Κεφάλαιο 3. Βιολογικά νευρωνικά δίκτυα
Σκοπός: Στο κεφάλαιο αυτό, δίνεται µια σύντοµη αλλά περιεκτική εικόνα των
βιολογικών νευρωνικών δικτύων των ζώντων οργανισµών, και κυρίως του
ανθρώπινου εγκεφάλου. Παρατίθενται αρχικά η δοµή των κυττάρων των νευρώνων, η
συνδεσµολογία τους και τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Περιγράφεται πώς γίνεται η
δηµιουργία του ηλεκτρικού σήµατος και ακολούθως η µετάδοση του ανάµεσα στα
κύτταρα. Τέλος, δείχνεται πως τα βιολογικά δίκτυα βοηθούν στη δηµιουργία και
χρήση τεχνητών νευρωνικών δικτύων που εξετάζουµε στο βιβλίο αυτό.

Προσδοκώµενα αποτελέσµατα: Όταν θα έχετε τελειώσει αυτό το κεφάλαιο θα είστε
σε θέση να:

• περιγράψετε από τι αποτελείται ο ανθρώπινος εγκέφαλος και τι είναι τα
νευρωνικά δίκτυα που τον αποτελούν

• ποιά είναι η δοµή του και πώς λειτουργεί ένα νευρωνικό δίκτυο
• ποια χαρακτηριστικά του µοιάζουν µε αυτά της λειτουργίας των
υπολογιστών, και ποια διαφέρουν

Έννοιες-Κλειδιά: νευρώνας, σύναψη, κεντρικό νευρικό σύστηµα, πολλαπλασιασµός
νευρώνων, µετάδοση σήµατος στους νευρώνες, νευροµεταβιβαστές, σώµα, άξονας,
δενδρίτες, κατανάλωση ενέργειας νευρώνων, κατώφλι δυναµικού.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Στο κεφάλαιο αυτό δίνεται µια απλή εισαγωγή στα
βιολογικά νευρωνικά δίκτυα των ζώντων οργανισµών. Παρουσιάζεται η δοµή του
κυττάρου του νευρώνα, η συνδεσµολογία του, η λειτουργία του, και πώς µια συλλογή
τέτοιων

µονάδων
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χρησιµοποιούνται στα υπολογιστικά νευρωνικά δίκτυα. Έτσι, δίνονται οι οµοιότητες
αλλά και οι διαφορές που έχουν οι δύο αυτές κατηγορίες των δικτύων.

Είναι γνωστό ότι ο εγκέφαλος του ανθρώπου έχει µια από τις πιο περίπλοκες
δοµές που συναντά κανείς στον φυσικό κόσµο, και ως µονάδα που βρίσκεται σε
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λειτουργία, µπορούµε να πούµε µε σιγουριά ότι ακόµα και σήµερα είναι λίγο µόνο
κατανοητός. Αυτό ισχύει διότι πολύ λίγα πράγµατα από τις λειτουργίες του µπορούµε
να εξηγήσουµε, και αυτά µε διάφορες υποθέσεις που αναγκαζόµαστε να κάνουµε.
Προφανώς το πρώτο πράγµα που πρέπει να εξετάσουµε είναι η δοµή του. Από
πειραµατικές παρατηρήσεις στην Νευροανατοµία και Νευροφυσιολογία γνωρίζουµε
πολλά πράγµατα, όπως π.χ. ότι στον εγκέφαλο υπάρχουν δύο συµµετρικά ηµισφαίρια,
ότι ορισµένες περιοχές εξειδικεύονται σε συγκεκριµένες λειτουργίες, κλπ. Εµπειρικά
κατανοούµε ακόµα και πολλές από τις λειτουργίες του. Σήµερα γίνονται µε επιτυχία
εγχειρήσεις σε τµήµατα του εγκέφαλου που είναι ελάχιστου µεγέθους (µερικά µικρά).
Γνωρίζουµε λεπτοµερώς πως λειτουργούν αρκετές από τις διεργασίες, κυρίως αυτές
που έχουν να κάνουν µε την επαφή µας και επίδραση µε τον εξωτερικό κόσµο, όπως
είναι η όραση, η ακοή, κλπ. Παρ' όλα αυτά οι γενικές λειτουργίες του είναι ελάχιστα
κατανοητές. Το πιο σηµαντικό είναι ότι ο εγκέφαλος είναι η µονάδα του ανθρωπίνου
σώµατος που αναπτύσσει και χρησιµοποιεί την διάνοια, και όλα όσα αυτή
συνεπάγεται, όπως η ευφυία, τα συναισθήµατα, κλπ. Κανένα τεχνητό µοντέλο δεν
µπορεί να προβλέψει οτιδήποτε έχει σχέση µε τα προσωπικά συναισθήµατα και
εµπειρίες όπως το ανθρώπινο µυαλό. Και αυτό συµβαίνει διότι δεν έχει εξηγηθεί µέχρι
σήµερα, ούτε κατά το ελάχιστο, πως η ανατοµία και η φυσιολογία του εγκέφαλου
δηµιουργεί τις γνωστικές εµπειρίες και την αντίληψη, πράγµατα που είναι πολύ
περίπλοκα να εξηγηθούν, και ουσιαστικά δεν γίνεται καν έρευνα σε αυτά. Τέλος,
έχουµε µερικές λειτουργίες για τις οποίες υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις, όπως είναι η
µνήµη, η κατάσταση κατά την διάρκεια του ύπνου, τα όνειρα, και άλλα, που
αποτελούν τοµείς στους οποίους υπάρχει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον, επιτελείται
καθηµερινά πρόοδος, αλλά ακόµα είµαστε µακριά από το να έχουµε πλήρη κατανόηση
για τα φαινόµενα αυτά.
Στο σχήµα 3.1 έχουµε δύο απόψεις του εγκεφάλου, (α) όπως φαίνεται από τα
πλάγια, και (β) όπως φαίνεται από µία γωνιακή τοµή, και τον κοιτάµε από επάνω.
∆ιακρίνουµε διάφορα τµήµατα, όπως εξηγούνται στο σχήµα.
Υπάρχει τεράστια βιβλιογραφία, από την περιοχή της Νευροφυσιολογίας,
σχετικά µε τη δοµή και τη λειτουργία των βιολογικών νευρωνικών δικτύων που εδώ
δεν θα αναφερθεί λεπτοµερώς. Ενδεικτικά αναφέρουµε µόνο ένα γενικό εγχειρίδιο [1],
που περιέχει όλες τις τελευταίες εξελίξεις, έχει άριστη περιγραφή της δοµής του
νευρικού συστήµατος, και πολύ περιγραφικά σχήµατα. Επίσης σε ψηφιακή µορφή
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CD-ROM υπάρχει και εγκυκλοπαίδεια των Νευροεπιστηµών µε όλες τις πληροφορίες
που αναφέρονται σε θέµατα του κεφαλαίου αυτού [2].

Σχήµα 3.1
∆ύο απόψεις του ανθρώπινου εγκεφάλου
(α) όπως φαίνεται από τα πλάγια, και (β) όπως φαίνεται από µία γωνιακή τοµή

Ενότητα 3.1: Ο νευρώνας
Θεωρούµε ότι η βασική µονάδα δόµησης του εγκεφάλου είναι ένα κύτταρο
που ονοµάζεται νευρώνας, και το οποίο λειτουργεί όπως και τα άλλα κύτταρα του
οργανισµού. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος αποτελείται από ένα πολύ µεγάλο αριθµό
νευρώνων, της τάξης του 1010. Και το νούµερο αυτό δεν είναι σίγουρο, καθώς στην
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βιβλιογραφία αναφέρονται αριθµοί από 109 ως 1011. ΄Ολοι οι νευρώνες είναι
διαφορετικοί µεταξύ τους και δεν υπάρχουν δύο ολόιδιοι νευρώνες στον µεγάλο αυτό
αριθµό. Υπάρχουν περί τις 100 διαφορετικές κατηγορίες (τύποι) νευρώνων, αλλά και ο
αριθµός αυτός εξαρτάται από το πως ορίζουµε την κατηγορία. Κάθε νευρώνας
συνδέεται µε πολλούς άλλους νευρώνες µε συνδέσεις που ονοµάζονται συνάψεις. Ο
αριθµός των συνάψεων δεν είναι σταθερός, αλλά συνήθως ένας νευρώνας έχει περί τις
104 συνάψεις. Μερικοί όµως νευρώνες έχουν µέχρι και 200000 συνάψεις, όπως είναι
οι νευρώνες τύπου Purkinje, που βρίσκονται στην παρεγκεφαλίδα. Πολλές από τις
διασυνδέσεις των νευρώνων φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι είναι τυχαίες, ή έχουν
στατιστικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, το πιο πιθανό είναι ότι έχουν δηµιουργηθεί µε
µεγάλη ακρίβεια, τόσο στο επίπεδο κύτταρο-προς-κύτταρο, όσο και στο επίπεδο
ολόκληρου του συστήµατος. Ενας αριθµός νευρώνων µε τις διασυνδέσεις τους
αποτελούν ένα νευρωνικό δίκτυο (neural net). Το όλο σύστηµα των νευρωνικών
δικτύων στον ανθρώπινο οργανισµό αποτελεί το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (Central
Nervous System). Το σύστηµα αυτό επεκτείνεται σε όλο το ανθρώπινο σώµα µε
κεντρικά σηµεία τον εγκέφαλο και την σπονδυλική στήλη. Οι νευρώνες βέβαια
εκτείνονται µέχρι και όλα τα άκρα. Και µόνο τα µεγέθη των αριθµών αυτών των
νευρώνων και των συνδέσεων τους στο νευρικό σύστηµα δικαιολογούν πλήρως την
περιπλοκότητα του εγκεφάλου, αλλά και τις τεράστιες δυνατότητες που παρουσιάζει.
Οι νευρώνες ως κύτταρα πιστεύεται ότι δεν πολλαπλασιάζονται και δεν
αναπαράγονται. Αυτό σηµαίνει ότι στο σύνολό του το κεντρικό νευρικό σύστηµα
δηµιουργείται στο έµβρυο από τις πρώτες µέρες της κύησης και είναι τελείως
αναπτυγµένο µερικούς µήνες µετά τη γέννηση του οργανισµού. Η θεώρηση αυτή είναι
γενικά αποδεκτή σε όλους. Παρ' όλ' αυτά, υπάρχουν µόλις τελευταία (1998) προτάσεις
ότι πιθανώς σε περιορισµένη κλίµακα γίνεται κάποια αναπαραγωγή. Αυτό δείχνει ότι
δεν γνωρίζουµε όλες τις λεπτοµέρειες της φυσιολογίας των νευρωνικών δικτύων του
εγκεφάλου ακόµα και σήµερα. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος ενός υγιούς ενήλικα χάνει
περί τους 1000 νευρώνες την ηµέρα. Μεγαλύτερος αριθµός νευρώνων καταστρέφεται
από το οινόπνευµα κτλ., αλλά βέβαια και από την προχωρηµένη ηλικία.
Η παύση της αναπαραγωγής των νευρώνων πολύ νωρίς δεν ισχύει και για τις
συνάψεις. Το αντίθετο µάλιστα, καθ’ όλη την διάρκεια της ζωής ενός οργανισµού οι
συνάψεις βρίσκονται σε µία δυναµική ισορροπία, δηµιουργούνται καινούργιες και
καταστρέφονται παλιές. Η δηµιουργία των νέων συνάψεων γίνεται όταν ο εγκέφαλος

4

αποκτά περισσότερες εµπειρίες από το περιβάλλον, µαθαίνει, αναγνωρίζει, κατανοεί,
κλπ. Από την άλλη µεριά οι σοβαρές ασθένειες της προχωρηµένης ηλικίας
προέρχονται κυρίως από την µεγάλη καταστροφή των συνάψεων στα νευρωνικά
δίκτυα του κεντρικού νευρικού συστήµατος, και όχι τόσο από την καταστροφή των
νευρώνων.
Ο ρόλος του νευρώνα σε ένα νευρωνικό δίκτυο είναι να λαµβάνει όλα τα
σήµατα που έρχονται από άλλους νευρώνες, να τα επεξεργάζεται µε κατάλληλο τρόπο,
και να µεταδίδει περαιτέρω το επεξεργασµένο σήµα σε άλλους νευρώνες, ούτως ώστε
ένα σήµα να διαδίδεται µέσω ενός τεραστίου αριθµού νευρώνων. Τα σήµατα που
επεξεργάζεται ένας νευρώνας είναι ηλεκτρικής µορφής, και είναι της τάξης µερικών
mvolt.
Το σύνολο των νευρώνων στον εγκέφαλο δεν συµµετέχει στην δηµιουργία
ενός και µόνο δικτύου. Γνωρίζουµε πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλά τµήµατα στον
εγκέφαλο, όπως είναι ο υποθάλαµος, η παρεγκεφαλίδα, ο ιππόκαµπος και διάφορα
άλλα, τα οποία είναι πολύ γνωστά από την πλευρά της ανατοµίας. ∆εν θα εξετάσουµε
εδώ λεπτοµερώς τα διάφορα τµήµατα και τις λειτουργίες τους, καθ' ότι το θέµα αυτό
ξεφεύγει από το σκοπό του κεφαλαίου αυτού. Θα αναφέρουµε όµως ότι είναι
αποδεκτή σήµερα η θεώρηση ότι διάφορα τµήµατα του εγκεφάλου εξειδικεύονται σε
διαφορετικές λειτουργίες, όπως είναι πχ. η όραση, η αφή, η ακοή, δηλαδή οι
αισθήσεις. Η όραση είναι το θέµα που έχει µελετηθεί περισσότερο από οποιαδήποτε
άλλη λειτουργία, ίσως γιατί ο ανθρώπινος οργανισµός µέσα από αυτήν αντιλαµβάνεται
το µεγαλύτερο κοµµάτι του κόσµου που τον περιβάλλει. Στο σχήµα 3.2 βλέπουµε ένα
“χάρτη” που κατασκεύασε ο Penfield, που δίνει παραστατικά τον έλεγχο των
διαφόρων τµηµάτων του σώµατος από τον εγκέφαλο [3].
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Σχήµα 3.2
Ο χάρτης του Penfield:
ο έλεγχος των διαφόρων τµηµάτων του σώµατος από τον εγκέφαλο

Ενότητα 3.2: Η δοµή του νευρώνα
Θα ξεκινήσουµε µε την λεπτοµερή δοµή του κυττάρου του νευρώνα, και θα
δούµε τα διάφορα µέρη που το απαρτίζουν. Ως κύτταρο ο νευρώνας είναι σαν όλα τα
άλλα κύτταρα του οργανισµού, δεν έχει τίποτα το ιδιαίτερο στην δοµή του. Ένας
νευρώνας λοιπόν αποτελείται από το κυρίως σώµα, τον άξονα, και τους δενδρίτες.
Αυτά φαίνονται στο σχήµα 3.3

Σχήµα 3.3
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Σχηµατική απεικόνιση ενός τυπικού νευρώνα.

Ο κυρίως κορµός του νευρώνα είναι το σώµα, µέσα στο οποίο βρίσκεται ο
πυρήνας του κυττάρου. Στον πυρήνα βρίσκεται όλο το γενετικό υλικό του οργανισµού.
Εδώ συµβαίνει η πιο έντονη χηµική δράση του κυττάρου για την σύνθεση των
ενζύµων, πρωτεινών, και άλλων µορίων που είναι απαραίτητα για την ζωή του
κυττάρου. Ο άξονας είναι µια µεγάλη επέκταση από το σώµα και εφάπτεται µε άλλους
νευρώνες. Οι άξονες σε µερικούς νευρώνες είναι καλυµµένοι µε µια ουσία, που
λέγεται µυελίνη, ενώ άλλοι άξονες είναι τελείως ακάλυπτοι. Κάθε νευρώνας έχει έναν
µόνο άξονα, ο οποίος µεταδίδει σήµατα σε άλλους νευρώνες, δηλ. στέλνει τα
εξερχόµενα σήµατα. Τέλος υπάρχουν οι λεπτές επεκτάσεις που µοιάζουν µε
διακλαδώσεις δένδρου και ονοµάζονται δενδρίτες. Οι δενδρίτες κάνουν και αυτοί
επαφή µε άλλους νευρώνες, και δέχονται τα εισερχόµενα σήµατα. Στο σχήµα 3.4
βλέπουµε ένα τµήµα µόνον ενός νευρώνα µε όλους όµως τους δενδρίτες του, και
παρατηρούµε πόσο περίπλοκο είναι το κύτταρο αυτό. Η ταχύτητα των ηλεκτρικών
παλµών στους απλούς νευρώνες κυµαίνεται από 10 - 20 m/sec, ενώ σε αυτούς που οι
άξονες είναι καλυµµένοι µε µυελίνη η ταχύτητα φθάνει τα 100 m/sec. Το µήκος των
νευρώνων ποικίλει. Μερικοί έχουν µήκος µερικά µικρά, άλλοι νευρώνες µπορεί να
φθάνουν και τo 1 m, ιδίως αυτοί που εκτείνονται στα πόδια. Αυτοί που έχουν ιδιαίτερα
µεγάλο µήκος, έχουν πολύ µικρό πάχος, µερικά µικρά µόνο, είναι δηλαδή πολύ λεπτοί.
Τα συστατικά του νευρώνα είναι οργανίδια, νηµατίδια, και σωληνοειδή
τµήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από περίπου 6x109 µόρια πρωτείνης, 1010 µόρια
λιπαρών ουσιών, και 6x1011 µόρια RNA. Τα 2/3 του βάρους του συνίσταται από
περίπου 1500 µιτοχόνδρια. Τα µιτοχόνδρια µεταφέρουν πολύ γρήγορα ζάχαρη για να
παράγεται ενέργεια. Από όλα τα κύτταρα του οργανισµού ο νευρώνας χρησιµοποιεί
ενέργεια ταχύτερα από κάθε άλλο. Κάθε µιτοχόνδριο χρειάζεται 107 άτοµα οξυγόνου
ανά sec. Αν το οξυγόνο σταµατήσει να παρέχεται για διάστηµα πάνω από 10 sec, η
λειτουργία των νευρώνων καταστρέφεται και ο άνθρωπος περιέρχεται σε αφασία.
Παρόλο ότι ο εγκέφαλος είναι το 2% της µάζας του ανθρώπου, εν τούτοις
χρησιµοποιεί παραπάνω από 20% του οξυγόνου που παίρνει ο οργανισµός. Η
κατανάλωση ενέργειας στον εγκέφαλο είναι 20 Watt, πράγµα που τον καθιστά πολύ
αποδοτικό. Αντίστοιχα ένας υπολογιστής χρειάζεται χιλιάδες Watt. Η µεγάλη αυτή
απαίτηση ενέργειας οφείλεται πρώτον στο ότι είναι απαραίτητο να διατηρείται µία
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ισορροπία στις συνδέσεις των νευρώνων και η οποία διατηρείται µόνο µε σταθερή
ανταλλαγή χηµικών ουσιών. Και δεύτερον, στο ότι ο νευρώνας έχει τεράστια
επιφάνεια σχετικά µε τον όγκο του. Η µεγάλη αυτή επιφάνεια έχει συνεχείς διαρροές
και εισροές που πρέπει να κρατώνται σε µία ευαίσθητη χηµική ισορροπία, πράγµα που
απαιτεί µεγάλα ποσά ενέργειας.

Σχήµα 3.4
Ένας νευρώνας µε τις πολλαπλές συνδέσεις του µε άλλους νευρώνες.

Ενότητα 3.3: Η συνδεσµολογία
Οι συνδέσεις µεταξύ των νευρώνων, µε τους άξονες και τους δενδρίτες,
γίνονται στις επαφές που ονοµάζονται συνάψεις. Η σύναψη έχει πολύ περίπλοκη δοµή
και επιτελεί επίσης περίπλοκες διεργασίες κατά την µετάδοση του σήµατος. Ο άξονας
όπως είδαµε συνήθως έχει πάρα πολλές διακλαδώσεις και έτσι στέλνει πολλά σήµατα
σε διαφορετικά σηµεία. Στα σηµεία που εφάντονται οι δενδρίτες δηµιουργείται µία
σύναψη. Η επαφή που δηµιουργείται περιέχει ένα κενό, το συναπτικό χάσµα, το οποίο
είναι της τάξης του 0.01 µ. Η µεµβράνη του πρώτου νευρώνα που στέλνει το σήµα
ονοµάζεται προ-συναπτική µεµβράνη, ενώ αυτή του δεύτερου νευρώνα (δέκτη)
ονοµάζεται µετα-συναπτική µεµβράνη. Στην άκρη κάθε διακλάδωσης σχηµατίζεται
ένα µικρό προεξόγκοµα, το οποίο εκρέει χηµικούς µεταβιβαστές, οι οποίοι διαπερνούν
το συναπτικό χάσµα και έτσι φθάνουν στον άλλο νευρώνα. Στο σχήµα 3.5 φαίνεται σε
µεγένθυνση η δοµή της σύναψης. Τα συναπτικά κυστίδια (synaptic vesicles) που
βρίσκονται στην άκρη του άξονα ελευθερώνουν τους νευροµεταβιβαστές. Οι
νευροµεταβιβαστές διαπερνούν το συναπτικό χάσµα και έτσι φθάνουν στον δενδρίτη
του άλλου νευρώνα. Οι νευροβιβαστές είναι περίπλοκα µόρια, πάνω από πενήντα
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διαφορετικά είδη, τα οποία συµµετέχουν στις χηµικές αντιδράσεις που λαµβάνουν
χώρα µέσα στο κύτταρο. Μερικοί νευροµεταβιβαστές είναι πολύ γνωστοί, όπως είναι
η ντοπαµίνη (η έλλειψη της οποίας προκαλεί την ασθένεια Parkinson), η σεροτονίνη, η
ακετυλοχολίνη (που σχετίζονται µε την µνήµη και µάθηση, και η έλλειψη των οποίων
προκαλεί την ασθένεια Alzheimer), και άλλοι. Μερικοί νευροµεταβιβαστές είναι
διεγερτικοί, ενώ άλλοι είναι ανασταλτικοί. Π.χ. η γλουταµίνη και η ασπαρτίνη είναι
διεγερτικοί,

ενώ

η

γλυκίνη

είναι

ανασταλτικός

νευροµεταβιβαστής.

Οταν

ελευθερώνονται οι µεταβιβαστές από ένα νευρώνα και φθάνουν σε έναν άλλο µέσω
της σύναψης τότε επηρεάζεται η µεµβράνη του αποδέκτη-νευρώνα και αλλάζει η
κατάσταση του ως προς το σήµα που θα στείλει ακολούθως αυτός ο νευρώνας.
Βλέπουµε λοιπόν ότι στην σύναψη η αιτία της αλλαγής του δυναµικού στην µετασυναπτική µεµβράνη είναι χηµικής και όχι ηλεκτρικής µορφής. Πειραµατικά
µπορούµε εύκολα να µετρήσουµε ένα ηλεκτρικό σήµα που µεταδίδεται σε ένα
νευρώνα κάνοντας µιά επαφή µε ένα µικροηλεκτρόδιο και έτσι η µετάδοση των
σηµάτων είναι κάτι που µετριέται µε µεγάλη ακρίβεια.
Συναπτικά
κυστίδια

Νευροµεταβιβαστές

Προ-συναπτική
Μεµβράνη

∆έκτες

Μετα-συναπτική
Μεµβράνη
Συναπτικό
χάσµα

Σχήµα 3.5
Λεπτοµέρεια µιας σύναψης

Ενότητα 3.4: Η λειτουργία
Κάθε νευρώνας έχει δύο δυνατές καταστάσεις στις οποίες µπορεί να βρίσκεται:
τις ονοµάζουµε ενεργό και µη-ενεργό κατάσταση. Όταν ο νευρώνας είναι ενεργός
λέγουµε ότι πυροδοτεί, ενώ όταν είναι µη-ενεργός λέγουµε ότι είναι αδρανής.
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Ενδιάµεσες καταστάσεις δεν υπάρχουν. Κατά κάποιο τρόπο βλέπουµε ότι ο νευρώνας
είναι δυαδικό (binary) στοιχείο, και µοιάζει στο σηµείο αυτό µε τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές. Όταν ο νευρώνας πυροδοτεί, παράγει ένα ηλεκτρικό σήµα (παλµό), το
οποίο κάθε φορά έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, όπως φαίνεται στο σχήµα 3.6.
Mπορούµε να βάλουµε ένα πολύ λεπτό µικροηλεκτρόδιο κοντά σε ένα νευρώνα, και
να καταγράψουµε το ηλεκτρικό ρεύµα που διατρέχει κατά µήκος του άξονα του
νευρώνα αυτού. Βρίσκουµε ότι έχει διάρκεια της τάξης του msec και ένταση της τάξης
µερικών mvolt. Το σήµα αυτό ταξιδεύει µέσα στο νευρωνικό δίκτυο από νευρώνα σε
νευρώνα χωρίς να ελαττωθεί καθόλου. Ο µέγιστος ρυθµός παραγωγής των παλµών
είναι περίπου 1000 παλµοί ανά sec.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργούνται τα ηλεκτρικά
σήµατα, που έχει ως εξής: στην µεµβράνη του κυττάρου του νευρώνα δηµιουργείται
µια διαφορά δυναµικού µεταξύ της εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας, όπως
ακριβώς και σε ένα πυκνωτή. Συνήθως το αρνητικό δυναµικό δηµιουργείται στην
εσωτερική επιφάνεια. Αυτό γίνεται εξ αιτίας της παρουσίας µορίων πρωτεινών µε
αρνητικό φορτίο και τα οποία δεν µπορούν να περάσουν την µεµβράνη και να βγουν
έξω από το κύτταρο. Οταν το κύτταρο είναι σε ισορροπία, χωρίς να µεταδίδεται σήµα,
τότε το “δυναµικό ηρεµίας” είναι περίπου -70 m volt. Το δυναµικό αυτό είναι σχετικά
πολύ µεγάλο, καθ’ ότι το πάχος της µεµβράνης είναι µόλις 1 µικρό (µ). Η µεµβράνη
έχει πολύ µικρές τρύπες σε όλο το µήκος της που επιτρέπει άτοµα και ιόντα να την
διαπερνούν. Τα πιό σηµαντικά είναι τα ιόντα του νατρίου, χλωρίου, καλίου, ασβεστίου
(Na+, Cl-, K+, Ca++). Kάθε ένα έχει τα δικά του κανάλια, µέσα από τα οποία
διαπερνούν την µεµβράνη. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι τα κανάλια αυτά έχουν πύλες
(πόρτες) οι οποίες ανοίγουν και κλείνουν, έτσι ώστε να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν
την ροή των ιόντων δια µέσω της µεµβράνης. Η µεµβράνη του κυττάρου έχει κάποια
µόρια που είναι ειδικές πρωτείνες, που δρουν ως “αντλία” και µεταφέρουν τα ιόντα
δια µέσω της µεµβράνης. Αναγκάζουν τα ιόντα να κινούνται αντίθετα από την φυσική
συγκέντρωση ισορροπίας, πράγµα που για να το κάνουν ξοδεύουν ενέργεια, και για
αυτό το λόγο οι νευρώνες χρειάζονται µεγάλα ποσά ενέργειας. Η συγκέντρωση των
ιόντων αυτών και ακολούθως η φυσική τους κίνηση κατά µήκος του κυττάρου
δηµιουργεί ένα ηλεκτρικό ρεύµα το οποίο αποτελεί το ηλεκτρικό σήµα που
µεταδίδεται στο κύτταρο. Ο µηχανισµός αυτός των καναλιών στην µεµβράνη
εξηγήθηκε πρώτα από τους Hodgkin και Huxley το 1952 [4].
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Σχήµα 3.6
Το δυναµικό δράσης ενός νευρώνα όπως εµφανίζεται σε έναν παλµογράφο κατόπιν
κατάλληλου ερεθισµού µε τη βοήθεια µικροηλεκτροδίων.

Οπως βλέπουµε στο σχήµα 3.6 (απότοµη άνοδος και απότοµη κάθοδος) το
δυναµικό της µεµβράνης δηµιουργεί µία πραγµατική εκκένωση. Το εσωτερικό του
νευρώνα µπορεί να γίνει στιγµιαία ακόµα και θετικά φορτισµένο, ως προς το υπόλοιπο
κύτταρο. Σταδιακά όµως επιστρέφει στην κανονική του κατάσταση, στο δυναµικό
ηρεµίας. Είναι ιδιαίτερα αξιοσηµείωτο ότι κατά την διάρκεια τηw αποκατάστασης
είναι αδύνατο ο νευρώνας να δεχθεί άλλη διέγερση, έστω και αν πολλαπλά σήµατα
καταφθάσουν ταυτόχρονα και προσπαθήσουν να τον διεγείρουν. Η περίοδος κατά την
οποία ισχύει αυτό λέγεται περίοδος µεταστροφής (refractory period).
Όλα τα σήµατα που καταφθάνουν σε ένα νευρώνα σε µια δεδοµένη στιγµή
αθροίζονται. Αυτό σηµαίνει ότι αθροίζονται τα ηλεκτρικά δυναµικά τους. Αν το
άθροισµα των σηµάτων φθάσει ή ξεπεράσει µια δεδοµένη τιµή, (κατώφλι) τότε
θεωρείται ότι ο νευρώνας βρίσκεται σε διεγερµένη κατάσταση και πυροδοτεί. Αυτό
έχει ως αποτέλεσµα να στείλει µέσω του άξονα ένα παλµό. Αν το άθροισµα όµως είναι
µικρότερο από την δεδοµένη αυτή τιµή, τότε δεν συµβαίνει τίποτα. Ο νευρώνας
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παραµένει αδρανής. Το δυναµικό αυτό που είναι µικρότερο από το κατώφλι, χάνεται.
Η τιµή του κατωφλίου ονοµάζεται θ. Το εισερχόµενο σήµα µπορεί να είναι διεγερτικό
ή ανασταλτικό. ΄Οταν το εισερχόµενο σήµα είναι διεγερτικό αυτό σηµαίνει ότι το
σήµα αυτό είναι θετικό και κάνει το δυναµικό του νευρώνα να πλησιάσει κοντά στο θ.
Αν είναι ανασταλτικό τότε συµβαίνει το αντίθετο, δηλ. το σήµα είναι αρνητικό και
κάνει το δυναµικό να αποµακρύνεται από το θ. Το τελικό αποτέλεσµα εξαρτάται από
την συνάρτηση του κατωφλίου, η οποία συνήθως είναι η συνάρτηση Heaviside, όπως
φαίνεται στο σχήµα 3.7. Αν το σήµα είναι ίσο ή ξεπερνά το κατώφλι δυναµικού, τότε ο
νευρώνας διεγείρεται, και είναι έτοιµος να στείλει έναν παλµό που έχει πάντοτε το ίδιο
µέγεθος. Αµέσως µετά τον παλµό, ο νευρώνας επανέρχεται στην αρχική του
κατάσταση. Αν οι συνθήκες το επιτρέψουν µπορεί αργότερα να ενεργοποιηθεί πάλι.
Το σήµα όµως που µεταδόθηκε συνεχίζει την ίδια διαδικασία σε άλλους νευρώνες του
δικτύου χωρίς να ελαττωθεί καθόλου. Mεταδίδεται πάντα προς µία κατεύθυνση, η
οποία είναι να αποµακρύνεται από το σώµα του κυττάρου.

Σχήµα 3.7
Η συνάρτηση κατωφλίου Heaviside

Ενότητα 3.5: Σύγκριση µε τεχνητά νευρωνικά δίκτυα.
Είδαµε ότι οι αριθµοί των µονάδων των νευρώνων και οι συνδέσεις τους είναι
πράγµατι πολύ µεγάλοι. Ως τάξη µεγέθους είναι πολύ µεγαλύτεροι από τους αριθµούς
µονάδων που µπορεί να χειριστεί εύκολα σήµερα ένας υπολογιστής και µάλλον
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πλησιάζει το ανάλογο των ατόµων/µορίων στην ύλη (αριθµός του Avogadro). Είναι
µάλλον λογικό να είναι έτσι τα πράγµατα, αν πάρουµε υπ' όψιν µας την
πολυπλοκότητα του ανθρώπινου νου και όλες τις διεργασίες που επιτελεί. Τα τεχνητά
νευρωνικά δίκτυα (ΤΝ∆) οπωσδήποτε υπολείπονται κατά πολύ στο σηµείο αυτό, και
δεν µπορούν να κάνουν πράγµατα που ο εγκέφαλος ακόµα και ενός παιδιού επιτελεί
µε µεγάλη ευκολία. Ενα ΤΝ∆ µπορεί να έχει µερικές εκατοντάδες ή χιλιάδες
νευρώνες, αλλά όχι την τάξη µεγέθους που έχει ο εγκέφαλος.
Επιπλέον υπάρχουν πολλές άλλες διαφορές, όπως στο ότι οι συνάψεις είναι
πολύ περίπλοκες στα βιολογικά, ενώ πολύ απλές στα ΤΝ∆. Η συνδεσµολογία (ο
τρόπος και αριθµός συνδέσεων) είναι επίσης πολύ πιο περίπλοκη στα βιολογικά
νευρωνικά δίκτυα. Η διαφορά τους αυτή στις συνάψεις είναι µάλλον η πιο σηµαντική
διαφορά στα δύο αυτά είδη. Η ταχύτητα όµως στους υπολογιστές είναι χιλιάδες φορές
µεγαλύτερη από την ταχύτητα διάδοσης του σήµατος στα βιολογικά νευρωνικά
δίκτυα. Παρ' όλ' αυτά, η διαφορά στην ταχύτητα δεν επαρκεί για να καλύψει την
διαφορά στην πολυπλοκότητα. Στο σχήµα 3.8 βλέπουµε διάφορους οργανισµούς,
σχετικά µε τον ολικό αριθµό των συνδέσεων (συνάψεων) των νευρώνων (άξονας χ),
ως προς την ταχύτητα µε την οποία οι συνάψεις αυτές µπορούν να αλλάξουν [5]. Τα
τεχνητά νευρωνικά δίκτυα (ΤΝ∆) έχουν µόλις ξεπεράσει το σκουλήκι, προσπαθούν να
φτάσουν τη µύγα, αλλά υπολείπονται κατά πολύ του ανθρώπινου εγκέφαλου. Ενώ ο
ανθρώπινος εγκέφαλος µαθαίνει, καταλαβαίνει πολύ γρήγορα, η µάθηση στο ΤΝ∆
παίρνει πολύ χρόνο, ακόµα και στον πιο γρήγορο υπολογιστή. Τέλος, ο εγκέφαλος
µπορεί να κάνει σύγχρονη ή ασύγχρονη ενηµέρωση των µονάδων του (δηλ. σε συνεχή
χρόνο), ενώ το ΤΝ∆ κάνει µόνον σύγχρονη ενηµέρωση, δηλ. σε διακριτό χρόνο.
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Σχήµα 3.8

Σύνοψη: Ο ανθρώπινος οργανισµός αποτελείται από πολλά συστήµατα και
υποσυστήµατα, αν και συχνά στην καθοµιλουµένη το αναφέρουµε ως ένα όργανο.
Περιέχει ένα πολύ µεγάλο αριθµό νευρώνων, πολλών διαφορετικών τύπων, οι οποίοι
έχουν πολύ περίπλοκη συνδεσµολογία και απαρτίζουν πολλά νευρωνικά δίκτυα. Τα
δίκτυα µεταφέρουν ηλεκτρικά σήµατα σε ολόκληρο το Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα, τα
οποία και ελέγχουν κάθε λειτουργία του. Τα σήµατα αυτά δηµιουργούνται µε την
απότοµη αλλαγή του δυναµικού δράσης εξ αιτίας της µεταβολής των συγκεντρώσεων
των ιόντων κυρίως του νατρίου και ασβεστίου στο εσωτερικό και εξωτερικό του
κυττάρου του νευρώνα. Στο σηµερινό επίπεδο γνώσεων, γνωρίζουµε και εξηγούµε
ικανοποιητικά τόσο την ανατοµική δοµή των κυττάρων αυτών, όσο και τον µηχανικό
τρόπο λειτουργία τους. Στο σηµείο όµως που η επιστήµη ακόµη και σήµερα έχει πολύ
µικρή πρόοδο, είναι στο πώς αυτές οι πρωτογενείς λειτουργίες µετατρέπονται σε
αφηρηµένες έννοιες που κατανοούν όλοι οι ζώντες οργανισµοί. Οπωσδήποτε όµως, οι
ιδέες από τη δοµή και λειτουργία των νευρωνικών δικτύων των ζώντων οργανισµών
χρησιµοποιούνται άµεσα για την κατασκευή υπολογιστικών νευρωνικών δικτύων που
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µπορούν να επιτελούν ένα πλήθος από διεργασίες και να λύνουν ικανοποιητικά πολλά
προβλήµατα.

Βιβλιογραφία
1. D. Purves, G. J. Augustine, D. Fitzpatrick, L. C. Katz, A. S. Lamantia, J. O.
McNamara, Neuroscience, Sinauer Associates, Sutherland, Mass (1997).
2. G. Adelman and B. H. Smith, Elsevier’s Encyclopedia of Neuroscience, Elsevier,
Amsterdam (1997).
3. W. Penfield and T. Rusmussen, The cerebral cortex of man, McMillan, NY (1955).
4. A. L. Hodgkin and A. F. Huxley, A quantitative description of membrane current
and its applications to conduction and excitation in nerve, J. Physiology
(London),117,500(1952).
5. DAPRA Neural Network Study, AFCEA International Press, October 1987February 1988 (1988).

15

