτονική της corona 

radiata. Μετά τους κλάδους του φακοραβδωτού της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας, 

εκφύονται ο πρόσθιος κροταφικός και ο πρόσθιος πολικός κλάδος. Καθώς 

πλησιάζουν τις σχισμές του Sylvius, οι μέσες εγκεφαλικές αρτηρίες, χωρίζονται σε 

μεγάλες ανώτερες και κατώτερες υποδιαιρέσεις, όπου η ανώτερη υποδιαίρεση 

τροφοδοτεί το πλάγιο μέρος των εγκεφαλικών ημισφαιρίων πάνω από τις σχισμές του 

Sylvius και η κατώτερη υποδιαίρεση τροφοδοτεί τους κροταφικούς και τους κάτω 

βρεγματικούς λοβούς, κάτω από τις σχισμές του Sylvius. Η άνω υποδιαίρεση έχει 

πλάγιους κογχικομετωπιαίους, ανιόντες μετωπιαίους, ρολάνδειους και πρόσθιους και 

οπίσθιους βρεγματικούς κλάδους. Η κατώτερη υποδιαίρεση παρέχει οπίσθιους 

κροταφικούς και γωνιώδεις κλάδους, για να τροφοδοτήσει τα πλάγια μέρη των 

εγκεφαλικών ημισφαιρίων κάτω από τις σχισμές του Sylvius. 

2.1.9 ΜΗΝΙΓΓΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ 

Οι μηνιγγικές αρτηρίες και οι φλέβες βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά της 

σκληρής μήνιγγας, αυλακώνοντας το εσωτερικό του κρανίου. Τροφοδοτούν την 

σκληρά μήνιγγα, τις εφαπτόμενες σκελετικές δομές και σχηματίζουν αναστομώσεις 

και στις δύο πλευρές του κρανίου και με τις εγκεφαλικές αρτηρίες. Η κύρια κλινική 

τους σημασία είναι α) στις περιπτώσεις τραυμάτων στο κρανίο, ειδικά τα κατάγματα, 

που μπορούν να κόψουν τις μηνιγγικές αρτηρίες, οδηγώντας σε αιμορραγίες στην 

σκληρή μήνιγγα που απαιτούν άμεση παροχέτευση και 2) στις περιπτώσεις 

μηνιγγιωμάτων όπου συχνά τροφοδοτούνται από τις μηνιγγικές αρτηρίες. Η μέση 

μηνιγγική αρτηρία που εκφύεται από το σύστημα των έσω καρωτίδων μέσω της 

εξωτερικής γναθιαίας αρτηρίας, είναι η μεγαλύτερη από τις μηνιγγικές αρτηρίες. 
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Εικόνα 10. Netter (2013), σ. 203. Αρτηρίες εγκεφάλου. Μετωπιαία όψη και τομή. 

 

Τροφοδοτεί κατά το μεγαλύτερο ποσοστό την σκληρή μήνιγγα, εκφύεται από την 

γναθιαία αρτηρία και ανέρχεται πλάγια στον εξωτερικό πτερυγοειδή μυ για να 

εισέλθει στον θόλο του κρανίου μέσα από το ακανθικό τρήμα, στη συνέχεια περνάει 

από την έδρα του μέσου κρανιακού βοθρίου και διαιρείται σε δύο ακόμα κλάδους. Ο 

πρόσθιος κλάδος φτάνει στο σφηνοειδές και το βρεγματικό οστό και μετά διαιρείται 

σε δύο κλάδους που τροφοδοτούν την εξωτερική πρόσθια και πλάγια επιφάνεια της 

σκληρής μήνιγγας, ενώ ο μικρότερος βρεγματικός (οπίσθιος κλάδος) τροφοδοτεί την 

οπίσθια περιοχή της σκληρής μήνιγγας. Η συμπληρωματική μηνιγγική αρτηρία 

(accessory meningeal artery) μπορεί να προέλθει είτε  από την γναθιαία αρτηρία είτε 



από την μέση μηνιγγική αρτηρία. Τροφοδοτεί το τρίδυμο γάγγλιο και την εφαπτόμενη 

σκληρή μήνιγγα στο μέσο κρανιακό βοθρίο. 

Το οστό και η σκληρή μήνιγγα του πρόσθιου βοθρίου τροφοδοτούνται από τις 

μηνιγγικές αρτηρίες της ανιούσας φαρυγγικής αρτηρίας, τους μηνιγγικούς κλάδους 

της ινιακής αρτηρίας και τον μικρό μαστοειδή κλάδο της ινιακής αρτηρίας (Netter, 

2013, σ. 201-204). 

Ο Viviani (2016) συνόψισε τα βασικά σημεία των παραπάνω αρτηριακών δομών 

ως εξής: αναφέρει τις δύο έσω καρωτίδες αρτηρίες και την βασική αρτηρία, η οποία 

προκύπτει από την αναστόμωση των δύο εγκεφαλικών αρτηριών, ως τις βασικές 

αρτηρίες που τροφοδοτούν με αίμα τον εγκέφαλο. Στην έρευνά του όμως έκανε 

εκτεταμένη περιγραφή διαφόρων δομών του εγκεφάλου, και έτσι στο βασικό 

αρτηριακό σύστημα αναφέρει ότι το κεντρικό δίκτυο παροχέτευσης αίματος, το 

συμπληρώνουν η πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία και η προέκτασή της, η 

περιμεσολόβια αρτηρία. Η πρόσθια και η οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία, όπως επίσης 

και οι καρωτίδες αρτηρίες είναι  πλευρικές, χωρίζονται σε έσω και έξω κλάδους η 

κάθε μία, ενώ η βασική αρτηρία προκύπτει από την αναστόμωση των δύο 

εγκεφαλικών αρτηριών. Η περιμεσολόβια αρτηρία είναι προέκταση της πρόσθιας 

εγκεφαλικής αρτηρίας και συνήθως εμφανίζονται ως ζεύγος αγγείων (δεξί και 

αριστερό), που διατρέχουν δίπλα δίπλα τον εν τω βάθει εγκέφαλο στην έσω επιμήκη 

σχισμή του εγκεφάλου, αν και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μία και μόνη αρτηρία 

και για τα δύο ημισφαίρια (άζυγος πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία) και ακόμα πιο 

σπάνια φτάνουν μέχρι και τις 4. 

Στο κοιλιακό μέρος του εγκεφάλου (αμυγδαλή, βασικός πρόσθιος εγκέφαλος και 

ραβδωτό σώμα) συναντάμε τις εξής αρτηρίες: ο πρόσθιος έσω κροταφικός λοβός και 

ο βασικός εγκέφαλος, οριοθετούνται από την έσω καρωτίδα, την μέση και την 

οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία, από τις οποίες εκφύονται μικρότερες αρτηρίες που 

εισχωρούν στο παρέγχυμα του εγκεφάλου (πρόσθια χοριοειδής αρτηρία, κεντρική 

αρτηρία και αρτηρία του ραβδωτού σώματος). Εδώ να σημειώσουμε ότι τμήματα  της 

αμυγδαλής και του παριπποκάμπειου φλοιού, αλληλοκαλύπτονται  από αγγειακές 

δομές, όπως είναι η μέση εγκεφαλική αρτηρία, και μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος 

από άτομο σε άτομο, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα τους, ενώ μπορεί να 

εκτοπίζουν τα αγγεία που βρίσκονται κοντά στην επιφάνειά τους.  

Ο ιππόκαμπος οριοθετείται από δύο μεγάλες αρτηρίες πρόσθια από την έσω και 

οπίσθια και στη μέση από την οπίσθια εγκεφαλική αρτηρία. Αυτές οι δύο μεγάλες 

αρτηρίες καλύπτονται εν μέρει από το μεσαίο τμήμα του ιπποκάμπου και μάλιστα το 
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μπροστινό άκρο του, καθώς επίσης και στο ύψος του θαλάμου. Κατά πλειοψηφία, οι 

περιοχές αυτές καταλαμβάνονται από τον ενδορινικό φλοιό και το υπόθεμα του 

ιπποκάμπου. 

 

2.1.10 ΠΕΡΙΣΥΛΒΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ (ό.π.): 

Στο τέλος της πορείας της, πλευρικά του εγκεφάλου, η μέση εγκεφαλική αρτηρία 

αναδιπλώνεται προς τα πίσω και τροφοδοτεί τις αρτηρίες της νήσου (μια δέσμη 

αγγείων που διατρέχει την περισύλβια περιοχή). Ο δε χώρος που διαχωρίζει τον φλοιό 

της νήσου από την μετωπιαία καλύπτρα, την βρεγματική καλύπτρα και την 

κροταφική καλύπτρα χαρακτηρίζεται από υψηλή αγγειακή πυκνότητα, ειδικά στις 

κοιλιακές και τις οπίσθιες περιοχές, επικοινωνώντας έτσι με την κάτω κυκλοτερή 

αύλακα και τα όρια ανάμεσα στην οπίσθια νήσο και την βρεγματική καλύπτρα. Οι 

φλοιϊκές περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο από αυτή την αλληλοεπικάλυψη 

είναι οι περιοχές της οπίσθιας περισύλβιας περιοχής, που περιλαμβάνει τον 

πρωτοταγή ακουστικό φλοιό, την βρεγματική καλύπτρα και την οπίσθια νήσο. 

Πρόσθια, στην μετωπιαία καλύπτρα και την περιοχή Broca (κοιλιακός έξω 

προμετωπιαίος φλοιός), και σε μικρότερη έκταση στο κοιλιακό μέρος του 

πρωτοταγούς αισθητικού φλοιού, εντοπίζονται αραιές αγγειακές δομές. 

2.1.11 ΕΣΩ ΤΟΙΧΩΜΑ (ό.π.):  

Μετά από μαγνητική time-of-flight 3D αγγειογραφία που έγινε σε 38 

συμμετέχοντες, ηλικίας 18-59 ετών, βρέθηκε ότι η πυκνότητα του δικτύου των 

αγγειακών δομών που διατρέχουν το έσω τοίχωμα του εγκεφάλου (το τοίχωμα των 

δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου που χωρίζει η επιμήκης σχισμή), φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η πορεία της πρόσθιας και της 

περιμεσολόβιας αρτηρίας που κυκλώνει το γόνυ του μεσολοβίου. Τα αγγεία αυτά, 

κατά μέσο όρο ανθρώπων, έχουν την τάση να παρεκκλίνουν από την μέση γραμμή 

και έτσι, στον φλοιό κάτω από το γόνυ του μεσολοβίου, συγκεντρώνονται συχνότερα 

αγγειακές δομές στα αριστερά και στον φλοιό πάνω από το γόνυ του μεσολοβίου στα 

δεξιά. Αγγεία στην οπίσθια περιοχή του προσαγωγίου  ήταν λιγότερο εμφανή. Στην 

περιοχή γύρω και κάτω από το σπληνίο, εντοπίζεται η μεγάλη εγκεφαλική φλέβα. Τα 

λόβια σφηνοειδές και προσφηνοειδές εντοπίζονται στις αγγειακές δομές που 

διατρέχουν την βρεγματοϊνιακή έλικα. Ο ισοφλοιός που περιβάλει την πρόσθια έλικα 



του προσαγωγίου εντοπίστηκε να έχει ένα πυκνό μεν αλλά κακοσχηματισμένο 

αγγειακό δίκτυο, το οποίο ποικίλει από άτομο σε άτομο. Αν και σε μερικά άτομα 

υπάρχει μια αρτηρία που διατρέχει ραχιαία και παράλληλα με την περιμεσολόβια 

(αρτηρία της επιχειλίου μοίρας του μεσολοβίου), σε άλλα η αρτηρία αυτή είναι 

απούσα. Αντί γι’ αυτή, αρτηρίες ξεκινούν απ’ ευθείας από την περιμεσολόβια 

αρτηρία και εκτείνονται ακτινωτά στην περιφέρεια. Η αύλακα του προσαγωγίου 

δηλαδή, ακολουθεί ένα κοινό μονοπάτι με την αρτηρία της επιχειλίου μοίρας του 

μεσολοβίου.  

 

Εικόνα 11: Viviani (2016). Η πορεία των μεγάλων αρτηριών. (ΒΑ) βασική αρτηρία, (PC) 

περιμεσολόβια αρτηρία, (CM) μέση εγκεφαλική αρτηρία. (Α) όψη του πρόσθιου μέρους του 

εγκεφάλου από κάτω, μετά την αφαίρεση του πιο πρόσθιου μέρους  του κροταφικού και του 

προμετωπιαίου λοβού. (Β) πλάγια – πρόσθια όψη, μετά την αφαίρεση του άνω μέρους του εγκεφάλου. 

(a) αρτηρία, (aa) αρτηρίες, (int) εσωτερικό, (cer) εγκεφαλική, (car) καρωτίδα. 

 

 



Ψαρουδάκη Α. «Αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συσχέτιση με την 

παθολογία του ΚΝΣ, τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου». 
 

37 
 

Εικόνα 12: Viviani (2016). Αποτύπωση του αγγειακού συστήματος στο μέσο τοίχωμα (πάνω σειρά) 

και στο ανώτερο μέρος του εγκεφάλου (κάτω σειρά). Τα αγγεία και οι κόλποι (με μπλε γράμματα). 

(ΒΑ) βασική αρτηρία, (PC) περιμεσολόβια αρτηρία, (CA) πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία, (CM) μέση 

εγκεφαλική αρτηρία. (SaS) οβελιαίος κόλπος, (StS) ευθύς κόλπος, (GCV) μεγάλη εγκεφαλική φλέβα. 

Με πράσινο χρώμα (POS) βρεγματοϊνιακή αύλακα, (CF) πληκτριαία σχισμή, (PCS) προκεντρική 

αύλακα, (CS) κεντρική αύλακα, (IPS) ενδοβρεγματική αύλακα. 

 

2.1.12 ΑΝΩΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ό.π.): 

Από την ίδια έρευνα προέκυψε ότι υπάρχει τάση να συσσωρεύονται αγγεία κοντά 

στις αύλακες, παρά την μεγάλη ποικιλότητά τους που υπάρχει στα άτομα. Επίσης 

υπάρχουν αγγεία που διατρέχουν τον χώρο ανάμεσα στον φλοιό και το κρανίο, των 

οποίων η κατανομή στον πρόσθιο-οπίσθιο άξονα είναι ανομοιόμορφη. Αγγεία στον 

φλοιό και την χοριοειδή μήνιγγα είναι τόσο αρτηριακής φύσεως όσο και φλεβικής και 

η κατανομή που παρατηρείται σε αυτή την περιοχή είναι συνεπής με την 

βιβλιογραφία για την τοπικοποίηση των αγγείων της χοριοειδούς μήνιγγας 

μεγαλύτερου διαμετρήματος. 

Συνοπτικά, η ανάμειξη ανατομικών δομών με μεσαίες και μεγάλες αρτηρίες 

εμφάνισε διαφοροποιήσεις τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές, με κάποιες περιοχές να 

επηρεάζονται περισσότερο από άλλες. Οι ποσοτικές διαφορές ανέδειξαν περιοχές που 

η παρουσία μεγάλων αρτηριών ήταν εξέχουσα. Οι ποιοτικές διαφορές υπήρξαν εξ 

αιτίας των διαφορετικών σχέσεων ανάμεσα στην πορεία των αγγείων και τις 

ανατομικές δομές, οι οποίες μπορεί να τοποθετήθηκαν με την συγκεκριμένη σειρά 

ανάλογα με την εύρος της ανάμειξης μεταξύ τους. 

Στο ένα άκρο αυτού του εύρους, μεγάλα αγγεία εντοπίστηκαν σε ξεχωριστά κενά 

αρκετά έξω από το παρέγχυμα του εγκεφάλου, αλλά ατομική διαφοροποίηση στην 

πορεία τους προκάλεσε μια σχετική αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα σε αγγεία και 

καταγεγραμμένες εγκεφαλικές δομές. Αυτού του είδους η αλληλοεπικάλυψη φάνηκε 

ιδιαίτερα στην σχέση ανάμεσα στην αμυγδαλή και το τελικό μέρος της έσω 

καρωτίδας και της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. Ακόμα και ανάμεσα στις 

εγκεφαλικές δομές που διαφοροποιούνται λιγότερο, η αμυγδαλή έχει μέγεθος τέτοιο 

που ποικίλει λόγω κάποιων παραγόντων στα υγιή άτομα. Το εύρημα ότι μια 

σημαντική μερίδα της επιφάνειας της αμυγδαλής αλληλοεπικαλύπτεται στην πορεία 

με την μέση εγκεφαλική αρτηρία, είναι σε συμφωνία με τις διαφορές στον όγκο και 

το σχήμα του μέσου κροταφικού λοβού, ενώ η πορεία των αγγειακών δομών που 



διατρέχουν την επιφάνειά της εμφανίζει μικρές εκτοπίσεις. Μια παρόμοια σχέση 

ανάμεσα στα αγγεία και τις ανατομικές περιοχές συναντάμε στον ιππόκαμπο, όπου το 

υπόθεμα του ιπποκάμπου και σε μικρότερη έκταση ο ενδορινικός φλοιός, 

επηρεάζονται από αυτού του τύπου την αλληλοεπικάλυψη, με πιθανότερη την πορεία 

της οπίσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας ή της έσω καρωτίδας. Κάτι ανάλογο συμβαίνει 

περισσότερο στην οπίσθια και την μέση βασική αρτηρία (ΒΑ17-18) στον ινιακό 

φλοιό, όπου μπορεί να αλληλεπικαλυφθούν με το πίσω άκρο του οβελιαίου κόλπου, 

του οποίου το μέγεθος να σημειώσουμε ότι ποικίλει ανάλογα στα άτομα, και με το 

γόνυ του μεσολοβίου, ιδιαίτερα την περιοχή κάτω από το γόνυ, το οποίο βρίσκεται 

κοντά στην πρόσθια εγκεφαλική αρτηρία και την περιμεσολόβια αρτηρία. Αντιθέτως, 

κάποιες ανατομικές δομές επηρεάστηκαν από την ύπαρξη αγγειακών δομών που είναι 

βαθιά ενσωματωμένες στο παρέγχυμα του εγκεφάλου και γι’ αυτό τον λόγο είναι 

σφιχτά συνδεδεμένες με τον ιστό. Η ανατομία δηλαδή του εγκεφάλου επηρεάζεται 

δομικά από την αγγειακή δομή του. 

Στο άλλο άκρο αυτού του εύρους που προαναφέραμε, η συγκέντρωση των αγγείων 

δεν επηρεάστηκε από κακή καταχώρηση του παρεγχύματος ή του χώρου που περιέχει 

το αγγειακό δένδρο του εγκεφάλου. Τα βασικά γάγγλια και ειδικά το κοιλιακό 

ραβδωτό σώμα, είναι ένα παράδειγμα αυτής της στενής σχέσης ανάμεσα στα αγγεία 

και τον εγκεφαλικό ιστό. Μια ενδιάμεση περιοχή καταλήφθηκε από αγγειακές δομές, 

αρδεύοντας τον φλοιό και διατρέχοντας τις σχισμές και τις κύριες αύλακες. Τα 

μεγάλα αγγεία διακλαδίζονται σε μικρότερα αγγεία-κλάδους, τροφοδοτώντας 

αρτηρίες στον υποχοριοειδή χώρο, από τον οποίο εκφύονται αρτηρίδια που 

διατρυπούν τον φλοιό. Στον φλοιό η παρουσία αγγειακών δομών είναι ευδιάκριτη 

στην επιμήκη σχισμή και την σχισμή του Sylvius και σε μικρότερη έκταση στην 

βρεγματοϊνιακή αύλακα. Ιδιαίτερης μνείας είναι η ποσότητα των αγγειακών δομών 

που ανιχνεύονται πρόσθια στον προμετωπιαίο φλοιό και στο κατώτερο και το οπίσθιο 

μέρη της σχισμής του Sylvius, επηρεάζοντας τον φλοιό της νήσου του Reil και την 

κροταφική και βρεγματική καλύπτρα.  
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Εικόνα 13: Καραβοκύρου (2019), σ. 13. Καλύπτρες και λοβοί εγκεφάλου. 

 

Αυτές ήταν οι κυριότερες αρδευτικές οδοί του εγκεφάλου, οι οποίες με την σειρά 

τους τροφοδοτούν το στρώμα των τριχοειδών αγγείων και διατηρούν την ομοιόστασή 

του. Στη συνέχεια ακολουθεί η παρουσίαση του παροχετευτικού δικτύου του 

εγκεφάλου, χάρη στο οποίο τα μεταβολικά παραπροϊόντα του εγκεφάλου 

διοχετεύονται στο λεμφικό σύστημα. Αν και το λεμφικό σύστημα είναι στενά 

συνδεδεμένο με το κυκλοφορικό, δεν αναφερόμαστε σε αυτό για λόγους συντομίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1. ΦΛΕΒΙΚΟ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ 

Σύμφωνα με τους Strominger, Demarest και Laemle (2012, σ. 77), οι φλέβες που 

αποστραγγίζουν το εγκεφαλικό στέλεχος και την παρεγκεφαλίδα, λίγο ακολουθούν 

τις αρτηρίες σε αυτές τις δομές. Οι δε φλέβες που αποστραγγίζουν τον τελικό 

εγκέφαλο, συνήθως δεν ακολουθούν το αρτηριακό δένδρο του εγκεφάλου και σε 

γενικές γραμμές, τα φλεβικά δένδρα σε αυτή την περιοχή έχουν βραχείς και 

κοντόχοντρους κλάδους  που βγαίνουν σε ορθές γωνίες, προσομοιάζοντας την 

σιλουέτα μιας βελανιδιάς. Ο Viviani (2016) αναφέρει το φλεβικό σύστημα του 

εγκεφάλου στον ινιακό και τον πληκτριαίο φλοιό, όπου ενώ το πρόσθιο κοιλιακό 

μέρος του εγκεφάλου χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη μεγάλων αρτηριών, τις κύριες 

αγγειακές δομές στο πρόσθιο μέρος του εγκεφάλου αποτελούν οι κόλποι στην 

σκληρή μήνιγγα και ο ιστός του σκηνιδίου. Ο οβελιαίος και ο εγκάρσιος κόλπος είναι 

οι κυριότεροι συλλέκτες φλεβικού αίματος, οι οποίοι ακολουθούνται από τον ευθύ 

κόλπο. Το οπίσθιο άκρο του οβελιαίου κόλπου συνήθως εντοπίζεται αμέσως 

αριστερά ή δεξιά της μέσης γραμμής. Ο οβελιαίος και ο ευθύς κόλπος στη μέση 

γραμμή, και οι εγκάρσιοι κόλποι στο άκρο του εγκεφάλου, εντοπίζονται εν μέρει στον 

ινιακό και τον πληκτριαίο φλοιό. Ειδικότερα: 



 

3.2 ΚΟΛΠΟΙ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΗΣ ΜΗΝΙΓΓΑΣ (ό.π.) 

Οι φλεβικές αναστομώσεις είναι εκτεταμένοι και πολύ αποτελεσματικοί σύνδεσμοι 

ανάμεσα στις φλέβες στο βάθος του εγκεφάλου και τις επιφανειακές φλέβες. Οι 

φλέβες του εγκεφάλου αδειάζουν σε επιφανειακά φλεβικά πλέγματα και σε κόλπους 

της σκληρής μήνιγγας. (βλ. εικόνες 12, 14, 15 και 16). 

Οι μηνιγγικοί κόλποι είναι κανάλια χωρίς βαλβίδες που βρίσκονται ανάμεσα σε 

δύο στρώσεις της σκληρής μήνιγγας. Το μεγαλύτερο μέρος του φλεβικού αίματος 

τελικά χύνεται στις έσω σφαγίτιδες φλέβες στην βάση του κρανίου.  

Το αίμα από τον φλοιό στις άνω, πλευρικές και έσω περιοχές του τελικού 

εγκεφάλου, χύνεται στον άνω οβελιαίο κόλπο και ρέει προς την ινιακή περιοχή. Από 

την σύγκλιση της ροής των κόλπων, το φλεβικό αίμα ρέει διαδοχικά μέσα από το 

ζεύγος του εγκάρσιου (πλευρικού) και του σιγμοειδούς κόλπου στο σφαγιτιδικό 

τρήμα που αναδύεται από την κρανιακή κοιλότητα στην έσω σφαγίτιδα φλέβα. Όλοι 

οι κόλποι της σκληρής μήνιγγας λαμβάνουν το αίμα από φλέβες της κοντινής 

περιοχής τους. Η αποχέτευση στο βάθος του εγκεφάλου βρίσκεται στην περιοχή του 

τρήματος Monro, όπου τα ζεύγη των έσω εγκεφαλικών φλεβών (πάνω από το 

χοριοειδές πλέγμα της τρίτης κοιλίας) εκτείνονται στην περιοχή της επίφυσης. Εκεί 

ενώνονται για να σχηματίσουν τη μεγάλη φλέβα του Γαληνού. Από εκεί το αίμα ρέει 

διαδοχικά μέσα από τον ευθύ κόλπο (που βρίσκεται κατά μήκος της μέσης γραμμής 

και εντός του σκηνιδίου, που πρόκειται για την σκληρή μήνιγγα που κείται ανάμεσα 

στην παρεγκεφαλίδα και τον ινιακό λοβό), τον εγκάρσιο κόλπο και τον σιγμοειδή 

κόλπο, πριν χυθεί στην έσω σφαγίτιδα φλέβα. Ο ευθύς κόλπος, λαμβάνει φλεβικό 

αίμα επίσης από τον κάτω οβελιαίο κόλπο που βρίσκεται κατά μήκος του κατώτερου 

μέρους του δρέπανου του εγκεφάλου, πάνω ακριβώς από το μεσολόβιο.  

Αίμα από τη βάση του τελικού εγκεφάλου, χύνεται στον άνω και τον κάτω 

λιθοειδή κόλπο και από εκεί ρέει, αντίστοιχα στον σιγμοειδή κόλπο, στη συμβολή με 

τον εγκάρσιο κόλπο ή εκεί όπου τελειώνει στο σφαγιτιδικό τρήμα. Ένα μέρος αυτού 

του αίματος πηγαίνει στον σηραγγώδη κόλπο στην περιοχή του υποθαλάμου 

(πλευρικά του σφηνοειδούς οστού). Ο σηραγγώδης κόλπος ενώνεται με τον άνω 

λιθοειδή και τον κάτω λιθοειδή κόλπο και δια μέσω του βασικού φλεβικού πλέγματος 

με το φλεβικό πλέγμα της σπονδυλικής αρτηρίας (βλ. εικόνα 16).  
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εικόνα 14: Δαβανέλος, Κ. (2016). Κόλποι εγκεφάλου 

 

 

Εικόνα 15: Δαβανέλος, Κ. (2016). Κόλποι εγκεφάλου.  



 

3.3  ΑΝΑΣΤΟΜΩΤΙΚΕΣ ΦΛΕΒΕΣ (ό.π., σ. 78) 

Μερικοί κόλποι της σκληρής μήνινγγας συνδέονται με φλέβες επιφανειακά στο 

κρανίο μέσω αναστομωτικών φλεβών. Αυτές οι φλέβες λειτουργούν ως βαλβίδες 

πίεσης όταν η ενδοκρανιακή πίεση είναι αυξημένη, ενώ υπάρχουν διαδρομές για την 

εξάπλωση κάποιας μόλυνσης στον εγκεφαλικό θόλο (μια μόλυνση π.χ. στη μύτη 

μπορεί να εξαπλωθεί μέσω μιας αναστομωτικής φλέβας ψηλά στη μύτη και από εκεί 

στις μήνιγγες, που μπορεί να οδηγήσει σε μηνιγγίτιδα) (βλ. εικόνες 15 και 16). Ο 

σηραγγώδης κόλπος συνδέεται με αναστομωτικές φλέβες, περιλαμβανομένης της 

οφθαλμικής φλέβας, που εκτείνεται ως τον κόγχο. (βλ. εικόνα 16 a). 

Στη συνέχεια γίνεται ξεχωριστή αναφορά σε μια ιδιαίτερη αγγειακή δομή του 

εγκεφάλου, τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και τα βασικά στοιχεία λειτουργίας του.  
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Εικόνα 16: Strominger κ.α. (σ. 78). Φλεβική παροχέτευση του εγκεφάλου. (a) Πλάγια όψη του 

εγκεφάλου (περιοχή αναστομωτικών φλεβών). (b) Εσωτερική όψη του εγκεφάλου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4.1. ΑΙΜΑΤΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΡΑΓΜΟΣ 

Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός (Blood Brain Barrier-BBB) είναι μια 

εξειδικευμένη, λειτουργικά δυναμική δομή που διατηρεί σταθερό το μικροπεριβάλλον 

του εγκεφάλου, δίνοντας έτσι την δυνατότητα στους νευρώνες να λειτουργούν 

αποτελεσματικά και αποτελείται από έναν φυσικό φραγμό και ένα σύστημα 

μηχανισμών κυτταρικής μεταφοράς.  

Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός εμποδίζει την είσοδο δυνητικά βλαβερών ουσιών, 

προστατεύοντας έτσι τον εγκέφαλο από τοξίνες και ουσίες που κυκλοφορούν, 

περιλαμβανομένων και αυτών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του εμβρύου. Για τον 

λόγο αυτό, σχηματίζεται αρκετά νωρίς στην κύηση, περίπου στις 14 με 15 εβδομάδες. 

Ιστολογικά, ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός αποτελείται από ενδοθηλιακά κύτταρα 

των αγγείων του εγκεφάλου και των στεγανών τους συνδέσεων. Λιποδιαλυτά μόρια 

διαχέονται παθητικά μέσω της κυτταροπλασματικής μεμβράνης του ενδοθηλιακού 

κυττάρου. Για τα υδατοδιαλυτά μόρια απαιτείται ένα εξειδικευμένο μεταφορικό 

σύστημα.  

Ο ρόλος του αιματοεγκεφαλικού φραγμού επιτυγχάνεται με δραστηριότητες που 

ρυθμίζουν την κίνηση διαφόρων μεταβολιτών και άλλων χημικών ουσιών  μεταξύ 

αίματος και εγκεφάλου α) δι’ αποκλεισμού, β) δια επιλεκτικής διόδου. Το στρώμα 

των τριχοειδών αγγείων του εγκεφάλου αποτελείται από ενδοθηλιακά κύτταρα που 

είναι περικυκλωμένα από περικύτταρα, τα οποία μοιάζουν με λείους μύες, και τελικές 

προεκβολές (ποδίσκους) των αστροκυττάρων. Η ικανότητα των ενδοθηλιακών 

κυττάρων και των περικυττάρων να συσπώνται, μπορεί να αλλάξει το σχήμα και το 

μέγεθος του αυλού ενός τριχοειδούς αγγείου.  

Την μονάδα αυτή που περιλαμβάνει ενδοθηλιακά κύτταρα, αγγειακά λεία μυϊκά 

κύτταρα (vascular smooth muscle cells), νευρογλοία και νευρώνες, ο Zlokovic (2014) 

και οι Malinovskaya, Komleva, Salmin, Morgun κ.α. (2016), την ονομάζουν 

νευροαγγειακή μονάδα, η οποία ελέγχει τη διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού 

φραγμού και τη ροή αίματος στον εγκέφαλο και έτσι η μονάδα αυτή διατηρεί τη 

χημική σύσταση του νευρωνικού περιβάλλοντος, που είναι απαραίτητο για την ομαλή 



λειτουργία των διαφόρων νευρωνικών κυκλωμάτων και είναι η πρώτη που πλήττεται 

σε παθολογικές καταστάσεις.  

 Ο αποκλεισμός ουσιών που μεταφέρονται με το αίμα, ρυθμίζεται ως επί το 

πλείστον από την πλασματική μεμβράνη των ενδοθηλιακών κυττάρων του 

εγκεφάλου. Το επιλεκτικό πέρασμα μεταβολιτών και χημικών ουσιών που είναι 

ουσιώδες για την ανάπτυξη και τη λειτουργία του εγκεφάλου, εξασφαλίζεται α) με 

διάχυση κάποιων λιποδιαλυτών ουσιών και β) από βοηθητικούς και ενεργειακά 

εξαρτώμενους υποδοχείς που μεσολαβούν στην μεταφορά υδατοδιαλυτών ουσιών. 

Αυτές περιλαμβάνουν την μεταφορά από το αίμα στον εγκέφαλο αμινοξέων, 

πεπτιδίων και γλυκόζης. Η μετακίνηση της περίσσειας των μεταβολιτών που τυχόν 

έχει συγκεντρωθεί, μεταφέρονται με μεταφορείς από τον εγκέφαλο στο αίμα. Ο 

συνδυασμός της εξειδικευμένης κυτταρικής μεμβράνης των ενδοθηλιακών κυττάρων 

που συνδέονται με ενδοκυττάριες στεγανές συνδέσεις, είναι το χαρακτηριστικό του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Αυτές οι δομές μπλοκάρουν την δίοδο πολλών ουσιών 

στο τοίχωμα των τριχοειδών αγγείων. Η διαπερατότητα μπορεί να διευκολυνθεί με 

φωσφορυλίωση των πρωτεϊνών του κυττάρου – κυττάρου συναπτικών συνδέσεων. Οι 

πρωτεΐνες καθερίνης των συναπτικών συνδέσεων λειτουργούν επίσης ως σήμανση 

ανάμεσα στα ενδοθηλιακά κύτταρα, μέσα από συνδέσεις με τα κυτταροσκελετικά 

πρωτεϊνικά νημάτια. Καθώς τα αστροκύτταρα που περιβάλλουν τα αγγεία με 

ποδίσκους που ελλυτρώνουν περίπου το 95% της επιφάνειας των τριχοειδών αγγείων, 

δεν θεωρείται ότι αποτελούν τμήμα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, είναι όμως 

σημαντικοί ρυθμιστές της διαπερατότητάς του και απελευθερώνουν ουσίες που 

μπορούν να επηρεάσουν την συνοχή των στεγανών συνδέσεων. Η έλλειψη 

πινοκυττωτικών κυστιδίων εντός των ενδοθηλιακών κυττάρων των τριχοειδών 

αγγείων του εγκεφάλου (σε αντίθεση με τα γενικά τριχοειδή αγγεία που μεταφέρουν 

μη επιλεκτικά διάφορες ουσίες μέσω πινοκυττωτικών κυστιδίων), υποδεικνύει ότι η 

διακυτταρική κίνηση μέσω κυστιδίων που διασχίζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό 

(διακυττάρωση), είναι σχετικά ανεπαρκής και αργή. Η επιλεκτική δίοδος των ουσιών 

σχετίζεται με την παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων συστημάτων μεταφοράς που 

δρουν ως μεταφορείς της γλυκόζης, σημαντικών αμινοξέων, άλλων θρεπτικών 

συστατικών και μακρομορίων. Αυτά εξασφαλίζουν την δίοδο σημαντικών ουσιών 

από το αίμα στο ΚΝΣ. Υπάρχουν ενδείξεις ότι με τον πολλαπλασιασμό περινευρικών 

αγγείων που αποτελούνται από πρωτογενή ενδοθηλιακά κύτταρα, τα οποία φέρουν 

θύρες χωρίς αιματοεγκεφαλικό φραγμό, μπορεί να προκληθεί η ανάπτυξη 

ενδοθηλιακών κυττάρων που δεν φέρουν θύρες, εκφράζοντας ιδιότητες του 



Ψαρουδάκη Α. «Αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συσχέτιση με την 

παθολογία του ΚΝΣ, τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου». 
 

45 
 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού μέσω μοριακών σημάτων της πρώιμης περιαγγειακής 

αστρογλοίας στον εγκέφαλο (Strominger κ.α., 2012, σ. 81-84). 

Δυσλειτουργία του αιματοεγκεφαλικού φραγμού σημαίνει συσσώρευση διαφόρων 

αγγειοτοξικών και νευροτοξικών μορίων στο παρέγχυμα του εγκεφάλου, μείωση στην 

εγκεφαλική ροή αίματος και υποξία, φαινόμενα που μπορεί είτε να συμβάλλουν 

άμεσα στον εκφυλισμό των νευρώνων είτε να συμβάλλουν στην διαδικασία του 

εκφυλισμού τους (Zlokovic, 2014). 

Οι υψηλές συγκεντρώσεις μιτοχονδρίων εντός των ενδοθηλιακών κυττάρων είναι 

ένδειξη της υψηλής μεταβολικής δραστηριότητας που απαιτείται από το μεταφορικό 

αυτό σύστημα. Αυτό εξηγεί εν μέρει, γιατί κάποια μικρά μόρια περνούν τον φραγμό 

πιο γρήγορα από άλλα μόρια μεσαίου μεγέθους, και γιατί μεγαλομόρια όπως οι 

πρωτεΐνες ορού και η πενικιλίνη δεν διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. 

(Strominger κ.α., 2012, σ. 83). Τα περικύτταρα μοιράζονται την βασική μεμβράνη με 

τα ενδοθηλιακά κύτταρα και έρχονται σε επαφή μεταξύ τους κύτταρο προς κύτταρο. 

Στα τριχοειδή αγγεία του κεντρικού νευρικού συστήματος η αναλογία ανάμεσα στα 

περικύτταρα προς τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι μεγαλύτερη απ’ ότι σε άλλα σημεία 

του σώματος. Τα περικύτταρα μπορούν να εξυπηρετούν ως δομές που 

ολοκληρώνουν, συντονίζουν και επηρεάζουν την δομή και την διατήρηση του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού και να παίξουν σημαντικό ρόλο στην μικροαγγειακή 

σταθερότητα, την πυκνότητα των τριχοειδών αγγείων και την αγγειογένεση 

(Baloyannis, 2015).  

4.2 ΔΙΑΧΥΣΗ ΣΤΟΝ ΑΙΜΑΤΟΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΡΑΓΜΟ 

Διαλυμένες λιποδιαλυτές ουσίες όπως το O2, το CO2 και κάποια φάρμακα, περνούν 

αμέσως από τον φραγμό στο αίμα. Αυτού του τύπου η διάχυση δεν εξαρτάται από την 

ενέργεια αλλά από την συγκέντρωση των ουσιών. Συστήματα τα οποία μετακινούν τα 

μόρια γρήγορα χωρίς κατανάλωση ενέργειας συμπεριφέρονται αμφίδρομα από τον 

εγκέφαλο και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό στο αίμα και αντίστροφα, επηρεάζοντας έτσι 

το πέρασμα από και προς το πλάσμα αίματος και τον εγκέφαλο. 

 



 

 

Εικόνα 17: Strominger κ.α. (2012), σ. 82: Χαρακτηριστικά των εξειδικευμένων ενδοθηλιακών 

κυττάρων των τριχοειδών αγγείων του εγκεφάλου, σε σύγκριση με τα γενικά τριχοειδή αγγεία. Τα a 

και b αποτελούν ενδοθηλιακά κύτταρα τριχοειδούς αγγείου του εγκεφάλου, με ιδιαίτερες δομές που 

συμβάλλουν στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό (blood brain barrier - ΒΒΒ), έτσι ώστε να περνούν από το 

κύτταρο επιλεκτικά, συγκεκριμένες μόνο ουσίες. Το c είναι γενικό (συστημικό) αγγείο, το οποίο 

διαχέει μη επιλεκτικά διάφορες ουσίες στα ενδοθηλιακά κύτταρα.  

 

4.3 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ (carrier mediated transport systems) 

Οι περισσότερες ουσίες που προσπαθούν να διαπεράσουν τον αιματοεγκεφαλικό 

φραγμό δεν είναι λιποδιαλυτές και γι’ αυτό περνούν με υποβοηθούμενη διάχυση 

μέσω ενεργών μεταφορέων οι οποίοι είναι ενεργοεξαρτώμενοι. Πρόκειται για 

πρωτεΐνες οι οποίες εκτείνονται στην πλασματική μεμβράνη και διευκολύνουν το 
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πέρασμα των μικρομορίων, τα οποία είναι μεταφορείς ζωτικών υδατοδιαλυτών 

ουσιών, όπως η γλυκόζη, τα αμινοξέα, τα ριβονουκλεοτίδια και διάφορες βιταμίνες 

που διαπερνούν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Σε αυτού του τύπου την μεταφορά οι 

διαλυμένες ουσίες (π.χ. το 99% της γλυκόζης) συνδυάζεται με ειδικό μεταφορέα στην 

πλασματική μεμβράνη από τη μία πλευρά του φραγμού και στη συνέχεια μετακινείται 

διαπερνώντας τον φραγμό και απελευθερώνεται. Αυτά τα συστήματα είναι επαρκή 

για την μεταφορά γλυκόζης και άλλων σημαντικών ουσιών που πρέπει να 

τροφοδοτούνται διαρκώς και σε μεγάλες ποσότητες. Σε περίπτωση μη επαρκούς 

τροφοδότησης γλυκόζης ή οξυγόνου, έχουμε απώλεια των αισθήσεων, ακόμα και 

θάνατο μέσα σε λίγα μόνο λεπτά. 

Μεμονωμένα αστροκύτταρα μπορεί να έχουν προεκβολές με διάφορους τελικούς 

ποδίσκους που έρχονται σε στενή επαφή με τα τριχοειδή αγγεία, τους νευρώνες και 

τη χοριεοιδή- νευρογλοιακή μεμβράνη. 

 

 

 

Εικόνα 18: Strominger κ.α. (2012), σ. 96. Η σχέση μεταξύ λεπτομηνίγγων, υπαραχνοειδούς χώρου, 

χοριοειδούς πλέγματος, κοιλίας, αστρογλοίας και νευρώνων του ΚΝΣ. Εδώ βλέπουμε ότι το 

αστροκύτταρο (αστρογλοία) έχει διάφορες προεκβολές: μία εκτείνεται σε ένα τριχοειδές αγγείο 

μεταφοράς αίματος και καταλήγει σε περιαγγειακό ποδίσκο. Μια άλλη προεκβολή εκτείνεται προς και 



έρχεται σε επαφή με έναν πυραμιδοειδή νευρώνα και μια άλλη εκτείνεται στην χοριοειδή μήνιγγα. Η 

χοριοειδής και η αραχνοειδής μήνιγγα αποτελούν τις λεπτομήνιγγες, ενώ η σκληρή μήνιγγα 

ονομάζεται και παχυμήνιγγα. 

 

Έτσι, ένα αστροκύτταρο μπορεί να κάνει μεταφορά μεταβολιτών αμφίδρομα 

ανάμεσα σε ενδοθηλιακά κύτταρα, νευρώνες και εγκεφαλονωτιαίο υγρό, μπορεί να 

προσλαμβάνει την περίσσεια ιόντων καλίου από το εξωκυττάριο υγρό που 

δημιουργήθηκε από έντονη νευρωνική δραστηριότητα και να ρυθμίζει τις 

εξωνευρικές συγκεντρώσεις νευροδιαβιβαστών με μια διαδικασία που τους 

προσλαμβάνει και τους αποθηκεύει. 

Ενεργοποιημένα λεμφοκύτταρα, μακροφάγα και συγκεκριμένες μορφές 

μεταστατικών κυττάρων, μπορούν επίσης να περάσουν τον αιματοεγκεφαλικό 

φραγμό. Τα κύτταρα αυτά μπορούν να αναγνωρίσουν και να συνδεθούν με τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα και στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν σηματοδοτικά συστήματα 

που ξεκινούν μηχανισμούς μετανάστευσης είτε μέσω σύνδεσης είτε μέσω διάνοιξης. 

Ένας άλλου είδους φραγμός, ο φραγμός ανάμεσα στο αίμα και το 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό είναι παρών ανάμεσα στα τριχοειδή αγγεία και το χοριοειδές 

πλέγμα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, το οποίο δεν θα μελετήσουμε λεπτομερώς εδώ. 

Ωστόσο αξίζει να αναφέρουμε ότι επενδυματικά κύτταρα και υποκείμενα  

αστροκύτταρα (π.χ. στην υποεπενδυματική νευρογλοιακή μεμβράνη) των κοιλιών, 

συνιστούν το σημείο επαφής ανάμεσα στον εγκέφαλο και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό. 

Οι πλάγιες κυτταρικές επιφάνειες των επενδυματικών κυττάρων είναι σχετικά απλές, 

χωρίς αναδιπλώσεις και ενδοδακτυλίους και αυτή η διάταξη σχηματίζει το σημείο 

επαφής ΕΝΥ – εγκεφάλου. Ωστόσο, ούτε οι επενδυματικές επιφάνειες των πλάγιων 

κοιλιών, ούτε η μεμβράνη χοριοειδούς – αστρογλοίας στην επιφάνεια του εγκεφάλου 

εμποδίζουν την ανταλλαγή ουσιών ανάμεσα στο ΕΝΥ και τα τριχοειδή αγγεία του 

εγκεφάλου και γι’ αυτό τον λόγο, αυτού του είδους ο φραγμός δεν αποτελεί φραγμό 

όπως είναι ο αιματοεγκεφαλικός.  

Επειδή η ομοιόσταση του νευρωνικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής σημασίας για 

την καλή λειτουργία των νευρώνων, οι φραγμοί αυτοί είναι σημαντικοί για την 

διατήρησή της, επειδή συντηρούν την ιοντική σταθερότητα του εξωνευρωνικού 

μεσοκυττάριου υγρού, του υγρού δηλαδή που περιβάλλει τους νευρώνες, τα 

νευρογλοιακά κύτταρα και τα τριχοειδή αγγεία, με το να εισάγουν τα απαιτούμενα 

μόρια και να αποτρέπουν την είσοδο ανεπιθύμητων ουσιών στον εγκέφαλο και το 

νωτιαίο μυελό. Οι φραγμοί αυτοί μπορεί να παραβιαστούν εξ αιτίας μολύνσεων, 



Ψαρουδάκη Α. «Αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συσχέτιση με την 

παθολογία του ΚΝΣ, τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου». 
 

49 
 

εγκεφαλικού επεισοδίου, όγκων ή τραύματος και σε περιπτώσεις ασθενειών όπως η 

πολλαπλή σκλήρυνση και η νόσος Alzheimer, κάποιες από τις οποίες θα δούμε 

παρακάτω. 

Να σημειώσουμε επίσης ότι ο ομοιοστατικός αυτός μηχανισμός εξυπηρετείται στο 

ΚΝΣ α) με το μεσοκυττάριο υγρό, μέσα στο οποίο «κολυμπούν» οι νευρώνες, η 

νευρογλοία και τα αγγεία του αίματος και β) με το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, τα οποία 

είναι παρόμοιας σύστασης. Το μεσοκυττάριο υγρό καταλαμβάνει το 15-20% του 

όγκου του εγκεφάλου και αυτός ο μεσοκυττάριος χώρος είναι μεγαλύτερος στη φαιά 

ουσία απ’ ότι στη λευκή. Αυτό συμβαίνει γιατί στην πρώτη υπάρχει μεγαλύτερη 

συγκέντρωση νερού απ’ ότι στη δεύτερη. Τα υγρά αυτά ενώνονται στον 

υπαραχνοειδή χώρο και στη συνέχεια ο όγκος του υγρού αυτού ανανεώνεται πολλές 

φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας. Στην διατήρηση αυτού του περιβάλλοντος 

συμβάλλουν τα τριχοειδή αγγεία του εγκεφάλου και τα χοριοειδή πλέγματα που 

λειτουργούν ως επιλεκτικοί φραγμοί αλλά και ως σημεία μεταφοράς συγκεκριμένων 

ουσιών, από τις οποίες αποτελούνται τα υγρά αυτά. Οι στεγανές συνδέσεις ανάμεσα 

στα ενδοθηλιακά κύτταρα των τριχοειδών αγγείων του εγκεφάλου σχηματίζουν τον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό ανάμεσα στο αίμα και το μεσοκυττάριο υγρό που 

αναφέραμε παραπάνω, ενώ τα τριχοειδή αγγεία και τα επενδυματικά επιθηλιακά 

κύτταρα του χοριοειδούς πλέγματος σχηματίζουν τον φραγμό ανάμεσα στο αίμα και 

το ΕΝΥ. Τέλος, η αραχνοειδής μήνιγγα είναι αδιαπέραστη σε υδατοδιαλυτές ουσίες 

και ο ρόλος της είναι ως επί το πλείστον παθητικός (Strominger κ.α., 2012, σ. 81-84). 

Η παραπάνω διάταξη των αρτηριών, των φλεβών και των λοιπών αγγείων του 

εγκεφάλου, δημιουργείται κατά την εμβρυϊκή ζωή του ανθρώπου και αποτελεί μια 

πολύπλοκη διαδικασία, η οποία ονομάζεται αγγειογένεση. Αν και η αγγειογένεση 

παρατηρείται σε παθολογικές καταστάσεις στους ενήλικες, όπως θα δούμε στο 

δεύτερο μέρος της εργασίας, εδώ θα κάνουμε λόγο κυρίως για την αγγειογένεση στην 

εμβρυϊκή και την νεογνική ηλικία. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗ 

5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ως αγγειογένεση ορίζουμε την δημιουργία νέων αιμοφόρων αγγείων από 

προϋπάρχοντα αγγεία. Υπάρχει επίσης η φλεβογένεση (vasculogenesis), η οποία 



αναφέρεται στην in situ διαφοροποίηση αγγειοβλαστών (αδιαφοροποίητων δηλαδή 

προγονικών κυττάρων), σε ενδοθηλιακά κύτταρα τα οποία συναρμολογούνται, 

φτιάχνοντας φλεβικούς λαβυρίνθους (Sie, den Dunnen, Hoving, de Bont, 2014). Η 

αγγειογένεση είναι ιδιαίτερα εκτεταμένη κατά την εμβρυική και την νεογνική 

ανάπτυξη, ενώ παρατηρείται εξαιρετικά σπάνια στους ενήλικες υπό φυσιολογικές 

συνθήκες, όπως συμβαίνει στην φυσιολογική επιδιόρθωση των πληγών (Sie, den 

Dunnen, Hoving, de Bont, 2014; Lara, Acurio, Leon, Penny, Torres-Vergara, 

Escudero, 2018). Η αγγειογένεση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη 

των εμβρύων όλων των θηλαστικών και συμβαίνει στον ίδιο ρυθμό με την ανάπτυξη 

του εγκεφάλου και των νευρωνικών κυκλωμάτων. Ο αριθμός και η κατανομή των 

αγγείων πρέπει να επαρκεί διαρκώς για την αιμάτωση των δομών του εγκεφάλου, σε 

οποιοδήποτε στάδιο της ανάπτυξής του και για τον λόγο αυτό το αγγειακό σύστημα 

του εγκεφάλου συνεχώς προσαρμόζεται στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, ο οποίος 

διαρκώς αλλάζει. Ωστόσο, τα αγγεία του εγκεφάλου δεν προηγούνται των δομών του. 

Εάν δηλαδή δεν αρχίσουν να σχηματίζονται οι διάφορες δομές του εγκεφάλου, δεν 

υπάρχει αγγειογένεση (Gilles & Nelson, 2012, σ. 179). Ουσιαστικά, το αγγειακό 

σύστημα για την παροχή αίματος στο κεντρικό νευρικό σύστημα αναπτύσσεται σε 

διάφορα στάδια και με τον ίδιο ρυθμό, άσχετα από  το σημείο του νευρικού 

συστήματος που τροφοδοτεί. Η χρονική στιγμή όμως της εμφάνισής του είναι 

διαφορετική για την κάθε περιοχή που πρόκειται να αιματωθεί. Η νευρωνικός ιστός 

αναπτύσσεται ως σχηματοποιημένο όργανο περίπου στις 24-26 μέρες της κύησης, με 

μήκος περίπου 4mm, προτού αναπτυχθεί το λεπτομηνιγγικό αγγειακό στρώμα. Τότε 

αρχίζουν να σχηματίζονται και οι καρωτίδες αρτηρίες. Την 41η μέρα κύησης, όταν το 

μήκος του εγκεφάλου φτάνει τα 12-14mm, ολοκληρώνεται ο σχηματισμός των 

καρωτίδων, με μια συνέχεια αορτής που κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον 

κλάδο του πρώτου φαρυγγικού τόξου. Στον 3ο μήνα εμφανίζεται ένα στοιχειώδες 

σιφώνιο των καρωτίδων, το οποίο ολοκληρώνεται μέχρι τον 5ο μήνα. Η βασική 

αρτηρία σχηματίζεται από δύο επιμήκεις νευρικές αρτηρίες (που πρωτοεμφανίζονται 

περίπου στην 26η μέρα κύησης), η οποία βρίσκεται ραχιαία και παράλληλα προς τις 

έσω καρωτίδες. Σύμφωνα με τον Padget (όπως αναφέρεται  από τους Gilles & 

Nelson, 2012, σ. 179), μεγάλα λεπτομηνιγγικά κανάλια προδιαγράφουν τις 

μελλοντικές αρτηρίες (καρωτίδες, βασική και τρίδυμη) περίπου την 32η μέρα κύησης 

και οι θέσεις τους ολοκληρώνονται ως την 40η μέρα, προπορευόμενες έτσι των 

διακλαδώσεων των ενδονευρικών ενδοθηλιακών κολποειδών καναλιών και ο κύκλος 

του Willis δεν ολοκληρώνεται πριν την 50η περίπου μέρα κύησης. Άλλοι υπολογισμοί 
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τοποθετούν την εμφάνιση των έσω καρωτίδων, περίπου την 20η μέρα κύησης, με την 

βασική και την σπονδυλική αρτηρία διακριτές περίπου την 31η μέρα κύησης, τις 

εγκεφαλικές αρτηρίες (οπίσθια, μέση και πρόσθια) την 41η μέρα κύησης και την 

πρόσθια αναστομωτική αρτηρία περίπου την 45η μέρα κύησης.  

Τον πρωταρχικό σχηματισμό της εγκεφαλικής αρτηρίας ακολουθεί ένα 

λεπτομηνιγγικό στρώμα αρτηριών και αρτηριδίων, μετά το κλείσιμο του κεφαλικού 

και του ουραίου νευροπόρου (24-26η μέρα κύησης). Το επινευρικό λεπτομηνιγγικό 

πλέγμα του ενδοθηλίου των κολποειδών καναλιών που προέρχεται από αρχέγονους 

αγγειοβλάστες στην βάση του εγκεφάλου, παρουσιάζεται την 24η μέρα κύησης (με 

μήκος ⁓3 mm). Λίγες μέρες αργότερα αρτηρίες, φλέβες και αγγεία έχουν 

διαφοροποιηθεί (περίπου 28η μέρα κύησης, μήκος εγκεφάλου 4mm). Στα κουνέλια 

και τα ποντίκια, τα αγγεία αυτά εξαπλώνονται στις πρωτόγονες αυτές λεπτομήνιγγες 

από την βάση ως την κορφή, τα οποία στη συνέχεια διαφοροποιούνται σταδιακά σε 

φλέβες ή αρτηρίες με την ίδια κατεύθυνση. Λεπτομηνιγγικά, επινευρικά στρώματα 

αγγείων προκαλούν την δημιουργία όλων των ενδονευρικών αγγείων. Τα 

λεπτομηνιγγικά στρώματα αγγείων των εμβρύων και των νεογνών, χαρακτηρίζονται 

από εκτεταμένες αναστομώσεις, οι οποίες συνεχώς αυξάνονται κατά τη διάρκεια της 

κύησης τους πρώτους 2 με 3 μήνες μετά τη γέννηση και ολοκληρώνονται μέχρι το 

τέλος του 3ου μήνα μετά την γέννηση. Σύμφωνα πάντως με την ανατομία του Grey, η 

διακλάδωση των λεπτομηνιγγικών αγγείων ολοκληρώνεται ως την 28η εβδομάδα της 

κύησης. Η μεταγεννητική αύξηση των αγγείων γίνεται παράλληλα με την έκρηξη του 

ρυθμού ανάπτυξης των σωμάτων και των αξόνων των νευρώνων που συμβαίνει κατά 

τη διάρκεια των 2 πρώτων μηνών.  

Εν ολίγοις, καθώς η κύηση προχωρά, η αγγειογένεση της λεπτομήνιγγας ξεκινάει 

από το πρόσθιο μέρος προς το βασικό ή κοιλιακό, μέχρι το ραχιαίο ή οπίσθιο μέρος, 

μέσα από έναν πολύπλοκο μηχανισμό συγχρονισμού της δημιουργίας των αγγείων 

στο κυρτό μέρος των λοβών του τελικού εγκεφάλου και του πολλαπλασιασμού και 

της μετανάστευσης των νευροβλαστών κάτω από τις κοιλίες του εγκεφάλου. Το 

μοτίβο δηλαδή της αγγειογένεσης εδώ, είναι: σχηματισμός λεπτομηνιγγικού 

πλέγματος, ενδοθηλιακή εισχώρηση στην χοριοειδή μήνιγγα και ανάπτυξη 

ενδοθηλιακών διατρητών που εισχωρούν στο νευρωνικό τοίχος, χωρίς να 

διακλαδίζονται, μέχρι να μπουν και να διεισδύσουν στο κοντινότερο υποκοιλιακό 

στρώμα. 

 



5.2. ΕΝΔΟΠΑΡΕΓΧΥΜΑΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΑΓΓΕΙΩΣΗ 

Τριχοειδή αγγεία διαπερνούν αρχικά την επιφάνεια του βασικού ή κοιλιακού 

νευρωνικού τοιχώματος, την 26η, την 30η και την 37η ημέρα της κύησης, τα οποία 

επεκτείνονται πλευρικά και ραχιαία. Πριν από αυτό το στάδιο, η θρέψη των 

νευρώνων εξαρτάται από το αμνιακό υγρό και στη συνέχεια ο εγκέφαλος 

ανεξαρτητοποιείται και στηρίζεται πλέον στην παροχή αίματος. Ενδοθηλιακά 

κανάλια εισέρχονται στον εγκέφαλο σε ορθές γωνίες στην επιφάνεια του εγκεφάλου 

και μεγαλώνουν προς την πλησιέστερη πλάγια κοιλιακή επιφάνεια, όπου 

διακλαδίζονται και αναστομώνονται, για να σχηματίσουν ένα πλέγμα εντός της 

βλαστικής θεμέλιας ουσίας, επενδύοντας το κοιλιακό σύστημα. Ακολούθως, 

ενδοπαρεγχυματικά ενδοθηλιακά κανάλια διακλαδίζονται και εγκαθιδρύουν ένα 

συνεχές δίκτυο τριχοειδών αγγείων σε όλο τον τελικό εγκέφαλο. Επόμενες «σοδειές» 

διεισδυτών διακλαδίζονται στην επιχείλια στιβάδα και τελικά στην επενδυματική 

στιβάδα του νευρικού σωλήνα του εμβρύου. Ο εγκεφαλικός φλοιός είναι ο τελευταίος 

που λαμβάνει διατιτραίνοντες κλάδους.  

Εγκεφαλικά στρώματα τριχοειδών αγγείων αλλάζουν διαρκώς κατά την εμβρυϊκή 

περίοδο και το πρώτο μεταγεννητικό έτος, καθώς ο εγκέφαλος μεγαλώνει πέρα από 

τα κοιλιακά τοιχώματα. Εντός του εγκεφαλικού και του παρεγκεφαλιδικού φλοιού, ο 

σχετικός όγκος των τριχοειδών αγγείων αυξάνεται γραμμικά από τον 3ο μήνα κύησης 

έως το 4ο έτος μετά την γέννηση, ενώ υποστηρίζεται και το αντίθετο, ότι δηλαδή δεν 

υπάρχει αλλαγή στην πυκνότητα των τριχοειδών αγγείων στη λευκή ουσία του 

τελικού εγκεφάλου κατά την ίδια περίοδο. Πάντως, τα επίπεδα πυκνότητας των 

τριχοειδών αγγείων δεν έχουν ολοκληρωθεί ως το 4ο έτος μετά την γέννηση. Άλλοι 

τοποθετούν την αύξηση της αγγειογένεσης βαθιά στον τελικό εγκέφαλο πολύ 

μετέπειτα, όχι πριν το μέσο της κύησης. Κατά την διάρκεια της αγγειογένεσης στον 

τελικό εγκέφαλο του εμβρύου, η πυκνότητα των τριχοειδών αγγείων της λευκής 

ουσίας είναι πάντοτε μεγαλύτερη από αυτή του φλοιού και στη συνέχεια μειώνεται 

(σε σχέση με αυτή του φλοιού), όταν πια το μεγαλύτερο μέρος της μυελίνωσης έχει 

πραγματοποιηθεί.  

Έχουν προταθεί αρκετά μοντέλα αγγειογένεσης, εδώ αναφέρουμε τα 

αποτελέσματα της έρευνας των Gilles και Nelson, οι οποίοι μελέτησαν την 

αγγειογένεση στους τελικούς εγκεφάλους 108 εμβρύων (ηλικίας από την ⁓ 24η μέρα 

κύησης εώς την ⁓8η εβδομάδα κύησης) και επιπλέον 60 εγκεφάλων (ηλικίας από ⁓16 

εβδομάδων κύησης εώς 15 ετών) εμβρύων και παιδιών που είχαν πεθάνει από μη 

εγκεφαλικές αιτίες. 
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Οι ερευνητές αυτοί επιβεβαίωσαν σε ανθρώπινους εγκεφάλους το μοντέλο του Bär 

για την αγγειογένεση του τελικού εγκεφάλου στα ποντίκια, σύμφωνα με το οποίο 

διεγκεφαλικά κανάλια διακλαδίζονται αρχικά στην υποκοιλιακή ζώνη του εμβρύου 

και καθώς ο εγκέφαλός του μεγαλώνει, συνεχίζεται η διακλάδωσή τους στην 

συγκεκριμένη ζώνη, ενώ ταυτόχρονα προστίθενται μεγάλα κανάλια που 

διακλαδίζονται βαθιά στον τελικό εγκέφαλο. Με την διαρκή αύξηση του εγκεφάλου 

σε πλάτος και επιφάνεια, οι υποκοιλιακοί αυτοί κλάδοι εκτείνονται περισσότερο, 

προστίθενται κλάδοι βαθιά στον τελικό εγκέφαλο και διατιτραίνοντα κανάλια 

διακλαδίζονται περισσότερο επιφανειακά (ό.π. σ. 196).  

Οι ίδιοι αναφέρουν ότι στις 13-20 ημέρες κύησης, σχηματίζονται οι ραχιαίες 

αορτές, ενώ κάποια λεπτομηνιγγικά ενδοθηλιακά κανάλια αναπτύσσονται τελικά στα 

μεγάλα κανάλια που τροφοδοτούν τον τελικό εγκέφαλο (ό,π. σ. 184). Ο χοριονικός 

μεσοβλάστης1 είναι η τοποθεσία στην οποία πρώτα γίνεται η αγγειογένεση στο 

στάδιο της ⁓13ης μέρας κύησης, ενώ ο σχηματισμός των αιμοφόρων αγγείων 

προηγείται της δημιουργίας των αιμοσφαιρίων. 

Την 18η μέρα κύησης εμφανίζεται η νευρική αύλακα, πριν ακόμα εμφανιστούν η 

καρδιά και άλλα όργανα. Η νευρική πλάκα και η νευρική αύλακα είναι ανοικτές στην 

αμνιακή κοιλότητα και μέχρι την 20η μέρα κύησης, ταυτόχρονα με την εμφάνιση των 

πλευρών της κεφαλικής νευρικής αύλακας, μια σειρά από ενδοθηλιακούς βλαστούς  

αναπτύσσεται από το πρώτο ζεύγος των αορτικών τόξων, σχηματίζοντας έτσι τις 

ραχιαίες αορτές. Αυτές αποτελούνται από απλούς ενδοθηλιακούς κόλπους και 

αρχίζουν να μεγαλώνουν προς το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα, ενώ η νευρική 

αύλακα παραμένει ανοικτή. Ουραίοι ενδοθηλιακοί βλαστοί τροφοδοτούν τον νωτιαίο 

μυελό, ραχιαίοι βλαστοί τροφοδοτούν τον ρομβοειδή εγκέφαλο και τον μεσεγκέφαλο 

και οι περισσότερο κεφαλικοί βλαστοί ενώνονται στα μεγάλα ενδοθηλιακά κανάλια 

που πρόκειται να γίνουν οι έσω καρωτίδες. 

Περίπου την 24η – 33η ημέρα κύησης, δημιουργείται ένα πρωτόγονο πλέγμα της 

βάσης του εγκεφάλου. Κατά την 24-33η περίπου ημέρα κύησης, ο κεφαλικός 

νευροπόρος2 κλείνει, και πλέον το αμνιακό υγρό δεν τροφοδοτεί το νευρικό σύστημα 

                                                           
1 Τα εμβρυονικά κύτταρα από τα οποία δημιουργείται το μεσόδερμα των εμβρύων. Πηγή: Merriam – 
Webster medical dictionary,  όπως ανακτήθηκε στις 27/10/2020 από την ιστοσελίδα 
https://www.merriam-webster.com/medical/mesoblast 
2 Νευροπόροι: οι δύο άκρες – ανοίγματα του νευρικού σωλήνα του εμβρύου των σπονδυλωτών. 
Πηγή: Merriam Webster medical dictionary. Ανακτήθηκε στις 27/10/2020 από την ιστοσελίδα: 
https://www.merriam-webster.com/medical/neuropore 



για τις ανάγκες του. Στο στάδιο αυτό ξεκινά να χτυπά η καρδιά, δημιουργώντας μια 

απλή κίνηση μπρος πίσω. Πριν το στάδιο αυτό, δεν υπάρχει αγγειοποίηση του ΚΝΣ. 

Καθώς τα απλά ραχιαία ενδοθηλιακά αορτικά κανάλια πλησιάζουν το κεφαλικό 

νευρικό σύστημα, το πρωτόγονο μεσέγχυμα που περιβάλλει το νευρικό σύστημα, 

δημιουργεί λεπτομηνιγγικές αγγειοβλαστικές νήσους, βλαστούς ενδοθηλίων και 

ενδοθηλιακά κανάλια, τα οποία αναστομώνονται. Οι ενδοθηλιακοί βλαστοί των 

ραχιαίων αορτών σχηματίζουν ένα πρωτόγονο πλέγμα, αν και το μεγαλύτερο μέρος 

αυτού του πρωτόγονου περινευρικού μεσεγχύματος του τελικού εγκεφάλου είναι 

ακόμη ελεύθερο από κανάλια ενδοθηλίων. Αυτά τα ενδοθηλιακά κανάλια, στην αρχή, 

γεμίζουν με ένα ακυτταρικό υγρό και στη συνέχεια με λίγους ερυθροβλάστες. Η 

πρωτόγονη κεφαλική φλέβα που βρίσκεται πλάγια στον ρομβοειδή εγκέφαλο γίνεται 

εμφανής, υπαινίσσοντας την εγκαθίδρυση μιας κυκλοφορίας ουραία στην βάση του 

πλέγματος του εγκεφάλου.   

Τα ενδοθηλιακά κανάλια ενώνονται, πολλαπλασιάζονται και σχηματίζουν ένα 

βασικό πλέγμα, το οποίο εξαπλώνεται ταχύτατα και ξεκινά την διαφοροποίηση της 

αρτηριακής και φλεβικής κυκλοφορίας, περίπου την 26η μέρα κύησης. Μια 

στοιχειώδες λεπτομηνιγγική κυκλοφορία εγκαθίσταται περίπου την 30η μέρα κύησης 

και μέχρι την 33η μέρα τα ενδοθηλιακά κανάλια σχηματίζουν ένα πυκνό πλέγμα, το 

οποίο τελικά εξαπλώνεται για να σχηματίσει στο κυρτό μέρος του εγκεφάλου ένα 

περινευρικό πλέγμα. Στα επόμενα στάδια, από την 33η – 51η μέρα κύησης το 

περινευρικό λεπτομηνιγγικό πλέγμα τριχοειδών αγγείων στον τελικό εγκέφαλο είναι 

πολύ πυκνό. Μέχρι την 50-51η περίπου μέρα κύησης, η πυκνότητα του 

λεπτομηνιγγικού πλέγματος μειώνεται σταδιακά καθώς αναπτύσσεται ο εγκέφαλος. 

Στο στάδιο κύησης περίπου 32-50 ημερών έχουμε τον πρώτο σχηματισμό 

ενδοθηλιακών διατιτραινόντων αγγείων (perforators), τα οποία για λόγους συντομίας 

θα αναφέρονται στο εξής και ως «διατρητές» ή «διατιτραίνοντα αγγεία». Από την 32η 

περίπου μέρα κύησης, σχηματίζονται οι πρώτοι ενδοθηλιακοί διατρητές του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, τους οποίους συναντάμε άλλες φορές στον 

ρομβοειδή εγκέφαλο και άλλες στον μεσεγκέφαλο. Οι διατρητές του εγκεφαλικού 

στελέχους μπαίνουν αποκλειστικά στην κοιλιακή στιβάδα της βασικής πλάκας της 

βλαστικής θεμέλιας ουσίας. Την 33η ημέρα κύησης προγονικά κύτταρα της έσω 

καρωτίδας βρίσκονται πλευρικά του αδενοϋποφυσιακού σάκου και διεισδυτικά 

τριχοειδή αγγεία συναντώνται στον μεσεγκέφαλο, τον ρομβοειδή εγκέφαλο, την 

αυχενική και την θωρακική μοίρα του νωτιαίου μυελού και, για πρώτη φορά, λίγα 

στον διεγκέφαλο. Τα πρώτα κανάλια που διατρέχουν τον εγκέφαλο από την μια άκρη 



Ψαρουδάκη Α. «Αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συσχέτιση με την 

παθολογία του ΚΝΣ, τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου». 
 

55 
 

στην άλλη διαπερνούν το υποκοιλιακό πλάγιο και μέσο έπαρμα της βλαστικής 

θεμέλιας ουσίας, η οποία υπερκαλύπτει την μελλοντική κεφαλή του κερκοφόρου 

πυρήνα και του μελλοντικού οσφρητικού κοιλιακού σάκου (⁓41η ημέρα κύησης). 

Αυτά διεισδύουν την χοριοειδή μήνιγγα, διατρέχουν ολόκληρο το εγκεφαλικό 

τοίχωμα, διακλαδίζονται στην υποκοιλιακή βλαστική θεμέλια ουσία και σχηματίζουν 

ένα δικτυωτό σχέδιο που εμμένει στο δεύτερο τρίμηνο κύησης, αλλά συρρικνώνεται 

σημαντικά με την μείωση της θεμέλιας ουσίας στο τέλος του δεύτερου τριμήνου. Και 

εδώ δεν υπάρχουν ξεχωριστά υποκοιλιακά φλεβικά κανάλια. Περίπου την 47η-48η 

μέρα κύησης μια δεύτερη ομάδα διατρητών διακλαδίζονται βαθιά στο μελλοντικό 

ραβδωτό σώμα. 

   Τα διατιτραίνοντα αγγεία είναι πάντοτε όμοια ιστολογικά. Αποτελούνται από 

απλό ενδοθήλιο χωρίς αναγνωρίσιμα αρτηριακά ή φλεβικά χαρακτηριστικά και 

μετέπειτα στην κύηση δεν υπάρχει ιστολογική διαφοροποίηση ανάμεσα στα 

εξωραβδωτά κανάλια που συνδέονται με τις λεπτομηνιγγικές αρτηρίες ή φλέβες.  

Εδώ να σημειώσουμε ότι οι αρτηρίες και οι φλέβες διακλαδίζονται σε οξείες και 

ορθές γωνίες.  

Την 37η μέρα κύησης εμφανίζονται οι εξωραβδωτοί ενδοθηλιακοί βλαστοί του 

τελικού εγκεφάλου και την 50η περίπου ημέρα κύησης οι διατρητές που 

εξαπλώνονται από την μέση ημισφαιρική επιφάνεια συναντούν εκείνους που 

εξαπλώθηκαν πλευρικά και ραχιαία από την βάση του τελικού εγκεφάλου, σε 

εξωραβδωτές περιοχές πλευρικά των διατρητών του ραβδωτού σώματος. Αυτοί οι 

εξωραβδωτοί διατρητές προχωρούν απ’ ευθείας μέσα από το ημισφαιρικό τείχος και 

φτάνουν το υποκοιλιακό στρώμα πριν διακλαδωθούν για να σχηματίσουν έναν 

δικτυωτό σχηματισμό (βλ. εικόνα 19). Με τον καιρό, επιπλέον ενδοθηλιακοί 

διατρητές αναπτύσσουν και δημιουργούν ενδοθηλιακά πλέγματα περισσότερο 

περιφερειακά στο τοίχωμα της επενδυματικής και της επιχείλιας ζώνης του τελικού 

εγκεφάλου (βλ. εικόνα 20), ιδιαίτερα στις περιοχές που υφίστανται μετανάστευση και 

ωρίμανση, όπου σχηματίζουν λίγο πολύ ομόκεντρα πλέγματα. Και ενώ η διαδικασία 

είναι παρόμοια σε όλες τις περιοχές του εγκεφάλου, η χρονική στιγμή διαφέρει 

ανάλογα με την ημέρα της κύησης και την περιοχή του εγκεφάλου, είτε πρόκειται για 

την βάση ή την κορφή, είτε πρόκειται για διαφορετικούς λοβούς. 

Μέχρι το μέσο της κύησης, πολλά λεπτομηνιγγικά αγγειακά τοιχώματα έχουν 

αναπτύξει επαρκείς μυϊκούς ή κολλαγονικούς εξωτερικούς χιτώνες ώστε να είναι 

πλέον αναγνωρίσιμοι ως αρτηρίες ή φλέβες. Σε γενικές γραμμές, η δημιουργία των 



μυϊκών κυττάρων των αγγείων είναι εντονότερη στα αγγεία της βάσης απ’ ότι στην 

κορφή. Όλα τα κανάλια των αγγείων βρίσκονται εξωτερικά της χοριοειδούς μήνιγγας 

και μέσα στην μελλοντική αραχνοειδή μήνιγγα, με εξαίρεση τους διεισδυτικούς 

κλάδους που εισχωρούν στον τελικό εγκέφαλο. Σε όλες τις ηλικίες, οι 

λεπτομηνιγγικές αρτηρίες της βάσης έχουν μεγαλύτερη διάμετρο και περισσότερα 

στρώματα λείων μυϊκών κυττάρων απ’ ότι οι αρτηρίες της κορφής. Οι 

λεπτομηνιγγικές φλέβες διαθέτουν μόνο ένα στρώμα ενδοθηλίου, με στρώματα 

κολλαγόνου να το περιβάλλουν, σχηματίζοντας έτσι έναν εξωτερικό χιτώνα. Οι 

μεγαλύτερες σε διάμετρο λεπτομηνιγγικές φλέβες έχουν περισσότερα στρώματα 

κολλαγόνου απ’ ότι οι μικρότερες φλέβες. Το αρτηριδιακό περίβλημα από λεία μυϊκά 

κύτταρα εκτείνεται μόνο μέχρι την χοριοειδή μήνιγγα. Και στα 60 δείγματα που 

εξετάστηκαν, τα μικρότερα αγγεία διακλαδίζονται από λεπτομηνιγγικές αρτηρίες, 

αρτηρίδια, φλέβες, και φλεβίδια (venules) προς την επιφάνεια του εγκεφάλου, 

διαπερνούν αμέσως την χοριοειδή μήνιγγα και διεισδύουν στον τελικό εγκέφαλο.  

 

 

Εικόνα 19. Gilles & Nelvin (2013, σ. 186 & 187). Αριστερά: φωτομικρογραφία τριχοειδούς 

αγγείου που εισχωρεί στο ημισφαίριο (⁓50η μέρα κύησης). Το λεπτομηνιγγικό πλέγμα (lp) έχει 

χρωματιστεί με ινδική μελάνη. Το αγγείο που εισχωρεί τον ιστό εκτείνεται από την χοριοειδή μήνιγγα 

κατευθείαν στην κοιλιακή ζώνη (vz) όπου διαιρείται για πρώτη φορά. lv = πλάγια κοιλία. Δεξιά: 

Φωτομικρογραφία τριχοειδών αγγείων που διεισδύουν το ημισφαίριο, σε ελαφρώς μεγαλύτερη ημέρα 

κύησης, περίπου στο ίδιο σημείο με την εικόνα αριστερά. Μεταγενέστερη ομάδα διεισδυτών 

προερχόμενη από το λεπτομηνιγγικό πλέγμα (lp) που είναι χρωματισμένο με ινδική μελάνη, 

διακλαδίζονται στις ενδιάμεσες ζώνες του εγκεφαλικού τείχους. Τα αγγεία που διεισδύουν περνούν 

κατ’ ευθείαν μέσα από τον μελλοντικό φλοιό (c) και διάφοροι κλάδοι συμβάλλουν στην υποκοιλιακή 

ζώνη (sv), αφού παράσχουν κλάδους στις ενδιάμεσες εγκεφαλικές στιβάδες. lv = πλάγια κοιλία.   

 

Αυτοί οι κλάδοι συνήθως διαπερνούν την χοριοειδή μήνιγγα σε ορθές ή λοξές 

γωνίες (οξείες ή αμβλείες) και σπάνια περιέχουν στρώμα λείων μυϊκών κυττάρων 

κάτω από την χοριοειδή μήνιγγα, με εξαίρεση τους μεγάλους κλάδους του ραβδωτού 
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σώματος στην βάση του εγκεφάλου, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα αυξημένοι σε αριθμό 

κατά την βρεφική, παιδική και εφηβική ηλικία. Η ακολουθούμενη διαφοροποίηση 

των αγγείων της λεπτομήνιγγας σε φλέβες και αρτηρίες, δεν της αφήνει πλέον 

στρώμα τριχοειδών αγγείων. Οι φλέβες της λεπτομήνιγγας που έχουν διάμετρο πάνω 

από 1mm, τείνουν να παραμένουν στο λεπτομηνιγγικό πλέγμα, οι κλάδοι όμως των 

μικρότερων αρτηριών και φλεβών πλέκονται μεταξύ τους.   

Οι μεγαλύτερες λεπτομηνιγγικές αρτηρίες διαιρούνται σε μικρότερους κλάδους 

που και αυτές συχνά διασυνδέονται, σε μικρότερη συχνότητα όμως σε σχέση με τις 

αρτηρίες και τα αρτηρίδια (βλ. εικ. 20). Σε όλα τα δείγματα, τόσο το αρτηριακό όσο 

και το φλεβικό δίκτυο ήταν συνεχές ανάμεσα στις περιοχές του εγκεφάλου και της 

παρεγκεφαλίδας (βλ. εικ. 21). 

 

 

Εικόνα 20. Gilles & Nelson (2012), σ. 188. Το λευκό λεπτομηνιγγικό πλέγμα έχει σημανθεί με 

Microfil. Δεν έχουν σημανθεί οι φλέβες, οι οποίες φαίνονται μαύρες. Υπάρχει ένα πυκνό στρώμα 

αρτηριδίων και τριχοειδών αγγείων, το οποίο είναι συνεχές ανάμεσα στις ζώνες του εγκεφάλου μεταξύ 

της πρόσθιας και της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας. 

 



 

Εικόνα 21. Gilles & Nelson (2012), σ. 189. Το λευκό λεπτομηνιγγικό πλέγμα έχει σημανθεί με 

Microfil. Φαίνονται: η κατώτερη παρεγκεφαλιδική επιφάνεια (αριστερά), ο προμήκης μυελός και η 

γέφυρα με την σπονδυλική, την βασική και την πρόσθια νωτιαία αρτηρία. Δεξιά: τομή στα ανώτερα 

τμήματα της γέφυρας που φαίνονται οι άνω παρεγκεφαλιδικές αρτηρίες που κυκλώνουν την γέφυρα 

και τροφοδοτούν το λεπτομηνιγγικό πλέγμα. Τα ανώτερα και κατώτερα λεπτομηνιγγικά πλέγματα 

είναι συνεχή σε όλη την επιφάνεια και την περιφέρεια της παρεγκεφαλίδας. 

 

 

Στο μέσον της κύησης τα κανάλια του ραβδωτού σώματος στηρίζουν την 

ανάπτυξη του κερκοφόρου πυρήνα, του κελύφους του φακοειδούς πυρήνα και των 

πλάγιων και έσω επαρμάτων, με διακλαδώσεις, μεγεθύνσεις σε διάμετρο και 

αυξήσεις σε μήκος καθώς μεγαλώνει ο εγκέφαλος. Στα δείγματα που μελετήθηκαν 

από την 16η έως την 20η εβδομάδα κύησης, τα αγγεία του ραβδωτού σώματος 

διακλαδίζονται από το πρώτο τμήμα της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας και διεισδύουν 

την βασική χοριοειδή μήνιγγα. Τα κανάλια αυτά περνούν μέσα από το κέλυφος του 

φακοειδούς πυρήνα και τον κερκοφόρο πυρήνα και πιο απομακρυσμένα είτε 

εισχωρούν στο εσωτερικό είτε στο πλάγιο έπαρμα (βλ. εικόνα 22). 
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Εικόνα 22. Gilles & Nelson  (2012), σ. 189. Φωτογραφία στεφανιαίας τομής του ραβδωτού σώματος, 

μπροστά από το τρίμμα Μονρό, κατά την 28η εβδομάδα κύησης. Κανάλια του ραβδωτού σώματος (s) 

διακλαδίζονται από την μέση εγκεφαλική αρτηρία (mca) και συνεχίζουν μέσα από το κέλυφος του 

φακοειδούς πυρήνα (p) και τον κερκοφόρο πυρήνα (c) για να καταλήξουν στο υποκοιλιακό 

γαγγλιονικό έπαρμα (ge). Στο δεξί γαγγλιονικό έπαρμα φαίνεται ότι υπάρχει μικροαιμορραγία. V = 

πλάγια κοιλία.  

 

Σε γενικές γραμμές τα αγγεία της βάσης του ραβδωτού σώματος είναι μεγαλύτερα 

και σταδιακά διακλαδίζονται σε μικρότερα κανάλια, καθώς κινούνται προς τις 

πλάγιες κοιλίες. Το μακρύτερο κανάλι του ραβδωτού είναι 60μm σε διάμετρο στην 

βάση του και 15 mm σε μήκος. Οι πλάγιοι κλάδοι διακλαδίζονται σε οξείες γωνίες. 

Μικρότερα κανάλια, τόσο σε μήκος όσο και σε διάμετρο, διακλαδίζονται στο μέσο 

και το κατώτερο κέλυφος του φακοειδούς πυρήνα, ενώ κανένα από τα αγγεία της 

περιοχής αυτής δεν διέθετε λεία μυϊκά κύτταρα ή εξωτερικό χιτώνα. 

Στα δείγματα εγκεφάλων που μελετήθηκαν από την 22η έως την 26η εβδομάδα 

κύησης, βρέθηκε ότι υπήρχε περίπου ο ίδιος αριθμός καναλιών του ραβδωτού 

σώματος που έφταναν το έσω ή το πλάγιο έπαρμα της βλαστικής θεμέλιας ουσίας, 

όπως ακριβώς και στα δείγματα της ομάδας από την 16η ως την 20η εβδομάδα 

κύησης, με την διαφορά ότι ήταν μεγαλύτερα και μακρύτερα (18mm). Τα κανάλια 

της βάσης του ραβδωτού έφταναν έως τα 75μm σε διάμετρο και στενεύουν σε 10-20 

μm όσο απομακρύνονται, πριν εισχωρήσουν στο έπαρμα της βλαστικής θεμέλιας 

ουσίας (βλ. εικόνα 22), ενώ σε όλα τα δείγματα αναγνωρίστηκε παροχή αίματος στο 

πλάγιο έπαρμα, η οποία προέρχεται από τα κανάλια της μέσης εγκεφαλικής αρτηρίας 

στους κλάδους του ραβδωτού σώματος. Στο στάδιο αυτό δεν υπήρχε μεγάλη παροχή 



αίματος στην παλίνδρομη αρτηρία του Heubner, ενώ δεν υπήρχε καθόλου παροχή 

αίματος από τον ιστό των χοριοειδών αρτηριών. Ως το τέλος του δεύτερου τριμήνου 

σε όλα τα δείγματα εγκεφάλων εμφανίστηκε επικάλυψη από λείες μυϊκές ίνες, εντός 

60 ή 100μm του γαγγλιονικού επάρματος σε κάποιες πλάγιες αρτηρίες του 

κερκοφόρου πυρήνα του ραβδωτού σώματος (στις 24 με 26 εβδομάδες κύησης), 

καθώς το γαγγλιονικό έπαρμα φτάνει τον μέγιστο απόλυτο όγκο του. Σε δείγματα 

ηλικίας 28-30 εβδομάδων κύησης, διάφορα μεγάλα κανάλια (50-100 μm σε διάμετρο) 

ανάμεσα στον βλαστικό ιστό και την κεφαλή του κερκοφόρου πυρήνα, ανέπτυξαν 

στιβάδες εξωχιτώνα, χαρακτηριστικό των φλεβών, που μπορούσαν να ανιχνευθούν 

μετά την σήμανσή τους με χρώμα, καθώς αναστομώνονταν με φλέβες συλλογής από 

το έσω εγκεφαλικό φλεβικό σύστημα. Σε κανένα αγγείο της βλαστικής θεμέλιας 

ουσίας δεν βρέθηκαν λεία μυϊκά κύτταρα, στα δείγματα όλων των ηλικιών που 

μελετήθηκαν. Δεν αναπτύσσεται κανονική επενδυματική στιβάδα μέχρι την 

υποχώρηση της κοιλιακής θεμέλιας ουσίας, συνεπώς, οι φλέβες της υποθεμέλιας 

ουσίας (submatrix veins) δεν μετατρέπονται σε υποεπενδυματικές φλέβες πριν η 

υποχώρηση αυτή συμβεί. Φλέβες της υποθεμέλιας ουσίας πρωτοεμφανίζονται μετά 

τους 2,5 μήνες κύησης, υποεπενδυματικές φλέβες δεν υπήρχαν ως την 8η εβδομάδα 

κύησης (περίοδος που τελειώνει η εμβρυωνική περίοδος), ενώ σε ένα δείγμα δεν 

υπήρχε την 12η εβδομάδα, υπήρχε όμως την 16η εβδομάδα. Καθώς η βλαστική 

θεμέλια ουσία υποχωρεί στο τέλος του δευτέρου τριμήνου, υποχωρούν επίσης τα 

πλέγματα της ενδοθηλιακής θεμέλιας ουσίας (matrix endothelial plexuses), 

αφήνοντας στη θέση της υποεπενδυματικές φλέβες. Οι υποεπενδυματικές φλέβες 

φτάνουν διαμέτρους των 200μm κατά την γέννηση και των 300 μm μέχρι την ηλικία 

των 15 ετών. 

Οι μακρύτερες αρτηρίες του ραβδωτού σώματος αυξάνονται σε μήκος από 20mm 

κατά τη γέννηση σε 45mm μέχρι την ηλικία των 15 ετών και αυξήθηκαν σε μέγιστη 

διάμετρο από 250μm κατά τη γέννηση σε 500μm μέχρι την ηλικία των 15 ετών. Το 

στρώμα των τριχοειδών αγγείων ήταν συνεχές εξωτερικά και εσωτερικά του 

ραβδωτού σώματος σε όλα τα δείγματα όλων των ηλικιών. Προτριχοειδή 

αναστομωτικά κανάλια υπήρχαν ανάμεσα στη νήσο του Reil, εκτός του ραβδωτού 

σώματος, και τα περισσότερα πλάγια κανάλια του ραβδωτού. 

Στο μέσο της κύησης υπάρχουν εξωραβδωτοί ενδοθηλιακοί βλαστοί του τελικού 

εγκεφάλου, διατιτραίνοντα αγγεία και κανάλια. Συγκεκριμένα, διατιτραίνοντα 

κανάλια, διαμέτρου 15-50μm,διακλαδίζονται σε ορθές και οξείες γωνίες από 

λεπτομηνιγγικά κανάλια σε όλα τα δείγματα εγκεφάλων 16-20 εβδομάδων κύησης. 
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Τα κανάλια αυτά διασχίζουν την χοριοειδή μήνιγγα και την επιφάνεια του εγκεφάλου 

για να εξαπλωθούν σε ποικίλα μήκη προς την πλησιέστερη πλάγια κοιλία και πριν 

την διακλάδωση της υποκοιλιακής θεμέλιας ουσίας (subventricular matrix branching) 

(βλ. εικόνες 23 και 24). 

 

 

Εικόνα 23: Gilles & Nelson (2012), σ. 191. Φωτομικρογραφία παχιάς στεφανιαίας τομής του τελικού 

εγκεφάλου, μπροστά από το τρίμμα του Monro. Η πλάγια κοιλία (v) φαίνεται κάτω δεξιά. Ο φλοιός γύρω 

από το βάθος μιας αύλακας (s), φαίνεται πάνω αριστερά. Ένας μεγάλος αριθμός διεγκεφαλικών 

καναλιών εκτείνεται από την αύλακα προς το κοιλιακό τοίχωμα. Πολλά κανάλια καταλήγουν σε φλέβες 

συλλογής στο κοιλιακό τοίχωμα. Κάποια κανάλια μεγεθύνονται στην πορεία τους μέσα στον τελικό 

εγκέφαλο (βέλος). Είναι εμφανής η έλλειψη διακλαδωτικών καναλιών (c) στον φλοιό. Γενικά υπάρχει 

πλούσια αγγείωση κάτω από τις αύλακες και στην εν τω βάθει λευκή ουσία. 

 

 



Εικόνα 24: Gilles & Nelson (2012), σ. 191. Φωτομικρογραφία τομής του τελικού εγκεφάλου 

μπροστά από το τρίμμα Monro κατά το τέλος του 2ου τριμήνου. Πολλαπλά τριχοειδή αγγεία και κανάλια 

περνούν μέσα από το μεσολόβιο (cc) και συγκεντρώνονται κάτω από την επιφάνειά του στην οροφή της 

πλάγιας κοιλίας. Ο κερκοφόρος πυρήνας (c) βρίσκεται κάτω από το εναπομείναν γαγγλιονικό έπαρμα 

που έχει πυκνή αγγείωση (ge). Τα διεγκεφαλικά κανάλια, στην πορεία τους μέσα από το τοίχος του 

τελικού εγκεφάλου, έχουν δώσει πολλές διακλαδώσεις στην μέλλουσα λευκή ουσία και 

συγκεντρώνονται σε μεγάλες ή μικρές φλεβικές δομές στο τοίχωμα της κοιλίας (βέλος). 

 

Μεγαλύτερα κανάλια, διαμέτρου περίπου 50μm, τα οποία εξαπλώνονται σχεδόν σε 

ολόκληρο το εγκεφαλικό τοίχωμα πυκνώνουν και διακλαδίζονται σε μικρότερα αγγεία 

που αναστομώνονται με άλλους κλάδους αγγείων στην υποεπενδυματική βλαστική 

θεμέλια ουσία, πλάγια στο γαγγλιονικό έπαρμα. Τα διεγκεφαλικά κανάλια είναι είτε 

μεγαλύτερα είτε στενότερα στις κοιλιακές τους απολήξεις, αλλά κάποια διατηρούν 

περίπου την ίδια διάμετρο σε όλη την πορεία τους. Τα διεγκεφαλικά κανάλια είναι 

μακρύτερα και μεγαλύτερα κατά την 22η ως την 26η εβδομάδα κύησης απ’ ότι την 16η 

ως την 20η εβδομάδα κύησης. Τα διεγκεφαλικά κανάλια επιμένουν να υπάρχουν καθ’ 

όλη  τη διάρκεια της κύησης, τα οποία μεγαλώνουν και μακραίνουν σταδιακά με την 

αύξηση του εγκεφάλου. Σε όλες τις περιοχές του νευρικού συστήματος, οι πρώτοι 

ενδοθηλιακοί διατρητές είναι απλές ενδοθηλιακές δομές, είτε με μορφή τριχοειδούς 

αγγείου (αρχικά), είτε με μορφή κόλπου (αργότερα). Διατιτραίνοντα αγγεία και 

πλέγματα, είτε στην θεμέλια ουσία είτε σε περιοχές που υφίστανται μετανάστευση ή 

πολλαπλασιασμό, έχουν την ίδια ποικιλία τριχοειδών αγγείων και κολποειδών. Για την 

ακρίβεια, τα κανάλια του πλέγματος στον εμβρυωνικό τελικό εγκέφαλο, τείνουν να 

παραμένουν μικρά σε διαμέτρημα, δηλαδή στο μέγεθος των τριχοειδών αγγείων, καθ’ 

όλη την εμβρυωνική περίοδο. Μόνο αργότερα τα διεγκεφαλικά κανάλια μεγεθύνονται 

για να γίνουν κολποειδή. Τελικά, ενδοθηλιακά κανάλια σχηματίζουν περισσότερα 

ενδοθηλιακά κανάλια, αρτηρίες ή φλέβες, αλλά η ηλικία του εμβρύου κατά την οποία 

συμβαίνει αυτό ποικίλει, ανάλογα με την περιοχή, είτε πρόκειται για αγγεία εντός ή 

εκτός ραβδωτού σώματος και ανάμεσά τους, είτε για βασοπλευρικά, για κυρτότητα  ή 

ημισφαιρική περιοχή, για λευκή ουσία ή τον φλοιό. Η επιφάνεια του αυξανόμενου 

τελικού εγκεφάλου αυξάνεται ταυτόχρονα με τον εγκεφαλικό όγκο και η ανάπτυξη 

επιπλέον εξωραβδωτών καναλιών φαίνεται να ελέγχεται από αυτή τη μεγάλη αύξηση 

της επιφάνειας του φλοιού, με τα κανάλια να διατηρούνται σε μεσοδιαστήματα περίπου 

στα 80-100 μm, κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού της κύησης. Τα ενδοθηλιακά 

κανάλια αναδιαμορφώνονται συνεχώς, καθώς σχηματίζονται νέα κανάλια και 

συνδέσεις, ενόσω αυξάνεται και ο εγκεφαλικός όγκος. Κάποια κανάλια αφαιρούνται 
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εάν δεν εξυπηρετούν την αιμοδυναμική. Οι διεισδυτές που τροφοδοτούν το πλέγμα των 

τριχοειδών αγγείων στην φλοιϊκή πλάκα, είναι οι τελευταίοι που σχηματίζονται, 

κάποιοι εμφανιζόμενοι προς το τέλος της κύησης, οι περισσότεροι όμως εμφανίζονται 

μετά την γέννηση.  

Διεγκεφαλικά κανάλια σχηματίζουν μια «σκαλωσιά» για την μικροαγγείωση του 

τελικού εγκεφάλου, τα οποία διακλαδίζονται με τους μεσαίους και τους βραχείς 

διατρητές (διατιτραίνοντα αγγεία) που δημιουργούνται αργότερα, αγγειώνοντας έτσι 

τις περιοχές του τελικού εγκεφάλου καθώς αυτός αναπτύσσεται, είτε οι περιοχές αυτές 

βρίσκονται επιφανειακά, είτε στο βάθος του σχηματιζόμενου εγκεφάλου. Το 

εξωραβδωτό πλέγμα τροφοδοτεί όλη τη βλαστική θεμέλια ουσία της κοιλιακής 

στιβάδας για τα έσω και πλάγια επάρματα (που τροφοδοτείται κατά ένα μεγάλο μέρος 

από τα κανάλια του ραβδωτού σώματος). Σχηματιζόμενες ομάδες μικρών καναλιών 

διαμέτρου 4 - 15 μm, διαιρούνται από την βλαστική θεμέλια ουσία στις ενδιάμεσες 

στιβάδες, για να διακλαδιστούν έξω από αυτές και να αναστομωθούν με πλάγιους 

κλάδους από άλλα, μεγαλύτερα κανάλια ή και ίσης ή μικρότερης διαμέτρου, αγγεία σε 

διάφορες αποστάσεις από την επιφάνεια του φλοιού. Όλα τα κανάλια περνούν μέσα 

από τον φλοιό ή την φλοιϊκή πλάκα στα νεαρότερα δείγματα εγκεφάλων, χωρίς να 

διακλαδίζονται και μετά παρέχουν κλάδους σε ορθές, αμβλείες ή οξείες γωνίες για να 

συνδεθούν με άλλα κανάλια. (βλ. εικόνα 23). Και εδώ, όλα τα ενδονευρικά κανάλια 

αποτελούνται αρχικά από μια μονή στιβάδα ενδοθηλίου. Αυτά τα μεσαία και βραχέα 

διεισδυτικά κανάλια είναι παρόμοια με αυτά των κουνελιών και των τρωκτικών. Σε 

αντίθεση με τους διεγκεφαλικούς διατρητές του ραβδωτού σώματος που αποκτούν λεία 

μυϊκά κύτταρα αργότερα στο δεύτερο τρίμηνο κύησης, τα περισσότερα εξωραβδωτά 

κανάλια παραμένουν, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κολποειδή, με μία μονή στιβάδα 

ενδοθηλιακών κυττάρων και χωρίς προφανή λεία μυϊκά κύτταρα, ως τις τελευταίες 

εβδομάδες της κύησης και στην περίοδο μετά την γέννηση. Στο μέσον της κύησης, 

πολλά κανάλια μεγαλώνουν αρκετά και φτάνουν διαμέτρους της τάξεως των 10 – 20 

μm και διπλάσιες από αυτές των κοιλιών. Μέχρι το τέλος της κύησης οι περιφερειακές 

απολήξεις μεγεθύνονται και οι κεντρικές απολήξεις μετρούν από 50 – 120 μm. Κατ’ 

επέκταση, κάποιοι διεγκεφαλικοί «κορμοί» είναι μεγαλύτεροι σε διάμετρο στις 

κοιλιακές τους απολήξεις. 

Ανάμεσα στην 22η με 24η εβδομάδα κύησης, μια νέα σειρά βραχέων, διεισδυτικών 

καναλιών διακλαδίζεται από το λεπτομηνιγγικό πλέγμα, τα οποία αναστομώνονται 

μέσα στον φλοιό, χωρίς όμως να εισέρχονται στην λευκή ουσία. Τα μακρύτερα κανάλια 



είναι και τα μεγαλύτερα σε διάμετρο, που φτάνουν μέχρι και 75 μm. Μεγαλύτερα 

διεγκεφαλικά κανάλια παρέχουν περιστασιακά λίγους πλευρικούς κλάδους σ’ αυτό το 

νέο δίκτυο του φλοιού, πριν εισχωρήσουν στην λευκή ουσία. Περιοχές του ισοφλοιού 

που διαφοροποιούνται νωρίς στο τρίτο τρίμηνο της κύησης, όπως ο ταινιωτός και ο 

κινητικός φλοιός, δεν αγγειοποιούνται νωρίτερα από άλλες περιοχές. Κανάλια του 

φλοιού που διακλαδίζονται και αναστομώνονται αποκλειστικά στον φλοιό, φτάνουν ως 

και τα 25μm σε διάμετρο κατά τη γέννηση και έως και 40μm στην ηλικία των 15 ετών. 

Τα μεγαλύτερα κανάλια, αυξήθηκαν σε μήκος από 3 mm κατά τη γέννηση σε 3,5 mm 

ως την ηλικία των 15 ετών. Τα ενδοφλοιϊκά κανάλια αναπτύσσουν λεία μυϊκά κύτταρα 

6  μήνες μετά την γέννηση. Παρομοίως, μερικά κανάλια του φλοιού που συνδέονται 

στις φλέβες της λεπτομήνιγγας, αναπτύσσουν έναν εξωτερικό χιτώνα 6 μήνες μετά την 

γέννηση, ενώ άλλοι παραμένουν απλοί κολποειδείς με ενδοθήλιο. 

Οι έλικες αναπτύσσονται καθώς προχωρά η κύηση, μετά το μέσο της. Καθ’ όλη τη 

διάρκεια του σχηματισμού των ελίκων, διεισδυτικά ενδονευρικά κανάλια παραμένουν 

κάθετα στην χοριοειδή μήνιγγα και την φλοιϊκή πλάκα, απαιτώντας από προϋπάρχοντα 

κανάλια να λυγίσουν αρκετά, πριν φτάσουν στην βαθιά λευκή ουσία (βλ. εικόνα 23). 

Έτσι, κανάλια που περνούν μέσα από τον φλοιό του εγκεφάλου για να φτάσουν στην 

βαθιά λευκή ουσία, στρίβουν επιπλέον 90ο κάτω από την σύνδεση φλοιού – προμήκη 

μυελού, πριν προχωρήσει στην επόμενη γωνία ή άλλη πλευρική κοιλιακή επιφάνεια. 

Οι ελάχιστες και οι μέγιστες αποστάσεις από την εγκεφαλική επιφάνεια ως την 

κοντινότερη πλάγια κοιλία, ποικίλει ανάλογα με την ηλικία. Την 16η εβδομάδα κύησης 

είναι παρούσες μόνο πρωταρχικές σχισμές και το μέγιστο εγκεφαλικό πλάτος είναι  10 

mm, το οποίο αυξάνεται σε 21 mm κατά τη γέννηση και στα 40 mm μέχρι την ηλικία 

των 15 ετών. Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι η απόσταση από το χαμηλότερο 

σημείο των πρωταρχικών αυτών αυλάκων μέχρι την κοντινότερη πλάγια κοιλία δεν 

ξεπερνά τα 10 – 15 mm. Επιπλέον, δεν υπάρχουν περιοχές της λευκής ουσίας που να 

είναι σταθερά υποαγγειωμένες είτε πρόκειται για λευκή ουσία κοντά στις κοιλίες είτε 

για λευκή ουσία κάτω από τις αύλακες. Η πυκνότητα των μικροαγγείων, διαμέτρου 5-

100 μm, είναι μεγαλύτερη στη λευκή ουσία απ’ ότι στη φαιά ουσία του φλοιού στο 

δεύτερο μισό της κύησης. Αντιθέτως, μέχρι το τέλος του πρώτου έτους μετά την 

γέννηση, παρουσιάζεται ένα εντελώς διαφορετικό μοτίβο: η πυκνότητα των αγγείων 

του φλοιού γίνεται πολύ μεγαλύτερη από αυτή της λευκής ουσίας. Τα εξωραβδωτά 

ενδονευρικά αγγεία που έχουν λεία μυϊκά κύτταρα, εντοπίζονται για πρώτη φορά στα 

δείγματα κατά την 38η - 40η εβδομάδα κύησης, όταν τα μεγαλύτερα κανάλια που 

διαπερνούν τον εγκέφαλο απ’ άκρη σ’ άκρη, έχουν διάμετρο κατά προσέγγιση 200 μm. 
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Τα αγγεία αυτά αναπτύσσουν στιβάδες λείων μυϊκών κυττάρων από το λεπτομηνιγγικό 

άκρο του καναλιού, γι’ αυτό και οι στιβάδες των λείων μυϊκών κυττάρων είναι 

παχύτερες στα λεπτομηνιγγικά άκρα. Μακρά διεγκεφαλικά κανάλια που συνδέονται με 

τις φλέβες στη λεπτομήνιγγα, αναπτύσσουν εξωτερικό χιτώνα (βλ. εικόνα 21) ανάμεσα 

στην 40η και την 48η εβδομάδα (εφ’ όσον η περίοδος κυοφορίας διαρκεί 40 εβδομάδες, 

προφανώς αναφερόμαστε στις 8 εβδομάδες αμέσως μετά την γέννηση). 

    Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη του αιματοεγκεφαλικού φραγμού βρέθηκαν τα εξής: 

Ο σχηματισμός του αιματοεγκεφαλικού φραγμού στα τρωκτικά ξεκινά αμέσως μετά 

την ενδονευρική αγγειοποίηση. Οι ενδοθηλιακή θυριδοποίηση αρχικά είναι συχνή, 

μειώνεται όμως ραγδαία. Οι στεγανές συνδέσεις ανάμεσα στα κύτταρα του ενδοθηλίου 

στον εγκέφαλο και τα επιθηλιακά κύτταρα του πλέγματος της χοριοειδούς μήνιγγας 

σχηματίζουν έναν μορφολογικό φραγμό στα μεγαλομόρια. Αστροκυτταρικοί τελικοί 

ποδίσκοι σχηματίζουν σφικτά περιβλήματα γύρω από το αγγείο, σημαντικό στάδιο για 

την έναρξη και διατήρηση των στεγανών συνδέσεων, παρόλο που πολλές φορές είναι 

οι στεγανές συνδέσεις που προηγούνται των αστροκυτταρικών τελικών ποδίσκων. 

Μόλις τα τριχοειδή αγγεία του εγκεφάλου και το πλέγμα της χοριοειδούς μήνιγγας 

διαφοροποιηθούν, αποκτούν στεγανές συνδέσεις. Στην βλαστική θεμέλια ουσία 

υπάρχουν επίσης συνδέσεις που έχουν μορφή λωρίδας (strap junctions) (βλ. εικόνα 25). 

Έγχυση μπλε διαλύματος στα εγκεφαλικά αγγεία εμβρύων 10, 16 και 27 εβδομάδων 

αντίστοιχα, δεν έδειξε διείσδυση του χρωματιστού διαλύματος στον εγκέφαλο. 

Πρωτεΐνες που στιγματίζουν τις στεγανές συνδέσεις, όπως η κλωντίνη-5, η οκλουδίνη 

και το μόριο που προσδένεται στις στεγανές συνδέσεις (junctional adhesion molecule 

- JAM-1), εκφράζεται στον εγκέφαλο των εμβρύων την 16η εβδομάδα και 

συγκεκριμένα στην βλαστική θεμέλια ουσία, τον φλοιό και την λευκή ουσία. Η 

συγκέντρωσή τους σε αυτές τις περιοχές δεν διαφέρει στις επόμενες εβδομάδες κύησης, 

ενώ άλλες πρωτεΐνες που στιγματίζουν τις στεγανές συνδέσεις, δεν εκφράζονται 

καθόλου. 



 

Εικόνα 25: Saunders, Dziegielewska, Mollgard, Habgood (2017). (e) επένδυμα ενήλικου εγκεφάλου. 

Τα επενδυματικά κύτταρα συνδέονται με χασματοσυνδέσεις. Δεν υπάρχει περιορισμένη ανταλλαγή 

ακόμη και μεγαλύτερων μορίων, όπως οι πρωτεΐνες, ανάμεσα στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και τον 

μεσοκυττάριο χώρο του εγκεφάλου (μαύρα βέλη). (f) εμβρυωνικός φραγμός εγκεφαλονωτιαίου υγρού – 

εγκεφάλου. Κατά την πρώιμη εγκεφαλική ανάπτυξη, οι  συνδέσεις λωρίδας - strap junctions 

(ανοικτόχρωμα βέλη) εμφανίζονται ανάμεσα σε νευροεπιθηλιακά κύτταρα (ΝΕ), τα οποία σχηματίζουν 

έναν φραγμό που περιορίζει την κίνηση μεγαλύτερων μακρομορίων, όπως οι πρωτεΐνες, όχι όμως  

μικρότερα μόρια, όπως η σουκρόζη.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής: 

Τα μεγάλα περινευρικά πλέγματα αρτηριών (όπως η καρωτίδα) απαιτούν εν μέρει 

ένα περίβλημα μυϊκών κυττάρων κατά την εμβρυονική περίοδο και τα μυοποιημένα 

λεπτομηνιγγικά αρτηρίδια επεκτείνονται κατά το μέσο της κύησης. 

Η πρώτη διείσδυση αγγείων από το λεπτομηνιγγικό πλέγμα, λαμβάνει χώρα στον 

βασικό τελικό εγκέφαλο, κάτω από το ραβδωτό σώμα και ακολουθείται από 

επικείμενη διείσδυση στην χοριοειδή μήνιγγα προοδευτικά, περισσότερο πλευρικά 

και εκτείνεται ως την κυρτή επιφάνεια του εγκεφάλου στην κορφή. 

Αρχικά ενδοθηλιακά διατιτραίνοντα αγγεία διακλαδίζονται πρώτα για να 

τροφοδοτήσουν τις κοιλίες της βλαστικής θεμέλιας ουσίας, ασχέτως από το σημείο 

του νευρικού συστήματος, είτε στον νωτιαίο μυελό, είτε στο εγκεφαλικό στέλεχος, 

είτε τον τελικό εγκέφαλο και δεν διακλαδίζονται για να σχηματίσουν πλέγμα 

τριχοειδών αγγείων στην πορεία τους από την χοριοειδή μήνιγγα μέσα στον φλοιό και 

την λευκή ουσία, μέχρι να φτάσουν στον ιστό της θεμέλιας ουσίας. Σχηματίζουν ένα 

βασικό μοτίβο διεγκεφαλικών ενδοθηλιακών καναλιών του τελικού εγκεφάλου 

(στελέχη) που εμμένουν και μεγεθύνονται καθώς προχωρά η κύηση. Σε όλες τις 

περιοχές του νευρικού συστήματος, τα πρώτα ενδοθηλιακά διατιτραίνοντα αγγεία 

είναι απλά ενδοθηλιακά κανάλια, είτε τριχοειδών (αρχικά) είτε κολποειδών 
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(αργότερα). Τα διατιτραίνοντα αγγεία και τα πλέγματα, είτε στην θεμέλια ουσία είτε 

στις περιοχές που υφίστανται μετανάστευση και διαφοροποίηση, είχαν όλα το ίδιο 

φάσμα τριχοειδών ή κολποειδών. Τελικά, τα ενδοθηλιακά κανάλια παρήγαγαν 

περισσότερα ενδοθηλιακά κανάλια, αρτηρίες ή φλέβες, όμως η ηλικία του εμβρύου, 

όταν αυτό συνέβη, ποικίλει ανάλογα με την περιοχή που αναπτύσσονται: στο 

ραβδωτό σώμα ή έξω από αυτό, βασοπλευρικά ή στην κορφή του εγκεφάλου. 

Ενδοθηλιακά κανάλια της υποκοιλιακής ζώνης σχηματίζουν έναν δικτυωτό 

σχηματισμό από κανάλια που συνδέονται μεταξύ τους, τα οποία παρέμειναν και 

συρρικνώθηκαν εκτεταμένα, μόνο με την μείωση της θεμέλιας ουσίας στο τέλος του 

δεύτερου τριμήνου της κύησης. 

Μακρά εξωραβδωτά διεγκεφαλικά κανάλια βρέθηκαν να σχηματίζουν ένα βασικό 

δίκτυο ενδοθηλιακών κυττάρων, από τα οποία βλάστησαν βαθιά πλέγματα τριχοειδών 

αγγείων, τα οποία συνεισέφεραν σε περισσότερο επιφανειακά πλέγματα τριχοειδών 

αγγείων, που με την σειρά τους προέκυψαν από διαδοχικούς επιφανειακούς, μεσαίου 

μήκους διατρητές, τροφοδοτώντας την επιφανειακή λευκή ουσία και τον ισοφλοιό. 

Τα πλέγματα αυτά που συνδέονταν μεταξύ τους, τελικά σχημάτισαν ένα συνεχές 

δίκτυο τριχοειδών αγγείων σε όλο το κεντρικό νευρικό σύστημα. 

Καθώς τα κανάλια των αγγείων διακλαδίζονται από τα λεπτομηνιγγικά αρτηρίδια 

που περιβάλλονται από μυϊκά κύτταρα, χάνουν το μυϊκό τους περίβλημα όταν 

εισέρχονται στην χοριοειδή μήνιγγα. 

Τα κανάλια που τροφοδοτούν το ραβδωτό σώμα (κερκοφόρο πυρήνα και κέλυφος 

φακοειδούς πυρήνα), είναι τα πρώτα που αποκτούν μυϊκά κύτταρα, από την βάση 

προς τον κερκοφόρο πυρήνα. Η δημιουργία του μυϊκού περιβλήματος των πλάγιων 

κλάδων του ραβδωτού σώματος, ξεκινά στο μέσο της κύησης, προς το τέλος του 

δεύτερου τριμήνου κύησης και εκτείνεται ως την βλαστική θεμέλια ουσία που 

υπερκαλύπτει τον κερκοφόρο πυρήνα. 

Αντιθέτως, η επικάλυψη με μυϊκά κύτταρα των μακριών διεγκεφαλικών στελεχών 

και των κοντύτερων αγγείων, λαμβάνει χώρα προς το τέλος της κύησης ή 

μεταγεννετικά. 

Κατά το πρώτο τρίμηνο δεν υπάρχουν υποεπενδυματικές φλέβες. Σχηματίζονται 

από την 12η ως την 16η εβδομάδα της κύησης, ανάμεσα στην στιβάδα του ιστού της 

θεμέλιας ουσίας και του νευρωνικού ιστού που βρίσκεται από κάτω. Έτσι, κάποια 

κανάλια είναι επαγωγά και κάποια απαγωγά, αν και δεν είναι δυνατό να ξεχωρίσουμε 

αυτά τα δύο είδη αγγείων. 



Τα μη διαφοροποιημένα δίκτυα αναστομωτικών ενδοθηλιακών καναλιών, έχουν 

την δυνατότητα να μετατραπούν σε αρτηρίες ή φλέβες, ή να υποχωρήσουν σε 

περίπτωση περιττής αιμοδυναμικής. Τα εξωραβδωτά διεγκεφαλικά κανάλια, τελικά 

αναπτύσσονται σε αρτηρίες και φλέβες του μυελού. Η διεγκεφαλική τους φύση και οι 

πολλαπλές μεταξύ τους συνδέσεις εμμένουν στην εφηβεία και είναι η βάση, τόσο για 

την αρτηριακή όσο και για την φλεβική παράπλευρη ροή αίματος. Στο μέσο της 

κύησης, το ενδονευρικό μικροαγγειακό στρώμα του τελικού εγκεφάλου, απαρτίζεται 

από κανάλια αγγείων και τριχοειδών αγγείων, τα οποία διαφέρουν σε μέγεθος, 

κατανομή, βαθμό που είναι καλυμμένα με μυϊκά κύτταρα και μοτίβα διακλαδώσεων. 

Στα μικροαγγειακά στρώματα εντός και εκτός του ραβδωτού σώματος, προηγήθηκαν 

των αρτηριών και των φλεβών, απλά κολποειδή κανάλια ενδοθηλίου, των οποίων τα 

μοτίβα διακλάδωσης και η κατανομή τους ήταν χαρακτηριστικά διαφορετικά. Οι 

διατρητές που τροφοδοτούν το πλέγμα τριχοειδών αγγείων της φλοιϊκής πλάκας, ήταν 

οι τελευταίοι που σχηματίστηκαν και μάλιστα κάποιοι προς το τέλος της κύησης, η 

πλειονότητα όμως μετά την γέννηση (ό.π., σ. 179-176). 

Στον εγκέφαλο, τα αστροκύτταρα είναι αυτά που προκαλούν την διαφοροποίηση 

των ενδοθηλιακών κυττάρων και των περικυττάρων, όμως φαίνεται, ότι τα 

περικύτταρα μεταναστεύουν γρηγορότερα από τις δομές που μοιάζουν με τριχοειδή 

αγγεία και τις καλύπτουν εκτενέστερα απ’ ότι τα αστροκύτταρα, τα οποία παρέχουν 

τους αστροκυτταρικούς ποδίσκους που τελικά θα επενδύσουν το εξωτερικό τοίχωμα 

των αιμοφόρων αγγείων. Η βασική μεμβράνη που υπάρχει ανάμεσα στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα και τα αστροκύτταρα είναι λειτουργικά πολύ σημαντική για τον εγκέφαλο, 

καθώς περιορίζει την εξαγγείωση υγρών πλούσιων σε πρωτεΐνες και των συστατικών 

του αίματος στο παρέγχυμα. Σημαντικό ρυθμιστή της αγγειογένεσης αποτελεί η 

υποξία και επηρεάζει την έκφραση κρίσιμων αγγειογενετικών παραγόντων, όπως θα 

δούμε παρακάτω (Sie, den Dunnen, Hoving, de Bont, 2014). 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αγγειογένεση σπάνια παρατηρείται στους 

ενήλικες, με εξαίρεση την φυσική επανόρθωση βλαβών, όπως οι πληγές, εμφανίζεται 

όμως και σε παθολογικές καταστάσεις μετά από εγκεφαλική αιμορραγία ή στους 

εγκεφαλικούς όγκους. Το 2018 οι Boldrini, Fulmore, Tartt κ.α., σε μελέτη που έκαναν 

σε δείγματα εγκεφάλων μετά θάνατον ηλικιωμένων ατόμων, βρήκαν ότι η μειωμένη 

αγγειογένεση και η αγγειακή πυκνότητα στους εγκεφάλους των ηλικιωμένων ατόμων, 

σχετίζεται με την μειωμένη νευροεπλαστότητα, ενώ ο αριθμός των κοκκοειδών 

κυττάρων, της νευρογλοίας και ο όγκος της οδοντωτής έλικας παραμένουν 

αναλλοίωτοι. 
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Αφού μέτρησαν αγγειογενετικούς παράγοντες, όπως τον αριθμό των νέων 

τριχοειδών αγγείων ανά mm3, την περιοχή και το μήκος των νέων τριχοειδών αγγείων 

και τον αριθμό των διακλαδώσεων ανά αγγείο, υπολόγισαν τον συνολικό αριθμό των 

ώριμων κοκκοειδών κυττάρων, της νευρογλοίας και του όγκου της οδοντωτής έλικας, 

στην πρόσθια, μέση και οπίσθια περιοχή του ιπποκαμπικού σχηματισμού ατόμων 

ηλικίας από 14 έως 79 ετών. Χρησιμοποίησαν τη νεστίνη για την σήμανση των 

νεοσχηματισμένων αιμοφόρων αγγείων, σήμανση με κολλαγόνο IV, που στιγματίζει 

τη βασική μεμβράνη των αγγείων και μόρια που προσδένονται στα ενδοθηλιακά 

κύτταρα/αιμοπετάλια (platelet/endothelial cell adhesion molecule – PECAM ή CD 

31) και στιγματίζουν ενδοθηλιακά κύτταρα. 

Τα νεοσχηματισμένα τριχοειδή αγγεία που είναι θετικά στη νεστίνη, παρουσιάζουν 

χαρακτηριστικές δομές που μοιάζουν με σωλήνα. Η εκτίμηση που έκαναν αφορούσε 

την αγγειογένεση στην πρόσθια, μέση και οπίσθια οδοντωτή έλικα, όπου μετρήθηκαν 

το μήκος, η περιοχή και ο αριθμός των διακλαδώσεων των αναδιοργανωμένων 

τριχοειδών αγγείων που ήταν θετικά στη νεστίνη, ενώ υπολόγισαν και τον αριθμό των 

νέων τριχοειδών αγγείων ανά mm3 ενός κομματιού ιστού, πάχους 50 μm. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν συνολικά μικρότερη περιοχή και μήκος τριχοειδών αγγείων, 

κοντύτερα και λιγότερο διακλαδισμένα αγγεία στην πρόσθια και μέση οδοντωτή 

έλικα. Δεν βρέθηκε συσχέτιση  ανάμεσα στη μείωση των μετρήσεων των αγγείων, 

των κοκκιοκυττάρων και της νευρογλοίας ή τον όγκο της οδοντωτής έλικας, ασχέτως 

φύλου. Δεν υπήρχε αλλαγή που να σχετίζεται με την ηλικία στον αριθμό των 

κοκκιοκυττάρων, της νευρογλοίας, τον όγκο της οδοντωτής έλικας ή την στιβάδα των 

κοκκιοκυττάρων και την υποκοκκοειδή στιβάδα στον πρόσθιο, μέσο και οπίσθιο 

ιπποκαμπικό σχηματισμό και στα δύο φύλα. Υπήρχε μια μείωση της αγγειογένεσης 

που σχετίζεται με την ηλικία τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, η οποία σχετίζεται 

με μικρότερη νευροεπλαστότητα. Τα ώριμα κοκκιοκύτταρα, η νευρογλοία και ο 

όγκος της οδοντωτής έλικας, ήταν παρόμοια στα άτομα ηλικίας από 14-79 ετών και 

στα δύο φύλα. Η ερμηνεία των ευρημάτων είναι ότι κατά την 8η δεκαετία της ζωής 

των ατόμων, συνεχίζει να υπάρχει ιπποκαμπική νευρωνογένεση και σταθερός όγκος 

της οδοντωτής έλικας σε ένα εύρος ηλικίας 65 ετών. Αντιθέτως, βρέθηκε μειωμένη 

νευροευπλαστότητα και αγγειογένεση με την πάροδο της ηλικίας, καθώς και 

μειωμένο απόθεμα πολυδύναμων αδρανών νευρωνικών προγονικών κυττάρων 

(quiescent neural progenitor) στην πρόσθια – μέση οδοντωτή έλικα, ενώ στη οπίσθια 



οδοντωτή έλικα το απόθεμα αυτό παρέμεινε άθικτο, αντανακλώντας πιθανόν 

μικρότερη συναισθηματική και γνωστική ανθεκτικότητα με την πάροδο της ηλικίας.  

Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η αναφορά στα στάδια της αγγειογένεσης κατά 

της διάρκεια μιας υγειούς κύησης και στην συνέχεια παρουσιάζουμε στοιχεία που 

σχετίζονται με την παθολογία της αγγειογένεσης κατά την διάρκεια της 

προεκλαμπτικής κύησης. 

 

5.3 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ 

Οι περισσότερες μελέτες που έχουν γίνει επάνω στην παθολογία της 

αγγειογένεσης, αφορούν κυήσεις που οδηγήθηκαν σε προεκλαμψία, η οποία ορίζεται 

ως ένα πολυσυστημικό  σύνδρομο άγνωστης αιτιολογίας και επηρεάζει τις έγκυες 

γυναίκες μετά τις 20 εβδομάδες κύησης. Τα κλινικά της χαρακτηριστικά είναι η 

υπέρταση με συννοσηρότητες όπως η πρωτεϊνουρία ή οι αλλαγές στην πήξη του 

αίματος και τη λειτουργία του συκωτιού, η θρομβοκυτοπενία, το πνευμονικό οίδημα 

και οι εγκεφαλικές ή οπτικές βλάβες. Στατιστικά οι έγκυες που εμφανίζουν 

προεκλαμψία ανέρχονται στο 2-8% των συνολικών κυήσεων και είναι η κύρια αιτία 

νοσηρότητας και θανάτου στις μητέρες, όπως επίσης και η κύρια αιτία πρόωρου 

τοκετού και περιγεννητικών θανάτων τόσο σε ανεπτυγμένες  όσο και σε 

αναπτυσσόμενες χώρες. Το 30% των νεογέννητων από μητέρες με προεκλαμψία, 

εμφανίζουν κάποιου είδους περιγεννητικού προβλήματος, όπως η πρόωρη γέννηση 

και η καθυστερημένη ανάπτυξη του εμβρύου εντός της μήτρας. Αν και το υπόλοιπο 

70% των νεογνών θεωρείται υγιές, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα παιδιά που γεννιούνται 

με προεκλαμψία έχουν υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν καρδιαγγειακά νοσήματα 

σε σχέση με παιδιά φυσιολογικής κύησης. Αν και η αιτιολογία, όπως ειπώθηκε και 

παραπάνω, δεν είναι εντελώς γνωστή, η περισσότερο αποδεκτή υπόθεση 

επικεντρώνεται στον πλακούντα, ως πρωταρχική πηγή ενδογενών παραγόντων που 

βλάπτουν την λειτουργικότητα των ενδοθηλιακών κυττάρων. Επιπλέον, η 

δυσλειτουργία του ενδοθηλίου είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των απογόνων που 

γεννήθηκαν με προεκλαμψία, επιπτώσεις της οποίας είναι και οι καρδιαγγειακές 

ασθένειες στην ενήλικη ζωή, ενώ τα άτομα που γεννήθηκαν με προεκλαμψία έχουν 

υψηλότερο κίνδυνο να εμφανίσουν μεταβολικές, νευρολογικές και καρδιαγγειακές 

διαταραχές κατά την ενήλικη ζωή τους.  

Σε γνωστικό επίπεδο, παιδιά που γεννήθηκαν από μητέρες με προεκλαμψία, έχουν 

αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικό επεισόδιο, 

προβληματική νευρολογική ανάπτυξη, αναπτυξιακή καθυστέρηση στην ηλικία των 5 
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ετών, χαμηλή γνωστική ανάπτυξη, νοητική καθυστέρηση, άγχος, κατάθλιψη, 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας, νοητικές και ψυχικές 

διαταραχές, σε σχέση με παιδιά από φυσιολογικές κυήσεις και γενικά σχετίζεται με 

νευρογνωστικές διαταραχές στα παιδιά (Lara, Acurio, Leon, Penny, Torres-Vergara, 

Escudero, 2018; Kay, Rätsep, Cahill, Hickman, Zavan κ.α., 2018). 

Έχουν διαπιστωθεί δε, αλλαγές στον εγκέφαλο των απογόνων που γεννήθηκαν με 

προεκλαμψία: σε μελέτη που έγινε σε ποντίκια, το βάρος του εγκεφάλου των 

απογόνων υπερτασικών μητέρων ήταν χαμηλότερο σε σχέση με τους αντίστοιχους 

απογόνους των νορμοτασικών μητέρων. H διαφορά αυτή συνδέεται με μειωμένη 

έκφραση δεικτών αγγειογένεσης, νευροπολλαπλασιασμού στον φλοιό του εγκεφάλου 

και σοβαρές βλάβες στην χωρική μάθηση και τη μνήμη (Lara, Acurio, Leon, Penny, 

Torres-Vergara, Escudero, 2018). 

Σε έρευνά τους με μαγνητική τομογραφία (fMRI) που έγινε σε δείγμα 10 παιδιών 

προεκλαμπτικών κυήσεων και 10 παιδιά νορμοτασικών κυήσεων, οι Rätsep, 

Paolozza, Hickman, Maser κ.α. (2016) βρήκαν ότι τουλάχιστον 5 περιοχές, 

περιλαμβανομένης της παρεγκεφαλίδας, του κροταφικού λοβού, του εγκεφαλικού 

στελέχους και της δεξιάς και αριστερής αμυγδαλής, ήταν μεγαλύτερες στα 

προεκλαμπτικά παιδιά σε σχέση με τα νορμοτασικά και η ροή αίματος του εγκεφάλου 

στον βρεγματικό και τον ινιακό λοβό των παιδιών που γεννήθηκαν από γυναίκες με 

προεκλαμψία ήταν χαμηλότερη σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Οι ίδιοι προτείνουν 

ως πιθανή αιτία των δομικών αυτών αλλαγών, τις αλλαγές στο αγγειακό σύστημα του 

εγκεφάλου. 

Οι Lara, Acurio, Leon κ.α. (2018) αναφέρουν ότι έχει παρατηρηθεί στα έμβρυα 

αγγειακή αναδιαρρύθμιση ή «αγγειακό κλάδεμα», η οποία οδηγεί σε επιτάχυνση της 

απόπτωσης των ενδοθηλιακών κυττάρων και η οργανωμένη απώλεια αγγείων 

αίματος. Συνεπώς, η αγγειογένεση και η αναδιαρρύθμιση των αγγείων είναι 

συμπληρωματικές διαδικασίες που μπορούν να επηρεάσουν όχι μόνο την ανάπτυξη 

των αγγείων στα έμβρυα των νορμοτασικών και των προεκλαμπτικών εγκυμοσύνων, 

αλλά και να επηρεάσουν την αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου στα νεογέννητα και 

στα άτομα σε μεγαλύτερη ηλικία. Σε μελέτες τόσο των ιδίων όσο και λοιπών, 

ερευνήθηκε με ποιόν τρόπο μπορεί να καταστεί προβληματική η αγγειογένεση σε 

περιπτώσεις παιδιών υπερτασικής και προεκλαμπτικής εγκυμοσύνης και βρέθηκε ότι 

υπάρχει μείωση της μέγιστης αγγειακής πυκνότητας ανά τετραγωνικό χιλιοστό  στην 



πελματική επιφάνεια του μεγάλου δακτύλου των βρεφών αυτών, σε σχέση με τα 

βρέφη της ομάδας ελέγχου.  

Οι Malinovskaya, Komleva, Salmin, Morgun κ.α. (2016) αναφέρουν τέλος ότι, 

τόσο τα περικύτταρα όσο και τα ενδοθηλιακά κύτταρα είναι υπό τον έλεγχο των 

περιαγγειακών αστροκυττάρων που προκαλούν την διαφοροποίηση που χρειάζεται 

για την αποτελεσματική αγγειογένεση. Κατ’ επέκταση, δυσλειτουργία των 

αστροκυττάρων μπορεί να επηρεάσει την αγγειογένεση της εγκεφαλικής 

μικροαγγείωσης, μέσω της απορρύθμισης της αλληλεπίδρασης μεταξύ α) των 

ενδοθηλιακών προγονικών κυττάρων (endothelial progenitor cells/EPC), που είναι 

υπεύθυνα για την ανάπτυξη των αγγείων, και την (επανα)ενδοθηλιοποίηση των 

αγγείων, β) των ενδοθηλιακών κυττάρων και γ) των περικυττάρων. Σε διάφορους 

ιστούς η αποκλίνουσα αγγειογένεση μπορεί να προκαλείται από την απώλεια του 

αριθμού των περικυττάρων και την ακατάλληλη πολλαπλασιαστική απόκριση των 

ενδοθηλιακών κυττάρων. 

Η αγγειογένεση, όπως είδαμε παραπάνω, αποτελεί μια δομικά πολύπλοκη 

διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει πλήθος βιοχημικών παραγόντων που 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, για την ανάπτυξη του κυκλοφορικού δικτύου στον 

εγκέφαλο. Παρακάτω αναφέρονται μόνο κάποιοι, πολύ σημαντικοί, από τους 

παράγοντες αυτούς, καθώς η εκτεταμένη αναφορά και λειτουργία τους, δεν αποτελεί 

το επίκεντρο της παρούσας εργασίας. Ωστόσο τους αναφέρουμε, καθώς μας παρέχουν 

στοιχεία για τις επιπτώσεις τους πάνω στην ανθρώπινη γνωστική λειτουργία. 

 

5.4 ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΣΗΣ 

Τα αγγεία και οι νευρώνες μοιράζονται κοινούς αυξητικούς παράγοντες και 

μοριακά μονοπάτια που ρυθμίζουν την ανάπτυξη και την συντήρησή τους (Zlokovic, 

2014. Lara, Acurio, Leon κ.α., 2018). Τέτοιοι παράγοντες είναι οι αγγειονευρίνες που 

προωθούν τόσο την αγγειοτροφική όσο και τη νευρωνοτροφική δραστηριότητα. Η 

πιο γνωστή από αυτές είναι ο αγγειακός ενδοθηλιακός αυξητικός παράγοντας 

(VEGF), που ρυθμίζει τον σχηματισμό των αγγείων, την ανάπτυξη των αξόνων και 

την επιβίωση των νευρώνων. Οι εφρίνες, οι σεμαφορίνες, οι πρωτεϊνες slit και οι 

νετρίνες είναι πρωτεΐνες που καθοδηγούν τους νευράξονες και ταυτόχρονα ρυθμίζουν 

την ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος. Δεδομένης της διττής φύσης της δράσης 

των αγγειονευρινών, είναι δύσκολο να διαπιστώσουμε εάν η νευρωνική 

δυσλειτουργία προκύπτει επειδή πρώτα βάλλονται οι νευρώνες ή/και εάν αυτή η 

δυσλειτουργία προέρχεται από την δυσλειτουργία των αγγείων (Zlokovic, 2014). Οι 
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Lara, Acurio, Leon κ.α. (2018), εκτός από τα παραπάνω αναφέρουν τον πλακουντικό 

αυξητικό παράγοντα (placental growth factor -PGF) και την διαλυτή fms-like κινάση 

τυροσίνης (sFlt-1) ως σημεία κλειδιά στην αγγειογένεση και τη νευρωνογένεση. Οι 

Sie, den Dunnen, Hoving, de Bont (2014) αναφέρουν επίσης τις αγγειοποιητίνες 

(ANGPT), τον αυξητικό παράγοντα ινοβλαστών (fibroblast growth factor/FGF), τον 

υποδοχέα του επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (epidermal growth factor 

receptor/ErbB/HER) και τον παράγωγο αυξητικό παράγοντα των αιμοπεταλίων 

(platelet derived growth factor/PDGF).  

Ειδικότερα, η οικογένεια των VEGF πρωτεϊνών αποτελείται από 5 μέλη, 

περιλαμβανομένων των VEGF-A, VEGF-B, VEGF-C, VEGF-D και PIGF που 

ενεργοποιούν τους υποδοχείς των αγγειακών ενδοθηλιακών αυξητικών παραγόντων 

(VEGFRs, τύποι 1, 2 και 3) που βρίσκονται στην μεμβράνη. Μόλις αυτοί 

ενεργοποιηθούν, μεσολαβούν διάφορες διαδικασίες, περιλαμβανομένης της 

κυτταρικής μετανάστευσης, του πολλαπλασιασμού των ενδοθηλιακών κυττάρων, της 

νευρωνογένεσης, της ανάπτυξης των νευραξόνων, της επιβίωσης των νευρώνων, 

αλλά και της μετανάστευσης, του πολλαπλασιασμού και της διατήρησης των 

νευρογλοιακών κυττάρων. Επίσης, αυτοί οι υποδοχείς παίζουν ρόλο στην ανάπτυξη 

της μορφολογίας των νέων αιμοφόρων αγγείων και ρυθμίζουν την αγγειακή 

διαπερατότητα. Η δραστηριότητα των παραπάνω αυξητικών VEGF και PIGF 

παραγόντων ρυθμίζεται από την fms like κινάση τυροσίνης (sFlt-1), η οποία τους 

εμποδίζει να προσδεθούν στην μεμβράνη με τους υποδοχείς τους, μειώνοντας έτσι 

την δραστηριότητά τους. Η εκκαθάριση των VEGF, VEGFR1, VEGFR2 πρωτεϊνών ή 

ακόμα και των υπολειμμάτων τυροσίνης που ενεργοποιούν την VEGFR2, προκαλεί 

σοβαρή βλάβη στην αγγειογένεση και είναι θανατηφόρα για τα έμβρυα στα ποντίκια. 

Αντίστοιχα, τα έμβρυα των ποντικών με έλλειψη VEGFR1 πεθαίνουν εξ αιτίας της 

υπερτροφίας και της αποδιοργάνωσης των αιμοφόρων αγγείων (Lara, Acurio, Leon 

κ.α., 2018). 

Οι Kay, Rätsep, Cahill, Hickman, Zavan κ.α. (2018), αναφέρουν ότι οι 

προεκλαμπτικές εγκυμοσύνες παρουσιάζουν τροποποιημένη ισορροπία προ- και αντι- 

αγγειογενητικών παραγόντων, περιλαμβανομένων του πλακουντικού αυξητικού 

παράγοντα (PGF ή PIGF), που είναι μέλος της οικογένειας των αγγειακών 

ενδοθηλιακών αυξητικών παραγόντων (οικογένεια VEGF που είδαμε παραπάνω). 

Συγκεκριμένα, στις πρώιμα προεκλαμπτικές εγκυμοσύνες, τα επίπεδα της 

κυκλοφορικής PGF στις μητέρες είναι χαμηλά στο πρώτο τρίμηνο εγκυμοσύνης, 



περίοδος ιδιαίτερα κρίσιμη για την ανάπτυξη του εμβρύου, η οποία όμως δεν 

περιορίζεται μόνο στις μητέρες, καθώς κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της παράγεται 

και εμφανίζεται  στο αίμα του εμβρυϊκού ομφάλιου λώρου και συγκεντρώνεται και 

στο αμνιακό υγρό. Έτσι, τα νεογνά που έχουν γεννηθεί πολύ πρόωρα όταν υπάρχουν 

ενδείξεις προεκλαμψίας, έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να έχουν χαμηλές συγκεντρώσεις 

PGF στο αίμα. Από έρευνά τους σε ποντίκια με έλλειψη PGF (Pgf -/-) προέκυψε ότι η 

προβληματική παραγωγή PGF ενδεχομένως να προάγει ένα αντιαγγειογενετικό 

περιβάλλον στο έμβρυο, κατά τη διάρκεια της νευρωνικής και αγγειοεγκεφαλικής 

ανάπτυξης. Παρατήρησαν καθυστερημένη αγγείωση του ρομβοειδούς (οπίσθιου) 

εγκεφάλου, τροποποιημένη αγγειακή οργάνωση του αμφιβληστροειδούς χιτώνα και 

μικρότερη συνδεσιμότητα στον κύκλο του Willis. Υποθέτοντας ότι τα ποντίκια αυτά 

θα είχαν μειωμένη γνωστική ικανότητα και τροποποιημένη νευροανατομία, σε 

συνδυασμό με περιορισμό στην αγγείωση του εγκεφάλου τους. Από σύγκριση της 

συμπεριφοράς και της ανατομίας των (Pgf -/-) ποντικών με (Pgf+/+) ποντίκια, 

προέκυψε ότι τα (Pgf -/-) ποντίκια είχαν φτωχότερη χωρική μνήμη, μικρότερο βαθμό 

συμπεριφοράς που προσομοιάζει με την κατάθλιψη και ανώτερη αναγνώριση νέων 

αντικειμένων. Βρέθηκε σημαντικά μικρότερος όγκος σε 10 δομές του εγκεφάλου τους 

σε σχέση με τους εγκεφάλους των (Pgf+/+) ποντικών και περισσότερα αιμοφόρα 

αγγεία μικρής διαμέτρου. Στους εγκεφάλους των ανήλικων ποντικιών, η PGF είναι 

αυξημένη στους νευρώνες και τα αγγεία μετά από ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, 

ενώ η απώλειά της καθυστερεί την αγγειογονική απόκριση στην εγκεφαλική υποξία. 

Στους ενήλικες ανθρώπους, η PGF εκφράζεται στους νευρώνες, συναντάται στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό και είναι αυξημένο στις περιπτώσεις επιληψίας και την 

τραυματική εγκεφαλική βλάβη. 

Στα προεκλαμπτικά παιδιά, η ακτίνα των αγγείων ήταν σημαντικά μικρότερη στον 

ινιακό και τον βρεγματικό λοβό. Τα (Pgf -/-) ποντίκια επίσης εμφανίζουν 

τροποποιημένη αγγείωση στον εγκέφαλο, με ταυτόχρονη σημαντική αύξηση στον 

αριθμό των αιμοφόρων αγγείων μικρής διαμέτρου. Η αύξηση αυτή στον αριθμό των 

αγγείων μικρής διαμέτρου μεταφράζεται σε αύξηση τμημάτων των αγγείων και 

πυκνότητα μήκους των αγγείων στον εγκέφαλο. Παρ’ όλ’ αυτά ο εγκεφαλικός όγκος 

αίματος είναι παρόμοιος στα (Pgf -/-) και τα τα (Pgf +/+) ποντίκια, υποδεικνύοντας ότι 

ο μεγαλύτερος αριθμός μικρών αγγείων στον εγκέφαλο των (Pgf -/-) ποντικών δεν 

αποφέρει και μεγαλύτερη τροφοδότηση αίματος. Η PGF είναι γνωστή ως 

αγγειογενετικός παράγων και παράγοντας ωρίμανσης κατά τη διάρκεια της 

αγγειογένεσης. Και επειδή η PGF έχει τόσο αγγειογενετική όσο και 
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νευροπροστατευτική ιδιότητα, είναι δύσκολο να ξεχωρίσουμε την επίδραση στους 

νευρώνες της έλλειψης PGF από τις αλλαγές στο αγγειακό σύστημα. Η τροποποίηση 

του αγγειακού συστήματος μπορεί να επιδράσει την ανάπτυξη των νευρώνων ή, 

διαφορετικά, η τροποποιημένη νευρωνική ανάπτυξη μπορεί να βλάψει την 

δημιουργία του αγγειακού συστήματος. 

Στα άτομα με διαγνωσμένη νόσο Alzheimer, έχουν βρεθεί αυξημένα επίπεδα του 

αγγειογενετικού αυξητικού παράγοντα VEGF στα τοιχώματα των 

ενδοπαρεγχυματικών αγγείων, στις περιαγγειακές αποθέσεις, στα αστροκύτταρα και 

τον ενδορραχιαίο χώρο και προκαλείται από την υποξία. Η δε εμφάνισή του 

συμπίπτει χρονικά με την υποαιμάτωση και την υποξία που παρουσίασαν τα άτομα 

αυτά. Έχει βρεθεί επίσης ότι μικροαγγεία του εγκεφάλου στη νόσο, απελευθερώνουν 

διάφορα μόρια που επηρεάζουν την αγγειογένεση, περιλαμβανομένων των 

ιντερλευκινών IL-1β, IL-6, IL-8, του παράγοντα νέκρωσης όγκων (Tumor Necrosis 

Factor- TNF), του αυξητικού παράγοντα TGFβ, της θρομβίνης, της αγγειοποιητίνης 

2, των ιντεγρινών αVβ3 και αVβ5 και του μεταγραφικού παράγοντα που προκαλείται 

απο υποξία (Hypoxia inducible factor 1α - HIF1α) (Zlokovic, 2014). Το παράδοξο 

είναι, ότι ενώ θα περίμενε κανείς να υπάρχει αυξημένη αγγειακή κάλυψη των 

νευρώνων, εξ αιτίας της ύπαρξης των παραπάνω παραγόντων, στη νόσο Alzheimer 

συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: συναντάμε μείωση της μικροαγγειακής πυκνότητας, 

πιθανόν εξ αιτίας της δραστηριότητας του β-αμυλοειδούς ή του μεσολαβητικού 

παράγοντα MEOX2, ο οποίος περιορίζεται στα αγγεία και μεσολαβεί σε ασυνήθιστες 

αγγειογενετικές αποκρίσεις στον παράγοντα VEGF και την υποξία, προκαλώντας τον 

αγγειακό θάνατο. Σε πείραμα που έγινε σε ποντίκια που έχουν έλλειψη ενός αλλήλου 

του MEOX2 εμφάνισαν αρχικά εγκεφαλική ενδοθηλιακή υποπλασία με χρόνια 

υποαιμάτωση στον εγκέφαλο, που είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση 

νευροεκφυλιστικών αλλαγών. 

Ένας σημαντικός παράγοντας που συμβάλλει στην διατήρηση της ομοιόστασης 

και την καλή λειτουργία του εγκεφάλου, αποτελεί το κλάδεμα των αγγείων, κατά τον 

ίδιο τρόπου που λειτουργεί το κλάδεμα των νευρώνων, τόσο στην περίοδο της 

κύησης όσο και μετά τη γέννηση, φαινόμενο το οποίο ακολουθεί η αυτοφαγία, την 

οποία παραθέτουμε αμέσως μετά. 

 

 

 



5.5. ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΦΑΓΙΑ 

Σε ότι αφορά τον νευρωνικό ιστό, η ανάπτυξη των συνάψεων στον εγκεφαλικό 

φλοιό των θηλαστικών μετά την γέννησή τους, είναι μια δυναμική διαδικασία που 

περιλαμβάνει ταυτόχρονα, την δημιουργία και την καταστροφή/κλάδεμα αυτών. Στα 

πρώτα χρόνια της ζωής, η δημιουργία συνάψεων υπερέχει του κλαδέματος, δίνοντας 

προτεραιότητα σε περίσσειες διεγερτικές συνάψεις, απαραίτητες για την συγκρότηση 

των νευρωνικών κυκλωμάτων. Στη συνέχεια η εξάλειψη των συνάψεων ξεπερνά τον 

ρυθμό σχηματισμού τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα δίκτυο κλαδέματος 

δενδριτικών ακάνθων, διαδικασία η οποία ξεκινά από την παιδική ηλικία και φτάνει 

ως την εφηβεία. Κατά συνέπεια, η πυκνότητα των δενδριτικών ακάνθων φτάνει στο 

υψηλότερο σημείο της στην πρώιμη παιδική ηλικία και ακολουθείται από μια 

απότομη μείωση κατά τη διάρκεια της ύστερης παιδικής ηλικίας και της εφηβείας, 

μέχρι και την ενηλικίωση. Αυτή η διαδικασία παρέχει την δυνατότητα της επιλογής 

και ωρίμανσης των συνάψεων και των νευρωνικών κυκλωμάτων. Κατά την 

διαδικασία αυτή δημιουργούνται βιολογικά απορρίμματα, όπως κατεστραμμένα 

οργανίδια, αλλοιωμένες ή με τάση να συσσωματώνονται πρωτεΐνες, τα οποία 

καθαρίζονται με μια διαδικασία η οποία ονομάζεται μακροαυτοφαγία ή απλώς 

αυτοφαγία (Tang, Gudsnuk, Kuo, Cotrina κ.α., 2014). Όπως αναφέρθηκε και 

παραπάνω, οι Lara, Acurio, Leon κ.α. (2018) παρατήρησαν αγγειακή αναδιαρρύθμιση 

ή «αγγειακό κλάδεμα» στα έμβρυα, η οποία οδηγεί σε επιτάχυνση της απόπτωσης 

των ενδοθηλιακών κυττάρων και η οργανωμένη απώλεια αγγείων αίματος.  

Σύμφωνα με τους Nikoletopoulou, Markaki, Palikaras και Tavernarakis (2013), η 

μακροαυτοφαγία ή απλούστερα αυτοφαγία, είναι μια κυτταρική διαδικασία που 

εμπλέκεται στην διαδικασία κυτταρικού θανάτου (είτε πρόκειται για νέκρωση είτε για 

απόπτωση των κυττάρων), ένας μηχανισμός «αυτοκανιβαλισμού» που περιλαμβάνει 

την περικύκλωση του κυτταροπλασματικού υλικού και των ενδοκυτταρικών 

οργανιδίων εντός των κυστιδίων διπλής μεμβράνης (double – membrane vesicles), 

που ονομάζονται αυτοφαγοσώματα. Η ολοκλήρωση του αυτοφαγοσώματος 

ακολουθείται από σύντηξη με ένα λυσόσωμα, για να προκύψει έτσι ένα 

αυτολυσόσωμα, όπου το εγκλωβισμένο υλικό υποβαθμίζεται από εξειδικευμένες 

οξικές υδρολάσες. Αν και ο ρόλος της αυτοφαγίας είναι προστατευτικός του 

κυττάρου, η αυτοφαγία μπορεί να προωθήσει τον κυτταρικό θάνατο, τόσο κατά την 

φυσιολογική ανάπτυξη όσο και σε περιπτώσεις ασθενειών.  

Η μικρής εμβέλειας βασική αυτοφαγία, παίζει σημαντικό ρόλο στην διατήρηση 

του κυττάρου σε καλή κατάσταση. Ο ομοιοστατικός ρόλος της αυτοφαγίας, είναι 
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ιδιαιτέρως σημαντικός στα μετα-μιτωτικά διαφοροποιημένα κύτταρα, όπως είναι τα 

καρδιομυοκύτταρα και οι νευρώνες. Ο υποσιτισμός και άλλοι περιβαλλοντικοί και 

ορμονικοί παράγοντες, όπως η αποστέρηση θρεπτικών ουσιών, η μείωση αυξητικών 

παραγόντων και η υποξία, είναι γνωστό ότι ενεργοποιούν την αυτοφαγία, με 

αποτέλεσμα την υποβάθμιση των κυτταροπλασματικών δομικών στοιχείων, σε 

ανταπόκριση κατάστασης στρες, στην προσπάθεια του κυττάρου να επιβιώσει. 

Ωστόσο, η πλεονάζουσα αυτοφαγία στο πλαίσιο συγκεκριμένων ασθενειών, μπορεί 

να είναι βλαβερή. Η αυτοφαγία συνδέεται με τον κυτταρικό θάνατο κάτω από 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι η υποξία, η οποία μπορεί να 

οφείλεται και στην υποαιμάτωση, τις οποίες θα δούμε εν συντομία στην αμέσως 

επόμενη παράγραφο. 

 

5.6. ΥΠΟΑΙΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΞΙΑ  

Η κυκλοφορία του αίματος στον εγκέφαλο ρυθμίζεται από τη νευρωνική 

δραστηριότητα και τον μεταβολισμό, και η σχέση αυτή είναι γνωστή ως 

νευραγγειακή σύζευξη. Οι αρτηρίες της χοριοειδούς μήνιγγας και οι εν τω βάθει 

αρτηρίες του εγκεφάλου ελέγχουν την τοπική αύξηση της ροής του αίματος στον 

εγκέφαλο κατά τη δραστηριότητά του, γνωστή ως «λειτουργική υπεραιμία». Η 

νευραγγειακή σύζευξη απαιτεί μια άθικτη κυκλοφορία του αίματος στον χοριοειδή 

χιτώνα, όπως επίσης είναι σημαντικό τα αγγειακά κύτταρα που μοιάζουν με λείους 

μύες και τα περικύτταρα να ανταποκρίνονται φυσιολογικά σε αγγειοδραστικά 

ερεθίσματα. Επιπρόσθετα, στην αγγειακή διαστολή και συστολή των εγκεφαλικών 

αρτηριών, τα περικύτταρα είναι αυτά που ρυθμίζουν τη διάμετρο των αγγείων, μέσω 

της συστολής των αγγειακών τοιχωμάτων, η οποία παρακωλύει την συστολή των 

ενδοεγκεφαλικών αρτηριών. 

Η σταδιακή μείωση της ροής του αίματος στον εγκέφαλο έχει σοβαρές επιπτώσεις 

για τους νευρώνες. Για παράδειγμα, η ήπια υποαιμάτωση (στην ιατρική ορολογία 

ονομάζεται ήπια ισχαιμία) επηρεάζει την σύνθεση των πρωτεϊνών, η οποία απαιτείται 

για την συναπτική ευπλαστότητα που μεσολαβεί στην μάθηση και τη μνήμη. Η 

μέτρια έως σοβαρή μείωση της ροής αίματος στον εγκέφαλο και η υποξία, επηρεάζει 

τη σύνθεση ATP, μειώνοντας την δράση της ATPάσης (Na+ + K+ ) και την ικανότητα 

των νευρώνων να παράγει δυναμικά ενεργείας. Αυτές οι μειώσεις μπορούν να 

μειώσουν ή να αυξήσουν το Ph και να μεταβάλλουν την ισορροπία ηλεκτρολυτών και 

νερού, οδηγώντας στην ανάπτυξη οιδήματος και βλαβών στη λευκή ουσία και την 



συγκέντρωση γλουταμινικών και πρωτεϊνικών τοξινών (π.χ. β-αμυλοειδούς και 

υπερφωσφορυλιωμένης Tau) στον εγκέφαλο. Μείωση μεγαλύτερη του 80% οδηγεί 

στον νευρωνικό θάνατο. 

Μειωμένη ροή ή δυσλειτουργία στη ροή του αίματος στον εγκέφαλο εμφανίζεται 

κατά την 5η με 6η δεκαετία ζωής των ενηλίκων και γι’ αυτό το λόγο διατρέχουν 

υψηλό κίνδυνο να εμφανίσουν τη νόσο Alzheimer πριν από τη μείωση των 

γνωστικών τους ικανοτήτων, την ατροφία του εγκεφάλου και την συγκέντρωση β-

αμυλοειδούς. Σε πειράματα που έγιναν σε ποντίκια, η υποαιμάτωση προκάλεσε την 

δυσλειτουργία του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα που 

μοιάζουν με αυτά της νόσου Alzheimer και νευροπαθολογικές αλλαγές. Π.χ. 

αμφίπλευρη απόφραξη των καρωτίδων σε ποντίκια, προκάλεσε βλάβη στην μνήμη, 

δυσλειτουργία στους νευρώνες, συναπτικές αλλαγές και ολιγομερισμό του β-

αμυλοειδούς, που είχε σαν αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν νευροτοξικά ολιγομερή 

του β-αμυλοειδούς. Η ισχαιμία σε ποντίκια μοντέλα για τη νόσο Alzheimer (αλλά και 

σε άλλα τρωκτικά), αύξησε τα επίπεδα β-αμυλοειδούς στους νευρώνες και την 

νευρωνική υπερφωσφορυλίωση της πρωτεϊνης Tau,  με αποτέλεσμα την 

συγκέντρωσή τους στους νευρώνες και τον σχηματισμό νηματίων που 

προσομοιάζουν με αυτά των νευροεκφυλιστικών ασθενειών στον άνθρωπο, όπως οι 

Tau-οπάθειες και το Alzheimer, ενώ τα ποντίκια που εκφράζουν την προγονική 

πρωτεϊνη του β-αμυλοειδούς (ΑΡΡ) και τον μετασχηματιστικό αυξητικό παράγοντα 

β1 (transforming growth factor β1 – TGFβ1), αναπτύσσουν δυσλειτουργική 

νευραγγειακή σύζευξη, χολινεργική απονεύρωση, ενισχυμένη εγκεφαλική και 

εγκεφαλαγγειακή συγκέντρωση β-αμυλοειδούς και τέλος μείωση των γνωστικών 

ικανοτήτων με την πάροδο της ηλικίας. (Zlokovic, 2014). 

Στην διαδικασία αυτή συμβάλλει μια πληθώρα ενδοθηλιακών νευροτοξικών και 

φλεγμονωδών παραγόντων, όπως η θρομβίνη, τα επίπεδα της οποίας αυξάνουν με την 

έναρξη της νόσου Alzheimer και μπορεί να βλάψει ευθέως τους νευρώνες ή εμμέσως 

με το να ενεργοποιεί αστροκύτταρα και μικρογλοία. 

Το συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε από τις παραπάνω πληροφορίες, είναι 

ότι η αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου δεν επηρεάζει μόνο στην 

εμφάνιση και την εξέλιξη νευροεκφυλιστικών νόσων στον εγκέφαλο, αλλά, από την 

εμβρυϊκή ακόμη κατάσταση μπορεί να διαμορφώσει την δομή του, επηρεάζοντας 

κέντρα που σχετίζονται με τις αισθήσεις, τη μνήμη, τη μάθηση, την αντίληψη, τα 

συναισθήματα και τις εκτελεστικές του ικανότητες. 
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Στη σημείο αυτό ολοκληρώνεται το Α μέρος της εργασίας, που σκοπό είχε να 

παρουσιάσει την βασική αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου και 

κάποιους από τους βασικούς παράγοντες που την επηρεάζουν. Στη συνέχεια 

ακολουθεί το Β μέρος της εργασίας, στην οποία παρουσιάζονται στοιχεία που 

συνδέουν την αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου με τη μνήμη και τη μάθηση, και 

πιθανούς τρόπους που η πρώτη επηρεάζει τις δεύτερες. 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

ΝΟΣΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ ΤΟΥ ΚΝΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός μπορεί να 

παραβιαστεί με διάφορους τρόπους και η παραβίαση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα να 

παρουσιαστούν σημαντικές εγκεφαλικές βλάβες, οι οποίες οδηγούν σε παρεμπόδιση 

και σε κάποιες περιπτώσεις σε αναστολή της λειτουργικότητας των ατόμων, στην 

οποία περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, και η γνωστική τους ικανότητα. 

Στην παρούσα εργασία εστιάζουμε συγκεκριμένα στη νόσο Alzheimer και σε 

συγκεκριμένα αναπτυξιακά σύνδρομα, όπως το σύνδρομο Down, η Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος, το σύνδρομο Williams και το σύνδρομο Prader Willi, 

θέλοντας να συσχετίσουμε τον ρόλο της αγγειοαρχιτεκτονικής του εγκεφάλου στην 

εμφάνιση των διαταραχών αυτών, και τους πιθανούς μηχανισμούς που αυτή 

επηρεάζει την ανθρώπινη μνήμη και τη γνωστική ικανότητα των ατόμων με τις 

διαταραχές αυτές.  

Ο Zlokovic (2014) συγκεκριμένα αναφέρει ότι οι νευροεκφυλιστικές ασθένειες, 

όπως είναι η νόσος Alzheimer και η πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (amyotrophic 

lateral sclerosis - ALS) συνδέονται με την δυσλειτουργία του μικροαγγειακού 

συστήματος και/ή τον εκφυλισμό του εγκεφάλου, τη νευροαγγειακή αποδόμηση και 

τη δυσλειτουργία τόσο του αιματοεγκεφαλικού φραγμού όσο και των παραγόντων 

που επηρεάζουν τα αγγεία. Μικροαγγειακές δυσλειτουργίες προκαλούν μείωση του 

οξυγόνου και των θρεπτικών συστατικών που έχει ανάγκη ο εγκέφαλος. Τέτοιες 

ανεπάρκειες επιδεινώνουν την απομάκρυνση νευροτοξικών μορίων που 

συγκεντρώνονται ή και εναποτίθενται στο μεσοκυττάριο υγρό, τα μη νευρωνικά 

κύτταρα και τους νευρώνες, ενώ οι δυσλειτουργίες αυτές οδηγούν σε νευρωνική 

δυσλειτουργία και νευροεκφυλισμό από τη μία και συμβάλλουν στην ανάπτυξη 



διαταραχών που οφείλονται στην εναπόθεση πρωτεϊνών στον εγκέφαλο και τα αγγεία 

του. Τέτοιες διαταραχές είναι η β-αμυλοείδωση και η εγκεφαλική αμυλοειδής 

αγγειοπάθεια που προκαλούνται από την συγκέντρωση στον εγκέφαλο και το 

τοίχωμα των αγγείων, του πεπτιδίου β-αμυλοειδούς, τα οποία αποτελούν 

χαρακτηριστικά της νόσου Alzheimer.  

Αυτές οι αλλαγές στις αγγειοεγκεφαλικές μεταβολικές λειτουργίες οδηγούν στην 

έκκριση α) νευροτοξικών παραγόντων όπως η θρομβίνη, τα επίπεδα της οποίας 

αυξάνουν με την έναρξη της νόσου Alzheimer και μπορεί να βλάψει τους νευρώνες 

είτε έμμεσα είτε άμεσα, με την ενεργοποίηση της δράσης της μικρογλοίας και των 

αστροκυττάρων, και β) φλεγμονωδών παραγόντων όπως το οξείδιο του αζώτου, οι 

κυτοκίνες, οι χημειοκίνες, οι προσταγλανδίνες, οι μεταλλοπρωτεϊνάσες θεμέλιας 

ουσίας (MMP’s) και μόρια που προσδένονται σε λευκοκύτταρα. Οι νευροτοξικοί και 

φλεγμονώδεις παράγοντες που προέρχονται από το ενδοθήλιο, μαζί παρέχουν έναν 

μοριακό σύνδεσμο ανάμεσα στη μεταβολική αγγειακή δυσλειτουργία, τη νευρωνική 

βλάβη και την φλεγμονή στη νόσο Alzheimer, και πιθανόν και σε άλλες 

νευροεκφυλιστικές διαταραχές. 

 Ο λόγος για τον οποίο εστιάζουμε στην συγκεκριμένη νευροεκφυλιστική 

διαταραχή και στη συνέχεια σε αναπτυξιακές διαταραχές, είναι πρώτον γιατί κάποιες 

από αυτές εμφανίζουν αυξητική τάση τις τελευταίες δεκαετίες, (όπως συμβαίνει στις 

περιπτώσεις εμφάνισης ασθενών με Alzheimer και στα παιδιά με αυτισμό) και 

δεύτερον γιατί θέλουμε να ελέγξουμε κατά πόσον υπάρχουν κοινοί μηχανισμοί που η 

δυσλειτουργία ή η δομή του αγγειακού συστήματος του εγκεφάλου δημιουργούν ή 

επιδεινώνουν την παθολογία τους στο κεντρικό νευρικό σύστημα και τις γνωστικές 

ικανότητες. Έτσι εδώ παρουσιάζονται κατά σειρά, η νόσος Alzheimer, στην οποία 

έχουν γίνει και οι περισσότερες έρευνες όσον αφορά το αγγειακό εγκεφαλικό 

σύστημα και τις γνωστικές ικανότητες των ατόμων, το σύνδρομο Down, η Διαταραχή 

Αυτιστικού Φάσματος, το σύνδρομο Prader Willi και το σύνδρομο Williams.  

Θα ήταν ενδιαφέρον να ελεγχθούν τυχόν κοινοί παρονομαστές και σε άλλα 

αναπτυξιακά σύνδρομα, όπως τα σύνδρομα Cornelia de Langue, εύθραυστο Χ και 

Turner, τα οποία παρουσιάζουν επίσης δυσλειτουργία στην γνωστική ικανότητα των 

ατόμων, που όμως για λόγους έκτασης της παρούσας εργασίας δεν ερευνούμε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο 

1.1.ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER 

Η νόσος Alzheimer είναι η πιο διαδεδομένη νευροεκφυλιστική διαταραχή, η οποία 

προσβάλλει το 10% των ανθρώπων ηλικίας άνω των 65 ετών και περίπου το 50% των 

ατόμων ηλικίας από 85 ετών και άνω. Ο εγκέφαλος που προσβάλλεται από την 

συγκεκριμένη νόσο, παρουσιάζει ατροφία σε υψηλό βαθμό καθώς και μικροσκοπικές 

αλλαγές με την εμφάνιση πλακών αμυλοειδούς και νευροϊνιδιακών κόμβων. 

Δευτερευόντως, παρουσιάζεται μεγέθυνση των κοιλιών και πλάτυνση της σχισμής 

του Sylvius. Πολλές κυρτές έλικες συρρικνώνονται και οι αύλακες ανάμεσά τους 

πλαταίνουν. Ο εγκεφαλικός φλοιός μπορεί να λεπτύνει και τα βασικά γάγγλια είναι 

σχετικά μικρά. Ο ιππόκαμπος του έσω κροταφικού λοβού είναι η πρώτη που 

επηρεάζεται και γι’ αυτό η ατροφία στην περιοχή είναι το πρώτο ιστοπαθολογικό 

σύμπτωμα που παρατηρείται. Αυτή η περιοχή είναι υπεύθυνη για την αποθήκευση 

νέων πληροφοριών και ο εκφυλισμός της συνδέεται με βλάβη στη βραχυπρόθεσμη 

μνήμη, η οποία είναι χαρακτηριστικό σύμπτωμα της νόσου.  

Τα πρώτα συμπτώματα που την χαρακτηρίζουν είναι οι αλλαγές σε διάφορες 

γνωστικές ικανότητες των ατόμων, όπως είναι η μνήμη, οι εκτελεστικές λειτουργίες, 

η γλώσσα και οι οπτικοχωρικές λειτουργίες. Έτσι, η εκδήλωση της νόσου στα πρώτα 

της στάδια περιλαμβάνει την απώλεια μνήμης, την αδυναμία οργάνωσης 

πληροφοριών και την επιδίωξη στόχων, την μειωμένη γλωσσική λειτουργία, όπου η 

επικοινωνία γίνεται λιγότερο ακριβής από το συνηθισμένο, οι ασθενείς αδυνατούν να 

ανακαλέσουν ονόματα ανθρώπων ή περιοχών, αν και διατηρούν την ικανότητα να 

επαναλαμβάνουν και να καταλαβαίνουν την ομιλούμενη γλώσσα και δεν κάνουν 

παραφασικά λάθη, όπως κάνουν οι ασθενείς με αφασία ύστερα από εγκεφαλικό. 

Τέλος, εμφανίζουν δυσκολία στο να προσανατολιστούν. Καθώς η νόσος εξελίσσεται, 

επέρχεται περαιτέρω μείωση των γνωστικών και των λειτουργικών ικανοτήτων του 

ατόμου, ένδειξη ότι επηρεάζονται οι νεοφλοιϊκές περιοχές του εγκεφάλου. Οι 

δυσκολία σε δραστηριότητες της καθημερινότητας, όπως το μαγείρεμα, η 

τακτοποίηση και το ντύσιμο γίνεται μεγαλύτερη, ενώ με την πρόοδο της νόσου 

εμφανίζεται και απραξία, μια διαταραχή των κινητικών δεξιοτήτων που, ενώ δεν 

υπάρχουν βλάβες στην δύναμη, τις αισθήσεις και τον συντονισμό, τα άτομα 

παρουσιάζουν δυσκολία στην χρήση εργαλείων και αντικειμένων (π.χ. στη χρήση 

μαχαιροπήρουνων ή το ξεκλείδωμα της πόρτας) ή ακόμα και στο ντύσιμο. 



Παρουσιάζονται επίσης αλλαγές στη συμπεριφορά, όπως απάθεια ή έλλειψη 

ενδιαφέροντος για ό,τι συμβαίνει σε άλλους ανθρώπους, στο περιβάλλον τους, 

χάνουν το ενδιαφέρον τους για δραστηριότητες που συνήθιζαν να κάνουν, για την 

προσωπική τους φροντίδα ή την τάξη στον χώρο τους. Περιστασιακά γίνονται 

επιθετικοί και ταράζονται εύκολα. Σε προχωρημένα στάδια αδυνατούν να εκτελέσουν 

μόνοι τους έστω και απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως το να φάνε, να 

σηκωθούν από το κρεβάτι ή να μετακινηθούν εντός ή εκτός σπιτιού, μπερδεύουν τη 

μέρα με τη νύχτα κ.ο.κ.. Σε τελικό στάδιο είναι κατάκοιτοι, βουβοί και συνήθως 

καταλήγουν λόγω επιπλοκών όπως η πνευμονία, η ουροσηψία και τα έλκη λόγω της 

κατάκλισης. 

Τα κύρια ιστοπαθολογικά ευρήματα που χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη νόσο, 

είναι οι νευροϊνιδιακοί κόμβοι και οι πλάκες αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Οι πλάκες 

αυτές σχηματίζονται από την εξωκυτταρκή συγκέντρωση αδιάλυτης αμυλοειδούς 

πρωτεΐνης και πιθανολογείται ότι αποτελεί το έναυσμα για τις παθολογικές αλλαγές 

στον εγκέφαλο των ασθενών με AD, που οδηγεί στην απώλεια συνάψεων, τη 

φλεγμονή, τις νευροϊνιδιακές αλλαγές και τον νευρωνικό θάνατο. 

Οι νευροϊνιδιακοί κόμβοι είναι ενδοκυτταρικές ενσωματώσεις που αποτελούνται 

από συσσωρευμένες Tau πρωτεΐνες, οι οποίες υπό φυσιολογικές συνθήκες 

χρησιμεύουν στην σταθεροποίηση των μικροσωληνίσκων των νευραξόνων. Η Tau 

πρωτεΐνη που συναντάμε στους νευροϊνιδακούς κόμβους είναι σε μη φυσιολογική 

κατάσταση υπερφωσφορυλίωσης, είναι αποσυνδεμένη από τους μικροσωληνίσκους 

και συγκεντρώνεται σε διάφορα σημεία με τη μορφή συζευγμένων ελικοειδών 

νηματίων. Τους νευροϊνιδιακούς κόμβους τους συναντάμε κυρίως στις βρεγματικές 

και τις μετωπιαίες περιοχές, ενώ η απόθεση πλακών αμυλοειδούς παρατηρούνται στις 

αρτηρίες της λεπτομήνιγγας (αμυλοειδής αγγειοπάθεια). Από απεικονιστικές μελέτες 

και αυτοψίες, προέκυψε ότι οι πλάκες αμυλοειδούς συσσωρεύονται στον εγκέφαλο 

χρόνια, ενδεχομένως και δεκαετίες πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ 

εντοπίζονται σε περιοχές του φλοιού που μεταβολικά είναι υψηλά ενεργές, όπως στο 

δίκτυο κατάστασης ηρεμίας (De La Torre, 2006; Netter, 2013; Maksimovich 2013; 

Zlokovic, 2014). Περιοχές όπως το προσφηνοειδές λόβιο και το πρόσθιο προσαγώγιο 

που συνδέονται στενά με τον ιπποκαμπικό σχηματισμό, είναι οι περιοχές που 

προσβάλλονται πρώτα. Οι νευροϊνιδιακοί κόμβοι εμφανίζονται έτσι κι αλλιώς στα 

άτομα καθώς γερνούν, με συγκεκριμένη διάταξη. Στη νόσο Alzheimer όμως τα άτομα 

εμφανίζουν περισσότερους νευροϊνιδιακούς κόμβους, περισσότερες πλάκες 

αμυλοειδούς και απώλεια νευρώνων, σε σχέση με τα άτομα της ίδιας ηλικίας που δεν 
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πάσχουν από άνοια. Η συσσώρευσή τους όμως στη νόσο Alzheimer  ξεκινά πρώτα 

στον μέσο κροταφικό λοβό (αμυγδαλή και ενδορινικό φλοιό) και σταδιακά 

επεκτείνεται στο μεταιχμιακό σύστημα (ιππόκαμπο και φλοιό του προσαγωγίου) και 

στη συνέχεια σε ολόκληρο τον ισοφλοιό. Η επέκταση στο μεταιχμιακό σύστημα 

παρουσιάζεται στα στάδια III και IV της νόσου. Συγκεκριμένα, στο στάδιο ΙΙΙ, που 

αντιστοιχεί σε ήπια γνωστική βλάβη αλλά όχι σε άνοια, οι νευροϊνιδιακοί κόμβοι 

περιλαμβάνουν τις περιοχές του μεταιχμιακού συστήματος  και το δεύτερο στρώμα 

του ενδορινικού φλοιού, ενώ στο στάδιο IV εκτείνονται ακόμα περισσότερο στις 

μεταιχμιακές περιοχές, το στρώμα IV του ενδορινικού φλοιού και την περιοχή CA1 

του ιπποκάμπου, περιοχές σημαντικές για τον σχηματισμό αναμνήσεων και ο 

εκφυλισμός τους σημαίνει βλάβη στη βραχυπρόθεσμη μνήμη. Καθώς η νόσος 

εξελίσσεται, οι νευροϊνιδιακοί κόμβοι συγκεντρώνονται στον κατώτερο κροταφικό 

λοβό, την περιοχή όπισθεν του σπληνίου και συνδετικές περιοχές του φλοιού. Σε 

αυτό το στάδιο το σήμα κατατεθέν της νόσου είναι η βλάβη στη μνήμη, στην κριτική 

ικανότητα, στον προσανατολισμό, τη γλώσσα και τη λήψη αποφάσεων.  

Από βιοχημικής πλευράς, η νόσος χαρακτηρίζεται από μείωση της 

ακετυλοτρανσφεράσης της χολίνης3 και της ακετυλοχολινεστεράσης4, ένδειξη ότι τα 

νευρωνικά μονοπάτια που χρησιμοποιούν την ακετυλοχολίνη στη νευροδιαβίβαση 

δυσλειτουργούν. Επίσης, ο αριθμός των νευρώνων μειώνεται στην περιοχή του 

βασικού πυρήνα του Meynert, πυρήνας ο οποίος  έχει εκτεταμένες χολινεργικές 

εννευρώσεις στο μεγαλύτερο μέρος του εγκεφαλικού φλοιού και ο επιλεκτικός 

εκφυλισμός των βασικών χολινεργικών νευρώνων του πρόσθιου εγκεφάλου έχει σαν 

συνέπεια να υπάρχει χολινεργικό έλλειμμα που συμβάλλει στα συμπτώματα της 

νόσου (Netter, 2013, s. 58-59), κάτι για το οποίο πιθανόν να ευθύνεται από τον 

μειωμένο μεταβολισμό της γλυκόζης στον εγκέφαλο, που θα δούμε ευθύς αμέσως. 

                                                           
3 Καταλύτης της σύνθεσης ακετυλοχολίνης (Ach), συντίθεται στο σώμα των χολινεργικών νευρώνων 
και στη συνέχεια μεταφέρεται στις νευρικές τους απολήξεις για την σύνθεση του νευροδιαβιβαστή 
Ach, απαραίτητου για την μεταβίβαση ερεθισμάτων του συμπαθητικού και του παρασυμπαθητικού 
συστήματος, αλλά και της νευρομυϊκής σύναψης. Πηγή: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Τμήμα Χημείας, όπως ανακτήθηκε στις 18/8/2020 από την ιστοσελίδα 

https://users.auth.gr/hadjipav/%CE%A5%CE%9B%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20
%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3%206-4-20.pdf 
4 Υδρολύτης της ακετυλοχολίνης (Ach), που την καθιστά ανενεργή. Μετά την υδρόλυσή της Ach, η 
χολίνη προσλαμβάνεται από την μεμβράνη του νευρώνα για μελλοντική επαναχρησιμοποίησή της 
στην σύνθεση Ach, η οποία αποθηκεύεται στα συναπτικά κυστίδια. Πηγή: Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Χημείας, όπως ανακτήθηκε στις 18/8/2020 από την ιστοσελίδα 

https://users.auth.gr/hadjipav/%CE%A5%CE%9B%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20
%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3%206-4-20.pdf 

https://users.auth.gr/hadjipav/%CE%A5%CE%9B%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3%206-4-20.pdf
https://users.auth.gr/hadjipav/%CE%A5%CE%9B%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3%206-4-20.pdf
https://users.auth.gr/hadjipav/%CE%A5%CE%9B%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3%206-4-20.pdf
https://users.auth.gr/hadjipav/%CE%A5%CE%9B%CE%97%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%A7%CE%97%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%A5%CE%A3%206-4-20.pdf


Από μεταβολικής πλευράς υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι υπάρχει μείωση του 

εγκεφαλικού μεταβολικού ρυθμού της γλυκόζης στα άτομα με τη νόσο AD σε σχέση 

με τα υγιή άτομα, η οποία μπορεί να ξεκινά σε προχωρημένη ηλικία μεν, όμως πολύ 

πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα της νόσου. Τέτοιες αλλαγές στον μεταβολισμό της 

γλυκόζης από τον εγκέφαλο σε άτομα με φυσιολογική γήρανση, μπορεί να 

οφείλονται στην μείωση του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, κάτι που παρατηρείται σ’ 

αυτή την ομάδα πληθυσμού. Η μείωση στον εγκεφαλικό μεταβολικό ρυθμό της 

γλυκόζης στα άτομα με AD μετρήθηκε σε μια έκταση από 19% στην ήπια άνοια και 

φτάνει το 40% στην προχωρημένη νόσο. Τα ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι η 

μείωση του ρυθμού μεταβολισμού της γλυκόζης στον εγκέφαλο αντανακλούν την 

σοβαρότητα της άνοιας στη νόσο. Υπάρχουν επίσης αναφορές για προβληματική 

λειτουργία των νευροδιαβιβαστών, κάτι που οδηγεί στην νεοφλοιική απονεύρωση 

των σεροτονινεργικών και των μη αδρενεργικών ινών, καθώς επίσης σε μειωμένα 

επίπεδα μονοαμινών σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου. Με παρόμοιο τρόπο, ο 

μειωμένος μεταβολισμός της γλυκόζης μπορεί να ξεκινά το χολινεργικό έλλειμμα που 

συναντάμε στην πλειοψηφία των ατόμων με την AD, με άμεση μείωση της 

διαθεσιμότητας AΤΡ. Μειωμένο ΑΤΡ σημαίνει μειωμένη γλυκόλυση, από την οποία 

εξαρτάται η παραγωγή ακετυλοσυνενζύμου Α, το οποίο απαιτείται για την παραγωγή 

ακετυλοχολίνης, επηρεάζοντας έτσι την χολινεργική σύνθεση. Η σύνθεση της 

ακετυλοχολίνης είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στην ανεπάρκεια οξυγόνου. Εάν τα 

επίπεδα της γλυκόζης πέσουν κάτω από ένα όριο, όπως συμβαίνει στα άτομα με AD, 

η σύνθεση της ακετυλοχολίνης μπορεί να ελαττωθεί ή ακόμα και να υποστεί σοβαρή 

βλάβη, οδηγώντας έτσι στην απώλεια χολινεργικών νευρώνων και την εννεύρωσή 

τους. Πέρα όμως από τις βλάβες αυτές, μειωμένος μεταβολισμός της γλυκόζης, 

επομένως και έλλειμμα στον σχηματισμό ΑΤΡ, ήτοι απώλεια ενέργειας στον 

εγκέφαλο των ατόμων με AD, σημαίνει ταυτόχρονα αρνητική επίδραση στην 

λειτουργία των αντλιών Na+, K+-ATPάσης, τις ενδοκυτταρικές και εξωκυτταρικές 

ιοντικές διαβαθμίσεις, τα δυναμικά ενεργείας των νευρώνων, τη φωσφορυλίωση των 

πρωτεϊνών και την σύνθεσή τους, την έκφραση των γονιδίων, την συναπτική 

διαβίβαση και άλλες ζωτικές λειτουργίες του εγκεφάλου, επηρεάζοντας κατ’ 

επέκταση, αργά ή γρήγορα, όλα τα εγκεφαλικά συστήματα (De La Torre, 2006).  

Σύμφωνα με τον Maksimovich (2013), υπάρχει σαφής συσχέτιση της μείωσης του 

αριθμού των νευρώνων που προκαλεί την συρρίκνωση των εγκεφαλικών δομών στον 

κροταφικό λοβό του εγκεφάλου, με τις διαταραχές στην αγγειοαρχιτεκτονική και την 

μικροκυκλοφορία του. Λόγω του ότι πρόκειται για νευροεκφυλιστική νόσο ωστόσο, 
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το βάρος της έρευνας έχει πέσει στις δομικές αλλαγές του εγκεφάλου και όχι τόσο 

στο αγγειακό σύστημα, παρόλο που υπάρχουν ευρήματα της διαταραχής του 

αγγειακού εγκεφαλικού συστήματος στην παθολογία της διαταραχής Alzheimer, ήδη 

από το 1930. Τα αποτελέσματα από την έρευνα αυτή έδειξαν μείωση του ιστού στους 

κροταφικούς λοβούς σε ποσοστά από 4-62 %, ανάλογα με το στάδιο της νόσου, 

επιβράδυνση της ροής του αίματος και στους δύο λοβούς του εγκεφάλου, μείωση του 

όγκου αίματος σφυγμού στο 100% των εξετασθέντων. Στο 41,98% των περιπτώσεων 

ήταν αυξημένο το επίπεδο λιπιδίων στο αίμα και υπερπήξη στο 45,68% των 

περιπτώσεων. Στο 100% των περιπτώσεων που εξετάσθηκαν, υπήρχε απουσία (ή 

πολύ χαμηλή έκφραση) αθηροσκληρωτικών αλλαγών των έσω και των έξω 

κρανιακών αρτηριών, μείωση της αγγειακής αντίθεσης κατά την διεξαγωγή 

ρηνοεγκεφαλογραφήματος (REG) στην περιοχή του ιπποκάμπου και τις μετωπιαιο-

βρεγματικές περιοχές, πολλαπλές αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις στην περιοχή της 

αρτηρίας (villous artery) που τροφοδοτεί τον ιππόκαμπο και στην περιοχή των 

αρτηριακών κλάδων που τροφοδοτούν τον μετωπιαιο-βρεγματικό φλοιό. Επίσης 

παρουσιάζεται πρόωρη απόρριψη αρτηριακού αίματος στις φλέβες, με ταυτόχρονο 

γέμισμα των αρτηριών και των φλεβών στις κροταφικές και μετωπιαιο-βρεγματικές 

περιοχές του εγκεφάλου, ανάπτυξη μη φυσιολογικών πλάγιων στελεχών που 

λαμβάνουν αίμα από τις αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις στην κροταφική και 

μετωπιαία-βρεγματική περιοχή, φλεβική συμφόρηση στο όριο ανάμεσα στον 

μετωπιαίο και τον βρεγματικό φλοιό εξ αιτίας της αυξημένης ροής αίματος από τις 

αρτηριοφλεβικές αναστομώσεις και αυξημένος αριθμός βρόχων των 

απομακρυσμένων (άπω) ενδοκρανιακών αρτηριακών κλάδων. Στα ίδια ευρήματα 

κατέληξαν και οι Balloyannis & Balloyannis, τους οποίους θα αναφέρουμε 

λεπτομερώς παρακάτω.   

Οι διαταραχές στην κυκλοφορία και την μικροκυκλοφορία του αίματος, ιδιαίτερα 

στις κροταφικές και τις μετωπιαιοβρεγματικές περιοχές του εγκεφάλου που τις 

συναντάμε αποκλειστικά στη νόσο Alzheimer, ονομάστηκαν δυσκυκλοφορική 

αγγειοπάθεια τύπου Alzheimer (Discirculatory Angiopathy of Alzheimer’s Type – 

DAAT) και δεν παρουσιάζονται σε άλλου τύπου νευροεκφυλιστικές βλάβες του 

εγκεφάλου, που ενώ παρουσιάζουν ποικίλης βαρύτητας άνοια και βλάβη στις 

γνωστικές ικανότητες, ωστόσο οι ασθενείς αυτοί δεν έχουν διαγνωσθεί με νόσο 

Alzheimer. Για την ακρίβεια, η DAAT αποτελεί την αγγειακή ένδειξη της νόσου 



Alzheimer και είναι βασικό κριτήριο για την διάκριση της νόσου από άλλες 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες. 

Ο Maksimovich, στην εργασία του αυτή, προτείνει ως μηχανισμό εμφάνισης της 

νόσου Alzheimer την, κατά πολύ προγενέστερη της αμυλοείδωσης, μείωση του 

στρώματος των τριχοειδών αγγείων στον εγκέφαλο, με συνέπεια την μείωση της 

εγκεφαλικής ροής του αίματος, υπόθεση στην οποία συγκλίνουν και οι Love και 

Miners (2016), οι οποίοι αναφέρουν ότι η μείωση της πρόσληψης γλυκόζης στα 

άτομα με AD, ένδειξη δυσλειτουργίας στο αγγειακό σύστημα του εγκεφάλου, 

εμφανίζεται τουλάχιστον 10 χρόνια πριν την κλινική έναρξη της νόσου, όπου πλέον 

εντοπίζεται ατροφία του εγκεφάλου. 

 Αποτέλεσμα αυτής της χρόνιας υποαιμάτωσης της κροταφικής και των μετωπιαιο-

βρεγματικών περιοχών είναι η υποξία του εγκεφαλικού ιστού που συναντάμε στη 

νόσο Alzheimer. Η διαδικασία της μείωσης του στρώματος των τριχοειδών αγγείων 

συνοδεύεται με την δημιουργία αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων, που στόχο έχουν 

να βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση της ροής αίματος στις αρτηρίες, μέσω της 

απόρριψής του στο φλεβικό στρώμα του εγκεφάλου, φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί 

και σε άλλες περιπτώσεις μείωσης της ροής του αίματος, όπως π.χ. σε περιφερειακές 

αρτηριακές αποφράξεις. Η διάνοιξη αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων οδηγούν στην 

αρτηριοφλεβική απόρριψη του αίματος, εξισορροπώντας έτσι την εισροή με την 

εκροή του αίματος στην περιοχή του εγκεφάλου που υποαιματώνεται. Στη νόσο 

Alzheimer η υπερχείλιση του αρτηριακού στρώματος από φλεβικό αίμα, οδηγεί σε μη 

φυσιολογική μεγέθυνση των πλευρικών φλεβών της κροταφικής και της μετωπιαιο-

βρεγματικής περιοχής, με αποτέλεσμα την συμφόρηση του αίματος. Πιθανόν, αυτές 

οι αλλαγές να μεταβάλλουν τον μεταβολισμό της β-αμυλοειδούς και έτσι αυτή να 

αποτίθεται και να συγκεντρώνεται στον εγκεφαλικό ιστό, δίνοντας έναυσμα για την 

εξέλιξη της νόσου.  

Ο Zlokovic (2014) από την άλλη, προτείνει την «Υπόθεση δύο χτυπημάτων» 

(Two-hit vascular hypothesis), για την εξήγηση της εμφάνισης της νόσου, σύμφωνα 

με την οποία η πρωταρχική βλάβη στην μικροκυκλοφορία του εγκεφάλου (1ο 

χτύπημα) ξεκινά από ένα μη αμυλοειδογενετικό μονοπάτι νευρωνικής δυσλειουργίας 

και βλάβης που μεσολαβείται από τα αγγεία του εγκεφάλου και οφείλεται στη 

δυσλειτουργία του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. Το αποτέλεσμα αυτής της 

δυσλειτουργίας είναι η διαρροή και έκκριση διαφόρων νευροτοξικών μορίων ή και η 

μειωμένη ροή αίματος στα τριχοειδή αγγεία του εγκεφάλου, που με τη σειρά της 

προκαλεί γενικευμένες ισχαιμικές ή υποξικές μικροβλάβες. Η δυσλειτουργία του 
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αιματοεγκεφαλικού φραγμού οδηγεί σε βλάβη της διαδικασίας καθαρισμού του β-

αμυλοειδούς και η ολιγαιμία οδηγεί στην παραγωγή κι άλλου β-αμυλοειδούς. Και οι 

δύο διαδικασίες οδηγούν σε συγκέντρωση του β-αμυλοειδούς στον εγκέφαλο (2ο 

χτύπημα), όπου τα πεπτίδια αυτά έχουν αγγειοτοξικές και νευροτοξικές επιπτώσεις. 

Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η παθολογία της tau πρωτεϊνης είναι δευτερεύουσα και 

έπεται της αγγειακής ή/και της αμυλοειδούς βλάβης.  

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στους ασθενείς με διαγνωσμένη τη νόσο 

αλλά και σε προκλινικούς ασθενείς (χωρίς εμφανή συμπτώματα της νόσου δηλαδή 

και γι’ αυτό οι ασθενείς δεν απευθύνονται γι’ αυτό το λόγο σε γιατρό), οι διαταραχές 

στο αγγειακό και το φλεβικό σύστημα του εγκεφάλου είναι εμφανείς και είναι ίδιες, 

ανεξάρτητα από το στάδιο της νόσου, κάτι που υποδηλώνει ότι οι βλάβες στο 

εγκεφαλικό αγγειακό σύστημα προηγούνται της εμφάνισης των συμπτωμάτων της 

νόσου, ενώ είναι μάλλον απίθανο η εμφάνιση της απόθεσης των πλακών να ξεκινά 

νωρίς εξ αιτίας κάποιας ασυνήθιστης και γενετικώς προκαθορισμένης μορφής της 

νόσου, δεκαετίες πριν από την εμφάνιση των συμπτωμάτων της. Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί ότι υπάρχει απόθεση πλακών β-αμυλοειδούς στον εγκεφαλικό ιστό 

υγειών ατόμων, που δεν οδηγεί πάντα σε άνοια και Alzheimer. 

Μελέτες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνολογίες της υπολογιστικής 

τομογραφίας εκπομπής μονού φωτονίου (Single-photon emission computerized 

tomography -SPECT) και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων  (positron emission 

tomography -PET), έδειξαν ότι η εξέλιξη της νόσου και η βλάβη στις γνωστικές 

ικανότητες, χαρακτηρίζεται από σταδιακή μείωση της ροής του αίματος στις 

κροταφικές, βρεγματικές και μετωπιαίες περιοχές, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες 

που οι αντισταθμιστικοί μηχανισμοί του εγκεφαλονωτιαίου υγρού ελαττώνονται και 

υπάρχει αύξηση στην συγκέντρωση β-αμυλοειδούς στον εγκεφαλικό ιστό, η οποία 

βοηθάει στη μείωση του υγρού, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται το φαινόμενο της 

εγκεφαλικής υποαιμάτωσης, κάτι που συμφωνεί με τα δεδομένα της εν λόγω 

εργασίας. Άλλωστε, αγγειακές και μικροαγγειακές αλλαγές του εγκεφάλου στη νόσο 

Alzheimer σχετίζονται πάντοτε με μείωση στο μέγεθος και σε ατροφικά φαινόμενα 

στον κροταφικό και τον μετωπιαίο-βρεγματικό λοβό του εγκεφάλου, μία τάση η 

οποία έχει παρατηρηθεί και σε νεογνά που έχουν υψηλές πιθανότητες να εκδηλώσουν 

την ασθένεια, κάτι που οδηγεί τους ερευνητές να σκεφτούν την πιθανότητα 

ανάπτυξης της νόσου ήδη από την μήτρα κατά την περίοδο της κυοφορίας. Τα 

παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι η δυσκυκλοφορική 



αγγειοπάθεια τύπου Alzheimer (DAAT) πιθανόν να αναπτύσσεται πριν την απόθεση  

β-αμυλοειδούς στον ιστό, εφόσον η έκκρισή του πλέον επηρεάζεται, κάτι που 

πιθανόν να οδηγεί στην συγκέντρωσή του. Ωστόσο, η DAAT θεωρείται ότι 

συμβάλλει στην εξέλιξη της νόσου, όμως δεν την προκαλεί και ενδεχομένως να είναι 

εγγενής από τη φύση της. Με λίγα λόγια, η μείωση του στρώματος των αγγείων, η μη 

φυσιολογική εγκεφαλική μικρολειτουργία, όπως επίσης η συγκέντρωση του β- 

αμυλοειδούς είναι διαδικασίες που συνδέονται μεταξύ τους και εμφανίζονται αρκετά 

νωρίς, εξελισσόμενες για μεγάλο χρονικό διάστημα οδηγώντας σε υποτροφικές και 

ατροφικές αλλαγές στον ιστό του κροταφικού, του μετωπιαίου και του βρεγματικού 

λοβού, που τελικά προκαλούν τη νόσο Alzheimer (Maksimovich, 2013), υπόθεση που 

υποστηρίζουν και οι Baloyannis & Baloyannis (2012).  

Σύμφωνα με μελέτη των τελευταίων, η υπέρταση και η μικροαγγειακή παθολογία 

πιθανόν να ευθύνεται για τις βλάβες στην λευκή ουσία των υποφλοιϊκών περιοχών. 

Συγκεκριμένα, ιστοπαθολογικές και μικροδομικές αλλαγές του αγγειακού 

υποστρώματος πιθανόν να συμβάλλει στον ανεπιτυχή έλεγχο των ζωτικής σημασίας 

για τη νόηση περιοχών του εγκεφάλου. 

Εξ αιτίας της ύπαρξης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού, ο οποίος επιτρέπει την 

διέλευση συγκεκριμένων μόνο μορίων στον εγκέφαλο, η διαπερατότητα των αγγείων 

του είναι πολύ περιορισμένη και συνήθως η διαβίβαση θρεπτικών ουσιών σε αυτόν 

πραγματοποιείται μέσω συγκεκριμένων διαβιβαστών που βρίσκονται στο ενδοθήλιο 

των αγγείων, τόσο σε φυσιολογικές όσο και σε παθολογικές καταστάσεις.  

Ο Zlokovic (2014) αναφέρει ότι στα άτομα με Alzheimer, αλλά και σε άλλες 

νόσους που προκαλούν άνοια, εμφανίζονται αγγεία που μοιάζουν με κλωστές5 (string 

vessels), μείωση στην πυκνότητα των τριχοειδών αγγείων, αύξηση της ενδοθηλιακής 

πινοκύτωσης, μείωση του περιεχομένου των μιτοχονδρίων, συγκέντρωση 

κολλαγόνου και περλεκανών6  στη βασική μεμβράνη, απώλεια των στεγανών 

συνδέσεων και/ή των συναπτικών συνδέσεων και κατάρρευση του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού  με διαρροή των μορίων που μεταφέρονται με το αίμα. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε έρευνες που έγιναν σε ποντίκια, η σταδιακή, λόγω της 

                                                           
5 Πρόκειται για απομεινάρια τριχοειδών αγγείων που έχουν «πεθάνει», δεν έχουν ενδοθηλιακά 

κύτταρα και δεν μεταφέρουν αίμα. Πηγή:  Brown, W. (2010). 

6 Ανήκει στην οικογένεια των πρωτεογλυκανών. Βρίσκεται σε διάφορους ιστούς, κυρίως στην 

εξωκυττάρια ουσία του συνδετικού ιστού. Πηγή: όπως ανακτήθηκε στις 18/8/2020 από την ιστοσελίδα 

http://intermed.med.uoc.gr/notes/pdf_f/chap_08.pdf 

http://intermed.med.uoc.gr/notes/pdf_f/chap_08.pdf
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αύξησης της ηλικίας, απώλεια περικυττάρων στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, μπορεί 

να οδηγήσει στην διάρρηξη του φραγμού και σε μικροαγγειακό εκφυλισμό, που στη 

συνέχεια οδηγεί σε νευρωνική δυσλειτουργία, μείωση της γνωστικής ικανότητας και 

σε νευροεκφυλιστικές αλλαγές. Η κατάρρευση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού έχει 

σαν αποτέλεσμα την συγκέντρωση διαφόρων μορίων στον εγκέφαλο, όπως οι 

ανοσοσφαιρίνες και η λευκωματίνη, οι οποίες προκαλούν στον εγκέφαλο οίδημα και 

καταστολή της ροής του αίματος στον εγκέφαλο, ενώ υψηλές συγκεντρώσεις 

θρομβίνης οδηγούν σε νευροτοξικότητα και  μνημονική ανεπάρκεια. Παρόμοια 

συμπεράσματα αναφέρει και ο Baloyannis (2015), σύμφωνα με τον οποίο 

εμφανίζεται σημαντική αύξηση του αριθμού των πινοκυττωτικών κυστιδίων στο 

ενδοθήλιο των τριχοειδών αγγείων του εγκεφάλου στα άτομα με AD, σε σύγκριση με 

άτομα ομάδων ελέγχου.  

Σε επίπεδο λειτουργίας, ύστερα από τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET) 

αναγνωρίστηκε μείωση στην πρόσληψη γλυκόζης σε ασυμπτωματικά άτομα, υψηλής 

όμως επικινδυνότητας για την εμφάνιση της νόσου και πιθανολογείται ότι η μειωμένη 

πρόσληψη γλυκόζης μέσω του αιματοεγκεφαλικού φραγμού προηγείται της ατροφίας 

του εγκεφάλου.  

Οι Baloyannis & Baloyannis (2012), αναφέρουν ότι στον φυσιολογικό εγκέφαλο, η 

επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα αγγεία του είναι περίπου 20m2 και του συνολικό 

τους μήκος υπολογίζεται στα 400 μίλια (643.600 μ.). Το γήρας, η υπέρταση, ο 

διαβήτης, η δυσλιπιδαιμία, οι καρδιακές νόσοι και τα εγκεφαλικά επεισόδια 

επηρεάζουν τα αγγεία και οδηγούν σε μικροαγγειακή μείωση και κατάρρευση του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού. 

Οι ίδιοι, χρησιμοποιώντας την τεχνική Golgi για την σήμανση των νευρώνων του 

ιπποκάμπου και του οπτικού, του ακουστικού και του βρεγματικού φλοιού, σε άτομα 

με Alzheimer, έκαναν κάποιες επισημάνσεις όσον αφορά την  μορφολογία των 

νευρώνων και ιδιαιτέρως των αγγείων, και έκαναν μετρήσεις της αναλογίας τους. 

Μία από αυτές τις μετρήσεις ήταν και η μέτρηση των σημείων διακλάδωσης των 

αγγείων και ο υπολογισμός της αναλογίας ανάμεσα στην πυκνότητα των σημείων 

διακλάδωσης και τη νευρωνική πυκνότητα, οι οποίοι είναι πολύ σημαντικοί 

παράγοντες για τον υπολογισμό της υποαιμάτωσης και του τοπικού υπομεταβολισμού 

σε μορφομετρική βάση.  

Έτσι, κάνουν αναφορά στην περικοπή των δενδριτών των νευρώνων των ατόμων 

με Alzheimer, σε σχέση με την φυσιολογική ομάδα ελέγχου. Ένας μεγάλος αριθμός 



νευρώνων στον ιππόκαμπο και επιλεγμένες φλοιϊκές περιοχές εμφάνισαν 

δυστροφικούς δενδρίτες και μείωση του αριθμού των ακάνθων, την ίδια στιγμή που 

στον ιππόκαμπο τα αγγεία εμφάνιζαν χαρακτηριστική ελίκωση. Η διάμετρος των 

αγγείων των ατόμων με Alzheimer ποικίλαν από 1.534μm εώς 9.224μm, η απόσταση 

μεταξύ δύο σημείων διακλάδωσης των αγγείων ήταν μεγαλύτερη, σε σχέση με την 

ομάδα ελέγχου και η πυκνότητα των σημείων διακλάδωσης των αγγείων ήταν 

μειωμένη. Ωστόσο, η αναλογία των σημείων διακλάδωσης και νευρώνων (μετά τη 

σήμανση με την μέθοδο Nissl)  ήταν αυξημένη, ενώ η αναλογία της πυκνότητας των 

σημείων διακλάδωσης των αγγείων σε σχέση με την πυκνότητα των αστροκυττάρων 

ήταν σημαντικά μειωμένη στην περιοχή CA1 του ιπποκάμπου (βλ. εικόνα 26), εξ 

αιτίας της απώλειας νευρώνων και του πολλαπλασιασμού των αστροκυττάρων στην 

περιοχή αυτή. 

 

Εικόνα 26: Baloyannis & Baloyannis (2012). Αριστερά: Τριχοειδή αγγεία από την CA1 περιοχή 

του ιπποκάμπου, νευρολογικά άθικτης γυναίκας 72 ετών. Δεξιά: Τριχοειδή αγγεία από την CA1 

περιοχή του ιπποκάμπου, άνδρα με τη νόσο Alzheimer. Η απόσταση μεταξύ 2 σημείων διακλάδωσης 

είναι μεγαλύτερη στα τριχοειδή αγγεία στους εγκεφάλους με τη νόσο και η πυκνότητά τους σημαντικά 

μειωμένη, σε σχέση με τα υγιή άτομα. Χαρακτηριστική είναι και η ελίκωση των αγγείων στη νόσο. 

 

Στον οπτικό φλοιό η ελίκωση των τριχοειδών αγγείων ήταν ιδιαίτερα εμφανής και 

η απόσταση μεταξύ δύο σημείων διακλάδωσης ακόμη μεγαλύτερη από αυτήν του 

ιπποκάμπου. Επίσης μειωμένες ήταν η πυκνότητα των διακλαδώσεων των αγγείων 

και η αναλογία ανάμεσα σε σημεία διακλάδωσης και νευρώνων, εξ αιτίας της 

μείωσης των νευρώνων στον οπτικό φλοιό. Μειωμένη ήταν και η αναλογία ανάμεσα 

στην πυκνότητα των σημείων διακλάδωσης και την αστροκυτταρική πυκνότητα. 

Στον ακουστικό φλοιό η ελίκωση των αγγείων και οι επαναλαμβανόμενοι 

σπειροειδείς βρόχοι ήταν συνηθισμένο φαινόμενο και σχετίζεται με συστραμμένα 

αγγεία. Η απόσταση μεταξύ δύο σημείων διακλάδωσης ήταν αυξημένη, η πυκνότητα 

των σημείων διακλάδωσης ήταν μειωμένη, όπως επίσης μειωμένη ήταν και η 
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αναλογία ανάμεσα σε πυκνότητα σημείων διακλάδωσης και πυκνότητας νευρώνων. Η 

αναλογία ανάμεσα σε πυκνότητα σημείων διακλάδωσης και αστροκυτταρική 

πυκνότητα ήταν επίσης σημαντικά μειωμένη.  

Στον βρεγματικό φλοιό η απόσταση ανάμεσα σε σημεία διακλάδωσης ήταν 

αυξημένη, όπως επίσης και η πυκνότητα των τριχοειδών αγγείων ανά μονάδα όγκου. 

Η ελίκωση των τριχοειδών αγγείων στην περιοχή του οπτικού φλοιού ήταν λιγότερο 

εμφανής σε σχέση με τον ιππόκαμπο και τον ακουστικό φλοιό. Η αναλογία ανάμεσα 

στην πυκνότητα σημείων διακλάδωσης και την πυκνότητα των νευρώνων, όπως 

επίσης και η αναλογία ανάμεσα στα σημεία διακλάδωσης και την αστροκυτταρική 

πυκνότητα ήταν σημαντικά μειωμένες.  

Από την ίδια μελέτη προέκυψε ότι τα μικροαγγεία του εγκεφάλου των ατόμων με 

Alzheimer, παρουσιάζουν πάχυνση της βασικής μεμβράνης, στην πλειοψηφία των 

περιοχών CA1 και CA3 του ιπποκάμπου, όπως επίσης και στον οπτικό και τον 

ακουστικό φλοιό. Σπάσιμο και διπλασιασμός της βασικής μεμβράνης ήταν 

περισσότερο εμφανής στην περιοχή CA1 αμφίπλευρα του ιπποκάμπου, περιοχή στην 

οποία συναντώνται περιαγγειακές εναποθέσεις κολλαγόνου. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα 

στον ιππόκαμπο και τον βρεγματικό φλοιό, εμφανίζουν έναν μεγάλο αριθμό 

πινοκυτωτικών κυστιδίων (τα οποία υπό φυσιολογικές συνθήκες δεν υπάρχουν στα 

αγγεία του εγκεφάλου, όπως είδαμε και στην παράγραφο που αναφερόμαστε στον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό) και κυτταροπλασματικές ενσωματώσεις. Επίσης, βρήκαν 

ότι το μήκος και ο αριθμός των στεγανών συνδέσεων ανά μήκος αγγείου ήταν 

μειωμένος σε έναν σημαντικό αριθμό αγγείων του ιπποκάμπου, τον ακουστικό και 

τον οπτικό φλοιό του εγκεφάλου των ατόμων με Alzheimer, εν συγκρίσει με την 

φυσιολογική ομάδα ελέγχου. Βρήκαν επίσης μορφολογικές τροποποιήσεις στα 

μιτοχόνδρια και διάρρηξη των αναδιπλώσεων της εσωτερικής μιτοχονδριακής 

μεμβράνης στα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα περικύτταρα και τις περιαγγειακές 

αστροκυτταρικές προεκβολές. Ο αριθμός και η πυκνότητα των μιτοχονδρίων ήταν 

μειωμένα στα ενδοθηλιακά κύτταρα και τα περικύτταρα. Κάποια από τα ενδοθηλιακά 

μιτοχόνδρια της περιοχής CA1 του ιπποκάμπου, εμφάνισαν μικρές συγκεντρώσεις 

οσμιοφιλικού7 υλικού. Τα ελλειψοειδή μιτοχόνδρια στους εγκεφάλους των ατόμων με 

                                                           
7 Ουσίες που αντιδρούν με ή σημαίνονται από τετροξείδιο του Οσμίου, συνήθως σχηματίζουν μαύρο 

ίζημα. Πηγή: Merriam-Webster.com Medical Dictionary, Merriam-Webster, όπως ανακτήθηκε στις 14-

7-2020 από την ιστοσελίδα: https://www.merriam-webster.com/medical/osmiophilic.  

 



Alzheimer έχουν μέση διάμετρο 600 ± 250 nm και μέση αξονική αναλογία 1.8 ± 0.2, 

όταν στα υγιή άτομα η μέση διάμετρος είναι 650 ± 250 nm και η μέση αξονική τους 

αναλογία είναι 1.9 ± 0.2. Χαρακτηριστικός ήταν ακόμη ο εκφυλισμός των 

περικυττάρων του ιπποκάμπου, του οπτικού, του ακουστικού και του βρεγματικού 

φλοιού, όπου ένας μεγάλος αριθμός τους είχε αυξημένο αριθμό πινοκυττωτικών 

κυστιδίων, μεγάλο αριθμό κοκκίων λιπιδίων και μιτοχονδριακές τροποποιήσεις όπως 

μικρά μιτοχόνδρια και διαρρηγμένες πτυχώσεις της εσωτερικής μιτοχονδριακής 

μεμβράνης. Τα συμπεράσματα των παραπάνω μετρήσεων ήταν ότι η αυξημένη 

ελίκωση των αγγείων στον ιπποκαμπικό σχηματισμό, τον οπτικό, τον ακουστικό και 

τον βρεγματικό λοβό, αυξάνει το μήκος των αγγείων ανάμεσα στα σημεία 

διακλάδωσής τους και μειώνει την αναλογία της πυκνότητας των αγγείων προς τον 

αριθμό των νευρώνων. Όσο μεγαλύτερη η ελίκωση δηλαδή, άρα και το μήκος των 

αγγείων, τόσο λιγότεροι οι νευρώνες. Οι ενδοθηλιακές τροποποιήσεις και ο 

μικροαγγειακός ενδοθηλιακός εκφυλισμός, ενισχύει την υπόθεση ότι η αγγειακή 

παθολογία στον εγκέφαλο, πιθανόν να παίζει έναν επιπλέον ρόλο στον παθογενετικό 

καταρράκτη συμπτωμάτων που λαμβάνουν χώρα στη νόσο Alzheimer, με το να 

μειώνεται η εκκαθάριση του πεπτιδίου Αβ, με δεδομένο ότι η βλάβη στον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό μπορεί να επηρεάζει την εισροή και την εκροή του 

πεπτιδίου Αβ από τα αγγεία. Ο εκφυλισμός των περικυττάρων ενισχύει ακόμα 

περισσότερο το πόσο σημαντικός είναι ο αγγειακός παράγοντας στην εξέλιξη της 

νόσου, καθώς υπό φυσιολογικές συνθήκες ενσωματώνουν, συντονίζουν και 

επηρεάζουν τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και την ομοιόστασή του, παίζουν ρόλο 

στην σταθερότητα των αγγείων είτε με απευθείας επαφή είτε με το να στέλνουν και 

να δέχονται σήματα και η δυσλειτουργία τους οδηγεί σε μικροαγγειακό εκφυλισμό, 

που με την σειρά του προκαλεί την δυσλειτουργία των νευρώνων (Castejón, O., 

2011).  

Οι Baloyannis & Balloyannis (2012), αναφέρουν ότι οι εναποθέσεις αμυλοειδούς 

και δικτυωτές δομές τουμπουλίνης που συναντώνται στα εκφυλιζόμενα περικύτταρα 

στη νόσο Alzheimer, στηρίζουν της υπόθεση ότι η δυσλειτουργία των περικυττάρων 

πιθανόν να συμβάλλει στην υποαιμάτωση του εγκεφάλου στη νόσο. Οι πιο συχνές 

μορφολογικές τροποποιήσεις στα τριχοειδή αγγεία των ατόμων με Alzheimer, 

περιλαμβάνουν την πάχυνση, την διαίρεση και την αναπαραγωγή της βασικής τους 

μεμβράνης, μείωση του μήκους των στεγανών συνδέσεων, μείωση του αριθμού των 

στεγανών συνδέσεων ανά μήκος αγγείου, τροποποιήσεις οι οποίες συνδέονται κατά 

κανόνα με μορφολογικές τροποποιήσεις των μιτοχονδρίων των ενδοθηλιακών 
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κυττάρων, των περικυττάρων και των περιαγγειακών αστροκυτταρικών αποφύσεων 

(Baloyannis, 2015).  Τα κοκκία λιπιδίων που συναντάμε στο περικάρυο των 

περικυττάρων της περιοχής CA1 του ιπποκάμπου και του βρεγματικού φλοιού 

υποδηλώνουν ότι τα περικύτταρα πιθανόν να εκτελούν φαγοκυτταρική 

δραστηριότητα στο Alzheimer, όπως συμβαίνει και σε περιπτώσεις όγκων του 

εγκεφάλου (Torack, 1961, όπως αναφέρεται στο Baloyannis & Balloyannis, 2012) ή 

σε περιπτώσεις οιδήματος ύστερα από εγκεφαλικό τραύμα (Castejón, O., 2011). 

Μιτοχονδριακές τροποποιήσεις στο περικάρυο των ενδοθηλιακών κυττάρων, των 

περικυττάρων και των περιαγγειακών προεκβολών των αστροκυττάρων πιθανόν να 

σχετίζονται με την ενεργειακή κρίση του κυττάρου, τον διεγερσιτοξικό κυτταρικό 

θάνατο και οξειδωτικές βλάβες, φαινόμενα που τελικά οδηγούν σε απόπτωση στη 

νόσο Alzheimer.  

Στην παραπάνω υπόθεση, του ρόλου των αστροκυττάρων και των περικυττάρων 

για την υποαιμάτωση του εγκεφάλου, συγκλίνουν και οι Kimbrough, Robel, 

Roberson και Sontheimer (2015), οι οποίοι αναφέρουν ότι η λειτουργική υπεραιμία (η 

αιμάτωση δηλαδή του εγκεφάλου ως απάντηση στη νευρωνική του δραστηριότητα 

και τις ενεργειακές του απαιτήσεις) ελέγχεται εν μέρει από τα αστροκύτταρα, που 

λειτουργούν ως σύνδεσμοι ανάμεσα στους νευρώνες και τα αγγεία του εγκεφάλου. Η 

ενεργοποίηση αστροκυτταρικών μεταβολοτροπικών υποδοχέων γλουταμινικού οξέος 

(astrocytic metabotropic glutamate receptors – mGluRs) αυξάνει την ενδοκυτταρική 

συγκέντρωση ιόντων Ca+2 και η παραγωγή αγγειοσυσπαστικών μορίων που 

μεσολαβείται από την φωσφολιπάση Α2 προκαλούν την συστολή ή την διαστολή των 

λείων μυϊκών κυττάρων των αρτηριδίων, που εξαρτώνται από την μεταβολική 

δραστηριότητα του εγκεφάλου. Οι Baloyannis & Balloyannis (2012) κάνουν αναφορά 

και στον ρόλο των μιτοχονδρίων, ο πληθυσμός των οποίων μειώνεται δραματικά 

στους νευρώνες, συμπίπτοντας με την μείωση των δενδριτικών κλάδων  και την 

ραγδαία απώλεια ακάνθων, καθώς αυτά παίζουν έναν πολύ σημαντικό ρόλο στη 

μορφογένεση και την πλαστικότητα των ακάνθων και των συνάψεων. Ο Zlokovic 

(2014),  αναφέρει ότι τα μιτοχόνδρια, σε ανταπόκρισή τους στην υποξία, 

απελευθερώνουν νευροτοξικά δραστικά μόρια οξυγόνου (reactive oxygen species – 

ROS8), τα οποία συμβάλλουν στην οξειδωτική βλάβη του αγγειακού ενδοθηλίου 

                                                           
8  Μόρια ελευθέρων ριζών που περιέχουν οξυγόνο. Σε υψηλές συγκεντρώσεις καταστρέφουν λιπίδια 

των κυττάρων και μακρομόρια, όπως  DNA και πρωτεϊνες. Αναστέλλουν φυσιολογικές κυτταρικές 



αλλά και σε βλάβη επιλεγμένου πληθυσμού νευρώνων υψηλής μεταβολικής 

λειτουργίας, βλάβη η οποία παρουσιάζεται πριν τον νευρωνικό νευροεκφυλισμό και 

την απόθεση β-αμυλοειδούς στη νόσο. Οι ελεύθερες αυτές ρίζες φαίνεται ότι παίζουν 

πρωτεύοντα ρόλο στη ρύθμιση μεταγραφικών παραγόντων, που με τη σειρά τους 

ενεργοποιούν μια σειρά αποκρίσεων οι οποίες ποικίλουν, από μηχανισμούς που 

αυξάνουν την επιβίωση των κυττάρων μέχρι μηχανισμούς κυτταρικού θανάτου. 

Οι Kimbrough, Robel, Roberson & Sontheimer (2015), σε έρευνες που έκαναν σε 

ηλικιωμένα ποντίκια, βρήκαν ότι το αμυλοειδές που περιβάλλει τα αγγεία, μοιάζει με 

εξωσκελετό που σχηματίζει γέφυρες ανάμεσα στις δεσμίδες του αμυλοειδούς και ο 

όγκος του αμυλοειδούς των αγγείων αποτελούσε περίπου το 20% του συνολικού 

όγκου τους. Οι εναποθέσεις του αμυλοειδούς φάνηκε ότι εκτοπίζουν κυρίως τα 

αστροκύτταρα, τα οποία καλύπτουν πάνω από το 99% της επιφάνειας του αγγειακού 

συστήματος του εγκεφάλου, και οι τελικοί ποδίσκοι τους δεν γειτνίαζαν πλέον με το 

στρώμα ελαστίνης των αρτηριδίων, ό,που το αμυλοειδές ήταν παρόν, αν και υπήρχαν 

μερικές περιοχές που οι θέσεις ποδίσκων -  στρώματος ελαστίνης ήταν κανονικές, 

δίπλα δίπλα (βλ. εικ. 27). Σε σήμανση των αστροκυττάρων με το αντίσωμα AQ4, 

συμπληρωματικά με τον δείκτη Rhod-2 AM στα ποντίκια που χρησιμοποιήθηκαν ως 

μοντέλα για τη νόσο Alzheimer, παρατηρήθηκε μειωμένη έκφραση του παράγοντα 

AQ4 στην φαιά ουσία του φλοιού τους, σε νεαρή ηλικία ακόμα και σε ηλικίες 3 

μηνών, πολύ πριν την εμφάνιση των πλακών β αμυλοειδούς, του αμυλοειδούς των 

αγγείων ή της προχωρημένης αστρογλοίωσης. Λόγω του ότι η μείωση του δείκτη 

AQ4 αναφέρεται και σε άλλες παθολογίες του ΚΝΣ, οι συγκεκριμένοι ερευνητές 

χρησιμοποίησαν τον δείκτη GFAP για να στιγματίσουν αστροκύτταρα και να 

συγκρίνουν την έκταση της αστρογλοίωσης σε διαφορετικές ηλικίες ποντικιών 

hAPPJ20. Από την σήμανση αυτή βρήκαν ότι σε ηλικία 3 εώς 9 μηνών, όταν ο 

δείκτης AQ4 που υποδεικνύει τον αριθμό των αστροκυττάρων, ήταν μειωμένος, η 

έκφραση του δείκτη GFAP  στα ποντίκια αυτά ήταν συγκρίσιμα με την ομάδα 

ελέγχου της ίδιας γέννας, παρόμοιας ηλικίας. Παρ’ όλο που ο δείκτης AQ4 έδειχνε 

μείωση των αστροκυττάρων δηλαδή, δεν υπήρχαν ενδείξεις αστρογλοίωσης ακόμη. 

Σε ηλικία 12-16 μηνών, παρατηρήθηκε αύξηση των ενεργών αστροκυττάρων γύρω 

από τις πλάκες αμυλοειδούς και σε ηλικία 24 και 29 μηνών η αστρογλοίωση ήταν 

εκτεταμένη στην φαιά ουσία του φλοιού του εγκεφάλου των ποντικών αυτών. Σε 

                                                           
λειτουργίες. Πηγή: Science Direct, όπως ανακτήθηκε στις 5/8/2020 από την ιστοσελίδα: 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/reactive-oxygen-species 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/reactive-oxygen-species
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μικρότερο βαθμό, βρέθηκαν υπερτροφικά αστροκύτταρα θετικά στον δείκτη GFAP 

σε ποντίκια της ομάδας ελέγχου, ηλικίας 24 μηνών, εύρημα που συμφωνεί με την 

βιβλιογραφία για τις αλλαγές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ηλικία, αν και ο 

δείκτης αυτός της αστρογλοίωσης δεν ήταν σημαντικά αυξημένος στα ηλικιωμένα 

ποντίκια της ομάδας ελέγχου. Ο αστροκυτταρικός αριθμός υπολογίστηκε μέσω της 

ανοσοϊστοχημείας και έγινε σύγκριση της πυκνότητάς τους, μεταξύ των ποντικών 

hAPPJ20 και ομάδας ελέγχου ποντικών ηλικίας 29 μηνών. Από αυτή τη διαδικασία 

προέκυψε ότι  υπάρχει χρόνια αστρογλοίωση και απουσία της αύξησης του αριθμού 

των αστροκυττάρων στα ποντίκια hAPPJ20. Η έρευνα στους ποδίσκους των 

αστροκυττάρων με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο έδειξε μικρότερη πυκνότητα του 

κυτταροπλάσματος με υποδομές νηματωδών δικτύων και δεσμίδες νευρογλοιακών 

νηματίων επιπλέον σε κοκκία γλυκογόνου, όπου οι εναποθέσεις των πλακών του 

αμυλοειδούς εμφανίζονται ως σκουρότερες δομές κοντά στο αγγειακό τοίχωμα, κάτι 

που δεν παρατηρήθηκε στα ποντίκια της ομάδας ελέγχου, των οποίων τα ενδοθηλιακά 

κύτταρα ήταν εντελώς καλυμμένα από αστροκυτταρικούς ποδίσκους. Στα ποντίκια 

hAPPJ20 αντιθέτως, βρέθηκαν πυκνές εναποθέσεις β αμυλοειδούς ανάμεσα στους 

αστροκυτταρικούς ποδίσκους και τα αγγειακά τοιχώματα, αν και μερικά αγγεία 

διατηρούσαν ακόμη την επαφή μεταξύ αστροκυττάρου και αγγείου, ευρήματα που 

υποδεικνύουν την πιθανότητα να μεταβάλλεται η αστροκυτταρική πολικότητα στα 

ποντίκια hAPPJ20 και το αγγειακό αμυλοειδές να διακόπτει την στενή σχέση 

ανάμεσα στους ποδίσκους των αστροκυττάρων και τα αγγεία.  

Τα αστροκύτταρα εκκρίνουν αγγειοδραστικές ουσίες που ενεργοποιούν την 

σύσπαση των λείων μυϊκών κυττάρων των αγγείων ή των περικυττάρων στα 

αρτηρίδια ή τα τριχοειδή αγγεία, τα οποία στη συνέχεια συστέλλονται ή 

διαστέλλονται.  

Συνεπώς, η μείωση της σύσπασης των αγγείων που ακολουθεί την 

αστροκυτταρική διέγερση, μπορεί να οφείλεται στην δυσλειτουργία των 

περικυττάρων. Για τον λόγο αυτό δοκίμασαν την απ’ ευθείας διέγερση των 

περικυττάρων και των λείων μυϊκών κυττάρων των αγγείων, με ενδοθηλίνη 1 (ΕΤ-1) 

και θρομβοξάνη Α2, έναν αγωνιστή της αγγειοσυστολής, και στη συνέχεια μέτρησαν 

τις αλλαγές στην διάμετρο των αρτηριδίων, τόσο στα ποντίκια μοντέλα του 

Alzheimer. (hAPPJ20) όσο και στα ποντίκια της ομάδας ελέγχου. Τα ευρήματα 

έδειξαν σημαντικά μειωμένη αγγειοσυστολή των ποντικών hAPPJ20, σε απόκριση 

των παραπάνω αγγειοσυστολικών ουσιών, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου, 



γεγονός που υποδεικνύει ότι η ικανότητα των περικυττάρων και των λείων μυϊκών 

κυττάρων των αγγείων να λειτουργούν ικανοποιητικά, έτσι ώστε να ρυθμίζουν την 

διάμετρο των αγγείων είναι μειωμένη στα ποντίκια hAPPJ20. 

 

Εικόνα 27: Kimbrough, Robel, Roberson & Sontheimer (2015). Αγγειακό αμυλοειδές σε ποντίκια 

μοντέλα του Alzheimer (hAPPJ20). A: υψηλής ευκρίνειας 3D απεικόνιση που δημιουργήθηκε από in 

vivo πολυφωτογράφιση των οπτικών περιοχών ενός ποντικού hAPPJ20 ηλικίας 15 μηνών. Κλίμακα =  

40μm. B και C: μεγέθυνση των περιοχών που απεικονίζονται στην εικόνα Α και δείχνει το αμυλοειδές 

των αγγείων του εγκεφάλου που, είτε καλύπτει μερικώς τα αγγεία είτε τα τυλίγει σε ολόκληρη την 

περιφέρειά τους. Κλίμακα = 20μm. D: Υψηλής ευκρίνειας συνεστιασμένη z-προβολή, που δείχνει το 

αγγειακό αμυλοειδές να σχηματίζει δομές με τη μορφή δαχτυλιδιού, γύρω από ένα αγγείο σε ποντίκι 

hAPPJ20 ηλικίας 27 μηνών. Κλίμακα: 40μm. E: υψηλής ευκρίνειας 3D αναπαράσταση ενός ποντικού 

hAPPJ20 ηλικίας 15 μηνών, που δείχνει δακτυλίους αμυλοειδούς, πιθανόν ανάμεσα σε αγγειακά λεία 

μυϊκά κύτταρα.    

 

Συγκεκριμένα, η έρευνα αυτή έδειξε ότι σε αρχικό στάδιο, τα λεία μυϊκά κύτταρα 

των αγγείων παραμένουν μεν λειτουργικά, όμως το αμυλοειδές μειώνει την ικανότητά 

τους να συστέλλονται στον μέγιστο δυνατό βαθμό και αυτό είναι ένα σημαντικό 

σημείο σε ότι αφορά την ανοσοθεραπεία που χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση 

του αμυλοειδούς, καθώς τίθεται το ερώτημα εάν μπορεί να αντιστραφεί η βλάβη που 

προκαλεί το αμυλοειδές. Μπορεί η διάλυση του αμυλοειδούς να αποκαταστήσει την 

λειτουργία των αιμοφόρων αγγείων; Η συγκεκριμένη έρευνα προτείνει ένα χρονικό 



Ψαρουδάκη Α. «Αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συσχέτιση με την 

παθολογία του ΚΝΣ, τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου». 
 

97 
 

παράθυρο για την θεραπεία, κατά την διάρκεια της οποίας η απομάκρυνση του 

αμυλοειδούς μπορεί να επιτρέψει στα αγγεία να επαναποκτήσουν την πλήρη 

δυναμική τους. Σε προχωρημένα στάδια όμως, όπου οι εναποθέσεις του αμυλοειδούς 

αρχίζουν να σχηματίζουν δακτυλίους περικλείοντας τα λεία μυϊκά κύτταρα των 

αγγείων, υπάρχει πιθανότητα η θεραπεία να καταστρέψει ή και να σκοτώσει τα 

κύτταρα αυτά κατά την διαδικασία, και να προκληθεί μεγαλύτερη βλάβη απ’ ότι να 

ωφελήσει, καθώς υπάρχουν αναφορές για μικροαιμορραγίες μετά την ελάττωση του β 

αμυλοειδούς ύστερα από ανοσοποίηση. 

Όσον αφορά την αγγειοσυστολή και αγγειοδιαστολή, οι Love και Miners (2016) 

αναφέρουν ότι οι τροποποιήσεις που επιφέρει η νόσος στο αγγειακό σύστημα του 

εγκεφάλου, προωθούν τον περιορισμό των αγγείων, επιδρώντας στα λεία μυϊκά 

κύτταρα του μέσου χιτώνα των αρτηριδίων ή/και στα περικύτταρα των τριχοειδών 

αγγείων, μειώνοντας την οξυγόνωση των ιστών. Επιπλέον, ο περιορισμός της 

συστολής και διαστολής των αγγείων εκτρέπει το αίμα μακριά από τα σημεία του 

εγκεφάλου που έχουν αυξημένη μεταβολική απαίτηση. Στον εγκεφαλικό φλοιό δε, τα 

αρτηρίδια εννευρώνονται από χολινεργικούς νευρώνες που προέρχονται από τον 

βασικό πυρήνα του Meynert. Η απώλεια χολινεργικών προσαγωγών νευρώνων 

μειώνει την ροή του αίματος στον εγκεφαλικό φλοιό, συμβάλλοντας έτσι στην 

υποαιμάτωσή του. 

 

1.2.ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΥΠΟΑΙΜΑΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΝΟΣΟ 

ALZHEIMER 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η σταδιακή μείωση της ροής του αίματος στον 

εγκέφαλο, ανάλογα με την βαρύτητα της περίπτωσης, έχει σοβαρές επιπτώσεις για 

τους νευρώνες, όπως στη σύνθεση των πρωτεϊνών, του ATP με τη μείωση της δράσης 

της ATPάσης (Na+ + K+ ) που μειώνει την ικανότητα των νευρώνων να παράγουν 

δυναμικά ενεργείας. Αυτές οι μειώσεις με τη σειρά τους μπορούν να μειώσουν ή να 

αυξήσουν το pH και να μεταβάλλουν την ισορροπία ηλεκτρολυτών και νερού, 

οδηγώντας στην ανάπτυξη οιδήματος και βλαβών στη λευκή ουσία και την 

συγκέντρωση γλουταμινικών και πρωτεϊνικών τοξινών όπως το β-αμυλοειδές και το 

υπερφωσφορυλιωμένο Tau. Οι Kimbrough, Robel, Roberson & Sontheimer (2015), 

σε πειράματα που έκαναν σε ποντίκια hAPPJ20 (μοντέλα της νόσου Alzheimer), 

βρήκαν τα εξής: ο ερεθισμός με λέιζερ των αστροκυττάρων των ποντικών της ομάδας 



ελέγχου, είχε σαν άμεσο αποτέλεσμα την απελευθέρωση και την αύξηση των ιόντων 

Ca2+ στα αστροκύτταρα, η οποία ακολουθήθηκε από σύσπαση των αγγείων σε δύο 

φάσεις και στη συνέχεια από μία αργά διατηρούμενη απόκριση των αγγείων. 

Παρόμοια αύξηση των ιόντων Ca2+ υπήρξε σε αστροκύτταρα που βρίσκονταν κοντά 

σε αρτηρίδια των ποντικών hAPPJ20, παρ’ όλο που υπάρχει βλάβη στην σύσπαση 

των αγγείων τους.  Για να διευκρινίσουν εάν η βλάβη στην συστολή των αγγείων των 

ποντικών hAPPJ20 οφείλεται στην επιβάρυνση του αγγειακού συστήματος του 

εγκεφάλου λόγω του β αμυλοειδούς, σύγκριναν την σύσπαση των αγγείων με και 

χωρίς αγγειακό αμυλοειδές. Στα ποντίκια hAPPJ20 η ανταπόκριση των αρτηριδίων 

χωρίς αμυλοειδές ήταν παρόμοια με αυτή των αρτηριδίων της ομάδας ελέγχου. 

Αντιθέτως, η παρουσία αμυλοειδούς στα αγγεία μείωσε σημαντικά την σύσπαση των 

αγγείων, βλάβη η οποία δεν οφειλόταν στην αυξομείωση της ποσότητας των ιόντων 

Ca2+, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα αρτηρίδια που είναι επιβαρυμένα με αμυλοειδές 

έχουν μειωμένο εύρος σύσπασης.  

Άλλο ένα σημαντικό ερώτημα, είναι κατά πόσο τα μη φυσιολογικά σήματα των 

ιόντων Ca2+ επηρεάζουν την σύζευξη μεταξύ αστρογλοίας και αγγείων, πολύ πριν 

εμφανιστούν οι αγγειακές μορφές του αμυλοειδούς. Όπως αναφέρουν οι Kimbrough 

κ.α. (ό.π.) το αμυλοειδές απομακρύνεται από τον εγκέφαλο μέσω του ενδοκυττάριου 

υγρού και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού από τον εγκέφαλο προς τον περιαγγειακό 

χώρο των φλεβών. Αυτή η «εκκαθάριση» στηρίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στην 

έκφραση της ακουαπορίνης 4 (AQP4)9 στους αστροκυτταρικούς τελικούς ποδίσκους. 

Στις περιπτώσεις απώλειας της ακουαπορίνης ή βλάβης των αστροκυτταρικών 

τελικών ποδίσκων, η εκκαθάριση του αμυλοειδούς υφίσταται κι αυτή βλάβη, 

συμβάλλοντας έτσι στην συγκέντρωση αμυλοειδούς στον εγκέφαλο. Οι ίδιοι κάνουν 

αναφορά στην ακουαπορίνη 1 (AQP1) η οποία συναντάται στο χοριοειδές πλέγμα και 

διεγείρεται στις γεροντικές πλάκες που περιβάλλουν τα αστροκύτταρα, από τα αρχικά 

ακόμα στάδια της νόσου. Η έκφραση ωστόσο της AQP1 δεν περιορίζεται στους 

τελικούς αστροκυτταρικούς ποδίσκους αλλά σε ολόκληρη την αστροκυτταρική 

επιφάνεια, με εξαίρεση το σημείο επαφής αστρογλοίας-αγγείου (gliovascular 

                                                           
9 Ακουαπορίνη 4 (aquaporin 4 – AQP4): ένα από τα πολυπλεθέστερα μόρια στον εγκέφαλο, ιδιαίτερα 
εξέχοντα στις αστροκυτταρικές μεμβράνες. Συμμετέχει στη ρύθμιση του όγκου του εξωκυττάριου 
χώρου, στη ρύθμιση των ιόντων καλίου, στην κυκλοφορία του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, στην 
απομάκρυνση - καθαρισμό αποβλήτων, στην φλεγμονή των νευρώνων, την κυτταρική μετανάστευση 
και την σηματοδότηση (signaling) των ιόντων Ca2+. Πηγή:Nagelhus, E. & Ottersen, O. (2013). 
Physiological roles of Aquaporin-4 in brain. American Physiological Society, 93 (4), 1543-1562,  όπως 
ανακτήθηκε στις 19/10/2020 από την ιστοσελίδα: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3858210/ 
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interface). Είναι άλλωστε κοινό θέμα ανάμεσα σε διαφορετικές ασθένειες του 

κεντρικού νευρικού συστήματος, η παρουσία της αστρογλοίωσης και η ανακατανομή 

των πρωτεϊνών των τελικών αστροκυτταρικών ποδίσκων, όπως η AQP4 ή τα μέλη 

του συμπλέγματος γλυκοπρωτεϊνών που συνδέονται με την δυστροφίνη10.  

Καθώς ενεργά αστροκύτταρα εκκρίνουν εξωκυτταρικά μόρια της θεμέλιας ουσίας, 

πιθανόν να συμβάλλουν στις ανωμαλίες που συναντάμε στο σημείο επαφής της 

γλοίας με τα αγγεία, όπως είναι η πάχυνση της βασικής μεμβράνης. Ενεργά 

αστροκύτταρα επίσης, απελευθερώνουν μια πληθώρα κυτοκινών, χημειοκινών και 

λοιπών παραγόντων που ρυθμίζουν το μικροπεριβάλλον των κυττάρων και μπορούν 

να προκαλέσουν ή να διατηρήσουν μια φλεγμονή, συμβάλλοντας έτσι σε κυτταρικές 

βλάβες και σε παθολογικές αλλαγές των νευρογλοιοαγγειακών μονάδων, όπως 

συμβαίνει στην κατάρρευση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού. 

Αυτές ήταν οι κυριότερες από τις μεταβολές, τόσο της αρχιτεκτονικής όσο και των 

βιοχημικών παραγόντων, που επηρεάζουν τα αγγεία του εγκεφάλου και συμβάλλουν 

στη δημιουργία και την εξέλιξη της νόσου Alzheimer. Στη συνέχεια ακολουθεί η 

αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου στα άτομα με διαταραχή αυτιστικού φάσματος. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο 

2.1. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ 

Ο αυτισμός ή αυτιστική διαταραχή είναι ένα αναπτυξιακό και νευρο-

συμπεριφορικό σύνδρομο με κυριότερα χαρακτηριστικά την αδυναμία στην 

κοινωνική αλληλεπίδραση, την επικοινωνία, με στερεότυπες και επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές. Λόγω του ότι χαρακτηρίζεται από σοβαρά ελλείματα πολλών τομέων 

της ανάπτυξης, οι διάφορες μορφές της διαταραχής αυτής ονομάζονται διάχυτες και 

εξ αιτίας της εκδήλωσης πολλών χαρακτηριστικών σε διαφορετική διαβάθμιση, σε 

διαφορετικό φάσμα δηλαδή, αναφερόμαστε σε αυτές ως διαταραχές αυτιστικού 

φάσματος. Σε αυτό το φάσμα περιλαμβάνονται, εκτός από τον αυτισμό, η διαταραχή 

Asperger, η διαταραχή Rett, η παιδική αποδιοργανωτική διαταραχή και η διάχυτη 

αναπτυξιακή διαταραχή μη προσδιοριζόμενη αλλιώς (Κάκουρος και Μανιαδάκη, 

                                                           
10 Πρωτεΐνη η οποία σταθεροποιεί την πλασματική μεμβράνη των γραμμωτών μυϊκών κυττάρων, 
ευρύς κυτταροσκελετικός ολοκληρωτής. Η απώλειά της αποσταθεροποιεί την πλασματική μεμβράνη 
και προκαλεί την απώλεια μυϊκών ινών (μυϊκή δυστροφία). Πηγή: Gao, Q., & McNally, E., (2015). The 
dystrophin complex: structure, function and implications for therapy. Comprehensive Physiology, 5 
(3), 1223-1239. Όπως ανακτήθηκε στις 20-10-2020 από την ιστοσελίδα:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4767260/ 



2003, σ. 320). Στην παρούσα εργασία επικεντρωνόμαστε στον αυτισμό, εξ ου και 

όταν αναφερόμαστε στην Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), εννοούμε τον 

αυτισμό και όχι τις υπόλοιπες μορφές του. 

Αν και παλαιότερα θεωρούνταν μια σπάνια διαταραχή, με συχνότητα εμφάνισης 

6,5 στα 10.000 παιδιά, τις τελευταίες δεκαετίες η συχνότητα κυμαίνεται από 30 έως 

120 στα 10.000 παιδιά και σύμφωνα με εκτίμηση του 2007 των Κέντρων Ελέγχου και 

Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ, η συχνότητα εμφάνισης είναι 1 στα 150 παιδιά, 

καθιστώντας τον αυτισμό συχνότερο από τον παιδικό καρκίνο και το σύνδρομο Down 

ή τον παιδικό διαβήτη. Η δε αναλογία εμφάνισης στα κορίτσια και τα αγόρια είναι 1 

προς 4 (Heward, 2009, σ. 265).  

Τα άτομα που ανήκουν στην διαταραχή αυτιστικού φάσματος παρουσιάζουν, 

εκτός από ασυνήθιστες συμπεριφορές που περιλαμβάνουν ανεπάρκεια στην 

επικοινωνία, στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τις στερεοτυπίες, πολλές διαφορές 

στην εγκεφαλική τους δομή, υποδεικνύοντας έτσι μεταβολές στην οργάνωση του 

εγκεφάλου τους, τέτοιες που να εξηγούν τις διαφορές τους σε λειτουργίες όπως η 

γνωστική τους ικανότητα και η λεπτή κινητικότητα, στις οποίες παρουσιάζουν 

καθυστέρηση, την ίδια στιγμή που εμφανίζουν συννοσηρότητα με ψυχιατρικές 

διαταραχές όπως η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, η κατάθλιψη και η ΔΕΠΥ. 

Υπάρχει ακόμη νευροπαθολογία σχεδόν σε κάθε περιοχή του εγκεφάλου των ατόμων 

με ΔΑΦ, περιλαμβανομένου του φλοιού, του υποθαλάμου, του στελέχους και της 

παρεγκεφαλίδας (Azmitia, Saccomano, Alzoobaee, Boldrini, & Whitaker – Azmitia, 

2016).  Οι Tang, Gudsnuk, Kuo, Cotrina, Rosoklija κ.α. (2014) αναφέρουν ότι, οι 

διαταραχές αυτιστικού φάσματος χαρακτηρίζονται από μειωμένη κοινωνική 

αλληλεπίδραση, δυσλειτουργία στην επικοινωνία και επαναλαμβανόμενες 

συμπεριφορές, φαινόμενα για τα οποία πιθανόν να ευθύνονται πολλαπλά ευπαθή 

γονίδια που συγκεντρώνονται σε κυτταρικά μονοπάτια και διασταυρώνονται  στην 

μετασυναπτική περιοχή γλουταμινεργικών συνάψεων. Αποτέλεσμα είναι, να 

εμφανίζονται ανωμαλίες στις δενδριτικές άκανθες (παθογένεση αυτιστικού 

φάσματος). Έτσι, σε ποντίκια μοντέλα του αυτισμού, παρουσιάστηκε αυξημένη 

πυκνότητα ακάνθων στον μετωπιαίο, κροταφικό και τον βρεγματικό λοβό τους και 

αλλαγές στη δομή των συνάψεών τους.  

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, οι διαταραχές του αυτιστικού φάσματος 

εκφράζονται μέσα από μια σειρά τυπικών συμπεριφορών στα άτομα που ανήκουν στο 

φάσμα του αυτισμού. Στο DSM V (American Psychiatric Association, 2015, σ. 23-

24), αναφέρεται ως Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (Autism Spectrum Disorder) 
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και τα διαγνωστικά κριτήρια για τον ένταξη ενός παιδιού στο πλαίσιο της διαταραχής 

είναι η ποιοτική έκπτωση στην κοινωνική συναλλαγή και την κοινωνική 

αλληλεπίδραση σε ποικίλες περιστάσεις, όπως αυτή εκδηλώνεται με έλλειμμα στην 

κοινωνικο-συναισθηματική αμοιβαιότητα, έκπτωση σε μη λεκτικές επικοινωνιακές 

συμπεριφορές που χρησιμοποιούνται στην κοινωνική αλληλεπίδραση, έκπτωση στην 

ανάπτυξη, την διατήρηση και την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ των ατόμων, 

περιορισμένα, επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων ή 

δραστηριοτήτων, όπως στερεότυπες ή επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή/και χρήση 

αντικειμένων ή λόγου (π.χ. απλές κινητικές στερεοτυπίες, τακτοποίηση παιχνιδιών με 

μια συγκεκριμένη σειρά ή το αναποδογύρισμα αντικειμένων, η ηχολαλία και οι 

ιδιοσυγκρασιακές φράσεις). Εμφανίζουν ακόμη επιμονή στην ομοιότητα, άκαμπτη 

προσκόλληση σε ρουτίνες ή τελετουργικά μοτίβα λεκτικής και μη λεκτικής 

συμπεριφοράς. Έχουν πολύ περιορισμένα, εμμονικά ενδιαφέροντα, που είναι 

αφύσικα σε ένταση και προσοχή, υπέρ- ή υπό- δραστηριότητα σε αισθητηριακά 

ερεθίσματα ή αφύσικο ενδιαφέρον σε αισθητηριακές πλευρές του περιβάλλοντος και 

η σοβαρότητα της διαταραχής εξαρτάται από τα ελλείμματα στην κοινωνική 

επικοινωνία - αλληλεπίδραση και τα περιορισμένα, επαναληπτικά μοτίβα της 

συμπεριφοράς τους. Τα συμπτώματα της διαταραχής πρέπει να έχουν κάνει την 

εμφάνισή τους στο πρώτο αναπτυξιακό στάδιο (οι Κάκουρος και Μανιαδάκη, 

αναφέρουν μέχρι την ηλικία των 3 ετών), τα οποία όμως μπορεί να μην έχουν 

εκδηλωθεί πλήρως, μέχρι τη στιγμή που οι κοινωνικές απαιτήσεις ξεπεράσουν την 

περιορισμένη ικανότητα του παιδιού να ανταποκριθεί σε αυτές ή μπορεί να 

«καμουφλάρονται» από μαθημένες στρατηγικές της μετέπειτα ζωής τους.  

Σύμφωνα με τους Κάκουρο και Μανιαδάκη (2003, σ. 336), τα άτομα στο φάσμα 

του αυτισμού συχνά εμφανίζουν συμπτώματα υπερκινητικότητας και διαταραχών 

προσοχής. Το 20-30% των παιδιών με αυτισμό μέχρι να ολοκληρωθεί η εφηβεία τους 

εμφανίζουν επιληψία και το 76-89% παρουσιάζει νοητική καθυστέρηση, με δείκτη 

νοημοσύνης κάτω του 70. Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Heward (2011, σ. 261), το 

40% με 80% των ατόμων που πληρούν τα κριτήρια του αυτισμού, πληρούν επίσης τα 

κριτήρια της νοητικής καθυστέρησης. Το 10-15% των παιδιών στο φάσμα του 

αυτισμού εμφανίζουν, σε κάποιους τομείς, καλύτερες επιδόσεις από τις αναμενόμενες 

και υπάρχει και ένα πολύ μικρό ποσοστό ατόμων που είναι αυτιστικοί σοφοί, έχουν 

εξαιρετικές ικανότητες δηλαδή, σε έναν τομέα, π.χ. στα μαθηματικά, τη μουσική ή 



την απομνημόνευση, στους υπόλοιπους τομείς όμως λειτουργούν σε επίπεδο νοητικής 

καθυστέρησης. 

Σε ότι αφορά τις αλλαγές στην δομή του εγκεφάλου στα αυτιστικά άτομα στη 

ΔΑΦ, αυτές ξεκινούν πολύ νωρίς στην ανάπτυξή τους και φτάνουν μέχρι την παιδική 

τους ηλικία. Υπάρχουν ενδείξεις διακοπής της νευρωνογένεσης, δυσγένεσης, και της 

μετανάστευσης των νευρώνων σε εγκεφάλους νεαρών ατόμων που ανήκαν στην 

ΔΑΦ. Στα παιδιά με αυτισμό οι νευρώνες στον φλοιό του εγκεφάλου είναι κατά πολύ 

περισσότεροι σε αριθμό, πολύ πυκνά δομημένοι και μικρότεροι. Εάν η ανάπτυξη των 

νευρώνων σε νεαρή ηλικία παραταθεί, είναι πιθανόν οι νευρώνες αυτοί να 

προστίθενται διαρκώς στον εγκεφαλικό τους φλοιό (Azmitia, Saccomano, Alzoobaee 

κ.α., 2016).  

Οι Sokol, Maloney, Westmark και Lahiri (2019) αναφέρουν ότι σε 

νευροανατομικό επίπεδο, οι εγκέφαλοι των ατόμων με αυτισμό έχουν την τάση να 

είναι μεγαλύτεροι, ιδίως στα μικρά παιδιά, με την λευκή και τη φαιά ουσία να είναι 

μεγεθυμένες. Ειδικότερα έχουν εντοπιστεί αύξηση στον όγκο του εγκεφάλου, 

πάχυνση του φλοιού και αύξηση της φαιάς και της λευκής ουσίας. Στα άτομα με 

αυτισμό συναντάμε επίσης, αφθονία τοπικών βραχέων συνδέσεων λευκής ουσίας 

στους λοβούς και μειωμένες μακριές συνδέσεις στο μεσολόβιο ανάμεσα στους 

λοβούς, υπερμεταβολισμό της λευκής ουσίας στην έσω κάψα, το μεσολόβιο, τον 

μετωπιαίο και τον κροταφικό λοβό, παρόμοια με τα άτομα με σχιζοφρένεια. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι αυξημένος όγκος λευκής ουσίας, συναντάται, εκτός από τα παιδιά με 

αυτισμό, και στα παιδιά με γλωσσικές αναπτυξιακές διαταραχές.  Σε πολλές 

περιπτώσεις παιδιών με αυτισμό, εμφανίζονται επίσης μακροκεφαλία (μεγέθυνση της 

περιμέτρου του κεφαλιού, χωρίς απαραίτητα νευρολογικά στοιχεία και περιλαμβάνει 

ανωμαλίες στις οστέινες δομές του κρανίου, συγκεντρώσεις υποσκληρίδιου υγρού, 

υδροκεφαλία και φλεβοαγγειακές παραμορφώσεις), και μεγαλεγκεφαλία  

(υπεραύξηση δομών του εγκεφάλου που προκαλούνται είτε εξ αιτίας ανωμαλιών 

κατά την ανάπτυξη του εγκεφάλου, είτε εξ αιτίας μη φυσιολογικών γεγονότων μετά 

τη γέννηση) αν και η μεγαλοκεφαλία δεν σημαίνει απαραίτητα και ταυτόχρονη 

μεγαλεγκεφαλία. Δεν υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην μακροκεφαλία και τον δείκτη 

IQ ή την συχνότητα κρίσεων στα άτομα με αυτισμό, ενώ μόνο το 20% των ατόμων 

αυτών παρουσιάζει μεγαλεγκεφαλία.   

Ως πιθανό μηχανισμό της μεγέθυνσης του εγκεφάλου, οι παραπάνω ερευνητές 

προτείνουν τα μη φυσιολογικά νευροτροφικά σήματα και τα σήματα που προκαλούν 

φλεγμονή, που οδηγούν σε πλεονάζουσα και αποκλίνουσα δενδριτική συνδεσιμότητα, 
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εξ αιτίας μείωσης του κλαδέματος των νευρώνων και της κυτταρικής προσκόλλησης, 

ενώ για την αύξηση της λευκής ουσίας προτείνουν την εξέχουσα γλοιογένεση και την 

αυξημένη μυελίνωση. Η μυελίνη και η λευκή ουσία φαίνεται να συνεχίζουν να 

αναπτύσσονται μέχρι και την τρίτη δεκαετία μετά τη γέννηση στα άτομα με αυτισμό, 

μέσω παρατεταμένης γλοιογένεσης και μυελίνωσης, η οποία πιθανόν να 

επιτυγχάνεται μέσω των μεταβολιτών της πρόδρομης πρωτεΐνης β-αμυλοειδούς, την 

οποία θα δούμε παρακάτω. Η μυελίνωση συγκεκριμένων περιοχών του εγκεφάλου 

σχετίζονται με την γνωστική ικανότητα των παιδιών και πραγματοποιείται από τα 

ολιγοδενδροκύτταρα, τα οποία παράγονται από τα ολιγοδενδριτικά προγονικά 

κύτταρα στην υποκοιλιακή ζώνη της βλαστικής θεμέλιας ουσίας στον φλοιό. Σε 

αντίθεση με τους αυξημένους νευρώνες της φαιάς ουσίας στον αυτισμό, η φλεγμονή 

των νευρώνων (περιλαμβανομένης της αστρογλοίωσης και της μικρογλοίωσης), σε 

συνδυασμό με την αυξημένη μυελίνωση, ενδεχομένως να οδηγούν σε μεγέθυνση της 

λευκής ουσίας στον εγκέφαλο των ατόμων με αυτισμό. Πολλοί παράγοντες, 

περιλαμβανομένων της φλεγμονής των νευρώνων και πολυγονιδιακών παραγόντων, 

ενδεχομένως να συγκεντρώνονται σε μοριακά μονοπάτια, όπως αυτό της πρωτεΐνης 

κινάσης που ενεργοποιείται από μιτογόνα (mitogen-activated protein kinase/MAPK) 

και του μηχανιστικού στόχου ραπαμυκίνης (παλαιότερα αναφερόμενος ως στόχος 

ραπαμυκίνης των θηλαστικών) mTOR, ο οποίος παίζει σημαντικό ρόλο στην 

μυελίνωση αλλά και στην αυτοφαγία, όπως θα δούμε παρακάτω, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά του αυτισμού. Για τους λόγους αυτούς, οι παραπάνω 

ερευνητές πρότειναν ως πιθανό μηχανισμό της εμφάνισης του αυτισμού, την 

ενεργοποίηση της αυξημένης αστρογλοίωσης ή/και της μυελίνωσης, στα οποία 

σημαντικό ρόλο παίζουν οι μεταβολίτες της πρόδρομης πρωτεϊνης του αμυλοειδούς 

(ΑΡΡ) και ιδιαίτερα η sAΡΡα, ενώ αναφέρουν και την mTOR ως πιθανή αιτία της 

μειωμένης αυτοφαγίας με αποτέλεσμα την πλεονάζουσα αύξηση των νευρώνων.  

Η πρόδρομη πρωτεΐνη β-αμυλοειδούς (amyloid-β protein precursor – βAPP) και οι 

μεταβολίτες της, που συνδέονται περισσότερο με τη νόσο Alzheimer, είναι επίσης 

απορρυθμισμένοι, όπως βρέθηκε στα δείγματα πλάσματος και στον εγκεφαλικό ιστό 

των ατόμων με αυτισμό. Με την έρευνά τους αυτή, έδειξαν πώς οι μεταβολίτες του 

πρόδρομου β-αμυλοειδούς, όπως η εκκρινόμενη APPα (secreted APPα) και οι α-

σεκρετάσες της οικογένειας ADAM, μπορεί να ευθύνονται για την αύξηση της  

λευκής ουσίας στον αυτισμό. Οι μεταβολίτες αυτοί, συμβάλλουν στην αναβολική, μη 



αμυλοειδογονική οδό, η οποία αντιτίθεται στην αμυλοειδή (καταβολική) οδό, η οποία 

είναι γνωστή ότι συμβάλλει στην εμφάνιση και την εξέλιξη της νόσου Alzheimer.  

Συγκεκριμένα βρήκαν τα εξής: 

Η πρόδρομη πρωτεϊνη β-αμυλοειδούς (βAPP) είναι γλυκοπρωτεΐνη με μεγάλης 

έκτασης μεμβράνη και μακρύ εξωκυτταρικό αμινοτελικό άκρο, μια διαμεμβρανική 

περιοχή και ένα ενδοκυτταρικό καρβοξυτελικό άκρο, την βΑΡΡ ενδοκυτταρική 

περιοχή (βΑPP intracellular domain/AICD). Μετά την μετάφραση στο 

ενδοπλασματικό δίκτυο, η πρόδρομη πρωτεΐνη υφίσταται μετα-μεταγραφική 

τροποποίηση στο σύμπλεγμα Golgi πριν ταξιδέψει στην κυτταρική μεμβράνη. Η 

ώριμη πρωτεΐνη υφίσταται πρωτεολυτική διάσπαση από έναν συνδυασμό 

σεκρετασών (ένζυμα). Οι β- και γ- σεκρετάσες ενεργοποιούν το πεπτίδιο του β-

αμυλοειδούς (Αβ), αρχικά σε Αβ-40 και 42, τα οποία συναντάμε στις πλάκες 

αμυλοειδούς του εγκεφάλου των ατόμων με Alzheimer, μαζί με την εκκρινόμενη 

πρόδρομη πρωτεΐνη β-αμυλοειδούς (secreted APPβ/sΑΡΡβ). Οι α- και γ- σεκρετάσες 

παράγουν την sAPPβ, η οποία σε γενικές γραμμές θεωρείται νευροτροφική και 

νευροπροστατευτική, όπως επίσης και η ενδοκυτταρική περιοχή της βΑΡΡ (ΑΙCD) 

που αναφέρθηκε προηγουμένως και το πεπτίδιο p3 (νευροτροφικό, μη 

αμυλοειδογονικό παράγωγο της βAPP). Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ένα μικρό 

κομμάτι της sAPPβ παράγεται μέσω της αμυλοειδογονικής  οδού. Η πλειοψηφία του 

εκκρινόμενου παραγώγου, αποτελείται από sAPPα, που παράγεται κατά κανόνα μέσω 

της μη αμυλοειδογονικής οδού. Στη νόσο Alzheimer το πεπτίδιο του β-αμυλοειδούς 

εκκρίνεται σε υψηλές ποσότητες και συσσωρεύεται ως εξωκυτταρικό νευροτοξικό 

σύνολο. Η βΑΡΡ εντοπίζεται στις σωματοδενδριτικές, αξονικές και προσυναπτικές 

ενεργές ζώνες των νευρώνων. Παίζει επίσης ρόλο στην ενεργοποίηση των Τ-

λεμφοκυττάρων, καθώς η μεταγραφή, η μετάφραση και η έκκριση της βΑΡΡ, 

προκλήθηκαν από την μιτογονική διέγερση των Τ-λεμφοκυττάρων των 

λευκοκυττάρων του αίματος. Επίσης η sAPPα φαίνεται να ενεργοποιεί την ανοσία. Η 

έκφραση της βΑΡΡ ρυθμίζεται αυξητικά στις περιπτώσεις όταν υπάρχει φλεγμονή και 

ενεργοποιείται από προφλεγμονώδεις κυτοκίνες και αστροκύτταρα, ώστε η πρόδρομη 

πρωτεΐνη του αμυλοειδούς  να μπορεί να ανταποκριθεί στην οξεία φάση του 

ανοσολογικού στρες, φαινόμενο που υποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι 

μεταβολίτες της βΑΡΡ στην εμφάνιση του αυτισμού αλλά και του συνδρόμου του 

εύθραυστου Χ. 

Η φλεγμονή των νευρώνων στον αυτισμό, φαίνεται να είναι παρόμοια με την 

φλεγμονή των νευρώνων στη νόσο Alzheimer και σε παιδιά με ιδιοπαθή αυτισμό, 
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συναντάται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε αστροκύτταρα και μικρογλοία το πεπτίδιο 

p3 (νευροτροφικό, μη αμυλοειδογονικό βΑΡΡ παράγωγο) και υψηλότερα ισοδύναμα 

sAPPα σε δομές της φαιάς και της λευκής ουσίας. 

Ο δε μηχανισμός που προτείνουν για τον ρόλο του β-αμυλοειδούς στην εμφάνιση 

του αυτισμού, περιλαμβάνει την β-κατενίνη και τις κασπάσες 3 και 9, πρωτεΐνες οι 

οποίες εμπλέκονται στην δομή της επιφάνειας του φλοιού του εγκεφάλου, ενώ ειδικά 

οι κασπάσες 3 και 9 έχουν εξέχοντα ρόλο στην διαδικασία του προγραμματισμένου 

κυτταρικού θανάτου, δηλαδή της απόπτωσης. 

Διαγονιδιακά ποντίκια που εκφράζουν την β-κατενίνη, αναπτύσσουν έναν 

αυξημένο αριθμό προγονικών κυττάρων στην κοιλιακή ζώνη, τα οποία οδηγούν σε 

περισσότερες ακτινωτές στήλες στον φλοιό του εγκεφάλου όπου και αυξάνουν σε 

πάχος την επιφάνεια του φλοιού του εγκεφάλου. Οι μεταλλάξεις της κασπάσης 3 και 

9 έχουν σαν αποτέλεσμα την μειωμένη απόπτωση των προγονικών και των 

ακτινωτών νευρογλοιακών κυττάρων, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της επιφάνειας του 

εγκεφάλου. 

Υπάρχουν επίσης αναφορές αιμοτολογικών ανωμαλιών, που περιλαμβάνουν την 

παραγωγή Τ- και Β-λεμφοκυττάρων και αυξημένη παραγωγή προφλεγμονωδών 

κυτοκινών.  

Ο Herbert (όπως αναφέρεται στους Sokol κ.α., 2019), προτείνει ως αιτιολογία της 

αύξησης του όγκου της λευκής ουσίας, το κυτταρικό οίδημα, ως αποτέλεσμα της 

ενεργοποιημένης μικρογλοίας και αστρογλοίας ή την αντισταθμιστική 

(compensatory) αύξηση της αγγείωσης. Η φλεγμονή των νευρώνων μπορεί να 

πυροδοτήσει την απελευθέρωση κυτοκίνης και χημοκίνης ή άλλα δευτερογενή 

σηματοδοτικά μονοπάτια, όπως αυτό της mTOR-Ρ13-Akt. Αλλιώς, η φλεγμονή των 

νευρώνων μπορεί να οδηγεί σε αυξημένη διεγερσιτοξικότητα με αυξημένη 

ολιγοδενδροκυτταρική δραστηριότητα, που οδηγεί σε αύξηση της μυελίνωσης. Η 

χρόνια φλεγμονή των νευρώνων με τον καιρό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον 

κυτταρικό θάνατο, κάτι που θέτει την βάση για τον ρόλο των μεταβολιτών της βΑΡΡ 

στην φλεγμονή των νευρώνων, την ενεργοποίηση κυτοκίνης και την πλεονάζουσα 

μυελίνωση στον αυτισμό. 

Σημαντικό ρόλο, μπορεί να παίζει επίσης η α-σεκρετάση, η οποία κολλά την βΑΡΡ 

για την παραγωγή της sAPPα, του πεπτιδίου p3 και της AICD κατά την μη 

αμυλοειδογονική (νευροτροφική) οδό. Κατά παρόμοιο τρόπο, ενώ στα πρώτα στάδια 

της νόσου Alzheimer η μικρογλοία δρα προστατευτικά, αυξάνοντας τον 



φαγοκυτταρικό καθαρισμό του πεπτιδίου Aβ, με τον καιρό γίνεται περισσότερο 

καταβολική, παράγοντας τις προφλεγμονώδεις κυτοκίνες IL-1 και TNF-α, οδηγώντας 

έτσι στην ατροφία του εγκεφάλου που συναντάμε στη νόσο. Οι φλεγμονώδεις 

μεσολαβητές (mediators) από την άλλη, προκαλούν περισσότερη παραγωγή του 

πεπτιδίου Αβ. 

Η ADAΜ 17 είναι μία από τις α-σεκρετάσες που είναι ενεργές στη νόσο 

Alzheimer και συναντάται σε υψηλότερα επίπεδα στα άτομα με Alzheimer και στα 

άτομα με ήπια γνωστική αναπηρία (Mild Cognitive Impairment), ενώ βρίσκεται 

συχνά μαζί με τις πλάκες αμυλοειδούς στους εγκεφάλου των ατόμων με Alzheimer, 

κάτι που υποδεικνύει ότι είναι αναμεμειγμένη στην παθογένεση της νόσου. Η 

ADAM17 παράγει την νευροτροφική sAPPα, ακολουθώντας την μη αμυλοειδογονική 

οδό, συνεισφέροντας στην φλεγμονή των νευρών στη νόσο Alzheimer με την 

ενεργοποίηση της μικρογλοίας. Η ADAM17, προάγει επίσης την κυτταρική ανάπτυξη 

και λειτουργεί ως φυσιολογική εξωκυτταρική κονβερτάση11, μειώνοντας πρωτεΐνες, 

εκτός από την πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς (ΑΡΡ), και την οικογένεια των 

EGF αυξητικών παραγόντων (πρωτεϊνών), όπως την TGF-α και τον υποδοχέα της. Η 

ADAM17 συμβάλει στην παραγωγή και την ωρίμανση των TNF-α, EGR και άλλων 

μορίων κυτταρικής πρόσφυσης. Επίσης δρα αναβολικά συμβάλλοντας στην 

παθογένεση των καρκίνων, την ρευματοειδή αρθρίτιδα και τον τραυματισμό του 

νωτιαίου μυελού, ενώ μετατρέπει και άλλους μεσολαβητές της κυτοκίνης που 

συμμετέχουν στον αυτισμό (IL-15, FLT3, CX3CL1 και CXCL8). Τέλος, φαίνεται να 

δρα απ’ ευθείας στην ανάπτυξη των ολιγοδενδροκυττάρων, στη μυελίνωση και την 

αναγέννηση των ολιγοδενδροκυττάρων. 

  Οι Tang, Gudsnuk, Kuo, Cotrina, Rosoklija κ.α. (2014) αναφέρουν ότι στην 

έκφραση του αυτισμού εμπλέκονται αναπτυξιακές αλλαγές στις συνάψεις που 

προκαλούν διέγερση, όπως αυξημένη πυκνότητα των δενδριτικών ακάνθων, με 

ταυτόχρονα μειωμένο «κλάδεμα» τους στην στιβάδα V των πυραμιδοειδών νευρώνων 

του κροταφικού λοβού. Αυτές οι βλάβες των ακάνθων σχετίζονται με την 

υπερενεργοποιημένη mTOR πρωτεΐνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση της 

αυτοφαγίας. Η mTOR (μηχανιστικός στόχος της ραπαμυκίνης/mechanistic target of 

rapamycine) προωθεί την διαφοροποίηση, την ενεργοποίηση και τη λειτουργία των Τ-

                                                           
11 Εκκριτική προ-πρωτεΐνη. Σε αδρανή μορφή συνοδεύει ειδικούς υποδοχείς για την λυσοσωμική 
απoικοδόμηση. Ρυθμίζει τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, επιτελεί βασικές λειτουργίες κατά την 
ανάπτυξη. Πηγή: Seidah, N., Sadr, M., Chretien, M., Mbikay, M. (2013). The multifaceted proprotein 
convertases: Their unique, redundant, complementary and opposite functions. Journal of Biological 
Chemistry. 288 (30), 21473 – 21481. Doi: https://dx.doi.org/10.1074%2Fjbc.R113.481549 

https://dx.doi.org/10.1074%2Fjbc.R113.481549
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λεμφοκυττάρων, των Β-κυττάρων και των αντιγονοπαρουσιαστικών κυττάρων, ενώ 

απορρύθμισή της υπάρχει και στη νόσο Alzheimer (Sokol, Maloney, Westmark, 

Lahiri (2019). Οι Tang, Gudsnuk, Kuo, Cotrina, Rosoklija κ.α. (2014), σε πειράματα 

που έκαναν σε ποντίκια μοντέλα του αυτισμού (Tsc2+/-), όπου η πρωτεΐνη mTOR 

ήταν διαρκώς υπερενεργοποιημένη, παρατηρήθηκαν μεταγεννητικά, ελαττώματα στο 

κλάδεμα των ακάνθων, αποκλεισμός της αυτοφαγίας και συμπεριφορές που 

προσομοιάζουν με αυτές του αυτισμού. Μετά την χορήγηση στα ποντίκια αυτά 

ραπαμυκίνης (αναστολέας της mTOR), οι συμπεριφορές που προσομοίαζαν με αυτές 

του αυτισμού διορθώθηκαν, όπως επίσης και το ελαττωματικό κλάδεμα. Δεν υπήρξε 

όμως το αντίστοιχο αποτέλεσμα, όταν χορήγησαν τον ίδιο αναστολέα σε ποντίκια με 

βλάβη στη νευρωνική αυτοφαγία (Atg7CKO) ή σε ποντίκια και με τις δύο μεταλλάξεις 

(Tsc2+/-:Atg7CKO). Η νευρωνική αυτοφαγία επέτρεψε την καταστροφή των ακάνθων, 

χωρίς όμως να επηρεάζει τον σχηματισμό τους. Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι η 

αυτοφαγία που ελέγχεται από την mTOR πρωτεΐνη, είναι απαραίτητη για την 

αναπτυξιακή διαδικασία του κλαδέματος των ακάνθων και η ενεργοποίηση της 

νευρωνικής αυτοφαγίας διορθώνει την συναπτική παθολογία και τα προβλήματα στην 

συμπεριφορά των ποντικών μοντέλων του αυστισμού με υπερενεργοποιημένη την 

mTOR πρωτεΐνη. Οι Sokol, Maloney, Westmark, Lahiri (2019), αναφέρουν ότι 

νευροτροφίνες, μεταξύ των οποίων και ο αυξητικός παράγοντας των νευρώνων 

(nerve growth factor/NGF) και ο νευροτροφικός παράγοντας που προέρχεται από τον 

εγκέφαλο (brain derived neurotrophic factor/BDNF) προσδένονται σε και 

ενεργοποιούν τις κινάσες που σχετίζονται με την τροπομυοσίνη (tropomyosin-related 

kinases/TrkA, TrkB, TrkC) και ενεργοποιούν, μεταξύ άλλων και την mTOR. Η 

mTOR αναμειγνύεται στην ανάπτυξη μέσω της σύνθεσης πρωτεϊνών, της 

κυτταροσκελετικής δυναμικής της ακτίνης, την ενεργειακή ομοιόσταση και τον 

μεταβολισμό. Οι νευροτροφίνες καθορίζουν την τύχη των κυττάρων, την αξονική και 

δενδριτική ανάπτυξη, το κλάδεμα των νευρώνων και τη σύνδεση των νευρωνικών 

δικτύων. Ανωμαλίες στις νευροτροφίνες υπάρχουν αντίστοιχα και στον αυτισμό και 

τη νόσο Alzheimer με παρόμοιο τρόπο. 

Αναφέρουν επίσης τον καταβολικό ρόλο της mTOR στην παθογένεση και την 

πρόοδο της νόσου Alzheimer. Σε κάποια μοντέλα, η ενεργοποίηση της mTOR 

φαίνεται να αποτρέπει την αυτοφαγία του πεπτιδίου Αβ στα λυσοσώματα, αν και η 

θεραπεία της νόσου με τον mTOR αναστολέα της ραπαμυκίνης  δεν προτείνεται, 



καθώς η ραπαμυκίνη μειώνει τα επίπεδα της ADAM10 α-σεκρετάσης που προάγει 

την προστατευτική, αναβολική, μη-αμυλοειδογονική οδό. 

Οι Azmitia, Saccomano, Alzoobaee κ.α. (2016) χρησιμοποίησαν αντισώματα 

νεστίνης για να ερευνήσουν την διαίρεση των νευρώνων σε παιδιά και εφήβους. 

Καθώς η νεστίνη βρίσκεται σε όλα τα κύτταρα που είναι ικανά να 

πολλαπλασιαστούν, στην έρευνα αυτή δεν βρέθηκαν νευρώνες που να είχαν 

στιγματιστεί από αυτήν, βρέθηκε όμως αύξηση της ανοσοαντιδραστικότητας στη 

νεστίνη, στα περικύτταρα που περιέβαλλαν τα αιμοφόρα αγγεία του εγκεφάλου των 

ατόμων με αυτισμό, σε σχέση με τους εγκεφάλους της ομάδας ελέγχου. Παρόμοια 

αποτελέσματα υπήρξαν από την χρήση αντισωμάτων κατά του παράγοντα CD34, με 

τα οποία στιγματίζονται τα προγονικά ενδοθηλιακά κύτταρα που συμμετέχουν στην 

αγγειογένεση. 

Χρησιμοποιώντας τη νεστίνη και τον CD34 ως δείκτες, καθώς επίσης και άλλους 

δείκτες των αιμοφόρων αγγείων και των φλεβών, οι ερευνητές μελέτησαν ιστούς του 

ανώτερου κροταφικού φλοιού ατόμων που ανήκαν στο φάσμα του αυτισμού. Ο 

ανώτερος κροταφικός φλοιός περιλαμβάνει την πρωτοταγή ακουστική περιοχή, η 

οποία σχετίζεται με την γλώσσα, την ακουστική επεξεργασία και την κοινωνική 

γνωστική επεξεργασία και βρέθηκε ότι είναι διαφορετική στα άτομα με αυτισμό, ενώ 

εμφανίζεται και αυξημένος όγκος φαιάς ουσίας. Από την μελέτη αυτή προέκυψε 

παρατεταμένη αγγειογένεση μέσω διχασμού (splitting angiogenesis) στον ανώτερο 

κροταφικό φλοιό των ατόμων με αυτισμό, σε σχέση πάντοτε με τους εγκεφάλους της 

ομάδας ελέγχου, η οποία χαρακτηρίζεται από περικύτταρα που ήταν θετικά στη 

νεστίνη και ενδοθηλιακά κύτταρα που ήταν θετικά στον παράγοντα CD34. Οι 

ερευνητές αυτοί δεν βρήκαν άλλες σημαντικές διαφορές όταν χρησιμοποίησαν 

άλλους δείκτες (μη αγγειογενετικούς δείκτες των κυττάρων των αιμοφόρων αγγείων). 

Βρήκαν επίσης σημαντική αύξηση των αιμοφόρων αγγείων που ήταν θετικά στη 

νεστίνη, στον φλοιό της ατρακτοειδούς έλικας, τον μεσεγκέφαλο/γέφυρα, και την 

παρεγκεφαλίδα των εγκεφάλων των ατόμων με αυτισμό, εύρημα που δεν συνάντησαν 

στους εγκεφάλους της ομάδας ελέγχου. Πιθανόν η αγγειακή ευπλαστότητα να είναι 

ένα γενικό φαινόμενο στον αυτισμό, καθώς η συνεχής ανακατάταξη του εγκεφαλικού 

μικροαγγειακού συστήματος μπορεί να είναι επακόλουθο των αυξημένων 

λειτουργιών που συναντάμε στο πρωτοταγές αισθητικό σύστημα του εγκεφάλου των 

ατόμων με αυτισμό. 

Πιο αναλυτικά, χρησιμοποιώντας αντισώματα κατά της πρωτεΐνης CD146 (για την 

αναγνώριση των ανώριμων περικυττάρων) και της a-SMA (για την αναγνώριση των 
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ώριμων περικυττάρων) (βλ. εικ. 28), εντόπισαν περικύτταρα τα οποία βρίσκονταν σε 

διαφορετικό στάδιο ωρίμανσης. Ανώριμα περικύτταρα εντοπίστηκαν σε πολλά 

μεγάλα αιμοφόρα αγγεία (αρτηρίδια), με τα κυτταρικά τους σώματα να εμφανίζονται 

σε σειρά στην εξωτερική επιφάνεια του αυλού των αρτηριδίων. Στον ανώτερο 

κροταφικό φλοιό ο στιγματισμός των αρτηριδίων με CD146, εκτεινόταν από το 

στρώμα της χοριοειδούς μήνιγγας έως τη λευκή ουσία (εικ. 28), ένδειξη 

αγγειογένεσης στις περιοχές αυτές. Η α-SMA εκφράζεται στα ώριμα περικύτταρα τα 

οποία βρίσκονται σε σειρά στο εξωτερικό των αιμοφόρων αγγείων (βλ. εικόνα 28 C 

και D). Κύτταρα θετικά στην α-SMA βρέθηκαν σε σειρά στην εξωτερική επιφάνεια 

όλων των αρτηριδίων από την επιφάνεια της χοριοειδούς μήνιγγας έως την βαθύτερη 

φαιά και λευκή ουσία του εγκεφαλικού φλοιού. Τα τριχοειδή αγγεία, κατά το 

μεγαλύτερο ποσοστό τους, δεν στιγματίστηκαν, ενώ περικύτταρα τα οποία ήταν 

θετικά σε βιμεντίνη (βλ. εικόνα 28 Ε, F και λεζάντα) εντοπίστηκαν στην εξωτερική 

επιφάνεια τόσο των αρτηριδίων όσο και των τριχοειδών αγγείων, καθ’ όλη τη λευκή 

και φαιά ουσία του φλοιού του εγκεφάλου, σε όλους τους εγκεφάλους που 

εξετάστηκαν, τόσο των ατόμων με αυτισμό όσο και αυτών της ομάδας ελέγχου (βλ. 

εικόνα 28). 

Περικύτταρα θετικά στη νεστίνη ήταν τοποθετημένα στο εξωτερικό τοίχωμα των 

αιμοφόρων αγγείων (βλ. εικόνα 28 G και H). Στο ανώτερο κροταφικό φλοιό των 

εγκεφάλων νεαρών ατόμων της ομάδας ελέγχου (1,8 και 2,1 ετών) υπήρχε σήμανση 

των αιμοφόρων αγγείων θετική στη νεστίνη σε ολόκληρο τον εγκέφαλο (βλ. εικόνα 

29). 

Περικυτταρικές αποφύσεις θετικές στη νεστίνη, κάλυπταν ομοιόμορφα το 

μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των αιμοφόρων αγγείων και ο στιγματισμός τους 

ήταν εντονότερος στα σημεία διακλάδωσης των τριχοειδών αγγείων (βλ. εικόνα 29). 

Η σήμανση που ήταν θετική στη νεστίνη, ήταν εμφανής τόσο στα προτριχοειδή 

αρτηρίδια (διάμετρος = 28,3 + 3,2 μm.), όσο και στα τριχοειδή αγγεία (διάμετρος = 

6,3 + 0,4 μm. Βλ. εικόνα 29 Α και C). Αποφύσεις των περικυττάρων που ήταν θετικά 

στη νεστίνη κάλυπταν ομοιόμορφα το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας των 

αιμοφόρων αγγείων και η σήμανση ήταν εντονότερη στα σημεία διακλάδωσης των 

τριχοειδών αγγείων (βλ. εικόνα 29). Η εμφάνιση και κατανομή των περικυττάρων 

που ήταν θετικά στη νεστίνη, στον ανώτερο κροταφικό φλοιό των ατόμων με αυτισμό 

(ηλικίας 2,8 - 28 ετών), ήταν παρόμοια με αυτή των ατόμων της ομάδας ελέγχου (1,8 

- 2,1 ετών. Βλ. εικόνα 29 Β και D). Στους εγκεφάλους της ομάδας ελέγχου, τα 



περικύτταρα που ήταν θετικά στη νεστίνη ήταν τόσο στα προτριχοειδή αρτηρίδια 

(διάμετρος = 25,9 + 1,1 μm.) όσο και στα τριχοειδή αγγεία (διάμετρος = 8,7 + 0,4 

μm) σε όλες τις στιβάδες της φαιάς ουσίας του φλοιού (στιβάδες I-VI) και της λευκής 

ουσίας, με την εντονότερη σήμανση να συναντάται στα σημεία διακλάδωσης των 

αγγείων. (εικ. 29 C). Επιπλέον, υπήρχαν διασκορπισμένα κύτταρα θετικά στη νεστίνη 

στα κατώτερα στρώματα του φλοιού στους εγκεφάλους των νεαρών ατόμων με 

αυτισμό (ηλικίας 2,8 και 8,5 ετών). Αυτά τα κύτταρα ήταν συχνά σε στενή επαφή με 

τα αιμοφόρα αγγεία που είχαν στιγματιστεί με νεστίνη και αναγνωρίστηκαν ως 

μικρογλοιακά κύτταρα από τη μορφολογία και το μέγεθός τους.  

Από την ηλικιακή σύγκριση των εγκεφάλων της ομάδας ελέγχου και της ομάδας 

των ατόμων με αυτισμό, βρέθηκαν ακόμη οι εξής διαφορές: 

Δεν υπήρχαν περικύτταρα θετικά στη νεστίνη στα αιμοφόρα αγγεία των 

εγκεφάλων της ομάδας ελέγχου μετά την ηλικία των 2,1 ετών (βλ. εικόνα 30), και 

στις ηλικίες 8,5-32 ετών τα αιμοφόρα αγγεία στερούνταν των περικυττάρων που ήταν 

θετικά στη νεστίνη. Εν αντιθέσει με τους εγκεφάλους της ομάδας ελέγχου, οι 

εγκέφαλοι των ατόμων με αυτισμό είχαν καλυμμένα τα αιμοφόρα αγγεία τους με 

περικύτταρα θετικά στη νεστίνη, σε όλες τις ηλικίες από 2,8-28 ετών, στον ανώτερο 

κροταφικό φλοιό (βλ. εικόνα 30). 

Σε τομές που έκαναν στον φλοιό της ατρακτοειδούς έλικας, την παρεγκεφαλίδα 

και το στέλεχος/γέφυρα εγκεφάλων εφήβων με αυτισμό και εφήβων από την ομάδα 

ελέγχου, βρέθηκαν περικύτταρα θετικά στη νεστίνη, στα αιμοφόρα αγγεία των 

πρώτων σε όλες τις περιοχές που εξετάστηκαν, όχι όμως και στα αιμοφόρα αγγεία 

των δεύτερων (βλ. εικόνα 31). Έγινε επίσης σήμανση των αιμοφόρων αγγείων με την 

λεκτίνη UEΑ-1, η οποία προσκολλάται στα ενδοθηλιακά κύτταρα και στη συνέχεια 

έγινε σύγκριση του ανώτερου κροταφικού φλοιού των εγκεφάλων της ομάδας 

ελέγχου και των ατόμων με αυτισμό, όλων των ηλικιών. (βλ. εικόνα 32 Α και Β).  
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Εικόνα 28. Azmitia et al. (2016): Στιγματισμός περικυττάρων αιμοφόρων αγγείων του εγκεφάλου 

ενός παιδιού με αυτισμό 8,5 ετών. Α και Β: ο στιγματισμός με το αντίσωμα CD146 έδειξε κυτταρικά 

σώματα περικυττάρων στην εξωτερική επιφάνεια των αυλών των αρτηριδίων. Το αντίσωμα CD146 είναι 

ένας δείκτης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων που στιγματίζει τα κύτταρα των περικυττάρων στον 

εγκέφαλο. Δεν βρέθηκε ευδιάκριτος  στιγματισμός τριχοειδών αγγείων. C και D: ο στιγματισμός με α-

SMA εμφάνισε τα κυτταρικά σώματα των περικυττάρων και ίνες στην εξωτερική επιφάνεια του αυλού 

των αρτηριδίων. Η α-SMA είναι πρωτεΐνη που προκαλεί σύσπαση των λείων μυών και των 

περικυττάρων. Δεν βρέθηκε ευδιάκριτος στιγματισμός τριχοειδών αγγείων. E και F: Βιμεντίνη 

κυτταρικών σωμάτων και ίνες εμφανίστηκαν στην εξωτερική επιφάνεια του αυλού των αρτηριδίων και 

των τριχοειδών αγγείων. Η βιμεντίνη στιγμάτισε το κύτταρο και τις αποφύσεις του κατά τον ίδιο τρόπο 

που στιγματίστηκαν τα περικύτταρα που ήταν θετικά στη νεστίνη. Η βιμεντίνη είναι μια ινώδης 

κυτταροσκελετική πρωτεϊνη, η οποία συναντάται στα ανώριμα περικύτταρα. G και H: Ο στιγματισμός 

με νεστίνη έδειξε τα κυτταρικά σώματα των περικυττάρων και ίνες στην εξωτερική επιφάνεια των αυλών 

των αρτηριδίων. Η νεστίνη είναι μία ινώδης κυτταροσκελετική πρωτεϊνη, η οποία εκφράζεται στα 

κύτταρα που έχουν την ικανότητα να πολλαπλασιάζονται. 

 



 

Εικόνα 29. Azmitia et al. (2016): Ανοσοαντιδραστικότητα (nestin immunoreactivity – IR) των 

αιμοφόρων αγγείων στη νεστίνη πραγματοποιήθηκε στον ανώτερο κροταφικό φλοιό παιδιού της ομάδας 

ελέγχου, ηλικίας 2,1 ετών (A, B, και C) και παιδιού με αυτισμό, ηλικίας 2,8 ετών. D και E: μια όψη 

χαμηλής ισχύος έδειξε τα αρτηρίδια και τα τριχοειδή αγγεία που ήταν θετικά στη νεστίνη, στις στιβάδες 

I-VI του ανώτερου κροταφικού φλοιού του παιδιού της ομάδας ελέγχου. Τα αιμοφόροα αγγεία που ήταν 

θετικά στη νεστίνη ήταν κατανεμημένα σε όλες τις φλοιϊκές στιβάδες. Β: Μια όψη των στιβάδων III-V 

του ανώτερου κροταφικού φλοιού έδειξε τα αγγεία τα οποία είχαν σημανθεί (labeled) με αντίσωμα 

νεστίνης στο παιδί της ομάδας ελέγχου (Β) και στο παιδί με αυτισμό (D). Είχαν σημανθεί τόσο τα 

προτριχοειδή αρτηρίδια όσο και τα τριχοειδή αγγεία. Σε μεγέθυνση, το ανόμοιο μοτίβο της σήμανσης 

των κυττάρων με νεστίνη ήταν εμφανές και στα αγγεία που ήταν θετικά στη νεστίνη του παιδιού της 

ομάδας ελέγχου (C) και στα αγγεία που ήταν θετικά στη νεστίνη του παιδιού με αυτισμό (D), με  

εντονότερο τον στιγματισμό στη συμβολή των αγγείων. Συχνά, στην στιβάδα V, οι ερευνητές 

συνάντησαν θετικά στη νεστίνη νευρογλοιακά κύτταρα, που εφάπτονταν σε σημασμένα αιμοφόρα 

αγγεία στο παιδί με αυτισμό (Ε), όχι όμως και στο παιδί της ομάδας ελέγχου. Κλίμακα Α και D: 300μm. 

Κλίμακα για C και E: 50 μm. 

 

Το CD34 είναι ένα μόριο που προσκολλάται στα κύτταρα και εκφράζεται από 

ανώριμα και μεταναστεύοντα ενδοθηλιακά κύτταρα που σχετίζονται με την 

αγγειογένεση. Μόνο όμως στον έναν εγκέφαλο της ομάδας ελέγχου εμφανίστηκε η 

σήμανση του CD34. Αντιθέτως, στα άτομα με αυτισμό η σήμανση με CD34 

εμφανιζόταν διαρκώς στα αιμοφόρα αγγεία του ανώτερου κροταφικού φλοιού (βλ. 

εικόνα 33). 
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Εικόνα 30. Azmitia et al. (2016). Έγινε ηλικιακή σύγκριση ανάμεσα σε εγκεφάλους ομάδας 

ελέγχου και εγκεφάλους ατόμων με αυτισμό, χρησιμοποιώντας την ανοσοαντιδραστικότητα στη 

νεστίνη. Τα αιμοφόρα αγγεία που ήταν θετικά στη νεστίνη εμφανίστηκαν στον ανώτερο κροταφικό 

φλοιό των ατόμων με αυτισμό, ηλικίας 2.8, 8.5, 14.4,  και 20.8 ετών αντίστοιχα. Στην ομάδα ελέγχου, 

εμφανίστηκαν αιμοφόρα αγγεία θετικά στη νεστίνη στην ηλικία των 2.1 ετών, όχι όμως και στην 

ηλικία 8.6 ετών, των 13.7 ετών ή των 20.5 ετών. Όλοι οι εγκέφαλοι προήλθαν από αρσενικά παιδιά και 

εφήβους, με εξαίρεση τον εγκέφαλο του νεώτερου ατόμου της ομάδας ελέγχου, που ήταν θηλυκό. Στην 

περίπτωση του νεώτερου ατόμου με αυτισμό (2.8 ετών), υπήρχε σήμανση θετική στη νεστίνη στα 

κύτταρα της στιβάδας V του ανώτερου κροταφικού φλοιού. Κλίμακα 50 μm. 

 

Συγκεκριμένα, τα ενδοθηλιακά κύτταρα που ήταν θετικά στο CD34 ήταν εμφανή 

σε όλες τις στιβάδες της φαιάς και της λευκής ουσίας του ανώτερου κροταφικού 

φλοιού, τόσο στα προτριχοειδή αρτηρίδια όσο και στα τριχοειδή αγγεία του 

εγκεφάλου των ατόμων με αυτισμό, σε όλες τις ηλικίες (από 2,8 εώς 28 ετών). 

Άλλη μία διαφορά στον ανώτερο κροταφικό φλοιό των εγκεφάλων των ατόμων με 

αυτισμό και της ομάδας ελέγχου, ήταν ο όγκος των αιμοφόρων αγγείων που ήταν 

θετικά στη νεστίνη και στο CD34, ο οποίος υπολογίστηκε από την ανοσοαντίδραση 

56.000 αιμοφόρων αγγείων σε 50mm3 εγκεφαλικού ιστού. Ο συνολικός όγκος (μm3) 

της ανοσοαντίδρασης στη νεστίνη διέφερε σημαντικά ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου 

και στην ομάδα των ατόμων με αυτισμό. Έτσι, σε έλεγχο του εγκεφαλικού ιστού 

συνολικά 20 εγκεφάλων, ο όγκος ήταν 10.30  x 106mμ3  στους εγκεφάλους της 

ομάδας με αυτισμό και 1.39 x 106 μm3 στους εγκεφάλους της ομάδας ελέγχου 

(p=0.016). Επίσης διέφερε σημαντικά ο συνολικός όγκος (μm3) στην ανοσοαντίδραση 

του CD34. Στον έλεγχο του εγκεφαλικού ιστού συνολικά 20 εγκεφάλων, ο όγκος των 

εγκεφάλων της ομάδας με αυτισμό ήταν 12.52 X 106 μm3 και της ομάδας ελέγχου 

ήταν 0.87 X 106 μm3 (p=0.038). Οι μη αγγειογενετικοί παράγοντες για τα 

περικύτταρα (βιμεντίνη, α-SMA, CD146) και τα ενδοθηλιακά κύτταρα (UEA-1) δεν 



έδειξαν σημαντικές διαφορές στις πυκνότητες των κυττάρων που σημάνθηκαν 

ανάμεσα στην ομάδα ελέγχου και της ομάδα του αυτισμού.  

 

 

Εικόνα 31. Azmitia et al. (2016): Τομές της παρεγκεφαλίδας (ΔΑΦ 8.5 ετών και ομάδα ελέγχου 8.6 

ετών), του μεσεγκεφάλου/γέφυρας και του φλοιού της ατρακτοειδούς έλικας (ΔΑΦ 12.9 ετών και 

ομάδα ελέγχου 13.7 ετών) ατόμων με αυτισμό (εικόνες A, C και E) και ατόμων από την ομάδα ελέγχου 

(εικόνες Β, D και F), στις οποίες χρησιμοποιήθηκε αντίσωμα νεστίνης. Αιμοφόρα αγγεία θετικά στη 

νεστίνη παρουσιάστηκαν μόνο στους εγκεφάλους των ατόμων με αυτισμό, σε όλες τις περιοχές που 

εξετάστηκαν. Στον εγκεφαλικό φλοιό, τα αιμοφόρα αγγεία που ήταν θετικά στη νεστίνη εμφανίστηκαν 

μόνο στην μοριακή (molecular) στιβάδα (M), στην στιβάδα των κυττάρων Purkinje (P) και την 

στιβάδα των κοκκιοκυττάρων (granular) (G) των ατόμων με αυτισμό (Α), όχι όμως και στην ομάδα 

ελέγχου (Β). Σε τομή του μεσεγκεφάλου/γέφυρας, εμφανίστηκαν αιμοφόρα αγγεία θετικά στη νεστίνη 

στην καλύπτρα του μεσεγκεφάλου (midbrain tegmentum) των ατόμων με αυτισμό (C), όχι όμως και 

στην ομάδα ελέγχου (D). Στον φλοιό της ατρακτοειδούς έλικας τα αιμοφόρα αγγεία που ήταν θετικά 

στη νεστίνη εμφανίστηκαν στις στιβάδες IV και V των ατόμων με αυτισμό (Ε), όχι όμως και στα 

άτομα της ομάδας ελέγχου (F). Κλίμακα: 50 μm. 

 

Όλες οι περιοχές που εξετάστηκαν (ανώτερος κροταφικός φλοιός, φλοιός της 
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ατρακτοειδούς έλικας, γέφυρα/μεσεγκέφαλος και φλοιός της παρεγκεφαλίδας) είχαν 

σημαντικά υψηλότερη πυκνότητα νεστίνης στους εγκεφάλους των ατόμων με 

αυτισμό, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Οι μετρήσεις στις περιοχές του 

μεσεγκεφάλου/γέφυρας ήταν υψηλότερες στην άνω καλύπτρα (4,9 + 1,1 έναντι 0,91 

+ 0,89 X 106μm3/ mm3) και ανάμεσα στις ίνες του κατώτερου τμήματος της γέφυρας 

(7,34 + 0,74 έναντι 0,72 + 0,72 x 106 μm3/mm3) για τους εγκεφάλους των ατόμων με 

αυτισμό σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, αντίστοιχα. Οι μετρήσεις ήταν επίσης 

υψηλότερες για την μοριακή στιβάδα (7,14 + 1,50 έναντι 0,19 + 0,16 x 106 μm3/mm3 

και την στιβάδα των κοκκιοκυττάρων (6,47 + 0,36 έναντι 0,42 + 0,24 x 106 

μm3/mm3) για τους εγκεφάλους των ατόμων με αυτισμό σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου, αντίστοιχα. Τα αιμοφόρα αγγεία που ήταν θετικά στη βιμεντίνη, 

μετρήθηκαν με στερεομετρία σε 5 δείγματα εγκεφάλων ατόμων με αυτισμό και σε 6 

δείγματα εγκεφάλων της ομάδας ελέγχου, από την σύγκριση των οποίων δεν 

προέκυψε σημαντική διαφορά. 

 

Εικόνα 32. Azmitia et al. (2016): Σήμανση ενδοθηλιακών κυττάρων στα αιμοφόρα αγγεία του 

εγκεφάλου ενός παιδιού με αυτισμό, ηλικίας 8,5 ετών (Α και Β). Η σήμανση με UEA1, έδειξε τα 

σώματα των ενδοθηλιακών κυττάρων στην εξωτερική επιφάνεια του αυλού όλων των αιμοφόρων 

αγγείων. Η UEA1 είναι λεκτίνη, η οποία μπορεί και στιγματίζει (σημαίνει) τα ενδοθηλιακά κύτταρα. 

Δεν υπήρξε αντιδραστικότητα (cross reactivity) με περικύτταρα ή νευρογλοιακά κύτταρα (C και D). Η 

σήμανση με CD34, ανέδειξε τα σώματα των ενδοθηλιακών κυττάρων και τις αποφύσεις τους στην 

εξωτερική επιφάνεια του αυλού των αιμοφόρων αγγείων. Η CD34 είναι μια διαμεμβρανική 



γλυκοπρωτεϊνη η οποία σχετίζεται με την προσκόλληση μεταξύ κυττάρων και εκφράζεται στα 

αντιγόνα των αιμοποιητικών προγονικών κυττάρων που συναντώνται στον μυελό των οστών και στα 

αναπτυσσόμενα αιμοφόρα αγγεία διαφόρων οργάνων. Κλίμακα: 50 μm. για τα A και C και 30 μm. για  

τα B και D. 

 

 

Εικόνα 33. Azmitia et al. (2016). Έγινε ηλικιακή σύγκριση με CD34 ανοσοαντίδραση ανάμεσα σε 

εγκεφάλους ατόμων με αυτισμό και εγκεφάλους ομάδας ελέγχου. Κύτταρα θετικά στην CD34 

εμφανίστηκαν στον ανώτερο κροταφικό φλοιό των παιδιών με αυτισμό, ηλικίας 2.8, 8.5, 14.4 και 20.8 

ετών και σε εγκεφάλους της ομάδας ελέγχου, ηλικίας 2.1, 8.6, 13.7 και 20.5 ετών αντίστοιχα. 

Κλίμακα: 50 μm. 

 

Από την παραπάνω μελέτη γίνεται σαφές ότι η αγγειογένεση επιμένει στα παιδιά 

και τους εφήβους με αυτισμό, ακόμη και πολύ μετά την φυσιολογική παύση της 

αγγειογένεσης στα άτομα τυπικής ανάπτυξης. Οι μη αγγειογενετικοί παράγοντες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την σήμανση των αγγείων (UEA-1, CD146, α-SMA και 

βιμεντίνη) ήταν παρόμοιοι τόσο στα δείγματα των ατόμων με αυτισμό όσο και στα 

δείγματα της ομάδας ελέγχου, σε αντίθεση με τους αγγειογενετικούς παράγοντες 

(νεστίνη και CD34) που βρέθηκαν σε υψηλά επίπεδα στα δείγματα των ατόμων με 

αυτισμό, ενώ στα δείγματα της ομάδας ελέγχου ήταν σχεδόν απόντες. Από τους 

παραπάνω παράγοντες, με τα περικύτταρα που ήταν θετικά στη νεστίνη και τα 

ενδοθηλιακά κύτταρα που ήταν θετικά στον CD-34 ανιχνεύθηκε η αγγειογένεση, η 

οποία ήταν αυξημένη στα δείγματα των ατόμων με αυτισμό. Η σήμανση των 

περικυττάρων στον εγκέφαλο των ατόμων με αυτισμό, συμφωνεί με τις μελέτες που 

δείχνουν αγγειογένεση μέσω διχασμού στα τριχοειδή αγγεία ενηλίκων ποντικών, 

όπου τα περικύτταρα πολλαπλασιάζονται, αλλά όχι τα ενδοθηλιακά κύτταρα. Τα 

περικύτταρα συμμετέχουν σε δiάφορα στάδια της αγγειογένεσης, περιλαμβανομένης 

της έναρξης, της επέκτασης και της ωρίμανσης των αιμοφόρων αγγείων. Στον 
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εγκέφαλο, μετά την γέννηση, συμβαίνει αναδιοργάνωση των αιμοφόρων αγγείων με 

τον ελάχιστο πολλαπλασιασμό  ενδοθηλιακών κυττάρων, με μια διαδικασία που 

ονομάζεται αγγειογένεση μέσω διχασμού (εγκολεασμός) [splitting (intussusceptive) 

angiogenesis), η οποία κατευθύνεται από πολλαπλασιαστικά περικύτταρα. Η 

αγγειογένεση μέσω διχασμού συμβάλλει στην νευρωνική αναδιοργάνωση και 

χρησιμοποιεί την αρχική βασική μεμβράνη έτσι ώστε να υπάρχει μικρή διάρρηξη του 

αιματοεγκεφαλικού φραγμού, όπως και στην περίπτωση της αγγειογένεσης μέσω 

βλάστησης (sprouting angiogenesis). 

Από την παραπάνω έρευνα, εμφανίστηκαν ενδείξεις για την αναδιοργάνωση των 

αιμοφόρων αγγείων στον εγκέφαλο, με αγγειογένεση μέσω διχασμού στις περιοχές 

του ανώτερου κροταφικού φλοιού, του ατρακτοειδούς φλοιού (fusiform cortex), του 

εγκεφαλικού στελέχους και της παρεγκεφαλίδας των ατόμων με αυτισμό.  

Ένα από τα ερωτήματα που αφορούν τον αυτισμό, είναι και με ποιόν τρόπο ένα 

και μόνο νευρωνικό σύστημα μπορεί να μεταδώσει νευροπαθολογία σε ολόκληρο τον 

εγκέφαλο. Παθολογικές αλλαγές έχουν αναγνωριστεί σχεδόν σε ολόκληρο τον 

εγκέφαλο που εξετάζεται: από το εγκεφαλικό στέλεχος μέχρι τον φλοιό. Το αγγειακό 

σύστημα έχει την ικανότητα να φτάσει σε ολόκληρο το κεντρικό νευρικό σύστημα 

και παρέχει περικύτταρα και ενδοθηλιακά κύτταρα ως νέους κυτταρικούς στόχους, οι 

οποίοι τυπικά δεν εξετάζονται στον αυτισμό. 

Από τα άτομα με αυτισμό, των οποίων τους εγκεφάλους χρησιμοποίησαν οι 

ερευνητές μετά τον θάνατό τους για την μελέτη στην οποία αναφερόμαστε, πολλοί 

έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή και πέθαναν από επιπλοκές που σχετίζονταν με τον 

αυτισμό. Δύο πιθανές αιτίες αγγειογένεσης (οι κρίσεις και τα φάρμακα σεροτονίνης), 

εγείρουν ερωτήματα, καθώς μπορεί να εμπλέκονται στην ερμηνεία των ευρημάτων 

της μελέτης αυτής. Κατ’ αρχήν, η αύξηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας μπορεί 

να ευθύνεται για την αγγειογένεση. Το 60% των δωρητών εγκεφάλων με αυτισμό 

στην μελέτη αυτή είχαν ιστορικό κρίσεων, αν και, μόνο οι δύο από τους δωρητές 

έπαιρναν φαρμακευτική αγωγή για την αντιμετώπισή τους. Η παρουσία κρίσεων στα 

δείγματα που πάρθηκαν, είναι υψηλότερη από αυτή που συναντάται στον γενικό 

πληθυσμό των ατόμων με αυτισμό, όπου μόνο το 20-46% των ατόμων με αυτισμό 

έχουν ιστορικό κρίσεων. Παρ’ όλ’ αυτά, το ποσοστό της ανώμαλης δραστηριότητας 

του εγκεφαλικού φλοιού είναι μεγαλύτερο όταν γίνονται απ’ ευθείας μετρήσεις στα 

άτομα με αυτισμό, ποσοστό το οποίο ανεβαίνει στο 67-70%. Το ποσοστό αυτό 

φαίνεται να σχετίζεται με την προώθηση της αγγειογένεσης μέσω διχασμού. 



Επιπλέον, πολλά παιδιά με αυτισμό παίρνουν φαρμακευτική αγωγή για να διεγείρουν 

το σύστημα σεροτονίνης με αντικαταθλιπτικά και αντιψυχωτικά φάρμακα.  Τα 

φάρμακα που αυξάνουν τα επίπεδα σεροτονίνης προκαλούν την αγγειογένεση, κάτι 

που μπορεί να εξηγεί τα ευρήματα την υπεροχή της αγγειογένεσης μέσω διχασμού τα 

δείγματα της μελέτης αυτής. 

Η συνεχής αγγειογένεση μπορεί να συμβάλλει σε παρατεταμένη 

νευροευπλαστότητα στους εγκεφάλους των ατόμων με αυτισμό, και οι ερευνητές 

αυτοί προτείνουν ότι η συνεχής αγγειογένεση είναι ένα απαραίτητο στοιχείο για την 

διατήρηση της αυξημένης νευρωνικής δραστηριότητας που αναφέρεται στα άτομα 

που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού. Πολλοί βιολογικοί και λειτουργικοί δείκτες 

είναι αυξημένοι στον αυτισμό, περιλαμβανομένου και του εγκεφαλικού μεταβολικού 

ρυθμού, η τοπική σύγχρονη ηλεκτρική δραστηριότητα, η ευαισθησία στους ήχους, η 

δραστηριότητα του φλοιού του εγκεφάλου όταν τα κέντρα απενεργοποίησης είναι σε 

αδράνεια, η χαμηλού επιπέδου οπτικοχωρική επεξεργασία, η οπτικο-απτική 

αλληλεπίδραση, η προσοχή σε χαμηλού επιπέδου αντιληπτικές πληροφορίες και 

υπερσυνδεδεμένα πλεονάζοντα φλοιϊκά δίκτυα. Από την παραπάνω μελέτη μπορεί να 

προταθεί ότι η συνεχής αναδιαρρύθμιση της μικροκυκλοφορίας, επιτρέπει σε 

πλεονάζουσες συντομότερες και τοπικές συνδέσεις να διατηρηθούν, αποτρέποντας 

έτσι την ανάπτυξη μακρύτερων και περιπλοκότερων εγκεφαλικών συνδέσεων  που 

απαιτούνται για την γλώσσα και την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η χρήση 

αντιαγγειογενετικών φαρμάκων, ενδεχομένως να παρέχει μια νέα στρατηγική 

αντιμετώπισης για την μείωση της εγκεφαλικής δραστηριότητας στα άτομα με 

αυτισμό, με την καταστολή της αγγειακής πλαστικότητας. 

Στη συνέχεια ακολουθούν τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν την 

αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου στο σύνδρομο Down. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο 

3.1.ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN  (ΤΡΙΣΩΜΙΑ 21) 

Το σύνδρομο Down προκύπτει από την αύξηση κατά ένα χρωμόσωμα στο 21ο ζεύγος 

χρωμοσωμάτων του ανθρώπινου γονιδιώματος, το οποίο προκύπτει από ατελή 

διαχωρισμό του, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται τρία χρωμοσώματα 21 

(τρισωμία) αντί για δύο. Έτσι, στα 23 ζεύγη χρωμοσωμάτων, προστίθεται ένα 

παραπάνω και αντί για 46, το σύνολο των χρωμοσωμάτων είναι 47. 
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Η τρισωμία αφορά είτε σε ολόκληρο το χρωμόσωμα, είτε σε μια κρίσιμη περιοχή του, 

συγκεκριμένα στην περιοχή Xp11.23 του φυλετικού χρωμοσώματος Χ και στην 

περιοχή 21q22.3 του χρωμοσώματος 21. Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει στην 

πλειοψηφία των περιπτώσεων, με εξαίρεση ένα 4% του πληθυσμού των ατόμων με 

σύνδρομο Down, όπου το επιπλέον χρωμόσωμα του 21ου ζεύγους σπάει και 

προσκολλάται σε ένα άλλο χρωμόσωμα. 

Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν δυσμορφίες στα χέρια, το πρόσωπο, συγγενείς 

καρδιοπάθειες (περίπου το 40% των ατόμων με το σύνδρομο), ανοσοανεπάρκεια και 

μέτρια ως βαριά νοητική καθυστέρηση. Έχουν σχετικά μικρό προσδόκιμο ζωής 

(περίπου 55 χρόνια), αλλά εμφανίζουν σχετικά νωρίς νευροεκφυλιστικές ασθένειες, 

όπως το Alzheimer. Λόγω της νοητικής τους καθυστέρησης, κάποια άτομα με 

σύνδρομο Down δεν αυτονομούνται ποτέ. Τα περισσότερα άτομα όμως είναι 

λειτουργικά, μπορούν να εκπαιδευτούν, να εργαστούν και να ζήσουν αυτόνομα ή με 

επίβλεψη (Τριάρχου, 2006, σ. 225).  

Η αναλογία στον γενικό πληθυσμό είναι 1: 650-1:1000 και οι πιθανότητες αυξάνονται 

με την αύξηση της ηλικίας της μητέρας. Έχουν 10 εώς 20 φορές περισσότερες 

πιθανότητες (σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό) να εμφανίσουν λεμφοβλαστική και 

οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία και 200 έως 400 φορές περισσότερες πιθανότητες να 

εμφανίσουν οξεία μεγακαρυωτική λευχαιμία, ενώ εμφανίζουν σε πολύ μικρότερη 

ηλικία την συμπτωματολογία της νόσου Alzheimer σε σχέση με άτομα χωρίς το 

σύνδρομο που εμφανίζουν τη νόσο (ό.π. σ. 226).  

Σε ότι αφορά την γλωσσική και οπτικοχωρική ικανότητα, την προσοχή και τη μνήμη, 

τα νεαρότερα άτομα με σύνδρομο Down εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις σε σχέση 

με τα μεγαλύτερα άτομα (άνω των 48 ετών) με το σύνδρομο. Αυτή η μείωση στις 

γνωστικές και μνημονικές λειτουργίες των ατόμων με σύνδρομο Down, συμβαίνει σε 

δύο στάδια:  

 «αρχικά υπάρχει μια ελάττωση της γνωστικής απόδοσης σε συνήθεις 

νευροψυχολογικές δοκιμασίες, και αυτό πιθανώς να αντανακλά τις πτωχότερες 

ικανότητες επεξεργασίας των ατόμων αυτών. Κατά τη δεύτερη φάση, υπάρχει 

επιπρόσθετη απώλεια υπερμεμαθημένων (overlearned) συμπεριφορών που οδηγεί 

σε έκπτωση κοινωνικών, απασχολησιακών και προσαρμοστικών ικανοτήτων και 

τη χαρακτηριστική άνοια, παράλληλα με την επιτάχυνση των νευρωνικών 



απωλειών και τη συγκέντρωση νευροϊνιδωδών κόμβων και μερικές φορές με 

περαιτέρω συγκέντρωση πλακών αμυλοειδούς». (ό.π, σ. 227)  

Για την συμπτωματολογία της νόσου Alzheimer παραπέμπουμε παραπάνω. Σε 

γενικές γραμμές, η νόσος Alzheimer και το σύνδρομο Down εμφανίζουν πολλές 

ομοιότητες.   

Oι πλάκες αμυλοειδούς και οι νευροϊνώδεις κόμβοι της νόσου, είναι ένα 

χαρακτηριστικό που τυπικά παρατηρείται στα άτομα με σύνδρομο Down μετά το 40ο 

έτος της ηλικίας τους, με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου περίπου μία 

δεκαετία μετά. Άτομα με σύνδρομο Down αναπτύσσουν άνοια σε ηλικίες ανάμεσα 

στα 40-49 έτη και το ποσοστό φτάνει το 77% στις ηλικίες ανάμεσα στα 60-69 έτη 

κατά μέσο όρο (Head, Phelan, Doran, Kim κ.α., 2017). Ιστολογικά τόσο οι κόμβοι 

όσο και οι πλάκες και το β-αμυλοειδές που εναποτίθεται σε αυτές είναι ίδια με αυτά 

της νόσου Alzheimer και παρουσιάζονται στις ίδιες ανατομικές περιοχές (κυρίως 

στον ενδορινικό φλοιό, τον ιππόκαμπο, την αμυγδαλή, τις νεοφλοιϊκές περιοχές και 

το βασικό πυρήνα του Meynert (Haberland, 2007, σ. 86. Τριάρχου, 2006, σ. 231), ενώ 

διαταράσσονται με παρόμοιο τρόπο τα επίπεδα σωματοστατίνης, το νοραδρενεργικό 

και το χολινεργικό σύστημα, με αποτέλεσμα την απώλεια νευρώνων στον πυρήνα 

Meynert και τον υπομέλανα τόπο. Παρόλα αυτά η άνοια στα άτομα με σύνδρομο 

Down, κάνει την εμφάνισή της μετά το 50ο και το 60ο έτος της ηλικίας, εύρημα που 

συμφωνεί με το φαινόμενο στα άτομα με Alzheimer χωρίς σύνδρομο Down, να έχει 

προηγηθεί καιρό η απώλεια αγγείων και νευρώνων του εγκεφάλου πριν την εμφάνιση 

της άνοιας (Maksimovich, 2013; De La Torre, 2006). Στα άτομα με σύνδρομο Down, 

άνω των 40 ετών, εκτός από την ατροφία του φλοιού του εγκεφάλου και της φαιάς 

ουσίας παρουσιάζεται αύξηση του όγκου του εγκεφαλονωτιαίου υγρού και της τρίτης 

κοιλίας του εγκεφάλου, αυξημένος αριθμός νευροϊνιδιακών κόμβων και μείωση των 

πυραμιδοειδών κυττάρων σε σχέση με άτομα με το σύνδρομο, τα οποία όμως δεν 

είχαν παρουσιάσει άνοια. 

Η νοητική καθυστέρηση ωστόσο των νεαρότερων ατόμων με σύνδρομο Down, δεν 

σχετίζεται με την ατροφία του εγκεφάλου που οφείλεται στη νόσο Alzheimer, γι’ 

αυτό και γίνεται διάκριση ανάμεσα στην άνοια και την νοητική καθυστέρηση. 

Όπως και στην περίπτωση της νόσου Alzheimer, υπάρχει σαφής συμβολή του 

αγγειακού συστήματος στην νοητική καθυστέρηση και την άνοια στα άτομα με DS. 

Η παρουσία αγγειοεγκεφαλικής παθολογίας στα άτομα με SD, πιθανόν να είναι μια 
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σημαντική συννοσηρότητα, η οποία επιταχύνει την έναρξη της άνοιας και οδηγεί 

στην γρηγορότερη εξέλιξη της νόσου (AD). 

Σε συγκριτική μελέτη που έκαναν οι Head, Phelan, Doran, Kim κ.α. το 2017, 

ανάμεσα σε άτομα με σύνδρομο Down και άτομα με τη νόσο Alzheimer, βρέθηκαν τα 

εξής: 

Παρατηρείται συχνά αθηροσκλήρωση και αρτηριοσκλήρυνση στα άτομα με AD 

και λιγότερο στα άτομα με SD και ομάδες ελέγχου. Αντιθέτως, εμφανίζεται 

εγκεφαλική αμυλοειδής αγγειοπάθεια (cerebral amyloid angiopathy) πιο συχνά στα 

άτομα με DS. Συγκεκριμένα, τα άτομα με σύνδρομο Down  έχουν 1,21 φορές 

περισσότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν εγκεφαλική αμυλοειδή αγγειοπάθεια σε 

σχέση με τα άτομα με Alzheimer και 4,6 φορές περισσότερες πιθανότητες, σε σχέση 

με τα άτομα της ομάδας ελέγχου. Σε ό,τι αφορά την σοβαρότητα της εμφάνισης της 

νόσου, η πιθανότητα βαριάς μορφής της εγκεφαλικής αμυλοειδούς αγγειοπάθειας στα 

άτομα με σύνδρομο Down είναι περίπου τριπλάσια της εμφάνισης αντίστοιχης 

σοβαρότητας της  νόσου στα άτομα με Alzheimer. Αντιθέτως, η αρτηριοσκλήρυνση 

δεν εμφανίζεται στα άτομα με σύνδρομο Down, ενώ δεν υπήρχαν σημαντικές 

διαφορές ανάμεσα στα άτομα με DS και στα άτομα της ομάδας ελέγχου. Η δε 

αθηροσκλήρωση ήταν πολύ λιγότερο σοβαρή στα άτομα με σύνδρομο Down σε 

σχέση με άτομα με τη νόσο Alzheimer. Σε σχέση με την ηλικία, τα νεαρότερα άτομα 

της έρευνας από την ομάδα ελέγχου δεν εμφάνισαν εγκεφαλική αμυλοειδή 

αγγειοπάθεια ή αθηροσκλήρωση, ενώ μόνο ένα άτομο εμφάνισε ήπια 

αρτηριοσκλήρυνση. Αντιθέτως, στα νεαρότερα άτομα της ομάδας με τη νόσο 

Alzheimer, ένα άτομο εμφάνισε ήπια αθηροσκλήρωση, ένα ήπια αρτηριοσκλήρυνση 

και περίπου τα μισά άτομα εμφάνισαν εγκεφαλική αμυλοειδή αγγειοπάθεια. 

Συγκεκριμένα, εγκεφαλική αμυλοειδή αγγειοπάθεια εμφάνισε το 87,1% της ομάδας 

με σύνδρομο Down (31 συνολικά άτομα, εκ των οποίων 16 ήταν άνδρες και 15 

γυναίκες), το 18,9% της ομάδας ελέγχου (συνολικά 37 άτομα εκ των οποίων τα 22 

άνδρες και 15 γυναίκες) και το 72,2% της ομάδας με νόσο Alzheimer (συνολικά 79 

άτομα εκ των οποίων οι 39 άνδρες και οι 40 γυναίκες). Η παρουσία εγκεφαλικής 

αμυλοειδούς αγγειοπάθειας στο 87,1% της ομάδας με σύνδρομο Down είναι υψηλή 

σε σχέση με την ομάδα των ατόμων με τη νόσο Alzheimer και την ομάδα ελέγχου, 

αρκετή ώστε να υποτεθεί ότι ο τύπος αυτός αγγειοπάθειας μπορεί να είναι μια 

παθολογία αποφασιστικής σημασίας των αγγείων, η οποία σχετίζεται με την ηλικία. 

Ο συγκεκριμένος τύπος αγγειοπάθειας εμφανίστηκε στο 31% ομάδας με σύνδρομο 



Down τα οποία είχαν νοητική καθυστέρηση. Αντίστοιχα, η εγκεφαλική αμυλοειδής 

αγγειοπάθεια παρατηρήθηκε και σε άτομα με τη νόσο Alzheimer, στα οποία η νόσος 

ξεκίνησε νωρίς. Η αθηροσκλήρωση και η αρτηριοσκλήρυνση στα άτομα της έρευνας 

με σύνδρομο Down δεν ήταν συνηθισμένη, κάτι που μπορεί να οφείλεται στο νεαρό 

της ηλικίας τους (50-59 ετών). Σε άλλη έρευνα με μεγαλύτερης ηλικίας άτομα, τα 

οποία δεν εμφάνιζαν άνοια ή παθολογία Alzheimer, το 77,6% είχε 

αρτηριοσκλήρυνση και το 82,9% είχε αθηροσκλήρωση (συνολικά 140 άτομα, με 

μέση ηλικία 83,5 έτη).  

Η συνεισφορά της παθολογίας της εγκεφαλικής αμυλοειδούς αγγειοπάθειας στην 

ανάπτυξη της νευροπαθολογίας στη νόσο Alzheimer ή/και την άνοια, αναγνωρίζεται 

ολοένα ως κριτικής σημασίας. Στο σύνδρομο Down, η ύπαρξη της αμυλοειδούς 

αγγειοπάθειας, μπορεί να οδηγήσει σε δυσλειτουργία των αγγείων, 

περιλαμβανομένων της διαστολής και συστολής των αγγείων καθώς επίσης και σε 

μείωση της γνωστικής ικανότητας. Μπορεί επίσης να προκαλέσει διάρρηξη στον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό και μικροαιμορραγίες, προκαλώντας έτσι την έναρξη της 

άνοιας σε άτομα με σύνδρομο Down, σε νεαρότερη ηλικία, αν και στα άτομα DS με 

αμυλοειδή αγγειοπάθεια, φαίνεται να υπάρχει λιγότερη ενδοεγκεφαλική αιμορραγία, 

πιθανόν γιατί υπάρχουν προστατευτικοί μηχανισμοί στα άτομα αυτά. O Weller (όπως 

αναφέρεται στους Head, Phelan, Doran, Kim κ.α., 2017) προτείνει ότι η αμυλοειδής 

αγγειοπάθεια μπορεί να επηρεάσει το θεραπευτικό αποτέλεσμα και να προδιαθέσει τα 

άτομα σε αγγειογενετικό οίδημα και αιμορραγικές επιπλοκές λόγω της μειωμένης 

απομάκρυνσης του Αβ που σχετίζεται με τα προσβεβλημένα αγγεία. Πειραματικά 

δεδομένα της ίδιας ομάδας δείχνουν ότι η περιαρτηριακή λεμφική αποχέτευση 

παρουσιάζει βλάβη με την πάροδο της ηλικίας και την εγκεφαλική αμυλοειδή 

αγγειοπάθεια. Αντίστοιχα, γίνεται αναφορά ότι η υψηλή συγκέντρωση Αβ1-40 είναι 

αυτή που πιθανόν μεταβάλλει τις λειτουργίες του ενδοθηλίου και ο κίνδυνος, άτομα 

με DS να παρουσιάσουν άνοια αυξάνεται, όσο μειώνονται τα επίπεδα της Αβ1-42 και 

αυξάνονται τα επίπεδα της Αβ1-40. Συνεπώς, φαίνεται ότι  οι Αβ 40-42  είναι 

σημαντικοί δείκτες του σχηματισμού αμυλοειδούς στα αγγεία, και αυτός είναι ο 

λόγος που οι εν λόγω ερευνητές προτείνουν ως μέτρο πρόληψης της εμφάνισης 

άνοιας στα άτομα με σύνδρομο Down, την αντιμετώπιση της παθολογίας της 

εγκεφαλικής αμυλοειδούς αγγειοπάθειας, όπως γίνεται (με κλινικές δοκιμές προς το 

παρόν) με την φαρμακευτική αγωγή που δίνεται στα άτομα με νόσο Alzheimer, 

καθώς πιθανόν η αγωγή αυτή να αφορά και τον πληθυσμό των ατόμων με σύνδρομο 

Down.  
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Καθώς λίγα είναι γνωστά για την πλακουντική και εμβρυική ανάπτυξη του 

συνδρόμου Down, οι Tranquilli, Bezzeccheri, Scagnoli, Mazzanti και Garzetti (2003), 

πραγματοποίησαν έρευνα στην οποία μελετήθηκε η επίδραση του υποξειδίου του 

αζώτου (ΝΟ) και του αγγειακού ενδοθηλιακού αυξητικού παράγοντα (Vascular 

Endothelial Growth Factor/VEGF) που υπάρχουν στο αμνιακό υγρό φυσιολογικών 

κυήσεων και κυήσεων με επιπλοκές συνδρόμου Down κατά το δεύτερο τρίμηνο 

κύησης, καθώς επίσης και τον ρόλο του υποξειδίου του αζώτου (ΝΟ) στον 

νευροεκφυλισμό του εγκεφάλου των ατόμων με το σύνδρομο.  

Σύμφωνα με τους παραπάνω ερευνητές, στον πλακούντα των κυήσεων που έχουν 

επηρεαστεί από την τρισωμία 21, υπάρχει ελάττωμα ή καθυστέρηση στον 

σχηματισμό της συγκυτιοτροφοβλάστης και αύξηση στην παραγωγή συγκεκριμένων 

ορμονών που σχετίζονται με την κύηση, ενώ αναφέρουν ότι εμφανίζονται ακόμη 

τροφοβλαστική υποπλασία και υποαγγείωση. 

H συγκυτιοτροφοβλάστη, τα κύτταρα δηλαδή από τα οποία σχηματίζεται ο 

πλακούντας, εμπλέκεται στην ανταλλαγή ουσιών μεταξύ μητέρας και εμβρύου και 

την έκκριση συγκεκριμένων ορμονών κατά την κύηση. Σχηματίζεται με σύντηξη 

μονοπύρηνων κυτταροτροφοβλαστικών κυττάρων. Τελικά η συγκυτιοτροφοβλάστη 

θα αποτελέσει την εξωτερική  στιβάδα και η κυτταροτροφοβλάστη την εσωτερική 

στιβάδα της τροφοβλάστης (πλακούντα δηλαδή και υμένων) (Ιατράκης, 2015, σ. 20-

21).  

Η κυτταροτροφοβλάστη προσδένει το έμβρυο στην μήτρα και δημιουργεί αγγεία 

μεγάλης διαμέτρου και μικρής αντίστασης, που μεταφέρουν αίμα στις χοριακές 

λάχνες που πλέουν και αποτελούν το σημείο σύνδεσης μητέρας - εμβρύου. 

Μακροσκοπικές και ιστολογικές παρατηρήσεις που έγιναν σε πλακούντες κυήσεων 

με τρισωμία 21, εμφάνισαν καθυστερημένη ωρίμανση χοριακών λαχνών, 

συγκυτιοτροφοβλαστική υποπλασία με ανθεκτική στιβάδα κυτταροστροφοβλάστης 

κατά τη διάρκεια του 3ου τριμήνου. 

Επίσης, αναφέρουν τον σημαντικό ρόλο των αυξητικών παραγόντων, όπως ο 

VEGF, στην φυσιολογική αγγειογένεση καθώς και την πίεση που ασκεί το οξυγόνο 

στα εμβρυοπλακουντικά αγγεία  Ο VEGF είναι ο πιο κοινός μεσολαβητής της 

αγγειογένεσης και είναι μοναδικός καθώς δύο υποδοχείς της τυροσίνης κινάσης 

εκφράζονται μόνο στα ενδοθηλιακά κύτταρα και κατ’ εξαίρεση στα ανθρώπινα 

τροφοβλαστικά κύτταρα και είναι παρόντες στον πλακουντικό ιστό κατά 1ο τρίμηνο 

κύησης. Ο VEGF αναγνωρίζεται ως ειδικό μιτογόνο ενδοθηλιακών κυττάρων που 



προκαλεί αγγειογένεση. Κατά την διεισδυτική φάση της αγγειογένεσης, o VEGF 

αυξάνει την αγγειακή διαπερατότητα, λούζοντας το αγγειογενετικό δίκτυο με 

παράγοντες της εξωκυττάριας θεμέλιας ουσίας και παράγοντες που ρυθμίζουν την 

αύξηση των κυττάρων. Το μονοξείδιο του αζώτου από την άλλη, φαίνεται ότι 

αναμειγνύεται στην ρύθμιση της αγγειογένεσης, καθώς παίζει άμεσο ρόλο στον 

μηχανισμό δράσης της VEGF και σε περιπτώσεις ισχαιμίας, αυτοί οι δύο παράγοντες 

φαίνεται να επιτελούν κοινή εργασία, ενώ in vitro η συνθάση ΝΟ αναστέλλει την 

αγγειοδιαστολική επίδραση της VEGF. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ανισορροπία 

στην παραγωγή ΝΟ ή/και VEGF στην πρώτη φάση της κύησης, μπορεί να 

προκαλέσει τροποποίηση στην ανάπτυξη του πλακούντα και την λειτουργία του. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αυτής έδειξαν σημαντική αύξηση ΝΟ (8,74 ±3,19 μg/mg) 

και σημαντική μείωση του VEGF (186,01±74,86 pg/ml) στις εγκυμοσύνες με 

τρισωμία 21, σε σχέση με υγιείς εγκυμοσύνες, όπου η υπερπαραγωγή ΝΟ πιθανόν να 

συμβάλλει στην προγραμματισμένο ή παθολογικό κυτταρικό θάνατο, μια διαδικασία 

που εμφανίζεται σε πολλές νευροεκφυλιστικές ασθένειες. 

Από τα στοιχεία αυτά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η δυσλειτουργική 

αγγειογένεση στα έμβρυα που εμφανίζουν το σύνδρομο, πιθανόν να επηρεάζει 

αρνητικά τη νευρωνογένεση κατά την διαμόρφωση και ανάπτυξη του εγκεφάλου, 

δηλαδή να προκαλεί βλάβη στα νευρωνικά δίκτυα και τις συνδέσεις μεταξύ 

νευρώνων, καθώς σχηματίζονται οι διάφορες εγκεφαλικές δομές και μάλιστα κατά 

τέτοιον τρόπο, ώστε να αιτιολογείται η μειωμένη αντιληπτική, μνημονική και 

γνωστική ικανότητα των παιδιών που γεννιούνται με το σύνδρομο Down. Αν και, 

όπως ειπώθηκε παραπάνω, πρέπει να διαχωρίσουμε την νοητική καθυστέρηση στα 

άτομα με σύνδρομο Down από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν όταν 

πρωτοεμφανίζεται η νόσος Alzheimer, ωστόσο θα έπρεπε να διερευνηθεί περεταίρω, 

κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα εμπλοκής του αγγειακού συστήματος στον εγκέφαλο 

των ατόμων που γεννιούνται με το σύνδρομο, να είναι και η αιτιολογία που η νόσος 

Alzheimer εκδηλώνεται πολύ νωρίτερα στην ζωή τους, σε σχέση με τα άτομα χωρίς 

το σύνδρομο.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο 

4.1.ΣΥΝΔΡΟΜΟ PRADER WILLI ή PRADER LABHART WILLI 

Πρόκειται για γονιδιακό σύνδρομο που προκαλείται από την εξάλειψη ή την 

διάσπαση γονιδίου ή γονιδίων στο εγγύς μακρύ σκέλος του πατρικού χρωμοσώματος 

Hsa15 (συγκεκριμένα τα γονίδια 15q11.2-q13)  ή από μητρική μονογονική δισωμία 

Hsa15, επειδή τα γονίδια του μητρικού χρωμοσώματος παραμένουν αδρανή κατά την 

αποτύπωση (Cassidy, 1997. Τριάρχου, 2006, σ. 87. Cassidy, Schwartz, Miller & 

Driscoll, 2012), όπου αποτύπωση (imprinting) είναι το φαινόμενο της έκφρασης ενός 

γονιδίου, ανάλογα με το αν προέρχεται από τον πατέρα ή την μητέρα. Το γονίδιο 

αυτό μπορεί να παραμένει αδρανές, με αποτέλεσμα να εκφράζεται αποκλειστικά το 

αλληλόμορφό του12 που προέρχεται από τον άλλο γονέα. Πρόκειται ουσιαστικά για 

επιγενετική τροποποίηση που αλλάζει τον φαινότυπο ενός γονιδίου όχι όμως και την 

αλληλουχία των βάσεών του13.  

Σύμφωνα με τους Cassidy, Schwartz, Miller και Driscoll (2012) το Σύνδρομο 

Prader Willi εμφανίζεται με συχνότητα 1:10.000 – 1: 30.000, ενώ σύμφωνα με τον 

Τριάρχου (2006, σ. 88) η συχνότητα του συνδρόμου κυμαίνεται από 1:25.000 έως 

1:45.000. Χαρακτηρίζεται από ελαττωμένη εμβρυϊκή δραστηριότητα κατά την 

κύηση, δυσκολία στον θηλασμό κατά τη νεογνική ηλικία, συστηματική παχυσαρκία 

μετά τη νεογνική ηλικία, μυϊκή υποτονία, ήπια έως μέτρια νοητική καθυστέρηση σε 

ποσοστό μεγαλύτερο του 50% των περιπτώσεων και νοημοσύνη στα κατώτερα 

επίπεδα του φυσιολογικού, σε ποσοστό μικρότερο του 50% των περιπτώσεων, ενώ 

όλα τα άτομα εμφανίζουν κάποιου είδους γνωστική αναπηρία. Τα κινητικά ορόσημα 

και η ανάπτυξη του λόγου είναι καθυστερημένα, δυσκολεύονται να προσαρμοστούν 

σε αλλαγές της ρουτίνας τους, η συμπεριφορά τους χαρακτηρίζεται από πείσμα, 

ευερεθιστότητα, παρορμητικότητα και είναι χειριστικοί. Σε έρευνες που έγιναν, 

κάποιες συμπεριφορές των ατόμων αυτών μοιάζουν με συμπεριφορές ατόμων που 

βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια 

παρουσιάζουν υπογοναδισμό, ο οποίος εκφράζεται με υποπλασία των γεννητικών 

                                                           
12 Υγεία: Λεξιλόγιο Γενετικών όρων. https://www.hygeia.gr/leksilogio-genetikon-oron/ 

13 Παπαργύρη, Α. (2006). Γονιδιακή αποτύπωση και εφαρμογή στο Χ χρωμόσωμα. 

http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=332 

https://www.hygeia.gr/leksilogio-genetikon-oron/
http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=332


οργάνων, ατελή ανάπτυξη κατά την εφηβεία και υπογονιμότητα. Έχουν κοντό 

ανάστημα, πιθανόν λόγω έλλειψης αυξητικών ορμονών, δυσκολία στον ύπνο όπου 

εμφανίζουν άπνοια, παρουσιάζουν συχνά στραβισμό, σκωλίωση και διαβήτη, ο 

οποίος δικαιολογείται λόγω της παχυσαρκίας  (Cassidy, 1997. Τριάρχου, 2006, σ. 87-

122. Cassidy, Schwartz, Miller & Driscoll, 2012).   

Ειδικά σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή τους πορεία, εμφανίζουν καθυστέρηση 

στην κινητική τους ανάπτυξη, όπου χρειάζεται περίπου ο διπλός χρόνος για να 

φτάσουν σε αναπτυξιακά ορόσημα, σε σχέση πάντοτε με τον φυσιολογικό μέσο όρο 

(π.χ. μπορούν να καθίσουν σε ηλικία 12 μηνών και να περπατήσουν σε ηλικία 24 

μηνών). Τα γλωσσικά τους ορόσημα είναι επίσης καθυστερημένα και οι γνωστική 

τους αναπηρία είναι ιδιαίτερα εμφανής όταν τα παιδιά φτάνουν στη σχολική ηλικία. 

Ο δείκτης νοημοσύνης τους είναι στα επίπεδα της ήπιας νοητικής καθυστέρησης, 

όπου κυμαίνεται μεταξύ 60-70, με το 40% των περιπτώσεων να αγγίζει τα όρια της 

χαμηλής – φυσιολογικής νοημοσύνης και το 20% να εμφανίζει μέτρια νοητική 

αναπηρία. Σε γενικές γραμμές τα περισσότερα παιδιά με σύνδρομο Prader Willi 

παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στη μάθηση και χαμηλή ακαδημαϊκή επίδοση για 

τις νοητικές τους ικανότητες (Cassidy, Schwartz, Miller & Driscoll, 2012. Miller, 

Kranzler, Liu, Schmalfuss κ.α., 2006). Οι Gross-Tur, Landau, Benarroch, Wertman – 

Elad, και Shalev (2001) ωστόσο, αναφέρουν ότι ακόμα και αν ένα ποσοστό των 

ατόμων με PW εμφανίζεται να έχει φυσιολογικό IQ, η ακαδημαϊκή, 

νευροψυχολογική, κοινωνική και συμπεριφορική τους επίδοση είναι χαμηλή. 

Αδυνατούν να κινητοποιήσουν τις εκτελεστικές τους λειτουργίες κάνοντας χρήση της 

μνήμης τους ή οπτικοκινητικές και γραφοκινητικές ικανότητες για να λύσουν 

πολυεπίπεδα προβλήματα. Αναφέρουν επίσης την ύπαρξη συννοσηρότητας PW με 

διαταραχή ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ). Αξίζει, ωστόσο, 

να σημειώσουμε ότι παρόλο που κάποια άτομα με το συγκεκριμένο σύνδρομο έχουν 

σοβαρή καθυστέρηση στην ανάπτυξη του λόγου, η λεκτική τους ικανότητα είναι πολύ 

καλή, αν και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην άρθρωση (Cassidy, Schwartz, Miller 

& Driscoll, 2012). 

Ύστερα από νευροαπεικονιστική μελέτη, βρέθηκε ότι τα άτομα με σύνδρομο 

Prader Willi που εξετάστηκαν, εμφανίζουν διάφορες ανωμαλίες στον εγκέφαλο, όπως 

μεγάλες κοιλίες (το 100% των εξετασθέντων), μειωμένο όγκο εγκεφαλικού ιστού 

στον βρεγματικό και τον ινιακό λοβό (το 50% των εξετασθέντων), πολυμικρογυρία 

στην σχισμή του Sylvius (το 60%) και ατελές κλείσιμο της νήσου του Reil (το 65%). 

Σε άλλες έρευνες, τα άτομα εμφάνισαν βλάβες στη λευκή ουσία, μειωμένο ύψος 
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υπόφυσης και νευροραδιολογικές ανωμαλίες (Cassidy, Schwartz, Miller & Driscoll, 

2012). Είναι εντυπωσιακό, ωστόσο, το γεγονός ότι ενήλικα άτομα Prader Willi, τα 

οποία εντοπίστηκαν να έχουν βλάβες στη λευκή ουσία, σε μαγνητικές τομογραφίες 

που είχαν κάνει σε νεαρότερη ηλικία (περίπου 6-9 ετών) δεν υπάρχουν τέτοιες 

ενδείξεις. Πιθανόν η βλάβη να εξελίχθηκε εξ αιτίας ισχαιμίας, αγγειίτιδας ή 

απομυελίνωσης. Οι περιοχές της βλάβης στη λευκή ουσία, διαφέρουν από άτομο σε 

άτομο, όλες όμως ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή του κογχικο-μετωπιαίου φλοιού.  

Όσον αφορά την αϋπνία, πιθανόν να οφείλεται σε δυσλειτουργία του υποθαλάμου, 

στα χαμηλά επίπεδα ορεξίνης και υποκρετίνης στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και τα 

χαμηλά επίπεδα ακετυλοχολινεργικών νευρώνων στον καλυπτρικό πυρήνα των 

εγκεφαλικών σκελών και της γέφυρας (pedunculo-pontine tegmental nucleus) (ό.π), 

ενώ η άπνοια φέρεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην γνωστική ικανότητα και την 

συμπεριφορά, με πιο συνηθισμένη την εκτελεστική δυσλειτουργία, μειωμένη 

εργαζόμενη μνήμη, άγχος και υπερδραστηριότητα στα παιδιά (Miller, Kranzler, Liu, 

Schmalfuss κ.α., 2006).  

Αν και για τα άτομα με σύνδρομο Prader Willi έχουν γίνει έρευνες σχετικές με την 

ανατομία του εγκεφάλου, ελάχιστες αναφορές βρήκαμε για την εγκεφαλική 

αγγειοαρχιτεκτονική του.  

Οι Shapira, Lessing, He, James, Driscoll και Liu (όπως αναφέρονται στους Ogura, 

Fujii, Abe, Hosokai, Shinohara, Fukuda και Mori, 2013), ερεύνησαν το νευρολογικό 

υπόβαθρο της υπερφαγίας, το αίσθημα του κορεσμού και το σύστημα ανταμοιβής στα 

άτομα με σύνδρομο PW. Σύμφωνα με την έρευνά τους εμφανίζεται καθυστέρηση 

στην ελάττωση του ερεθίσματος στον υποθάλαμο, τον επικλινή πυρήνα και τον 

κογχικο-μετωπιαίο φλοιό, την ίδια στιγμή που αυξάνεται το ερέθισμα στον ραχιαίο 

έξω προμετωπιαίο φλοιό και τη νήσο του Reil. Σε άλλες έρευνες μελετήθηκε η 

ανταπόκριση των ατόμων με PW σε οπτικό ερέθισμα φαγητού: οι Dimitropoulos και 

Schultz και οι Holsen, Savage, Martin, Bruce, Lepping, Ko κ.α. (ό.π.), ανέφεραν 

αυξημένη δραστηριότητα στον υποθάλαμο και την αμυγδαλή, οι Hinton, Holland, 

Gelatly κ.α., οι Holsen, Zarcone, Brooks κ.α. και οι Holsen, Zarcone, Chambers κ.α.. 

(ό.π.) σε μετωπιαιο-μεταιχμιακές περιοχές όπως ο κογχικο-μετωπιαίος φλοιός και η 

αμυγδαλή, οι Miller, James, Holdstone κ.α. στον μέσο-κοιλιακό προμετωπιαίο φλοιό 

(ό.π.), οι Holsen, Zarcone, Brooks κ.α. και οι Holsen, Zarcone, Chambers κ.α. (ό.π.) 

στον μέσο προμετωπιαίο φλοιό και τη νήσο Reil. Οι παραπάνω μελέτες, οι οποίες 

είναι όλες νευροαπεικονιστικές, εικάζουν ότι υπάρχει εγκεφαλική βλάβη στις 



περιοχές που σχετίζονται με την αισθητηριακή πληροφόρηση για το φαγητό, την 

εκτίμηση του ατόμου σχετικά με το πόσο επιθυμεί το φαγητό και την επιλογή της 

κατάλληλης συμπεριφοράς, μια υπόθεση που συμφωνεί με μεταγενέστερη μελέτη, η 

οποία βρήκε μικρό όγκο φαιάς ουσίας στον κογχικο-μετωπιαίο φλοιό. Σε έρευνες που 

έγιναν τομογραφίες εκπομπής ποζιτρονίων σε παιδιά με σύνδρομο PW, φαίνεται 

αυξημένος ο μεταβολισμός της γλυκόζης στον κογχικο-μετωπιαίο φλοιό, στην μέση 

μετωπιαία έλικα (αμφίπλευρα), στην κάτω δεξιά μετωπιαία έλικα, στην αριστερή άνω 

μετωπιαία έλικα, στις έλικες του προσαγωγίου (αμφίπλευρα), τον δεξιό κροταφικό 

λοβό και το αριστερό άγκιστρο και μειωμένο μεταβολισμό της γλυκόζης στην άνω 

δεξιά κροταφική έλικα και τον αριστερό παρεγκεφαλιδικό σκώληκα (ό.π.). 

Σε άλλες έρευνες με τομογραφία H2O PET, βρέθηκε μειωμένη ροή αίματος τοπικά 

στον εγκέφαλο των ατόμων με PW και συγκεκριμένα στο πρόσθιο προσαγώγιο και 

τις άνω κροταφικές περιοχές, ενώ σε άλλη επιχειρήθηκε να γίνει συσχέτιση ανάμεσα 

στην συμπεριφορά των ατόμων με PW και την τοπική εγκεφαλική ροή αίματος, σε 

περιοχές του εγκεφάλου που υποαιματώνονταν. Υπάρχει θετική συσχέτιση της 

τοπικής εγκεφαλικής ροής αίματος στο πρόσθιο προσαγώγιο με τη βαθμολογία που 

πέτυχαν οι εξεταζόμενοι σε τεστ μέτρησης της συμπεριφοράς και αφορούσαν την 

δραστηριότητα, την κοινωνική συμπεριφορά και την προσοχή, ενώ αντίστοιχα 

υπάρχει αρνητική συσχέτιση με την επίδοση στα τεστ για την κατάθλιψη. Θετική 

συσχέτιση βρέθηκε επίσης ανάμεσα στην τοπική εγκεφαλική ροή αίματος στην άνω 

κροταφική έλικα και  την επίδοση των ατόμων αυτών στα τεστ κοινωνικής 

συμπεριφοράς και την προσοχή. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε θετική συσχέτιση δύο 

παραγόντων όταν και οι δύο παράγοντες αυξάνονται (όταν αυξάνεται δηλαδή ο ένας 

παράγοντας, αυξάνεται και ο άλλος) και αρνητική συσχέτιση όταν ο ένας παράγοντας 

αυξάνεται και ο άλλος μειώνεται. 

Αν και οι έρευνες αυτές αμφισβητήθηκαν λόγω της ηλικίας των συμμετεχόντων, η 

οποία διέφερε από έρευνα σε έρευνα (υπενθυμίζουμε ότι η ηλικία παίζει σημαντικό 

ρόλο στις τομογραφίες, εξ αιτίας της δραστικής μεταβολής στην εγκεφαλική ροή 

αίματος και τον μεταβολισμό κατά την παιδική ηλικία) (ό.π.), τα ευρήματα αυτά δεν 

παύουν να αποτελούν μια καλή ένδειξη για την συσχέτιση του αγγειακού συστήματος 

και της ροής του αίματος στον εγκέφαλο των ατόμων με PW και τις επιδόσεις τους 

(συμπεριφορικές και γνωστικές), που με την σειρά τους μας επιτρέπουν να κάνουμε 

υποθέσεις σχετικά με την αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου στο συγκεκριμένο 

σύνδρομο και τις επιπτώσεις που η ανώμαλη εγκεφαλική ροή αίματος παίζει τόσο 

στην συμπεριφορική όσο και στην γνωστική ικανότητα των ατόμων αυτών.  
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Στην έρευνα των Ogura, Fujii, Abe κ.α. (2013) βρέθηκε ότι τα άτομα με σύνδρομο 

PW είχαν σημαντικά μικρότερη τοπική ροή αίματος στον δεξιό θάλαμο, την αριστερή 

νήσο, τη γλωσσική έλικα (αμφίπλευρα) και τους σκώληκες της παρεγκεφαλίδας 

(αμφίπλευρα), σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Παρουσίασαν επίσης σημαντικά 

αυξημένη ροή αίματος, σε σχέση πάντοτε με την ομάδα ελέγχου, στην κάτω δεξιά 

μετωπιαία έλικα, την αριστερή μέση/κάτω μετωπιαία έλικα (πρόσθια και οπίσθια 

συστάδα) και τη γωνιώδη έλικα (αμφίπλευρα).  

Η υποαιμάτωση στις παραπάνω περιοχές εντοπίστηκε κυρίως κοντά στις έλικες 

και εκτεινόταν μέχρι την λευκή ουσία κάτω από τον εγκεφαλικό φλοιό. Αν 

αναλογιστούμε ότι ο εγκεφαλικός φλοιός εκτελεί τις ανώτερες αισθησιοκινητικές 

αλλά και τις ανώτερες πνευματικές λειτουργίες της αναστολής και της σκέψης, τότε 

έχουμε μια ισχυρή υπόθεση για τον ρόλο της αιμάτωσης του εγκεφάλου και της 

αγγειοαρχιτεκτονικής του στις γνωστικές μας λειτουργίες. 

Οι παραπάνω περιοχές σχετίζονται με τη συμπεριφορά στο σύνδρομο Prader -

Willi ως εξής: η αριστερή νήσος και ο δεξιός θάλαμος συνδέονται με τις πληροφορίες 

που αποκτά κάποιος και σχετίζονται με το φαγητό και το βασικό αίσθημα της πείνας, 

και στην παραπάνω μελέτη βρέθηκε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ τοπικής 

ροής αίματος και σοβαρότητας της τροφικής διαταραχής. Όσο πιο σοβαρή δηλαδή η 

διαταραχή τόσο μικρότερη η ροή αίματος στην περιοχή της νήσου Reil. Η νήσος Reil 

είναι σημαντική για την συνειδητή αναχαίτιση, έναν μηχανισμό που χρησιμεύει στην 

διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού. Επειδή η επίγνωση των φυσικών μας 

αισθήσεων διαμορφώνει και τα συναισθήματά μας, η αποτύπωση των σπλαγχνικών 

μας αισθήσεων μπορεί να καθοδηγήσει την συμπεριφορά μας. Για παράδειγμα, η 

επίγνωση ότι νιώθουμε φούσκωμα στο στομάχι, συμβάλλει σημαντικά στο να 

σταματήσουμε να τρώμε και ο κορεσμός έρχεται συντομότερα. Επίσης, αν και δεν 

υπάρχουν σαφείς αποδείξεις ότι η διατροφική διαταραχή οφείλεται σε δυσλειτουργία 

της νήσου, ωστόσο από καταγραφές fMRI φαίνεται να ενεργοποιούνται η αριστερή 

νήσος, ο κερκοφόρος πυρήνας και ο αριστερός ιππόκαμπος όσο διαρκεί η επιθυμία 

για φαγητό. Ακόμη, η νήσος θεωρείται ως πρωτοταγής γευστικός φλοιός και 

περιλαμβάνει τις γευστικές, οσφρητικές και σπλαγχνικές αισθητικές εισόδους που 

απαιτούνται για την αναπαράσταση και την αντίληψη της γεύσης, διαχωρίζει τις 

γεύσεις ανάλογα με την ηδονική τους αξία και στα υγιή άτομα ενεργοποιείται όταν 

βλέπουν εικόνες φαγητών που τους προκαλούν αποστροφή και αηδία.  



Από την παραπάνω μελέτη προκύπτει ότι η υποαιμάτωση της νήσου του Reil 

μπορεί να συνδέεται με την διατροφική διαταραχή στα άτομα με σύνδρομο PW. Ο 

δεξιός θάλαμος, αν και παρουσιάζει σημαντική μείωση στην τοπική ροή αίματος στα 

άτομα αυτά σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, δεν παρουσίασε σημαντική συσχέτιση 

με τη σοβαρότητα της διατροφικής διαταραχής. Επειδή όμως βρίσκεται σε στενή  

σύνδεση με τη νήσο, η δυσλειτουργία του πιθανόν να συνδέεται με την μη 

φυσιολογική συμπεριφορά στην διατροφή των ατόμων με PW. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα άτομα με σύνδρομο PW βρέθηκαν να έχουν 

σημαντικά μικρότερη τοπική ροή αίματος στην γλωσσοειδή έλικα (αμφίπλευρα) και 

τους σκώληκες της παρεγκεφαλίδας (αμφίπλευρα) σε σχέση με την ομάδα ελέγχου, 

σημαντικά αυξημένη ροή αίματος στην κάτω δεξιά μετωπιαία έλικα, την αριστερή 

μέση/κάτω μετωπιαία έλικα (πρόσθια και οπίσθια συστάδα) και τη γωνιώδη έλικα 

(αμφίπλευρα). Οι Cornier κ.α. (όπως αναφέρονται στους Ogura, Abe, Hosokai κ.α.,  

2013) έδειξαν ότι η υπερφαγία προκάλεσε την μείωση της δραστηριότητας στις 

φλοιϊκές περιοχές, περιλαμβανομένης της γλωσσικής έλικας, η οποία εικάζεται ότι 

συνδέεται με την οπτική επεξεργασία και την προσοχή. Η κάτω/μέση μετωπιαία 

έλικα και το κάτω βρεγματικό λόβιο παίζουν σημαντικό ρόλο στην εποπτική 

διαδικασία, ελέγχουν διάφορες γνωστικές λειτουργίες, ρυθμίζουν την επεξεργασία 

των σημάτων της τροφής μέσω γευστικών συμβολισμών και παίζουν επίσης 

σημαντικό ρόλο στην ανάσυρση γευστικών αναμνήσεων και την τροποποίηση 

συμπεριφορικών στρατηγικών.    

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν ερωτήματα για τα οποία στην 

βιβλιογραφική έρευνα δεν μπορέσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες, καθώς δεν 

βρέθηκε αρθρογραφία σχετική με την αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου των 

ατόμων με σύνδρομο Prader Willi, υπάρχει επομένως ερευνητικό κενό για το οποίο 

θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει περεταίρω έρευνα. Από τα παραπάνω δεδομένα το μόνο 

που μπορούμε να κάνουμε είναι υποθέσεις σχετικά με τον ρόλο του αγγειακού 

υποστρώματος στην εμφάνιση των γνωστικών και συμπεριφορικών δυσλειτουργιών 

των ατόμων αυτών. Λίγα μόνο από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν στα 

άτομα με το PW σύνδρομο υπάρχουν εγγενείς καρδιοπάθειες ή υπέρταση, αν το 

αγγειακό τους υπόστρωμα είναι πυκνότερο ή αραιότερο από τον φυσιολογικό μέσο 

όρο, αν υπάρχουν αναστομώσεις στο αγγειακό δίκτυο (ένδειξη αποφράξεων ή 

ανεπαρκούς αγγειακού δικτύου για την κυκλοφορία του συνολικού όγκου του 

αίματος στον εγκέφαλο). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο 

5.1.ΣΥΝΔΡΟΜΟ WILLIAMS ή WILLIAMS BEUREN 

Το σύνδρομο Williams ή αλλιώς Williams – Beuren, είναι μια νευροαναπτυξιακή 

διαταραχή, ο φαινότυπος της οποίας εκφράζεται με δυσμορφία προσώπου και 

αρτηριοπάθεια εξ αιτίας της έλλειψης ελαστίνης, η οποία προκύπτει από την 

ημιζυγωτική μικροεξάλειψη συναφών γονιδίων στο χρωμόσωμα 7q11.2 με κρίσιμη 

περιοχή του συνδρόμου στο χρωμόσωμα 7q11.23. Το μικροσκοπικό κομμάτι που έχει 

εξαλειφθεί, έχει έκταση 1,5-1,6 μεγαβάση στην περιοχή του 7q11.23 χρωμοσώματος, 

που μεταφράζεται σε απώλεια 15-20 πρωτεϊνών που κωδικοποιούνται στην περιοχή 

αυτή, μία εκ των οποίων είναι και η ελαστίνη. Από την εξάλειψη ή την μετάλλαξη 

του γονιδίου της ελαστίνης στο παραπάνω χρωμόσωμα, προκύπτουν υπερβαλβιδική 

αορτική στένωση (supravalvar aortic stenosis), της οποίας χαρακτηριστικό είναι η 

αρτηριοπάθεια ελαστίνης, η χαλάρωση του δέρματος, η οποία οφείλεται στην δομή 

των ελαστικών ινών του δέρματος και το σύνδρομο Williams. Εμφανίζεται με 

συχνότητα 1 στις 7.500 γεννήσεις (Wint, Butman, Masdeu, Meyer – Lindenberg κ.α., 

2014) έως 1 στις 10.000 γεννήσεις (Grimm και Wesselhoeft, όπως αναφέρεται στον 

Τριάρχου, 2016, σ. 138). 

Η πολυσυστημική αυτή διαταραχή, νευρολογικά χαρακτηρίζεται από 

υπερκοινωνικότητα, πρόκειται για ευγενικά άτομα και εμπιστεύονται εύκολα 

αγνώστους. Παρουσιάζουν χαρακτηριστική ανεπάρκεια στην οπτικοχωρική 

κατασκευαστική γνωστική τους ικανότητα, με αποτέλεσμα να μπορούν να δουν μόνο 

τα συστατικά μιας εικόνας αλλά όχι και την εικόνα ολόκληρη. Η νοητική τους 

κατάσταση έχει ένα εύρος που ποικίλει από τον μέσο φυσιολογικό δείκτη 

νοημοσύνης (για τον γενικό πληθυσμό) μέχρι την βαριά νοητική καθυστέρηση, με 

την πλειοψηφία των ατόμων να λειτουργούν εντός του φυσιολογικού μέσου όρου, με 

IQ κυμαινόμενο από 20 εώς 106 και μέσο όρο 58. Αναφέρονται επίσης μαθησιακές 

δυσκολίες, διάσπαση προσοχής αλλά και λοιπές αλληλοσυγκρουόμενες ικανότητες 

και αδυναμίες. Δηλαδή, ενώ στα άτομα με σύνδρομο Williams η επίδοσή τους στην 

βραχύχρονη ακουστική μνήμη είναι καλή και με το παραπάνω, η μακρόχρονη 

ακουστική τους μνήμη είναι ελλειμματική. Και αν και στον χειρισμό της γλώσσας και 

της ομιλίας έχουν σχετική ισχύ, με αναπτυγμένο λεξιλόγιο και καλή κοινωνική χρήση 

της γλώσσας, μεταγενέστερες έρευνες έδειξαν ότι τα άτομα με WS έχουν καθολικό 



έλλειμμα στην ικανότητα της μνήμης, με τα λεκτικά και τα οπτικά βραχυπρόθεσμα 

αποθηκευτικά συστήματα μνήμης να επηρεάζονται αντίστοιχα (Τριάρχου, 2006, σ. 

137-138; Sampaio, Sousa, Férnandez κ.α., 2010; Wint, Butman, Masdeu, Meyer – 

Lindenberg, Mervis κ.α., 2014) 

Τα γονίδια φαίνεται να εμπλέκονται στην παθογένεση του συνδρόμου, είναι το 

γονίδιο ELN, που κωδικοποιεί την ελαστίνη, το γονίδιο L1MK1 που κωδικοποιεί την 

LIM κινάση -1, ο ετεροζυγωτισμός του οποίου θεωρείται η βάση της διαταραγμένης 

οπτικοχωρικής κατασκευαστικής γνωστικής ικανότητας στο σύνδρομο, και σε 

μικρότερο βαθμό η απλοανεπάρκεια14 του γονιδίου RFC2 και πιθανόν και το γονίδιο 

CYLN2, στο οποίο αποδίδονται οι νευρολογικές αλλοιώσεις του συνδρόμου 

(Τριάρχου, 2006, σ. 145).   

Εξ αιτίας αυτής της ασύμμετρης απόδοσης της μνήμης, έγιναν αρκετές έρευνες 

που εστίασαν στον ιπποκαμπικό σχηματισμό στα άτομα με WS, και τα ευρήματα 

έδειξαν διατήρηση του όγκου του ιπποκάμπου, τόσο στα άτομα με WS όσο και στα 

άτομα ομάδων ελέγχου, παρά τις ενδείξεις λειτουργικών ανωμαλιών στην 

συγκεκριμένη εγκεφαλική περιοχή, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

ελλειμματική μνημονική τους ικανότητα σχετίζεται με έναν δυσλειτουργικό 

ιπποκαμπικό σχηματισμό. Από ανατομικής πλευράς λοιπόν, οι Sampaio, Sousa, 

Férnandez κ.α. (2010), σε έρευνα που έκαναν σε άτομα με σύνδρομο Williams, 

χρησιμοποιώντας την μαγνητική τομογραφία για την απεικόνιση του ιπποκαμπικού 

σχηματισμού, βρήκαν ότι υπάρχει σημαντική μείωση του απόλυτου όγκου της λευκής 

ουσίας, της φαιάς ουσίας και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού στα άτομα με WS, σε 

σχέση με την ομάδα ελέγχου, καθώς επίσης και μειωμένο συνολικό ενδοκρανιακό 

περιεχόμενο. Συνολικά βρέθηκε μείωση του εγκεφαλικού όγκου κατά 16,3%. Παρά 

τον μειωμένο όγκο, ωστόσο, των εγκεφαλικών δομών στα άτομα με WS, ο απόλυτος 

όγκος του ιπποκαμπικού σχηματισμού δεν είχε επηρεαστεί, όπως δεν υπήρχε 

σημαντική διαφορά του όγκου του δεξιού ή του αριστερού ημισφαιρίου, σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου. Υπήρξε όμως σημαντικά αυξημένος ο όγκος του αριστερού 

ιπποκάμπου, όταν ο απόλυτος όγκος του ιπποκαμπικού σχηματισμού προσαρμόστηκε 

για να υπολογιστεί ο συνολικός όγκος της φαιάς ουσίας, οπότε παρατηρήθηκε 

αύξηση στον όγκο του αριστερού ιπποκαμπικού σχηματισμού σε σχέση με την ομάδα 

ελέγχου. Τα νευροανατομικά ευρήματα συσχετίστηκαν αρνητικά με τις μετρήσεις της 

                                                           
14 Μειωμένη έκφραση του δεύτερου αλληλόμορφου γονιδίου, η οποία μπορεί να οφείλεται σε 
απενεργοποίηση του ενός από τα δύο αλληλόμορφα. Πηγή: Τσιτλαΐδου (2014). 
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μνήμης που έγιναν από την μελέτη της γνωστικής ικανότητας των ατόμων με WS, τα 

οποία σημείωσαν χαμηλότερα σκορ σε όλες τις δοκιμασίες της μνήμης, σε σχέση με 

την ομάδα ελέγχου. Η χαμηλότερη αυτή επίδοση ήταν εμφανής στις δοκιμασίες 

λεκτικής και μη λεκτικής μνήμης, όπως επίσης και στις δοκιμασίες συστημάτων 

βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης. Υπάρχει ένα μοτίβο αρνητικής 

συσχέτισης ανάμεσα στις δοκιμασίες λεκτικής μνήμης και τον σχετικό όγκο του 

ιπποκάμπου και γι’ αυτό οι παραπάνω ερευνητές υπέθεσαν ότι εφ’ όσον η συνολική 

δομή του ιπποκάμπου στα άτομα με WS παραμένει σε φυσιολογικά πλαίσια, θα 

πρέπει να υπάρχει δομική και λειτουργική βλάβη σε αυτό το γενετικό σύνδρομο, 

όπως συνέβη στα knock out ποντίκια που έχουν γονότυπο παρόμοιο με το WS, τα 

οποία παρουσιάζουν δομικές βλάβες, όπως ανώμαλη μορφολογία των δενδριτικών 

ακάνθων και λειτουργικές ανωμαλίες. Λαμβάνοντας υπ’ όψη την παρατήρηση ότι 

αποπτωτικοί μηχανισμοί είναι περισσότερο έντονοι στον αριστερό ιπποκαμπικό 

σχηματισμό στα ενήλικα πειραματόζωα, η δυσανάλογη μεγέθυνση του αριστερού 

ιπποκαμπικού σχηματισμού στο WS πιθανόν να συνδέεται με μειωμένο αποπτωτικό 

μηχανισμό. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το σύνδρομο Williams, χαρακτηρίζεται από 

αρτηριοπάθεια λόγω έλλειψης ελαστίνης. Ως σημαντικό συστατικό των ιστών που 

μπορούν να διασταλλούν, όπως είναι το δέρμα, οι πνεύμονες και τα τοιχώματα των 

αγγείων, η ελαστίνη παίζει έναν πολύ σημαντικό ρόλο στην φυσιολογική λειτουργία 

του οργανισμού. Έλλειψη της ελαστίνης έχει σαν αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό 

των ινοβλαστών στα αρτηριακά τοιχώματα, που με την σειρά τους οδηγούν σε 

τροποποιημένη τοιχωματική ελαστικότητα και μακροδομικές δυσμορφίες, που 

φαίνονται εντονότερα στις μεγάλες αρτηρίες και την καρδιά. Για τον λόγο αυτό οι 

καρδιαγγειακές δομικές ανωμαλίες είναι εξέχουσες στο WS και φτάνουν στο 75% 

(70-82%) των περιπτώσεων. Η υπερβαλβιδική αορτική στένωση (Supravalvular aortic 

stenosis) και η στένωση της περιφερειακής πνευμονικής αρτηρίας (peripheral 

pulmonary artery stenosis) είναι οι πιο συνηθισμένες καρδιαγγειακές δυσμορφίες. 

Στένωση των αρτηριών μπορεί να συμβαίνει ταυτόχρονα σε πολυάριθμες περιοχές, 

περιλαμβανομένων του αορτικού τόξου (aortic arch), της κατιούσας μοίρας της 

αορτής (descending aorta), της πνευμονικής αρτηρίας (pulmonary artery), της 

στεφανιαίας αρτηρίας (coronary artery), της νεφρικής αρτηρίας (renal artery) και της 

μεσεντέριας αρτηρίας (mesenteric artery). Μπορεί να προκύψει ανευρυσματική 

διαστολή μετά την τοποθέτηση ενδοαυλικού προθέματος (stent) ή άλλων 



παρεμβατικών μέσων για την διόρθωση των βλαβών που προκύπτουν από την 

στένωση ή που μπορούν να προκύψουν αυθόρμητα κατά την ενήλικη ζωή. Όσον 

αφορά τις κρανιακές αρτηρίες, υπήρχε η λανθασμένη εντύπωση ότι αυτές δεν 

διαθέτουν στρώμα ελαστίνης. Στην πραγματικότητα όμως, στον εξωτερικό ελαστικό 

χιτώνα των αρτηριών, ανάμεσα στον έσω και τον έξω χιτώνα υπάρχει στρώμα 

ελαστίνης, το οποίο χάνεται λίγα χιλιοστά αφού οι μεγάλες αρτηρίες διαπεράσουν και 

διεισδύσουν στην σκληρά μήνιγγα για να εισέλθουν στην κρανιακή κοιλότητα. Όμως 

στον μέσο χιτώνα, ο εσωτερικός ελαστικός υμένας, συνεχίζει να υπάρχει. Κατ’ 

επέκταση, το ημιεξαλλειμμένο γονίδιο της ελαστίνης στο σύνδρομο Williams πιθανόν 

να σχετίζεται με στένωση των αρτηριών ή την διαστολή και την περιορισμένη 

αιμοδυναμική λειτουργία. Στην βιβλιογραφία αναφέρονται κάποια περιστατικά 

ασθενών με WS, τα οποία εμφάνισαν  εγκεφαλική αγγειακή ασθένεια, 

ανευρυσματική αρτηριακή λέπτυνση, αυξημένη πύκνωση του μέσου χιτώνα των 

εγκεφαλικών αρτηριών. Στην απεικονιστική μελέτη που έκαναν οι παραπάνω 

ερευνητές βρήκαν ότι: σε σχέση με τα 14 άτομα της ομάδας ελέγχου, από τα 13 

άτομα με WS, τα 8 είχαν τουλάχιστον μία μορφολογική ανωμαλία, με πιο συχνή 

νευροανατομική ανωμαλία το μικρό ή με ασυνήθιστο σχήμα μεσολόβιο, το οποίο 

παρουσιάστηκε στους 6 από τους συνολικά 13 ασθενείς με WS. Σε πέντε από τα 

άτομα με WS που είχαν ανωμαλίες στο μεσολόβιο, αυτό που ήταν ασυνήθιστο ήταν 

το πρόσθιο μέρος του (ράμφος ή γόνυ) του μεσολοβίου, ενώ σε άλλα ευρήματα των 

ατόμων με WS αυτό που διέφερε ήταν οι κατιούσες εγκεφαλικές αμυγδαλές και o 

παχύτερος θόλος του κρανίου. Δύο άτομα εμφάνιζαν μικρότερα εγκεφαλικά 

ημισφαίρια. Από την απεικόνιση των αγγείων, δεν βρέθηκαν στένωση ή άλλες 

σημαντικές αιμοδυναμικές ανωμαλίες, υπήρχε όμως ποικιλία στην διαδρομή της 

πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας στα άτομα με WS. Τυπικά, το Α2 μεταεπικοινωνιακό 

τμήμα της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας πορεύεται οριζοντίως και στη συνέχεια 

κατεβαίνει κατά μήκος του γόνατος του μεσολοβίου, πριν διαιρεθεί στην επιχείλια 

αρτηρία του μεσολοβίου και την περιμεσολόβια αρτηρία. Στους 6 συμμετέχοντες 

στην έρευνα με WS, το Α2 εκτρέπεται κατώτατα πριν στρίψει προς το γόνυ του 

μεσολοβίου (βλ. εικόνα 34). Παρ’ όλ’ αυτά δεν βρέθηκε κάποια συσχέτιση ανάμεσα 

σε αυτή τη διαφοροποίηση της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας με την υπέρταση ή 

την υπερβαλβιδική αορτική στένωση και την στένωση της περιφερειακής 

πνευμονικής αρτηρίας. 
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Εικόνα 34. Wint, Butman, Masdeu, Meyer – Lindenberg κ.α., (2014): Σχήμα πρόσθιας εγκεφαλικής 

αρτηρίας στο σύνδρομο Williams. Α: μαγνητική τομογραφία ατόμου τυπικής ανάπτυξης και Β) άτομο 

με σύνδρομο Williams, όπου φαίνεται η επιμήκυνση του μεταεπικοινωνιακού τμήματος της πρόσθιας 

εγκεφαλικής αρτηρίας.  

 

Είναι σαφές ότι χρειάζεται να γίνει περαιτέρω έρευνα επάνω στην 

αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου των ατόμων με το συγκεκριμένο σύνδρομο, 

καθώς η έρευνα έχει στραφεί περισσότερο προς τις εγκεφαλικές δομές ή το 

καρδιαγγειακό σύστημα, το οποίο πρωτίστως εμφανίζεται διαταραγμένο. Δεν έχει 

διερευνηθεί π.χ. η πυκνότητα του αγγειακού στρώματος, ο αριθμός των 

αναστομώσεων, το μήκος των αγγειακών κλάδων, ο αριθμός των σημείων 

διακλάδωσης ή ο εκτεταμένος έλεγχος των διαστάσεων του αυλού των αγγείων. 

Ενδεχομένως, λόγω της γονιδιακής ανωμαλίας στα επίπεδα της ελαστίνης που 

επηρεάζουν την λειτουργικότητα και την ικανότητα σύσπασης των αγγείων και των 

αρτηριών, το αναμενόμενο θα ήταν να υπάρχει, όχι στένωση, αλλά διεύρυνση ή 

«ξεχείλωμα» των αγγείων, κατά τον ίδιο τρόπο που τμήμα της πρόσθιας εγκεφαλικής 

αρτηρίας εμφανίζεται διευρυμένο στον εγκέφαλο, όπως μπορούμε να δούμε 

παραπάνω, στην εικόνα 34. 

Στη σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των ευρημάτων επάνω στην 

αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου στις 5 διαταραχές που εξετάσαμε, τα 

συνπεράσματα των οποίων μπορούμε να τα συνοψίσουμε στην αμέσως επόμενη 

παράγραφο. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Η αιμάτωση του εγκεφάλου, είναι σαφές, ότι επιδρά άμεσα στην λειτουργικότητά 

του, επηρεάζοντας όλα τα συστήματα που αφορούν τη μνήμη και τη μάθηση, ακόμα 



και τα κινητικά και αισθητικά, τα οποία επίσης συμβάλλουν στην διαμόρφωση των 

εμπειριών μέσα από τις οποίες μαθαίνουμε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τις 

επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης που μπορεί να προκαλέσουν τα ισχαιμικά 

εγκεφαλικά επεισόδια, είναι η απότομη έκπτωση των λειτουργιών των συστημάτων 

της μνήμης, της μάθησης και της γλώσσας που μπορεί να προκαλέσουν τα 

εγκεφαλικά και τα ισχαιμικά επεισόδια, επηρεάζοντας αρνητικά την λειτουργικότητα 

των ατόμων που τα υφίστανται. Μη φυσιολογική αιμάτωση του εγκεφάλου σημαίνει 

υποξία και αυτό που η επιστημονική κοινότητα έχει προσπαθήσει να κάνει, είναι να 

αποκαταστήσει τις βλάβες της κυκλοφορίας του αίματος, έτσι ώστε τα διάφορα 

εγκεφαλικά συστήματα που έχουν υποστεί βλάβη να μπορέσουν να επανέλθουν, στον 

βαθμό που αυτό είναι δυνατόν βέβαια, υπολογίζοντας στην ικανότητα της 

πλαστικότητας του αγγειακού συστήματος του εγκεφάλου. Καθώς η υποξία είναι το 

στοιχείο εκείνο που ενεργοποιεί την αγγειογένεση στον εγκέφαλο, αυτός δημιουργεί 

αγγεία για να διατηρήσει την ομοιόστασή του και να μπορέσει να παρέχει το οξυγόνο 

και τα λοιπά ενεργειακά στοιχεία που χρειάζεται προκειμένου να επιβιώσει. Έτσι, σε 

παθολογικές καταστάσεις, δημιουργούνται πολλά παρακαμπτήρια τριχοειδή αγγεία 

(shunts), τα οποία έχουν σκοπό να αποκαταστήσουν την τροφοδοσία σε αίμα, 

περιοχών που υποαιματώνονται, κάτι που, όμως, δεν συνεπάγεται  απαραίτητα την 

αποκατάσταση ή την βελτίωση της φυσιολογικής αιμάτωσης του εγκεφάλου στις 

περιοχές που έχουν πληγεί. Σε περιπτώσεις υποξίας για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο 

εγκέφαλος υφίσταται δομικές αλλαγές, στο αγγειακό του σύστημα αρχικά και στη 

συνέχεια στην κυττοαρχιτεκτονική του, με πιθανό τελικό αποτέλεσμα την ατροφία 

(όπως συμβαίνει π.χ. στα άτομα με τη νόσο Alzheimer) δομών του που σχετίζονται με 

τη μνήμη, τη μάθηση και την λειτουργικότητά του.  

Η υποξία είναι ικανή να δημιουργήσει ενεργειακή κρίση στον εγκέφαλο εξ αιτίας 

του μειωμένου μεταβολισμού της γλυκόζης, κάτι που μπορεί να προκαλέσει αλλαγές 

στην δομή και την λειτουργία τόσο των μιτοχονδρίων όσο και των αγγείων του 

εγκεφάλου, όπως επίσης και στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, στον οποίο 

παρατηρείται θυριδοποίηση και διάρρηξη των στεγανών του συνδέσεων.  

Στην παρούσα εργασία παρατέθηκε μία σειρά από παθήσεις και αναπτυξιακές 

διαταραχές, που σχετίζονται άμεσα με το κεντρικό νευρικό σύστημα και έχουν 

αρνητικό πρόσημο σε ότι αφορά τις γνωστικές ικανότητες, συγκεκριμένα τη νόσο 

Alzheimer, τον αυτισμό, το σύνδρομο Down, το σύνδρομο Prader – Willi και το 

σύνδρομο Williams. Σκοπός της αναφοράς σε αυτές, ήταν η διερεύνηση διαφορών 

και ομοιοτήτων στην αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου των ατόμων με την 



Ψαρουδάκη Α. «Αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συσχέτιση με την 

παθολογία του ΚΝΣ, τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου». 
 

137 
 

παραπάνω νόσο και τα σύνδρομα, και τον πιθανό ρόλο του αγγειακού συστήματος 

στην εκδήλωση της έκπτωσης των νοητικών ικανοτήτων στα άτομα αυτά.  

Η νόσος Alzheimer, ως πάθηση, αλλά και οι αναπτυξιακές διαταραχές που 

αναφέραμε, είτε εκδηλώνουν μια συμπτωματολογία που σχετίζεται με τη μνήμη σε 

ένα βάθος χρόνου στην πορεία της ζωής του ανθρώπου, όπως συμβαίνει με τη νόσο 

Alzheimer, είτε εκδηλώνονται αμέσως ή λίγο μετά την γέννηση, όπως συμβαίνει με 

το σύνδρομο Down, τον αυτισμό, και τα σύνδρομα Prader – Willi και Williams. 

Από την σύγκριση των παραπάνω περιπτώσεων, μπορούμε να συνάγουμε το 

συμπέρασμα, ότι παρά τις διαφορές τους, όλες οι παραπάνω περιπτώσεις έχουν πολλά 

κοινά χαρακτηριστικά, τα οποία συνδέονται όλα με το αγγειακό σύστημα.  

Γλυκόζη, οξυγόνο, πρωτεΐνες, αμινοξέα και άλλα θρεπτικά συστατικά που είναι 

απαραίτητα για την διατήρηση της νευρογλοιακής ομοιόστασης, κυκλοφορούν στο 

δίκτυο των αρτηριών, των φλεβών και των τριχοειδών αγγείων και κάθε κατάσταση, 

η οποία διαταράσσει την ικανότητα των θρεπτικών συστατικών να φτάσουν στον 

στόχο τους, μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στη νευρογλοιακή ισορροπία του 

εγκεφάλου. Μια διαταραγμένη ροή αίματος είναι αρκετή για να δημιουργήσει μια 

τέτοια ανισορροπία. Επομένως, η καλή κατάσταση της δομής των αγγείων και των 

φλεβών, αλλά και η ευρύτερη διάταξή τους από άποψη αρχιτεκτονικής, είναι ζωτικής 

σημασίας για την ομαλή μεταφορά του αίματος και την διατήρηση της ομοιόστασης 

και της καλής λειτουργίας του εγκεφάλου, καθώς η διατάραξη της 

αγγειοαρχιτεκτονικής του, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, είναι ικανή να 

επηρεάσει την κυττοαρχιτεκτονική του.  

Σημαντικός παράγοντας, σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάσαμε στην παρούσα 

εργασία, αποτελεί η αγγειογένεση κατά τη διάρκεια της κύησης, στην οποία ο 

σχηματισμός των αιμοφόρων αγγείων αναδιαμορφώνεται συνεχώς καθώς 

αναπτύσσεται ο εγκέφαλος του εμβρύου, περίοδος στην οποία παρατηρείται 

«κλάδεμα» και έντονη αυτοφαγική δραστηριότητα, κατά τον ίδιο τόπου που 

παρατηρείται «κλάδεμα» και αυτοφαγική δραστηριότητα της περίσσειας των 

νευρώνων. Αφαιρούνται δηλαδή πολλά αγγειακά κανάλια τα οποία δεν εξυπηρετούν 

την αιμοδυναμική του εγκεφάλου. Η ελαττωματική αγγειογένεση την περίοδο της 

κύησης, όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις των προεκλαμπτικών κυήσεων, συνδέεται 

με την εμφάνιση σε πολύ υψηλό ποσοστό, προβληματικής νευρολογικής ανάπτυξης, 

αναπτυξιακής καθυστέρησης, χαμηλής γνωστικής ανάπτυξης, νοητικής 



καθυστέρησης, άγχους, κατάθλιψης, διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και 

υπερκινητικότητας, νοητικές και ψυχικές διαταραχές.  

Συνεπώς, η αγγειογένεση και η αναδιαρρύθμιση των αγγείων μπορούν να 

επηρεάσουν όχι μόνο την ανάπτυξη των αγγείων αλλά και την αγγειοαρχιτεκτονική 

του εγκεφάλου στα νεογέννητα και στα άτομα σε μεγαλύτερη ηλικία.  

Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την αρχιτεκτονική 

διάταξη αλλά και την δομή γενικότερα του αγγειακού συστήματος του εγκεφάλου, 

αποτελούν οι αυξητικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι κοινοί για τα αγγεία και τους 

νευρώνες του εγκεφάλου. Τέτοιοι παράγοντες π.χ. είναι οι αγγειονευρίνες, με πιο 

γνωστή τον αγγειακό ενδοθηλιακό αυξητικό παράγοντα (VEGF), που ρυθμίζει τον 

σχηματισμό των αγγείων, την ανάπτυξη των αξόνων και την επιβίωση των νευρώνων. 

Επίσης πολύ σημαντικές είναι οι εφρίνες, οι σεμαφορίνες, οι πρωτεϊνες slit και οι 

νετρίνες, οι οποίες καθοδηγούν τους νευράξονες και ταυτόχρονα ρυθμίζουν την 

ανάπτυξη του αγγειακού συστήματος. Διαταραχή της ποσότητας των ενδοθηλιακών 

αυξητικών παραγόντων ή η έλλειψή τους προκαλεί σοβαρή βλάβη στην 

αγγειογένεση, με αποτέλεσμα πολλές φορές την υπερτροφία και την αποδιοργάνωση 

των αιμοφόρων αγγείων. Τροποποίηση στην ισορροπία των προ- και αντι- 

αγγειογενετικών παραγόντων, όπως ο πλακουντικός αυξητικός παράγοντας (PGF ή 

PIGF, μέλος της οικογένειας VEGF), ενδεχομένως να προάγει ένα αντιαγγειογενετικό 

περιβάλλον στο έμβρυο, κατά τη διάρκεια της νευρωνικής και αγγειοεγκεφαλικής 

ανάπτυξης, που με τη σειρά του σχετίζεται με την φτωχότερη χωρική μνήμη στα 

πειραματόζωα, την συμπεριφορά που προσομοιάζει με την κατάθλιψη, τον σημαντικά 

μικρότερο όγκο δομές του εγκεφάλου τους και περισσότερα αιμοφόρα αγγεία μικρής 

διαμέτρου.  

Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η τροποποίηση του αγγειακού 

συστήματος μπορεί να επιδράσει την ανάπτυξη των νευρώνων ή, διαφορετικά, η 

τροποποιημένη νευρωνική ανάπτυξη μπορεί να βλάψει την δημιουργία του αγγειακού 

συστήματος. 

Οι παραπάνω αυξητικοί παράγοντες, ωστόσο, δεν συναντώνται αποκλειστικά στην 

εμβρυϊκή ηλικία. Όπως αναφέρθηκε στην παρούσα εργασία, στα άτομα με 

διαγνωσμένη νόσο Alzheimer, έχουν βρεθεί αυξημένα επίπεδα VEGF στα τοιχώματα 

των ενδοπαρεγχυματικών αγγείων, στις περιαγγειακές αποθέσεις, στα αστροκύτταρα 

και τον ενδορραχιαίο χώρο και η εμφάνισή του συμπίπτει χρονικά με την 

υποαιμάτωση και την υποξία που παρουσίασαν τα άτομα αυτά. Την αγγείωση του 

εγκεφάλου στη νόσο Alzheimer, ωστόσο, φαίνεται να επηρεάζουν επίσης τα 
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μικροαγγεία του, τα οποία απελευθερώνουν διάφορα μόρια που επηρεάζουν την 

αγγειογένεση, περιλαμβανομένων των ιντερλευκινών IL-1β, IL-6, IL-8, του 

παράγοντα νέκρωσης όγκων (TNF) και αυξητικών παραγόντων (όπως η TGFβ, η 

θρομβίνη, η αγγειοποιητίνη 2 κ.α.). Όλοι αυτοί οι αγγειοτροφικοί παράγοντες, 

πιθανόν να είναι ένδειξη της προσπάθειας του εγκεφάλου να δημιουργήσει νέα αγγεία 

για την αποκατάσταση της χρόνιας υποξίας που υφίσταται, η οποία όμως πιθανόν να 

αναχαιτίζεται εξ αιτίας της δραστηριότητας του β-αμυλεοειδούς, η εναπόθεση του 

οποίου στα αγγεία επιφέρει στένωσή τους και μειωμένη ικανότητα διαστολής, ή του 

μεσολαβητικού παράγοντα MEOX2, ο οποίος περιορίζεται στα αγγεία και μπορεί να 

προκαλέσει αγγειακό θάνατο.  

Μία ακόμη επίπτωση της μειωμένης αιμάτωσης των δομών του εγκεφάλου λόγω 

υποξίας, είναι η αύξηση ή η μείωση του Ph και η μεταβολή της ισορροπίας 

ηλεκτρολυτών και νερού, οδηγώντας στην ανάπτυξη οιδήματος και βλαβών στον 

εγκέφαλο (π.χ. η συγκέντρωση β-αμυλοειδούς και υπερφωσφορυλιωμένου Tau). 

Οίδημα και καταστολή της ροής του αίματος στον εγκέφαλο, προκαλεί επίσης η 

κατάρρευση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού στην AD, και για τον λόγο αυτό 

συναντάμε υψηλά επίπεδα ανοσοσφαιρινών και λευκωματίνης, ενώ υψηλές 

συγκεντρώσεις θρομβίνης οδηγούν σε νευροτοξικότητα και  μνημονική ανεπάρκεια. 

Κάτι που προκαλεί εντύπωση, αποτελεί το γεγονός ότι οι πλάκες αμυλοειδούς που 

συναντάμε στον εγκέφαλο των ατόμων με τη νόσο Alzheimer, συσσωρεύονται στον 

εγκέφαλο χρόνια, ενδεχομένως και δεκαετίες πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, ενώ 

εντοπίζονται σε περιοχές του φλοιού που μεταβολικά είναι υψηλά ενεργές. Εξ αιτίας 

της τάσης που έχει παρατηρηθεί σε νεογνά, τα οποία έχουν υψηλές πιθανότητες να 

εκδηλώσουν την ασθένεια, οδηγεί τους ερευνητές να σκεφτούν την πιθανότητα 

έναρξης και εξέλιξης της νόσου, ήδη από την μήτρα κατά την περίοδο της κυοφορίας, 

περίοδος η οποία συνδέεται με την έντονη αγγειογενετική δραστηριότητα. 

Μία επιπλέον πιθανή αιτιολογία της έκπτωσης της μνήμης στα άτομα με τη νόσο 

Alzheimer, αποτελεί η απουσία (ή πολύ χαμηλή έκφραση) πολλαπλών 

αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων στην περιοχή της λαχνοειδούς αρτηρίας που 

τροφοδοτεί τον ιππόκαμπο και στην περιοχή των αρτηριακών κλάδων που 

τροφοδοτούν τον μετωπιαίο και τον βρεγματικό φλοιό, φαινόμενα που επιβαρύνουν 

τις επιπτώσεις της υποξίας στην περιοχή. Θα μπορούσε ενδεχομένως, το χαμηλό 

δίκτυο αγγείων και αρτηριοφλεβικών αναστομώσεων στην περιοχή, να αντανακλά 

ένα αντίστοιχα χαμηλό δίκτυο μειωμένης συνδεσιμότητας μεταξύ νευρώνων. Προς 



υποστήριξη της υπόθεση αυτής, μπορούμε να επιστρατεύσουμε το εύρημα, ότι η 

αυξημένη ελίκωση των αγγείων στον ιπποκαμπικό σχηματισμό, τον οπτικό, τον 

ακουστικό και τον βρεγματικό λοβό, που σημαίνει αυξημένο μήκος ανάμεσα στα 

σημεία διακλάδωσής τους, συνοδεύεται από μειωμένη αναλογία του αριθμού των 

νευρώνων στην περιοχή αυτή. Όσο μεγαλύτερη είναι δηλαδή η ελίκωση, άρα και το 

μήκος των αγγείων στις διάφορες δομές του εγκεφάλου, τόσο λιγότεροι είναι οι 

νευρώνες στις περιοχές αυτές. 

Συγκριτικά με τη νόσο Alzheimer, στον αυτισμό συναντάμε τα ακριβώς αντίθετα 

ευρήματα: αύξηση του όγκου του εγκεφάλου αντί για μείωση, πάχυνση του φλοιού 

και αύξηση της φαιάς και της λευκής ουσίας αντί για λέπτυνση, αφθονία τοπικών 

βραχέων συνδέσεων λευκής ουσίας στους λοβούς κ.ο.κ.  Αυξημένος όγκος λευκής 

ουσίας, συναντάται επίσης και στα παιδιά με γλωσσικές αναπτυξιακές διαταραχές. 

Ως πιθανός μηχανισμός της μεγέθυνσης του εγκεφάλου, έχουν προταθεί τα μη 

φυσιολογικά νευροτροφικά σήματα και τα σήματα που προκαλούν φλεγμονή, που 

οδηγούν σε πλεονάζουσα και αποκλίνουσα δενδριτική συνδεσιμότητα, εξ αιτίας 

μείωσης του κλαδέματος των νευρώνων και της κυτταρικής προσκόλλησης, ενώ για 

την αύξηση της λευκής ουσίας προτάθηκε η εξέχουσα και παρατεταμένη γλοιογένεση 

και μυελίνωση, η οποία πιθανόν να επιτυγχάνεται μέσω των μεταβολιτών της 

πρόδρομης πρωτεΐνης β-αμυλοειδούς, την οποία συναντάμε κυρίως στη νόσο 

Alzheimer. Η πρόδρομη πρωτεΐνη β-αμυλοειδούς (amyloid-β protein precursor – 

βAPP) και οι μεταβολίτες της, που συνδέονται περισσότερο με τη νόσο Alzheimer, 

είναι επίσης απορρυθμισμένοι στα άτομα με αυτισμό. Η έκφραση της βΑΡΡ 

ρυθμίζεται αυξητικά όταν υπάρχει φλεγμονή και ενεργοποιείται από 

προφλεγμονώδεις κυτοκίνες και αστροκύτταρα, ώστε η πρόδρομη πρωτεΐνη του 

αμυλοειδούς  να μπορεί να ανταποκριθεί στην οξεία φάση του ανοσολογικού στρες, 

φαινόμενο που υποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που παίζουν οι μεταβολίτες της 

βΑΡΡ στην εμφάνιση του αυτισμού αλλά και του συνδρόμου του εύθραυστου Χ. Από 

τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι  η φλεγμονή των νευρώνων παίζει εξ 

ίσου σημαντικό ρόλο, τόσο στην εμφάνιση του αυτισμού, όσο και στη νόσο 

Alzheimer. 

Ο δε μηχανισμός που προτείνεται για τον ρόλο του β-αμυλοειδούς στην εμφάνιση 

του αυτισμού, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, και τις κασπάσες 3 και 9, πρωτεΐνες οι 

οποίες εμπλέκονται στην διαδικασία της απόπτωσης. Οι μεταλλάξεις της κασπάσης 3 

και 9 έχουν σαν αποτέλεσμα την μειωμένη απόπτωση των προγονικών και των 
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ακτινωτών νευρογλοιακών κυττάρων, κάτι που οδηγεί σε αύξηση της επιφάνειας του 

εγκεφάλου. 

Επιπλέον κοινό σημείο του αυτισμού με τη νόσο Alzheimer, μπορούμε να 

υποθέσουμε ότι αποτελεί η χρόνια φλεγμονή των νευρώνων, η οποία μπορεί να έχει 

σαν αποτέλεσμα τον κυτταρικό θάνατο, κάτι που θέτει την βάση για τον ρόλο των 

μεταβολιτών της βΑΡΡ στην φλεγμονή των νευρώνων, την ενεργοποίηση κυτοκίνης 

και την πλεονάζουσα μυελίνωση στον αυτισμό. 

Στην έκφραση του αυτισμού εμπλέκονται αναπτυξιακές αλλαγές στις συνάψεις 

που προκαλούν διέγερση, όπως αυξημένη πυκνότητα των δενδριτικών ακάνθων, με 

ταυτόχρονα μειωμένο «κλάδεμα» τους στην στιβάδα V των πυραμιδοειδών νευρώνων 

του κροταφικού λοβού. Αυτές οι βλάβες των ακάνθων σχετίζονται με την 

υπερενεργοποιημένη mTOR πρωτεΐνη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μείωση της 

αυτοφαγίας. Απορρύθμισή της συναντάμε και στη νόσο Alzheimer. Δεδομένου ότι  ο 

μηχανισμός της αυτοφαγίας είναι κοινός τόσο για το κλάδεμα της περίσσειας των 

νευρώνων, όσο και της περίσσειας των αγγείων, η μειωμένη έκφραση του 

συγκεκριμένου παράγοντα αντανακλά αντίστοιχα την μείωση της αυτοφαγίας στα 

αγγεία, με αποτέλεσμα να υπάρχει επίμονη αγγείωση του εγκεφάλου, εκεί που υπό 

φυσιολογικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Οι νευροτροφίνες, όπως αυτές 

αναφέρθηκαν παραπάνω, ενεργοποιούν, μεταξύ άλλων και την mTOR. Ανωμαλίες 

στις νευροτροφίνες υπάρχουν αντίστοιχα και στον αυτισμό και στη νόσο Alzheimer.  

Στα άτομα με αυτισμό, βρέθηκε ότι ο ανώτερος κροταφικός φλοιός (που 

περιλαμβάνει την πρωτοταγή ακουστική περιοχή και σχετίζεται με τον λόγο, την 

ακουστική επεξεργασία και την κοινωνική γνωστική επεξεργασία) είναι διαφορετικός 

στα άτομα με αυτισμό, καθώς εμφανίζεται αυξημένος όγκος φαιάς ουσίας στην 

περιοχή και παρατεταμένη αγγειογένεση μέσω διχασμού (splitting angiogenesis). 

Βρέθηκε επίσης σημαντική αύξηση ανώριμων αιμοφόρων αγγείων στον φλοιό της 

ατρακτοειδούς έλικας, τον μεσεγκέφαλο/γέφυρα, και την παρεγκεφαλίδα των 

εγκεφάλων των ατόμων με αυτισμό, ένδειξη αγγειακής ευπλαστότητας. Συνεπώς, 

γίνεται σαφές ότι η αγγειογένεση επιμένει στα παιδιά και τους εφήβους με αυτισμό, 

ακόμη και πολύ μετά την φυσιολογική παύση της αγγειογένεσης στα άτομα τυπικής 

ανάπτυξης.  

Και τα άτομα με σύνδρομο Down όμως εμφανίζουν νευροεκφυλιστικές ασθένειες, 

όπως το Alzheimer και μάλιστα σε πολύ μικρότερη ηλικία σε σχέση με άτομα χωρίς 



το σύνδρομο που εμφανίζουν τη νόσο. Σε γενικές γραμμές, η νόσος Alzheimer και το 

σύνδρομο Down εμφανίζουν πολλές ομοιότητες.   

Oι πλάκες αμυλοειδούς και οι νευροϊνώδεις κόμβοι της νόσου, είναι ένα 

χαρακτηριστικό που τυπικά παρατηρείται στα άτομα με σύνδρομο Down μετά το 40ο 

έτος της ηλικίας τους, με την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου περίπου μία 

δεκαετία μετά. Άτομα με σύνδρομο Down αναπτύσσουν άνοια σε ηλικίες ανάμεσα 

στα 40-49 έτη και το ποσοστό φτάνει το 77% στις ηλικίες ανάμεσα στα 60-69 έτη 

κατά μέσο όρο. Ιστολογικά τόσο οι κόμβοι όσο και οι πλάκες και το β-αμυλοειδές 

που εναποτίθεται σε αυτές είναι ίδια με αυτά της νόσου Alzheimer και 

παρουσιάζονται στις ίδιες ανατομικές περιοχές, ενώ διαταράσσονται με παρόμοιο 

τρόπο τα επίπεδα σωματοστατίνης, το νοραδρενεργικό και το χολινεργικό σύστημα, 

με αποτέλεσμα την απώλεια νευρώνων στον πυρήνα Meynert και τον υπομέλανα 

τόπο.  

Όπως και στην περίπτωση της νόσου Alzheimer, υπάρχει σαφής συμβολή του 

αγγειακού συστήματος στην νοητική καθυστέρηση και την άνοια στα άτομα με DS. 

Η παρουσία αγγειοεγκεφαλικής παθολογίας στα άτιμα με SD, πιθανόν να είναι μια 

σημαντική συννοσηρότητα, η οποία επιταχύνει την έναρξη της άνοιας και οδηγεί 

στην γρηγορότερη εξέλιξη της νόσου (AD). 

Στο σύνδρομο Down, η ύπαρξη της αμυλοειδούς αγγειοπάθειας, μπορεί να 

οδηγήσει σε δυσλειτουργία των αγγείων, περιλαμβανομένων της διαστολής και 

συστολής των αγγείων καθώς επίσης και σε μείωση της γνωστικής ικανότητας. 

Μπορεί επίσης να προκαλέσει διάρρηξη στον αιματοεγκεφαλικό φραγμό και 

μικροαιμορραγίες, προκαλώντας έτσι την έναρξη της άνοιας σε άτομα με σύνδρομο 

Down, σε νεαρότερη ηλικία. Η υψηλή συγκέντρωση του αμυλοειδούς Αβ 40-42  στα 

άτομα με σύνδρομο Down είναι σημαντικοί δείκτες του σχηματισμού αμυλοειδούς 

στα αγγεία, και γι’ αυτό τον λόγο προτείνεται ως μέτρο πρόληψης της εμφάνισης 

άνοιας στα άτομα με σύνδρομο Down, η αντιμετώπιση της παθολογίας της 

εγκεφαλικής αμυλοειδούς αγγειοπάθειας, όπως γίνεται (με κλινικές δοκιμές προς το 

παρόν) με την φαρμακευτική αγωγή που δίνεται στα άτομα με νόσο Alzheimer, 

καθώς πιθανόν η αγωγή αυτή να αφορά και τον πληθυσμό των ατόμων με σύνδρομο 

Down. 

Κατά την εμβρυική ζωή, στις κυήσεις συνδρόμου Down, αναφέρεται ο σημαντικός 

ρόλος των αυξητικών παραγόντων, όπως ο VEGF, στην φυσιολογική αγγειογένεση 

καθώς και την πίεση που ασκεί το οξυγόνο στα εμβρυοπλακουντικά αγγεία. Σε 

έρευνα εγκυμοσυνών με DS υπήρξε σημαντική αύξηση ΝΟ και σημαντική μείωση 



Ψαρουδάκη Α. «Αγγειοαρχιτεκτονική του ανθρώπινου εγκεφάλου. Συσχέτιση με την 

παθολογία του ΚΝΣ, τη μνήμη και τις γνωστικές ικανότητες του ανθρώπου». 
 

143 
 

του VEGF, σε σχέση με υγιείς εγκυμοσύνες, όπου η υπερπαραγωγή ΝΟ πιθανόν να 

συμβάλλει στην προγραμματισμένο ή παθολογικό κυτταρικό θάνατο, μια διαδικασία 

που εμφανίζεται σε πολλές νευροεκφυλιστικές ασθένειες. 

Από τα στοιχεία αυτά μπορούμε να υποθέσουμε ότι η δυσλειτουργική 

αγγειογένεση στα έμβρυα που εμφανίζουν το σύνδρομο, πιθανόν να επηρεάζει 

αρνητικά τη νευρωνογένεση κατά την διαμόρφωση και ανάπτυξη του εγκεφάλου, 

δηλαδή να προκαλεί βλάβη στις συνδέσεις μεταξύ νευρώνων, καθώς σχηματίζονται 

οι διάφορες εγκεφαλικές δομές και μάλιστα κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να 

αιτιολογείται η μειωμένη αντιληπτική, μνημονική και γνωστική ικανότητα των 

παιδιών που γεννιούνται με το σύνδρομο Down. Αν και, όπως ειπώθηκε παραπάνω, 

πρέπει να διαχωρίσουμε την νοητική καθυστέρηση στα άτομα με σύνδρομο Down 

από τα συμπτώματα που παρουσιάζουν όταν πρωτοεμφανίζεται η νόσος Alzheimer, 

ωστόσο θα έπρεπε να διερευνηθεί περεταίρω, κατά πόσο υπάρχει πιθανότητα 

εμπλοκής του αγγειακού συστήματος στον εγκέφαλο των ατόμων που γεννιούνται με 

το σύνδρομο, να είναι και η αιτιολογία που η νόσος Alzheimer εκδηλώνεται πολύ 

νωρίτερα στην ζωή τους, σε σχέση με τα άτομα χωρίς το σύνδρομο.  

Στο σύνδρομο Prader Willi, εμφανίζεται καθυστέρηση στην ελάττωση του 

ερεθίσματος στον υποθάλαμο, τον επικλινή πυρήνα και τον κογχικο-μετωπιαίο φλοιό, 

την ίδια στιγμή που αυξάνεται το ερέθισμα στον ραχιαίο έξω προμετωπιαίο φλοιό και 

τη νήσο του Reil. Σε γενικές γραμμές φαίνεται να υπάρχει εγκεφαλική βλάβη στις 

περιοχές που σχετίζονται με την αισθητηριακή πληροφόρηση για το φαγητό, την 

εκτίμηση του ατόμου σχετικά με το πόσο επιθυμεί το φαγητό και την επιλογή της 

κατάλληλης συμπεριφοράς. Από τις έρευνες που έχουν γίνει, φαίνεται να υπάρχει 

θετική συσχέτιση της τοπικής εγκεφαλικής ροής αίματος στο πρόσθιο προσαγώγιο 

και την άνω κροταφική έλικα με την κοινωνική συμπεριφορά και την προσοχή. Σε 

άλλη μελέτη βρέθηκε ότι όσο πιο σοβαρή είναι η διαταραχή τόσο μικρότερη είναι η 

ροή αίματος στη νήσο του Reil, η οποία φαίνεται να ενεργοποιείται μαζί με τον 

κερκοφόρο πυρήνα και τον αριστερό ιππόκαμπο όσο διαρκεί η επιθυμία για φαγητό, 

κάτι που υποδεικνύει ότι η υποαιμάτωση της νήσου του Reil μπορεί να συνδέεται με 

την διατροφική διαταραχή στα άτομα με σύνδρομο PW.  

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτουν ερωτήματα για τα οποία στην 

βιβλιογραφική έρευνα δεν μπορέσαμε να συλλέξουμε πληροφορίες, καθώς δεν 

βρέθηκε αρθρογραφία σχετική με την αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου των 

ατόμων με σύνδρομο Prader Willi, υπάρχει επομένως ερευνητικό κενό για το οποίο 



θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει περεταίρω έρευνα. Από τα παραπάνω δεδομένα το μόνο 

που μπορούμε να κάνουμε είναι υποθέσεις σχετικά με τον ρόλο του αγγειακού 

υποστρώματος στην εμφάνιση των γνωστικών και συμπεριφορικών δυσλειτουργιών 

των ατόμων αυτών. Λίγα μόνο από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν στα 

άτομα με το PW σύνδρομο υπάρχουν εγγενείς καρδιοπάθειες ή υπέρταση, αν το 

αγγειακό τους υπόστρωμα είναι πυκνότερο ή αραιότερο από τον φυσιολογικό μέσο 

όρο, αν υπάρχουν αναστομώσεις στο αγγειακό δίκτυο (ένδειξη αποφράξεων ή 

ανεπαρκούς αγγειακού δικτύου για την κυκλοφορία του συνολικού όγκου του 

αίματος στον εγκέφαλο).  

Θα μπορούσαμε επίσης να υποθέσουμε, ότι η ισχαιμία σε συγκεκριμένες δομές 

του εγκεφάλου και η ταυτόχρονη υπεραιμία σε άλλες, θα μπορούσε να αποδοθεί σε 

μια διαδικασία ανάλογη της υπόθεση της νευρωνικής αποδοτικότητας, σύμφωνα με 

την οποία μια περιοχή μπορεί να είναι περισσότερο αποδοτική, δαπανώντας την 

λιγότερη δυνατή ενέργεια για να εκτελέσουν μια εργασία, γεγονός που μπορεί να 

αποδοθεί είτε στην πολύ καλή συνδεσιμότητα μεταξύ νευρώνων και κατ’ επέκταση 

και σε ένα πολύ καλό αγγειακό δίκτυο στην περιοχή αυτή. Αντιθέτως, στις περιοχές 

που εμφανίζεται υπεραιμία να συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή να μην υπάρχει 

αποδοτικό και λειτουργικό νευρωνικό δίκτυο στην περιοχή, κατ’ επέκταση 

δυσλειτουγικό αγγειακό δίκτυο στην αντίστοιχη περιοχή, με αποτέλεσμα να 

απαιτείται μεγαλύτερη ενεργειακή δαπάνη για την εκτέλεση της συγκεκριμένης 

λειτουργίας.  

Τελευταίο αναφέρεται το σύνδρομο Williams, στο οποίο τα άτομα με το σύνδρομο 

παρουσιάζουν μαθησιακές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής αλλά και λοιπές 

αλληλοσυγκρουόμενες ικανότητες και αδυναμίες, όπως συμβαίνει για παράδειγμα, με 

την βραχύχρονη ακουστική μνήμη τους, η οποία είναι πολύ καλή αναλογικά με τα 

υπόλοιπα προβλήματα που προκύπτουν από το σύνδρομο, την ίδια στιγμή που η 

μακρόχρονη ακουστική τους μνήμη είναι ελλειμματική. Από ανατομικής πλευράς τα 

άτομα με σύνδρομο Williams, παρουσιάζουν σημαντική μείωση του απόλυτου όγκου 

της λευκής ουσίας, της φαιάς ουσίας και του εγκεφαλονωτιαίου υγρού, καθώς επίσης 

και μειωμένο συνολικό ενδοκρανιακό περιεχόμενο, ευρήματα που μοιάζουν με αυτά 

της νόσου Alzheimer. Σε έρευνα που έγινε, τα άτομα με WS εμφάνισαν χαμηλότερη 

επίδοση στις δοκιμασίες λεκτικής και μη λεκτικής μνήμης, όπως επίσης και στις 

δοκιμασίες συστημάτων βραχυπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης μνήμης. Επειδή 

υπάρχει ένα μοτίβο αρνητικής συσχέτισης ανάμεσα στις δοκιμασίες λεκτικής μνήμης 

και τον σχετικό όγκο του ιπποκάμπου, προτάθηκε η υπόθεση της ύπαρξης δομικής 
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και λειτουργικής βλάβης στο σύνδρομο, υπόθεση η οποία ενισχύεται από τα 

ευρήματα έρευνας σε ποντίκια μοντέλα του WS, που εμφάνισαν ανώμαλη 

μορφολογία των δενδριτικών ακάνθων και λειτουργικές ανωμαλίες, ευρήματα που 

συναντάμε επίσης στον αυτισμό. Ακόμη είναι πιθανόν, η δυσανάλογη μεγέθυνση του 

αριστερού ιπποκαμπικού σχηματισμού στο WS να συνδέεται με μειωμένο 

αποπτωτικό μηχανισμό, κατά τον ίδιο τρόπου που εμφανίζεται και πάλι στον αυτισμό. 

Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο για το σύνδρομο Williams, αυτό χαρακτηρίζεται 

από αρτηριοπάθεια λόγω έλλειψης ελαστίνης.  

Ενδεχομένως, λόγω της γονιδιακής ανωμαλίας στα επίπεδα της ελαστίνης που 

επηρεάζουν την λειτουργικότητα και την ικανότητα σύσπασης των αγγείων και των 

αρτηριών, το αναμενόμενο θα ήταν να υπάρχει, είτε διεύρυνση ή επιμήκυνση των 

αγγείων, κατά τον ίδιο τρόπο που τμήμα της πρόσθιας εγκεφαλικής αρτηρίας 

εμφανίζεται διευρυμένο στον εγκέφαλο ατόμων με WS, είτε η ανικανότητα σύσπασης 

να μην περιορίζεται στα αγγεία και τις αρτηρίες της καρδιάς, αλλά να επεκτείνεται 

και στα αγγεία και τις αρτηρίες του εγκεφάλου. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, οι εναποθέσεις του αμυλοειδούς στα αγγεία στη 

νόσο Alzheimer, φάνηκε ότι εκτοπίζουν κυρίως τα αστροκύτταρα, με αποτέλεσμα οι 

τελικοί ποδίσκοι τους να μην γειτνιάζουν πλέον με το στρώμα ελαστίνης των 

αρτηριδίων και έτσι να περιορίζεται η σύσπαση των αγγείων, καθώς τα 

αστροκύτταρα εκκρίνουν αγγειοδραστικές ουσίες που ενεργοποιούν την σύσπαση 

των λείων μυϊκών κυττάρων των αγγείων ή των περικυττάρων στα αρτηρίδια ή τα 

τριχοειδή αγγεία, τα οποία στη συνέχεια συστέλλονται ή διαστέλλονται. Αν και προς 

το παρόν υπάρχουν μόνο ενδείξεις που να αποδεικνύουν την έλλειψη της ελαστίνης 

στα αγγεία και τις αρτηρίες του εγκεφάλου στο σύνδρομο Williams, θα μπορούσαμε 

να υποθέσουμε ότι η εκ πρωϊμίου έλλειψη ελαστίνης που εμφανίζεται στην 

συγκεκριμένη διαταραχή, κατ’ αντιστοιχία με την περίπτωση της νόσου Alzheimer, 

πιθανόν να προκαλεί περιορισμό της σύσπασης των αγγείων, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Επίσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω για τη νόσο Alzheimer, όσο 

μεγαλύτερη είναι η ελίκωση στις δομές του εγκεφάλου, άρα και το μήκος των 

αγγείων, τόσο λιγότεροι είναι οι νευρώνες σε μία συγκεκριμένη περιοχή. Δεδομένης 

της πιθανότητας να υπάρχει γενικότερα η τάση στα αγγεία του εγκεφάλου των 

ατόμων με το σύνδρομο Williams, να είναι μεγαλύτερα σε μήκος, όπως αναφέρθηκε 

στην αντίστοιχη παράγραφο για το σύνδρομο, υπάρχει αντίστοιχα και η πιθανότητα, 

να υπάρχει μικρότερος αριθμός νευρώνων στην εκάστοτε περιοχή. 



Μετά την παρουσίαση των παραπάνω στοιχείων, θα θέλαμε να προσθέσουμε ότι 

είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό το γεγονός ότι η αρχιτεκτονική του αγγειακού 

συστήματος μπορεί να επηρεάσει αλλά και να διαμορφώσει τις δομές του εγκεφάλου 

και την κυττοαρχιτεκτονική τους, αφού από την δυσλειτουργία των αρτηριών και των 

αγγείων μιας περιοχής, μπορεί να σχηματιστεί μια αντίστοιχα δυσλειτουργική δομή 

του εγκεφάλου ή η αγγείωσή της να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αλλοίωση της 

κυττοαρχιτεκτονικής της. 

Από τα παραπάνω ευρήματα, μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα, ότι το 

αγγειακό σύστημα δεν είναι η αιτιολογία της τροποποίησης της φυσιολογικής δομής 

των νευρώνων και των δομών που αυτοί σχηματίζουν, αλλά η προβληματική 

μεταφορά νευροτροφικών και αυξητικών παραγόντων και ενεργειακών συστατικών 

όπως το οξυγόνο, που προκαλείται από δυσλειτουργία ή διαταραγμένη αρχιτεκτονική 

των αγγείων και των αρτηριών του εγκεφάλου.  

Επίσης, από τα παραπάνω ευρήματα προκύπτει ότι αυξημένη αγγειογένεση 

σημαίνει κα αντίστοιχα αυξημένη νευρωνογένεση και το αντίστροφο. Οι νευρώνες 

δεν μπορούν να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν χωρίς την μεταφορά προς αυτούς 

των απαραίτητων θρεπτικών συστατικών αλλά και τα αγγεία δεν πρόκειται να 

αναπτυχθούν σε περιοχές που δεν υπάρχουν νευρώνες με ενεργειακές απαιτήσεις. 

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όπου συναντάμε αυξημένο αριθμό νευρώνων, θα υπάρχει 

και ένας αντίστοιχος αριθμός αγγείων που θα τους τροφοδοτούν. Μείωση των 

νευρώνων, σημαίνει αυτομάτως μείωση των αγγείων, αλλά και το αντίστροφο: 

μείωση των αγγείων, οδηγεί σε ενεργειακή κρίση των νευρώνων, με αποτέλεσμα τον 

θάνατό τους, που οδηγεί στην ατροφία του εγκεφάλου. 

Έτσι λοιπόν, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στον αυτισμό υπάρχει επίμονη 

αγγείωση (vascularization) του εγκεφάλου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ενώ αντίθετα, 

στη νόσο Alzheimer υπάρχει μείωση των αγγείων, η οποία προπορεύεται της 

αντίστοιχης μείωσης των νευρώνων.  

Το γεγονός επίσης ότι η πλειοψηφία των ατόμων με σύνδρομο Down, παρουσιάζει 

από πολύ νωρίς την συμπτωματολογία της νόσου Alzheimer, επιβεβαιώνει την 

υπόθεση ότι υπάρχουν κοινοί μηχανισμοί που περιλαμβάνουν το κυκλοφορικό 

σύστημα και που συγκεκριμένα η αγγειοαρχιτεκτονική του εγκεφάλου αποτελεί 

σημείο κλειδί για την εκδήλωσή τους. 

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, φαίνεται να υπάρχει ένα κοινός 

παρονομαστής: η δομή του κυκλοφορικού συστήματος του εγκεφάλου, η 

αρχιτεκτονική δομή των αγγείων του δηλαδή και η διάταξή τους στον εγκεφαλικό 
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χώρο, από την οποία εξαρτάται όλη η μεταβολική δραστηριότητα και η 

λειτουργικότητά του. Για τον λόγο αυτό η σχέση της αγγειοαρχιτεκτονικής του 

εγκεφάλου συνδέεται ευθέως με τις γνωστικές ικανότητες των ατόμων, όπως είναι η 

μνήμη και η διατήρησή της, οι εκτελεστικές λειτουργίες, η γλώσσα, η ικανότητα 

οργάνωσης πληροφοριών, η γλωσσική λειτουργία, η επικοινωνία, η ικανότητα 

ανάκλησης πληροφοριών, ο προσανατολισμός, ο συντονισμός, η συμπεριφορά, η 

κοινωνική αλληλεπίδραση, η νοητική καθυστέρηση, η επάρκεια στην οπτικοχωρική 

γνωστική ικανότητα, κ.λπ. 

Από τα στοιχεία που παραθέσαμε, φαίνεται να υπάρχουν ενδείξεις προς αυτή την 

κατεύθυνση, για την οποία όμως θα πρέπει να γίνει περαιτέρω διερεύνηση, 

ενδεχομένως με την πιθανότητα να εντοπιστούν αποτελεσματικοί τρόποι 

αντιμετώπισης ή βελτίωσης των βασικών προβλημάτων που αφορούν την μνήμη και 

την μάθηση στις περιπτώσεις αυτές. Ένα ερώτημα που θα μπορούσε ενδεχομένως να 

τεθεί, θα ήταν κατά πόσο οι υπάρχουσες θεραπείες και η φαρμακευτική αγωγή που 

δίνεται για την μία πάθηση θα μπορούσε να βοηθήσει μια άλλη; Για παράδειγμα, 

κατά πόσο θα μπορούσε να βελτιωθεί η νοητική ικανότητα των ατόμων με αυτισμό ή 

με σύνδρομο Prader Willi, στην πιθανότητα να αποκατασταθεί η υπο- ή υπερ- 

αιμάτωση που  παρουσιάζεται στις δομές του εγκεφάλου που εμφανίζονται σε αυτές; 

Κατά πόσο θα μπορούσε να χορηγηθεί μια τέτοια αγωγή στις περιπτώσεις των 

παιδιών με αυξημένο κίνδυνο να παρουσιάσουν κάποια διαταραχή στο άμεσο ή το 

απώτερο μέλλον, όπως είναι ο αυτισμός ή τα άτομα με σύνδρομο Down, με σκοπό να 

βελτιωθεί η νοητική και συμπεριφορική λειτουργία των πρώτων και να 

καθυστερήσουν ή να αναχαιτιστούν στο μέλλον τα συμπτώματα της υποξίας στους 

δεύτερους; 

Αυτά και πλείστα άλλα ερωτήματα ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να απαντηθούν 

στο όχι και πολύ μακρινό μέλλον. 
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