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Νεπξνβηνινγηθνί Μεραληζκνί πνπ πλεηζθέξνπλ ζηνλ Πόλν ηεο πνλδπιηθήο 
ηήιεο 

Δελ ππάξρεη κόλν έλαο παζνθπζηνινγηθόο κεραληζκόο γηα ηνλ ζπνλδπιηθό πόλν. 
 

Έρεη θαλεί εκπεηξηθά πσο φινη νη παξαθάησ κεραληζκνί έρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εκπεηξία ηνπ 
ζπνλδπιηθνχ πφλνπ θαη έρνπλ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, φπσο ε έληαζε ηνπ, ε 
δηάξθεηα ή ε ζρεηηδφκελε κε απηφλ αλαπεξία. Βέβαηα, δελ έρεη πξνζδηνξηζηεί αθφκα επαθξηβψο ηη 
πξνθαιεί ηνλ ζπνλδπιηθφ πφλν ζην πεξίπνπ ην 85-95% ησλ πεξηπηψζεσλ θαη ραξαθηεξίδνληαη σο κε 
κεραληθνί. Δίλαη πηζαλφλ φηη πνιινί απφ απηνχο ηνπο κεραληζκνχο αιιειεπηδξνχλ ή 
αιιειεπηθαιχπηνληαη θαη ζπλδπάδνληαη κε γελεηηθνχο, πεξηγελεηηθνχο, αηνκηθνχο παξάγνληεο φπσο θαη 
παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ηειηθά θαηαιήγνπλ ζηνλ ρξφλην ζπνλδπιηθφ 
πφλν.  Οη αθξηβείο κεραληζκνί θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο πηζαλφλ λα δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηα άηνκα, 
ζπλεπψο ε πεξαηηέξσ έξεπλα είλαη αλαγθαία θαη ζηφρνο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ε αλαγλψξηζε θαη ε 
ζεξαπεία ησλ εμαηνκηθεπκέλσλ απηψλ κεραληζκψλ. Απηφ ην θπιιάδην ζπλνςίδεη επηγξακκαηηθά 
κεξηθνχο πεξηθεξηθνχο θαη θπξίσο θεληξηθνχο λεπξνβηνινγηθνχο κεραληζκνχο, νη νπνίνη ίζσο πξνθαινχλ 
ηελ αχμεζε ηνπ ζπνλδπιηθνχ πφλνπ. Σπγθεθξηκέλεο αηηίεο γηα ηνλ ζπνλδπιηθφ πφλν , φπσο ηα 
θαηάγκαηα, νη κνιχλζεηο, νη απηνάλνζεο δηαηαξαρέο θαη ε ζπκπίεζε λεπξηθήο ξίδαο, δελ αλαθέξνληαη, 
θαζψο ε παζνθπζηνινγία θαη ε ζεξαπεία ηνπο είλαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηέο.  

Σα άηνκα κε πόλν ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε εκθαλίδνπλ αιιαγέο ζην πεξηθεξηθό λεπξηθό ζύζηεκα.  

1. Η θιεγκνλή, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη νη αιιαγέο ζηελ παξέκβαζε ησλ ζπνλδπιηθψλ δνκψλ έρεη 
κειεηεζεί ζε αλζξψπνπο θαη ζε δψα κε ζπνλδπιηθφ πφλν.  

Αθφκα θαη αλ δελ ππάξρεη ζπκπίεζε λεπξηθήο ξίδαο κεηά απφ εθθχιηζε ηνπ δίζθνπ (κηα 

ζπγθεθξηκέλε αηηία γηα ηνλ ζπνλδπιηθφ πφλν ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο), αιιαγέο κπνξνχλ λα 

πξνθχςνπλ ζην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα, νη νπνίεο πξνθαινχλ ηελ αλάπηπμε ζπνλδπιηθνχ 

πφλνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη έξεπλεο δείρλνπλ  παξνπζία θιεγκνλήο αλάκεζα ζε κπνζθειεηηθέο δνκέο, 

απφ δείγκαηα νξνχ θαη ηζηνχ ζε άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν [6, 12, 14]. Δπηπξνζζέησο, ζε κειέηεο 

πνπ έγηλαλ ζε δψα, θάλεθε φηη ε ζπκπίεζε θαη ε εθθχιηζε ηνπ δίζθνπ ζρεηίδεηαη κε αχμεζε ησλ 

θιεγκνλσδψλ δηεξγαζηψλ, απμάλνληαο ηελ αηζζεηηθφηεηα ηνπ δίζθνπ  θαη πξνθχπηνπλ πιαζηηθέο 

αιιαγέο, ηφζν ζηνπο πεξηθεξηθνχο φζν θαη ζηνπο θεληξηθνχο ζπνλδπιηθνχο λεπξψλεο [22, 23]. Απηέο 

νη αιιαγέο θαηαδεηθλχνπλ έλα βηνινγηθφ κεραληζκφ αχμεζεο ηνπ πφλνπ κε εθθχιηζε ηνπ 

κεζνζπνλδπιίνπ δίζθνπ.  

Σα άηνκα κε πόλν ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε εκθαλίδνπλ αιιαγέο ζηελ επαηζζεζία ζε έλα επώδπλν 

εξέζηζκα. 
 

2. Η επαηζζεζία ζε έλα επψδπλν εξέζηζκα, εηδηθά ζηελ πίεζε, κπνξεί λα θπκαίλεηαη ζηα άηνκα κε 

νζθπαιγία, αιιά δελ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε κειινληηθνχ πφλνπ ή αλαπεξίαο.  

Η επαηζζεζία ζε επψδπλν εξέζηζκα πίεζεο έρεη κειεηεζεί εθηελψο ζε πιεζπζκνχο κε πφλν ζηελ 

ζπνλδπιηθή ζηήιε. Απφ εθεί έρεη πξνηαζεί φηη αλ ε αληαλάθιαζε θαηαλέκεηαη ηνπηθά πξνθαιείηαη 
πεξηθεξηθή επαηζζεηνπνίεζε, αιιά κπνξεί λα ππνδεηθλχεη γεληθεπκέλε θεληξηθή επαηζζεηνπνίεζε φηαλ 

θαηαλέκεηαη ζε απφκαθξεο πεξηνρέο [3]. Σηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ηα θαηψθιηα ηνπ πφλνπ 
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πίεζεο είλαη θαηψηεξα ζηα άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν, ζπγθξηηηθά κε ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ πφλν [7], 

ζπκπεξαίλνληαο φηη ηα άηνκα απηά εκθαλίδνπλ ππεξεπαηζζεζία ζηελ πίεζε. Αθφκα, ππάξρνπλ ζηνηρεία 
πνπ δείρλνπλ φηη νη αζζελείο κε ζνβαξφ ή αληαλαθιψκελν πφλν εκθαλίδνπλ επίζεο δηάρπηε 
ππεξεπαηζζεζία [7]. Αξθεηέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ππεξαιγεζία εμαξηάηαη απφ ηελ έληαζε ηνπ 
πφλνπ θαη επηζηξέθεη ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα φηαλ ν πφλνο θχγεη (αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν πφλνο ζα 
θχγεη ιφγσ θάπνηαο ζεξαπείαο ή ιφγσ ηεο θπζηθήο ηζηνξίαο) [7, 19, 20, 26, 31]. Δπίζεο, δελ ππάξρεη 
θαλέλαο πξνγλσζηηθφο δείθηεο γηα απηά ηα θαηψθιηα [16, 18, 25]. Λακβάλνληαο απηά ππ’ φςηλ, ε ηνπηθή 
θαη δηάρπηε ππεξεπαηζζεζία ζηελ πίεζε ή ζηνλ παικφ κπνξεί λα κελ είλαη αξθεηή ψζηε λα πξνβιέςεη 
ηελ κειινληηθή πξφγλσζε, αιιά κπνξεί λα είλαη έλα εξγαιείν πνπ ζα επηβεβαηψζεη ή θαη ζα θαηαγξάςεη 
ηηο αιιαγέο ηνπ πφλνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ.  

3. Τα άηνκα κε νζθπτθφ πφλν ζπρλά παξνπζηάδνπλ κεραληζκνχο δηεπθφιπλζεο ηνπ πφλνπ 
(βιαβνδεθηηθνχο), αιιά απηφ κπνξεί λα είλαη ην απνηέιεζκα ηεο βιαβνδεθηηθφηεηαο. 

Πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο κεηά απφ ηελ κειέηε ηεο αχμεζεο ηνπ πφλνπ ή ησλ αληαλαθιαζηηθψλ ζε 
επψδπλα εξεζίζκαηα κεηά απφ επαλαιακβαλφκελε επηβιαβή δηέγεξζε,  έρνπλ πνζνηηθνπνηήζεη ηελ 
ρξνληθή άζξνηζε κε άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν. Απηφ ην κέηξν ζπλήζσο απμάλεηαη ζηα άηνκα κε 
νζθπτθφ πφλν θαη δείρλεη κηα κηθξή ζρέζε αλαθνξηθά κε ηελ ζνβαξφηεηα ηνπ πφλνπ [7, 21]. Σηελ 
πξαγκαηηθφηεηα, δεδνκέλνπ φηη απηφ είλαη έλα ζρεηηθά νκνηνγελέο εχξεκα, νξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ 
πξνηείλεη αληαλαθιαζηηθνχο κεραληζκνχο δηεπθφιπλζεο, έηζη ψζηε λα είλαη έλα πηζαλφ δηαθξηηηθφ 
εξγαιείν γηα ηα άηνκα κε νζθπτθφ πφλν. Παξφια απηά, ε λεφηεξε έξεπλα πξνηείλεη φηη ε αχμεζε ηεο  
δηεπθφιπλζεο κπνξεί λα επηιπζεί θαζψο ν πφλνο κεηψλεηαη, αιιά απηφ κπνξεί απιά λα αληηθαηνπηξίδεη 
ηελ ζπλερηδφκελε βιαβνδεθηηθφηεηα, ε νπνία ζπλάδεη κε ηηο αξρηθέο ζεσξεηηθέο βάζεηο  [15].  

4. Τα άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν εκθαλίδνπλ κεησκέλα ελδνγελή αλαζηαιηηθά κέηξα (κεραληζκνί 
θαηά ησλ αληη-βιαβνδεθηηθψλ κεραληζκψλ).  

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ζπλερφκελε ξχζκηζε ηνπ πφλνπ, έλα ηεζη πνπ εμεηάδεη ην 
πφζν θαιά ηα άηνκα αλαζηέιινπλ ηελ εκπεηξία ελφο επψδπλνπ εξεζίζκαηνο, θαηά ηελ δηάξθεηα ελφο 
άιινπ επψδπλνπ εξεζίζκαηνο, έηζη ψζηε λα ζπγθξίλνπλ ην ελδνγελέο θαηηφλ ζχζηεκα αλαιγεζίαο 
αλάκεζα ζε άηνκα κε θαη ρσξίο πφλν ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε.  Απηέο νη έξεπλεο, φηαλ έγηλε κεηα-

αλάιπζε, θαηέδεημαλ φηη ηα άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν εκθάληζαλ βιάβεο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο 
ππφινηπνπο, γεγνλφο ην νπνίν ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε δηάξθεηα θαη ζνβαξφηεηα ηνπ νζθπτθνχ πφλνπ [7, 

21]. Οη έξεπλεο κε  δπλακηθή καγλεηηθή ηνκνγξαθία (fMRI) επίζεο δείρλνπλ κεησκέλε ζπλδεζηκφηεηα 
κεηαμχ ησλ πξνκεησπηαίσλ πεξηνρψλ θαη ηεο πεξηυδξαγσγνχ θαηάο νπζίαο [38] – κηα πεξηνρή πνπ 
εκπιέθεηαη ζηελ ελζσκάησζε θινητθψλ επηδξάζεσλ ζε θαηηνχζεο επηβιαβείο ηξνπνπνηεηηθέο νδνχο. 

Απηφ έρεη εξκελεπηεί σο ε κεησκέλε ηθαλφηεηα λα ελεξγνπνηεζεί ην θαηηφλ ζχζηεκα αλαιγεζίαο.  Γελ 
είλαη αθφκα μεθάζαξν γηα ην αλ απηέο νη βιάβεο ζην θαηηφλ ζχζηεκα αλαιγεζίαο απμάλνληαη κε ην 
ζπλερηδφκελν πφλν, φπσο έρεη παξαηεξεζεί κεηά απφ βιάβε ζε  λεχξα, ηφζν ζε αλζξψπνπο, φζν θαη ζε 

δψα [5, 9], ή αλ  απηέο πξνδηαζέηνπλ/ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πφλνπ. Μεξηθά πξνθαηαξθηηθά 
ζηνηρεία δείρλνπλ φηη ε ελδνγελήο αλαραίηηζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ έλαξμε ηδηνπαζνχο πφλνπ ζηνλ 
απρέλα [30], αιιά ρξεηάδεηαη αθφκα πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε.   

5. Έρεη βξεζεί απμεκέλε επαηζζεζία ζε θξχν εξέζηζκα ζε άηνκα κε πφλν ζηνλ απρέλα θαη κπνξεί 
λα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφγλσζε, αιιά απηή ε ζρέζε κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ςπρνινγηθνχο 
παξάγνληεο.  

Η ππεξεπαηζζεζία ζην θξχν έρεη θαηαγξαθεί ζε άηνκα κε δηαηαξαρέο πνπ ζρεηίδνληαη κε βιάβε 

Whiplash (ηξαπκαηηζκφο δίθελ καζηηγίνπ) [33], θαη ήηαλ έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 
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ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηνλ αιγφξηζκν θιηληθήο πξφβιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε πην ζνβαξψλ 
ζπκπησκάησλ [27]. Ωζηφζν, νη κειέηεο απηέο έρνπλ θαηαγξάςεη επίζεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηα 
θαηψθιηα πφλνπ ζην θξχν θαη ςπρνινγηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη ε θαηαζηξνθνινγία ηνπ πφλνπ 
ή ην ζηξεο, ηα νπνία απφ κφλα ηνπο έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε θαθή πξφγλσζε ζε άηνκα κε πφλν.    

Σα άηνκα κε πόλν ζηελ ζπνλδπιηθή ζηήιε εκθαλίδνπλ αιιαγέο ζηε δνκή, ηελ ελεξγνπνίεζε θαη ηε 
ζπλδεζηκόηεηα ηνπ θινηνύ ηνπ εγθεθάινπ.  
 

6. Σε άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν έρεη παξαηεξεζεί κεησκέλνο φγθνο θαηάο νπζίαο. 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ εληνπίζεη κεησκέλνπο φγθνπο θαηάο νπζίαο ηνπ εγθεθάινπ, κε απψιεηα θαηάο 

θπξίσο ζην ξαρηαίν πξσηνκεησπηαίν θινηφ θαη ζην ζάιακν ησλ αζζελψλ κε ρξφλην νζθπτθφ  πφλν [2, 4]. 

Σε απηέο ηηο κειέηεο, απηή ε απψιεηα ήηαλ πνιχ πην ζνβαξή ζηα άηνκα κε λεπξνπαζεηηθφ πφλν ή 

απμεκέλε αλαπεξία. Καζψο απηέο νη πεξηνρέο ζπκκεηέρνπλ ζηελ επεμεξγαζία θαη ξχζκηζε ησλ 

ζρεηηδφκελσλ κε ηνλ πφλν πιεξνθνξηψλ θη εμαηηίαο ηεο δηαθχκαλζεο ζηελ απψιεηα ηεο θαηάο νπζίαο  

πνχ εμεγείηαη απφ ηελ δηάξθεηα ηνπ πφλνπ, ζεσξείηαη φηη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο ππέξρξεζεο.  Τέηνηνπ 
ηχπνπ αιιαγέο έρεη θαλεί φηη είλαη κε αλαζηξέςηκεο [29]. Η αθξηβήο ζπζρέηηζε θαη ην αληίθηππν απηψλ 
ησλ δηαθνξψλ ζηελ θαηά νπζία ηνπ θινηνχ δελ έρεη αθφκα δηεπθξηληζηεί.  

7. Τα άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν εκθαλίδνπλ αιιαγέο ζηελ αλαπαξάζηαζε ησλ κπψλ ηνπ θνξκνχ, 

ζην θινηφ ηνπ εγθεθάινπ.  

Έξεπλεο έρνπλ δείμεη ην ιεγφκελν «κνπηδνχξσκα» ζην ράξηε ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ ζε άηνκα κε 
ζπνλδπιηθφ πφλν ζπγθξηηηθά κε άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ πφλν [8, 28], ην νπνίν δείρλεη κηα ζπζρέηηζε 
κε ηελ έληαζε ηνπ πφλνπ [28]. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ εμεηάδεηαη ε κπτθή ελεξγνπνίεζε σο απφθξηζε  
ζηελ καγλεηηθή δηέγεξζε ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ, ππάξρνπλ ζαθψο ιηγφηεξν θαζνξηζκέλεο πεξηνρέο  πνπ 
παξάγνπλ απνθξίζεηο ζε θάζε έλα απφ ηνπο κπο ή ζηελ αλαπαξαγσγή ζπγθεθξηκέλσλ θηλεηηθψλ 
πξνηχπσλ. Απηφ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αιιαγή ζηελ ζηάζε απηψλ ησλ αηφκσλ [35], φπνπ ε 
ελαιιαγή ησλ θηλήζεσλ είλαη κεησκέλε, θαζψο απνθεχγνπλ λα πξνθαιέζνπλ ηνλ πφλν. Μηα κεγάιε 
έξεπλα, ε νπνία βξίζθεηαη αθφκα ζε εμέιημε, εμεηάδεη ην αλ απηφ ην «κνπηδνχξσκα», αλάκεζα ζε 
άιινπο παξάγνληεο, ζρεηίδεηαη κε ηελ εμέιημε ηνπ πφλνπ [11], αιιά αθφκα ηα απνηειέζκαηα δελ έρνπλ 
νξηζηηθνπνηεζεί.  

8. Τα άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν κπνξνχλ λα εκθαλίζνπλ αιινησκέλεο θινηψδεηο νκνηνζηαηηθέο 
απνθξίζεηο. 

Όηαλ ππάξμνπλ δχν ζπλερφκελα εξεζίζκαηα ελεξγνπνίεζεο ηνπ εγθεθάινπ κε ζθνπφ λα αλαραηηηζηεί ν 
εξεζηζκφο ηνπ θινηνχ, ζηα πγηή άηνκα ρσξίο πφλν αλαπηχζζεηαη ζπλήζσο κηα νκνηνζηαηηθή απφθξηζε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη κηα δηεγεξηηθή απφθξηζε ζα παξαηεξεζεί κεηά ην δεχηεξν εξέζηζκα, ην νπνίν ζα 
κεηαθξαζηεί σο νκνηνζηαηηθφο κεραληζκφο γηα ηε δηαηήξεζεο ηεο δηέγεξζεο εληφο ησλ θπζηνινγηθψλ 
νξίσλ.  Παξφια απηά ζηνπο αζζελείο κε νζθπτθφ πφλν, ε πεηξακαηηθή έξεπλα δείρλεη φηη απηφο ν 
κεραληζκφο κπνξεί λα είλαη κεησκέλνο, ζπκβάιινληαο ελδερνκέλσο ζηελ κεησκέλε πιαζηηθφηεηα θαη 
ζηελ επηκνλή ηνπ πφλνπ  [34].  

9. Η ζχλδεζε κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηνπ εγθεθάινπ κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή ζηα άηνκα κε 
ζπνλδπιηθφ πφλν.  

Έλαο νινέλα θαη απμαλφκελνο αξηζκφο κειεηψλ δείρλεη φηη ε ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζε 
ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ ησλ αηφκσλ κε νζθπτθφ πφλν, δηαθέξεη απφ ηα άηνκα ηα νπνία 
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δελ έρνπλ πφλν. Δπηπιένλ, απηά ηα παηέληα ζχλδεζεο κνηάδνπλ λα αιιάδνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 
κεηάβαζεο απφ ηνλ νμχ ζην ρξφλην πφλν, δειαδή απφ αηζζεηήξηα - δηαθξηηηθά δίθηπα, ζε δίθηπα πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπλαηζζεκαηηθή επεμεξγαζία [36, 37, 39]. Η επίπησζε απηψλ ησλ αιιαγψλ φκσο δελ 
έρεη αθφκα θαηαλνεζεί πιήξσο. 

10. Πνιιά ζσκαηναηζζεηηθά ειιείκκαηα κπνξεί λα είλαη επίζεο εκθαλή ζηνπο πιεζπζκνχο ησλ 
αηφκσλ κε ζπνλδπιηθφ πφλν.  

Μεξηθέο έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ε αηζζεηεξηαθή δηάθξηζε, π.ρ. δηάθξηζε δχν ζεκείσλ θαη ε 
γξαθαηζζεζία, κπνξεί λα είλαη κεησκέλε ζηα άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν ζπγθξηηηθά κε άηνκα ρσξίο [1, 

10, 13, 17], θαη έρεη ζπλδεζεί κε δνκηθέο αιιαγέο ζηνλ ζσκαηναηζζεηηθφ θινηφ [13]. Δπηπιένλ, ε εηθφλα 
ηνπ ζψκαηνο θαη ε αληίιεςε ηεο  εκθάληζεο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο πιάηεο κπνξεί επίζεο λα είλαη 
δηαηαξαγκέλε ζηα άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν, κε ηηο αιιαγέο απηέο λα δείρλνπλ θάπνηα ζρέζε ηφζν ζηελ 
αίζζεζε ηεο αθήο, φζν θαη ζηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά  [24, 32]. Απηά ηα επξήκαηα ππνδειψλνπλ 
αιιαγέο ζηελ ζσκαηναηζζεηεξηαθή επεμεξγαζία ζηα άηνκα κε ζπνλδπιηθφ πφλν, πνπ κπνξεί λα 
επεξεάδνληαη απφ παξεκβάζεηο αηζζεηεξηαθήο αλαηξνθνδφηεζεο ή επαλεθπαίδεπζεο. 

Όπωο παξνπζηάδεηαη εδώ, πνιινί δηαθνξεηηθνί λεπξνβηνινγηθνί κεραληζκνί κπνξεί λα παίδνπλ έλα 
παζνθπζηνινγηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ δηάξθεηα ηνπ ζπνλδπιηθνύ πόλνπ. Η αθξηβήο θύζε 
θαη ζπλεηζθνξά θάζε κεραληζκνύ αλάκεζα ζηα άηνκα θαη ζηηο ππννκάδεο ηωλ αηόκωλ κε 
ζπνλδπιηθό πόλν πξέπεη λα δηεξεπλεζεί πεξαηηέξω.   
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