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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να κατανοηθεί ο τρόπος με τον οποίο η ιδιοσυγκρασία ενός 

ανθρώπου επηρεάζει τον τρόπο σκέψης, δράσης  και τελικά την εκδήλωση μιας συμπεριφοράς. Για την επίτευξη 

αυτού του σκοπού, χρειάζεται να καταστεί σαφές τι είναι η ιδιοσυγκρασία και πώς προκύπτει, πώς σχετίζεται με 

τη συμπεριφορά αλλά και τη γενετική επίδραση σε αυτήν. Στην παρούσα εργασία η ανάλυση πραγματοποιείται 

αρχικά, από αναφορές σε έρευνες που βασίστηκαν σε μελέτες διδύμων, για τη διερεύνηση της γενετικής 

επίπτωσης. Στη συνέχεια αναλύονται έρευνες που στηρίχθηκαν σε δεδομένα που σχετίζονται με τη γαλούχηση, 

την ανατροφή και τη συμπεριφορική ανταπόκριση.  Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την τη διεξαγωγή των 

συμπερασμάτων είναι η παρατήρηση της συμπεριφοράς σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, καθώς και η 

χαρτογράφηση των γονιδίων για την εύρεση των γονιδιακών τόπων που σχετίζονται με την εκδήλωση μιας 

συμπεριφοράς. Η ανταπόκριση του οργανισμού σε ένα στρεσογόνο ή μη ερέθισμα, επηρεάζεται από τη 

λειτουργία των συστημάτων όπως είναι ο HPA-άξονας, αλλά και η ή τη λειτουργία του ντοπαμινεργικού και 

σεροτονεργικού συστήματος. Η αλληλεπίδραση και η αλληλεξάρτηση όλων αυτών των παραγόντων 

συγκροτούν τον ανθρώπινο οργανισμό. Ωστόσο, παρά τις όποιες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, 

καθίσταται αρκετά περίπλοκη η κατανόηση της έννοιας της ιδιοσυγκρασίας και του τρόπου επίδρασής της  στο 

άτομο. Επομένως, για την επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης και ακέραιης αντίληψης, η συνεχής και 

εμπεριστατωμένη μελέτη θα επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.  

 

Λέξεις κλειδιά: ιδιοσυγκρασία, συμπεριφορά, χαρτογράφηση γονιδίων, HPA-άξονας, ντοπαμινεργικό/ 

σεροτονεργικό σύστημα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 6 - 
 

Abstract 

The purpose of this dissertation is to be understood, how temperament affects the way a person thinks, 

acts, and  manifests a particular behavior. In order for this to be accomplished, the definition of temperament 

should be clarified and, the interrelation between behavior and genetics, should be considered. Initially, twin 

studies are mentioned in order to begin with genetic references. In addition, nurture and behavioural studies 

constitute a crusial part of this controvers ial issue. Furthermore, the methods that are mentioned for the 

transaction of the conclusion were related with the observation of the behavior of children, adolescents and 

adults. Moreover, gene mapping and genetic loci are exposited as a correlation with a particular behavior during 

the exposure of a stimuli, stressful or not. The response to a stimuli is affected from different systems such as the 

function of the HPA-axis, and the function of dopaminergic and serotonergic systems. These factors interact and 

depend on each other in order to constitute a person’s organization. However, even though there is an efforful 

amount of research that has been conducted, it remains quite difficult to be given an explanation about 

temperament. Consequently, the knowledge about temperament will be additive and longterm research is needed 

to be done so as to be acquired a more completed understanding.    

.  
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Πρόλογος 

Η μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού, δηλαδή ο τρόπος που αλληλεπιδρούν τα γονίδια, το 

νευρικό και ενδοκρινικό συστήμα και αποφέρουν ένα εξωτερικό φαινότυπο, είναι ένας ενιδιαφέρον 

και συναρπαστικός τομέας έρευνας. Η μελέτη, ωστόσο του ανθρώπινου οργανισμού, δεν γίνεται 

εξατάζοντας μόνο τα βιοχημικά και μοριακά σήματα, αλλά πραγματοποιείται σε συνεργασία και 

αλληλεπίδραση με τα ερεθίσματα και τις μεταβολλές του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

Η παρούσα εργασία, αποτελεί μια προσπάθεια ανακάλυψης, και κατανόησης αυτής της 

συνεχούς και αμοιβαίας αλληλεξάρτησης. Σκοπός της είναι να μελετηθεί η ιδιοσυγκρασία, η 

συμπεριφορά, η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας του ατόμου. Επιπρόσθετα, στοχεύει στην αντίληψη 

του κατά πόσο η φύση και η γαλούχηση επιδρούν στο άτομο κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, ποια 

είναι τα ενδεχόμενα γονίδια που εμπλέκονται στην εμφάνιση συγκεκριμένων συμπεριφορών, και σε 

ποιο βαθμό. Επιπλέον, στόχος της εργασίας είναι να αναφερθεί και ο συνδυασμός του νευρικού και 

ενδοκρινικού συστήματος που ενεργοποιούνται κατά τη διάρκεια της έκθεσης σε ένα ερέθισμα, καθώς 

και ο τρόπος που οργανισμός ανταποκρίνεται σε αυτά. 
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Η Γενετική της Ιδιοσυγκρασίας 

Η ιδιοσυγκρασία είναι το σύνολο των νευροχημικών ατομικών διαφορών που βασίζονται στη 

ρύθμιση των δυναμικών πτυχών της συμπεριφοράς (όπως η ταχύτητα των κινήσεων, η ευφυΐα, η 

κινητικότητα, ο βαθμός εκφοράς ήχου, η παρορμητικότητα, η προσήνεια, η απόσυρση, και η 

συμπεριφορική αναστολή), και η βάση για την αποτελεσματική διέγερση, την έκφραση και τη 

ρύθμισης των συστατικών της προσωπικότητας. Χαρακτηρίζεται ως κληρονομήσιμη, καθοριζόμενη 

από τη φυσιολογία και με σχετική σταθερότητα στο πέρασμα του χρόνου. Επηρεάζεται από 

βιολογικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνεισφέρουν στην τελική της μορφή. Με την 

ιδιοσυγκρασία καθορίζονται η αυτο-ρύθμιση και οι ατομικές διαφορές στην αντιδραστικότητα. Η 

αντιδραστικότητα αποτελείται από τη φυσιολογική επαγρύπνηση και την ενδοκρινική ανταπόκριση, 

που είναι ο κινητήριος παράγοντας της αυτόνομης δράσης, καθώς επίσης και τη συναισθηματικότητα, 

που περιλαμβάνει την επαγρύπνηση σε μια θετική ή αρνητική επίδραση. Η αυτο-ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνει τις διαδικασίες που ρυθμίζουν την αντιδραστικότητα είτε διευκολύνοντας είτε 

αναστέλλοντάς την. Περιλαμβάνει επίσης, την προσοχή, την παρορμητικότητα, την προσέγγιση και 

την απόσυρση, καθώς και τη συμπεριφορική αναστολή, καθιστώντας το άτομο ικανό να ανταποκριθεί 

στις ατομικές εμπειρίες και τις κοινωνικές νόρμες (Waller, R., Trentacosta, C.J., Shaw, D.S., 

Neiderhiser,J.M., Ganiban, J.M., Reiss, D., Leve, L.D., & Hyde, L.W., 2016∙ Lengua, L.J., West, S. 

G., & Sndler, I.N., 1998∙ Cloninger, C.R., & Zwir, I., 2018∙ Scott, B.G., Lemery-Chalfant, K., 

Clifford, S., Tein, J.Y., Stoll, R., Goldsmith, H.H., 2016∙ Matheny, A.P., 1989∙ Trofimova, I., Robbins, 

TW., Sulis, WH., & Uher, J., 2018). 

 

1.1. Θεωρητικά Μοντέλα Ιδιοσυγκρασίας 

Ο Ιπποκράτης, πρώτος κατηγοριοποίησε την Ιδιοσυγκρασία με βάση τα χαρακτηριστικά της  σε 

τέσσερις τύπους. Αυτοί οι τύποι ιδιοσυγκρασίας είναι ο χολερικός (παρορμητικός-ταραχώδης), ο 

καταθλιπτικός (μελαγχολικός), ο κοινωνικά αποκομμένος (φλεγματικός) και ο εξωστρεφής 

(αισιόδοξος). Η κατηγοριοποίηση αυτή έγινε με βάση την αντίληψη ότι ο οργανισμός αποτελείται από 

μια μίξη υγρών, που η διαφοροποίηση των αναλογιών της μίξης επιφέρουν και διαφορετικές 

διαθέσεις, συναισθήματα και συμπεριφορές στα άτομα (Trofimova, I.,et al., 2018).  

Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η θεωρία του Eysenck με τους τρεις γίγαντες για την 

προσωπικότητα και τις ατομικές διαφορές. Ο Eysenck δημιούργησε αρκετά ψυχομετρικά εργαλεία για 

την αξιολόγηση των ατόμων και με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης των απαντήσεων, 

προσδιόρισε τρεις διαστάσεις της προσωπικότητας. Αυτές είναι η εξωστρέφεια, η νεύρωση και ο 

ψυχωτισμός. Ένα άτομο για να αξιολογηθεί για την προσωπικότητά του, χρειάζεται να μελετηθεί και 

για τις τρεις διαστάσεις, οι οποίες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και τα αποτελέσματα της μιας δεν 

επηρεάζουν τα αποτελέσματα της άλλης. Με βάση την ανάλυση των απαντήσεων προκύπτει η 

εξωστρεφής ή εσωστρεφής προσωπικότητα του ατόμου, η σταθερότητα ή η αστάθεια στα επίπεδα του 
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νευρωτισμού, και η σταθερότητα ή μη στον ψυχωτισμό. Αναλυτικότερα, ένα εξωστρεφές άτομο 

διακρίνεται από τη διαχυτικότητά του, την κοινωνικότητά του, την αισιοδοξία του. Απεναντίας, ένα 

εσωστρεφές άτομο διακατέχεται από σοβαρότητα, εγκράτεια και έλεγχο των συναισθημάτων του. Ένα 

άτομο με υψηλό βαθμό νευρωτισμού (αστάθεια), χαρακτηρίζεται από κυκλοθυμία, νευρικότητα, 

άγχος και ιδιοτροπία. Ο υψηλός βαθμός ψυχωτισμού χαρακτηρίζει το άτομο που είναι επιθετικό, έχει 

χαμηλή ενσυναίσθηση και τάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς (Chamorro-Premuzic, T., 2011).   

Οι Thomas και Chess το 1977 πλαισίωσαν την ιδιοσυγκρασία σε εννιά διαστάσεις, το επίπεδο 

δραστηριότητας, την προσήνεια/απόσυρση, τα αισθητηριακά όρια, την προσαρμοστικότητα, τη 

ρυθμικότητα, την ένταση της αντίδρασης, την ποιότητα της διάθεσης, τη δυσφορία και την επιμονή 

της προσοχής και απόσπαση (Κουλούρη, Σ., 2019). Οι διαστάσεις αυτές είναι παρόμοιες με τους 

μεγάλους πέντε παράγοντες της προσωπικότητας που καθορίστηκαν από τους McCrae και Costa το 

1986-1987, και τους McCrae και John το 1992. Οι μεγάλοι πέντε παράγοντες, είναι από τις τελευταίες 

και πλέον ευρέως εφαρμοσμένες θεωρίες για την ανάπτυξη των γνωρισμάτων της προσωπικότητας. 

Αποτελούνται από πέντε χαρακτηριστικά ή παράγοντες της προσωπικότητας: (OCEAN-Openness_ 

Conscientiousness_ Extraversion_ Agreeableness_ Neuroticism). Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι ο 

νευρωτισμός, κατά το οποίο το άτομο νιώθει άγχος, κατάθλιψη, θυμό, διακρίνεται από 

παρορμητικότητα και νιώθει ευάλωτο. Ακολουθεί η εξωστρέφεια, που περιλαμβάνει τα θετικά 

συναισθήματα, την κοινωνικότητα, την ενεργητικότητα, την ομαδικότητα, και την αυτοπεποίθηση. Το 

αντίθετο της εξωστρέφειας είναι η εσωστρέφεια, όπου το άτομο είναι επιφυλακτικό και κοινωνικά 

αποτραβηγμένο. Στη συνέχεια, η δεκτικότητα σε εμπειρίες αναφέρεται στις νέες εμπειρίες που βιώνει 

ένα άτομο, τη δημιουργικότητα, τη φαντασία, την ευελιξία στη συμπεριφορά και τις αντισυμβατικές 

στάσεις. Μετά, βρίσκεται η προσήνεια (κοινωνικότητα), που παρουσίαζεται μέσω της φιλικότητας, 

της διακριτικότητας και της μετριοπαθούς συμπεριφοράς. Με βάση αυτό το χαρακτηριστικό, το άτομο 

καθίσταται έμπιστο, με ευθύτητα και ευγενικό. Ολοκληρώνοντας, η ευσυνειδησία συνδέεται με την 

ενεργητικότητα, την αυτο-πειθαρχία και την υπευθυνότητα. Ένα ευσυνείδητο άτομο διακρίνεται για 

την οργανωτικότητά του, την αποτελεσματικότητα των πράξεών του και την αποφασιστικότητά του 

(Chamorro-Premuzic, T., 2011). 

Η ιδιοσυγκρασία με την προσωπικότητα μπορεί να είναι διακριτές μεταξύ τους όσον αφορά 

ορισμένα χαρακτηριστικά, αλλά ταυτόχρονα είναι και αρκετά αλληλένδετες και αλληλοεξαρτώμενες 

με αποτέλεσμα να απαιτείται αρκετή προσπάθεια για το διαχωρισμό τους. Το μοντέλο των πέντε 

παραγόντων ή οι μεγάλοι πέντε παράγοντες (FFM-Five Factor Model or BFF-Big Five Factors), 

χρησιμοποιεί την αλληλεπίδραση των βιολογικών με τους κοινωνικούς παράγοντες , για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Η ψυχολογία της προσωπικότητας χρησιμοποιεί τον παράγοντα ανάλυσης (factor 

analysis-FA) για τη λεκτική περιγραφή των ανθρώπινων χαρακτηριστικών που είναι κοινωνικά 

αλληλοσυνδεόμενα. Το μοντέλο των πέντε παραγόντων προκύπτει από τη θεωρητική λεξιλογική 

ανάλυση των ατομικών διαφορών. Συνεπώς, ο συμπερασματικός του ρόλος δεν προκύπτει από 

θεωρητικές ή πειραματικές μελέτες, αλλά βασίζεται σε στατιστικές περιγραφικές μελέτες της 
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σημασίας των λέξεων για τις διαφορές ανάμεσα στα άτομα. Οπότε, αυτό σημαίνει ότι και η 

ταξινόμηση ανάμεσα στους δύο όρους δεν είναι τόσο αιτιώδης, όσο περισσότερο περιγραφική 

(Trofimova, I.,et al., 2018).   

 

1.2. Παράγοντες διάκρισης ιδιοσυγκρασίας-προσωπικότητας 

Όπως προαναφέρθηκε, η ιδιοσυγκρασία είναι η νευροχημική βάση των ατομικών διαφορών στη 

συμπεριφορική ρύθμιση, ενώ η προσωπικότητα περιγράφει τις ατομικές διαφορές που προέρχονται, 

στα άτομα, κυρίως από την κοινωνικό-πολιτισμική επιρροή. Δημιουργούνται τέσσερις παράγοντες 

που καθιστούν διακριτές τις έννοιες ιδιοσυγκρασία και προσωπικότητα. Ο πρώτος αναφέρεται στα 

χαρακτηριστικά που είναι βιολογικά ή κοινωνικο-πολιτισμικά καθοριζόμενα. Ο δεύτερος κάνει λόγο 

για τις σταθερές τόσο της συμπεριφορικής ρύθμισης (τυπικές-δυναμικές), όσο και για τις σταθερές 

που επηρεάζονται από τις κοινωνικο-πολιτισμικές νόρμες. Ως τρίτος παράγοντας μπορεί να 

χαρακτηριστεί η στεθερότητα των χαρακτηριστικών στο χρόνο, και ο τελευταίος είναι η ηθική 

(Trofimova, I.,et al., 2018). 

Πιο συγκεριμένα, στα βιολογικά καθοριζόμενα χαρακτηριστικά που διαφέρουν ανάμεσα στα 

άτομα, συγκαταλέγονται η ταχύτητα των δράσεων, η κοινωνικότητα, η ευπλαστότητα, η 

συναισθηματικότητα, η αναζήτηση ευκαιριών, η ενσυναίσθηση. Ωστόσο, κάποια από αυτά 

εμπεριέχονται και στην προσωπικότητα, γιατί είναι και κοινωνικο-πολιτισμικά επηρεαζόμενα. Στη 

συνέχεια, ως ατομικές διαφορές της συμπεριφορικής ρύθμισης συμπεριλαμβάνεται η ταχύτητα της 

συμπεριφορικής ενσωμάτωσης, η αισθητηριακή ευαισθησία, και η αντοχή. Απεναντίας, στα μη 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά που θεωρούνται ως προσωπικότητα και μορφοποιούνται από την 

κοινωνικό-πολιτισμική εκτίμηση και ερμηνεία είναι οι αξίες, νοοτροπίες και συμπεριφορές, η αυτο-

εικόνα, αλλά και η επιλογή θρησκείας. Ακόμη, η χρονική σταθερότητα καθορίζει το διαχωρισμό. Τα 

ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά διακρίνονται για τη σταθερότητά τους, μιας και προέρχονται από 

βιολογικές και δύσκολα μεταβαλλόμενες βάσεις, σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητας όπου μπορεί να αλλάξουν δραστικά αλλά και ραγδαία μετά από έντονα γεγονότα της 

ζωής. Καταλήγοντας, η ηθική έχει μικρή σημασία στα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά, αφού ο 

οργανισμός κυριαρχείται από τα ένστικτα και τις σταθερές μεταβολές, ενώ παίζει πολύ σημαντικό 

ρόλο στην προσωπικότητα, διότι η ηθική προκύπτει από τα κοινωνικά χαρκτηριστικά που θεωρούνται 

αποδεκτά ή μη στις διάφορες κοινωνίες (Trofimova, I.,et al., 2018). 

Η ιδιοσυγκρασία με βάση τα όσα προηγήθηκαν, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

πολυπαραγοντικό σύστημα του οποίου η περιπλοκότητα το καθιστά αν όχι αδύνατο, τότε αρκετά 

δύσκολο στο να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας και επίδρασής της στους ανθρώπινους 

οργανισμούς. Για το λόγο αυτό, γίνεται μια προσπάθεια να ταξινομηθούν σε κατηγορίες οι διάφοροι 

παράγοντες που την αποτελούν και που επηρεάζουν την τελική της μορφή. Προσοχή χρειάζεται να 

δοθεί στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η ταξινόμηση, καθιστώντας τες όσο το δυνατόν πιο 
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λειτουργικές. Bασική παρατήρηση αποτελεί το γεγονός ότι, τα ταξινομικά συστήματα χρειάζεται να 

διακρίνονται από εγκυρότητα και αξιοπιστία, με σκοπό τα ευρήματά τους να μπορούν να γενικευτούν 

στον πληθυσμό. Επίσης είναι σημαντικό, ένα στοιχείο της προσωπικότητας να παρουσιάζεται μέσα 

από συγκριτικές διαστάσεις, μελετώντας όσο το δυνατόν περισσότερες διακυμάνσεις του υπό μελέτη 

χαρακτηριστικού (Uher J., 2018). 

Επιπρόσθετα, o διαχωρισμός ανάμεσα στις πτυχές της συμπεριφοράς που έχουν κυρίαρχα 

γενετική βάση από αυτές που είναι εμφανής στις κοινωνικο-πολιτισμικές επιδράσεις αποτελεί 

βοηθητική υποστήριξη στις ψυχολογικές και ψυχιατρικές πρακτικές. Για παράδειγμα, είναι ωφέλιμο 

να καθοριστούν οι επιδράσεις του συστήματος 5-υδροξυτρυπτοφάνης (5-ΗΤ) στην ανθεκτικότητα της 

συμπεριφοράς, το σύστημα ρύθμισης της νορεπινεφρίνης για την κατανόηση της ευαισθησίας και της 

προσαρμογής. Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της δομικής-λειτουργικής σχέσης για την 

κατανόηση της συσχέτισης ανάμεσα στο νου και τον εγκέφαλο. Τα συστήματα του εγκεφάλου, που 

αλληλεπιδρούν στις λειτουργίες του οργανισμού, επειδή συσχετίζονται μεταξύ τους, επικαλύπτουν το 

ένα το άλλο. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα δίκτυα στον εγκέφαλο που να υποδηλώνουν το σημείο απ’ 

όπου πυροδοτείται ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, όπως είναι η εξωστρέφεια ή ο 

νευρωτισμός (Uher J., 2018). 

Για την επίτευξη του τρόπου λειτουργίας της ιδιοσυγκρασίας, οι μελέτες στις οποίες το δείγμα 

αποτελείται από πληθυσμό διδύμων θα διευκολύνει την κατάσταση. Αυτό συμβαίνει γιατί, μέσω των 

διδύμων επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση ανάμεσα στις γενετικές και περιβαλλοντικές συνεισφορές, 

μιας και τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν ταυτόσημο γενετικό υλικό (Riese, M.L., 1990). Οι μελέτες 

διδύμων έχουν γενετικές επιρροές στις περισσότερες πτυχές της ιδιοσυγκρασίας στην παιδική ηλικία, 

αλλά οι γενετικές και περιβαλλοντικές επιρροές διαφέρουν, και είναι εξαρτώμενες των διαστάσεων 

της ιδιοσυγκρασίας στο επίπεδο της ανάλυσης, των μετρήσεων, και των χαρακτηριστικών του 

δείγματος (Scott, B.G., et al., 2016).   

 

1.3. Ψυχολογικό μοντέλο προσωπικότητας 

Το ψυχολογικό μοντέλο του Cloninger για την προσωπικότητα αποτελείται από τέσσερις 

ιδιοσυγκρασιακές πτυχές και τρεις πτυχές του χαρακτήρα. Οι πτυχές της ιδιοσυγκρασίας καθορίζονται 

από τους όρους των ατομικών διαφορών στους μηχανισμούς της συμπεριφορικής μάθησης. 

Αποτελούνται από την ενεργοποιήση του συμπεριφορικού συστήματος, που φανερώνει την τάση προς 

τη δράση εξερεύνησης και τoν έντονο ενθουσιασμό, ως ανταπόκριση σε ένα καινούργιο ερέθισμα 

(αναζήτηση καινοτομιών). Έπειτα, είναι το ανασταλτικό συμπεριφορικό σύστημα που δείχνει την 

τάση του ατόμου να ανταποκριθεί σε ένα αποκρουστικό ερέθισμα αποφεύγοντάς την (αποφυγή 

τραύματος). Ακολουθεί το σύστημα διατήρησης της συμπεριφοράς, όπου υπάρχει η τάση να 

ανταποκριθεί στην ανταμοιβή (εξάρτηση από την ανταμοιβή). Καταλήγει με την τάση της επιμονής σε 

συγκεκριμένες συμπεριφορές, ανεξάρτητα από την κόπωση και την κούραση.  
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Ο χαρακτήρας εμπλέκει νευροβιολογικούς και κοινωνικο-πολιτισμικούς μηχανισμούς της 

σημασιολογικής και συνειδητοποιημένης μάθησης (αυτο-αντιλήψεις για τους στόχους και τις αξίες 

που οι άνθρωποι κάνουν ηθελημένα). Αυτοί οι μηχανισμοί είναι η αυτο-καθοδήγηση που δείχνει την 

υπευθυνότητα, τη σκοπιμότητα και την ευρηματικότητα του ατόμου για να πετύχει το στόχο του. Στη 

συνέχεια, είναι η συνεργασία, φανερώνοντας την ικανότητα του ατόμου να προσαρμόζεται στην 

ομαδική δουλειά μαζί με άλλα άτομα και να είναι ευέλικτο, δίκαιο και ευγενικό. Τέλος, είναι η αυτο-

υπέρβαση, που φανερώνει τη διαπροσωπική ταυτοποίηση και αυτογνωσία (Garcia, D., Kundstrom, S., 

Brandstrom, S., Rastam, M., Cloninger, C.R., Kerekes, N., Nilsson, T., & Anckarsater, H., 2013). 

Επικρατεί η άποψη ότι η κληρονομικότητα επιδρά με τον ίδιο βαθμό στα άτομα ανεξαρτήτως 

της ηλικιακής ομάδας στην οποία ανήκουν. Παρόλα αυτά υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν το 

αντίθετο. Ενώ οι κατηγορίες του χαρακτήρα φαίνεται ότι δεν έχουν κοινές περιβαλλοντικές επιρροές 

στους ενήλικες (δηλαδή, ο τρόπος εκδήλωσης του χαρακτήρα στα δίδυμα δεν επηρεάζεται από τους 

παράγοντες του κοινού περιβάλλοντος που έχουν γαλουχηθεί), υπάρχει μια μικρή επιρροή που 

βρέθηκε στην αυτο-καθοδήγηση και τη συνεργασία σε νεαρούς ενήλικες ηλικίας 20-30 ετών. 

Αναφορικά με την ιδιοσυγκρασία, τόσο στους ενήλικες, όσο και στους εφήβους δε βρέθηκαν στοιχεία 

σχετικά με την κοινή περιβαλλοντική επίδραση σε καμία από τις διαστάσεις της. Μόνο, στη διάσταση 

της εξάρτησης από την ανταμοιβή που φάνηκε ότι υπάρχει μια μικρή επιρροή ενός κοινού 

περιβάλλοντος στα νεαρά άτομα σε αντίθεση με τους ενήλικες. Αυτό ίσως να συμβαίνει επειδή, οι 

έφηβοι προσπαθούν να γίνουν αποδεκτοί από τον περίγυρό τους και να έχουν άμεση ανταπόκριση 

στις απαιτήσεις της κοινωνικής αποδοχής (Lestr, N., Garcia, D., Kundstrom, S., Brandstrom, S., 

Rastam, M., Cloninger, C.R., Kerekes, N., Nilsson, T., & Anckarsater, H., 2016).  

Σε έρευνα διδύμων που πραγματοποιήθηκε από την Riese M.L. το 1990 (University of Luisville 

School of Medicine), μελετήθηκαν 316 νεογένητα δίδυμα (47 μονοζυγωτικά και 39 διζυγωτικά και 

των δύο φύλων) για να καθοριστεί αν η νεογένητη ιδιοσυγκρασία επηρεαζόταν από γενετικούς 

παράγοντες. Αυτό που μελετήθηκε ήταν η ευερεθιστότητα, η αντίσταση στον καθησυχασμό, το 

επίπεδο δραστηριότητας σε κατάσταση ύπνου αλλά και εγρήγορσης, η επαναδραστικότητα και η 

ενίσχυση. Η μελέτη των παραπάνω χαρακτηριστικών θα γινόταν με την παρακολούθηση του 

μεταβολικού κύκλου των νεογένητων. Όλα τα βρέφη ακολουθούσαν το διατροφικό τους πρόγραμμα 

και οι μετρήσεις γινόταν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ώρα φαγητού, τα δέκα πρώτα λεπτά του 

ύπνου, το διάστημα ανάμεσα στα γεύματα όπου γινόταν η παρατήρηση των προτιμήσεων και των 

κινήσεων των διδύμων. Επίσης, μετρήθηκε η ανταπόκριση σε στρεσογόνο ερέθισμα (τοποθέτηση ενός 

παγωμένου δίσκου για πέντε δευτερόλεπτα στο μηρό του βρέφους) και η αντίδραση του νεογένητου 

στην ευερεθιστότητα. Αυτό που βρέθηκε από την παρούσα μελέτη ήταν ότι δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο 

μοτίβο της γενετικής επιρροής στην ιδιοσυγκρασία. Οπότε μια πιθανότητα είναι ότι η γενετική 

επιρροή στην ιδιοσυγκρασία αυξάνεται με την ανάπτυξη από τη βρεφική στην παιδική ηλικία. 

Επιπλόεν, μια εικασία θα μπορούσε να ήταν ότι οι περιβαλλοντικές διαφορές καλύπτουν τις όποιες 

γενετικές επιρροές στην ιδιοσυγκρασία στη βρεφική περίοδο.  Εξίσου σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι 
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έχουν και οι επιδράσεις στο εσωτερικό της μήτρας καθώς και η διαφορετική περιβαλλοντική 

περιγενητική περίοδος, σχετικά με την κατάσταση του ύπνου, της ενίσχυσης και της ευερεθιστότητας , 

που ωστόσο χρειάζεται να μελετηθούν πιο εκτεταμένα (Riese, M.L., 1990). 

Σε μια μακρόχρονη μελέτη δίδυμων νεογνών που διεξήχθεί από τον A.P. Matheny. Jr. το 1986, 

το δείγμα αποτελείτο από βρέφη διδύμων 12-18-21-30 μηνών, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού του 

Κεντάκυ. Οι οικογένειες των παιδιών ήταν αντιπροσωπευτικές του κοινωνικο-οικονομικού 

υπόβαθρου της περιοχής, και ο αριθμός του δείγματος περιελάμβανε 130 δίδυμα, 33 μονοζυγωτικά 

και 32 διζυγωτικά του ίδιου ή διαφορετικού φύλου. Οι μητέρες συμπλήρωσαν σχετικό 

ερωτηματολόγιο για την ιδιοσυγκρασία των παιδιών (Toddler Temperament Scale) και αυτό που 

μελετήθηκε ήταν η τάση των παιδιών να φανερώνουν αναστολή ή μη σε δομημένες εργαστηριακές 

δραστηριότητες, ο τρόπος που ανταποκρινόταν σε αυτές (νοητικό τεστ),  και αν εμφάνιζαν απόσυρση 

ή προσήνεια σε μια ανοίκεια κατάσταση. Τα παιδιά, το κάθε δίδυμο μόνο του, βρισκόταν σε ένα χώρο 

με ή χωρίς την παρουσία του γονέα, αλλά με την παρουσία ενός ερευνητή. Παρατηρήθηκε ο τρόπος 

με τον οποίο το βρέφος ανταποκρινόταν στην αγκαλιά, στο παιχνίδι, στο παιχνίδι ρόλων και τα 

νοητικά τεστ που έγιναν μέσω του παιχνιδιού. Τα αποτελεσματα φανέρωσαν την επιβεβαίωση για την 

ταυτοποίηση των ιδιοσυγκρασιακών χαρακτηριστικών στην τάση ορισμένων βρεφών να είναι σε 

επαγρύπνηση, αλλά ντροπαλά και αναστατωμένα όταν έρχονται αντιμέτωπα με απρόσμενες 

καταστάσεις. Υπήρχαν και βρέφη που έδειξαν διαφορετική αντίδραση και φανέρωσαν δυναμισμό, 

λιγότερη καθοδήγηση και περισσότερη εξωστρέφεια στις ίδιες συνθήκες.  Η μεγάλη διάρκεια της 

μελέτης παρείχε μια βαθμιαία αναγνώριση του τρόπου επίδρασης της ιδιοσυγκρασίας στη 

συμπεριφορά και σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα της έρευνας του Bronson (1970) συμπέραναν ότι 

βρέφη οχτώ μηνών που έκλαιγαν όταν έρχονταν αντιμέτωπα με το αίσθημα του φόβου, στην ηλικία 

των δύο-τριών ετών εκδήλωναν ντροπαλότητα. Σε συμφωνία βρέθηκαν και με τα αποτελέσματα της 

μελέτης των Kagan και Moss (1962), που παρατήρησαν ότι νήπια ηλικίας τριών ετών που φανέρωναν 

συμπεριφορική αναστολή που εκφραζόταν ως ανησυχία, μετά την ηλικία των τριών ετών απείχαν από 

τις αλληλεπιδράσεις με τους συνομιλήκους τους. Κάτι παρόμοιο φάνηκε και στη μελέτη του Eysenck 

και Eysenck, το 1985. Άτομα που ήταν ντροπαλά, προσεκτικά, συνεσταλμένα, παρουσίαζαν 

ανασταλτικό έλεγχο ως ενήλικες (Matheny, A.P., 1989). 

Στη μελέτη D. Garcia et.al. που έγινε το 2013 συλλέχθηκαν αυτο-αναφορές της ιδιοσυγκρασίας 

και μετρήσεις του χαρακτήρα από τη μελέτη δίδυμων παιδιών και εφήβων, με τα ετεροζυγωτικά 

δίδυμα να είναι του ίδιου φύλου, από όλη τη Σουηδία που ήταν γενημένα από τον Ιούλιο του 1992 και 

μετά, μέχρι το 2010. Η μελέτη επικεντρώθηκε περισσότερο στα δεκαπεντάχρονα δίδυμα με σκοπό τη 

διερεύνηση της κρίσιμης αυτής αναπτυξιακής περιόδου, τη συνεισφορά των περιβαλλοντικών και 

γενετικών παραγόντων με βάση τις εφτά διαστάσεις του Cloninger, και το κατά πόσο σχετίζεται με 

την ευημερία ή μη των παιδιών. Επίσης, επιδίωξαν να ερευνήσουν τη γενετική δομή με βάση τη 

θεωρία του Cloninger στην εφηβεία (ψυχοβιολογικό μοντέλο). Τα παιδιά συμπλήρωσαν το 

Temperament and Character’s Inventory-TCI, και οι γονείς απάντησαν σε ερωτήσεις συνεντεύξεων. 
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To TCI είναι μια σειρά από τεστ που καθορίζουν την ένταση και τη σχέση ανάμεσα στις εφτά βασικές 

πτυχές της προσωπικότητας (ιδιοσυγκρασία και χαρακτήρας), που αλληλεπιδρούν για τη δημιουργία 

της προσωπικότητας ενός ατόμου. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης ήταν ότι αρχικά, η διαδικασία 

εξαγωγής των αποτελεσμάτων, παρήγαγε διαστάσεις, οι οποίες  ήταν αξιόπιστες και ικανές να 

λειτουργήσουν ως μετρήσεις των πτυχών της ιδιοσυγκρασίας στα νεαρά άτομα. Εν συνεχεία, εύρημα 

αποτέλεσε το κατά πόσο είναι παρόμοια ή διαφορετικά τα νεαρά δίδυμα άτομα της Σουηδίας, 

συγκριτικά με τα νεαρά άτομα της ίδιας ηλικίας από το γενικό πληθυσμό της Σουηδίας. Οι απαντήσεις 

των διδύμων στις πτυχές του χαρακτήρα που σχετίζονται με την αυτο-καθοδήγηση και τη συνεργασία 

είχαν περίπου τη μισή απόκλιση υψηλότερα, συγκριτικά με τα νεαρά άτομα του γενικού πληθυσμού. 

Ωστόσο, τα νεαρά άτομα από το γενικό πληθυσμό, είχαν υψηλότερη βαθμολογία στις διαστάσεις της 

αυτο-υπερβατικότητας. Αυτό σημαίνει ότι, με βάση τις βαθμολογίες των ατόμων, τα δίδυμα 

χαρακτηρίζονται από πρώιμη ανάπτυξη και ωρίμανση στην οργάνωση του χαρακτήρα τους σε σχέση 

με τα υπόλοιπα νεαρά άτομα. Τα δίδυμα είχαν επίσης, υψηλότερη βαθμολογία στην ιδιοσυγκρασιακή 

πτυχή της εξάρτησης από την αμοιβή, όπως και την επιμονή. Είναι γνωστό ότι για τα παιδιά, η 

εξάρτηση από την αμοιβή, η επιμονή, η συνεργασία και η αυτο-καθοδήγηση σχετίζονται θετικά με τη 

νοημοσύνη και την ακαδημαϊκή επίτευξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στους εφήβους 

υπάρχει η επιρροή από το κοινό περιβάλλον σε όλες τις πτυχές του χαρακτήρα, αλλά μόνο σε μια από 

τις πτυχές της ιδιοσυγκρασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα ευρήματα της παρούσας μελέτης, οι ερευνητές 

κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει μια περιβαλλοντική επιρροή στη μετάβαση από την εφηβεία 

στην ενηλικίωση. Φαίνεται ότι η εφηβεία είναι μια σημαντική αναπτυξιακή περίοδος, κατά την οποία 

διενεργούνται κοινωνικο-πολιτισμικές επιρροές και παρεμβάσεις στη διαμόρφωση της 

προσωπικότητας. Καταληκτικά, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι κατά την εφηβική περίοδο 

ορμονικές εγκεφαλικές επιδράσεις ενισχύουν την ευαισθησία που προέρχεται από το κοινωνικό 

ερέθισμα (Garcia, D., et al., 2013).  

To 2016, οι Lester. N., Garcia. D. et. al. πραγματοποίησαν μια πιο διεξοδική έρευνα στον ίδιο 

πληθυσμό διδύμων της Σουηδίας, αλλά παρατηρώντας και μελετώντας τα ευρήματα που βρήκαν από 

την προηγούμενη έρευνα. Στηρίχτηκαν στην εσωτερική σταθερότητα και την αιτιολογία των 

χαρακτηριστικών που μετρήθηκαν στους εφήβους όσον αφορά τις κατηγορίες του χαρακτήρα. Ξανά, 

οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν το TCI. Οι ερωτήσεις που απάντησαν τα άτομα του δείγματος ήταν 

σχετικές με την αυτο-καθοδήγηση (δηλαδή, εάν συχνά νομίζουν ότι είναι το θύμα μιας κατάστασης, 

εάν συνήθως βλέπουν μια δύσκολη κατάσταση ως πρόκληση ή ευκαιρία), τη συνεργασία (δηλαδή 

κατά πόσο μπορούν συνήθως να αποδεχτούν τους άλλους ανθρώπους, όσο διαφορετικοί και αν είναι 

από τους ίδιους, εάν συχνά θεωρούν τα προβλήματα του άλλου τόσο σημαντικά όσο τα δικά τους), 

και για την αυτο-υπέρβαση (δηλαδή, εάν συχνά είναι ενθουσιασμένοι με αυτό που κάνουν που 

χάνονται στη στιγμή). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν σε αρκετά μεγαλύτερο βαθμό, τη 

μεταβολή της επίδρασης στα στοιχεία του κοινού περιβάλλοντος στις κατηγορίες του χαρακτήρα κατά 

την εφηβεία. Αρχικά, έδειξαν ότι η γενετική δομή στις κατηγορίες του χαρακτήρα στους εφήβους 
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ποικίλει στην αυτο-καθοδήγηση και τη συνεργασία, αλλά παραμένει σταθερή στην αυτο-υπέρβαση. 

Στη συνέχεια, η παρουσία της επίδρασης από το κοινό περιβάλλον σε ολες τις πτυχές του χαρακτήρα 

φανερώνει ότι η εφηβεία είναι περίοδος ιδιαίτερης σημασίας, μιας και τότε είναι που λαμβάνει χώρα η 

κοινωνικο-πολιτισμική μάθηση και η μετάβαση του ατόμου στο επόμενο αναπτυξιακό στάδιο της 

ανθρώπινης ζωής, την ενηλικίωση. Απ’ ότι φαίνεται γίνεται κάτι όχι μόνο βιολογικά και ψυχολογικά, 

αλλά και κοινωνικο-πολιτισμικά αφού επιδρά σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη του ατόμου. Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο κάθε έφηβος αυτή την περίοδο καλύπτει την οικογενειακή του επιρροή και προσπαθεί να 

επεκτείνει την κοινωνική του ταυτότητα (Lestr, N., et al., 2016).    

 Η έκφραση της ιδιοσυγκρασίας σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον 

παρατήρησης. Όταν μελετάται τα πρώτα χρόνια της ζωής είναι αρκετά ασταθής με αποτέλεσμα να 

διαφοροποιείται καθώς το άτομο αναπτύσσεται. Ένας πιθανός λόγος που μπορεί να εξηγεί αυτή την 

κατάσταση είναι η έλλειψη ξεκάθαρων μετρήσεων και μεθόδων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 

εγκυρότερα αποτελέσματα. Ωστόσο, μπορεί να θεωρηθεί και ότι, αυτή η αστάθεια της ιδιοσυγκρασίας 

είναι αναπόφευκτη συνέπεια των αλλαγών που προκύπτουν από την ηλικιακή ανάπτυξη (Matheny, 

A.P., 1989).  

Κατά τη νεογνική περίοδο, η ιδιοσυγκρασία μοιάζει να έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από 

τις ενδομήτριες περιβαλλοντικές επιδράσεις που βρισκόταν το έμβρυο, παρά από τους γενετικούς 

παράγοντες. Κάτι τέτοιο δε σημαίνει ότι οι γενετικές επιρροές είναι ανύπαρκτες στη βρεφική περίοδο, 

απλώς θα κάνουν την εμφάνισή τους όσο το άτομο μεταβαίνει στα επόμενα αναπτυξιακά στάδια. Η 

μέση παιδική ηλικία συμπεριλαμβάνει την ωρίμανση/ανάπτυξη των βιολογικών συστημάτων, 

θεμελιώνοντας την αυτο-ρύθμιση, την συμπεριφορική αναστολή και προσήνεια, συνδυαζόμενα με την 

αύξηση της έκθεσης σε άγνωστες, δομημένες και προκλητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις με τους 

συνομιλήκους. Στην ηλικία των 7-8 ετών πραγματοποιείται μια σχετική περιβαλλοντική σταθερότητα 

όπου τα παιδιά εγκαθιδρύουν στο σχολείο, και δεν έχουν εκτεθεί ακόμη στις περιβαλλοντικές αλλαγές 

που χαρακτηρίζουν τη μετάβαση στην εφηβεία. Επίσης, σε αυτή την ηλικία τα περισσότερα παιδιά 

δεν έχουν ακόμη κατακτήσει την εφηβική ωρίμανση/ανάπτυξη και τη σχετιζόμενη νευρολογική 

ανάπτυξη. Οι ατομικές διαφορές στις δραστικές και ρυθμιστικές πτυχές της ιδιοσυγκρασίας θέτουν τις 

βάσεις για το ρίσκο και την ανθεκτικότητα σε αρκετούς τομείς (κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς) που 

προκύπτουν αργότερα. Επομένως, μέχρι την παιδική ηλικία, το άτομο έχει αποκτήσει τις πρώτες 

σταθερές περιβαλλοντικές επιρροές. Αυτές, προέρχονται τόσο από την οικογένεια, όσο και από το 

σχολείο οπότε, οι γενετικοί παράγοντες φαίνεται ότι ξεκινούν να εμφανίζονται για να επηρεάσουν με 

το δικό τους τρόπο την ιδιοσυγκρασία στην αναπτυξιακή πορεία, μιας και στο στάδιο της εφηβείας 

πραγματοποιείται έντονη νευροβιολογική διαφοροποίηση.  

Στην εφηβεία, το άτομο βιώνει τόσο γενετικές όσο και περιβαλλοντικές επιρροές διότι, υπάρχει 

από τη μια η βιολογική ωρίμανση του οργανισμού, και από την άλλη εμφανίζεται και η έντονη 

επιθυμία του νεαρού ατόμου να αλληλεπιδράσει, αλλά και να εναντιωθεί με τις απαιτήσεις της 

κοινωνίας. Υπερτερεί, ωστόσο, στη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας, η επιρροή και η επίδραση από 
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το εξωτερικό περιβάλλον. Το έφηβο άτομο τείνει να στρέφεται προς την ευελιξία στην ανταπόκριση, 

και τη μάθηση από το κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο. Αυτό γίνεται με σκοπό όχι μόνο να έρθει 

αντιμέτωπο με πολλαπλά ερεθίσματα, αλλά και για να ισχυροποιήσει σταδιακά μια πιο 

ολοκληρωμένη ανταπόκριση σε αυτά και μετέπειτα στη ζωή του. Καταλήγοντας, στην ενηλικίωση, το 

άτομο ως ώριμος/ανεπτυγμένος πλέον χαρακτήρας έχει ισχυροποιήσει την προσωπικότητά του. Οι 

περιβαλλοντικές επιδράσεις σταματούν να το επηρεάζουν τόσο έντονα, συγκριτικά με την εφηβική 

περίοδο. Παράλληλα, οι γενετικοί παράγοντες ενισχύονται, συμβάλλοντας στη σταθερότητα των 

χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς του. Επομένως, το ενήλικο άτομο  μέσα από τα βιώματα και 

τις εμπειρίες που έχει αποκτήσει, τη βιολογική και γενετική ανάπτυξη που έχει επιτευχθεί, εδραίωσε 

μια σταθερή αντίδραση ως προς την αντιμετώπιση των συνθηκών, μετριάζοντας κατά πολύ την 

ανάγκη για επιδίωξη της κοινωνικής αναγνώρισης και αποδοχής.  

Διακριτό παραμένει το γεγονός ότι ανάμεσα στα βρέφη, τα παιδιά, τους εφήβους και τους 

ενήλικες υπάρχει μια ισχυρή επιρροή των ατομικών διαφορών που σχετίζονται με την ευαισθησία 

στην απειλή, το φόβο, την ντροπαλότητα, και την αναστολή όταν έρχονται αντιμέτωποι με κάτι 

καινούργιο. Αυτό σημαίνει ότι η επιρροή της ιδιοσυγκρασίας, μεταφέρεται όσο το άτομο 

αναπτύσσεται και εκδηλώνεται με διαφοροποιημένο κάθε φορά τρόπο (Scott, B.G., Lemery-Chalfant, 

K., Clifford, S., Tein, J.Y., Stoll, R., Goldsmith, H.H., 2016∙ Matheny, A.P., 1989). 

Η ιδιοσυγκρασία είναι μια έννοια που χαρακτηρίζεται από περιπλοκότητα, επιδρά στην 

έκφραση της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς, είναι δύσκολο να μελετηθεί διεξοδικά, αλλά 

παρόλα αυτά παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατανόησή της. Επηρεάζει και επηρεάζεται 

από γενετικά και περιβαλλοντικά συστήματα, ταξινομείται, αλλά καταλήγει και πάλι να 

επικαλύπτεται από άλλους παράγοντες. Ακολουθεί για την εμφάνιση και εκδήλωσή της τη φυσική 

αναπτυξιακή πορεία του ατόμου, καθιστώντας ολόκληρο τον οργανισμό ένα αλληλοεξαρτώμενο και 

αλληλεπιδραστικό με το εξωτρικό περιβάλλον σύστημα. 

 

Η Γενετική της Συμπεριφοράς 

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης του ατόμου πραγματοποιούνται από τη βρεφική ηλικία 

μεταλλάξεις, με το γενετικό υλικό να παραμένει ίδιο. Επίσης, λαμβάνουν χώρα και επιδράσεις από το 

εξωτερικό περιβάλλον, οι οποίες επηρεάζουν τα στάδια της εξέλιξης μέχρι την ενηλικίωση. Το άτομο, 

ακόμη και αν έχει ένα συγκεκριμένο γονιδίωμα, θα εκδηλώσει την εμφάνιση μιας συμπεριφοράς σε 

συνδυασμό και με την αλληλεπίδραση από τα ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Επομένως, είναι 

χρήσιμο να μελετηθεί κατά πόσο και σε ποιο βαθμό οι αλλαγές που παρουσιάζει στη συμπεριφορά 

του το άτομο, είναι σταθερές ή μεταβαλλόμενες με το πέρασμα του χρόνου, κληρονομήσιμες ή 

επίκτητες και έχουν ως απόρροια μια ανταπόκριση σε ένα ερέθισμα. 

Προκειμένου να ερευνηθεί και να απαντηθεί, ο τρόπος και ο λόγος που ένα άτομο αντιδρά σε 

ένα ερέθισμα, αναπτύχθηκε ο κλάδος της αναπτυξιακής συμπεριφορικής γενετικής που μελετά την 
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έκταση με την οποία γονίδια και περιβάλλον συνεισφέρουν στη συμπεριφορική ανάπτυξη. Τα γονίδια 

αλλάζουν την ποιότητα και την ποσότητα των επιδράσεών τους κατά την αναπτυξιακή πορεία του 

οργανισμού. Αυτό συμβαίνει γιατί, διαφορετικά γονίδια εμπλέκονται σε διαφορετικές λειτουργίες του 

οργανισμού, κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Ταυτόχρονα, το εξωτερικό περιβάλλον με τα 

πολλαπλά και διαφορετικά ερεθίσματα που παρέχει, επιδρά με τη σειρά του ποιοτικά και ποσοτικά με 

τις εσωτερικές διεργασίες του οργανισμού. Στόχος είναι να εκτιμηθεί η επιρροή αυτών των δύο 

παραγόντων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο διαχωρισμός σε επιμέρους στοιχεία (φύση και γαλούχηση), 

ενδεχομένως να ενισχύσει τον τρόπο της αλληλοεπιρροής τους. Έπειτα, ωφέλιμο χαρακτηρίζεται το 

γεγογνός ότι ο τρόπος «πώς» και ο τόπος «πού», που μετράται η ιδιοσυγκρασία είναι καθοριστικές για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων (Saudino, K.J., 2009). 

 

2.1. Τρόπος μέτρησης της Ιδιοσυγκρασίας  

2.1.1. Κληρονομικότητα 

Η κληρονομικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που θα μπορούσε να πληροφορήσει για 

τη διακύμανση της εμφάνισης ή μη των χαρακτηριστικών των γονιδίων σε έναν οργανισμό. 

Αναφέρεται ως η αναλογία της φαινοτυπικής διακύμανσης που αποδίδεται σε γενετικούς παράγοντες 

και το πλαίσιο στο οποίο μελετάται μια δεδομένη χρονική στιγμή (π.χ. αν ένα χαρακτηριστικό έχει 

30% κληρονομησιμότητα, τότε το 30% της μεταβολής σε αυτό το χαρακτηριστικό θα προέρχεται από 

τη γενετική διακύμανση). Μπορεί να συμπεριλάβει όχι μόνο την αναλογία της μεταβολής εξαιτίας 

των προσθετικών γενετικών επιδράσεων, «στενή κληρονομικότητα», αλλά και την αναλογία εξαιτίας 

όλων των γενετικών επιδράσεων, «ευρεία κληρονομικότητα». Αναφορικά με τη στενή 

κληρονομικότητα, εκφράζει το ποσοστό όπου η ποικιλότητα ενός γνωρίσματος οφείλεται 

αποκλειστικά σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, ή στην επίδραση της γενετικής βάσης των γονιδίων. 

Έπειτα, η ευρεία κληρονομικότητα, εκφράζει το ποσοστό της συνολικής φαινοτυπικής ποικιλότητας 

ενός γνωρίσματος από έναν πληθυσμό, που οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, αθροιστικούς και μη. 

Παρόλα αυτά, δεν αναφέρεται κατά πόσο ο βαθμός ενός γνωρίσματος είναι γενετικός ή όχι. Επίσης, 

είναι δείκτης που αναφέρεται σε έναν πληθυσμό και όχι σε ένα άτομο και ισχύει για το περιβάλλον 

και τον πληθυσμό που μελετάται την παρούσα στιγμή. Επιπρόσθετα, η ευρεία κληρονομικότητα 

συμπεριλαμβάνει τόσο τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ του τόπου των γονιδίων (επίσταση), όσο και τις 

αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν «μέσα» στον τόπο (επιδράσεις επικράτειας). Πιο συγκεκριμένα, η 

επίσταση είναι η κατάσταση κατά την οποία ορισμένα γονίδια ελέγχουν κάποια γνωρίσματα, ο ρόλος 

των οποίων είναι η παρεμπόδιση ή η ενεργοποίηση των αλληλόμορφων γονιδίων. Βέβαια, ακόμη και 

αν αυτές οι εκτιμήσεις παρέχουν μια πληροφόρηση σχετικά με το μέγεθος του γενετικού συστατικού 

για ένα χαρακτηριστικό, δεν παρέχεται πληροφόρηση για το ποια γονίδια είναι υπεύθυνα για την 
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αναπαράσταση αυτού του χαρακτηριστικού (Saudino, K.J., 2009∙ Sallis, H., Davey, S.G., & Munafo, 

MR., 2018∙ Plomin, R., & Nesselroade, J.R., 1990∙ Saudino, K.J., 2005). 

 Η κληρονομικότητα μπορεί να μετρηθεί μέσω των μελετών που περιλαμβάνουν οικογένειες, 

δίδυμα παιδιά, υιοθετημένα παιδιά, αλλά και μελέτες που γίνονται σε ολόκληρο το γονιδίωμα 

(genome-wide arrays), καθώς επίσης και με την προσέγγιση της χρήσης της βάσης - SNP 

(μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός - Single Nucleotide Polymorphism). Ο μονονουκλεοτιδικός 

πολυμορφισμός είναι η υποκατάσταση ενός μόνο νουκλεοτιδίου σε μια συγκεκριμένη θέση στο 

γονιδίωμα. Αποτελεί την πιο κοινή γενετική μεταβολή ανάμεσα στα άτομα και η συγκεκριμένη 

αλλαγή εμφανίζεται σε ένα αρκετά σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού. Αυτές οι προσεγγίσεις 

εκτιμούν την κληρονομικότητα χρησιμοποιώντας μη-σχετιζόμενους ενήλικες, κάτι που θα μπορούσε 

να μειώσει κάθε λανθασμένη αύξηση εξαιτίας των κοινών περιβαλλόντων, αλλά δεν παρέχει εκτίμηση 

της «στενής» κληρονομικότητας, επειδή δεν περιλαμβάνονται όλες οι προσθετικές γενετικές 

διακυμάνσεις. Έπειτα, τα δίδυμα χρησιμοποιούνται για να δοθεί μια εκτίμηση στην αναλογία της 

φαινοτυπικής μεταβολής, που μπορεί να αποδοθεί στις ατομικές διαφορές μέσα σε ένα 

πληθυσμό.Τέλος, η μελέτη μέσω του μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού χρησιμοποιείται για να 

παρέχει πληροφοριές σχετικά με τον αριθμό αυτής της μεταβολής (Saudino, K.J., 2009∙ Sallis, H., et 

al., 2018∙ Saudino, K.J., 2005). 

 Στην αρχή, οι μελέτες ερευνούσαν τη γενετική βάση χαρακτηριστικών των ατομικών διαφορών 

που προερχόταν από υποψήφια γονίδια. Με την εξέλιξη της τεχνολογίας πλέον, είναι πιθανό να 

μελετηθεί ολόκληρο το γονιδίωμα. Σε μια μελέτη ενός υποψήφιου γονιδίου, αυτό που μελετάται είναι 

η σχέση ανάμεσα στη συχνότητα του αλληλόμορφου για μια συγκεκριμένη μεταβλητή και στο 

φαινότυπο του ατόμου. Έχουν γίνει προσπάθειες εξερεύνησης αρκετών γονιδιακών τόπων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι συσχετίσεις ανάμεσα στα σεροτονεργικά και 

ντοπαμινεργικά νευροδιαβιβαστικά συστήματα, με μικρή ωστόσο επιτυχία. Σε έναν πολυμορφισμό 

του υποκινητικού διαβιβαστή της σεροτονίνης (5-HTTLPR), βρέθηκε συσχέτιση με το 

νευρωτισμό/ανησυχία, η οποία παραμένει αμφίβολη, εξαιτίας της έλειψης της επανάληψης στα άτομα. 

Συνδυαστικά με την ντοπαμίνη, βρέθηκε στην παιδική ιδιοσυγκρασία ότι το DRD4 γονίδιο, μαζί με το 

5-HΤTLPR γονίδιο ευθύνονται για την οργάνωση της κίνησης και την αρνητική συναισθηματικότητα 

(π.χ. τάση προς το φόβο, θυμό, άγχος), αποτελέσματα τα οποία χαρακτηρίστηκαν ανάμεικτα. 

Ανάμεικτα αποτελέσματα βρέθηκαν επίσης και για την εμπλοκή του 5-HTTLPR γονιδίου στο φόβο 

προς το άγνωστο και τη θετική συναισθηματικότητα στο πρώτο έτος της ζωής. Παρομοίως, για το 

DRD4 γονίδιο της ντοπαμίνης τα ευρήματα έδειξαν ότι σχετίζεται με την προσοχή, το ενδιαφέρον, το 

θυμό και το υψηλό ή χαμηλό επίπεδο δραστηριότητας. Απεναντίας, επιτυχής ήταν η ταυτοποίηση 108 

γονιδιακών τόπων που αφορούσαν τη σχιζοφρένεια. Εξαίρεση αποτελεί η εύρεση μιας διαγονιδιακής 

μεταβλητής στο χρωμόσωμα 9 (rs2146180), το οποίο βρέθηκε ότι συσχετίζεται με τη δεκτικότητα σε 

νέες εμπειρίες σε νεαρά θηλυκά άτομα στον πληθυσμό της Κορέας (Sallis, H., et al., 2018∙ Saudino, 

K.J., 2005).  
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Σχετικά με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, αναφέρεται ότι βρέθηκαν 136 

ανεξάρτητες γονιδιακές μεταβλητές που σχετίζονται με τα επίπεδα νευρωτισμού. Όσον αφορά την 

εξωστρέφεια, που θεωρείται από τα πιο κληρονομήσιμα χαρακτηριστικά, χρειάζεται να γίνουν πιο 

διεξοδικές μελέτες για τον εντοπισμό της. Κάτι παρόμοιο προκύπτει και για τον ενθουσιασμό, όπου το 

μικρό δείγμα δεν είναι ικανό να δώσει έγκυρες και αξιόπιστες πληροφορίες για τη συσχέτιση. Παρόλα 

αυτά, βρέθηκε ότι υπάρχουν 44 γονιδιακοί τόποι για την κατάθλιψη. Με την ανάλυση συνένωσης 

ευρέου γονιδιώματος (GWAA - genome-wide-association-analyses), βρέθηκε ότι ένα γονίδιο του 

νικοτινικού υποδοχέα (CHRNA5-A3-B4) στο χρωμόσωμα 15 είναι σχετιζόμενο με την βαρύτητα του 

καπνίσματος, καθώς επίσης και με την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. Μόλις καθιερωθεί η 

συσχέτιση ανάμεσα στα γενετικά χαρακτηριστικά, τότε ίσως και να είναι πιθανό να επιλυθεί μερικώς 

και η φύση αυτής της συσχέτισης, χρησιμοποιώντας την τεχνική της μενδελικής κληρονομικότητας. Η 

μενδελική κληρονομικότητα είναι μια μέθοδος κατά την οποία μελετάται η αιτιότητα, 

χρησιμοποιώντας παρατηρήσιμα δεδομένα, κατευθύνοντας τις συσχετίσεις για ένα ευμετάβλητο 

παράγοντα ρίσκου. Κάτι τέτοιο, όμως δε σημαίνει ότι η μενδελική κληρονομικότητα θα δώσει λύσεις 

στα ζητούμενα. Η λύση θα προκύψει από την αλληλεπίδραση μαζί με άλλες τεχνικές, η μενδελική 

κληρονομικότητα θα παρέχει απλώς και αυτή τη συμβολή της (Sallis, H., et al., 2018). 

  

2.1.2. Γνωστικές Λειτουργίες 

Έχει φανεί ότι οι πολυμορφισμοί και οι αλληλεπιδράσεις γονιδίων-περιβάλλοντος επηρεάζουν 

και άλλες γνωστικές λειτουργίες όπως είναι η μάθηση, η μνήμη, η ανάγνωση, η αυτο-ρύθμιση, ο 

γνωστικός και ανασταλτικός έλεγχος. Αυτές οι λειτουργίες εδράζονται στον εγκέφαλο και 

εκτελούνται από διάφορα νευρικά δίκτυα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η ανάγνωση για 

παράδειγμα, είναι μια σταδιακά αποκτώμενη δεξιότητα που προκύπτει από το συνδυασμό της 

εμπειρίας, της βιολογικά-ρυθμιζόμενης ωρίμανσης/ανάπτυξης και της οργάνωσης του εγκεφάλου, 

απαιτώντας πολλαπλές γνωστικές και αισθητηριακές αναπαραστάσεις και διεργασίες. Δημιουργείται 

έτσι ένα νευρικό δίκτυο ανάγνωσης, που αποτελείται από διεργασίες που υποστηρίζουν τη γλώσσα, 

από οπτικές και ορθογραφικές αναπαραστάσεις, την εργαζόμενη μνήμη, την προσοχή, καθώς επίσης 

και τις αισθησιοκινητικές λειτουργίες. Η συμπεριφορική γενετική ανάλυση δείχνει ότι, η επικάλυψη 

στις γενετικές επιρροές για τις γνωστικές λειτουργίες, και κατ’ επέκταση προτείνονται και οι 

μαθησιακές δυσκολίες, είναι παρόμοιες με τις γενετικές επιρροές που συνεισφέρουν στις μαθησιακές 

ικανότητες. Με βάση τη γονιδιακή υπόθεση, αν ένα γονίδιο βρεθεί ότι σχετίζεται με μια συγκεκριμένη 

ανικανότητα/ανεπάρκεια/«δυσκολία», τότε το ίδιο γονίδιο αναμένεται να σχετίζεται με τη μεταβολή 

του εύρους της τυπικής ικανότητας (Perdue, M.V., Mascheretti, S., Kornilov, S.A., Janinska, K.K., 

Ryherd, K., Mencl, W.E., Frost, S.J., Grigorenko, E.L., Pugh, K.R., & Landi, N., 2018).  

Σε μοριακό επίπεδο, τα γονίδια που εμπλέκονται στους νευροδιαβιβαστές έχουν συσχετισθεί με 

τη γνωστική απόδοση. Φαίνεται ότι παρουσιάζουν μια ρυθμιστική δραστηριότητα, η οποία καθιστά τη 

γνωστική λειτουργία και τη διεργασία του νου ικανές στην προσαρμογή σε μια αλλαγή του φυσικού 
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και κοινωνικού περιβάλλοντος. Ψυχολογικά μοντέλα της γνώσης προτείνουν μια ιεραρχική δομή της 

γνωστικής διεργασίας. Αυτή η ιεραρχική δομή οργανώνει τη συνέχεια της ανθρώπινης δράσης σε 

τμήματα της ανάλυσης, με τα τμήματα να είναι απλούστερα στοιχεία χαμηλότερης λειτουργικότητας, 

που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε προοδευτικά πιο περίπλοκες λειτουργίες. Επιπλέον, η οργανωτική 

δομή από τα πιο απλούστερα τμήματα, στις πιο περίπλοκες λειτουργίες στην ανθρώπινη δράση, ίσως 

να φανερώνεται μέσω της νευρικής αναπαράστασης που την αποτελεί. Για παράδειγμα, ο 

προμετωπιαίος φλοιός σχετίζεται με το γνωστικό έλεγχο ή την ικανότητα να καθοδηγεί τη 

συμπεριφορά σε συμφωνία με τα σχέδια και την αντιληπτική γνώση. Αυτή η ικανότητα μοιάζει να 

οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, όπου οι ραμφοειδείς περιοχές στον προμετωπιαίο φλοιό σχετίζονται με 

τις απαιτήσεις για έλεγχο και με τις αναπαραστάσεις που είναι σταδιακά όλο και πιο αφηρημένες, και 

αυτό διατηρείται από την ιεραρχική οργάνωση που υπάρχει στη λειτουργία του εγκεφάλου. 

Παραδείγματα αυτής της ιεραρχικής λειτουργίας είναι: οι χαμηλότερου επιπέδου γνωστικές 

λειτουργίες (εργαζόμενη μνήμη, ανασταλτικός έλεγχος, γνωστική ευελιξία) που συνεισφέρουν σε 

υψηλότερου επιπέδου γνωστικές λειτουργίες (αιτιολόγηση, επίλυση προβλήματος, σχεδιασμός)  

(Hermo, X.G., Giraldez, S.L., & Saura, L.F., 2013∙ Eisenberg, N., 2017).   

Η μνήμη θα μπορούσε από μόνη της να είναι μια ιεραρχική οργάνωση, η οποία, αποτελείται 

από μικρότερα τμήματα, όπως είναι συγκεκριμένες βραχύχρονες λειτουργίες, η λεκτική και χωρική 

μνήμη. Η ιδέα της εργαζόμενης μνήμης αποτελείται από ένα πολυ-συστατικό σύστημα που είναι 

υπεύθυνο για την ενεργό διατήρηση και διαχείριση της πληροφορίας. Η εργαζόμενη μνήμη θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ένα ειδικό σύστημα. Επομένως, μια χωρική εργαζόμενη μνήμη θα μπορούσε 

να είναι ταυτοποιήσιμη αλλά, ταυτόχρονα και διαφοροποιημένη από μια λεκτική εργαζόμενη μνήμη.  

Η μνήμη έχει μέτρια κληρονομησιμότητα. Τα χαρακτηριστικά που είναι διαφορετικά από αυτά 

που βρέθηκαν σε σχέση με τις άλλες γνωστικές λειτουργίες, αποδίδουν σταθερή γενετική και 

περιβαλλοντική συνεισφορά στην απόδοση της μνήμης. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι οι κροταφικές 

εγκεφαλικές περιοχές που υποστηρίζουν τη μνήμη μοιάζει να αναπτύσσονται ανεξάρτητα από τις 

προμετωπιαίες περιοχές, προτείνοντας ότι η μνήμη μπορεί να διαφοροποιείται από τη νοημοσύνη στις 

βασικές τους δομές. Οπότε, γίνεται φανερό ότι οι πιο περίπλοκες διεργασίες ωριμάζουν/ 

αναπτύσσσονται σε μια πιο μακρόχρονη περίοδο συγκριτικά με τις πιο απλές λειτουργίες των 

συστημάτων των γνωστικών λειτουργιών. Ο εκτελεστικός έλεγχος αναφέρεται στη γνωστική 

αναστολή και ευελιξία που σχετίζεται στα νευρο-ανατομικά επίπεδα με τις προμετωπιαίες 

ραμφοειδείς περιοχές του φλοιού, που αποτελούν τμήμα ενός πιο εξειδικευμένου τμήματος, της 

εργαζόμενης μνήμης. Η εργαζόμενη μνήμη θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα υπο-τμήμα της 

νοητικής απόδοσης, και επομένως, πηγή των ατομικών διαφορών. Ωστόσο, η μνήμη συνεισφέρει στις 

γνωστικές λειτουργίες, και δεν αποτελεί τμήμα της ιδιοσυγκρασίας ή της προσωπικότητας και κατ’ 

επέκταση των ατομικών διαφορών. Βέβαια, αποτελεί μια διεργασία που παρεμβάλλεται σε πολλές 

συμπεριφορικές γνωστικές λειτουργίες (Eisenberg, N., 2017∙ Hermo, X.G., et al., 2013). 
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2.1.3. Εξωτερικό Περιβάλλον 

Ο δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει τη συμπεριφορική μεταβλητότητα είναι το εξωτερικό 

περιβάλλον. Σε αυτό αποδίδονται όλες οι μη-κληρονομήσιμες επιρροές, συμπεριλαμβανομένων και 

των προγενητικών παραγόντων. Οι επιρροές του εξωτερικού περιβάλλοντος μπορούν να 

διαχωριστούν σε ακόμη δύο κατηγορίες, τις κοινές (shared) και τις μη-κοινές (non-shared). Αυτοί οι 

δύο τύποι περιβαλλοντικής επίδρασης παρουσιάζουν διαφορετικό αντίκτυπο στα άτομα μιας 

οικογένειας. Αναφορικά με τον πρώτο τύπο, στο κοινό περιβάλλον, συγκαταλέγονται οι οικείες 

ομοιότητες που δεν εξηγούνται από γενετικούς παράγοντες (π.χ τα μέλη μιας οικογένειας, οι κοινοί 

φίλοι, ακόμη και τα βιβλία που έχει η οικογένεια). Το κοινό περιβάλλον ενισχύει τις ομοιότητες 

μεταξύ των μελών της οικογένειας, ανεξάρτητα από τη γενετική ομοιότητα. Ο δεύτερος τύπος, το μη-

κοινό περιβάλλον, αναφέρεται στην υπολειπόμενη μεταβολή που περιλαμβάνει τις περιβαλλοντικές 

επιδράσεις οι οποίες είναι ξεχωριστές για κάθε άτομο. Αυτές οι επιδράσεις είναι που διαφοροποιούν 

τα μέλη μιας οικογένειας, όπως είναι η διαφορετική γονεϊκή αντιμετώπιση των παιδιών, οι σχέσεις με 

άλλα άτομα που έχει το κάθε μέλος της οικογένειας, ένα πιθανό ατύχημα ή ασθένεια (Saudino, K.J., 

2009∙ Saudino, K.J., 2005). 

Η μελέτη της κληρονομικότητας και οι μελέτες των αδερφών (δίδυμα ή μη, υιοθετημένα ή όχι), 

δίνουν απαντήσεις στο «πώς» μελετάται η ιδιοσυγκρασία. Χρησιμοποιούνται για να διαχωρίσουν τον 

τρόπο με τον οποίο γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες επιδρούν στη μεταβολή της 

ιδιοσυγκρασίας των ανθρώπινων οργανισμών. Η μελέτη των διδύμων διευκολύνει την κατάσταση 

γιατί, περιλαμβάνει μονοζυγωτικά και διζυγωτικά δίδυμα. Τα μονοζυγωτικά έχουν 100% τα ίδια 

γονίδια, ενώ τα διζυγωτικά μοιράζονται το 50% των γονιδίων τους. Τα διαχωριζόμενα γονίδια 

αναφέρονται στα γονίδια που διαφέρουν στον πληθυσμό. Το 99% του γονιδιώματος είναι κοινό σε 

όλα τα άτομα, ωστόσο αυτές οι επιδράσεις αδυνατούν να εξηγήσουν τις μεταβολές στον πληθυσμό. Οι 

μεταβολές στον πληθυσμό, προέρχονται από τα γονίδια που διαφέρουν ανάμεσα στα άτομα, και είναι 

αυτά που ευθύνονται για τις ατομικές διαφορές. Στην περίπτωση που ένα χαρακτηριστικό είναι 

γενετικά επηρεαζόμενο, τα μονοζυγωτικά δίδυμα θα παρουσιάσουν μεγαλύτερη γενετική ομοιότητα, 

και επομένως, μεγαλύτερη συμπεριφορική ομοιότητα σε σχέση με τα διζυγωτικά δίδυμα. Στην 

περίπτωση όμως, που τα διζυγωτικά δίδυμα εμφανίσουν συμπεριφορική ομοιότητα που είναι 

ανεξήγητη από τη γενετική επιρροή, φαίνεται ότι η παρουσία της κοινής περιβαλλοντικής επιρροής 

είναι που θα αποδώσει αυτή την ομοιότητα. Ισχύει και το αντίθετο. Τα μονοζυγωτικά δίδυμα που 

παρουσιάζουν συμπεριφορικές διαφορές για ένα χαρακτηριστικό θα μπορούσαν να αποδωθούν στις 

επιρροές του μη-κοινού περιβάλλοντος (Saudino, K.J., 2009∙ Saudino, K.J., 2005).  

Οι μελέτες των αδερφών και των υιοθετημένων παιδιών συγκρίνουν τις ομοιότητες μεταξύ 

τους. Η γενετική ομοιότητα είναι εμφανής όταν τα αδέρφια που δεν είναι υιοθετημένα και έχουν κοινό 

το 50% των γονιδίων τους είναι περισσότερο όμοια απ’ ότι τα υιοθετημένα αδέρφια που δεν έχουν 

καμιά γενετική συσχέτιση. Φυσικά, επίδραση στη συμπεριφορική ομοιότητα ανάμεσα στα μη-

υιοθετημένα αδέρφια μπορεί να αποδοθεί και στο κοινό περιβάλλον. Η επιρροή από το κοινό 
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περιβάλλον είναι εμφανής στα υιοθετημένα αδέρφια όταν παρουσιάζουν συμπεριφορική ομοιότητα 

μεταξύ τους, μιας και καθίσταται αδύνατο αυτή η ομοιότητα να εξηγηθεί διαφορετικά (Saudino, K.J., 

2009∙ Saudino, K.J., 2005). 

 

2.2. Τόπος μέτρησης της ιδιοσυγκρασίας 

Οι διαφορετικές καταστάσεις δημιουργούν διαφορετικές απαιτήσεις και άρα, προκαλούν και 

διαφορετικές συμπεριφορές στα άτομα. Κάτι τέτοιο όμως, δε σημαίνει απαραίτητα ότι οι διαφορετικές 

συμπεριφορές προκαλούνται μόνο από τις επιρροές του περιβάλλοντος. Υπάρχει η περίπτωση σε κάθε 

μια διαφορετική καταστασιακή συνθήκη να πυροδοτείται η δράση διαφορετικών κάθε φορά γονιδίων, 

με αποτέλεσμα η ιδιοσυγκρασιακή αντιμετώπιση σε μια κατάσταση να είναι αποτέλεσμα γενετικών 

παραγόντων. Σε αυτό το σημείο είναι που προκύπτει το «πού», ο τόπος μέτρησης της ιδιοσυγκρασίας.  

Η πολυμεταβλητή γενετική ανάλυση μελετά την έκταση με την οποία η γενετική επίδραση σε μια 

μέτρηση της ιδιοσυγκρασίας σε μια κατάσταση, είναι κοινή με τη γενετική επίδραση μιας άλλης 

μέτρησης της ίδιας διάστασης σε μια διαφορετική κατάσταση. Έτσι, προκύπτουν δύο τύποι που 

σχετίζονται με την επιρροή του τόπου. Αρχικά,  οι γενετικές επιδράσεις της διασταυρούμενης 

κατάστασης, είναι γενετικές επιρροές, που επικαλύπτονται σε διαφορετικές καταστάσεις και 

συνεισφέρουν στη σταθερότητα της ιδιοσυγκρασίας. Στη συνέχεια, είναι οι εννοιολογικές/ 

περικειμενικές γενετικές επιρροές, κατά τις οποίες οι γενετικές επιδράσεις είναι μοναδικές σε μια 

συγκεκριμένη κατάσταση και συνεισφέρουν στις καταστασιακές αλλαγές της ιδιοσυγκρασίας  

(Saudino, K.J., 2009). 

  Είναι ωφέλιμο να αναφερθεί ότι, η εκτίμηση τόσο της γενετικής, όσο και του κοινού/μη-

κοινού περιβάλλοντος (διασταυρούμενης κατάστασης και εννοιολογικής επιρροής), μπορεί να 

εμπεριέχουν ένα βαθμό σφάλματος, μιας και ανήκουν στη σφαίρα της επιστήμης της στατιστικής. 

Αναλυτικότερα, αν και παρέχονται στοιχεία από τις μελέτες διδύμων, υιοθετημένων και μη αδερφών, 

οι γενετικές και περιβαλλοντικές επιρροές παραμένουν άδηλες. Αυτό συμβαίνει γιατί, ακόμη και αν 

μια επιρροή αποδοθεί σε γενετικούς παράγοντες δεν είναι πλήρως γνωστό ποια γονίδια ευθύνονται για 

την κληρονομικότητα αυτής. Τα γονίδια είναι δυναμικά στη φύση, μεταβάλλοντας την ποιότητα και 

την ποσότητα της επίδρασής τους μέσα στο χρόνο, με αποτέλεσμα να καθίστανται ικανά να 

αποτελούν πηγή αλλαγής και συνέχειας στη συμπεριφορική σταθερότητα. Παρομοίως, ενώ είναι 

πιθανό μια επιρροή να προκαλείται από το κοινό/μη-κοινό περιβάλλον, πραμένει άγνωστο το πλαίσιο 

στο οποίο διαμορφώθηκε αυτή η μεταβολή (Saudino, K.J., 2009∙ Saudino, K.J., 2005). 

 

2.2.1. Σταθερότητα συμπεριφοράς 

Οι ψυχολογικές αλλαγές που συνοδεύουν τη μετάβαση από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή 

αποδίδονται ως ένα μεγάλο βαθμό στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι για παράδειγμα η 
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κοινωνικό-πολιτισμική επιρροή. Εναλλακτικά, μια πιθανή εκδοχή είναι η συνεισφορά των βιολογικών 

παραγόντων στην αλλαγή της προσωπικότητας. Ο τομέας της αναπτυξιακής αλλαγής ψάχνει να 

ταυτοποιήσει τις περιβαλλοντικές και γενετικές αλλαγές που επιδρούν στο άτομο και αλλάζουν τη 

συμπεριφορική σταθερότητα και αλλαγή. Για το λόγο αυτό, καλό είναι να παρατηρηθούν οι 

μεταβολές και οι σταθερότητες στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, κατά τη μετάβαση από την 

εφηβεία στην ενηλικίωση. Μια υποστηρικτική για τα προηγούμενα επιχειρήματα μακροχρόνια 

έρευνα, έγινε από τους McGue Μ., et al., το 1971-1983, μελετώντας 127 ζεύγη μονοζυγωτικών και 

διζυγωτικών, του ίδιου φύλου, διδύμων από τα σχολεία της Μινεάπολις και της Μινεσότα. Ο σκοπός 

της έρευνας ήταν να καθοριστεί η έκταση με την οποία η σταθερότητα και η αλλαγή στην 

προσωπικότητα, στην εφηβική ηλικία, σχετίζεται με γενετικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

έχοντας επηρεάσει και την προσωπικότητα στην ενήλικη ζωή (McGue, M., Bacon, S., & Lykken, 

D.T., 1993). 

Η αρχική εξέταση του δείγματος έγινε το 1970, τα παιδιά συμμετείχαν σε μια ημερήσια 

επίσκεψη στο εργαστήριο, όπου συμπλήρωσαν το Multi-Dimensional Personality Questionnaire 

(MPQ), ένα αυτο-αναφορικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας, έγινε λήψη και εξέταση αίματος, 

μετρήθηκε το ύψος και το βάρος, η περίμετρος του κεφαλιού, και πάρθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα, 

για την εξακρίβωση της ζυγωτίας. Η ηλικία του δείγματος κυμάνθηκε από 15-35 χρονών με Μ.Ο. τα 

19.8 έτη στην πρώτη εξέταση. Δέκα χρόνια αργότερα, στάλθηκε ξανά το ίδιο ερωτηματολόγιο το 

οποίο απαντήθηκε από τα 127 ζεύγη διδύμων. Το ερωτηματολόγιο περιέλαβε 300 αυτο-αναφορικά 

στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων και περιγραφικών παραγράφων, που σχετίστηκαν με κάθε επίπεδο 

της ανάπτυξης και ήταν αναφορικά της θετικής και αρνητικής συναισθηματικότητας, καθώς και του 

εξαναγκασμού. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι, αν και στην ενηλικίωση η προσωπικότητα 

χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, επικρατεί τόσο σταθερότητα, όσο και αλλαγή όταν το άτομο 

μεταβαίνει από την εφηβεία στην ενηλικίωση. Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων από το 

ερωτηματολόγιο MPQ, η θετική συναισθηματικότητα τείνει να διακρίνεται από σταθερότητα, αλλά 

και μια σχετική μεταβολή, μειώνοντας τη μονοζυγωτική συσχέτιση και κληρονομικότητα. Αυτό 

παρουσιάζεται εξαιτίας της γενετικής σταθερότητας σε συνδυασμό με την αύξηση της 

περιβαλλοντικής επιρροής, όπου φαίνεται μεγάλη γενετική επιρροή στο στοιχείο της γενετικής 

σταθερότητας και μικρή επιρρέπεια στην αλλαγή. Η αρνητική συναισθηματικότητα παρουσιάζει μια 

τάση μείωσης σκοπιμότητας και της μεταβολής της, μειώνοντας τη γενετική μονοζυγωτική συσχέτιση 

και τη γενετική κληρονομικότητα, με μια σταθερή γενετική επιρροή στην αλλαγή, αλλά μια ουσιώδης 

επιρροή στη γενετική σταθερότητα των συστατικών. Ο εξαναγκασμός, τείνει να χαρακτηρίζεται από 

αύξηση της σκοπιμότητας και σταθερή μεταβολή, σταθερή μονοζυγωτική συσχέτιση και γενετική 

κληρονομικότητα, με παρόμοια σταθερότητα και μεταβολή όπως οι άλλοι δύο παράγοντες (McGue, 

M., et al., 1993). 

 Η σταθερότητα είναι αξιοσημείωτη όταν γίνεται η παρατήρηση της κατάστασης των 

συμμετεχόντων κατά την πρώτη και δεύτερη έρευνα. Στην πρώτη, ο Μ.Ο. ήταν τα 20 χρόνια. Τα 
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δίδυμα μόλις είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο σχολείο και δεν είχαν άλλες υποχρεώσεις ή 

οικογένεια. Δέκα χρόνια μετά, ο Μ.Ο. έγινε τα 30 χρόνια, όπου οι περισσότεροι συμμετέχοντες είχαν 

ένα πτυχίο, εργαζόταν και είχαν φτιάξει τη δική τους οικογένεια. Ωστόσο, η προσωπικότητά τους 

στην ηλικία των 30 ήταν παρόμοια με αυτή στην ηλικία των 20. Περίπου, το 80% της μεταβολής για 

τη διατήρηση της σταθερότητας των στοιχείων στη φύση του ατόμου, η συμπεριφορική συνέχεια που 

κάνει κάποιον μοναδικό, αναγνωρίσιμο και προβλέψιμο ωφείλεται σε γενετικούς παράγοντες. 

Ωστόσο, αυτό δε σημαίνει ότι περιορίζεται/μειώνεται τελείως η σημασία της περιβαλλοντικής 

επιρροής. Αυτό που σημαίνει όμως, είναι ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δεν ασκούν 

συσσωρευτική μακρόχρονη επιρροή, ακόμη και αν ουσιώδεις περιβαλοντικοί παράγοντες δεν οδηγούν 

φυσιολογικά στην ενηλικίωση, σε ένα μακροπρόθεσμο επαναπροσδιορισμό της ανάπτυξης της 

προσωπικότητας. Συνεπώς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η προσωπικότητα στη ενηλικίωση 

χαρακτηρίζεται από αντίσταση στην αλλαγή, χωρίς όμως αυτό να αναιρεί οποιαδήποτε 

περιβαλλοντική επιρροή λιγότερο σημαντική ή επιδραστική. Σε καταστάσεις έντονης περιβαλλοντικής 

επίδρασης ή σπάνιων περιπτώσεων όπως είναι ένα ψυχικό τραύμα (φυλακή ή πόλεμος), τότε μπορεί 

να πραγματοποιηθεί επαναπροσδιορισμός της προσωπικότητας στην ενηλικίωση. Έπειτα, οι 

περιβαλλοντικές συνθήκες μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορική σταθερότητα όταν είναι 

συνεχείς και επίμονες (McGue, M., et al., 1993). 

  

2.2.2. Κατηγοριοποιήση συμπεριφορικής ευπλαστότητας 

Η συμπεριφορά είναι από τα πιο ασταθή χαρακτηριστικά, και μπορεί να θεωρηθεί ως η 

λειτουργία της μεταβολής σε ένα εσωτερικό ή εξωτερικό ερέθισμα. Η συμπεριφορά ποικίλει ανάμεσα 

στα άτομα ή ακόμη και ανάμεσα στους φαινότυπους. Ο όρος «ευπλαστότητα», ανάλογα με τον κλάδο 

που μελετάται, έχει και διαφορετική σημασία. Στην οικολογία, στην εξελεκτική βιολογία και στην 

αναπτυξιακή ψυχολογία, αναφέρεται στις επιδράσεις ενός εσωτερικού ή εξωτερικού ερεθίσματος, στις 

εμπειρίες ή στα περιβάλλοντα που συνέβησαν νωρίτερα στη ζωή του ατόμου και εκφράζονται μέσω 

της συμπεριφοράς αργότερα στη ζωή του. Απεναντίας, για τους νευροψυχολόγους, ο όρος 

ευπλαστότητα, αναφέρεται στην επίδραση που είχε οποιαδήποτε παρελθοντική εμπειρία, στη 

συμπεριφορά του ατόμου. Στη συμπεριφορική οικολογία, η ευπλαστότητα αναφέρεται στην έκταση 

με την οποία η συμπεριφορά του ατόμου αλλάζει σε διαφορετικές καταστάσεις. Συνεπώς, αντί να 

υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της ευπλαστότητας, ανάλογα με τον κλάδο που μελετάται κάθε φορά, 

χρειάζεται να γίνει κατηγοριοποίηση της συμπεριφορικής ευπλαστότητας, ανάλογα με τον τρόπο που 

επιδρά στα άτομα. Βέβαια, είναι πιθανό να υπάρξουν και συσχετίσεις ανάμεσα στις διαφορετικές 

συμπεριφορικές ευπλαστότητες, βασιζόμενες στο γεγογνός ότι τα άτομα διαφέρουν μεταξύ τους στην 

ευαισθησία ή στην ανταπόκριση σε ένα εξωτερικό ερέθισμα, ακόμη και στην ικανότητα μάθησης. 

Επομένως, η διάκριση ανάμεσα στις διαφορετικές ευπλαστότητες θα μπορούσε να διευκολύνει στην 

κατανόησή τους (Stamps, J.A., 2016). 
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Αρχικός στόχος είναι, να ξεκαθαριστούν οι όροι που περιγράφουν τις διαφορετικές 

ευπλαστότητες. Μια κατηγοριοποίηση θα μπορούσε να γίνει με βάση την έκταση κατά την οποία ένα 

εξωτερικό ή εσωτερικό ερέθισμα συνεισφέρει στη μεταβολή της συμπεριφοράς, δημιουργώντας έτσι 

την ενδογενή και την εξωγενή ευπλαστότητα. Επιπρόσθετα, ως υποκατηγορίες της εξωγενούς 

ευπλαστότητας παρατηρούνται η περικειμενική/εννοιολογική ευπλαστότητα, σύμφωνα με την οποία η 

συμπεριφορά του ατόμου διαφοροποιείται ως μια λειτουργία σε ένα ερέθισμα που περιβάλλει το 

άτομο τη στιγμή της έκφρασης αυτής της συμπεριφοράς και η αναπτυξιακή ευπλαστότητα, όπου 

δείχνει την έκταση με την οποία η συμπεριφορά του ατόμου είναι αποτέλεσμα προηγούμενων 

εμπειριών. Καταλήγοντας, είναι και η παροδική ευπλαστότητα, κατά την οποία, οι αλλαγές στη 

συμπεριφορά προκύπτουν από οποιαδήποτε παροδική εμπειρία (της στιγμής, της ώρας, της ηλικίας) 

στη ζωή (Stamps, J.A., 2016). 

1. Ενδογενής Ευπλαστότητα: Περιγράφει πώς διαφοροποιείται η συμπεριφορά 

ανάμεσα στα άτομα, ως ανταπόκριση στις αυθόρμητες αλλαγές της εσωτερικής τους 

κατάστασης. Αυτή η αλλαγή μπορεί να συμβεί ακόμη και αν εξωτερικά η κατάσταση 

παραμένει σταθερή, χωρίς να υπάρχει αντίκτυπος από άλλο ερέθισμα. Η διαφοροποίηση, 

μπορεί να προέρχεται από αλλαγές στη φυσιολογική ή μορφολογική κατάσταση (π.χ. κιρκάδιοι 

ρυθμοί, ορμονικά επίπεδα, νευρική δραστηριότητα, γονιδιακή έκφραση). Στην ενδογενή 

ευπλαστότητα περιλαμβάνεται και η ενδο-ατομική μεταβλητότητα, η οποία φαίνεται ότι 

επηρεάζεται από την εγκεφαλική δραστηριότητα και υποστηρίζεται ότι προέρχεται από 

αυθόρμητες προσωρινές αλλαγές στην εσωτερική κατάσταση.    

2. Εξωγενής Ευπλαστότητα: Περιγράφει πώς ποικίλει η συμπεριφορά, μέσα στα 

άτομα και τους γονότυπους, ως ανταπόκριση στη μεταβολή των εξωτερικών παραγόντων. 

Περιλαμβάνει κάθε κατάσταση κατά την οποία ερεθίσματα, εμπειρίες ή περιβάλλοντα 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ατόμων. 

2.1. Περικειμενική/Εννοιολογική Ευπλαστότητα: Αναφέρεται στην έκταση με την οποία η 

συμπεριφορά του ατόμου αλλάζει ως μια λειτουργία του ερεθίσματος που περιβάλλει το άτομο 

τη συγκεκριμένη στιγμή. Η εννοιολογική ευπλαστότητα βασίζεται στην υπόθεση ότι οι νευρικοί 

και ορμονικοί μηχανισμοί που υπάρχουν στο άτομο σε ένα συγκεκριμένο χρόνο καθορίζουν 

πώς αυτό το άτομο θα ανταποκριθεί στην παρουσία ενός εξωτερικού ερεθίσματος. 

2.2. Αναπτυξιακή Ευπλαστότητα: Δείχνει την έκταση με την οποία η συμπεριφορά του 

ατόμου στην παρούσα στιγμή έχει επηρεαστεί από προηγούμενες εμπειρίες. Αυτό σημαίνει ότι, 

η νευρολογική και ορμονική κατάσταση του οργανισμού στη συγκεκριμένη στιγμή 

επηρεάστηκε από προηγούμενα παρελθοντικά γεγονότα. Οι προηγούμενες εμπειρίες μπορούν 

να συμπεριλάβουν οποιαδήποτε μορφή μάθησης, που έχει λάβει χώρα σε οποιοδήποτε 

ηλικιακό/αναπτυξιακό στάδιο του ατόμου. Μπορεί να περιγραφηθεί με τους όρους συνήθεια, 

συμμόρφωση, ευελιξία. Σε αυτήν περιλαμβάνεται και η οντολογική ευπλαστότητα με βάση την 
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οποία η εμπειρία σε μια δεδομένη ηλικία ή στάδιο της ζωής, επηρεάζει τη συμπεριφορά η οποία 

εκφράζεται σε μετέπειτα ηλικία ή στάδιο της ζωής. 

3. Παροδική Ευπλαστότητα: Αναφέρεται στις αλλαγές της συμπεριφοράς που 

συμβαίνουν μέσα στα άτομα ως λειτουργία της ηλικίας, του χρόνου, του μήνα, ή κάθε άλλης 

προσωρινής μεταβλητής. Περιγράφει την αλλαγή στη συμπεριφορά ως μια λειτουργία του 

χρόνου, χωρίς να αναφέρονται οι παράγοντες που είναι υπεύθυνοι γι αυτή την αλλαγή. Για την 

καλύτερη περιγραφή της προσωρινής ευπλαστότητας, οι ψυχολόγοι έδωσαν τους όρους: μέσο 

επίπεδο συνέπειας/σταθερότητας, κατά την οποία συμβαίνει αλλαγή με το πέρασμα του χρόνου. 

(Stamps, J.A., 2016). 

Για να γίνει κατανοητός ο τρόπος που διαφοροποιούνται οι ευπλαστότητες από άτομο σε άτομο 

αλλά, και μέσα στο ίδιο το άτομο, χρειάζεται να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η εσωτερική 

κατάσταση, το εξωτερικό ερέθισμα και οι προηγούμενες εμπειρίες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και 

επηρεάζουν την εκφραζόμενη συμπεριφορά στα άτομα, σε μια δεδομένη ηλικία και χρονική στιγμή. 

Για παράδειγμα, αν ένα άτομο εκτίθεται σε ένα ερέθισμα (αλλά υπάρχουν διαφορετικές αξίες του 

εξωτερικού ερεθίσματος), ίσως ανταποκριθεί διαφορετικά σε αυτές. Η ανταπόκριση του ατόμου θα 

επηρεαστεί από τις μεταβολές που θα έχει το εξωτερικό ερέθισμα με βάση την περικειμενική/  

εννοιολογική ευπλαστότητα του ατόμου. Αντιστρόφως, η εσωτερική κατάσταση του ατόμου ίσως 

διαφοροποιηθεί αυτόματα (μεταβολή της εσωτερικής κατάστασης), ακόμη και αν η εξωτερική 

κατάσταση παραμένει σταθερή. Επομένως, ακόμη και αν το άτομο εκτεθεί στο ίδιο περιβαλλοντικό 

ερέθισμα, αλλά κάτω από διαφορετικές συνθήκες, τότε υπάρχει περίπτωση να εκφράσει διαφορετική 

συμπεριφορά. Βέβαια, τόσο η εσωτερική κατάσταση, όσο και το εξωτερικό ερέθισμα αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους, οδηγώντας στην τελική συμπεριφορά. Σε αυτή την περίπτωση, είναι καλό να 

επισημανθεί ότι η εσωτερική κατάσταση του ατόμου είναι πιθανό να έχει επηρεαστεί και από 

προηγούμενες εμπειρίες, αλλά και παρελθοντικές εσωτερικές καταστάσεις, οι οποίες αλληλεπιδρούν 

μεταξύ τους και επηρεάζουν την παρούσα αντίδραση του οργανισμού. Οι επιρροές από προηγούμενες 

εμπειρίες σχετίζονται με την αναπτυξιακή ευπλαστότητα (Stamps, J.A., 2016). 
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2.2.3. Τρόπος ανάπτυξης της προσωπικότητας 

Το μοτίβο για τις ευπλαστότητες της συμπεριφοράς περιγράφει τις συσχετίσεις, 

αλληλοεπιρροές και αλληλεπιδράσεις που συμβαίνουν ανάμεσα στο εξωτερικό ερέθισμα και την 

περικειμενική/εννοιολογική κατάσταση που το περιβάλλει καθώς επίσης, και στην εσωτερική 

κατάσταση του ατόμου. Οπότε, τόσο ο χρόνος, όσο και το εννοιολογικό πλαίσιο αποτελούν κριτήρια 

για την έκφραση της συμπεριφοράς. Μια συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από μεταβολλές και 

συναισθηματικές διακυμάνσεις, επιρροές και απόκτηση εμπειριών, που καθιστούν κάθε άτομο 

διαφορετικό, ξεχωριστό μα και παρόμοιο με τα υπόλοιπα άτομα. Σκοπός είναι να κατανοηθεί ο 

τρόπος της ανάπτυξης της προσωπικότητας απαντώντας στα ερωτήματα «γιατί» και «πώς» που 

συσχετίζονται με τις επιρροές της συμπεριφοράς (Stamps, J.A., & Groothuis, T.G.G., 2010).  

Για την ανάπτυξη της προσωπικότητας ευθύνη έχουν οι επιδράσεις της εμπειρίας, τα γονίδια, 

καθώς επίσης και το εννοιλογικό πλαίσιο που συμβαίνει μια κατάσταση. Σχετικά με την εμπειρία, 

σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν προγενητικοί παράγοντες. Στα θηλαστικά, ευθύνονται για την 

επιθετικότητα, το βαθμό της δραστηριότητας, την τάση για εξερεύνηση και στα δύο φύλα αργότερα 

στη ζωή. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που υποστηρίζουν ότι, τα γεγονότα και οι εμπειρίες που ήταν 

έντονες και ραγδαίες σε μια γενιά, μεταβιβάστηκαν μέσω της κυτταρικής επιγενετικής 

κληρονομικότητας στις επόμενες, επηρεάζοντας την λειτουργία αυτών των οργανισμών. Έπειτα, οι 

έντονες εμπειρίες που βιώνει ο οργανισμός σε νεαρή ηλικία, είναι ικανές να προκαλέσουν μόνιμες 

αλλαγές στην υπόλοιπη ζωή του. Συνεπώς, φαίνεται ότι, εμπειρικοί παράγοντες μπορούν να 

επηρεάσουν τη συσχέτιση ανάμεσα στα διαφορετικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς. Σε αυτό το 

σημείο απαντάται το ερώτημα «πώς» αναπτύσσεται η προσωπικότητα (Stamps, J.A., & Groothuis, 

T.G.G., 2010). 

Υπάρχει, ωστόσο, και η μηχανιστική αναπτυξιακή κατανόηση της προσωπικότητας, που 

σχετίζεται με την ατομική μεταβλητότητα σε επίπεδο λειτουργίας των νευρικών συστημάτων. Σε αυτή 

περιλαμβάνονται περίπλοκες συμπεριφορές όπως συναίσθημα, γνώση, νευροδιαβιβαστικά 

συστήματα, λειτουργίες του εγκεφάλου. Η ανάπτυξη των συνδέσμων ανάμεσα στη χημεία του 

εγκεφάλου και τα κυκλώματα είναι σημαντική για την κατανόηση της βιολογκής βάσης της 

συμπεριφοράς και της ψυχοπαθολογίας. Οι παρατηρήσεις αυτές πραγματοποιούνται μέσω της 

φαρμακολογικής μελέτης, της μοριακής γενετικής, της έρευνας σε μη-ανθρώπινα ζώα, καθώς και με 

την τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων. Επομένως, γίνεται μια προσπάθεια εμφάνισης της 

μεταβλητότητας στη χημεία του εγκεφάλου μέσω της ταυτοποίησης της μεταβολής της κοινής 

αλληλουχίας DNA, που αναφέρεται ως πολιμορφισμός. Εδώ απαντάται το ερώτημα «γιατί» η 

προσωπικότητα αναπτύσσεται με αυτό τον τρόπο (Bogdan, R., Hyde, L.W., & Hariri, A.R., 2013).  

Σε έρευνα που έγινε το 2017 από τους Giutsi, L., et al., μελετήθηκε ο πολυμορφισμός στον 

εγκεφαλικά παραγώμενο νευροτροφικό παράγοντα (brain-derived neurotrophic factor-BDNF) και 

προτάθηκε ότι η μεταβολή στη διαθεσιμότητα του BDNF ίσως και να σχετίζεται με τις ατομικές 

διαφορές στη συμπεριφορική ρύθμιση και την επαναδραστηριότητα. Αυτό γίνεται μέσω των μοτίβων 
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της συνδεσιμότητας των νευρικών δικτύων ανάμεσα στις κορτικοειδής περιοχές και τις περιοχές του 

ιππόκαμπου-αμυγδαλής. Ο νευροτροφικός παράγοντας εκφράζεται στις προμετωπιαίες και 

ιπποκαμπικές εγκεφαλικές περιοχές, προωθώντας τη νευρική επιβίωση, ανάπτυξη και συναπτική 

ευπλαστότητα. Ο πολυμορφισμός αυτός, συνίσταται από την υποκατάσταση του αμινοξέος της 

βαλίνης (val) με το αμινοξύ μεθειονίνη (met) στο κωδικόνιο (τριπλέτα νουκλεοτιδίων) 66 του 

γονιδίου του BDNF. Αυτή η αλλαγή που προκύπτει, στο κωδικώνιο 66 του γονιδίου BDNF, προκαλεί 

μειωμένη διαθεσιμότητα του νευροτροφικού παράγοντα με την εμφάνιση υψηλού κινδύνου 

χαμηλότερης ρύμθισης της διαθεσιμότητάς του, διαταραχές της διάθεσης και επιρρέπεια στο στρες 

στους ενήλικες. Η χαμηλή ρύθμιση της διαθεσιμότητας του BDNF ευθύνεται ως ένα βαθμό σε υψηλά 

επίπεδα αποφυγής της βλάβης στους ενήλικες, που αποτελεί χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας των 

ατόμων. Επίσης, βρέθηκε ότι σε εφτάχρονα παιδιά που είχαν παρουσιάσει αυτό τον πολιμορφισμό, 

εμφάνισαν αυξημένη επιρρέπεια στο στρες κατά τη διάρκεια γνωστικού έργου (Giusti, L., Provenzi, 

L., Tavian, D., Missaglia, S., Butti, N., & Montirosso, R., 2017).  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 33 τεσσάρων μηνών θηλυκά υγιή βρέφη με τη βοήθεια των 

μητέρων τους στο νοσοκομείο Sacra Famiglia της Ιταλίας. Ο πληθυσμός του δείγματος αποτελούνταν 

από Καυκάσιους συμμετέχοντες. Οι μητέρες ειδοποιήθηκαν πρώτη φορά στο τελευταίο τρίμηνο της 

εγκυμοσύνης, και τηλεφωνικώς κανονίστηκαν συναντήσεις που θα πραγματοποιούνταν στο 

εργαστήριο, όταν τα βρέφη θα ήταν τεσσάρων μηνών. Από τα βρέφη πάρθηκαν επιθηλιακά κύτταρα 

από την εσωτερική στοματική κοιλότητα, και οι μητέρες συμπλήρωσαν δημογραφικά στοιχεία, και 

ένα ερωτηματολόγιο σχετικό με την ιδιοσυγκρασία των κοριτισών (Infant Behaviour Questionnaire 

Revised), αποτελούμενο από 191 ερωτήσεις που παρουσίαζαν εγκυρότητα και αξιοπιστία στις 

μετρήσεις. Το ερωτηματολόγιο χαρακτηρίζεται από επτάβαθμη κλίμακα Likert και 

κατηγοριοποιήθηκαν δεκατέσσερις υποκλίμακες της ιδιοσυγκρασίας με τρεις βασικούς παράγοντες, 

θετική συναισθηματικότητα (προσέγγιση, επίπεδο δραστηριότητας, έντονη ευχαρίστηση, αντιληπτική 

ευαισθησία, χαμόγελο, φωνητική αντιδραστικότητα), αρνητική συναισθηματικότητα (άγχος, φόβος, 

χαμηλή επαναδραστηριότητα, λύπη), και προσανατολισμός/ρυθμιστική ικανότητα (θέληση για χάδια 

και αγκαλιές, χαμηλή ένταση ευχαρίστησης, ηρεμία, προσανατολισμός). Τα αποτελέσματα της 

έρευνας έδειξαν ότι η μεταβολή του αλληλόμορφου στο BDNFval66met προέβλεψε διαφορές στις 

ρυθμιστικές χωρητικότητες. Τα βρέφη που είχαν τουλάχιστον ένα τέτοιο αλληλόμορφο, αναφέρθηκε 

από τις μητέρες τους ότι παρουσίαζαν μικρή χωρητικότητα στον προσανατολισμό, καθώς επίσης και 

μειωμένη ανταπόκριση στις διεγέρσεις χαμηλής έντασης. Αυτά τα ευρήματα φαίνεται ότι συμφωνούν 

με ευρήματα σε ζώα και ανθρώπους. Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι δε βρέθηκε συσχετισμός 

με τα χαρακτηριστικά της θετικής και αρνητικής συναισθηματικότητας. Καταλήγοντας, συμπαίραναν 

ότι ο BDNFval66met γονότυπος δε συσχετιζόταν με διαφορές στα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

(Giusti, L.,et al., 2017).  

Ο πολυμορφισμός στο γονίδιο BDNFval66met φανερώνει μια ποιοτική μεταβολή που προκύπτει 

στο γονότυπο ενός ατόμου και ανάλογα με το αν αυτή η μεταβολή συμβεί στο ένα ή και στα δύο 
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αλληλόμορφα, επηρεάζεται αναλόγως και η ένταση στο φαινότυπο. Η ενδογονοτυπική 

μεταβλητότητα, αποδίδεται σε μη-γενετικές περιβαλλοντικές αναστατώσεις. Υπάρχουν βέβαια 

στοιχεία για τη σημασία του γενετικού ελέγχου στη μεταβολή, και αυτή η μεταβολή είναι από μόνη 

της ένα ποσοτικό χαρακτηριστικό. Οι μηχανισμοί με τους οποίους οι φαινοτυπικές μεταβολές 

προέρχονται από ένα γονοτυπικό υπόβαθρο είναι ελάχιστα κατανοητοί για το εννοιολογικό πλαίσιο 

της συμπεριφοράς, παρόλα αυτά είναι αρκετά ουσιώδεις για τον καθορισμό της φαινοτυπικής 

διαφοροποίησης. Οι διαφορές στη μεταβλητότητα των γονοτύπων φανερώνουν γενετικές 

διαφοροποιήσεις στην αναπτυξιακή σταθερότητα. Αν και διατηρώντας τη μεταβλητότητα μπορεί να 

είναι ενισχυτικό για την εξέλιξη, για τη γενετική του ανθρώπου ίσως και να είναι επιβλαβές, όταν ένας 

ακραίος φαινότυπος ενισχύει την αύξηση του ρίσκου εμφάνισης στον πληθυσμό (Ayroles, J.F., 

Buchanan, S.M., O’Leary, C., Skutt-Kakaria, K., Grenier, J.K., Clark, A.G., Hartl, D.L., & de Bivort, 

B.L., 2015).        

 

2.2.4. Διαταραχές της συμπεριφοράς 

Από το γενετικό υπόβαθρο η μετάβαση γίνεται προς το φαινοτυπικό αποτέλεσμα, και αυτό με 

τη σειρά του σε συνδυασμό με εξωτερικές περιβαλλοντικές επιδράσεις προκαλεί την ανταπόκριση του 

οργανισμού στο ερέθισμα και επομένως, στην εκδήλωση μιας συμπεριφοράς. Όταν οι διεργασίες που 

πραγματοποιούνται ανάμεσα στη φύση και τη γαλούχηση λειτουργούν χωρίς επιπλοκές, τότε ο 

οργανισμός παρουσιάζει μια φυσιολογική ανταπόκριση. Παντού όμως υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει 

περίπτωση η εκδήλωση μιας συμπεριφοράς που παρεκκλίνει από το φυσιολογικό, να εκδηλώνεται 

μέσω εσωτερικών και εξωτερικών διαταραχών συμπεριφοράς, με πιο μεγάλη συχνότητα εμφάνισης 

την παιδική ηλικία. Συνεπώς, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δοθεί σε αυτό το αναπτυξιακό στάδιο 

και στα άτομα που το αποτελούν, μιας και αυτή η περίοδος θεωρείται κρίσιμη για την υπόλοιπη 

συνέχεια και αναδιαμόρφωση του οργανισμού. 

Οι μοριακές και βιοχημικές αντιδράσεις προκαλλούν την αντίδραση μιας φυσιολογικής/τυπικής 

συμπεριφοράς σε έναν οργανισμό, ο οποίος ανταποκρίνεται χωρίς να εμφανίζει κάποια 

δυσλειτουργία. Ο οργανισμός κατά αυτόν τον τρόπο έχει την ατομική του ιδιοσυγκρασία και 

προσωπικότητα. Ωστόσο, στην περίπτωση της εμφάνισης συμπεριφορικών διαταραχών, προκύπτει 

μια αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στην ιδιοσυγκρασία και στους παράγοντες που οδηγούν στην 

εκδήλωσή της. Αυτό συμβαίνει γιατί, είναι περίπλοκο να εξακριβωθεί ποιος παράγοντας προκαλεί 

ποια αντίδραση. 

 Η ιδιοσυγκρασία αν και είναι διακριτή με τη συμπεριφορά, παρουσιάζουν μεταξύ τους και 

πολλές ομοιότητες. Στην περίπτωση εμφάνισης συμπεριφορικών διαταραχών σε παιδιά, μια 

πιθανολογούμενη αιτία για την εμφάνισή τους είναι ότι υπάρχει μια προδιάθεση για την επακόλουθη 

εκδήλωσή της. Επίσης, υπάρχει και η περίπτωση η διαταραχή να εμφανιστεί, ανεξάρτητα από την 

ιδιοσυγκρασία, παρόλα αυτά, η ιδιοσυγκρασία θα επηρεάσει την ένταση ή/και τη διάρκειά της. Οι 
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ιδιοσυγκρασιακές συμπεριφορές που είναι δύσκολα διαχειρίσιμες, ίσως όχι μόνο συνεισφέρουν στην 

εμφάνιση των αναπτυξιακών συμπτωμάτων, αλλά μπορεί να γίνουν και μέρος αυτών των 

συμπτωμάτων (π.χ. η ιδιοσυγκρασιακή δυσκολία ίσως, δυσκολέψει τη σχέση γονέα-παιδιού, όπου 

ίσως, οδηγήσει σε γονεϊκά προβλήματα και άρα να οδηγήσει και στην εμφάνιση των συμπεριφορικών 

συμπτωμάτων) (Lengua, L.J., West, S. G., & Sndler, I.N., 1998∙ Lemery, K.S., Marilyn, J. E., & 

Smider, N.A., 2002).  

Βέβαια, μια ακόμη υπόθεση είναι ότι τόσο η ιδιοσυγκρασία, όσο και οι διαταραχές της 

συμπεριφοράς είναι διαφορετικές εκδηλώσεις της ίδιας θεμελειώδους διεργασίας. Οπότε, σε αυτή την 

περίπτωση, τόσο η ιδιοσυγκρασία, όσο και τα συμπτώματα, ίσως να μην είναι διακριτά ανάμεσα στις 

συμπεριφορές. Συνεπώς, χρειάζεται να επισημανθεί ο βαθμός επικάλυψης ανάμεσα στις δύο 

διαστάσεις, που θα βοηθήσει στην εξαγωγή εγκυρότερων αποτελεσμάτων. Για παράδειγμα, οι 

μετρήσεις της ιδιοσυγκρασιακής αρνητικής συναισθηματικότητας, και οι μετρήσεις για τα αγχώδη 

συμπτώματα, περιλαμβάνουν το στοιχείο του φόβου. Ωστόσο, ένας δείκτης της ιδιοσυγκρασίας θα 

αντανακλάσει την κλίση του ατόμου να είναι εύκολα ή αρκετά φοβισμένο, ενώ ο δείκτης της 

συμπτωματολογίας θα αντανακλάσει υπερβολικούς, επιβλαβείς ή εξουθενωτικούς φόβους ή 

ανησυχίες (Lengua, L.J., et al., 1998∙ Lemery, K.S., et al., 2002). 

O Achenbach (1995) όρισε την ψυχοπαθολογία ως ένα σύνολο διεργασιών που περιλαμβάνει 

επίμονη συμπεριφορά, σκέψη και συναίσθημα. Ο συνδυασμός αυτού του συνόλου εμποδίζει την 

εκπλήρωση των αναπτυξιακών στόχων, που είναι απαραίτητα για τη μακροπρόθεσμη προσαρμογή. 

Απεναντίας, η ιδιοσυγκρασία περιλαμβάνει το φυσιολογικό εύρος της συναισθηματικής και 

συμπεριφορικής ανταπόκρισης. Αναφέρεται στο «πώς» της συμπεριφοράς και όχι τόσο στο «τι» ή στο 

«γιατί» (Lengua, L.J., et al., 1998).  

Οι παράγοντες που διακρίνουν την ιδιοσυγκρασία από την προσωπικότητα, οι 

ιδιοσυγκρασιακές ταξινομίες και η αλληλοεπικάλυψη ανάμεσα στην ιδιοσυγκρασία και τα 

συμπτώματα που προαναφέρθηκαν, υποστηρίζονται από πληροφορίες που παρέχονται από ορισμένες 

μελέτες σε παιδιά για την εξακρίβωση των ισχυρισμών. Μια έρευνα από τους Liliana J.L. et al. 

πραγματοποιήθηκε γι αυτό το σκοπό το 1992. Συμμετείχαν 232 χωρισμένες μητέρες με τα παιδιά τους 

ηλικίας 9-12 ετών με μέσο όρο τα 10.33 έτη και το 50% των παιδιών ήταν κορίτσια, για μια 

προβλεπτική παρέμβαση των παιδιών στο διαζύγιο. Για τη συμμετοχή στην έρευνα, προϋπόθεση ήταν 

το διαζύγιο να είχε γίνει δύο χρόνια νωρίτερα ή λιγότερο, οι μητέρες να μην είχαν παντρευτεί ξανά, 

ούτε να συζούσαν με άλλο σύντροφο, να είχαν τουλάχιστον το 50% της επιμέλειας και τουλάχιστον 

ένα παιδί να ανήκε στο ζητούμενο ηλικιακό εύρος. Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος ήταν 

Αμερικανοί (88.8%), και το υπόλοιπο ήταν Ισπανοί, Αφροαμερικανοί, Ασιάτες ή οικογένειες από 

άλλες εθνικότητες. Οι μετρήσεις έγιναν με το Computer Assisted Personal Interviews, και 

συμπληρώθηκαν τα εξής ερωτηματολόγια: η συναισθηματική διάσταση της δραστηριότητας, της 

κοινωνικότητας και η συναισθηματική θετική και αρνητική ικανότητα, καθλως και το παιδικό 
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ερωτηματολόγιο συμπεριφοράς - Child Beahaviour Questionnaire, για την προσοχή και την 

παρορμητικότητα), τόσο στο σπίτι, όσο και στο κέντρο μελέτης (Lengua, L.J., et al., 1998).  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να ταυτοποιηθούν οι παράγοντες που θα προέβλεπαν ποια 

παιδιά θα εμφάνιζαν συμπτώματα μετά το χωρισμό των γονιών τους, σε αντίθεση με εκείνα που θα 

κατάφερναν να προσαρμοστούν χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Αυτό που μετρήθηκε ήταν η ενδεχόμενη 

επικάλυψη ανάμεσα στην ιδιοσυγκρασιακή συναισθηματική ικανότητα και την αυτο-ρύθμιση σε 

σχέση με μετρήσεις συμπτωμάτων. Ο έλεγχος έγινε από τις αυτο-αναφορές των παιδιών και τις 

αναφορές των γονέων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των ερωτήσεων που κλήθηκαν να απαντήσουν 

οι συμμετέχοντες ήταν για τα αρνητικά συναισθήματα ότι «συχνά είμαι ασυγκίνητος», για τη θετική 

διάθεση «το παιδί μου γελάει σε πολλά πράγματα», για την προσοχή ότι «δυσκολεύεται να 

συγκεντρωθεί ή αποσπάται εύκολα από θορύβους», για την παρορμητικότητα πως «συνήθως βιάζεται 

σε μια δραστηριότητα». Οπότε, οι παρεχόμενες πληροφορίες δείχνουν ότι τα συστατικά της 

ιδιοσυγκρασιακής μέτρησης που δεν επικαλύπτονται θεωρητικά ή εμπειρικά με συμπτώματα, είναι 

σημαντικοί ενδείκτες της παιδικής συμπτωματολογίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι για τα παιδιά 

που έχουν περάσει ένα έντονο συναισθηματικό ερέθισμα μετά από ένα χωρισμό, φαίνεται ότι η 

ιδιοσυγκρασία συμμετέχει ως ένας παράγοντας για την εμφάνιση συμπτωμάτων. Τα παιδιά που είχαν 

υψηλή συγκέντρωση αρνητικής συνασθηματικότητας ήταν πιο επιρρεπή στην εμφάνιση κατάθλιψης, 

ενώ τα παιδιά που είχαν περισσότερη παρορμητικότητα διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης 

διαταραχών συμπεριφοράς. Τα παιδιά που είχαν θετική συναισθηματικότητα ήταν προστατευμένα 

από το στρεσογόνο παράγοντα και άρα την πιθανή εμφάνιση προβλημάτων προσαρμογής (Lengua, 

L.J., et al., 1998).  

Μια ακόμη μακρόχρονη έρευνα που υποστηρίζει τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν έγινε το 

2002 από τους Kathryn S.L. et al.. Σε αυτή συμμετείχαν 570 οικογένειες από το Μάντισον, το 

Μιλγουόκι και το Γουινσκόνσιν της Αμερικής. Το 93% των μητέρων ήταν Ευρωπαίες Αμερικάνες, 

και το υπόλοιπο ποσοστό ήταν από μητέρες Αφροαμερικάνες, Λατινοαμερικάνες, Ινδιάνες της 

Αλάσκας και Ασιάτισες Αμερικάνες. Οι μετρήσεις έγιναν με το ερωτηματολόγιο παιδικής 

συμπεριφοράς (Children’s Behaviour Questionnaire-CBQ), το ερωτηματολόγιο προσχολικής 

συμπεριφοράς (Preschool Behaviours Questionnaire-PBQ) και το ερωτηματολόγιο της υγείας και της 

συμπεριφοράς (Health and Behaviour Questionnaire-HBQ). Μελετήθηκαν οι επιδράσεις της άδειας 

μητρότητας και της γονεϊκής απασχόλησης στη νοητική υγεία των μητέρων και της οικογένειας, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανάπτυξης των παιδιών. Oι προσλήψεις για εργασία των μητέρων 

έγιναν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης του παιδιού-στόχου. Συμμετείχαν στην έρευνα μητέρες 

μόνο αν συγκατοικούσαν με ενήλικο σύντροφο. Επίσης, όσες οικογένειας είχαν κάποιον φροντιστή 

για το παιδί, συμμετείχε και αυτός στην έρευνα (Lemery, K.S., et al., 2002). 

Στην ηλικία των 3.5-4.5 ετών των παιδιών οι μητέρες συμπλήρωσαν το CBQ, και οι μητέρες, οι 

πατέρες και οι φροντιστές συμπλήρωσαν τo PBQ. Στα 5.5 έτη, οι γονείς συμπλήρωσαν το HBQ. Στην 

παρούσα μελέτη δώθηκε έμφαση στην κλίμακα των συμπτωμάτων των συμπεριφορικών 
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προβλημάτων. Η σύνθεση των ερωτήσεων αναφερόταν στην εσωτερίσκευση (κατάθλιψη, άγχος 

αποχωρισμού, υπερβολική ανησυχία, κατά πόσο αναστατώνεται όταν αφήνει κάποιον), εξωτερίκευση 

(αντιθετική προκλητική συμπεριφορά, επιθετική συμπεριφορά, κατά πόσο θυμώνει όταν τον 

προκαλούν τα άλλα παιδιά) και έλλειψη προσοχής (προσοχή και παρορμητικότητα, κατά πόσο έχει 

χαμηλή συγκέντρωση). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αποκλείστηκαν όλοι οι πιθανοί παράγοντες 

επικάλυψης που θα αλλοίωναν τα ευρήματα και μελετήθηκαν οχτώ περιοχές της ιδιοσυγκρασίας από 

τη μητέρα (επίπεδο δραστηριότητας, θυμός, προσήνεια, συγκέντρωση προσοχής, φόβος, 

ανασταλτικός έλεγχος, λύπη και ντροπαλότητα) και από τους γονείς και τους φροντιστές μετρήθηκαν 

τρεις τομείς των ταυτόχρονων συμπεριφορικών συμπτωμάτων (υπερδραστηριότητα-διάσπαση, άγχος-

φόβος, εχθρικότητα-επιθετικότητα). Αναφορικά με τα εσωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς, 

φαίνεται ότι είναι δύσκολο να μετρηθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους, γιατί γίνονται δύσκολα 

αντιληπτά, συγκριτικά με τα εξωτερικευμένα προβλήματα συμπεριφοράς που είναι πιο διακριτά. 

Επίσης, βρέθηκαν συσχετίσεις ανάμεσα στην ιδιοσυγκρασιακή οξυθυμία, και την ένταση της 

εσωστρέφειας και της εξωστρέφειας, όταν αποκλείστηκαν τα επικαλυπτόμενα στοιχεία. Κάτι τέτοιο, 

μπορεί να σημαίνει ότι τα στοιχεία για τα συμπεριφορικά προβλήματα εμπεριέχουν περισσότερα 

ιδιοσυγκρασιακά στοιχεία, απ’ ότι το αντίθετο. Οπότε, μια υπόθεση είναι ότι η ιδιοσυγκρασία ίσως 

και να είναι ένας παράγοντας κινδύνου εμφάνισης προβλημάτων συμπεριφοράς. Εξίσου σημαντικό 

είναι, να ελαττωθεί η προκατάληψη, οι ερωτήσεις να είναι περισσότερο διαφοροποιημένες και να 

προσφέρουν καλύτερη και εγκυρότερη πληροφόρηση. Μια υπόθεση θα ήταν ότι τόσο η 

ιδιοσυγκρασία, όσο και τα προβλήματα συμπεριφοράς έχουν γενετική και ενδεχομένως ως ένα βαθμό  

επικαλυπτόμενη γενετική βάση. Επιπλέον, μια άλλη υπόθεση είναι ότι ο συσχετισμός αυτών των δύο 

προκύπτει από τις κοινές βιολογικές δομές/υποστρώματα, όπως είναι ο βιολογικός σύνδεσμος 

ανάμεσα στο υποθαλαμικό υποφυσιακό αδρενοκορτικό σύστημα και την κορτιζόλη. Βέβαια, η 

σύνδεση ανάμεσα στην ιδιοσυγκρασία και τα συμπτώματα συμπεριφορικών διαταραχών, ίσως 

συνδέονται μέσω της διεργασίας της συναισθηματικής ρύθμισης και της δυσλειτουργίας της (όπου η 

συναισθηματική ρύθμιση προέρχεται από την αντιδραστικότητα σε ένα ερέθισμα) (Lemery, K.S., et 

al., 2002). 

Βέβαια, χρειάζεται να αναφερθεί ότι όχι μόνο η ιδιοσυγκρασία, αλλά και το κοινωνικό 

περιβάλλον συμμετέχει στις στρατηγικές ρύθμισης του συναισθήματος, με κάποιες στρατηγικές να 

είναι περισσότερο ανεπτυγμένες από άλλες. Η ιδιοσυγκρασία σε συνδυασμό με τα εξωτερικά 

περιβαλλοντικά ερεθίσματα, στρεσογόνα ή μη, καθορίζει ως ένα βαθμό όχι μόνο τη συμπεριφορά, 

αλλά λειτουργεί και ως δείκτης για την πιθανή εμφάνιση συμπτωμάτων στις διαταραχές της 

συμπεριφοράς. Εξίσου ενδιαφέρον προκαλεί η κατανόηση του τρόπου που η ιδιοσυγκρασία πιθανόν 

μεταβάλλεται και επηρεάζεται κατά την ηλικιακή ανάπτυξη και την κληρονομικότητα, αλλά και 

άλλων πιθανών παραγόντων που την καθορίζουν (Matheny, A.P., 1989).  

Παράμετροι που χρειάζεται να μελετηθούν είναι πώς προκύπτουν οι διαταραχές συμπεριφοράς, 

γιατί εμφανίζονται και ποιοι παράγοντες ενισχύουν την εκδήλωσή τους. Τα ιδιοσυγκρασιακά 
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χαρακτηριστικά αναπαριστούν ένα συμπεριφορικό στυλ, το οποίο μπορεί να μετρηθεί μέσα από μια 

ποικιλία καταστάσεων και δραστηριοτήτων. Για παράδειγμα, η ένταση μπορεί να χαρακτηρίζει ένα 

εύρος συμπεριφορών ανεξάρτητα από το πλαίσιο. Ωστόσο, σε μια συγκεκριμένη συμπεριφορική 

κατάσταση θα μπορούσε να εκδηλωθεί ως φωνές μέσα σε ένα δωμάτιο, και να έχει αρνητικό ή θετικό 

αντίκτυπο σε άλλους ανθρώπους. Οι ευρέως γονιδιακές μελέτες συσχέτισης (genome-wide 

association-GWA), προσπαθούν να ταυτοποιήσουν ποιες γενετικές μεταβολές είναι υπεύθυνες για την 

κληρονομικότητα των διαταραχών συμπεριφοράς. Φαίνεται όμως ότι, υπάρχει μεγάλη γενετική 

μεταβλητότητα ανάμεσα στα χαρακτηριστικά, γιατί το καθένα έχει μικρή επίδραση και όλα μαζί 

λειτουργούν συσσωρευτικά στην εμφάνιση των προβλημάτων. Επομένως, καθίσταται δύσκολος ο 

εντοπισμός των υπεύθυνων γονιδίων, και χρειάζονται πιο ενδελεχείς μελέτες για τον εντοπισμό τους. 

Μια άλλη προσέγγιση για τον εντοπισμό του τρόπου εμφάνισης των διαταραχών συμπεριφοράς είναι 

οι μελέτες διδύμων. Όπως έχει ήδη προειπωθεί, τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν το 100% των γονιδίων 

τους ίδιο, έναντι των διζυγωτικών που έχουν το 50%, οπότε η όποια παρατηρούμενη μεταβολή θα 

μπορούσε να αποδοθεί σε γεντικούς παράγοντες, στο κοινό ή μη-κοινό περιβάλλον ή σε συνδυασμό 

τους. Επίσης, ιδιαίτερης σημασίας είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στα γονίδια και το περιβάλλον 

GxE, όπου η έκφραση του γονότυπου εξαρτάται και επηρεάζεται από το εξωτερικό περιβάλλον 

(Cheesman, R., Selzam, S., Ronald, A., Dale, P.S., McAdams, T.A., Eley, T.C., & Plomin, R., 2017∙ 

Lamb, D.J., Middeldorp, C.M., Van Beijsterveldt, C.E.M., & Boomsma, D.I., 2012∙ Telgasi, H., & 

MacMahon, B.H., 1990). 

Οι διαταραχές συμπεριφοράς στα παιδιά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις διαταραχές 

εξωτερίκευσης και τις διαταραχές εσωτερίκευσης, με αυξημένη συχνότητα εμφάνισης στο πλαίσιο 

του σχολείου, αλλά και αλλού, όπως είναι η οικογένεια, ακόμη και οι παρέες με τους συνομηλίκους. 

Στις συμπεριφορές εξωτερίκευσης, το παιδί παρουσιάζει επιθετική, αντικοινωνική συμπεριφορά, 

λεκτική και σωματική βία ως προς άλλα παιδιά, προκαλεί καταστροφές και βανδαλισμούς. Στις 

συμπεριφορές εσωτερίκευσης, το παιδί είναι αποσυρμένο, περιθωριοποιημένο, χωρίς συναναστροφές 

και αλληλεπίδραση με άλλα παιδιά, φανερώνοντας χαμηλές κοινωνικές και άλλες δεξιότητες που 

επηρεάζουν την ανάπτυξή του. Οι διαταραχές συμπεριφοράς υπάρχει πιθανότητα να βρίσκονται σε 

συνοσηρότητα με την κατάθλιψη, το άγχος, τα αυτιστικά χαρακτηριστικά, την υπεδραστηριότητα και 

τα προβλήματα επικοινωνίας. Όλες αυτές οι συμπεριφορές του παιδιού είναι συσσωρευτικές στην 

παιδική ηλικία σε βαθμό 12% μαζί με άλλες διαταραχές. Τα παιδιά με διαταραχές της συμπεριφοράς 

στην παιδική ηλικία, έχουν μεγάλη πιθανότητα εμφάνισης ψυχοπαθολογικών καταστάσεων 24 χρόνια 

μετά (Lamb, D.J., et al., 2012: 818∙ Heward, W.L., 2011). 

Οι παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση και διατήρηση των διαταραχών 

συμπεριφοράς φαίνεται ότι είναι ένας συνδυασμός διαφορετικών και συσσωρευτικών γεγονότων. 

Αρχικά, η έκθεση σε παράγοντες όπως είναι ένα κακοποιητικό οικογενειακό περιβάλλον, μια 

ασυνεπής γαλούχηση/ανατροφή, το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον της γειτονιάς, οι σχέσεις με 

τους συνομιλήκους, η κατάχρηση ουσιών από οικεία άτομα, μπορεί να οδηγήσουν στην εκδήλωση 



- 37 - 
 

μιας δυσπροσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η συμπεριφορά αυτή φανερώνεται μέσω της επιθετικότητας, 

της παραβατικότητας, ακόμη και της δυσκολίας επίλυσης γνωστικών δεξιοτήτων. Σταδιακά, 

προκαλούνται στο άτομο βραχυπρόθεσμα αρνητικά αποτελέσματα όπως είναι η απόρριψη από τους 

συνομηλίκους, καταλήγοντας σε μακρόχρονα αρνητικά αποτελέσματα στην ενήλικη ζωή, που θα 

μπορούσαν να οδηγήσουν μέχρι και στην εγκληματικότητα (Heward, W.L., 2011).  

Σε μια μακρόχρονη έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το 1999 μέχρι το 2012 από τους Lamb, 

D.J, et al., έλαβαν μέρος 3.502 ζεύγη διδύμων ηλικίας εφτά ετών, 3.134 ζεύγη διδύμων ηλικίας δέκα 

ετών και 2.193 ζεύγη διδύμων ηλικίας δώδεκα ετών από τον πληθυσμό της Ολλανδίας. Το κοινωνικο-

οικονομικό υπόβαθρο των οικογενειών μετρήθηκε όταν τα παιδιά ήταν τρία, εφτά και δέκα ετών. Οι 

γονείς συμπλήρωναν το Child Behaviour Check List (CBCL), αναφορικά με τη συμπεριφορά των 

παιδιών από τη γένηση μέχρι την ηλικία των δώδεκα. Το CBCL είναι μία φόρμα αναφοράς που 

συμπληρώνεται από το φροντιστή του παιδιού με σκοπό την εξακρίβωση διαταραχών συμπεριφοράς. 

Οι μετρήσεις γίνονται σε τρίβαθμη κλίμακα και ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, χωρίζεται σε δύο 

κατηγορίες. Σε αυτή τη λίστα μελετάται η επιθετική συμπεριφορά, το άγχος και η κατάθλιψη, τα 

προβλήματα προσοχής, η παραβατική συμπεριφορά, οι σωματικές ενοχλήσεις, τα προβλήματα 

κοινωνικοποίησης, οι διαταραχές σκέψης, και η απόσυρση. Στη συνέχεια, εκπαιδευτικοί των παιδιών, 

ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα (7-10-12) που είχε ο καθένας έκαναν σχετικές αναφορές γι αυτά. 

Συμπλήρωσαν το Teacher Report Form, που περιείχε 120 αντικείμενα μέτρησης της διαταραχής της 

συμπεριφοράς. Αυτό περιελάμβανε κατηγοριοποιημένες αναφορές για τις διαταραχές εσωτερίκευσης 

και εξωτερίκευσης σε κλίμακες που αναφερόταν στην κατάθλιψη και το άγχος, την απόσυρση, όπως 

επίσης την επιθετική και την παραβατική συμπεριφορά. Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα, 

εκδήλωσαν διαταραχές εξωτερίκευσης όταν ήταν τριών ετών. Αυτό που μελετήθηκε ήταν η αιτιολογία 

των εκπαιδευτικών για την εμφάνιση διαταραχών εσωτερίσκευσης και εξωτερίκευσης από τα παιδιά, 

τα λάθη συσχέτισης ανάμεσα στα γονίδια και το περιβάλλον, και η σύγχυση μεταξύ των διδύμων, 

δηλαδή, υπήρχαν διαφορετικοί εκπαιδευτικοί που έδωσαν αναφορές για τα ίδια ζεύγη διδύμων, αλλά 

και αναφορές στα ίδια ζεύγη διδύμων που δόθηκαν από έναν μόνο εκπαιδευτικό, στην εμφάνιση των 

διαταραχών (Lamb, D.J., et al., 2012). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, όταν τα δίδυμα μελετήθηκαν από έναν εκπαιδευτικό, οι 

εκτιμήσεις για τις συσχετίσεις και την κληρονομικότητα ήταν υψηλότερες, απ’ όταν οι αναφορές 

δόθηκαν από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Επίσης, στις εκτιμήσεις που ήταν σχετικές με την 

αλληλεπίδραση γονιδίων και περιβάλλοντος, οι διαφορετικοί εκπαιδευτικοί, το περιβάλλον της τάξης 

αλλά και οι συνομήλικοι πυροδοτούσαν διαφορετικές συμπεριφορές στα παιδιά, που ήταν 

βασιζόμενες στο γενετικό τους υπόβαθρο. Πιο συγκεκριμένα, στην ίδια ομάδα εκπαιδευτικού, οι 

κοινές περιβαλλοντικές επιδράσεις αλληλεπιδρούσαν με τους γενετικούς παράγοντες κινδύνου, 

προκαλώντας τα δίδυμα να συμπεριφέρονται σε συμβατότητα με το γονότυπό τους (φανερώνοντας 

μεγαλύτερη κληρονομικότητα). Απεναντίας, χαμηλότερη κληρονομικότητα βρέθηκε στις 

διαφορετικές ομάδες εκπαιδευτικών, όπου το μη-κοινό περιβάλλον πυροδοτούσε μια διαφορετική 
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συμπεριφορά στα δίδυμα. Με βάση τα ευρήματα αυτά, είναι δύσκολο να γίνει η διάκριση στις 

διαφορές ανάμεσα στις τάξεις και το ρόλο της αλληλεπίδρασης των γονιδίων με το περιβάλλον 

(Lamb, D.J., et al., 2012). 

Η μελέτη της συμπεριφοράς είναι ένα περίπλοκο, αλληλεπιδραστικό σύστημα διαφορετικών 

παραγόντων, για την κατανόηση του οποίου συμμετέχουν αρκετές παράμετροι.  Κληρονομικότητα 

βάση γονιδιώματος και βάση προσωπικότητας, εξωτερικό περιβάλλον και ερεθίσματα, ευπλαστότητες 

αλλά και μελέτες παιδιών συμμετέχουν ενεργά για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Συμπεράσματα τα 

οποία προσπαθούν να συγκεκριμενοποιήσουν τις παραμέτρους που ευθύνονται και προκαλλούν όλες 

αυτές τις μεταβολές και αντιδράσεις στο πολύπλοκο σύστημα που ονομάζεται οργανισμός. 

 

Χαρτογράφηση Γονιδίων 

Η ιδιοσυγκρασία, ως μια πολύπλοκη έννοια, προκύπτει από την αλληλεπίδραση του νευρικού, 

ενδοκρινικού και ορμονικού συστήματατος που είναι αλληλένδετα, αλληλοεπηρεαζόμενα μεταξύ 

τους, και καταλήγουν στη διαμόρφωση του οργανισμού. Προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόηση του 

τρόπου λειτουργίας του οργανισμού και της ιδιοσυγκρασίας του, «επιστρατεύονται» οι μηχανισμοί 

που ενισχύουν την ανάλυση της ιδιοσυγκρασίας. Για κάθε πτυχή της, απαιτούνται και διαφορετικές 

μέθοδοι προσέγγισης. Μεταβαίνοντας σταδιακά, από τη φαινοτυπική εμφάνιση προς τη γονοτυπική, 

πραγματοποιείται εξειδίκευση των συστημάτων και συνεπώς και των διεργασιών που εκτελούνται. 

Οπότε, η πορεία από το εξωτερικό προς στο εσωτερικό του οργανισμού ακολουθεί μια συνεχόμενη 

διαφοροποίηση, που ωστόσο όλα τα λειτουργικά συστήματα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, έχουν 

έναν καταληκτικό αποδέκτη. Το σύνολο των γονιδίων που αποτελούν τον ανθρώπινο οργανισμό, που 

τον διαφοροποιούν, αλλά και τον εμφανίζουν τόσο όμοιο με τα άλλα άτομα είναι ο αποδέκτης, αλλά 

ενδεχομένως και ο «υποκινητής» της ιδιοσυγκρασίας. Επομένως, η μελέτη, η συστηματική ανάλυση, 

αλλά και η αναγνώριση του τρόπου λειτουργίας του συνόλου των γονιδίων είναι καθοριστικής 

σημασίας για την κατανόηση ολόκληρου του οργανισμού. 

 

3.1. Πτυχές της ιδιοσυγκρασίας 

Η κατανόηση του οργανισμού προϋποθέτει την αλληλεπίδραση των γονιδίων με το εξωτερικό 

περιβάλλον. Η ιδιοσυγκρασία περιλαμβάνει τα αναπτυξιακά σταθερά, και κληρονομήσιμα 

χαρακτηριστικά του οργανισμού, ενώ το εξωτερικό περιβάλλον επιφέρει τις όποιες αναπτυξιακά 

μεταβολές που θα διαμορφώσουν ως ένα βαθμό τον οργανισμό. Οι τέσσερις πτυχές τις 

ιδιοσυγκρασίας, που έχουν επιβεβαιωθεί από τις απεικονίσεις της εγκεφαλικής λειτουργίας ως 

ποσοτικοποίηση των ατομικών διαφορών στην προσαρμογή, σχετίζονται με ορισμένα δίκτυα του 

ανθρώπινου εγκεφάλου. Αυτές είναι η αποφυγή της βλάβης (δειλός-απαισιόδοξος, τολμηρός-

αισιόδοξος) δηλαδή, είναι δείκτης αρνητικής δύναμης που μετρά τη μαθημένη παθητική αποφυγή, την 

αυξημένη ευαισθησία στη ρύθμιση ενός ερεθίσματος στον φόβο, και ρυθμίζεται από την 
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ενεργοποίηση της αμυγδαλής, τον υπογενητικό φλοιό και το δίκτυο προεξοχής της νήσου. Η  

αναζήτηση καινοτομιών (παρορμητικός-ενθουσιώδης, προσεκτικός-επιφυλακτικός) δηλαδή, είναι 

δείκτης θετικής δύναμης που μετρά την προσήνεια σε ένα ερέθισμα, ακόμη και αν δεν υπάρχει 

ανταμοιβή γι αυτό, και βασίζεται σε ένα διαφορετικό μοτίβο ενεργοποίησης των ντοπαμινεργικών 

νευρώνων που συσσωρεύονται στον πυρήνα και τη μέλανα ουσία. Η εξάρτηση από την αμοιβή 

(φιλικός-συναισθηματικός, απομακρυσμένος-αντικειμενικός), όπου είναι προβλεπτικός δείκτης της 

κοινωνικής συνεργασίας και προσέγγισης στην ανταμοιβή και πραγματοποιείται όπως και στην 

αναζήτηση καινοτομιών, με την ενεργοποίηση ενός διαφορετικού μοτίβου των ντοπαμινεργικών 

νευρώνων που συσσωρεύονται στον πυρήνα. Η επιμονή (αποφασισμένος-φιλόδοξος, αποθαρρυμένος-

υποαπασχολούμενος), που ποσοτικοποιεί τις ιδαφορές στο λόγο των άμεσων αμοιβόμενων 

συμπεριφορών, ως ανταπόκριση σε μια αποθαρρυντική, μη αμοιβόμενη ενεργοποίηση. Είναι ένα 

δίκτυο που συνδέει το συσσωρευτικό πυρήνα, την προζωστρίδα και τον φλεβικό προμετωπιαίο φλοιό 

(Zwir I., Arnedo J., De-Val C., Pulkki-Raback L., Konte B., Yang S.S., Romero-Zaliz R., Hintsanen 

M., Cloninger K.M., Garcia D., Svrakic D.M., Rozsa S., Martinez M., Lyytikainen L.P., Giegling I., 

Kahonen M., Hernandez-Cuervo H., Seppala I., Raitojarju E., A. de Erausquin G., Raitakari O., 

Rujescu D., Postolache T.T., Sung J.,  Keltikangas-Jarvinen L., Lehtimaki T., Cloninger C.R., 2018). 

 

3.2. Χαρακτηριστικά του χαρακτήρα 

Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας σχετίζονται με τις εναρκτήριες και σταθερές 

αυτόματες συμπεριφορές, όπως είναι η ανταπόκριση στο στρες. Οι πτυχές του χαρακτήρα, 

απεναντίας, σχετίζονται με εγκεφαλικά δίκτυα για ακούσιες και μετα-γνωστικές διεργασίες, όπως 

είναι ο αναστοχασμός, δηλαδή η ικανότητα του ατόμου να μπορεί να επανεξετάσει τις ενέργειες ή τις 

πράξεις του, η θέσπιση στόχων, η ενσυναίσθηση και η επεισοδιακή μάθηση. Αυτά είναι η αυτο-

καθοδήγηση (στοχοθετημένος-υπεύθυνος, κατηγορηματικός-άσκοπος), η συνεργασία (βοηθητικός-με 

ενσυναίσθηση, εχθρικός-εγωκεντρικός), και η αυτό-επίγνωση (αλτρουιστικός-πνευματώδης, 

ατομικιστής-σκεπτικός), αποτελούν αυτο-ρυθμιστικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, που 

καθορίζουν το βαθμό με τον οποίο μια προσαρμοστική λειτουργία του ατόμου είναι υγιής ή μη για το 

ίδιο το άτομο (Zwir I., Arnedo J., De-Val C., Pulkki-Raback L., Konte B., Yang S.S., Romero-Zaliz 

R., Hintsanen M., Cloninger K.M., Garcia D., Svrakic D.M., Rozsa S., Martinez M., Lyytikainen L.P., 

Giegling I., Kahonen M., Hernandez-Cuervo H., Seppala I., Raitojarju E., A. de Erausquin G., 

Raitakari O., Rujescu D., Postolache T.T., Sung J.,  Keltikangas-Jarvinen L., Lehtimaki T., Cloninger 

C.R., 2018). 

Τα επιχειρήματα που προτάθηκαν αναφορικά με την ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα 

υποστηρίχθηκαν από δύο έρευνες που έγιναν από τους Zwir, I., et al., το 2018, και ερευνήθηκε ότι τα 

γονίδια που σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία, δε χάνονται, αλλά γενικεύονται σε διαφορετικά δίκτυα 

των αλληλοεπηρεαζόμενων γονιδίων και των περιβαλλόντων που επηρεάζουν διαφορετικούς 

ανθρώπους. Έγινε η υπόθεση ότι τα γονίδια που σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία, είναι άφθονα σε 
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μοριακά μονοπάτια, που ενεργοποιούνται πειραματικά από τη συνειρμική προσαρμογή σε μη-

ανθρώπινα ζώα, και έτσι θα μπορούσαν να συσχετισθούν με τα ανθρώπινα ιδιοσυγκρασιακά προφίλ. 

Για το σκοπό αυτό πραγματοποιήθηκε η παρακάτω έρευνα.  Το δείγμα αποτελείτο από 2149 υγιή 

άτομα της Φινλανδίας από το 1980 (ηλικίας 3-18 ετών) μέχρι το 2012 (που έγιναν 35-50 ετών). Όλοι 

οι συμμετέχοντες (56% γυναίκες), είχαν πλήρεις καθορισμένους φαινότυπους, περιβαλλοντικές και 

φαινοτυπικές εκτιμήσεις, και συμπλήρωσαν το TCI (Temperament and Character Inventory). Επίσης, 

έγινε αντιγραφή των αποτελεσμάτων από δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους δείγματα από τη Γερμανία και 

την Κορέα με συγκρίσιμα φαινοτυπικά και γονοτυπικά χαρακτηριστικά που ήταν διαθέσιμα. Η μελέτη 

της Κορέας περιελάμβανε 1052 μη-σχετιζόμενα άτομα που τα απέσπασαν από το εθνικό μητρώο, ενώ 

στη γερμανική μελέτη συμμετείχαν 902 άτομα τυχαίως επιλεγμένα από το μητρώο της περιοχής του 

Μονάχου. Όλα τα άτομα συμπλήρωσαν το TCI για τις εφτά πτυχές της προσωπικότητας (Zwir I., et 

al., 2018).  

Στα αποτελέσματα του δείγματος των Φινλανδών βρέθηκαν 902 μη ταυτόσημα, αλλά πιθανά 

επικαλυπτόμενα σύνολα πολυμορφισμού. Στη συνέχεια, βρέθηκαν ότι τα 44/118 σύνολα των 

πολυμορφισμών σχετικά με την ιδιοσυγκρασία, συσχετιζόταν με συγκεκριμένα SNPs (single-

nucleotide polymorphism). Επομένως, οι γονοτυπικές-φαινοτυπικές σχέσεις ήταν περίπλοκες, 

παρουσιάζοντας πλειοτροπία και ετερογένεια. Για παράδειγμα, το G_13_3 αποτελείται από πολλαπλά 

γονίδια που ρυθμίζουν τη συμπεριφορική απαγόρευση σε προσετεριστικά με τη μάθηση έργα, όπως τα 

DAB1 και CDH13, που συσχετιζόταν με τα ευαίσθητα σύνολα της ιδιοσυγκρασίας, αλλά μερικές 

φορές ήταν σχετικό και με τα αντικοινωνικά προφίλ. Όπως ήταν αναμενόμενο, κάθε ένα από τα 

ιδιοσυγκρασιακά προφίλ συσχετιζόταν με τη ρύθμιση της συναπτικής ευπλαστότητας, και τη 

συνειρμική κατάσταση από γονίδια που ρύθμιζαν τη Ras-MEK-ERK και τη P13K-AKT-mTOR 

διαδοχική αλληλεπίδραση του ενός με το άλλο, τις κινάσες πρωτεΐνες Α, Β (ΑΚΤ), C, και 

διαφορετικούς ψυχολογικούς και ψυχοκοινωνικούς στρεσογόνους παράγοντες (Zwir I., et al., 2018). 

Συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, αυτών των περίπλοκων μοριακών διαδοχών, διακρίνουν κάθε 

μια ιδιοσυγκρασιακή πτυχή. Για παράδειγμα, το SNP σύνολο που περιλαμβάνει τη νευρωνική 

διέγερση G_35_7, G_37_14, τη ντοπαμινεργική ενεργοποίηση G_16_1, G_35_22, G_39_26, και την 

όσφρηση G_7_7 συσχετιζόταν με τα αντικοινωνικά προφίλ. Επίσης, τα προφίλ που εμπλέκονται στην 

ευαισθησία των αισθήσεων G_38_21, την επιρρέπεια σε μια κατάσταση φόβου G_30_9, G_39_21, 

και την αντιδραστικότητα στο στρες G_7_2, G_11_7, G_26_14, καθώς και την αλληλεπίδραση 

σεροτονίνης-κυττοκίνης ως ανταπόκριση στο στρες G_9_2, συσχετιζόταν με το ευαίσθητο προφίλ 

(Zwir I., et al., 2018). 

Τα SNPs που χαρτογράφησαν 736 γονίδια εξήγησαν το 48% της μεταβλητότητας στην 

ιδιοσυγκρασία στο δείγμα των Φινλανδών ατόμων, και υπολόγησαν όλη την κληρονομικότητα που 

αναμενόταν από τις μελέτες διδύμων. Πιο συγκεκριμένα, τα περισσότερα γονίδια που 

ταυτοποιήθηκαν με έναν αυστηρό τρόπο, είναι γνωστό ότι ρυθμίζουν τη συναπτική ευπλαστότητα, 

την προσεταιριστική προσαρμογή, και τις σχετιζόμενες διεργασίες της δραστηριότητας στο στρες και 
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τη νευροδιαβίβαση. Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν την υπόθεση ότι οι υψηλά διατηρούμενες 

μοριακές διεργασίες που ρυθμίζουν την προσεταιριστική προσαρμογή στα πειραματόζωα, 

αναφέρονται στην κληρονομικότητα της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας (Zwir I., et al., 2018).  

Οι περισσότεροι SNPs, σχετίζονται με την ιδιοσυγκρασία που εμπλέκεται στη ρύθμιση της 

μάθησης των συνηθειών και τη συναπτική ευπλαστότητα, ως ανταπόκριση στο εξωτερικό ερέθισμα, 

κυρίως από τη διαδοχή Ras-MEK-ERK και τη P13K-AKT-mTOR. Όπως προβλέφθηκε, αυτή η άμεση 

ανταπόκριση που πραγματοποιήθηκε από τα τρία μονοπάτια, σχετίζεται με τις διεργασίες της 

επαναδραστικότητας στο στρες, τη νευροδιαβίβαση, την ευπλαστότητα της χρωματίνης, τη νευρική 

και γλοιϊκή ανάπτυξη, τη μυελίνωση, τη νευροπροστασία και την παραγωγή ενέργειας. Τα 

ταυτοποιημένα μονοπάτια για την προσεταιριστική προσαρμογή, διασταυρώνονται, για να ρυθμιστούν 

οι λειτουργίες τους. Οι μηχανισμοί για τη διασταύρωση των ERK και P13K διαδοχών περιλαμβάνουν 

μηχανισμούς διασταυρούμενης ενεργοποίησης, αναστολής, αρνητικής ανατροφοδότησης, θετικών 

αλλά και αρνητικών επιρροών που μετατρέπονται με την ίδια περιπλοκότητα. Επιπλέον, είναι και οι 

πρωτεΐνες κινάσες (Α, Β-γνωστή και ως ΑΚΤ,C), που ρυθμίζουν αυτά τα μονοπάτια. Τέτοιες 

αλληλεπιδράσεις αναμένεται να παράγουν περίπλοκες γονοτυπικές-φαινοτυπικές σχέσεις όπως έχει 

παρατηρηθεί (Zwir I., et al., 2018). 

Η επόμενη μελέτη στην ίδια έρευνα έγινε από τους ίδιους ερευνητές, την ίδια χρονιά, 2018, και 

στο ίδιο δείγμα, με μόνη διαφορά το σκοπό της. Σε αυτήν, σκοπός ήταν να μελετηθεί, ότι η 

κληρονομικότητα της προσωπικότητας δε χάνεται, αλλά γενικεύεται στα πολλαπλά δίκτυα των 

αλληλεπιδραστικών γενετικών και περιβαλλοντικών μεταβλητών που επηρεάζουν διαφορετικούς 

ανθρώπους. Τα αποτελέσματα της έρευνας, ταυτοποίησαν 342 μη-ταυτόσημα, αλλά πιθανά 

επικαλυπτόμενες πτυχές του χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας 13 υποκλίμακες του χαρακτήρα, χωρίς τη 

γνώση του γονότυπου. Οι άνθρωποι στα 3/5 προφίλ του χαρακτήρα είχαν υγιείς προσωπικότητες, που 

αυτά ήταν το ευρηματικό, το οργανωτικό, το δημιουργικό. Για παράδειγμα, οι άνθρωποι με 

οργανωτικό προφίλ είχαν υψηλή αυτο-καθοδήγηση και συνεργασία, αλλά χαμηλή αυτο-υπέρβαση. Οι 

άνθρωποι με το δημιουργικό προφίλ είχαν υψηλές όλες τις πτυχές του χαρακτήρα τους, ενώ οι 

ευρηματικοί ήταν μόνο αυτο-καθοριζόμενοι. Παρόλα αυτά, υπήρχαν και δύο προφίλ κατά τα οποία οι 

άνθρωποι εμφάνιζαν μη υγιείς προσωπικότητες. Οι άνθρωποι με το εξαρτημένο προφίλ χαρακτήρα, 

έδειχναν υψηλή συγχώρεση όταν κακοποιούνταν, συνειδητή ενσυναίσθηση στους άλλους, ήταν 

συνεσταλμένοι και είχαν χαμηλή αυτο-καθοδήγηση και αυτο-υπέρβαση. Τέλος, υπήρχαν και οι 

άνθρωποι που εμφάνιζαν απαθή χαρακτήρα, όπου όλες οι πτυχές ήταν χαμηλές στην ανάπτυξή του. Οι 

SNPs που σχετίζονται με το χαρακτήρα, χαρτογράφησαν 727 γονίδια κοντά σε άλλα που είναι γνωστό 

ότι επηρεάζουν τις ατομικές διαφορές στις εγκεφαλικές λειτουργίες, και πιο συγκεκριμένα στη 

νευροανάπτυξη, τη νευροευπλαστότητα, τη νευροπροστασία, τη συνδεσιμότητα, την ενέργεια 

μεταβολισμού, την αντιδραστικότητα στο στρες, την ανθεκτικότητα, τη μακροζωία, τη μάθηση και τη 

μνήμη (Zwir I., et al., 2018).   



- 42 - 
 

Τα σύνολα των SNPs είχαν παρόμοια προφίλ χαρακτήρα που σχετίστηκαν με συγκεκριμένες 

μοριακές διεργασίες. Για παράδειγμα, το οργανωτικό προφίλ συσχετιζόταν αρκετά με SNPs που 

εμπλέκονται στη ρύθμιση του καναλιού ινοσιτόλη-ασβέστιο G_8_8, G_11_4, για την απόκτηση 

τροφής και άλλων στόχων, και για τη νευροπροστασία ενάντια σε τραύματα G_12_8. Οι SNPs που 

ρυθμίζουν την επεισοδιακή μάθηση και την ιπποκαμπική νευρογένεση, G_7_3 και G_12_1 

συσχετιζόταν με το δημιουργικό προφίλ (Zwir I., et al., 2018). 

Τα γονίδια που σχετίζονται με κάθε ένα από τα πέντε προφίλ του χαρακτήρα, είναι πολύ 

διαφορετικά. Το 68% των 727 γονιδίων σχετίζονται με χαρακτήρες που είναι μοναδικοί για ένα 

προφίλ χαρακτήρα, τα 208 ήταν για το οργανωτικό, τα 89 για το δημιουργικό, τα 70 για το 

εξαρτημένο, τα 130 για το απαθές. Επομένως, υπάρχουν πολλαπλές ομάδες των γονιδίων που οδηγούν 

σε κάθε ένα ατομικό χαρακτηριστικό του χαρακτήρα. Για παράδειγμα, η αυτο-καθοδήγηση 

εμφανίζεται σε άτομα με ευρηματικά, δημιουργικά και οργανωτικά προφίλ, ακόμη και αν αυτά τα 

προφίλ έχουν διαφορετικά γενετικά υπόβαθρα. Οι ατομικές πτυχές του χαρακτήρα ήταν γενετικά πιο 

ετερογενή απ’ ότι τα πολυδιαστασιακά προφίλ (Zwir I., et al., 2018). 

Συμπερασματικά, η ιδιοσυγκρασία βασίζεται στην προσεταιριστική προσαρμογή και τις 

σχετικές διεργασίες, που αφορούν την αντιδραστικότητα στο στρες, ως ανταπόκριση σε ένα 

εξωτερικό ερέθισμα. Βρέθηκε ότι διαφορετικές μοριακές και γνωστικές διεργασίες σχετίζονται με το 

χαρακτήρα, ωστόσο, η υγιής αντίδραση βασίζεται σε γονοτυπικές-φαινοτυπικές σχέσεις που 

επηρεάζουν τόσο την ιδιοσυγκρασία, όσο και το χαρακτήρα. Ο προσδιορισμός του γονοτυπικού-

φαινοτυπικού προφίλ που ρυθμίζει τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας και του χαρακτήρα είναι 

πολύπλοκο να ταυτοποιηθεί άμεσα, μιας και λαμβάνουν χώρα πάνω από 700 γονίδια που 

αλληλεπιδρούν για το τελικό αποτέλεσμα των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας, ανεξαρτήτου 

καταγωγής και εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρόλα αυτά, αν και υπάρχει μεγάλη επικάλυψη και 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στην ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα, με τη συνεχή μελέτη και εκτεταμένη 

ανάλυση των αντιγράφων με χρήση δεικτών θα υπάρξει μια παρεχόμενη υποστήριξη για τον 

εντοπισμό πολύπλοκων χαρακτηριστικών στο δείγμα (Zwir I., et al., 2018). 

   

3.3. Μη κωδικοποιούσες περιοχές και χρωματίνη 

Η ιδιοσυγκρασία και ο χαρακτήρας, εκδηλώνουν μέσω της φαινοτυπικής εμφάνισης και του 

τρόπου συμπεριφοράς των ατόμων, την προσωπικότητα, και αποτελούν τα χαρακηριστικά της. Μια 

προσωπικότητα, η οποία ύστερα από τις συνεχείς και αδιάκοπες αλληλεπιδράσεις και μεταβολές των 

χαρακτηριστικών της, εκφράζει έναν οργανισμό. Αυτό που φαίνεται μέσω της προσωπικότητας, είναι 

το αποτέλεσμα διεργασιών που έχουν πραγματοποιηθεί, αλλά και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται 

στο εσωτερικό των οργανισμών, μαζί με τη συμβολή και την αλληλεπίδραση του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Συνεπώς, αφού η φαινοτυπική έκφραση είναι το τελικό στάδιο της έκφρασης της 

προσωπικότητας, χρειάζεται να ακολουθηθεί αντίστροφη πορεία για να εξακριβωθεί και να μελετηθεί 
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το πρώτο στάδιο, εκεί που άρχισε η επεξεργασία. Οπότε, ο γονότυπος με το σύνολο των γονιδίων, και 

πιο συγκεκριμένα η αλληλουχία του DNA, αποτελούν την αρχική, αλλά κυρίως τη βασική δομή 

επεξεργασίας.       

Έχει φανεί ότι η πλειοψηφία των μεταβολών του DNA σχετίζεται με συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά που ανήκουν σε γονιδιωματικές περιοχές, που είναι έξω από τις περιοχές που 

κωδικοποιούν πρωτεΐνες. Πλέον, είναι γνωστό ότι οι μη κωδικοποιούσες περιοχές, περιέχουν 

γενετικές οδηγίες που ελέγχουν την έκφραση συγκεκριμένων γονιδίων. Κάτι παραπάνω από το 95% 

του ανθρώπινου γονιδιώματος αποτελείται από μη κωδικοποιούσες περιοχές, με αποτέλεσμα, πολλά 

χαρακτηριστικά που σχετίζονται με μεταβλητές του DNA, ίσως αργότερα να τροποποιούν ρυθμιστικά 

στοιχεία, επηρεάζοντας τις μεταγραφικές διεργασίες, αντί για τη σειρά και τη συνέχεια της ίδιας της 

πρωτεΐνης. Απ’ ότι φαίνεται, οι περισσότερες αλλαγές που καταγράφονται, βασιζόταν στην 

προσβασιμότητα της χρωματίνης. Η δομή της χρωματίνης ρυθμίζει την πρόσβαση στο γενετικό υλικό, 

για ένα μεγάλο εύρος συνδεδεμένων με το DNA πρωτεϊνών, που ρυθμίζουν τη μεταγραφή, την 

επανόρθωση του DNA, τον ανασυνδυασμό και την αντιγραφή του. Επομένως, το προφίλ της 

μετατροπής της χρωματίνης και κατ’ επέκταση της ιστόνης, έχει χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση 

των γονιδιακών τόπων πολλών ρυθμιστικών περιοχών, συμπεριλαμβάνοντας, υποκινητές, ενισχυτές, 

μονωτές. Συγκεκριμένοι συνδυασμοί της μετατροπής της ιστόνης, μπορούν να επιβάλλουν την 

αύξηση ή τη μείωση της γονιδιακής έκφρασης, ρυθμίζοντας την προσβασιμότητα της χρωματίνης 

στους μεταγραφικούς παράγοντες (transcription factors TFs). Η ανοσοκαθίζιση της χρωματίνης, 

ακολουθούμενη από τη γονιδιωματική αλληλούχιση, έχει χρησιμοποιηθεί για την τροποποίηση της 

χρωματίνης που εντοπίζει ενεργούς, ανενεργούς, ή έτοιμους ενισχυτές ή υποκινητές (Kwoneel K., 

Kibaick L., Hyoeun B., Jeong Y.K., Jung K.C., 2015). 

Η δομή της χρωματίνης και οι μετατροπές της ιστόνης που τη ρυθμίζουν, είναι σημείο 

αναφοράς για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της γονιδιακής ρύθμισης. Η ισχύς της 

σύνδεσης ανάμεσα στη χρωματίνη και τη γενετική μεταβολή, συνδέεται με τα μοτίβα της 

προσβάσιμης χρωματίνης και των κληρονομήσιμων χαρακτηριστικών των γενετικών πολυμορφισμών. 

Επίσης, η μετατροπή της ιστόνης εφαρμόζεται και στην ερμηνεία των μηχανισμών που σχετίζονται με 

τις μεταβολές ρύθμισης ασθενειών. Οι μεταβολές των ασθενειών, συχνά συμπίπτουν με ενισχυτικά 

στοιχεία συγκεκριμένων μετατροπών της ιστόνης, που είναι συγκεκριμένες για κάθε κυτταρικό τύπο. 

(Kwoneel K., et al., 2015). 

Όλα αυτά τα ευρήματα οδηγούν στην ανάπτυξη μιας γενετικής και επιγενετικής μεθόδου 

χαρτογράφησης για την ταυτοποίηση αιτιωδών μεταβολών, όπως είναι για παράδειγμα το πλαίσιο των 

αυτοάνοσων ασθενειών. Οι προβλεπόμενες αιτιώδεις μεταβολές τείνουν να προκύπτουν κοντά σε 

τόπους σύνδεσης σημαντικών ρυθμιστικών παραγόντων της ανοσοποιητικής λειτουργίας. Παρόλα 

αυτά, μόνο το 10%-20% πυροδοτεί άμεση αναγνώριση των μεταγραφικών παραγόντων. Οπότε, 

καθίσταται δύσκολο να καθοριστεί η γενετική μεταβολή που να σχετίζεται  με το χαρακτηριστικό ως 

αιτιώδης παράγοντας, διότι βρίσκονται σε μια προσβάσιμη περιοχή της χρωματίνης. Η αιτιότητα 
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μπορεί να ελεγχθεί ερευνώντας αν η προσβασιμότητα της χρωματίνης τροποποιείται μηχανηστικά 

καθώς αλλάζει η σειρά του DNA (Kwoneel K., et al., 2015). 

Η επιγενετική συχνά, αναφέρεται σε μηχανισμούς που επηρεάζουν τη γονιδιακή έκφραση και 

τον κυτταρικό φαινότυπο, μέσα από αλλαγές που δεν αλλάζουν τη σειρά της αλληλουχίας του DNA. 

Περιλαμβάνει αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση σε μοριακό επίπεδο ως ανταπόκριση σε ένα 

περιβαλλοντικό στοιχείο, ακόμη και αν αυτές οι αλλαγές υποστηρίζονται αποκλειστικά από τη σειρά 

του DNA. Βέβαια, η επιγενετική εξαρτάται από τη γενετική μεταβολή, ιδιαίτερα στις μη 

κωδικοποιούσες περιοχές, που μπορούν να τροποποιήσουν τη μεταγραφική διαδικασία μέσω 

επιγενετικών μηχανισμών. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν τη μεθυλίωση του DNA, την 

αναδιαμόρφωση της χρωματίνης, και ως ένα βαθμό τη ρύθμιση του RNA. Η δομή της χρωματίνης 

είναι κεντρικής σημασίας για την επιγενετική ρύθμιση, επειδή η διαμόρφωσή της είναι το σύνολο 

ποικίλων σημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της μεθυλίωσης του DNA. Μελετώντας τον τρόπο που 

εφαρμόζεται η επιγενετική, θα γίνουν κατανοητοί οι μηχανισμοί που επηρεάζουν συγκεκριμένους 

φαινότυπους. Η πιο εξειδικευμένη μελέτη της επιγενετικής σε μονοζυγωτικά δίδυμα, μπορεί να 

διευκολύνει την κατανόηση της γενετικής στις σωματικές αλλαγές στο DNA (Kwoneel K., et al., 

2015). 

 Οι σωματικές μεταλλάξεις συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου, με τη 

μεταγραφική ρύθμιση να επιτυγχάνεται εν μέρη μέσω της επιγενετικής, που ταυτόχρονα όμως, μπορεί 

να επηρεστεί από γενετικές μεταβολές ή πολυμορφισμούς. Ωστόσο, σε αντίθεση με τους 

πολυμορφισμούς που μπορεί να συμβούν σε όλο το γονιδίωμα, οι σωματικές αλλαγές μπορούν να 

συμβούν σε μετέπειτα στάδια της ανάπτυξης των οργάνων ή της κυτταρικής διαφοροποίησης, με 

αποτέλεσμα να επηρεάζουν ένα μικρό αριθμό κυττάρων που έχουν υποστεί τη μετάλλαξη. Το 

φαινόμενο αυτό, ονομάζεται σωματικό μωσαϊκό, και μπορεί να βρεθεί μόνο σε υψηλού-βάθους 

αλληλουχία. Φυσικά, χρειάζεται να μελετηθεί περαιτέρω αν η παρατηρούμενη ανισορροπία μεταξύ 

των αλληλόμορφων, που προκύπτει εξαιτίας της σωματικής μετάλλαξης, είναι συνέπεια της 

προσβασιμότητας στη μεταβολή της χρωματίνης ή απλώς του σωματικού μωσαϊκού (Kwoneel K., et 

al., 2015).  

Η χρήση της τεχνικής της μελέτης σύνδεσης σε ολόκληρο το γονιδίωμα (GWAS-genome wide 

association study), είναι ο έλεγχος σχεδόν όλων των γονιδίων σε συγκεκριμένα μέρη για την 

ανίχνευση της γενετικής μεταβολής από άτομο σε άτομο. Με αυτή την τεχνική, μπορεί να 

ανακαλυφθούν οι συσχετίσεις των γονιδίων, άμεσα με την ασθένεια. Επίσης, αυτή η τεχνική 

εκμεταλλεύεται τη μη-τυχαία συσχέτιση των σχέσεων ανάμεσα στους πολυμορφισμούς. Οι τόποι 

λέγεται ότι είναι σε ανισορροπία της σύνδεσης (LD-linkage disequilibrium), όταν η συχνότητα της 

συσχέτισης των διαφορετικών αλληλομόρφων είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη από το αναμενόμενο, 

αν ο τόπος ή οι τόποι ήταν ανεξάρτητοι και συσχετιζόταν τυχαία.  Τα περισσότερα σήματα που 

στοχεύονται από τη μελέτη σύνδεσης σε όλο το γονιδίωμα βρίσκεται στα εσώνια και όχι στα εξώνια. 
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Οι αλληλουχίες των εσωνίων ίσως και να επηρεάζουν το επίπεδο της γονιδιακής έκφρασης και τη 

μεταγραφική σύνδεση (Chunyu L.I.U., 2011). 

 Η έκφραση των γονιδίων δημιουργεί την παραγωγή μιας πρωτεΐνης και αυτή με τη σειρά της , 

μέσα από μία σειρά διαδικασιών, οδηγεί σε ένα φαινοτυπικό χαρακτηριστικό στον οργανισμό. Ένα 

ποσοτικό χαρακτηριστικό, είναι συνεχόμενο στο γενικό πληθυσμό. Τα στατιστικά προβλήματα 

σχετίζονται κυρίως με τη συμμεταβολή και τα πολλαπλά τεστ. Η ανάλυση του ιστού από το 

ανθρώπινο σώμα είναι ακόμη πιο περίπλοκη απ’ ότι στα κύτταρα που έχουν καλλιεργηθεί, μιας και 

υπάρχουν πολλοί παράγοντες που κατά τη διάρκεια της ζωής, επηρεάζουν τα επίπεδα γονιδιακής 

έκφρασης. Τo pH επιδρά στην έκφραση των γονιδίων συστηματικά, και πιο συγκεκριμένα στην 

ενέργεια μεταβολισμού, στις πρωτεολυτικές δραστηριότητες, στα συστήματα που συμμετέχουν στην 

ανταπόκριση στο στρες, καθώς και στους μεταγραφικούς παράγοντες. Όταν το pH έχει τιμή 

χαμηλότερη από αυτή που θεωρείται «κρίσιμη», τότε μπορεί να μεταβάλλει την έκφραση των προφίλ 

με παρόμοιο τρόπο όπως την μεταβάλλουν οι νευρολογικές ασθένειες, η χρήση ουσιών, το άγχος, 

καθώς και η συσσώρευση βιορυθμικών και άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων (Chunyu L.I.U., 

2011).  

Η συχνότητα της ετεροζυγωτίας, ως μέθοδος  εντοπισμού ανάμεσα στα άτομα ενός πληθυσμού, 

είναι σημαντικό να καθοριστεί και να εξακριβωθεί η χρησιμότητά της στην παροχή πληροφοριών για 

τις μελέτες οικογενειών. Μιας και όλα τα αλληλόμορφα στους γενετικούς τόπους, διανέμονται κατά 

τύχη στους ανθρώπους, η αναμενόμενη συχνότητα της ετεροζυγωτίας σε ένα γονιδιακό τόπο που 

χρειάζεται να εντοπιστεί, σχετίζεται άμεσα με τον αριθμό των κοινών αλληλόμορφων που 

παρουσιάζονται στον πληθυσμό. Όσα περισσότερα είναι τα αλληλόμορφα που παρουσιάζονται για 

ένα τόπο, τόσο περισσότερο πιθανό είναι ότι ένα άτομο θα είναι ετερόζυγο για το χαρακτηριστικό 

αυτό. Επιπρόσθετα, επειδή οι περισσότερες γενετικές ασθένειες είναι σπάνιες, η πληροφόρηση από 

ένα σύστημα-δείκτη για ένα τόπο μιας ασθένειας, μπορεί να καθορίσει αν η μελέτη για τη 

χαρτογράφηση της ασθένειας είναι εφικτή μέσω της περιορισμένης μελέτης σε μια οικογένεια. Αυτό 

συνεπάγεται ότι, η ανάπτυξη ενός μεγάλου αριθμού πολυμορφικών δεικτών για το γενετικό χάρτη, 

ίσως επισπεύσει την ανίχνευση του τόπου των γονιδίων που προκαλλούν ασθένειες (Nakamura Y., 

Leppert M., O’Connell P., Wolff R., Holm T., Culver M., Martin C., Fujimoto E., Hoff M., Kumlin E., 

White R., 1987). 

 

3.4. Αυτο-ρύθμιση 

Η αυτο-ρύθμιση καθορίζεται ως μια πολυδιάστατη πτυχή της ιδιοσυγκρασίας που εμπλέκεται 

στην ευέλικτη ρύθμιση της συμπεριφοράς, του συναισθήματος, και της γνώσης, μέσα από δύο 

νευρικούς μηχανισμούς επεξεργασίας της πληροφορίας, τους από πάνω προς τα κάτω και από κάτω 

προς τα πάνω (“top-down” και “bottom-up”). Στην πρώτη περίπτωση, την από πάνω προς τα κάτω 

επεξεργασία, γίνεται η επεξεργασία της πληροφορίας από τα υψηλότερα επίπεδα, όπου 

χρησιμοποιούνται οι γνώσεις και οι προσδοκίες, ενώ στην από κάτω προς τα πάνω επεξεργασία, η 
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πληροφορία επεξεργάζεται στα χαμηλότερα επίπεδα, δηλαδή από απλούστερα δεδομένα προκύπτει το 

συμπέρασμα. Η από πάνω προς τα κάτω αυτορύθμιση, έχει διαφοροποιηθεί σε δύο υποσυστήματα, 

συναισθηματική και συμπεριφορική ρύθμιση. Αυτά τα υποσυστήματα παρουσιάζουν ομοιότητες των 

νοητικών προσδιορισμών, και μοιράζονται κοινά νευροβιολογικά υποστρώματα. Πιο συγκεκριμένα, η 

συναισθηματική ρύθμιση, μπορεί να οριστεί ως από πάνω προς τα κάτω διαδικασία, μιας και τείνει να 

αυξάνεται ή να μειώνεται από την ένταση του συναισθήματος, ή/και τη διατήρησή του ως μια δοθείσα 

κατάσταση. Η συναισθηματική ρύθμιση αποτελείται από διεργασίες που ανήκουν στα γνωστικά 

επίπεδα, όπως είναι η επανεξέταση, η καταπίεση, η επαναλαμβόμενη αρνητική σκέψη και 

συμπεριφορικά επίπεδα, όπως είναι η απόσπαση και η καταπράυνση/ανακούφιση. Η συμπεριφορική 

ρύθμιση, αποτελείται από πολλαπλές δομές που συμπεριλαμβάνουν την εκτελεστική λειτουργία, τον 

προσεκτικό έλεγχο, και τον αυτοέλεγχο (Holtzman J.B., Bridgett D.J., 2017). 

Για τη ρύθμιση του συναισθήματος συμμετέχουν αρκετές νευρικές περιοχές και αυτο-

ρυθμιστικές διεργασίες. Έχει εκτιμηθεί ότι στον εγκέφαλο υπάρχουν χιλιάδες διαφορετικά κύτταρα, 

που παρουσιάζουν μεγάλη ετερογένεια, συμπεριλαμβάνοντας αιμοσφαίρια, υποτούπους νευρικών 

κυττάρων, και γλοιϊκά κύτταρα (κύτταρα Schwann, κύτταρα δορυφόρους, μικρογλοία, 

ολιγοδεντρογλοία, και αστρογλοία). Οι υποτύποι των νευρικών κυττάρων κατηγοριοποιούνται από 

τον τόπο που βρίσκονται στον εγκέφαλο, τα λειτουργικά και μορφολογικά τους χαρακτηριστικά, τους 

τύπους των νευροδιαβιβαστών, την ηλεκτροφυσιολογία. Η σύνθεση των κυττάρων ποικίλλει ανάλογα 

με τις ανατομικές εγκεφαλικές περιοχές. Από τη στιγμή που οι διαφορετικοί τύποι κυττάρων έχουν 

και διαφορετικές λειτουργίες, είναι πιθανό ότι είναι διαφοροποιημένη και η γονιδιακή τους έκφραση. 

Έχουν ταυτοποιηθεί διαφορετικές κυτταρικές εκφράσεις σε υποτύπους νευρικών κυττάρων, όπως τα 

ολιγοδεντροκύτταρα που εκφράζονται και αναπτύσσονται σε διαφορετικά αναπτυξιακά στάδια, και η 

αστρογλοία που βρίσκεται σε διαφορετικές εγκεφαλικές περιοχές στους ώριμους/ανεπτυγμένους 

πρόσθιους εγκεφάλους των ποντικιών. Επιπλέον, διαφοροποιημένη γονιδιακή έκφραση έχει βρεθεί 

στους γλουταμινικούς και GABAμινεργικούς νευρώνες που βρίσκονται σε πέντε διαφορετικές 

εγκεφαλικές περιοχές στα ποντίκια, όπως είναι η προζωστρίδα, η αμυγδαλή, ο θάλαμος, ο 

σωματοαισθητικός φλοιός, και ο ιππόκαμπος. Ακολουθούν οι σεροτονεργικοί και νοραδρενεργικοί 

νευρώνες, νευρώνες στα ραχιαία ριζικά γάγγλια, στους κατεχολαμινικούς νευρώνες από εγκέφαλο 

αρουραίων, συμπεριλαμβανομένων ντοπαμινικών και νοραδρενεργικών νευρώνων από το 

μεσεγκέφαλο, τη μέλανα ουσία, και την κοιλιακή περιοχή του μεσεγκέφαλου (ventral tegmental area), 

που έδειξαν κάποια νευρωνική έκφραση (Chunyu L.I.U., 2011). 

Πολλαπλές προμετωπιαίες φλοιώδεις περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του κογχομετωπιαίου 

φλοιού, του ραχιαίου προμετωπιαίου φλοιού, του αμφίπλευρου προμετωπιαίου φλοιού, του φλεβικού 

προμετωπιαίου φλοιού, την προζωστρίδα, φαίνεται ότι εμπλέκονται στη ρύθμιση του συναισθήματος. 

Αποτελέσματα από μετα-ανάλυση fMRI μελετών, βρήκαν ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη 

δραστηριότητα του πλευρικού πρωμετοπιαίου φλοιού, του πρόσθιου προμετωπιαίου φλοιού και του 

κοιλιακού προμετωπιαίου φλοιού, κατά τη χρήση της επανεξέτασης, που είναι μια ρυθμιστική 
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στρατηγική του γνωστικού συναισθήματος.  Υπάρχουν στοιχεία που υποστηρίζουν ότι για την 

απόσπαση εμπλέκονται οι δραστηριότητες του κογχομετωπιαίου φλοιού, του κοιλιακού φλοιού, και 

της προζωστρίδας. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα στη μετωπιαία έλικα, κατά τη διάρκεια 

της ενεργούς ρύθμισης του συναισθήματος χρησιμοποιώντας την καταπίεση, ενώ η μείωση της 

λευκής ουσίας στη μετωπιαία έλικα, συνδέθηκε με την αύξηση της αρνητικής σκέψης. Παρατηρείται 

επομένως, η σημασία των περιοχών του προμετωπιαίου φλοιού στη διεργασία πολλαπλής ρύθμισης 

του συναισθήματος και την εμπλοκή τους με την από πάνω προς τα κάτω «top-down» ρύθμιση του 

συναισθήματος (Holtzman J.B., Bridgett D.J., 2017).  

Όσο περισσότερο πολύπλοκος είναι ένας οργανισμός, τόσο περισσότερη επεξεργασία και 

ανάλυση χρειάζεται για την κατανόηση του. Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή 

κατανόηση του οργανισμού, χρειάζεται όχι μόνο να ξεκινήσει η μελέτη από τις απλούστερες δομές, 

αλλά και να μελετηθεί το βασικό στάδιο απ’ όπου ξεκινάνε όλες οι διεργασίες. Επομένως, ξεκινώντας 

από απλούστερες δομές και μεταβαίνοντας σε υψηλότερα επίπεδα, αυξάνεται και η περιπλοκότητα 

των συστημάτων και κατ’ επέκταση του οργανισμού. Για το λόγο αυτό, η χαρτογράφηση των 

γονιδίων, η εξειδικευμένη μελέτη της χρωματίνης, ο εντοπισμός των συστημάτων που εμπλέκονται, 

αλληλοεπικαλύπτονται και επηρεάζουν την ανάπτυξη του οργανισμού, θα επιφέρει πιο βελτιωμένα 

συμπεράσματα και λύσεις. Συμπεράσματα και λύσεις που θα έχουν αντίκτυπο στην ιδιοσυγκρασία, το 

χαρακτήρα, τη συμπεριφορά και την προσωπικότητα των οργανισμών και της λειτουργίας τους. 

 

HPA-άξονας και Συμπεριφορά 

 

4.1. Μηχανισμοί Ανταπόκρισης 

Σε όλους τους ζωντανούς οργανισμούς, πραγματοποιείται μια συνεχής αλληλεπίδραση μεταξύ 

των γονίδιων τους και των περιβαλλοντικών παραγόντων, που έχουν ως αποτέλεσμα την έκφραση του 

φαινότυπου. Η έκθεση ενός οργανισμού σε ένα ερέθισμα, πυροδοτεί μια αλυσιδωτή αντίδραση όπου 

αρχικά πραγματοποιείται η ταυτόχρονη ενεργοποίηση του εγκεφάλου, τόσο για την εκτίμηση της 

κατάστασης, όσο και την συμπεριφορική ανταπόκριση σε αυτήν την πρόκληση, ενεργοποιώντας μια 

σειρά μηχανισμών. Αυτοί οι μηχανισμοί περιλαμβάνουν την ψυχολογική ανταπόκριση 

(ενεργοποιούνται γνωστικοί και συνασθηματικοί παράγοντες, καθώς επίσης, θετικά και αρνητικά 

συναισθήματα), τη συμπεριφορική ανταπόκριση (fight or flight, καθώς και εμφανή χαρακτηριστικά 

όπως χαμόγελο ή χορός) και τη φυσιολογική/βιολογική ανταπόκριση (νευρικοί και νευροενδοκρινικοί 

παράγοντες που περιλαμβάνουν την έκκριση αδρεναλίνης, νοραδρεναλίνης, ντοπαμίνης, σεροτονίνης, 

κορτιζόλης). Στόχος αυτών των μηχανισμών είναι η ορθή αντίδραση του ατόμου ή του ζώου στο 

ερέθισμα για το αν η καταστασιακή συνθήκη είναι οικεία, ξαφνική, φιλόξενη, εχθρική, προβλέψιμη ή 

ελεγχόμενη. Η ορθή αυτή αντιμετώπιση είναι το τελικό στάδιο της αλυσιδωτής αντίδρασης και το 



- 48 - 
 

αποτέλεσμα της επεξεργασίας, όπου σε κάθε άτομο ή ζώο μπορεί να επηρεάζεται ανάλογα με το 

γονότυπο και το φαινότυπό του, ακόμη και αν έχουν εκτεθεί στο ίδιο ερέθισμα. Συνεπώς, σκοπός είναι 

να ανιχνευθούν οι παράγοντες που οδηγούν στη διαφορετική έκφραση του φαινότυπου και κατ’ 

επέκταση τη διαφορετική αντίδραση του κάθε οργανισμού. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται 

μοριακές γενετικές τεχνικές για την εύρεση των χρωμοσωμικών περιοχών, τα γονίδια των οποίων 

είναι υπεύθυνα για τη διαφοροποίηση της έκφρασης των χαρακτηριστικών άρα και της διαφορετικής 

αντιμετώπισης (Xiaoyan, Q., Graeme B. M., & Dominique B., 2017: 1∙ Mormede, P., Courvoisier, H., 

Ramos, A., Marissal-Arvy, N., Ousova, O., Desautes, C., Duclos, M., Chaouloff, F., Moisan, M.-P., 

2002). 

 

4.2. Εσωτερικό περιβάλλον (γενετικό υπόβαθρο) 

Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι διαφορετικά άτομα ενώ εκτείθενται στο ίδιο ερέθισμα, 

εκδηλώνουν διαφορετική αντιμετώπιση σε αυτό. Υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις σε αυτή τη 

διαδικασία. Σε μια πρώτη περίπτωση, ο εξωτερικός επιδραστικός παράγοντας είναι κοινός και η 

διαφοροποίηση στην αντίδραση προέρχεται από τα γενετικά χαρακτηριστικά του κάθε ατόμου. 

Μπορεί όμως να συμβεί και το αντίθετο. Τα γενετικά χαρακτηριστικά να είναι τα ίδια (όπως στην 

περίπτωση μονοζυγωτικών διδύμων) και το εξωτερικό ερέθισμα να είναι το ίδιο, αλλά η διαφορετική 

αντιμετώπιση να εξαρτάται από τις επιδράσεις του διαφορετικού ή διαφοροποιημένου εξωτερικού 

περιβάλλοντος στο κάθε άτομο. Οπότε, η αλληλεπίδραση των γενετικών και περιβαλλοντικών 

παραγόντων χρειάζεται να μελετηθεί περαιτέρω έτσι, ώστε να αναγνωριστούν και να κατανοηθούν οι 

μηχανισμοί που προκαλούν αυτό το αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση και κατ’ επέκταση στην 

εκδήλωση μιας συμπεριφοράς (Xiaoyan, Q., et al., 2017). 

Αρχικά, η ποικιλία στην αντίδραση σε ένα κοινό ερέθισμα δηλώνει έμμεσα, όσον αφορά τα 

γενετικά χαρακτηριστικά, και την ποικιλία που υπάρχει στο γονότυπο των οργανισμών. Ένας βασικός 

παράγοντας αυτής της ποικιλίας είναι οι γενετικοί πολυμορφισμοί, που είναι μία γενετική αλλαγή των 

βάσεων του DNA (Xiaoyan, Q., et al., 2017) και περιγράφει δύο ή παραπάνω μορφές του ίδιου 

γονιδίου, οι οποίες εκφράζουν και διαφορετικό προϊόν, όπως είναι για παράδειγμα η παραγωγή 

πρωτεΐνης (Παπαδόπουλος, Ν. Π., Διδακτορική Διατριβή, 2009). Υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι 

πολιμορφισμών: 

1. Μονονουκλεοτιδικός Πολυμορφισμός Single Nucleotide Polymorphism (SNP): 

Αναφέρεται στην αλλαγή μιας βάσης σε μια άλλη και είναι ο πιο κοινός τύπος 

πολυμορφισμού. 

2. Προσθήκες και Ελλήψεις: Αναφέρεται στην προσθήκη ή την έλλειψη μιας βάσης ή 

ενός αριθμού επαναλαμβανόμενων βάσεων από τη συνέχεια του DNA, οδηγώντας σε αλλαγές 

στην συνέχεια του DNA. 

3. Πολυμορφισμός στο μήκος των Θραυσμάτων Περιορισμού Restriction Fragment 
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Length Polymorphism (RFLP): Είναι μια διαφορά στην ομόλογη αλληλουχία του DNA που 

μπορεί να ανιχνευτεί από την παρουσία θραυσμάτων διαφορετικών μηκών μετά από τη 

συγχώνευση του DNA με συγκεκριμένες οριοθετημένες ενδονουκλεάσες.  

4. Επαναλαμβανόμενος πολυμορφισμός: Αναφέρεται στο διαφορετικό αριθμό 

επαναλήψεων συγκεκριμένου θραύσματος που περιλαμβάνει δύο βασικά μοτίβα. Το ένα είναι 

οι μικροδορυφόροι, μικρές δι-/τρι-νουκλεοτιδικές επαναλήψεις, και το άλλο είναι ο 

μεταβλητός αριθμός διαδοχικών επαναλήψεων (VNTRs-variable number of tandem repeats), 

όπου είναι γύρω στις 100 νουκλεοτιδικές επαναλήψεις. 

Το αν ο πολυμορφισμός μπορεί να επηρεάσει το φαινότυπο, εξαρτάται από τη θέση του στο DNA. 

Μια τέτοια προσέγγιση ανίχνευσης μπορεί να συμβεί με την ταυτοποίηση των γονοτυπικών 

μεταλλάξεων και των πολυμορφισμών μέσω της χρήσης μιας μικρής νουκλεϊκής διάταξης. Αν ο 

πολυμορφισμός εντοπίζεται στις κωδικοποιούσες περιοχές και μπορεί να προκαλέσει υποκατάσταση 

ομόλογων αμινοξέων χωρίς αλλαγές στο παραγώμενο προϊόν, θα είναι λειτουργικός. Ωστόσο, ακόμη 

και αν εντοπιστεί στις μη-κωδικοποιούσες περιοχές, αλλά παρόλα αυτά επηρεάζει τη μεταγραφική 

σειρά, όπως είναι μια υποκινητική περιοχή, ή τους τόπους σύνδεσης των μεταγραφικών παραγόντων, 

τότε μπορεί να επηρεάσει τη γονιδιακή έκφραση (Xiaoyan, Q., et al., 2017∙ Mormede, P., et al., 2002).  

Επίσης, ένας δεύτερος παράγοντας που επηρεάζει την ποικιλία στην ανταπόκριση στο ερέθισμα 

είναι οι γονιδιακές αλληλεπιδράσεις. Τα γνωρίσματα που είναι μονογονιδιακά (π.χ. νόσος του 

Huntington) είναι ευκολότερο να ανιχνευτούν από εκείνα τα γνωρίσματα που είναι πολυγονιδιακά 

(π.χ. κατάθλιψη, εξωστρέφεια) και επομένως, όχι μόνο επηρεάζονται από έναν μεγάλο αριθμό 

γονιδίων, αλλά χρειάζονται και περισσότερη επεξεργασία για τον εντοπισμό της θέσης τους στα 

χρωμοσώματα (Xiaoyan, Q., et al., 2017). Για το λόγο αυτό, μόλις πραγματοποιηθεί ο εντοπισμός του 

τμήματος του χρωμοσώματος που είναι υπεύθυνο για τη φαινοτυπική διακύμανση, γίνεται 

προσπάθεια να βρεθεί ο γονιδιακός τόπος του γονιδίου ή των γονιδίων που προκαλούν την αλλαγή 

του χαρακτηριστικού, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται ποσοτικοποίηση χαρακτηριστικού του 

τόπου (QTL-Quantitative Trait Loci) και βασίζεται στη συσχέτιση ανάμεσα στους ανώνυμους 

πολυμορφικούς δείκτες και τη φαινοτυπική αξία του χαρακτηριστικού (Mormede, P., et al., 2002). 

Εξίσου σημαντικό ρόλο στην ανταπόκριση ενός οργανισμού ως προς ένα ερέθισμα έχει η 

ετερογένεια και η πλειοτροπία που εμφανίζεται ανάμεσα στα άτομα. Η πλειοτροπία (πολλά από ένα), 

εκφράζει τον τρόπο με τον οποίο ένα γονίδιο επιδρά σε περισσότερα από ένα γενετικά γνωρίσματα 

του οργανισμού που δεν συσχετίζονται μεταξύ τους, ενώ η ετερογένεια (ένα από πολλά), φανερώνει 

τον τρόπο με τον οποίο πολλά διαφορετικά γονίδια είναι υπεύθυνα για την έκφραση γενετικών 

γνωρισμάτων που είναι δυσδιάκριτα μεταξύ τους. Με τους μηχανισμούς αυτούς αυξάνεται η 

πολυπλοκότητα ταυτοποίησης των γονιδίων που προκαλλούν την έκφραση του φαινότυπου 

(Merikangas, K., 2002). 
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4.3. Εξωτερικό Περιβάλλον 

Μεταβαίνοντας σταδιακά προς την επιρροή που προκαλείται εξαιτίας του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, όταν τόσο οι γενετικοί επιδραστικοί παράγοντες, όσο και το ερέθισμα παραμένουν 

σταθερά, η διεργασία της επιγενετικής επηρεάζει την συνθήκη. Η επίδραση της επιγενετικής, μελετά 

τις κληρονομήσιμες αλλαγές που συμβαίνουν σε έναν οργανισμό στην έκφραση των γονιδίων του, 

χωρίς παρόλα αυτά να λάβει χώρα η μετατροπή της αλληλουχίας των βάσεων του DNA. Κάθε 

κύτταρο σε έναν πολυκύτταρο οργανισμό έχει την ίδια γονιδιωματική πληροφορία, όμως η 

επιγενετική είναι αυτή που θα ελέγξει ποια γονίδια θα εκφραστούν και σε ποιους ιστούς, 

καθορίζοντας την ταυτοποίηση του κυτταρικού τύπου. Οι μηχανισμοί με τους οποίους γίνεται ο 

έλεγχος της έκφρασης των γονιδίων είναι η μεθυλίωση του DNA, δηλαδή η προσθήκη μεθυλομάδων 

στις κυτοσίνες με την ενέργεια κάποιων ενζύμων, που έχουν ως αποτέλεσμα τη συμπίεση της 

χρωματίνης και άρα την καταστολή της έκφρασης του γονιδίου, καθιστώντάς το ανενεργό για όσο 

χρόνο χρειαστεί, η τροποποίηση των ιστονών (π.χ. ακετυλίωση, μεθυλίωση, φωσφορυλίωση) και τα 

ρυθμιστικά RNA (Fraga, M. F., Ballestar, E., Paz, M. F., Ropero, S., Setien, F., Ballestar, M. L., 

Heine-Suner, D., Cigudosa, J. C., Urioste, M., Betinez, J., Boix-Chornet, M., Sanchez-Aguilera, A., 

Ling, C., Carlsson, E., Poulsen, P., Vaag, A., Stephan, Z., Pector, T. D., Wu, Y. Z., Plass, C., Esteller, 

M., 2005). Κατά τη διαδικασία της μεταβίβασης της γενετικής πληροφορίας μέσω της επιτυχημένης 

κυτταρικής διαίρεσης ή της διατήρησης της διαφοροποίησης των κυττάρων, υπάρχει η πιθανότητα 

πρόκλησης σφαλμάτων, με την ηλικιακή φθορά να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα 

δυσλειτουργίας. Τα επιγενετικά ελαττώματα υπάρχει περίπτωση να συμβαίνουν με ταχύτερο ρυθμό 

συγκριτικά με τις γενετικές μεταλλάξεις, διότι οι συνέπειες στην επιβίωση του οργανισμού είναι 

λιγότερο επιβλαβείς και επομένως, δεν τον επηρεάζουν άμεσα. Ωστόσο, υπάρχουν πρωτεΐνες που ο 

ρόλος τους είναι η επιδιόρθωση και η προστασία από τυχόν λάθη κατά τη διεργασία της επιγενετικής 

(Fraga, M. F., Ballestar, E., et.al., 2005).  

Αυτό που πρέπει να αναφερθεί είναι ποιοι παράγοντες καθιστούν ικανή την επιγενετική 

τροποποίηση της φαινοτυπικής έκφρασης, δηλαδή ποιοι παράγοντες προέρχονται από το εξωτερικό 

περιβάλλον και αλληλεπιδρούν με το γονότυπο κάθε οργανισμού. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

αποτελούν η ακτινοβολία, οι χημικές ουσίες, η χρήση ουσιών, οι συνήθειες του οργανισμού, η 

ελλειπής διατροφή, οι κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και το πολιτισμικό υπόβαθρο (Mormede, P., 

et al., 2002). Οι παράγοντες που προαναφέρθηκαν επηρεάζουν σε διαφορετικό βαθμό και με 

διαφορετικό τρόπο τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, με αποτέλεσμα να καθίσταται αν όχι αδύνατη, τότε 

δύσκολη η όποια αναγνώριση του τρόπου με τον οποίο επιδρούν με αυτούς. Επομένως, μιας και η 

πολυπλοκότητα τόσο του οργανισμού, όσο και του περιβάλλοντος δυσχεραίνει την εξαγωγή 

συμπερασμάτων, χρειάζεται να ληφθούν κάποια μέτρα που θα περιορίσουν και θα ελέγξουν το βαθμό 

του σφάλματος ανάμεσα στα αποτελέσματα των μελετών. 

Για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, στις μελέτες που λαμβάνουν χώρα χρειάζεται να 

χρησιμοποιοηθούν παγκόσμιες ρυθμιστικές σταθερές που θα διευκολύνουν τη σύγκριση των 
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αποτελεσμάτων από χώρα σε χώρα. Επίσης, η εύρεση καταλληλότερων μεθόδων που θα διεξάγουν 

πιο έγκυρα και αξιόπιστα αποτελέσματα, ίσως μετριάσουν την υποκειμενικότητα των 

συμπερασμάτων. Ο αριθμός και η ποικιλία του δείγματος είναι σημαντικός για τη γενίκευση των 

αποτελεσμάτων μιας μελέτης αλληλεπίδρασης γονότυπου/φαινότυπου. Όσο μεγαλύτερος είναι ο 

αριθμός, τόσο πιο ασφαλή τα συμπεράσματα μιας και περιορίζεται ο αριθμός των λαθών. 

Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να γίνονται μακροχρόνιες έρευνες για να φανεί η διακύμανση των 

χαρακτηριστικών με το πέρασμα των χρόνων, καθώς και μελέτες ανάμεσα σε δίδυμα για τη σύγκριση 

των αποτελεσμάτων. Καλό θα ήταν, οι έρευνες να μελετούν το βαθμό κληρονομικότητας ενός 

χαρακτηριστικού και μέσα στις οικογένειες με σκοπό τον εντοπισμό των ενδεχόμενων μεταλλάξεων. 

Οι μελέτες ανάμεσα σε υγιή άτομα και σε άτομα που εμφανίζουν κάποια διαταραχή, ίσως ενισχύσουν 

την προσπάθεια εντοπισμού των γονιδίων που επηρεάζουν το φαινότυπο, αλλά και των 

περιβαλλοντικών συνθηκών που οδηγούν στη διαφορετική έκφραση του γονότυπου. Τέλος, η 

στατιστική ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξήγηση ανακριβιών των αποτελεσμάτων, 

ανάμεσα στις μελέτες, ώστε να υπάρξουν καταλληλότερα και πιο ακριβή συμπεράσματα. Η 

ποσοτικοποίηση του ρίσκου θα ενισχύσει την κατανόηση των αποτελεσμάτων στα άτομα και 

γενικότερα στον πληθυσμό (Xiaoyan, Q., et al., 2017∙ Trofimova,I., 2018∙ Merikangas, K., 2002).

  

4.4. Βιοχημικές διεργασίες των συστημάτων 

Μέχρι στιγμής αναφέρθηκαν οι παράγοντες που συμμετέχουν στην επιρροή της αντίδρασης σε 

ένα ερέθισμα, είτε είναι εσωτερικοί και προέρχονται από τον ίδιο τον οργανισμό, είτε είναι εξωτερικοί 

και προέρχονται από το περιβάλλον. Για την καλύτερη όμως κατανόηση, του τρόπου επεξεργασίας 

και των μηχανισμών που πραγματοποιούνται στα άτομα και στα ζώα, χρειάζεται να μελετηθούν και οι 

βιοχημικές διεργασίες των κυκλωμάτων των διαφόρων συστημάτων που οδηγούν στην εκδήλωση 

μιας συμπεριφοράς. Συνεπώς, συγκεκριμένοι και επεξηγηματικοί τρόποι ανταπόκρισης θα 

διευκολύνουν την κατανόηση της λειτουργίας των πολύπλοκων πολυκύτταρων οργανισμών. 

Η έκθεση σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα πυροδοτεί την ταυτόχρονη ενεργοποίηση τόσο του 

κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), όσο και του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων 

(HPA-axis : hypothalamic pituitary adrenocortical axis). Ο HPA-άξονας αποτελεί την ανταπόκριση 

του οργανισμού σε ένα ερέθισμα, ενώ το κεντρικό νευρικό σύστημα αποτελεί τη συμπεριφορική 

ανταπόκριση (fight or flight). Η έκθεση σε ένα συναισθηματικό ερέθισμα επηρεάζει την 

αλληλεπίδραση της σύνδεσης ανάμεσα στον εγκέφαλο και την καρδιά. Το μοντέλο νευροσκοπικής 

ενσωμάτωσης προτείνει ότι τα νευρικά δίκτυα που εμπλέκονται στην αυτόνομη, συναισθηματική και 

γνωστική αυτο-ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται εξίσου και στον έλεγχο της καρδιακής αυτόνομης 

δραστηριότητας μέσω της σύνδεσης του καρδιακού πνευμονικού τόνου που προέρχεται από τη 

μεταβολή του καρδιακού ρυθμού (HRV-heart rate variability) και της αυτο-ρύθμισης. Εδώ, ο 

εγκέφαλος εκφράζει την ψυχολογική ανταπόκριση (θετικό ή αρνητικό συναίσθημα), ενώ η καρδιά την 
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φυσιολογική ανταπόκριση. Σε μια τρίτη περίπτωση, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως αμφιλεγόμενη, 

γίνεται αναφορά σε μια στενή σχέση ανάμεσα στο κεντρικό νευρικό σύστημα και το ανοσοποιητικό. 

Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας ίσως και να σχετίζονται με το 

ανοσοποιητικό σύστημα (Xiaoyan, Q., et al., 2017∙ Park, G., & Thayer, J.F., 2014∙ Golimbet, V.E., 

Alfimova, M.V., Korovaisteva. G.I., & Lezheiko, T.V., 2015). 

Πιο συγκεκριμένα, ασθενείς με υψηλά επίπεδα νευρωτισμού και εχθρικότητας, παρουσιάζουν 

μια αύξηση σε συγκεκριμένες κυτοκίνες στα επίπεδα του πλάσματος, και χαρακτηριστικά πρωτεϊνών, 

όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια μιας φλεγμονής. Ο τρόπος με τον οποίο η αντιφλεγμονώδης 

αντίδραση φαίνεται ότι επηρεάζει την ιδιοσυγκρασία προέρχεται από το γεγονός ότι άτομα με υψηλά 

επίπεδα νευρωτισμού και εχθρικότητας, εμφανίζουν στα επίπεδα του πλάσματός τους συγκεκριμένες 

κυτοκίνες και πρωτεΐνες (ιντερλευκίνες) που αποτελούν χαρακτηριστικά της αντιφλεγμονώδους 

αντίδρασης. Απεναντίας, άτομα που κατέχουν μια θετική σκέψη για τη ζωή, παρουσιάζουν 

χαμηλότερα επίπεδα από αυτά τα βιοχημικά χαρακτηριστικά (Golimbet, V.E., et al., 2015).  

Για τον έλεγχο του παραπάνω ισχυρισμού διεξήχθει μια έρευνα κατά την οποία 297 άτομα 

(γυναίκες: 176, άντρες: 121), ηλικίας 16-69 ετών, με Μ.Ο. 33.5 έτη, από τον πληθυσμό της Μόσχας 

στη Ρωσία, πήραν μέρος. Τα άτομα συμπλήρωσαν τη ρωσική εκδοχή του ερωτηματολογίου του 

Eysenck Personality Questionnaire που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικές με την 

εξωστρέφεια/εσωστρέφεια και το νευρωτισμό, και τη συναισθηματική σταθερότητα. Επίσης, 

απομονώθηκε γενετικό υλικό από φλεβικό αίμα ή από κύτταρα της στοματικής κυλότητας και έγινε 

χρήση της μεθόδου PCR. Η χρήση της μεθόθου PCR έγινε με σκοπό το γονοτυπικό προσδιορισμό και 

οι παραλλαγές των αλληλόμορφων ταυτοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας μια τεχνική που βασίζεται στην 

τεχνική του πολυμορφισμού μήκους θραυσμάτων του πολυμορφισμού (Golimbet, V.E., Alfimova, 

M.V., Korovaisteva. G.I., & Lezheiko, T.V., 2015). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η 

ένταση της εξωστρέφειας, αλλά όχι του νευρωτισμού ήταν εξαρτώμενη της ηλικίας. Ωστόσο, η 

ένταση του νευρωτισμού ήταν εξαρτώμενη του φύλου. Δεν παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην εξωστρέφεια και το νευρωτισμό. Γονιδιακά, παρατηρήθηκαν διαφορές ανάμεσα στους 

γονότυπους του C-589T γενετικού τόπου του γονιδίου IL-4 και στον γονότυπο του G-1082A τόπου 

του γονιδίου IL-10. Η εξωστρέφεια φάνηκε να είναι υψηλότερη σε αυτά τα άτομα που έφεραν τον 

ετερόζυγο γονότυπο CT (IL-4, C-589T), απ’ ότι στα άτομα με ομόζυγο γόνοτυπο CC ή TT. Επίσης, 

ήταν αυξημένη στο γονότυπο GA (IL-10, G-1082A), απ’ ότι στα άτομα με γονότυπους GG ή AA. 

Όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις ήταν ανεξάρτητα από το φύλο των συμμετεχόντων. Μετέπειτα, 

σύγκριναν τους γονότυπους πολυμορφισμών και τις εκτιμήσεις στην κλίμακα της εξωστρέφειας για το 

IL-4, C-589T και IL-10, G-1082A με άτομα που είχαν διαφορετικό συνδυασμό γονοτύπων. 

Κατέληξαν στη διαπίστωση ότι η ομάδα με τις διπλές ετεροζυγωτίες (CT*GA) και η ομάδα που είχε 

τουλάχιστον μια ετεροζυγωτία (CT*GG ή CT*AA, CC*GA ή TT*GA) εμφάνιζε και υψηλότερη 

εξωστρέφεια σε αντίθεση με τις διπλές ομοζυγωτικές ομάδες (CC*GG, CC*AA, TT*GG, TT*AA). 

Aναφορικά με το νευρωτισμό, φάνηκε να μην εξαρτάται από το γονότυπο κανενός από τους υπό 
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μελέτη πολυμορφισμούς στις ομάδες του δείγματος. Παρόλα αυτά, βρέθηκε ότι το φύλο είχε 

σημαντικό αντίκτυπο στην εκτίμηση του νευρωτισμού και έτσι ελέγχθηκε ξεχωριστά στους άντρες και 

τις γυναίκες. Στους άντρες, ο γονότυπος δεν είχε επίδραση στην ένταση του νευρωτισμού. Αντιθέτως, 

στις γυναίκες με γονότυπο ΤΤ (IL-10, C-589T) ήταν υψηλότερος απ’ ότι στις γυναίκες με γονότυπο 

CT ή CC. Επίσης, στις γυναίκες με γονότυπο GG (IL-10, G-1082A) τα επίπεδα νευρωτισμού ήταν 

υψηλότερα απ’ ότι στους γονότυπους ΑΑ ή GA (Golimbet, V.E., et al., 2015). 

Ο νευρωτισμός και η εξωστρέφεια αν και χαρακτηρίζονται ως γνωρίσματα της ιδιοσυγκρασίας 

στα άτομα, προκαλούνται από μια σειρά μεταβολικών και ορμονικών αντιδράσεων που συμβαίνουν 

στο εσωτερικό των οργανισμών, κύριο όργανο των οποίων είναι ο εγκέφαλος. Όταν ο εγκέφαλος 

διεγείρεται, φαίνεται ότι επηρεάζει άμεσα και την καρδιά. Η άμεση επιρροή της καρδιάς θα επιδράσει 

στον εγκέφαλο και αυτή η κυκλική αλληλεπίδραση εκτελείται μέσω του πνευμονογαστρικού νεύρου. 

Αυτό σημαίνει ότι το μοντέλο νευροσκοπικής ενσωμάτωσης συνδέεται με το κεντρικό νευρικό 

σύστημα, προσπαθώντας να ελέγξουν την καρδιακή αυτόνομη δραστηριότητα και συνεπώς, την αυτο-

ρύθμιση του οργανισμού σε ένα θετικό ή αρνητικό συναίσθημα (Park, G., & Thayer, J.F., 2014). 

 

4.5. Κεντρικό αυτόνομο δίκτυο 

Ως αυτο-ρύθμιση αναφαίρεται η ικανότητα ρύθμισης των σκέψεων, των συναισθημάτων και 

των συμπεριφορών που επιτρέπουν τα άτομα να επιλέξουν τον τρόπο που θα αντιδράσουν σε 

διαφορετικές καταστασιακές απαιτήσεις. Ένας μηχανισμός που έχει ταυτοποιηθεί ότι σχετίζεται με 

την αυτο-ρύθμιση είναι το κεντρικό αυτόνομο δίκτυο. Το κεντρικό αυτόνομο δίκυτο, εμπλέκεται  στην 

παρασκευή της σπλαχνικής, νευροενδοκρινικής και συμπεριφορικής ανταπόκρισης για την ευελιξία 

και την προσαρμοστικότητα στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Οι δομές του κεντρικού αυτόνομου 

δικτύου περιλαμβάνουν την προζωστρίδα, τη νήσο, τους κοιλιακούς προμετωπιαίους φλοιούς, τον 

κεντρικό πυρήνα της αμυγδαλής, τον παρακοιλιακό και σχετικό πυρήνα του υποθαλάμου, το 

περινεφρικό τεταρτημόριο της φαιάς ουσίας, τους περιπαραχιακούς πυρήνες, τον πυρήνα της 

μοναχικής οδού, τον διφορούμενο πυρήνα, τον κοιλιακό μυελό και το μυελικό πλευρικό πεδίο. Αυτές 

οι εγκεφαλικές δομές στο κεντρικό αυτόνομο δίκτυο είναι αμοιβαία συνδεδεμένες και η πληροφορία 

μπορεί να ακολουθήσει τόσο μια από πάνω προς τα κάτω (από το εξωτερικό περιβάλλον, προς τα 

εσωτερικά συστήματα), όσο και μια από κάτω προς τα πάνω (από τα εσωτερικά συστήματα, προς το 

εξωτερικό περιβάλλον) διεργασία ανταπόκρισης που επηρεάζουν την αμφίδρομη σχέση εγεκφάλου 

και καρδιάς (Park, G., & Thayer, J.F., 2014). 

Σε φυσιολογικές συνθήκες ηρεμίας, ο προμετωπιαίος φλοιός ταυτοποιεί τα στοιχεία από το 

εξωτερικό περιβάλλον και εξάγει τον ανασταλτικό έλεγχο στη συμπαθητική διέγερση των 

υποφλοιωδών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένου του κεντρικού πυρήνα της αμυγδαλής. Η 

προμετωπιαία αυτή ρύθμιση καθιστά ικανό τον οργανισμό να αντιδράσει βέλτιστα σε μια 

διαφοροποιημένη απειλητική κατάσταση. Στην περίπτωση ενός απειλητικού ή αβέβαιου ερεθίσματος , 
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η προμετωπιαία ανασταλτική ρύθμιση ελαττώνεται και η συμπαθητική διέγερση των υποφλοιωδών 

συστημάτων προκαθορίζει την απειλητική αντίδραση. Η μειωμένη προμετωπιαία ρύθμιση μπορεί να 

οδηγήσει σε υπερδραστήρια υποφλοιώδη δραστηριότητα, που θα έχει ως αποτέλεσμα μια 

παρατεταμένη ενεργοποίηση της υποφλοιώδους δραστηριότητας συμπεριλαμβανομένων της υπερ-

επαγρύπνησης και της επίμoνης γνώσης. Σύμφωνα με το μοντέλο της νευροσκοπικής ενσωμάτωσης, η 

λειτουργία των προμετωπιαίων υποφλοιωδών ανασταλτικών συστημάτων που είναι σημαντικοί για 

την αυτο-ρύθμιση συνδέονται με την καρδιά μέσω του πνευμονο-γαστρικού νεύρου, που παρέχει 

ανασταλτικά ερεθίσματα από τον εγκέφαλο στην καρδιά και ενδείκνειται μέσω της κολπικής 

μεσολάβησης της ανάπαυσης της HRV, με σκοπό ο οργανισμός να επέλθει σε ισορροπία και να αυτο-

ρυθμιστεί εκ νέου (Park, G., & Thayer, J.F., 2014). 

Μια βασική θεώρηση της μεταβολής του καρδιακού ρυθμού ως βιο-δείκτη της από πάνω προς 

τα κάτω αυτο-ρύθμισης είναι οι συνδέσεις μεταξύ των από πάνω προς τα κάτω «top-down» 

νευρολογικών δομών και της καρδιακής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, η προμετωπιαία φλοιϊκή 

δραστηριότητα, επηρεάζει το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα, που με τη σειρά του επηρεάζει την 

καρδιακή δραστηριότητα. Η καρδιακή δραστηριότητα εννευρώνεται ταυτόχρονα τόσο από το 

παρασυμπαθητικό, όσο και το συμπαθητικό νευρικό σύστημα, συστατικά του αυτόνομου νευρικού 

συστήματος. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα επηρεάζεται άμεσα από το κεντρικό αυτόνομο δίκτυο, το 

οποίο είναι ένα διακριτό σύστημα που καθοδηγεί πολλαπλές διεργασίες, όπως είναι η 

στοχοκατευθυνόμενη συμπεριφορά, η προσαρμοστικότητα, η συναισθηματική και ομοιοστατική 

ρύθμιση. Το κεντρικό αυτόνομο δίκτυο αποτελείται από προμετωπιαίες φλοιώδεις δομές (την 

προζωστρίδα, τη νήσο, τους τροχιακούς και κοιλιακούς φλοιούς), το μεταιχμιακό σύστημα (κεντρικός 

πυρήνας, αμυγδαλή, υποθάλαμος), το εγκεφαλικό στέλεχος (περιαγώγιο της φαιάς ουσίας, τον πυρήνα 

της μοναχικής οδού, τον ασαφή πυρήνα, την κοιλιακή κοιλότητα, και τον κοιλιακό μυελό). Η 

αμφίδρομη δραστηριότητα σε αυτά τα δύο νευρικά συστήματα παράγουν το ερέθισμα στον καρδιακό 

ημικολπικό ιστό της κοιλίας μέσω του αυτόνομου νευρικού συστήματος,  επιτρέποντας τη 

μεταβλητότητα στον καρδιακό ρυθμό. Αν και τα δύο στοιχεία του αυτόνομου νευρικού συστήματος 

επηρεάζουν τον καρδιακό ρυθμό, το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα θεωρείται ότι έχει ταχύτερα 

και πιο επικρατή επιδραστικά αποτλέσματα στην ανακούφιση της μεταβολής του καρδιακού ρυθμού 

(Holtzman J.B., & Bridgett D.J., 2017). 

 

4.6.Αυτόνομο νευρικό σύστημα 

Το αυτόνομο νευρικό σύστημα υποδιαιρείται σε τρεις κατηγορίες: συμπαθητικό νευρικό 

σύστημα (ΣΝΣ), παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα (ΠΝΣ), και το εντερικό. Το συμπαθητικό και το 

παρασυμπαθητικό σύστημα είναι αντίθετα μεταξύ τους. Το συμπαθητικό είναι υπεύθυνο για την 

αντίδραση σε ένα στρεσογόνο παράγοντα, ενώ το παρασυμπαθητικό είναι υπεύθυνο για τη χαλάρωση. 

Όλα τα σπλαχνικά αντανακλαστικά επεξεργάζονται από τα τοπικά συστήματα στη σπονδυλική στήλη 
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και το εγκεφαλικό στέλεχος. Η φασική δραστηριότητα του συμπαθητικού συστήματος πυροδοτείται 

από το (θετικό ή αρνητικό) στρεσογόνο ερέθισμα και αυξάνει την απαίτηση της καρδιακής ενέργειας, 

αυξάνοντας την καρδιακή συχνότητα και τη συστολή, μέσω των δεσμών της νορεπινεφρίνης με τους 

αδρενοϋποδοχείς στα καρδιομυοκύτταρα. Η τονική δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού 

συστήματος διατηρεί τις καρδιακές συχνότητες και την συσταλτικότητα, ανεξάντλητα, 

πυροδοτούμενο από την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης απευθείας στους μουσκαρινικούς 

μετασυναπτικούς νευρώνες. Το παρασυμπαθητικό νευρικό σύστημα αντιδρά γρηγορότερα στις 

εξωτερικές και εσωτερικές αλλαγές, μέσα σε ένα δευτερόλεπτο, ενώ το συμπαθητικό νευρικό 

σύστημα αντιδρά μετά από πέντε (Ernst, G., 2017).   

Με βάση τη θεωρία του Porges’ Polyvagal, προτείνονται ότι υπάρχουν τρία νευρικά δίκτυα, ο 

απομυελινωτικός κόλπος, το συμπαθητικό σύστημα των επινεφριδίων, και ο μυελινωτικός κόλπος, 

που εμπλέκονται στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, το οποίο ρυθμίζει τη φυσιολογική κατάσταση και 

συνδέονται με διαφορετικές συμπεριφορικές λειτουργίες. Η πρόταση της θεωρίας αυτής ήταν ότι ο 

απομυελινωτικός κόλπος ενεργοποιεί τις σχετικές με την ακινητοποίηση συμπεριφορικές αντιδράσεις 

απόκρισης, ενώ το συμπαθητικό σύστημα των επινεφριδίων ενεργοποιεί τις συμπεριφορικές 

αποκρίσεις που σχετίζονται με την υπερδιέγερση σε ακραίες αντιδράσεις (fight or flight). Ιδιαίτερης 

σημασίας είναι, ότι πιστεύεται πως, ο μυελινωτικός κόλπος ενισχύει και διευκολύνει ρυθμιστικές 

συμπεριφορές, όπως είναι η ανασταλτική επαγρύπνηση, η αυτο-καταπράυνση που διευκολύνουν την 

ήρεμη κατάσταση της συμπεριφοράς. Η επιρροή του μυελινωτικού κόλπου συμβαίνει μέσω της 

αναστολής του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Παρομοίως, η μείωση της δραστηριότητας του 

μυελινωτικού κόλπου επιτρέπει στη δραστηριότητα του συμπαθητικού νευρικού συστήματος να 

κινητοποιήσει συμπεριφορές σε προκλητικά πλαίσια. Επειδή αυτή η επιρροή επιδρά στο ερέθισμα 

στον ημικολπικό ιστό της κοιλίας, που αιχμαλωτίζεται από την αρρυθμία του αναπνευστικού κόλπου, 

οι ατομικές διαφορές που αναμένονται στον αναπνευστικό κόλπο, αναμένεται να σχετίζονται και με 

ατομικές διαφορές σε ρυθμιστικές διεργασίες (αυτο-έλεγχος, συναισθηματική ρύθμιση), που 

προωθούν τον κοινωνικό δεσμό (Holtzman J.B., & Bridgett D.J., 2017). 

Η από πάνω προς τα κάτω επεξεργασία της αυτο-ρύθμισης αλλάζει κατά τη διάρκεια της ζωής. 

Οι συμπεριφορικές και συναισθηματικές πτυχές της από πάνω προς τα κάτω επεξεργασίας της αυτο-

ρύθμισης εμφανίζονται κατά το πρώτο έτος της ζωής, μέσα από αξιόπιστες μετρήσεις της 

εκτελεστικής λειτουργίας, ή της παρατήρησης της συμμετοχής σε συναισθηματικά ρυθμιστικές 

στρατηγικές (αυτο-απόσπαση, αυτο-καταπράυνση). Έπειτα, συναισθηματικές και συμπεριφορικές  

ικανότητες ρύθμισης τείνουν να βελτιώνονται από τη βρεφική προς τη πρώτη παιδική ηλικία. Πριν 

από την μέση ενηλικίωση, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι η συμπεριφορική ρύθμιση 

(εκτελεστική λειτουργία) και η συναισθηματική ρύθμιση (γνωστική επανεξέταση) ίσως να 

υποβαθμίζονται με το πέρασμα της ηλικίας. Με βάση τα παραπάνω γίνεται γνωστό ότι η ηλικία παίζει 

κάποιο ρόλο για την ικανότητα της εκτέλεσης αυτών των λειτουργιών (Holtzman J.B., & Bridgett 

D.J., 2017). 
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Κάθε καρδιακός παλμός είναι ελάχιστα διαφοροποιημένος και το καρδιακό αποτέλεσμα 

επηρεάζεται από παράγοντες όπως προφόρτωση, μεταφόρτωση, συστημική αντοχή του καρδιακού μυ. 

Η προφόρτωση είναι η αρχική επιμήκυνση των καρδιακών μυοκυττάρων πριν από τη συστολή του 

καρδιακού μυ. Σχετίζεται με την πλήρωση της αριστερής κοιλίας κατά το τέλος της διαστολής. Η 

μεταφόρτωση είναι η ισχύς που η καρδιά χρειάζεται να υπερβεί για να δράσει ενάντια στην 

κατάσταση της συστολής, να ανοίξει η αορτική βαλβίδα και να εκτοξευθεί το αίμα. Η συστημική 

αντοχή του καρδιακού μυ απεικονίζει τις αλλαγές στην αρτηριοσόλη, που επηρεάζει την εκκένωση 

της αριστερής κοιλίας. Τα νευρικά ερεθίσματα είναι κάθε φορά διαφοροποιημένα, τα μοτίβα τους 

εξαρτώνται από τα κανάλια των αισθητηριακών νεύρων από την καρδιά προς τα διαφορετικά 

εγκεφαλικά κέντρα. Τα σήματα αυτά τροποποιούνται από την ενέργεια του μεταβολισμού, τα 

διαδοχικά σήματα ανοσολόγισης, ακόμη και από την εσωτερική κατάσταση του εγκεφάλου. Η 

λειτουργία της καρδιάς αποτελεί τμήμα του αυτόνομου νευρικού συστήματος, το οποίο ελέγχει τη 

λειτουργία διαφόρων φυσιολογικών συστημάτων. Η ομοιόσταση είναι μια βασική λειτουργία του 

αυτόνομου νευρικού συστήματος, που ρυθμίζεται από αυτόνομα αντανακλαστικά, κάτω από σχεδόν 

εθελούσιο έλεγχο. Η αισθητηριακή πληροφορία μεταφέρεται σχεδόν αμέσως μέσω των 

αισθητηριακών νευρικών ινών στο ομοιοστατικό κέντρο ελέγχου, με διαδικαστικές και συγκεκριμένες 

αντιδράσεις. Το αυτόνομο νευρικό σύστημα έχει μεταβιβαστικές ουσίες κυρίως ακετυλοχολίνη και 

νορεπινεφρίνη, ανταποκρινόμενους υποδοχείς όπου μπορούν να χωριστούν σε προ-γαγγλιονικές και 

μετα-γαγγλιονικές ίνες. Ο κεντρικός έλεγχος του αυτόνομου νευρικού συστήματος ταυτοποιήθηκε σε 

αρκετές υποδιαιρέσεις του υποθαλάμου, καθώς και άλλες εγκεφαλικές περιοχές 

συμπεριλαμβανομένων των συσχετιστικών περιοχών του μεταιχμιακού φλοιού, την αμυγδαλή, και τον 

προμετωπιαίο φλοιό που συνδέονται με τον πυρήνα του υποθαλάμου. Ο υποθάλαμος ελέγχει επίσης 

άλλα δύο συστήματα, το ενδοκρινικό και το νευρικό σύστημα που εμπλέκεται στα κίνητρα και την 

κοινωνική συμπριφορά (Ernst, G., 2017). 

 

4.7. Ο ρόλος των νευροδιαβιβαστών 

Η ακετυλοχολίνη (ACh) διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο ως νευροδιαβιβαστής. Αποτελεί 

μια διαβιβαστική ουσία στις γαγγλιακές συνάψεις των συμπαθητικών και παρασυμπαθητικών 

νευρώνων και είναι ο κύριος νευροδιαβιβαστής στους μετά-γαγγλιονικούς παρασυμπαθητικούς 

αισθητηριακούς νευρώνες. Δύο τύποι υποδοχέων έχουν μεγάλη συνάφεια με την ακετυλοχολίνη, οι 

μουσκαρινικοί και οι νικοτινικοί. Ο ρόλος της ακετυλοχολίνης μπορεί να είναι τόσο ανασταλτικός, 

όσο και διεγερτικός. Στο αυτόνομο νευρικό σύστημα, επιδρά στον καρδιακό ιστό, έχοντας 

ανασταλτική δράση με αποτέλεσμα τη μείωση του καρδιακού ρυθμού (Ernst, G., 2017). 

Το συμπαθητικό νευρικό σύστημα μαζί με τον HPA-άξονα είναι οι κύριοι ρυθμιστές της 

νευροενδοκρινικής ανταπόκρισης στο στρες. Η δραστηριότητα των επινεφριδίων ελέγχεται και 

ρυθμίζεται από τα σήματα που προέρχονται από τον υποθάλαμο. Ως ανταπόκριση σε ένα στρεσογόνο 

ερέθισμα, τερματικά των νευρώνων του περικοιλιακού πυρήνα απελευθερώνουν την ορμόνη της 
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κορτικοτροπίνης (CRH-corticotrophin releasing hormone) στην υποφυσική πύλη αίματος, μέσω του 

οποίου μεταφέρεται στην πρόσθια υπόφυση, όπου δεσμεύεται με την κορτικοτροπίνη και ρυθμίζει την 

έκκριση της αδενοκορτικοτροπικής ορμόνης (ACTH-adrenocorticotropic hormone) μέσα στο 

περιφερικό δίκτυο. Στη συνέχεια, η ACTH ρυθμίζει την παραγωγή της κορτιζόλης από το φλοιό των 

επινεφριδίων. Ο περικοιλιακός πυρήνας επηρεάζεται από πολλά και διαφορετικά εισερχόμενα 

ερεθίσματα, από τα οποία παίρνει πληροφορίες από κάθε πτυχή της σωματικής λειτουργίας: τα 

κιρκάδια και μεταβολικά δεδομένα από άλλους υποθαλαμικούς πυρήνες, τη σύσταση του πλάσματος 

από subfornical όργανα, τη σπλαχνική λειτουργία από το εγκεφαλικό στέλεχος και τη συναισθηματική 

κατάσταση από τις μεταιχμιακές περιοχές (Xiaoyan, Q., et al., 2017: 3∙ Mormede, P., et al., 20022). 

Οι γλυκοκορτικοειδείς ορμόνες επηρεάζουν ένα μεγάλο αριθμό των σωματικών και 

εγκεφαλικών περιοχών, και στην ανταπόκριση σε ένα στρεσογόνο παράγοντα κυριαρχεί η 

δραστηριότητα των κατεχολαμινών στην αύξηση της μεταβολικής διαθεσιμότητας. Είναι ενεργές 

μέσω δύο ενδοκυτταρικών υποδοχέων που ανήκουν στην οικογένεια των πυρηνικών υποδοχέων που 

τροποποιούν συγκεκριμένη γονιδιακή έκφραση, τον υποδοχέα αλδοστερόνης (MR-mineralocorticoid 

receptor), με υψηλή συγγένεια τόσο στην αλδοστερόνη και στην κορτιζόλη/κορτικοστερόνη, όσο και 

στον γλυκορτικοειδή υποδοχέα (GR-glucocorticoid receptor), ο οποίος συνδέεται μόνο με κορτιζόλη 

και κορτικοστερόνη, αλλά με μικρότερη συγγένεια (Mormede, P., et al., 2002). 

Διαφοροποιημένη μοριακή φυσιολογία μπορεί να πραγματοποιηθεί στον HPA-axis με μια 

ποικιλία διαφορετικών τρόπων, όπως ο κεντρικός έλεγχος του συστήματος, τα πολλαπλά οργανικά 

συστήματα που συμμετέχουν, η διαφορετική εσωτερική και εξωτερική ρύθμιση, οι στόχοι των 

κορτικοειδών πράξεων (υποδοχείς, αλυσιδωτές αντιδράσεις). Πειραματικά δεδομένα, δείχνουν ότι οι 

λειτουργικές διαφορές ανάμεσα στα στελέχη ποντικών ίσως έχουν κεντρική προέλευση, ανάμεσα στο 

Lewis και στο F344, με το F344 να φανερώνει μια μόνιμη ενεργοποίηση του HPA-άξονα, ενώ ο 

Lewis εμφανίζει έναν ανώριμο άξονα, με ελαττωματική υποθαλαμική έκκριση απελευθέρωσης της 

ορμόνης κορτικοτροπίνης. Ανάμεσα σε αυτά τα στελέχη δεν φάνηκαν εμφανείς διαφορές στους 

κορτικοειδείς υποδοχείς. Συγκρίνοντας πέντε αμιγή στελέχη αρουραίων, φάνηκε ότι η χαμηλή 

ανταπόκριση στην κορτικοστερόνη στην ακινητοποίηση σε ένα στρεσογόνο παράγοντα στους Lewis 

και Wistar Kyoto αρουραίους δεν ήταν αποτέλεσμα της χαμηλής έκκρισης της ACTH, προτείνοντας 

ότι ο φλοιός των επινεφριδίων ήταν υπολειτουργικός σε αυτά τα στελέχη. Επιπλέον, 

αδρενοκορτικοειδής κυτταρική λειτουργία συσχετίσθηκε με γενετικά εξαρτώμενες διαφοροποιήσεις 

στην ανταπόκριση της κορτικοστερόνης του πλάσματος στο στρες, χωρίς παρόλα αυτά, οι αλλαγές 

στον φλοιό των επινεφριδίων να είναι κύριες ή αποτέλεσμα από μια μακροχρόνια προσαρμογή σε 

διαφορετικά επίπεδα ερεθίσματος (Mormede, P., et al., 2002). 

Δεν είναι πάντα εύκολο να ανιχνευτούν οι κύριες αλλαγές που είναι υπεύθυνες για τη 

λειτουργική ποικιλία του HPA-άξονα. Αυτό συμβαίνει γιατί, τα διαφορετικά στοιχεία του συστήματος 

αλληλεπιδρούν μεταξύ τους με πολλoύς ανατροφοδοτικούς μηχανισμούς σε κάθε επίπεδο. Είναι 

βέβαια σημαντικό, να κατατμιστούν οι ενδιάμεσοι μηχανισμοί ανάμεσα στην κωδικοποίηση των 
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γονιδίων για στοιχειώδεις ή ρυθμιστικές πρωτεΐνες και το φαινότυπο, με σκοπό να εξασφαλιστούν 

ορισμένα στοιχεία για τα πιθανά υποψήφια γονίδια και να μελετηθούν σε μοριακό επίπεδο (Mormede, 

P., et al., 2002). 

Η ενεργοποίηση και η ανταπόκριση του HPA-άξονα σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα μπορεί να 

ποικίλει ανάμεσα στα άτομα με διαφορετικό φύλο ή με διαφορετική φυσιολογική/αναπαραγωγική 

κατάσταση. Αυτή η ποικιλία μπορεί να προέρχεται από την τροποποίηση σε κάθε επίπεδο του HPA-

άξονα, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης των CRH και αργινίνης-βασοπρεσσίνης (AVP-arginine 

vasopressin), την επάρκεια της αρνητικής ανατροφοδότησης από την κορτιζόλη, τις αλλαγές στα 

εισερχόμενα νευρικά ερεθίσματα στο PVN και στην ανταπόκριση της υπόφυσης στις δράσεις των 

CRH και AVP. Επιπρόσθετα, μεταβολές σε συσχετιζόμενα με την CRH κύτταρα και μόρια, που 

εμπλέκονται στη ρύθμιση και στην ανασταλτική δράση της CRH μπορεί να επιφέρουν αλλαγές στους 

υποδοχείς ή στην νευρική της δραστηριότητα, επηρεάζοντας άμεσα και τον HPA-άξονα. Παρόμοιες 

μεταβολές φαίνεται ότι προκαλεί και η κορτιζόλη με την αύξησή της στα επίπεδα συγκέντρωσης του 

πλάσματος (Xiaoyan, Q., et al., 2017). 

Στην παραγωγή της κορτιζόλης στο φλοιό των επινεφριδίων των θηλαστικών, το γονίδιο 

CYP17 έχει σημαντικό ρόλο. Κωδικοποιεί το ένζυμο P450c17, το οποίο καταλύει δύο αντιδράσεις, 

17-υδροξυλίωση και 17,20-λυάση, που και τα δύο είναι υπεύθυνα για τη σύνθεση των 

ορυκτοκορτικοειδών, των γλυκοκορτικοειδών και των ανδρογόνων. Από όλα τα κυτοχρωμικά P450 

ένζυμα που εμπλέκονται στην στεροειδογένεση, μόνο το P450c17 διαθέτει διπλή διεργασία στη 

δραστηριότητα της υδροξυλάσης και της λυάσης. Επομένως, το CYP17 βρίσκεται σε ένα πολύ 

σημαντικό σκέλος που καθορίζει τη σύνθεση της κορτιζόλης. Αναφορικά με την CRH, ένας SNP στην 

υποκινητική περιοχή του CRH γονιδίου φαίνεται ότι εμπλέκεται στην αλληλεπίδραση με 

στρεσογόνους περιβαλλοντικούς παράγοντες, αυξάνοντας την ανταπόκριση στο στρες στους 

ανθρώπους. Επίσης, το SNP στο CRH-R1 γονίδιο συσχετίζεται με την ανταπόκριση της κορτιζόλης 

στο έντονο ψυχοκοινωνικό στρες, τη φυσική κακοποίηση και τη συναισθηματική διαταραχή. 

Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλα συσχετιζόμενα γονίδια που ελέγχουν άλλους παράγοντες και 

επηρεάζουν την παραγωγή της CRH (Xiaoyan, Q., et al., 2017). 

 

4.8.  Σύνθεση και καταβολισμός ντοπαμίνης και σεροτονίνης 

Ο HPA-άξονας ρυθμίζεται και ολοκληρώνεται από εκτεταμένα νευρωνικά δίκτυα, τα 

περισσότερα από τα οποία βασίζονται σε πολλαπλούς σημαντικούς νευροδιαβιβαστές 

συμπεριλαμβανομένων του γλουταμινικού, της ντοπαμίνης, της σεροτονίνης, και του ανασταλτικού 

GABA. Αρχικά, μελετώντας τη σύνθεση και τον καταβολισμό της ντοπαμίνης, η τυροσίνη, που είναι 

πρόδρομος της ντοπαμίνης μετατρέπεται μέσω του ενζύμου υδροξυλάση της τυροσίνης (TH-tyrosine 

hydroxylase) σε διυδροξυφαινυλαλανίνη, η οποία μετατρέπεται σε ντοπαμίνη μέσω του αρωματικού 

αμινοξέως δικαρβοξυλάση. Η ντοπαμίνη στη συνέχεια, μεταφέρεται μέσα σε κυστίδια από έναν 

μονοαμινικό μεταφορέα και αποθηκεύεται στα νευρικά τερματικά πριν την απελευθέρωση στη 
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συναπτική σχισμή. Μετά την απελευθέρωση, η ντοπαμίνη προσλαμβάνεται ξανά πίσω από τη 

συναπτική σχισμή μέσα στο νευρικό τερματικό από ένα μεταφορέα της ντοπαμίνης (DAT-dopamine 

transporter), διαδικασία γνωστή ως επαναπρόσληψη. Η ντοπαμίνη που διαχέεται διαμέσου της 

συναπτικής σχισμής προσδένεται σε συγκεκριμένους υποδοχείς (DR) με αποτέλεσμα την έναρξη της 

αντίδρασης. Υπάρχουν πέντε ντοπαμινικοί υποδοχείς που έχουν ταυτοποιηθεί (DRD1-DRD5), αλλά 

μόνο οι DRD2, DRD3 και DRD4 φαίνεται ότι εμπλέκονται με την προσωπικότητα, τις ψυχολογικές 

διαταραχές και τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά (Xiaoyan, Q., et al., 2017). 

Σημαντικό ρόλο παίζει και το σεροτονεργικό μονοπάτι, όπου η τρυπτοφάνη είναι ο πρόδρομος 

που μεταφέρεται μέσω του αίματος στον εγκέφαλο με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου μεταφορέα 

αμινοξέους, όπου και μετρατρέπεται σε 5-υδροξυτρυπτοφάνη (5-hydroxytryptophan) μέσω της 

υδροξυλάσης της τρυπτοφάνης (TPΗ-tryptophan hydroxylase), το οποίο μετά μετατρέπεται σε 5-ΗΤ 

από το αρωματικό αμινοξύ δεκαρβοξυλάση. Η 5-ΗΤ μεταφέρεται και αυτή με τον ίδιο τρόπο όπως και 

η ντοπαμίνη μέσω κυστιδίων από ένα μονοαμινικό μεταφορέα και αποθηκεύεται στα νευρικά 

τερματικά πριν την απελευθέρωση στη συναπτική σχισμή. H σεροτονίνη επίσης, ασκεί τις δράσεις της 

μετά από τη σύνδεση με συγκεκριμένους υποδοχείς και ανακτάται πάλι πίσω από τη σχισμή μέσω του 

5-ΗΤΤ. Όπως και με την ντοπαμίνη, έτσι και με τη σεροτονίνη, βρέθηκε ότι υπάρχει ποικιλία στη 

λειτουργία των υποδοχέων (5-ΗΤ1, 5-ΗΤ2 και 5-ΗΤ7), με την παρέμβαση πολυμορφισμών γονιδίων 

στα άτομα με διαφορετικές ψυχολογικά συσχετιζόμενες συμπεριφορές όπως άγχος, κατάθλιψη, 

εξάρτηση από ουσίες (Xiaoyan, Q., et al., 2017). 

Πιο συγκεκριμένα, για το ανθρώπινο γονίδιο της υδροξυλάσης της τρυπτοφάνης υπάρχει ένας 

μονονουκλεοτιδικός πολυμορφισμός που φαίνεται ότι συνδέεται με τη βίαιη συμπεριφορά, τις 

αυτοκτονικές τάσεις, τον αλκοολισμό, την απερισκεψία και την επιθετικότητα. Όσον αφορά τον 5-HT 

υποδοχέα, έχουν ταυτοποιηθεί δεκατέσσερις υπο-τύποι (5-ΗΤ1-14), από τους οποίους οι 5-ΗΤ1 και 5-

ΗΤ2 μοιάζει να εμπλέκονται στην προσωπικότητα και τα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά στους 

ανθρώπους, όπως είναι η νευρικότητα, η απερισκεψία, η επιθετικότητα. Σχετικά με την 

επαναπορρόφιση της σεροτονίνης, ταυτοποιήθηκαν τρεις πολυμορφισμοί στο 5-μεταφορέα 

σεροτονίνης (5-serotonin transporter -5-HTT), ένας είναι πολυμορφισμός ενός μεταβλητού αριθμού 

επαναλήψεων (VNTR-variable number of tandem repeats) στο εσώνιο 2 και οι άλλοι δύο βρίσκονται 

στην υποκινητική περιοχή. Στους ανθρώπους, αυτός ο πολυμορφισμός σχετίζεται με ψυχιατρικές 

διαταραχές και άλλες συμπεριφορές όπως νευρικότητα, κατάθλιψη, φόβος και πανικός, διαταραχή 

μετατραυματικού στρες (Xiaoyan, Q., et al., 2017).  

Απ’ ότι φαίνεται όλα τα μοριακά μεταβολικά μονοπάτια είναι αποτέλεσμα τόσο γενετικών όσο 

και περιβαλλοντικών ρυθμιστικών παραγόντων, που συμβάλλουν στον τρόπο με τον οποίο ένα άτομο 

ή ζώο θα εκδηλώσει την αντίδραση σε ένα ερέθισμα. Συνδέονται, αλληλεπιδρούν και 

αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο όχι μόνο την ομοιόσταση, αλλά 

και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Οι βιοχημικές αντιδράσεις που πυροδοτούνται από τα 

διαφορετικά ερεθίσματα, προκαλούν την άμεση ανταπόκριση του οργανισμού, απόρροια των οποίων 
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είναι είτε η τυπικά αναμενόμενη συμπεριφορική ανταπόκριση είτε η έκφραση νευρο-ψυχο-σωματικών 

διαταρραχών. 

Αν οι ατομικές διαφορές βασίζονται όντως σε νευροδιαβιβαστικά συστήματα, χρειάζεται πρώτα 

να κατηγοριοποιηθούν οι λειτουργικοί ρόλοι των νευροδιαβιβαστικών συστημάτων και το πώς 

σχετίζονται με τη ρύθμιση της συμπεριφοράς, και μετά να γίνει μια προσπάθεια να χρησιμοποιηθεί 

αυτή η κατηγοριοποίηση για να προκύψει η δομή των ψυχολογικών ταξονομιών. Σύμφωνα με τη 

μοντέρνα νευροχημεία, έχουν ταυτοποιηθεί κάποια συστήματα: τρεις μονοαμινικοί νευροδιαβιβαστές 

(ΜΑ), η ακετυλοχολίνη (ACh), GABA, γλουταμινικό οξύ, ορμόνες, ενδογενή οπιοειδή συστήματα, 

100+ νευροπεπτίδια, και άλλα χημικά συστήματα όπως ασβέστιο, ο εγκεφαλικός παράγοντας 

νευροτροπίνης (BDNF-brain derived neurotropin factor), cAMP πρωτεΐνη σύνδεσης στοιχείου 

απόκρισης (CREB-response element binding protein), καθώς και άλλες πρωτεΐνες. Επίσης, κάθε 

νευροδιαβιβαστής παρουσιάζει μια ποικιλία τύπων υποδοχέων που διαφοροποιούν την 

λειτουργικότητά τους. Για παράδειγμα, υπάρχουν πέντε τύποι υποδοχέων ντοπαμίνης, έντεκα τύποι 

νοραδρεναλίνης, πέντε τύποι GABA, οχτώ τύποι ακετυλοχολίνης, και δεκατέσσερις τύποι 

σεροτονίνης. Αυτοί οι υποδοχείς μπορεί να είναι διεγερτικοί ή ανασταλτικοί, και κάτι τέτοιο 

εξαρτάται από τη δομή τους και την τοπογραφία τους στον ιστό, την ένταση του ερεθίσματος, και τη 

διάρκεια της έκθεσής τους στους αγωνιστές και ανταγωνιστές (Trofimova, I., 2018). 

Τα χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας στον άνθρωπο καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από 

γενετικούς/γονιδιακούς παράγοντες. Στη μεταβλητότητα αυτών των χαρακτηριστικών συμβάλλουν 

συγκεκριμένα γονίδια. Κατά την διάρκεια του εντοπισμού αυτών των συγκεκριμένων γονιδίων 

βρέθηκε ότι η προσήνεια της συμπεριφοράς σχετίζεται με τη δραστηριότητα του ντοπαμινικού 

συστήματος, ενώ η συμπεριφορά της αποφυγής σχετίζεται με το σεροτονεργικό σύστημα. Ενδεικτικό 

παράγοντα αποτελεί, επίσης, η εμπλοκή αρκετών γονιδίων στη λειτουργία των μονοαμινεργικών 

συστημάτων με βασικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας όπως η εξωστρέφεια και ο νευρωτισμός . 

Ο όρος εξωστρέφειεα (το αντίθετο της εσωστρέφειας), αντανακλά το βαθμό της κοινωνικότητας και 

της δραστηριότητας ενός ατόμου, ενώ ο νευρωτισμός (το αντίθετο της συναισθηματικής 

σταθερότητας), εκφράζει την τάση του ατόμου προς μια σειρά αρνητικών συναισθημάτων όπως η 

νευρικότητα, η θλίψη, η ευερεθιστότητα. Ωστόσο, χαρακτηριστικά της ιδιοσυγκρασίας μπορεί να 

συσχετισθούν και με άλλα συστήματα και γονίδια που είναι σημαντικά για την εγκεφαλική 

λειτουργία, όπως είναι αυτά που εμπλέκονται στο ανοσοποιητικό σύστημα και στο κεντρικό νευρικό 

σύστημα (Golimbet, V.E., et al., 2015: 839). 

Το ανθρώπινο σώμα καθορίζεται από ένα σύνολο αλληλεπιδράσεων και ανεξάρτητων 

συστατικών που λειτουργούν ενιαία. Κάθε συστατικό έχει καθορισμένα όρια που είναι διακριτά 

μεταξύ τους, ξεχωρίζοντας το εσωτερικό από το εξωτερικό. Αυτά τα συστατικά μπορούν να 

αποτελούνται από μικρότερα υπό-συστήματα που αλληλοεξαρτώνται. Επομένως, το ανθρώπινο σώμα, 

μπορεί να «αποικοδομηθεί» στα συσταστικά του και να μελετηθεί εξατομικευμένα στο καθένα. Τα 

γονίδια, οι διαφοροποιημένοι κυτταρικοί ιστοί και τα όργανα,  οι βιοχημικές αντιδράσεις και ο 
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φαινότυπος του κάθε οργανισμού σε αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον και τα ερεθίσματα 

που επηρεάζουν τη λειτουργία του, οδηγούν στην εκδήλωση μιας συμπεριφορικής αντίδρασης, 

συγκροτώντας δηλαδή την ιδιοσυγκρασία (Ernst, G., 2017). 
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Συμπεράσματα 

 Η ιδιοσυγκρασία είναι ένα πολυπαραγοντικό σύστημα που η κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας της καθίσταται αρκετά δύσκολη και περίπλοκη. Για την επίτευξη της κατανόησης της 

λειτουργίας της, οι μελέτες διδύμων αποτέλεσαν ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο. Αυτό συμβαίνει 

γιατί, τα μονοζυγωτικά δίδυμα έχουν ταυτόσημο γενετικό υλικό, οπότε είναι πιο εύκολο να 

πραγματοποιηθεί η διαφοροποίηση ανάμεσα στις γενετικές και περιβαλλοντικές επιρροές. 

 Στη νεογνική ηλικία, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη ένα ξεκάθαρο μοτίβο του τρόπου της 

γενετικής επιρροής στην ιδιοσυγκρασία. Μια εικασία είναι ότι η γενετική επιρροή στην ιδιοσυγκρασία 

αυξάνεται με την ανάπτυξη από τη βρεφική προς την παιδική ηλικία. Κάτι ακόμη θα μπορούσε να 

ήταν ότι οι περιβαλλοντικές επιρροές καλύπτουν τις όποιες γενετικές κατά τη βρεφική περίοδο. 

Επίσης, φαίνεται ότι, όταν ένα βρέφος νιώθει φόβο στην ηλικία των οχτώ μηνών, αργότερα στη 

νηπιακή ηλικία των τριών ετών εκδηλώνει ανασταλτική συμπεριφορά, είναι συνεσταλμένο και 

ντροπαλό. Κατ’ επέκταση, παιδιά τα οποία ήταν ντροπαλά, συνεσταλμένα και επιφυλακτικά κατά την 

παιδική ηλικία, μετέφεραν αυτή τη συμπεριφορά με τη μορφή ανασταλτικού ελέγχου στην ενήλικη 

ζωή τους. 

Κατά την ηλικιακή ανάπτυξη, και πιο συγκεκριμένα στη μετάβαση από την εφηβεία στην 

ενηλικίωση, υπάρχει ισχυρή περιβαλλοντική επιρροή. Αυτό συμβαίνει γιατί, κοινωνικο-πολιτισμικές 

επιδράσεις και επιρροές παρεμβαίνουν σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση της προσωπικότητας. 

Έχουν ταυτοποιηθεί 108 γονίδια που σχετίζονται με τη σχιζοφρένεια, εντοπίστηκαν 44 γονίδια 

που σχετίζονται με την κατάθλιψη, και βρέθηκαν 136 ανεξάρτητες γονιδιακές μεταβλητές που 

σχετίζονται με τα επίπεδα νευρωτισμού. Επίσης, η εξωστρέφεια είναι από τα πιο κληρονομήσιμα 

χαρακτηριστικά. Ωστόσο, χρειάζονται πιο εκτενείς μελέτες για τον εντοπισμό των γονιδίων που 

συμβάλλουν στην εμφάνισή της, καθώς επίσης ότι χρειάζεται να γίνουν περαιτέρω μελέτες για την 

καλύτερη διεξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η έκφραση των γονιδίων, αφού είναι δυναμικά στη φύση, μεταβάλλουν την ποιότητα και την 

ποσότητα της επίδρασής τους στο χρόνο. Ακόμη και αν μια επιρροή αποδοθεί σε γενετικούς 

παράγοντες, δεν είναι πλήρως γνωστό ποια γονίδια ευθύνονται για την κληρονομικότητα αυτής. Η 

σταθερότητα της συμπεριφοράς, οφείλεται κατά 80% σε γενετικούς παράγοντες. Κάτι τέτοιο σημαίνει 

ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες δεν έχουν συσσωρευτική επιρροή. Εξαίρεση αποτελούν έντονες 

περιβαλλοντικές επιδράσεις ή σπάνιες περιπτώσεις ψυχικού τραύματος (φυλακή ή πόλεμος). 

Ένας επιπλέον παράγοντας που μπορεί να επηρεάζει τη συμπεριφορά είναι ο πολυμορφισμός σε 

κάποιο γονίδιο στο ένα ή και στα δύο αλληλόμορφα, χωρίς να είναι ιδιαίτερα κατανοητό το πλαίσιο  

κάτω από το οποίο επιδρά ο πολυμορφισμός στη συμπεριφορά. Η ιδιοσυγκρασία, υπάρχει περίπτωση 

να επηρεάζει και να προδιαθέτει την εμφάνιση συμπεριφορικών διαταραχών. Μπορεί να ισχύει, 

ωστόσο, και το αντίστροφο. Η διαταραχή της συμπεριφοράς να εμφανιστεί εξαιτίας γεγονότων που 

έχουν προκαλέσει την εκδήλωσή της, και η ιδιοσυγκρασία του ατόμου να καθορίσει την ένταση και 
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τη διάρκεια της διαταραχής (αν το άτομο εμφανίζει υψηλά επίπεδα νευρωτισμού η διαταραχή της 

συμπεριφοράς θα κλιμακωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό. Απεναντίας, σε ένα άτομο που τα επίπεδα της 

εξωστρέφειας είναι υψηλότερα, η διαταραχή υπάρχει περίπτωση να καταστεί πιο διαχειρήσιμη) . 

Η ταυτοποίηση των διαφοροποιημένων γονιδιακών επιδράσεων επιτυγχάνεται μέσω της 

χαρτογράφησης γονιδίων. Η γονιδιακή χαρτογράφηση παρέχει πληροφορίες για τους γονιδιακούς 

τόπους συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, πού είτε είναι υπεύθυνοι για την εμφάνιση διαταραχών είτε 

όχι. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, περιορίζεται ο αριθμός των σφαλμάτων στις μελέτες, καθώς επίσης, πιο 

διεξοδικές μελέτες για τον τρόπο που επιδρούν τα χαρακτηριστικά αυτά στον οργανισμό είναι 

επιτεύξιμες. Παρόλα αυτά, παράγοντες όπως επιγενετική, πλειοτροπία, ετερογένεια, πολυμορφισμοί, 

μεταλλάξεις, δυσχαιρένουν την έρευνα, και κατ’ επέκταση την εξαγωγή έγκυρων και αξιόπιστων 

αποτελεσμάτων. Τα περισσότερα γονίδια που ταυτοποίηθηκαν ρυθμίζουν τη συναπτική 

ευπλαστότητα, την προσαιτεριστική προσαρμογή και τις διεργασίες της δραστηριότητας σε 

στρεσογόνες καταστάσεις και στη νευροδιαβίβαση. Οι SNPs που σχετίζονται με το χαρακτήρα, 

χαρτογραφήθηκαν σε 727 γονίδια που βρέθηκαν τοπογραφικά κοντά σε άλλα που επηρεάζουν τις 

ατομικές διαφορές στις εγκεφαλικές λειτουργίες. Υπάρχουν πολλές ομάδες γονιδίων που οδηγούν σε 

κάθε μία πτυχή του χαρακτήρα. Για τη ρύθμιση του συναισθήματος συμμετέχουν αρκετές νευρικές 

περιοχές και αυτο-ρυθμιστικές διεργασίες. Οι πολυμορφισμοί και η θέση τους στο γονιδίωμα που 

βρίσκονται επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα τη γονιδιακή έκφραση και κατ’ επέκταση την εκδηλούμενη 

συμπεριφορά. 

Το κεντρικό νευρικό σύστημα και ο HPA-άξονας, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο το άτομο 

θα αντιδράσει και θα εκδηλώσει μια συμπεριφορά, ύστερα από την έκθεση σε ένα στρεσογόνο 

ερέθισμα. Το αν θα εκδηλώσει το άτομο εξωστρέφεια ή μη, εξαρτάται από την ιδιοσυγκρασία, την 

ηλικία, ενώ είναι ανεξάρτητη του φύλου, συγκριτικά με το νευρωτισμό, όπου το φύλο του ατόμου 

αποτελεί εξαρτημένη μεταβλητή  για την εκδήλωσή του. 

Επιλογικά, αποτελεί σημαντική αναφορά, και ο τρόπος που λειτουργούν τα διαφορετικά 

νευρικά και νευροενδοκρινικά συστήματα μεταξύ τους. Ο τρόπος που συγχρονίζονται για την 

ανταπόκριση σε ένα ερέθισμα, η αλληλεξάρτηση από τα γονίδια που φέρει ο οργανισμός και το 

ερέθισμα που προκαλείται από το περιβάλλον, δημιουργούν την προσωπικότητα και το χαρακτήρα 

του ατόμου. Ο HPA-άξονας, η μεταβολή του καρδιακού ρυθμού, τα ντοπαμινικά και σεροτονεργικά 

συστήματα είναι λίγα από τα παραδείγματα που εμπλέκονται στην αυτο-ρύθμιση του οργανισμού, 

αλλά και στην ταυτόχρονη ανταπόκριση σε ένα ερέθισμα. Η ενεργοποίηση και η ανταπόκριση του 

HPA-άξονα σε ένα στρεσογόνο ερέθισμα μπορεί να ποικίλει ανάμεσα στα άτομα με διαφορετικό φύλο 

ή με διαφορετική φυσιολογική και αναπαραγωγική κατάσταση. Έχουν εντοπιστεί ορισμένα 

νευροδιαβιβαστικά συστήματα από τα οποία ενδεχομένως βασίζονται και προέρχονται οι ατομικές 

διαφορές.  
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Επίλογος 

Η μελέτη του ανθρώπινου οργανισμού, προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας 

του είναι ένας τομέας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ξεκινώντας γονιδιακά από τη στιγμή που 

δημιουργείται το ζυγωτό και μεταβαίνοντας σταδιακά μέσα από συνεχείς διαιρέσεις και 

διαφοροποιήσεις των κυττάρων σε έναν ολοκληρωμένο οργανισμό, μόνο ως θαύμα θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί. Ωστόσο, η περιπλοκότητα συνεχίζεται όχι μόνο γενετικά, αλλά και κατά τη διάρκεια 

της γαλούχησης και της ψυχολογικής ανάπτυξης του οργανισμού. Επιρροές του εξωτερικού 

περιβάλλοντος, αλλά ταυτόχρονα και εσωτερικές αντιδράσεις που προέρχονται από τα συστήματα του 

ανθρώπινου οργανισμού, συμβάλλουν στη συγκρότηση του ατόμου. Ενός ατόμου που παρόλο που το 

γενετικό υλικό είναι σε αρκετά μεγάλο βαθμό όμοιο με όλων των υπολοίπων ανθρώπινων 

οργανισμών, ο τρόπος που το κάθε άτομο θα αντιδράσει σε μια κατάσταση διαφέρει σημαντικά. 

Προκειμένου να γίνει κατανοητή ως ένα βαθμό, αυτή η εκδήλωση της συμπεριφοράς, προκύπτει η 

μελέτη της ιδιοσυγκρασίας του ατόμου. Η ιδιοσυγκρασία αλληλεπιδρά και αλληλοεξαρτάται με τη 

συμπεριφορά του ατόμου. Παράλληλα βέβαια, αλληλεπιδρά και αλληλοεξαρτάται από τα γονίδια και 

τη λειτουργία των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού όπως είναι ο HPA-άξονας. Ταυτόχρονα, 

αυτή η αλληλεπίδραση αποτελεί αντικείμενο μελέτης για την εξακρίβωση του τρόπου λειτουργίας 

όλων αυτών των μηχανισμών. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί αυτή η εξακρίβωση, χρειάζεται να 

λάβουν χώρα αρκετές μελέτες με έγκυρες και αξιόπιστες μεθόδους για την εξαγωγή συμπερασμάτων 

με καθολική ισχύ. Συνεπώς, όσο αναπτύσσεται και εξελίσσεται το άτομο και, παράλληλα 

μεταβάλλονται οι εξωτερικοί παράγοντες, τόσο περισσότερο χρειάζεται να εντατικοποιηθεί η μελέτη 

του για να επιτευχθεί και ο τρόπος λειτουργίας και ανάπτυξής του.   
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