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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Πξηλ απφ κεξηθά ρξφληα πήξα ηελ απφθαζε λα αζρνιεζψ κε ηηο 

Νεπξνεπηζηήκεο θαη λα μεθηλήζσ ην ηαμίδη κνπ ζε απηέο κε ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή 

δηαηξηβή. Όια απηά ηα ρξφληα, νη εκπεηξίεο, νη δπζθνιίεο, νη ραξέο, νη ιχπεο, νη εληάζεηο 

ήηαλ πνιιέο, φκσο ληψζσ λα απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ θνκκάηη ηεο 

δσήο κνπ θαζψο φιν απηφ ην δηάζηεκα ηελ είδα λα αιιάδεη θαη λα δηακνξθψλνκαη σο 

άλζξσπνο. Γξάθνληαο απηφλ ηνλ πξφινγν ε ζπγθίλεζε είλαη κεγάιε θαη ληψζσ ηελ 

αλάγθε λα επραξηζηήζσ φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζηάζεθαλ δίπια κνπ ζε 

απηή κνπ ηελ πξνζπάζεηα…. 

 Έλα ηδηαίηεξα κεγάιν επραξηζηψ νθείισ ζηνλ επηβιέπνληα κνπ θαη Αλαπιεξσηή 

θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Βηνινγίαο, θ.  Παλαγηψηε Γηνκπξέ, ηνλ νπνίν ζα ήζεια λα 

επραξηζηήζσ φρη κφλν γηα ηε ζπλεξγαζία πνπ είρακε φια απηά ηα ρξφληα, ηελ ζπλερή 

ηνπ θαζνδήγεζε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ζηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αιιά 

θαη γηα ηελ εζηθή ηνπ ζπκπαξάζηαζε, ηελ ζηήξημή ηνπ θαη θπξίσο ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

σο άλζξσπνο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ηε θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο 

Ιαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ καο, ηελ θ. Άληα Μεηζάθνπ  γηα ηελ αηζηνδνμία ηεο, ηηο 

νπζηαζηηθέο ππνδείμεηο θαη πξνηάζεηο ηεο θαζψο θαη γηα ηε γεληθφηεξε ζπκβνιή ηεο 

ζηελ πινπνίεζε απηήο ηεο δηαηξηβήο. Δπηπιένλ, ζα ήζεια νιφςπρα λα επραξηζηήζσ θαη 

ηνπο δχν γηαηί πέξαλ απφ ηνλ θαζνξηζηηθφ ηνπο ξφιν ζηελ  εξεπλεηηθή κνπ πξνζπάζεηα, 

πάληνηε ήηαλ δίπια κνπ ζηηο δπζθνιίεο αιιά θαη ζηηο πην ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο δσήο 

κνπ εθηφο εξγαζηεξίνπ. 

Θα ήζεια αθφκα, λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή ηνπ Τκήκαηνο 

Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, θ. Παλαγή Γεψξγην, πξψηα απφ φια γηα 

ηελ ζπλεξγαζία ηνπ θαη ηελ παξνρή ηνπ πξψηνπ παθέηνπ πεηξακαηνδψσλ, ηα νπνία 

κάιηζηα ππήξμαλ ε αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο θαζψο θαη γηα ηε 

δηαθξηηηθφηεηα ηνπ φια απηά ηα ρξφληα.  

Δπραξηζηψ ηελ Αλαπιεξψηξηα θαζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Βηνινγίαο, θ. 

Αηθαηεξίλε Γεξκψλ, ηελ Αλαπιεξψηξηα  θαζεγήηξηα ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο, θ. Μαξηγνχια 

Μαξγαξίηε, ηελ Καζεγήηξηα ηνπ ηκήκαηνο Ιαηξηθήο θ. Φεβξσλία Αγγειάηνπ θαη ηνλ 

Αλαπιεξσηή θαζεγεηή ηνπ ηκήκαηνο Ιαηξηθήο θ. Κσλ/λν Παπαζεσδνξφπνπιν γηα ηελ 

πξνζπκία ηνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εμεηαζηηθή κνπ επηηξνπή.  

Θα ήζεια επίζεο, λα επραξηζηήζσ φια ηα κέιε ησλ εξγαζηεξίσλ Φπζηνινγίαο 

ησλ ηκεκάησλ Βηνινγίαο θαη Ιαηξηθήο γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηηο φκνξθεο 

εκπεηξίεο θαη θπξίσο ηελ θ Φξπζάλζε Γθαξηδψλε γηα ηελ ακέξηζηε βνήζεηα θαη 

ζηήξημε. Θα ήζεια φκσο ηδηαηέξσο λα επραξηζηήζσ δπν αλζξψπνπο νη νπνίνη 

ζπλέβαιαλ ν θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ζηελ πινπνηήζε απηήο ηεο δηαηξηβήο. Τε 

δηδάθηνξα Γήκεηξα Γηαλλαθνπνχινπ γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ηε «κχεζε» ζε φια 

ηα κηθξά θαη κεγάια κπζηηθά ησλ πεηξακάησλ θαζψο θαη γηα ηηο νπζηαζηηθέο ζπκβνπιέο 

ηεο. Δπραξηζηψ νιφςπρα ηε Μάξζα Τζαξνχρε, ε νπνία κε ηε ζπκβνιή ηεο βνήζεζε 

ζηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο απηήο αιιά θαη γηα ηελ αηζηνδνμία θαη ηελ εζηθή ηεο 

ζπκπαξάζηαζε.  
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Τέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ θαη ηα αδέιθηα κνπ γηα ηελ 

αγάπε ηνπο, ηελ θαηαλφεζε ηνπο θαη ηελ ακέξηζηε ζηήξημε ηνπο πνπ κνπ παξείραλ 

πάληα απιφρεξα. Τν ζχδπγν κνπ θαη δηδάθηνξα Αληψλην Κνπβέια θαη ηα δπν κνπ 

παηδηά, ηε Φηιαξέηε θαη ην κηθξφ Βαζίιε πνπ ήξζε πξφζθαηα θνληά καο γηα ηελ 

επηπρία, ηε δχλακε θαη ηελ αμία ηεο δσήο…….. 

 

Φαλαξηψηε Διέλε 
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ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ  

2‐AG                           2‐αξαρηδνλπινγιπθεξφιε 

Ach                             Αθεηπινρνιίλε 

AΔA (Anandamide)  αλαλδακίδην ή 

αξαρηδνλπιαηζαλνιακίδε 

Ca
2+

  Ηφλ αζβεζηίνπ 

cAMP  Κπθιηθή κνλνθσζθνξηθή 

αδελνζίλε 

CB1 (Cannabinoid receptor 1)  ππνδνρέαο 1 ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ 

CB2 (Cannabinoid receptor 2)  ππνδνρέαο 2 ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ 

DA (Dopamine)  Νηνπακίλε 

DAT (Dopamine transporter)  Μεηαθνξέαο ηεο ληνπακίλεο 

D1DR Τπνδνρείο ληνπακίλεο ηχπνπ1 

D2DR Τπνδνρείο ληνπακίλεο ηχπνπ2 

D2L Μεγάιε ηζνκνξθή ησλ 

ππνδνρέσλ ληνπακίλεο ηχπνπ 2 

D2S Μηθξή ηζνκνξθή ησλ 

ππνδνρέσλ ληνπακίλεο ηχπνπ 2 

DOPAC (dihydroxyphenylacetic acid)  δηπδξνμπθαηλπινμετθφ νμχ 

EDTA  Αηζπιελν‐δηακηλν‐ηεηξανμηθφ 

νμχ 

FAAH  Τδξνιάζε ηνπ ακηδίνπ ησλ 

ιηπαξψλ νμέσλ 

GABA  γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ 

GLU  Γινπηακηληθφ νμχ 

GPi (internal Globus Pallidus)  έζσ κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξαο 

GPe (external Globus Pallidus)  έμσ κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξαο 

NAc (Nucleus accumbens)  επηθιηλήο ππξήλαο 

PFC (Prefrontal cortex)  πξνκεησπηαίνο θινηφο 

PKA (Protein kinase A)  πξσηετληθή θηλάζε A 

SN (Substantia nigra)  κέιαηλα νπζία 

SNpc (Substantia nigra pars compacta)  ζπκπαγή κνίξα ηεο κέιαηλαο 

νπζίαο 

SNr (Substantia nigra pars reticulate) δηθηπσηή κνίξα ηεο κέιαηλαο 

νπζίαο 

TH (Tyrosine hydroxylase)  Τδξνμπιάζε ηεο ηπξνζίλεο 
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VTA (Ventral tegmental area)  θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν 

ΑNOVA (Analysis Of Variance)  αλάιπζε κεηαβιεηφηεηαο 

Γ
8‐THC  Γ

8‐ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε 

Γ
9‐THC  Γ

9‐ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε 

MSNs (Medium Spiny Neurons) Μεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζσηνί 

λεπξψλεο 
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Σν ελδνγελέο ζχζηεκα ησλ θαλλαβηλνεηδψλ αιιειεπηδξά ζε κεγάιν βαζκφ κε ηα 

λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ θαη θαίλεηαη λα εκπιέθεηαη ζε 

δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ξχζκηζεο ηνπ θπθιψκαηνο ησλ 

βαζηθψλ γαγγιίσλ θαζψο θαη ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Με ηελ παξνχζα εξγαζία 

κειεηήζακε ηελ επίδξαζε ηεο νμείαο θαη ρξφληαο επίδξαζεο ηνπ κε εθιεθηηθνχ 

αγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, WIN55,212-2, ζηελ εηδηθή 

δέζκεπζε θαζψο θαη ζηα επίπεδα mRNA ησλ ππνδνρέσλ θαη κεηαθνξέα ηεο 

ληνπακίλεο θαζψο θαη ησλ GABAA ππνδνρέσλ ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ (PFC), ην 

ξαβδσηφ, ηνλ επηθιηλή ππξήλα (NΑc), ηε κέιαηλα νπζία (SN) θαη ην θνηιηαθφ 

θαιππηξηθφ πεδίν (VTA).  

 Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηήζακε ηξηα κνληέια ρνξήγεζεο ηνπ 

θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή. ην πξψην κνληέιν, νη επίκπεο δέρζεθαλ 

ελδνπεξηηνλατθή έλεζε ηνπ WIN55,212-2 (0, 0,1, 0,3, ή 1 mg/kg) γηα 20 ζπλερφκελεο 

εκέξεο, νπφηε θαη ηα πεηξακαηφδσα ζπζηάζηεθαλ, απνκνλψζεθαλ νη εγθέθαινη θαη 

πξνεηνηκάζηεθαλ γηα ηα πεηξάκαηα ηεο in vitro απηνξαδηνγξαθίαο θαη in situ 

πβξηδνπνίεζεο γηα ηνπο αλσηέξσ ληνπακηλεξγηθνχο θαη GABAεξγηθνχο δείθηεο. Σα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ηνπ αγσληζηή πξνθάιεζε 

κεησκέλα επίπεδα mRNA ησλ D2 απηνυπνδνρέσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο SN θαη ηνπ VTA 

θαη απμεκέλα επίπεδα εηδηθήο δέζκεπζεο θαη mRNA γηα ηνπο D1 ππνδνρείο ζηνλ 

NAc. Δπηπιένλ, ζηελ πεξηνρή ηεο SN παξαηεξήζεθαλ κεησκέλα επίπεδα εηδηθήο 

δέζκεπζεο θαη mRNA γηα ηνλ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο (DAT). Μεησκέλα ήηαλ 

επίζεο, θαη ηα επίπεδα εηδηθήο δέζκεπζεο γηα ηνπο GABAΑ ππνδνρείο ζην ξαρηαίν 

ξαβδσηφ θαη ηε SN.  

 ην δεχηεξν κνληέιν ρνξήγεζεο πξαγκαηνπνηήζεθε ρξφληα ρνξήγεζε (20 

εκέξεο) ηνπ WIN55,212-2 ζηε δφζε 1 mg/kg θαη ελ ζπλερεία νη επίκπεο απείραλ απφ 

ηνλ αγσληζηή γηα δηάζηεκα 7 εκεξψλ. Σελ ηειεπηαία εκέξα ηεο απνρήο ηα 

πεηξακαηφδσα ζπζηάζηεθαλ θαη αθνινχζεζαλ πεηξάκαηα in vitro απηνξαδηνγξαθίαο 

θαη in situ πβξηδνπνίεζεο γηα ηνπο ππνδνρείο θαη κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο, ηελ 

πδξνμπιάζε ηεο ηπξνζίλεο (ΣΖ) θαζψο θαη γηα ηνπο CB1 ππνδνρείο ζηηο 

πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο. ηα απνηειέζκαηα καο παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε ησλ εηδηθψλ ζέζεσλ δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο D1 
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θαη D2 ζηελ πεξηνρή ηνπ PFC θαζψο θαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ 

δέζκεπζεο θαη mRNA ηνπ DAT ζηηο πεξηνρέο ηεο SN/VTA κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2. Χζηφζν, κεηά ην δηάζηεκα απνρήο ηα ζπγθεθξηκέλα επίπεδα 

απμήζεθαλ. Παξφκνηα απνηειέζκαηα γηα ηα επίπεδα mRNA παξαηεξήζεθαλ θαη γηα 

ηελ ΣΖ ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. Μεησκέλα ήηαλ επίζεο θαη ηα επίπεδα mRNA γηα ηελ D2S 

ηζνκνξθή ησλ D2 ππνδνρέσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο SN/VTA, ελψ ηα αληίζηνηρα επίπεδα 

γηα ηελ D2L ηζνκνξθή παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα. Όζνλ αθνξά ηα επίπεδα mRNA γηα 

ηνπο CB1 ππνδνρείο, απηά κεηψζεθαλ ζην ξαβδσηφ θαη ηνλ NAc κεηά ηε ρνξήγεζε 

ηνπ αγσληζηή αιιά θαη ην δηάζηεκα απνρήο απφ απηφλ.  

 Καηά ην ηειεπηαίν κνληέιν, νη επίκπεο δηαρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο. Ζ 

πξψηε δέρζεθε κηα θαη κφλν έλεζε ηνπ WIN55,212-2 (1mg/kg), ζηε δεχηεξε 

ρνξεγήζεθε ην έθδνρν θαη απνηεινχζε ηελ νκάδα κάξηπξα, ελψ ζηελ ηξίηε νκάδα 

είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, ΑΜ251. Όινη νη 

επίκπεο ζπζηάζηεθαλ 2 ψξεο κεηά ηελ ηειεπηαία έλεζε. Πεηξάκαηα in vitro 

απηνξαδηνγξαθίαο θαη in situ πβξηδνπνηήζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζε απηφ ην  

κνληέιν γηα ηνπο δείθηεο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη ζηηο άιιεο δπν πεξηπηψζεηο. Ζ νμεία 

ρνξήγεζε ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή επέδεημε κεησκέλα επίπεδα ηφζν ηεο 

εηδηθήο δέζκεπζεο φζν θαη ηνπ mRNA ηνπ DAT ζηε SN/VTA θαζψο θαη κεησκέλα 

επίπεδα mRNA γηα ηελ ΣΖ θαη ηελ D2S ηζνκνξθή ζηηο ίδηεο πεξηνρέο, ελψ 

παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα ζηελ νκάδα πνπ είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ 

αληαγσληζηή. Ακεηάβιεηα ήηαλ επίζεο θαη ηα επίπεδα ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο γηα 

ηνπο D1 ππνδνρείο ζην ξαβδσηφ θαη ηνλ NAc. Σέινο, ζεκαληηθή κείσζε 

παξαηεξήζεθε ζηα επίπεδα ηνπ mRNA ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ ησλ 

επίκπσλ, σζηφζν απηά απμήζεθαλ ζηηο πεξηνρέο ηνπ NAc θαη ηνπ PFC, κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2.  

 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο έδεημαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην 

ληνπακηλεξγηθφ θαη GABAεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ ησλ επίκπσλ κεηά απφ 

ρξφληα θαη νμεία ρνξήγεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή ησλ CB1 ππνδνρέσλ, 

WIN55,212-2. Οη αιιαγέο απηέο ελδερνκέλσο λα ππνδεηθλχνπλ πηζαλέο 

λεπξνπξνζαξκνζηηθέο κεηαβνιέο ζηα αλσηέξσ λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα, νη 

νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ πεξηνρή, ην λεπξνδηαβηβαζηή θαη ηε δφζε ηνπ 

ρνξεγνχκελνπ θαλλαβηλνεηδνχο.  

 

 



 

 
15 

 

ABSTRACT 

The endocannabinoid system interacts extensively with other neurotransmitter 

systems and has been implicated in a variety of functions, including regulation of 

basal ganglia circuits and motor behavior. The present study examined the effects of 

acute and chronic administration of the nonselective cannabinoid receptor 1 agonist 

WIN55,212-2 on binding and mRNA levels of dopamine receptors and transporters 

and GABAA receptors in mesostriatal dopaminergic regions of the rat and the 

prefrontal cortex (PFC).  

For this purpose, we used three models of administration. In the first, rats 

received systemic injections of WIN55,212-2 (0, 0.1, 0.3, or 1 mg/kg, 

intraperitoneally) for 20 consecutive days when  rats were euthanized and prepared 

for in vitro binding and in situ hybridization experiments for the above dopaminergic 

and GABAergic markers. Thus, the repeated administration of WIN55,212-2 

decreased the mRNA levels of the D2 autoreceptors in substantia nigra and ventral 

tegmental area and increased D1 receptor mRNA and binding in nucleus accumbens. 

Furthermore, both dopamine receptor and transporter binding and mRNA levels were 

decreased in substantia nigra. Moreover, repeated administration of WIN55,212-2 

decreased GABAA receptor binding levels in dorsal striatum and substantia nigra. 

In the second model of administration, we used rats which chronically (20 

days) received 1 mg/kg of WIN55,212-2 and then abstained from the agonist for 7 

days. The last day of abstinence rats were euthanized and prepared for in vitro binding 

and in situ hybridization experiments for dopamine receptors and transporter, tyrosine 

hydroxylase (TH) and CB1 receptor in the regions mentioned above. Our results 

showed a significant increase in D1 and D2 receptor binding in frontal cortex of the 

rats. A statistically significant decrease was observed in SNpc and VTA for DAT 

binding sites in all groups and its mRNA expression following WIN55,212-2 

administration but significantly increased following a period of abstinence. The same 

effect was also observed for TH mRNA expression in the regions mentioned above. 

Decrease was also shown in mRNA levels for D2S isoform of D2 receptor in SNpc 

and VTA, while the mRNA expression for D2L isoform was not altered. The mRNA 

expression for CB1 receptor in striatum and nucleus accumbens (NAc) was 

significantly reduced after WIN55,212-2 exposure and the abstinence period.  
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In the last model of administration, rats were divided into three groups. In the 

first group they were administrated a single dose of WIN55,212-2 (1mg/kg), the 

second group received a vehicle injection, while the last one received an injection of 

the CB1 receptor antagonist AM251 before the WIN55,212-2 administration. All rats 

were euthanized 2h after the last injection. In vitro binding and in situ hybridization 

used in order to estimate binding sites and mRNA levels of dopaminergic markers and 

CB1 receptors. The acute administration of the cannabinoid receptor agonist decreased 

binding sites and mRNA levels of DAT, and mRNA levels of TH and D2S isoform in 

SNpc and the VTA, while remained unchanged in the group which was first 

administrated with AM251. Specific binding for D1 receptors in striatum and NAc 

was not affected after cannabinoid administration. CB1 receptor mRNA levels were 

significantly decreased in rat striatum following WIN55,212-2 administration but 

increased in the regions of NAc and PFC.  

The present findings support significant alterations in dopaminergic and 

GABAergic systems in the rat brain after chronic and acute WIN55,212-2 exposure, 

which may underlie possible neuroadaptive changes induced in these neurotransmitter 

systems in a region-, dose-, and neurotransmitter-selective manner. 
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1. ΣΟ ΝΣΟΠΑΜΗΝΔΡΓΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 

 

1.1. Νηνπακίλε  

 

Ζ ληνπακίλε (DA) απνηειεί έλαλ ξπζκηζηηθφ λεπξνδηαβηβαζηή ηνπ ΚΝ, ε 

νπνία αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ θαηερνιακηλψλ καδί κε ηελ αδξελαιίλε θαη ηε 

λνξαδξελαιίλε. Κχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ θαηερνιακηλψλ είλαη ν βελδνιηθφο 

δαθηχιηνο πνπ θέξεη δπν δηαδνρηθέο πδξνμπιηθέο ππνθαηαζηάζεηο θαη κηα ακηλνκάδα. 

Ζ DA απνηειεί πξφδξνκν κφξην ηεο λνξαδξελαιίλεο ζηνπο λνξαδξελεξγηθνχο 

λεπξψλεο θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ιεηηνπξγηθφ θαη λεπξνδηαβηβαζηηθφ ξφιν ζηνλ 

εγθέθαιν θαη απηφ γηαηί ζπκβάιιεη ζηε ξχζκηζε δηαθφξσλ θπζηνινγηθψλ 

ιεηηνπξγηψλ (θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, γλσζηηθή ιεηηνπξγία, αληακνηβή θ.α.). Δίλαη 

ινηπφλ ζαθέο, φηη νη φπνηεο δπζιεηηνπξγίεο πνπ εθδειψλνληαη ζην ληνπακηλεξγηθφ 

ζχζηεκα έρνπλ ζρέζε κε λεπξνινγηθέο θαη ςπρηαηξηθέο δηαηαξαρέο θαζψο θαη κε 

θαηαζηάζεηο εζηζκνχ ζε δηάθνξεο εζηζηηθέο νπζίεο (Carlsson, 1987; Koob and Le 

Moal, 1997 ; Greengard, 2001 ; Adinoff, 2004 ). 

Oη ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηε ζπκπαγή κνίξα ηεο 

κέιαηλαο νπζίαο (SNpc), ζην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν (VTA) θαζψο θαη ζηνλ 

ππνζάιακν. Ο εληνπηζκφο ησλ ελ ιφγσ λεπξψλσλ νδεγεί ζην ζρεκαηηζκφ ηεζζάξσλ 

ληνπακηλεξγηθψλ κνλνπαηηψλ (Δηθφλα 1.1). Σν πξψην κνλνπάηη απνηειεί ηε  

Νηνπακηλεξγηθή Μειαηλνξαβδσηή νδφ  ηεο νπνίαο νη λεπξψλεο μεθηλνπλ απφ ηε SNpc 

θαη θαηαιήγνπλ ζην ξαβδσηφ. Ο ξφινο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ λεπξψλσλ πεξηιακβάλεη 

ηνλ έιεγρν ηεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο. Ζ επφκελε ληνπακηλεξγηθή νδφο είλαη ε 

Νηνπακηλεξγηθή Μεζνκεηαηρκηαθή νδφο, ηεο νπνίαο νη λεπξψλεο εθθηλνχλ απφ ην VTA 

κε ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηνλ NAc, ηελ ακπγδαιή θαη ηνλ ηππφθακπν. Κχξηνο ξφινο 

απηψλ ησλ ληνπακηλεξηθψλ λεπξψλσλ απνηειεί ε αληακνηβή θαη ε πξφθιεζε 

ζπλαηζζεκάησλ ελψ θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη θαη ζε θαηαζηάζεηο εζηζκνχ. ηε 

ζπλέρεηα, είλαη ε Νηνπακηλεξγηθή Μεζνθινητθή νδφο, νη λεπξψλεο ηεο νπνίαο μεθηλνπλ 

πάιη απφ ην VTA κε πξνξηζκφ απηή ηε θνξά ην κεησπηαίν ινβφ ηνπ εγθεθαιηθνχ 

θινηνχ. Ρφινο απηήο ηεο νδνχ είλαη ε εθηέιεζε ζχλζεησλ θηλεηηθψλ δξάζεσλ θαζψο 

θαη ε ξχζκηζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Σέινο, ζπλαληνχκε ηελ 

Νηνπακηλεξγηθή Φπκαηνρναληθή νδφ, ε νπνία μεθηλά απφ ηνλ ππνζάιακν θαη 
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θαηαιήγεη ζηελ ππφθπζε θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ έθθξηζε ζπγθεθξηκέλσλ νξκνλψλ, 

φπσο ηεο πξνιαθηίλεο (Hornykiewicz, 2001). Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη απφ ηηο 

αλσηέξσ νδνχο, ηηο κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο DA ζπλαληνχκε ζην θχθισκα ησλ 

βαζηθψλ γαγγιίσλ. πγθεθξηκέλα, ζην ξαβδσηφ απάληαηαη ην 80% ηεο ζπλνιηθήο DA 

ηνπ εγθεθάινπ, ελψ αθνινπζνχλ ε SN, ε GP θαη ν STN (εθηελέζηεξε αλαθνξά 

παξαθάησ) (Hornykiewicz, 2001).  

 

 

Δηθόλα 1.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ νδψλ ηνπ εγθεθάινπ. Frontal 

cortex: πξφζζηνο θινηφο, Cingulate gyrus: έιηθα ηνπ πξνζαγσγίνπ, Striatum: ξαβδσηφ, 

Substantia nigra: κέιαηλα νπζία (Τξνπνπνηεκέλε απφ Brunton et al., The Pharmacological 

Basis of Therapeutics, 12
th
 edition, www.accessmedicine.com) 
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1.2. Γνκή, βηνζύλζεζε, απειεπζέξσζε θαη κεηαβνιηζκόο ηεο DA 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, ν λεπξνδηαβηβαζηήο DA 

(3,4-δηπδξνμπθαηλπιαηζπιακίλε) αλήθεη ζηελ νκάδα ησλ θαηερνιακηλψλ. Οη 

θαηερνιακίλεο (DA,  αδξελαιίλε θαη λνξαδξελαιίλε) πεξηέρνπλ φιεο έλα δαθηχιην 

θαηερφιεο, απνηεινχκελν απφ 6 άηνκα άλζξαθα θαη 2 πδξνμπιηθέο νκάδεο. Οη ηξεηο 

απηνί λεπξνδηαβηβαζηέο έρνπλ θνηλή νδφ ζχλζεζεο κε πξφδξνκν κφξην ην ακηλνμχ 

ηπξνζίλε. Αξρηθά ην ακηλνμχ ηπξνζίλε κεηαηξέπεηαη ζε δη-πδξνμπ-θαηλπιαιαλίλε (L- 

DOPA) χζηεξα απφ ηελ πδξνμπιίσζε ηνπ πξψηνπ ζηνλ θαηλνιηθφ δαθηχιην απφ ην 

έλδπκν πδξνμπιάζε ηεο ηπξνζίλεο (ΣΖ). Ζ ΣΖ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα ησλ 

πδξνμπιαζψλ ησλ αξσκαηηθψλ ακηλνμέσλ, θαηαιχεη ηελ παξαπάλσ αληίδξαζε 

ρξεζηκνπνηψληαο σο ζπκπαξάγνληεο ην κνξηαθφ O2, ηφληα Fe
2+

 θαη 

ηεηξαυδξνβηνπηεξίλε (BH4) θαη πεξηνξίδεη ην ξπζκφ ζχλζεζεο ηεο DA 

δηαδξακαηίδνληαο έηζη ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο δηαζεζηκφηεηαο ηεο ζην 

θπηνζφιην γηα ηελ πιήξσζε ησλ ζπλαπηηθψλ θπζηηδίσλ (Westerink, 2006 ). Σν άηνκν 

ηνπ ζηδήξνπ ζπγθξαηείηαη ζηαζεξφ ζην ελεξγφ θέληξν ηνπ ελδχκνπ κε ηελ βνήζεηα 

δχν ηζηηδηλψλ θαη ελφο γινπηακηληθνχ νμένο θαη βξίζθεηαη ζηελ δηζζελή κνξθή ηνπ 

(Fe
2+

) πξνθεηκέλνπ λα θαηαιχζεη ηελ αληίδξαζε.  ρεηηθά κε ηελ ηξηζδηάζηαηε δνκή 

ηνπ ελδχκνπ, απηφ απνηειείηαη απφ κηα ακηλνηειηθή-ξπζκηζηηθή πεξηνρή (R) πνπ 

απαξηίδεηαη απφ 150 ακηλνμέα. Αθνινπζεί ε θαηαιπηηθή θεληξηθή πεξηνρή (C) κε 

κέγεζνο 300 ακηλνμέα, θαη ε θαξβνμπηειηθή πεξηνρή, αξθεηά κηθξφηεξε (~40 

ακηλνμέα) πνπ έρεη κηα δνκή άιθα έιηθαο, ψζηε ην ελδπκν λα ηεηξακεξίδεηαη 

(Fitzpatrick, 1999). Σν ζεκείν θσζθνξπιίσζεο ,απφ cAMP-εμαξηψκελεο πξσηετληθέο 

θηλάζεο (PKA),  είλαη κεξηθά ππνιείκκαηα ζεξίλεο ζηελ R πεξηνρή. Ζ ηξνπνπνίεζε 

απηή θάλεη ηελ ΣΖ πην αλζεθηηθή ζε αλάδξνκε αλαζηνιή απφ ηηο ίδηεο ηηο 

θαηερνιακίλεο.  

Ζ ζπκκεηνρή θαη ε ελεξγνπνίεζε  ηνπ ελδχκνπ ζην θαηερνιακηλεξγηθφ θχηηαξν 

μεθηλάεη κε ηε δήηεζε γηα λεπξνδηαβηβαζηή θαη δηαηεξείηαη κέρξη λα κεησζεί ε 

αλάγθε γηα απηφλ. ην ζεκείν πνπ ε ζπγθέληξσζε ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή θζάζεη ζηα 

επηζπκεηά φξηα, ε δξαζηεξηφηεηα πξέπεη λα θαηαζηαιεί θαη ην έλδπκν λα 

απελεξγνπνηεζεί. Ο ππεχζπλνο κεηα-κεηαγξαθηθφο κεραληζκφο γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

παξαπάλσ ζηαδίσλ είλαη ε θσζθνξπιίσζε απφ θηλάζεο θαη ε απνθσζθνξπιίσζε απφ 

θσζθαηάζεο, ε αλάδξνκε αλαζηνιή, ε νμείδσζε ηεο θαη ε έληαμε ηεο ζε πξσηετληθά 
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ζχκπινθα. Απηά ηα ζχκπινθα, είηε ηξνπνπνηνχλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο ΣΖ ή απιά 

ηνπνζεηνχλ ην έλδπκν ηελ θαηάιιειε ρξνληθή ζηηγκή, ζηελ ηνπνζεζία πνπ ζα πξέπεη 

λα βξίζθεηαη.  

Αθνινχζσο, ε  L-DOPA κεηαηξέπεηαη ζρεδφλ αθαξηαία ζε DA απφ ηελ 

απνθαξβνμπιάζε ησλ L-αξσκαηηθψλ ακηλνμέσλ (L-aromatic amino acid 

decarboxylase, AADC). Δάλ πξφθεηηαη γηα ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο, νη 

αληηδξάζεηο ζηακαηνχλ ζε απηφ ην ζεκείν. ηελ πεξίπησζε φκσο ησλ 

λνξαδξελεξγηθψλ λεπξψλσλ, ε DA νμεηδψλεηαη ζε λνξαδξελαιίλε απφ ηελ β- 

πδξνμπιάζε ηεο ληνπακίλεο (dopamine β-hydroxylase, DβH), ελψ ζηνπο 

αδξελεξγηθνχο λεπξψλεο ε λνξαδξελαιίλε κεηαηξέπεηαη ζε αδξελαιίλε απφ ηελ Ν- 

κεζπινηξαλζθεξάζε ησλ θαηλπιαηζαλνιακηλψλ (phenylethanolamine 

Nmethyltransferase, PNMT). 

 Καζνξηζηηθφ ζεκείν ζηε βηνζχλζεζε ησλ θαηερνιακηλψλ απνηειεί ε 

κεηαηξνπή ηεο ηπξνζίλεο ζε L-DOPA. Όκσο, φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, 

ζηνπο πεξηζζφηεξνπο θαηερνιακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ε δξάζε ηεο ΣΖ δε ξπζκίδεηαη, 

φπσο ζα πεξίκελε θαλείο, απφ ηα επίπεδα ηεο ηπξνζίλεο, ηα νπνία είλαη αξθεηά πςειά 

ψζηε λα θνξελλχνπλ ην έλδπκν ππφ βαζηθέο ζπλζήθεο, αιιά απφ ηα επίπεδα ηεο 

αλεγκέλεο ΒΖ4, ελφο ζπκπαξάγνληα πνπ καδί κε ηα ηφληα Fe
+2

 είλαη απαξαίηεηνο γηα 

ηελ ελδπκηθή δξάζε. Σα ηειηθά πξντφληα ησλ αληηδξάζεσλ αληαγσλίδνληαη ηελ ΣΖ 

γηα ηνλ ζπκπαξάγνληα πηεξίλεο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ αλαζηέιινπλ ηε δξάζε ηεο. 

Δθηφο φκσο απφ απηφ, ε ελεξγφηεηα ηεο ΣΖ ξπζκίδεηαη θαη κε θσζθσξηιχσζε ηεο ζε 

ηέζζεξα ππνιείκκαηα ζεξίλεο ζην ακηλνηειηθφ άθξν ηεο πξσηεΐλεο απφ ηέζζεξηο 

δηαθνξεηηθέο θηλάζεο. Δπηπιένλ, ε δξάζε ηεο ΣΖ ξπζκίδεηαη θαη κε ηε κεηαβνιή ησλ 

επηπέδσλ ηεο πξσηετλνζχλζεζεο ηεο, γεγνλφο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζηνπο 

λνξαδξελεξγηθνχο λεπξψλεο, ζε αληίζεζε κε ηνπο ληνπακηλεξγηθνχο ζηνπο νπνίνπο 

ηξνπνπνηείηαη θπξίσο ε ελεξγφηεηα ηνπ ελδχκνπ (Deutch and Roth, 1999). Σέινο, 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε ξχζκηζε ηεο παξαγσγήο DA απφ ηελ ΣΖ, θαζηζηά ην ελ 

ιφγσ έλδπκν ζηφρν θπζηνινγηθήο ξχζκηζεο θαη θαξκαθνινγηθνχ ρεηξηζκνχ (Webster, 

2001). 

 Ζ ζχλζεζε ηεο DA θαη γεληθφηεξα ησλ θαηερνιακηλψλ ξπζκίδεηαη κέζσ 

κεηαγξαθηθψλ θαη κεηακεηαθξαζηηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα 

βηνζπλζεηηθά ηνπο έλδπκα, εηδηθφηεξα γηα ηε DA, ε ζχλζεζε ηεο ξπζκίδεηαη θαη απφ 
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ηνπο ππνδνρείο ηεο. πγθεθξηκέλα, ε DA πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ έλα λεπξψλα 

δεζκεχεηαη ζε απηνυπνδνρείο, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο πεξαηηέξσ 

απειεπζέξσζεο ηεο. Έηζη, απμάλεηαη ε ελδνθπηηαξηθή ζπγθέληξσζε ηνπ 

λεπξνδηαβηβαζηή, γεγνλφο ην νπνίν ζα πξνθαιέζεη ηε κεησκέλε ελεξγφηεηα ηεο ΣΖ 

θαη θαηά ηε ζπλέπεηα ηε κεησκέλε ζχλζεζε ηεο DA (Overton and Clark, 1997).  

Ζ ζχλζεζε ηεο DA πξαγκαηνπνηείηαη ζην θπηνζφιην ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ θαη αθνινχζσο κεηαθέξεηαη κε ελεξγφ κεηαθνξά ζηα ζπλαπηηθά θπζηίδηα, 

φπνπ εθθξάδεηαη ν θπζηηδηθφο κεηαθνξέαο κνλνακίλεο 2 (VMAT2) (Δηθφλα 1.2). Ζ 

δηαδηθαζία απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεγάιε θιίζε ζπγθέληξσζεο ηνπ 

λεπξνδηαβηβαζηή ζηελ θπζηηδηθή κεκβξάλε πξνθαιψληαο εθπφισζε ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ ηλψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξνθαιέζεη  ηε δηάλνημε ηνληηθψλ 

δηαχισλ αζβεζηίνπ θαη ηελ ζχληεμε (εμσθπηηάξσζε) ησλ θπζηηδίσλ κε ηελ πιαζκαηηθή 

κεκβξάλε ηνπ ηειηθνχ θνκβίνπ κε απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε ηεο πεξηερφκελεο DA 

ζην δηάκεζν πγξφ ηνπ εγθεθάινπ κε ηε βνήζεηα ηνπ κεραληζκνχ Ca
2+

-εμαξηψκελεο 

ζπλαπηηθήο εμσθχηησζεο (Chen and Rice, 2002 ). Ο κεραληζκφο απηφο επηηειείηαη 

ζηελ αμνληθή απφιεμε ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ λεπξψλα. Δπίζεο, ε DA 

απειεπζεξψλεηαη κέζσ ηνπ κεηαθνξέα επαλαπξφζιεςήο ηεο (DAT), ν νπνίνο κεηά 

ηελ επίδξαζε νξηζκέλσλ θαξκάθσλ (ακθεηακίλε) θαζψο θαη δηεγεξηηθψλ ακηλνμέσλ 

αληηζηξέθεη ηε θνξά δξάζεο ηνπ θαη κεηαθέξεη ην λεπξνδηαβηβαζηή ζηνλ 

εμσθπηηάξην αληί ηνπ ελδνθπηηάξηνπ ρψξνπ (Leviel, 2001). Ζ απειεπζέξσζε ηεο DA 

(εμσθπηηάξσζε) είλαη δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηείηαη κε δπν ηξφπνπο. χκθσλα κε 

ηνλ πξψην, ζπκβαίλεη πιήξεο ζχληεμε ησλ ζπλαπηηθψλ θπζηηδίσλ θαη αθνινχζσο ε 

επαγφκελε κέζσ θιαζξίλεο ελδνθπηηάξσζε θαη θαηά ηνλ δεχηεξν πξαγκαηνπνηείηαη 

εμσθπηηάξσζε ηεο DA κε ηνλ κεραληζκφ “kiss and run”. Ο ηχπνο ηεο εμσθπηηάξσζεο 

πνπ αθνινπζείηαη έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο επεξεάδεη φρη κφλν ηε ζπρλφηεηα 

απειεπζέξσζεο αιιά επίζεο θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο επεξεάδνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν θαη ηελ πνζφηεηα ηεο DA πνπ απειεπζεξψλεηαη αλά ζπκβάλ. ηελ 

πεξίπησζε ηεο πιήξνπο ζχληεμεο, ηα ζπλαπηηθά θπζηίδηα ζπληήθνληαη πιήξσο κε ηε 

θπηηαξηθή κεκβξάλε θαη απειεπζεξψλεηαη νιφθιεξε ε πνζφηεηα ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή 

πνπ πεξηέρεηαη ζην θπζηίδην. ηε πεξίπησζε ηεο “kiss-and-run” εμσθπηηάξσζεο, ε 

ζχληεμε είλαη παξνδηθή θαη ε έθθξηζε ζπκβαίλεη απνθιεηζηηθά κέζσ ηνπ πφξνπ 

ζπγρψλεπζεο θαη ελ ζπλερεία ηα θπζηίδηα αλαθηψληαη ηαρέσο αληί λα ππνβάιινληαη ζε 

επαγφκελε κέζσ θιαζξίλεο ελδνθπηηάξσζε. Ζ “kiss-and-run” εμσθπηηάξσζε πηζαλφλ λα 
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είλαη έλαο κεραληζκφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πςειήο ζπρλφηεηαο δηέγεξζε θαη κέζσ 

απηήο ξπζκίδεηαη ην θβαληηθφ κέγεζνο ηεο DA πνπ απειεπζεξψλεηαη αλά θπζηίδην (ε 

ρξνληθή δηάξθεηα πνπ παξακέλεη αλνηθηφο ν πφξνο ζπγρψλεπζεο θαζνξίδεη ην 

απειεπζεξνχκελν πνζφ DA) (Westerink, 2006 ).  

Ζ DA απειεπζεξψλεηαη  απφ ηα θπηηαξηθά ζψκαηα ή ηνπο δελδξίηεο ησλ 

ληνπακηλεξηθψλ λεπξψλσλ (ζσκαηνδελδξηηηθή απειεπζέξσζε) θαη εληνπίδεηαη 

θπξίσο ζηηο πεξηνρέο ηεο SNpc θαη ηνπ VTA. πγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ηεο SNpc 

ε απειεπζεξσζε ζπκβαίλεη απνθιεηζηηθά ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο ζέζεηο ελψ ζηελ 

πεξηνρή ηνπ VTA πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηηο εηζφδνπο απφ ηελ SNpc αιιά θαη απφ 

ηνπο παξάπιεπξνπο άμνλεο ησλ λεπξψλσλ ηνπ (Rice et al., 2011). Όπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζηελ αμνληθή, ε ζσκαηνδελδξηηηθή απειεπζέξσζε ηεο DA είλαη θαη απηή Ca
2+

 -

εμαξηψκελε θαη κάιηζηα απαηηείηαη ειάρηζηε πνζφηεηα Ca
2+

 γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη ν κεραληζκφο πνπ ζπκκεηέρεη ζηε 

ζσκαηνδελδξηηηθή απειεπζέξσζε είλαη δηαθνξεηηθφο απφ ηνλ αληίζηνηρν ηεο 

αμνληθήο. Ζ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ κεραληζκψλ ζηηο δπν πεξηπηψζεηο απειεπζέξσζεο 

εληζρχεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη νη απνζήθεο ηεο DA ζηηο δπν πεξηπηψζεηο είλαη 

δηαθνξεηηθέο. πγθεθξηκέλα, ζηνπο δελδξίηεο ηεο SNpc ν λεπξνδηαβηβαζηήο 

απνζεθεχεηαη ζε έλα δηακέξηζκα ηνπ ελδνπιαζκαηηθνχ δηθηχνπ, ελψ ζηηο αμνληθέο 

απνιήμεηο ζηα ζπλαπηηθά θπζηίδηα (Rice et al., 2011).  

Οη ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο εκθαλίδνπλ ηξία θχξηα κνηίβα δξαζηεξηφηεηαο: 

κία αλελεξγή ππεξπνισκέλε θαηάζηαζε, έλα ρακειφ (2-10 Ζz) αθαλφληζην „ηνληθφ’ 

πξφηππν ππξνδφηεζεο θαη έλα „θαζηθφ’ πξφηππν ππξνδφηεζεο. Ζ ηνληθή ππξνδφηεζε 

ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ είλαη ππεχζπλε γηα ηα βαζηθά επίπεδα ζηε 

ζπγθέληξσζε DA εληφο ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο (10-20nM), ηα νπνία 

δηακνξθψλνληαη απφ ηε “δηαθπγή” ηεο DA απφ ηε ζπλαπηηθή ζρηζκή πξνο ηνλ εμσ-

ζπλαπηηθφ ρψξν. Αληηζέησο ε „θαζηθή‟ ελεξγνπνίεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηηο δηεγεξηηθέο γινπηακηλεξγηθέο εηζφδνπο πνπ 

δέρνληαη θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηελ καδηθή απειεπζέξσζε DΑ εληφο ηεο ζπλαπηηθήο 

ζρηζκήο θαη ηελ κεηέπεηηα ηζρπξή θαη γξήγνξε επαλαπξφζιεςε ηεο κέζσ ηνπ DAT, πξηλ 

πξνιάβεη λα δηαθχγεη απφ ηελ ζπλαπηηθή ζρηζκή. Καηά ζπλέπεηα, ε θαζηθή 

απειεπζέξσζε DA ιεηηνπξγεί παξνδηθά εληφο ηεο ζπλαπηηθήο ζρηζκήο, ζε πνιχ θνληηλή 

απφζηαζε απφ ηελ ζχλαςε (Goto et al., 2007). 
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Δίλαη γλσζηφ φηη ε εμσθπηηάξηα DA πνπ απειεπζεξψλεηαη αδξαλνπνηείηαη κε 

δχν κεραληζκνχο, κε ελδπκηθφ θαηαβνιηζκφ θαη κε επαλαπξφζιεςε. Ο ελδπκηθφο 

θαηαβνιηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα δχν ελδχκσλ, ηε κνλνάκηλν-νμεηδάζε 

(monoamine oxidase, MAO) θαη ηελ Ο-κεζπινηξαλζθεξάζε ησλ θαηερνιακηλψλ 

(catechol-Omethyl transferase, COMT). Σα πξντφληα θαηαβνιηζκνχ θάζε ελδχκνπ 

απνηεινχλ ππφζηξσκα γηα ην άιιν, νδεγψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

απνκάθξπλζε ησλ ηνμηθψλ γηα ην θχηηαξν ππνπξντφλησλ. Ζ ΜΑΟ εληνπίδεηαη ζηελ 

εμσηεξηθή κεκβξάλε ηνπ κηηνρνλδξίνπ θαη απακηλψλεη ηα ππνζηξψκαηα ηεο 

κεηαηξέπνληαο ηα ζε αζηαζή θαη αλελεξγά αιδευδηθά παξάγσγα, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα θαηαβνιίδνληαη κέζσ δευδξνγνλαζψλ θαη αλαγσγαζψλ ζηα αληίζηνηρα νμέα 

θαη αιθνφιεο. πγθεθξηκέλα, ε MAO θαηαβνιίδεη ηε DA ζε δηπδξνμπθαηλπινμετθφ 

νμχ (dihydroxyphenylacetic acid, DOPAC). Δλαιιαθηηθά, ε COMT πνπ κεηαθέξεη 

κηα κεζπινκάδα ζηελ m–πδξνμπινκάδα ηνπ θαηερνιηθνχ δαθηπιίνπ θαη εληνπίδεηαη 

ηφζν ελδν- φζν θαη εμσθπηηαξηθά, θαηαβνιίδεη ηε DA ζε 3-κεζνμπηξππηακίλε (3-

methoxytriptamine, 3-ΜΣ) . Σα πξντφληα DOPAC θαη 3-MT5 θαηαβνιίδνληαη 

πεξαηηέξσ ζε νκνβαληιιηθφ νμχ (homovanillic acid, HVA) (Webster, 2001). 

Όζνλ αθνξά ην κεραληζκφ επαλαπξφζιεςεο, απηφο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε 

βνήζεηα ηνπ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο (DAT) (Δηθφλα 1.2). Ο DAT είλαη 

κεηαθνξέαο πξσηετληθήο θχζεο πνπ εδξάδεηαη ζηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε θαη 

απνηειεί κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Na
+
/Cl

-
 εμαξηψκελσλ κεηαθνξέσλ. Σν κνξηαθφ 

ηνπ βάξνο είλαη ~85kDa, ην νπνίν γίλεηαη ~60kDa κεηά απφ ελδπκηθή απνκάθξπλζε 

ησλ γιπθν-νκάδσλ. Απνηειείηαη απφ ~620 ακηλνμέα ηα νπνία δηαηξέρνπλ ηελ 

θπηηαξηθή κεκβξάλε 12 θνξέο, ην ακηλνηειηθφ ηνπ άθξν εληνπίδεηαη εμσθπηηαξηθά 

θαη ην θαξβνμπηειηθφ ελδνθπηηαξηθά, δηαζέηεη ζέζεηο γιπθνδηιχσζεο ζηελ κεγάιε 

εμσθπηηαξηθή ζειεηά κεηαμχ 3εο θαη 4εο δηακεκβξαληθήο πεξηνρήο θαη ζέζεηο 

θσζθνξηιχσζεο ζηηο ελδνθπηηαξηθέο ζειεηέο. Ηδηαίηεξα ζπληεξεκέλεο κεηαμχ ησλ 

κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ κεηαθνξέσλ ησλ λεπξνδηαβηβαζηψλ είλαη νη 

δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο, ελψ ε κεγαιχηεξε πνηθηιφηεηα παξαηεξείηαη ζηελ κεγάιε 

εμσθπηηαξηθή ζειεηά θαη ζην Ν΄- ηειηθφ θαη C΄-ηειηθφ άθξν. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

γηα ηε ζπγγέλεηα ηνπ κεηαθνξέα πξνο ηα ππνζηξψκαηά ηνπ είλαη νη δηακεκβξαληθέο 

πεξηνρέο 1-3 θαη 9-12, ε γιπθνδπιίσζε ζηε κεγάιε εμσθπηηαξηθή ζειεηά θαη ε 

θσζθνξηιχσζε ζε ελδνθπηηαξηθέο ζέζεηο. Δπίζεο, ε πξφζιεςε ηεο DA εμαξηάηαη 

απφ ηηο δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο 5-8 θαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απαηηείηαη ε 
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παξάιιειε είζνδνο ηφλησλ Na
+
 θαη ηφλησλ Cl

-
 (ζπκκεηαθνξά) ζε αλαινγία 1 κφξην 

λεπξνδηαβηβαζηή/2 ηφληα Na
+
/1 ηφλ Cl

-
. H θαηεπζχλνπζα δχλακε πνπ νδεγεί ζηελ 

πξφζιεςε ηεο DA απφ ηνλ DAT είλαη ε ηνληηθή θιίζε ηεο ζπγθέληξσζεο Na
+
, πνπ 

δεκηνπξγείηαη απφ ηελ ειεθηξνγφλν αληιία Νa
+
/Κ

+ 
ΑTPάζε. Πην ζπγθεθξηκκέλα ην 

γεγνλφο φηη ην Na
+
 κεηαθέξεηαη θαηά ηε θνξά ηεο ειεθηξνρεκηθήο ηνπ θιίζεο 

παξέρεη ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ ζεξκνδπλακηθψο κε-επλννχκελε κεηαθνξά 

ηεο DA πξνο ηα έζσ (Chen and Reith, 2000)  

        Πξέπεη λα επηζεκάλνπκε, επίζεο, φηη ν DAT κεηαθέξεη DA θαη ζηελ ζπλαπηηθή 

ζρηζκή, θαζψο ιφγσ ηεο κεγάιεο ζπζζψξεπζεο ηεο ελδνθπηηαξηθά δεκηνπξγνχληαη 

νη θαηάιιειεο ζεξκνδπλακηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνάγνπλ ηελ αληίζηξνθε κεηαθνξά, 

έρνληαο σο απνηέιεζκα ηελ εθξνή ππνζηξψκαηνο απφ ηνλ ελδν- ζηνλ εμσθπηηάξην 

ρψξν (Liang and Rutledge, 1982 ). Φαίλεηαη ινηπφλ φηη ε δξάζε ηνπ DAT είλαη 

ζεκαληηθή γηα ηε ξχζκηζε ηεο δξάζεο ηεο DA ζηνπο ππνδνρείο ηεο, δεδνκέλνπ φηη ε 

επαλαπξφζιεςε θαζνξίδεη ην ρξφλν έθζεζεο ησλ ππνδνρέσλ ζην λεπξνδηαβηβαζηή 

πνπ βξίζθεηαη ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή. Ζιεθηξνληθή κηθξνζθνπία έδεημε φηη ν DAT 

δελ εληνπίδεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ζχλαςεο αιιά εμσζπλαπηηθά, γεγνλφο πνπ 

ζπκθσλεί κε ηελ χπαξμε εμσζπλαπηηθά ηνπνζεηεκέλσλ ππνδνρέσλ DA (Yung et al., 

1995) θαη κε ηελ ππφζεζε φηη ε δηάρπζε ηεο DA είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ 

απνκάθξπλζή ηεο απφ ηε ζπλαπηηθή ζρηζκή αιιά θαη έλαο αθφκα ηξφπνο 

εμσθπηηαξηθήο κεηαβίβαζεο ζήκαηνο (Nirenberg et al., 1996; Hersch et al., 1997). 

Πξφζθαηεο εξγαζίεο δείρλνπλ επίζεο φηη ε αλαζηξνθή ηνπ DAT κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηελ απειεπζέξσζε ηεο DA (Nirenberg et al., 1996), αλ θαη άιια ζηνηρεία δελ 

ππνζηεξίδνπλ απηφ ην κεραληζκφ (Cragg and Greenfield, 1997; Hoffman et al., 1998 

).  

 Μέρξη πξφζθαηα, ήηαλ απνδεθηφ φηη ε ηνληηθή αγσγηκφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηνλ DAT ζπκκεηείρε κφλν σο κία παζεηηθή δηεξγαζία πνπ είλαη απαξαίηεηε ζηελ 

ζεξκνδπλακηθψο επαγφκελε κεηαηφπηζε ηεο DA. Χζηφζν, πεηξάκαηα 

ειεθηξνθπζηνινγίαο έδεημαλ  φηη νη κεηαθνξείο ησλ βηνγελψλ ακηλψλ εκθαλίδνπλ 

βηνθπζηθά ραξαθηεξηζηηθά παξφκνηα κε εθείλα ησλ ηαζεν-ειεγρφκελσλ θαη 

ειεγρφκελσλ απφ πξφζδεκα ηνληηθψλ δηαχισλ, πξνηείλνληαο έηζη, ηε δεκηνπξγία 

ειεθηξηθψλ ξεπκάησλ απφ ηνλ DAT κέζσ δχν νδψλ. Καηά ηελ πξψηε ζπδεχγλπηαη κε 

ηελ κεηαθνξά DA (transporter-like) θαη θαηά ηε δεχηεξε, είλαη κεξηθψο 

ππνβνεζνχκελε (channel-like) απφ ηελ κεηαθνξά ηεο DA. Πηζαλφηαηα ηα ξεχκαηα 
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απηά εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο λεπξσληθήο δηεγεξζηκφηεηαο θαη πηζαλφηαηα 

ζεσξνχληαη σο έλαο ελαιιαθηηθφο κεραληζκφο απειεπζέξσζεο DA απφ 

ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο (Williams and Galli, 2006). 

O DAT απνηειεί εηδηθφ κάξηπξα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ θαζψο 

εθθξάδεηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λεπξψλεο πνπ ζπλζέηνπλ DA. Σφζν ν DAT φζν θαη ν 

κεηαθνξέαο ηεο λνξεπηλεθξίλεο (NET) έρεη δεηρζεί φηη κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ DA 

θαζψο θαη λνξεπηλεθξίλε. Ο θάζε κεηαθνξέαο, δειαδή, κεηαθέξεη εθηφο απφ ην δηθφ 

ηνπ ππφζηξσκα θαη ην ππφζηξσκα ηνπ άιινπ. πγθεθξηκέλα, ν NET κεηαθέξεη 

λνξεπηλεθξίλε θαη DA κε παξφκνηα ηηκή Km (~ 1κΜ) ελψ ν DAT εκθαλίδεη 10 θνξέο 

κεγαιχηεξε ζπγγέλεηα γηα ηελ DA ζε ζρέζε κε ηελ λνξεπηλεθξίλε (Liang and 

Rutledge, 1982). 

Ζ δξαζηεξηφηεηα ηνπ DAT ππφθεηηαη ηφζν ζε νμεία ξχζκηζε (ιεπηά έσο 

ψξεο) φζν θαη καθξνπξφζεζκε ξχζκηζε (εκέξεο). ε αληίζεζε κε ηηο ηαρείεο αιιαγέο 

πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ απειεπζέξσζε ηεο DA, ε ξχζκηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 

DAT επηηειείηαη κε πην αξγνχο ξπζκνχο. Παξφια απηά θαζίζηαηαη έλαο ζεκαληηθφο 

κεραληζκφο βειηηζηνπνίεζεο ηεο ληνπακηλεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο σο απφθξηζε ζε 

ελδνγελή θαη εμσγελή εξεζίζκαηα. Ζ ξχζκηζε ηνπ DAT πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ 

κεηαβνιέο ηεο ζπγγέλεηαο ηνπ γηα ην ππφζηξσκα/Νa
+
/Cl

-
, κέζσ δηαθίλεζεο ηνπ απφ 

θαη πξνο ηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε θαζψο θαη κέζσ αιιαγψλ ζην turnover ηνπ 

κεηαθνξέα. O DAT ππφθεηηαη ζε ζπλερή θαη ειεγρφκελε ελδνθπηηάξσζε, κεηά ηελ 

νπνία είηε επηζηξέθεη απφ ηα ελδνζψκαηα πίζσ ζηελ πιαζκαηηθή κεκβξάλε 

(αλαθχθιεζε), είηε θαηεπζχλεηαη πξνο ιπζνζψκαηα θαη άιια δηακεξίζκαηα 

(Zahniser and Sorkin, 2009). 

Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε ξχζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ DAT θαζψο θαη ε 

κεκβξαληθή θαηαλνκή επηηειείηαη κέζσ πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ελδνθπηηαξηθψλ 

κνλνπαηηψλ ζεκαηνδφηεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ ζα ήηαλ παξάινγν ε ελεξγνπνίεζε 

δηαθφξσλ ηχπσλ GPCRs, πνπ εθθξάδνληαη απφ DA λεπξψλεο, λα επεξεάδεη θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ DAT. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ νη D2-like απηνυπνδνρείο 

(D2SR), γηα ηνπο νπνίνπο κάιηζηα έρεη απνδεηρζεί φηη αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε ηνλ 

DAT ζην επίπεδν ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο (Eriksen et al., 2010). Έρεη πξνηαζεί 

κάιηζηα, φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ D2DRs έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

επαλαπξφζιεςεο DA εμαηηίαο ηεο απμεκέλεο έθθξαζεο ηνπ DAT ζηελ θπηηαξηθή 
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επηθάλεηα. Αθφκε παξακέλεη αζαθέο ζε πνην βαζκφ ε παξαπάλσ επάγεηαη άκεζα 

κέζσ θπζηθήο αιιειεπίδξαζεο ησλ δχν πξσηετλψλ είηε κέζσ ελεξγνπνίεζεο 

ελδνθπηηαξηθψλ ζεκαηνδνηηθψλ κνλνπαηηψλ απφ ηνπο D2DRs  (Eriksen et al., 2010). 

O DAT εληνπίδεηαη ζε ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο θαη ην mRNA ηνπ 

αληρλεχεηαη κφλν ζηα θπηηαξηθά ζψκαηα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο SN θαη 

ηνπ VTA. πγθεθξηκέλα, ζπληίζεηαη ζηνπο Α8 ληνπακηλεξγηθνχο ππξήλεο ηνπ 

κεζεγθεθάινπ (νπίζζηα εξπζξή πεξηνρή), Α9 (SN), Α10 (VTA), ζηνπο 

ππνζαιακηθνχο ππξήλεο Α13 (αβέβαηε δψλε), Α14 (πεξηθνηιηαθφο ππξήλαο) θαη Α15 

(ηνμνεηδήο πξήλαο) θαη ζηελ θπηηαξηθή νκάδα Α16 ηνπ νζθξεηηθνχ βνιβνχ (Cerruti 

et al., 1993). Ζ πξσηεΐλε ηνπ DAT αληρλεχεηαη ζηηο απνιήμεηο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ  ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ, ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (NAc), ζηνλ νζθξεηηθφ 

ινβφ, ζην κειαηλνξαβδσηφ δεκάηην (nigrostriatal bundle), ζηα πιεπξηθά ελία 

(habenula), ζηνπο ππξήλεο ηεο ακπγδαιήο, ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ζηα θπηηαξηθά 

ζψκαηα θαη ζηνπο δελδξίηεο ηνπ VTA θαη ηεο SN φπσο επίζεο θαη ζηνλ έζσ 

πξνκεησπηαίν θινηφ (Ciliax et al., 1995 ). Σέινο, κε ηε κέζνδν ηεο in situ 

πβξηδνπνίεζεο θαζψο θαη κε ηε βνήζεηα αλνζντζηνρεκηθψλ κειεηψλ δηαπηζηψζεθε ε 

έθθξαζε ηνπ DAT θαη ζε πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο (ζηνκάρη, πάγθξεαο θαη λεθξά) 

(Eisenhofer, 2001 ). 

Σέινο, ν DAT απνηειεί ζηφρν πνιιψλ λννηξφπσλ θαη ςπρνηξφπσλ θαξκάθσλ 

θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξνπζία ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ζην θχθισκα 

ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ, αιιά θαη ζηε κεζνθινητθή ληνπακηλεξγηθή πξνβνιή, 

θαζηζηνχλ ηνλ ελ ιφγσ κεηαθνξέα έλα πνιχ ελδηαθέξνληα ζηφρν θαξκαθνινγηθψλ 

ρεηξηζκψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ φπσο ε ζρηδνθξέλεηα θαη ε θαηάζιηςε 

θαζψο θαη γηα ηελ απεμάξηεζε απφ ρεκηθέο θαη λαξθσηηθέο νπζίεο. 
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Δηθόλα 1.1: Σχλζεζε, απειεπζέξσζε, επαλαπξφζιεςε θαη ζεκαηνδφηεζε ηεο DA (Knab and 

Lightfoot, 2010) 

 

 

1.3. Τπνδνρείο ληνπακίλεο 

 

Ζ δξάζε ηεο DA ζπληειείηαη χζηεξα απφ ηε ζχλδεζε ηεο ζηνπο ππνδνρείο ηεο 

ηφζν πξνζπλαπηηθά φζν θαη κεηαζπλαπηηθά. Οη ππνδνρείο DA είλαη κέιε ηεο 

θαηεγνξίαο ησλ κεηαβνηξφπσλ ππνδνρέσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κεηά ηε δέζκεπζε ηνπ 

λεπξνδηαβηβαζηή (DA) ζηνπο ππνδνρείο ηνπ, νη ηειεπηαίνη επάγνπλ αιιαγέο ζηα 

επίπεδα ησλ ελδνθπηηαξηθψλ κεηαβνιηηψλ. Έρνπλ ραξαθηεξηζηεί πέληε ηχπνη 

ππνδνρέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία λεπξνδηαβίβαζεο ηεο ληνπακίλεο, νη D1, 

D2, D3, D4 θαη D5 πνπ αλήθνπλ ζηελ νηθνγέλεηα ησλ ππνδνρέσλ ζπδεπγκέλσλ κε G-

πξσηεΐλεο (GPCR), δηαζέηνπλ επηά δηακεκβξαληθέο έιηθεο (7ΣΜ) (Δηθφλα 1.3) θαη 

δηαρσξίδνληαη πεξαηηέξσ βάζεη ηεο επίδξαζεο ζηελ δξαζηηθφηεηα ηεο αδελπιηθήο 

θπθιάζεο (AC) (Δηθφλα 1.3). Γεληθψο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ D1-ηχπνπ ππνδνρέσλ 

(D1,D5), απμάλεη ηελ ελεξγφηεηα ηεο ΑC κέζσ Gs-ηχπνπ δηεγεξηηθψλ πξσηετλψλ 
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(απμάλνπλ ην cΑΜΡ), ελψ ε ελεξγνπνίεζε ησλ D2-ηχπνπ ππνδνρέσλ (D2, D3, D4) 

κεηψλνπλ ηελ ελεξγφηεηα ηεο ΑC κέζσ Gi-ηχπνπ αλαζηαιηηθψλ πξσηετλψλ (κεηψλνπλ ην 

cAMP) (Neve and Neve, 1997). 

 

 

 

 

Δηθόλα 1.3: Γνκή ηνπ ππνδνρέα DA. Απεηθνλίδνληαη νη ζέζεηο δέζκεπζεο ηεο DA, νη 7 

δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο, ην ακηλν θαη θαξβνμπηειηθφ άθξν (Τξνπνπνηεκέλε απφ 

http://www.pharmacology2000.com/Central/Parkinson/Parkinson3.htm). 

 

 

1.3.1. D1 ππνδνρείο (D1DR) 

 

Οη ππνδνρείο ηεο νκάδαο D1 εληνπίδνληαη, θαηά θαλφλα, κεηαζπλαπηηθά ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ην ξαβδσηφ, ηνλ NAc, ηε SN, ην VTA θαη ηνλ 

εγθεθαιηθφ θινηφ. Δμαίξεζε απνηειεί ε SNpc ζηελ νπνία αλ θαη έρεη δεηρζεί ε δέζκεπζε 

εηδηθψλ ηρλεζεηψλ γηα ηνπο D1DR, δελ έρεη αληρλεπζεί ην mRNA ηνπο. Φαίλεηαη ινηπφλ, 

φηη νη D1DR ζπληίζεληαη ζηνπο λεπξψλεο ηνπ ξαβδσηνχ πνπ πξνβάιινπλ ζηε SN, κέζσ 
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ηεο άκεζεο ξαβδσην-κέιαηλαο νδνχ, φπνπ θαη εληνπίδνληαη πξνζπλαπηηθά ζηηο αμνληθέο 

ηνπο απνιήμεηο (Jackson and Westlind-Danielsson, 1994; Vallone et al., 2000).  

Ζ δέζκεπζε ηεο DA ζηνπο D1DR νδεγεί ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ 

εηεξνηξηκεξψλ G- πξσηετλψλ, πνπ απνηεινχληαη απφ ηξεηο δηαθξηηέο ππνκνλάδεο Gα, 

Gβ ,Gγ θαη βξίζθνληαη ζηελ ελδνθπηηάξηα πιεπξά ηεο κεκβξάλεο. Ζ Gαs (GΣΡάζε 

κε ζειηά Ρ) δεζκεχεη GDP θαη ζ‟ απηή ηε κνξθή ζπκπιέθεηαη κε ην δηκεξέο Gβ –Gγ, 

φκσο ε αιιειεπίδξαζε ηνπ ελεξγνπνηεκέλνπ ππνδνρέα κε ηελ Gα πξνθαιεί 

αληαιιαγή ηνπ GDP κε GTP θαη ηαπηφρξνλε απνδέζκεπζε ησλ Gβ –Gγ. Ο 

δηαρσξηζκφο ηεο Gα απφ ην Gβ –Gγ κεηαδίδεη ην κήλπκα φηη ν ππνδνρέαο έρεη δερζεί 

ην πξφζδεκα θαη ε ελεξγφο Gα (Gα- GTP) ζπλδέεηαη θαη ελεξγνπνηεί ηελ AC πνπ 

ππξνδνηεί ηελ ελδνθπηηάξηα ζχλζεζε cΑΜΡ απφ ATP. Δλ ζπλερεία ην cAMP 

δηεγείξεη ηελ πξσηετληθή θηλάζε Α (PKA) κε απνηέιεζκα ηελ θσζθνξπιίσζε 

πνιιψλ πξσηετληθψλ ζηφρσλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ηνλ κεηαγξαθηθφ παξάγνληα 

CREB, ηελ θσζθνπξσηεΐλε DARPP-32, ε νπνία ξπζκίδεηαη απφ ηε DA θαη ην cAMP 

θαη ηνληηθνχο δηαχινπο. Ζ ζεκαηνδφηεζε ζηακαηά κε ηελ πδξφιπζε ηνπ GTP απφ 

ηελ Gα θαη ηνλ επαλαζρεκαηηζκφ ηνπ εηεξνηξηκεξνχο (Berke and Hyman, 2000 ). 

 Οη D1DR θαίλεηαη φηη ξπζκίδνπλ ηα επίπεδα ηνπ ελδνθπηηαξηθνχ αζβεζηίνπ 

κέζσ δίεγεξζεο ηεο πδξφιπζεο ηεο θσζθαηηδπιηλνζηηφιεο (ΡΗ) απφ ηε θσζθνιηπάζε 

C (PLC), κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή 1,4,5 ηξη-θσζθν- ηλνζηηφιεο (Η Ρ3), ε νπνία 

θηλεηνπνηεί ελδνθπηηάξηεο απνζήθεο αζβεζηίνπ. Οη D1DR δηεγείξνπλ ηελ PLC 

ζπδεπγκέλνη κε ηελ G πξσηείλε Gαq (Wang et al., 1995 ; Jin et al., 2003 ). Ζ 

θαηαλνκή ηεο Gαq ζπκπίπηεη κε ηηο πεξηνρέο φπνπ παξαηεξείηαη δηέγεξζε ηεο PLC 

επαγφκελε απφ αγσληζηέο ησλ D1DR, δειαδή ζηελ ακπγδαιή θαη ηνλ ηππφθακπν 

(Undie and Friedman, 1990; Wang et al., 1995 ; Jin et al., 2001 ). ηηο ίδηεο πεξηνρέο ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο είλαη ρακειή, φπσο θαη ε έθθξαζε ησλ 

D1DR. Παξφια απηά, θάπνηεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη αγσληζηέο ησλ D1DR 

δηεγείξνπλ ηελ PLC θαη ξπζκίδνπλ ηελ λεπξηθή δηεγεξζηκφηεηα θαη ζε άιιεο πεξηνρέο 

ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ην ξαβδσηφ θαη ν πξνκεησπηαίνο θινηφο (Lezcano and Bergson, 

2002 ; Chen et al., 2007). 
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1.3.2. D2-ηύπνπ ππνδνρείο (D2DR) 

 

Ζ νκάδα ησλ D2DR εκθαλίδεη πςειά επίπεδα ζην ξαβδσηφ, ηνλ NAc, ηα 

νζθξεηηθά θχκαηα, ζηηο δπν ππνδηαηξέζεηο ηεο SN (SNpc θαη SNpr), ην VTA θαζψο 

θαη ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ. Οη D2DR εληνπίδνληαη κεηαζπλαπηηθά δειαδή ζε 

ληνπακηλνδεθηηθνχο λεπξψλεο, πξνζπλαπηηθά ζηηο αμνληθέο απνιήμεηο ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ αιιά  θαη ζηε ζσκαηνδελδξηηηθή πεξηνρή ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ (Levey et al., 1993, Khan et al., 1998). Σα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ησλ D2DR θσδηθνπνηνχληαη απφ γνλίδηα κε εζφληα, παξέρνληαο έηζη ηε 

δπλαηφηεηα χπαξμεο πνιιψλ ηζνκνξθψλ ηνπ ππνδνρέα.  

Πξάγκαηη, νη D2DR δηαζέηνπλ δχν θχξηεο ηζνκνξθέο, ηηο D2S(short) θαη 

2L(Long), νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κε ελαιιαθηηθφ κάηηζκα ελφο 87bp εμσλίνπ 

κεηαμχ ησλ εζνλίσλ 4 θαη 5. Οη δχν ηζνκνξθέο ηνπ D2DR, D2-Long (D2L) θαη 2-

Short (D2S), δηαθέξνπλ απφ έλα έλζεκα 29 ακηλνμέσλ ζηελ ηξίηε ελδνθπηηαξηθή 

ζειεηά ηνπ D2L (Vallone et al., 2000; Squire, 2003). Δίλαη κάιηζηα γλσζηφ φηη νη δπν 

απηέο ηζνκνξθέο εθθξάδνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ 

θπηηάξνπ θαη εμππεξεηνχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο. Δηδηθφηεξα, ν εληνπηζκφο ηεο 

D2S ηζνκνξθήο ζηα ζψκαηα θαη ζηνπο άμνλεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ 

θαηαδεηθλχεη φηη απνηεινχλ ηνπο απηνυπνδνρείο ηεο DA, ελψ ε D2L ηζνκνξθή 

απνηειεί θπξίσο ηνλ κεηαζπλαπηηθφ ππνδνρέα (Khan et al., 1998). 

Οη απηνυπνδνρείο εθθξάδνληαη ζην θπηηαξηθφ ζψκα, ηνπο δελδξίηεο θαη ηηο 

ληνπακηλεξγηθέο απνιήμεηο ηνπ κεζεγθεθάινπ, ξπζκίδνπλ ην ξπζκφ ππξνδφηεζεο ησλ 

θπηηάξσλ θαη κεηψλνπλ ηε ζχλζεζε ηεο DA αλαζηέιινληαο ηελ TH θαη ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή. Δπηπιένλ, κεηψλνπλ ηελ ληνπακηλεξγηθή 

δξαζηεξηφηεηα, εληζρχνληαο ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο DA απφ ηνλ DAT. Μάιηζηα, 

πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα έδεημαλ φηη νη D2DR ξπζκίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ DAT (Zapata et al., 2007; Mayfield et al., 2001), θαη αλαζηέιινπλ ηελ δξάζε ηεο 

TH γηα κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο ζπγθξηηηθά κε ηνπο D3DR, ππνδεηθλχνληαο φηη νη 

D2DR έρνπλ ηζρπξφηεξε δξαζηηθφηεηα απηνυπνδνρέα. Μειέηεο ζε D2 KO πνληίθηα 

έδεημαλ φηη θαηαξγείηαη ε D2-επαγφκελε απφ αγσληζηή αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο 

ηεο DA, ε ελεξγνπνηήζε ησλ GIRK θαλαιηψλ, ε αλαζηνιή ηεο ππξνδφηεζεο ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ θαη ε ελίζρπζε ηεο δξάζεο ηνπ DAT. Αληίζεηα ζε D3 

KO πνληίθηα είηε δε παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηηο παξαπάλσ ιεηηνπξγίεο είηε έρεη 
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θαηαγξαθεί ειάρηζηε κείσζε, γεγνλφο ην νπνίν δείρλεη φηη νη D2DR  θαη εηδηθφηεξα ε 

D2S ηζνκνξθή ηνπο, είλαη νη θχξηνη απηνυπνδνρείο ζηνλ εγθέθαιν ησλ ηξσθηηθψλ, 

ελψ νη D3 ππνδνρείο ζπκβάιινπλ ζηε ξχζκηζε ηεο απειεπζέξσζεο DA ζε ρακειέο 

ζπγθεληξψζεηο λεπξνδηαβηβαζηή (Romanelli et al., 2009). 

Όζνλ αθνξά ηε κεηαβίβαζε ζήκαηνο, αληίζεηα απφ ηνπο D1DR, νη D2DR 

αλαζηέιινπλ ηελ αδελπιηθή θπθιάζε κέζσ ζχδεπμεο κε ηηο Gαi θαη Gαo πξσηεΐλεο, 

κεηψλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ δηέγεξζε γηα παξαγσγή cΑMP (Yan et al., 1999 

). Ζ DA είλαη γλσζηφ φηη έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνθαιεί ηφζν δηεξγεηηθή φζν θαη 

αλαζηαιηηθή λεπξνδηαβίβαζε. Ζ ηδηφηεηα ηεο απηή ζηεξίδεηαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο 

κεραληζκνχο κεηαγσγήο ζήκαηνο κεηαμχ ησλ δχν νκάδσλ ππνδνρέσλ ηεο DA κεηά 

απφ ελεξγνπνίεζε ηνπο. πγθεθξηκέλα, νη D1DR ζπδεπγλχνληαη κε Gs θαη Golf 

πξσηεΐλεο θαη θαηά ζπλέπεηα φηαλ ελεξγνπνηεζνχλ δηεγείξνπλ ηελ ελεξγφηεηα ηεο 

αδελπιηθήο θπθιάζεο, θαη απμάλνπλ ηα επίπεδα ηνπ cAMP ζην θχηηαξν. Δίλαη 

γλσζηφ φηη ην cAMP ελεξγνπνηεί ηελ πξσηετληθή θηλάζε Α, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

ζηνρεχεη ζε πνιινχο ελδνθπηηαξηθνχο ζηφρνπο. Αληίζεηα, νη D2DR ζπδεπγλχληαη κε 

Gi πξσηεΐλεο, αλαζηέιινπλ ηελ ελεξγφηεηα ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο θαη κεηψλνπλ 

ηα επίπεδα ηνπ cAMP ζην θχηηαξν (Vallone et al., 2000). Λακβάλνληαο ππφςε ηηο 

αληίζεηεο απηέο δξάζεηο, ε DA δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο έλαο ακηγψο 

δηεγεξηηθφο ή αλαζηαιηηθφο λεπξνδηαβηβαζηήο, αιιά σο έλα ξπζκηζηηθφ κφξην, ε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ νπνίνπ εμαξηάηαη απφ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξα. 
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2. Σν GABAεξγηθό ζύζηεκα 

 

2.1.  γ-Aκηλνβνπηπξηθό νμύ (GABA) 

 

To γ-ακηλνβνπηπξηθφ νμχ (GABA) απνηειεί ηνλ θπξηφηεξν αλαζηαιηηθφ 

λεπξνδηαβηβαζηή ηνπ ΚΝ θαη κάιηζηα έρεη δηαπηζησζεί φηη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

ηνπ εγθεθάινπ, ην 20%-50% ησλ θεληξηθψλ ζπλάςεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ ην GABA σο 

λεπξνδηαβηβαζηή (Bloom and Iversen, 1971 ). Ζ βηνζχλζεζε ηνπ GABA ζηνλ 

εγθέθαιν μεθηλά θπξίσο απφ ηε γιπθφδε, ελψ θαη άιια ακηλνμέα έρνπλ βξεζεί λα 

είλαη πξφδξνκα κφξηα ηνπ λεπξνδηαβηβαζηή, φπσο ην α- θεηνγινπηαξηθφ νμχ 

(ελδηάκεζν πξντφλ ηνπ θχθινπ ηνπ Krebs) ην νπνίν ηξαλζακηλψλεηαη ζε γινπηακηθφ 

νμχ. Σν γινπηακηθφ νμχ ζηε ζπλέρεηα ζα απνθαξβνμπιησζεί ζε GABA κέζσ ηνπ 

ελδχκνπ απνθαξβνμπιάζε ηνπ γινπηακηθνχ νμένο (GAD). Ζ GAD είλαη έλα 

θπηηαξνπιαζκαηηθφ έλδπκν ην νπνίν απαληάηαη απνθιεηζηηθά ζηνπο λεπξψλεο ζε δχν 

κνξθέο (Μ.Β. 65 θαη 67kDa), ελψ γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη απαξαίηεην ην 

ζπλέλδπκν θσζθνξηθή ππξηδνμάιε (κηα κνξθή βηηακίλεο B6) (Arregui and Barer, 

1980 ).  

 Μεηά ηε ζχλζεζε ηνπ πνπ επηηειείηαη ζηηο πξνζπλαπηηθέο απνιήμεηο ησλ 

λεπξψλσλ, ην GABA,  απειεπζεξψλεηαη ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή θαη δεζκεχεηαη είηε 

ζε πξνζπλαπηηθνχο είηε ζε κεηαζπλαπηηθνχο ππνδνρείο, πξνθαιψληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν αλαζηαιηηθά κεηαζπλαπηηθά δπλακηθά.  Αθνινχζσο, ν ελ ιφγσ 

λεπξνδηαβηβαζηήο απνκαθξχλεηαη κε έλα εηδηθφ ζχζηεκα πξφζιεςεο ην νπνίν 

εμαξηάηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο  φπσο είλαη ηα ηφληα Na
+
, ηε ζεξκνθξαζία 

θαζψο θαη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Μειέηεο πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξφζιεςε ηνπ 

GABA έδεημαλ φηη επαλαπξνζιακβάλεηαη ηφζν απφ ηνπο λεπξψλεο φζν θαη απφ ηα 

θχηηαξα ηεο γινίαο (Schousboe and Waagepetersen, 2006) (Δηθφλα 2.1). Ζ 

δηαδηθαζία απηή επηηειείηαη κε ηε βνήζεηα ηξηψλ αλαγλσξηζκέλσλ πξσηετληθψλ 

θνξέσλ- κεηαθνξέσλ, ηνπο GAT1, GAT2 θαη GAT3, νη νπνίνη εληνπίδνληαη ηφζν ζηα 

αζηξνθχηηαξα φζν θαη ζηνπο λεπξψλεο (Schousboe, 2000), θαη επαλαπξνζιακβάλνπλ 

ην GABA καδί κε Na
+
 θαη Cl

-
 (Sarthy, 1986 ) (Δηθφλα 2.1). πγθεθξηκέλα, ην GABA 

κεηαθέξεηαη καδί κε δπν Na
+ 

θαη πηζαλψο κε έλα Cl
-
 (Kavanaugh et al., 1992 ; 

Cammack et al., 1994). πλεπψο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ηα βαζηθά 
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ραξαθηεξηζηηθά ελφο GABAεξγηθνχ λεπξψλα είλαη ηφζν ε πξφζιεςε ηνπ GABA φζν 

θαη ε παξνπζία ηνπ ελδχκνπ ηεο GAD.  

 

 

2.2. Τπνδνρείο ηνπ GABA 

 

Σν GABA δχλαηαη λα δεζκεχεηαη ζε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ππνδνρέσλ, 

ηνπο GABAA, GABAB θαη GABAC, νη νπνίνη δηαθνξνπνηνχληαη σο πξνο ηε 

θπζηνινγία θαη ηηο θαξκαθνινγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο. Οη GABAA (ηνληνηξφπνη) 

ππνδνρείο απνηεινχλ ρεκεηνειεγρφκελνπο δηαχινπο ηφλησλ Cl
-
 θαη δηαδξακαηίδνπλ 

θξίζηκν ξφιν ζηε ξχζκηζε ηεο δηεγεξζηκφηεηαο ηνπ εγθεθάινπ. Δπίζεο, 

αιιειεπηδξνχλ θαη κε νξηζκέλεο νπζίεο (βελδνδηαδεπίλεο, βαξβηηνπξηθά,  

λεπξνζηεξνεηδή,  αηζαλφιε θ.α.). Οη GABAB (κεηαβνινηξφπνη) ππνδνρείο 

ζπδεχγλπληαη κε δηαχινπο ηφλησλ Ca
2+

 ή K
+
 κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ G-πξσηετλψλ θαη 

ελεξγνπνηνχλ δεπηεξνγελή κελχκαηα  κέζα ζην θχηηαξν, ελψ νη GABAC ππνδνρείο 

ζπλδένληαη κε δίαπιν ηφλησλ Cl
-
 (Sieghart, 1995 ). 
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Δηθόλα 2.1: Απειεπζέξσζε θαη επαλαπξφζιεςε ηνπ GABA. Φαίλεηαη ε λεπξηθή απφιεμε απφ 

ηελ νπνία απειεπζεξψλεηαη ην GABA θαη δξα ζην κεηαζπλαπηηθφ λεπξψλα. Σηε ζπλέρεηα 

επαλαπξνζιακβάλεηαη είηε απφ ηελ ίδηα απφιεμε είηε απφ γινία θχηηαξα (Τξνπνπνηεκέλε απφ 

http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-3) 
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2.2.1. Υπνδνρείο γ-ακηλνβνπηπξηθνύ νμένο ηύπνπ GABAA  
 

 

Οη GABAA ππνδνρείο είλαη δηακεκβξαληθέο έηεξν-πεληακεξείο πξσηεΐλεο 

κνξηαθνχ βάξνπο 220-400 kDa θαη εληνπίδνληαη ζην θεληξηθφ αιιά θαη ην πεξηθεξηθφ 

λεπξηθφ ζχζηεκα. ηα ζειαζηηθά, απαληψληαη  8 νηθνγέλεηεο γνληδίσλ, νη νπνίεο 

θσδηθνπνηνχλ ηηο 21 ππνκνλάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχζηαζε ηνπ ππνδνρέα 

GABAA, ηηο α (1-6), β (1-4), γ (1-3), δ, ε, ζ, π θαη ξ (1-3) (de Blas et al., 1988 ; Olsen 

and Tobin, 1990 ; Macdonald and Olsen, 1994; Barnard et al., 1998 ). ε νξηζκέλεο 

απφ ηηο αλσηέξσ ππνκνλάδεο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί θαη δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο, σο 

πξντφληα ελαιιαθηηθνχ καηίζκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ γ2-ππνκνλάδα απαληψληαη 

δπν ηζνκνξθέο (γ2S, γ2L), θαζψο θαη ε α6 θαη ε β3 ππνκνλάδα (Whiting et al., 1990 

).  

Ζ θάζε ππνκνλάδα απνηειείηαη απφ έλα κεγάιν πδξφθνβν ακηλνηειηθφ ηκήκα 

ην νπνίν δηαζέηεη αξθεηέο ζέζεηο γιπθνδπιίσζεο θαη έλα βξφρν θπζηεΐλεο, ν νπνίνο 

ζρεκαηίδεηαη απφ δχν ζπληεξεκέλα θαηάινηπα θπζηεΐλεο θαζψο θαη απφ ηέζζεξα 

δηακεκβξαληθά ηκήκαηα (Μ1-Μ4). εκαληηθφο είλαη ν ζρεκαηηζκφο κηαο 

ελδνθπηηαξηθήο ζειηάο πνπ εληνπίδεηαη κεηαμχ ηνπ ηξίηνπ θαη ηνπ ηέηαξηνπ 

δηακεκβξαληθνχ ηκήκαηνο θαη πεξηέρεη πηζαλέο ζέζεηο θσζθνξπιίσζεο. Οη 

ακηλνμηθέο αιιεινπρίεο ησλ ππνκνλάδσλ κέζα ζε θάζε ππνκνλάδα παξνπζηάδνπλ 

νκνινγία 70%, ελψ κεηαμχ ησλ δηάθνξσλ ηάμεσλ ππάξρεη 30% νκνινγία (Olsen and 

Tobin, 1990 ; Burt and Kamatchi, 1991 ; Sieghart, 1992 ; Wieland et al., 1992 ).  

Οη GABAA ππνδνρείο είλαη ηνληηθνί δίαπινη θαη εκθαλίδνπλ δηαπεξαηφηεηα γηα 

ηα Cl
-
. Οη δίαπινη απηνί αλνίγνπλ κεηά ηε ζχλδεζε ηνπο κε ην GABA. Σα ηφληα Cl

-
 

βξίζθνληαη ζε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν, ζε ζχγθξηζε κε ην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ, ππνδειψλνληαο φηη ε ρεκηθή ηνπο θιίζε πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ ελψ ε ειεθηξηθή θιίζε ηνπο ιφγσ ηεο αξλεηηθήο 

θφξηηζεο ηεο θπηηαξνπιαζκαηηθήο πιεπξάο ηεο κεκβξάλεο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην 

εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ πξνο ηα έμσ. Μεηά ηε δέζκεπζε ηνπ GABA ζηνπο GABAA 

ππνδνρείο ζηνπο λεπξψλεο πνπ βξίζθνληαη ζε δπλακηθφ εξεκίαο, δεκηνπξγείηαη έλα 

ξεχκα Cl
-
 πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ θπηηάξνπ. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο κηθξήο 

ππεξνρήο ηεο ρεκηθήο, έλαληη ηεο ειεθηξηθήο θιίζεο ηνπ ηφληνο, ε νπνία πξνθαιεί 

ππεξπφισζε ζηνλ λεπξψλα, θαη κεηψλεη ηε δηεγεξζηκφηεηά ηνπ (Sieghart, 1995 ). Οη 

GABAA ππνδνρείο απεπαηζζεηνπνηνχληαη φηαλ ην GABA παξακείλεη γηα κεγάιν 
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ρξνληθφ δηάζηεκα πξνζδεκέλν. Ζ δηαδηθαζία ηεο απεπαηζζεηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη 

κηα πξψηε ηαρεία θάζε πνπ δηαξθεί κεξηθά ρηιηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη κηα αξγή 

θάζε δηάξθεηαο κεξηθψλ δεπηεξνιέπησλ. ε πςειέο ζπγθεληξψζεηο ηνπ GABA ε 

απεπαηζζεηνπνίεζε ζπκβαίλεη πην γξήγνξα ζε ζχγθξηζε κε ρακειφηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο (Sieghart, 1995 ). 

Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί νη GABAA ππνδνρείο είλαη πεληακεξείο δνκέο πνπ 

ζρεκαηίδνληαη απφ ηελ έλσζε επηκέξνπο ππνκνλάδσλ. Θεσξεηηθά είλαη πνιινί νη 

πηζαλνί ζπλδπαζκνί ππνκνλάδσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ππνδνρέσλ. Έρεη δεηρζεί φηη νη 

α1, β2/3 θαη ε γ2 ππνκνλάδεο ζπλππάξρνπλ ζε πνιινχο GABAA ππνδνρείο. Δπηπιένλ 

είλαη γλσζηφ φηη δχν δηαθνξεηηθέο ηζνκνξθέο ηεο α, β ή ηεο γ ππνκνλάδαο κπνξνχλ 

λα εληνπίδνληαη ζηνλ ίδην ππνδνρέα (Δηθφλα 2.2). Ο πην επηθξαηήο ζπλδπαζκφο 

ππνκνλάδσλ πεξηιακβάλεη δχν α, δχν γ θαη κία β ππνκνλάδα ή δχν α, δχν β θαη κία γ 

(Backus et al., 1993 ; Benke et al., 1994 ; Khan et al., 1994 ). Έρεη δεηρζεί φηη δχν 

ζχκπινθα πνπ απνηεινχληαη απφ κία α θαη κία β ππνκνλάδα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο 

κέζσ κηαο γ ππνκνλάδαο θαη ζπγθξνηνχλ ηνλ πεληακεξή ππνδνρέα (Tretter et al., 

1997 ). Ζ ζηνηρεηνκεηξία ησλ GABAA ππνδνρέσλ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ 

εγθεθαιηθή πεξηνρή ζηελ νπνία εθθξάδνληαη. Ζ δ ππνκνλάδα δελ ζπλεληνπίδεηαη κε 

ηε γ ζε ιεηηνπξγηθνχο ππνδνρείο (Quirk et al., 1994 ; Araujo et al., 1998 ). Αλ θαη ε 

ηαπηφρξνλε έθθξαζε ησλ α, β, θαη γ ππνκνλάδσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ην 

ζρεκαηηζκφ ιεηηνπξγηθψλ GABAA ππνδνρέσλ θαη νη πεξηζζφηεξνη ππνδνρείο 

πεξηέρνπλ απηέο ηηο ππνκνλάδεο, έρεη δεηρζεί φηη κπνξεί λα ππάξμεη ιεηηνπξγηθφο 

ππνδνρέαο ρσξίο λα πεξηέρεη θαη ηηο ηξεηο ππνκνλάδεο. πγθεθξηκέλα ε έιιεηςε ηεο 

γ2 ππνκνλάδαο έρεη σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ ππνδνρέσλ πνπ δελ 

είλαη, φκσο, επαίζζεηνη ζηηο βελδνδηαδεπίλεο (Günther et al., 1995 ). Έιιεηςε φκσο 

ησλ ηζνκνξθψλ ηεο α ή ηεο β ππνκνλάδαο δελ νδεγεί ζε δεκηνπξγία GABAA 

ππνδνρέσλ (Fritschy et al., 1997 ). Απηέο νη παξαηεξήζεηο δείρλνπλ φηη νη α θαη β 

ππνκνλάδεο, ζε αληίζεζε κε ηε γ, είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε δεκηνπξγία ιεηηνπξγηθψλ 

GABAA ππνδνρέσλ. 
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Δηθόλα 2.2: Αξηζηεξά: Μηα ππνκνλάδα ηνπ GABAA ππνδνρέα. Γηαθξίλεηαη ε ζειηά θπζηείλεο 

(cys-cys), ηα 4 δηακεκβξαληθά ηκήκαηα θαη ε ελδνθπηηαξηθή ζειηά κε πηζαλέο ζέζεηο 

θσζθνξπιίσζεο. Γεμηά: Πεληακεξήο GABAA ππνδνρέαο. Τν θαλάιη Cl
-
 δεκηνπξγείηαη απφ ην 

δεχηεξν δηακεκβξαληθφ ηκήκα θάζε ππνκνλάδαο (Τξνπνπνηεκέλε απφ Moss and Smart, 2001). 

 

 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκάλνπκε φηη νη GABAA ππνδνρείο απνηεινχλ 

ζηφρνπο κηαο πιεζψξαο απφ ζεκαληηθά θάξκαθα. Ζ δξάζε νξηζκέλσλ απφ απηά, 

φπσο ησλ βελδνδηαδεπηλψλ (Study and Barker, 1981) θαη ησλ βαξβηηνπξηθψλ (Study 

and Barker, 1981; Bormann, 1988) είλαη εληζρπηηθή ηεο δξάζεο ηνπ GABA ζηνπο 

GABAA ππνδνρείο. Αληίζεηα, θάπνηεο άιιεο νπζίεο (π.ρ. κπηθνπθνπιίλε θαη ε 

πηθξνηνμίλε) (Bormann, 1988) κεηψλνπλ ηελ δξάζε ηνπ GABA ζηνπο ππνδνρείο ηνπ 

θαη πξνθαινχλ ζπαζκνχο. Σα αλαηζζεηηθά (etomidate, propofol, alphaxalone, 

halothane) εθδειψλνπλ έλα κέξνο ησλ θαξκαθνινγηθψλ ηνπο επηδξάζεσλ, 

αιιειεπηδξψληαο κε ηνπο GABAA ππνδνρείο (Bormann, 1988). εκαληηθφ είλαη 

επίζεο λα αλαθέξνπκε φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παξαπάλσ κφξηα, δελ 

αιιειεπηδξνχλ άκεζα κε ηε ζέζε δέζκεπζεο ηνπ GABA ζηνπο ππνδνρείο, αιιά 

δξνπλ κε ηε δέζκεπζε ηνπο ζε επηπιένλ αιινζηεξηθέο ζέζεηο ησλ GABAA ππνδνρέσλ 

(Sieghart, 1995 ). Δπαθφινπζν απηήο ηεο δέζκεπζεο είλαη ε κεηαβνιή ζηε δνκή ησλ 

GABAA ππνδνρέσλ, θαη θαη‟ επέθηαζε ε αιιαγή ζηε ζέζε δέζκεπζεο ηνπ GABA 
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ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο (πξνθαιψληαο αιινζηεξηθέο αιιειεπηδξάζεηο) 

ξπζκίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επαγφκελε απφ ην GABA ξνή ησλ ηφλησλ Cl
-
 

(Sieghart, 1992 ). 
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3. Πξνκεησπηαίνο θινηόο (PFC) 

 

Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο (PFC) εληνπίδεηαη ζην πξφζζην ηκήκα ηνπ κεησπηαίνπ 

ινβνχ έθαζηνπ εκηζθαηξίνπ θαη εδξάδεηαη ζηελ εκπξφζζηα πεξηνρή ησλ 

πξνθηλεηηθψλ θαη θηλεηηθψλ πεξηνρψλ. Ζ αλαηνκία ηνπ PFC ηνπ παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαδξακαηίδεη θχξην ξφιν ζηνλ έιεγρν γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

πλδεέηαη κε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ νη νπνίεο επεμεξγάδνληαη εμσηεξηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπσο ηα αηζζεηήξηα ζπζηήκαηα θαη νη θινηηθέο θαη ππνθινηηθέο 

θηλεηηθέο δνκέο θαζψο θαη ηηο εζσηεξηθέο πιεξνθνξίεο, δειαδή ην κεηαηρκηαθφ 

ζχζηεκα θαη ην κεζεγθέθαιν θαζψο θαη δνκέο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ κλήκε θαη ηελ 

αληακνηβή. Οη ππνδηαηξέζεηο ηνπ PFC έρνπλ ελ κέξεη κνλαδηθά, αιιά 

επηθαιππηφκελα πξφηππα ζπλδέζεσλ κε ηνλ ππφινηπν εγθεθάιν, ηα νπνία 

ππνδεηθλχνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ιεηηνπξγηθέο δηαθνξέο (Squirre et al., 2003). Έρεη 

ζεσξεζεί σο πεξηνρή «νινθιεξσηήο», πνπ ζπλζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ 

εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ θφζκν κε ζθνπφ ηελ παξαγσγή ζηνρεπκέλεο ζπκπεξηθνξάο. 

Ζ παξαπάλσ ηδηφηεηα ηνπ PFC είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηηο δχν 

ζεκαληηθφηεξεο εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ (Fuster, 2008).  

Οη θχξηεο ππνδηαηξέζεηο ηνπ PFC είλαη, o ξαρηαίνο-έμσ (dorsolateral, dlPFC) 

θαη ξαρηαίνο-έζσ PFC (dorsomedial, dmPFC), ν θνηιηαθφο-έμσ PFC (ventrolateral, 

vlPFC) θαη θνηιηαθφο-έζσ (ventromedial, vmPFC) θαη ηέινο ν θνγρηθφο PFC (orbital 

PFC).  

Αλαιπηηθφηεξα, ν dlPFC ζπλδέεηαη κε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο θίλεζεο (βαζηθά γάγγιηα, πξνθηλεηηθφο θινηφο, 

ζπκπιεξσκαηηθή θηλεηηθή πεξηνρή) θαη ηεο αλψηεξεο ηάμεο αηζζεηεξηαθή 

επεμεξγαζία (βξεγκαηηθφο θινηφο) θαζψο θαη γηα ηε ξχζκηζε ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη 

ηνπ έιεγρνπ ησλ απνθξίζεσλ ζε πεξηβαιινληηθά εξεζίζκαηα (Δηθφλα 3.1Α). 

πγθεθξηκέλα, ε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο ζεσξείηαη ν 

ζπληνληζκφο ησλ ζθέςεσλ θαη ησλ ελεξγεηψλ ζχκθσλα κε ηνπο εζσηεξηθνχο 

ζηφρνπο. Ζ πην ραξαθηεξηζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ PFC είλαη ε εθηειεζηηθή ιεηηνπξγία, ε 

νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ επξχηεξε ηθαλφηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ ζπγθξνπφκελσλ 

ζθέςεσλ (θαιφ-θαθφ, φκνην-δηαθνξεηηθφ), ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ κειινληηθψλ 
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ζπλεπεηψλ θαη ηνλ θνηλσληθφ «απηνέιεγρν». Απηέο νη ιεηηνπξγίεο επηηπγράλνληαη 

κέζσ κηαο πνιχπινθεο αιιειεπίδξαζεο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ πεξηνρψλ ηνπ PFC 

πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ππνθινηηθέο πεξηνρέο ελζσκάησλνληαο γλσζηηθέο θαη 

εθηειεζηηθέο ιεηηνπξγίεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο «βέιηηζηεο επηινγήο» (Squirre et al., 

2003). 

 ηνπο επίκπεο, ν PFC δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο ηνπνινγηθά δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο 

(Δηθφλα 3.1Β). ε κία έζσ θινηηθή πεξηνρή, ηνλ έζσ πξνκεησπηαίν θινηφ (mPFC), 

πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πεξηνρή ηνπ έζσ ηνηρψκαηνο ηνπ εκηζθαηξίνπ 

πξνζζηνξαρηαία ηνπ πξφζζηνπ άθξνπ ηνπ κεζνιφβηνπ. ε κηα θνηιηαθή θινηηθή 

πεξηνρή πνπ ιέγεηαη θνηιηαθφο πξνκεησπηαίνο θινηφο (vPFC) θαη βξίζθεηαη ελ κέξεη 

ξαρηαία πξνο ην νπξαίν άθξν ηνπ νζθξεηηθνχ βνιβνχ ζηε ξαρηαία φρζε ηεο ξηληθήο 

αχιαθαο θαη ηέινο, ζε κηα πξνο ηα έμσ θινηηθή πεξηνρή, ηνλ έμσ πξνκεησπηαίν θινηφ 

(lPFC), ε νπνία εληνπίδεηαη πξφζζηα ηεο ξηληθήο αχιαθαο (Heidbreder and 

Groenewegen, 2003 ). 

 

 

  

 

Δηθόλα 3.1: Α)Η ζχλδεζε ηνπ πξνκεησπαίνπ θινηνχ κε άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο. Σηελ 

εηθφλα δηαθξίλνληαη νη ππνδηαηξέζεηο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ην ζεκείν φπνπ πξνβάιιεη ε 

θάζε κηα θαζψο θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο. DMPFC: ξαρηαίνο-έζσ, DLPFC: ξαρηαίνο-έμσ, rIPFC: 

θνγρηθφο θαη VMPFC: θνηιηαθφο-έζσ (Τξνπνπνηεκέλε απφ 

http://mindblog.dericbownds.net/2009/06/stress-pathways-that-impair-prefrontal.html ) θαη 

Β) Μεησπηαία απεηθφληζε ησλ δηαθξηηψλ ππνπεξηνρψλ ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ επίκπνο (Li 

et al., 2009). 

  

Α Β 

http://mindblog.dericbownds.net/2009/06/stress-pathways-that-impair-prefrontal.html
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3.1.1. ύλδεζε ηνπ PFC κε δνκέο ηνπ θηλεηηθνύ ζπζηήκαηνο  

 

Ο dlPFC ζπλδεέηαη κε πνιιέο θηλεηηθέο δνκέο φπσο ηνλ έζσ πξνκεησπηαίν 

θινηφ (medial frontal cortex), ηε  ζπκπιεξσκαηηθή θηλεηηθή πεξηνρή (SMA) θαη ηνλ 

πξφζζην πξνζαγψγην θινηφ θαη ελδέρεηαη λα είλαη ε θχξηα πεξηνρή ηνπ PFC πνπ 

αζθεί έιεγρν ζηελ ζπκπεξηθνξά. O ΡFC ζπλδέεηαη κε ηηο πξνθηλεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

πξσηνηαγνχο θηλεηηθνχ θινηνχ, νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο, απνζηέιινπλ πξνβνιέο 

ζηνλ πξσηνηαγή θηλεηηθφ θινηφ θαη ην λσηηαίν κπειφ. Δπίζεο, ζεκαληηθέο είλαη νη 

ππθλέο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ηνπ PFC θαη ησλ βαζηθψλ γάγγιησλ θαζψο δέρνληαη 

ζπγθιίλνπζεο εηζξνέο απφ θάζε θινηηθφ ζχζηεκα θαη πνιιέο ππνθινηηθέο δνκέο. Ζ 

πεξηνρή ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ πνπ δέρεηαη θπξίσο ζχλδεζε απφ ηνλ PFC είλαη ην 

ξαβδσηφ. Οη πιεξνθνξίεο δηέξρνληαη δηακέζνπ βξφγρσλ ησλ ππνθινηηθψλ ππξήλσλ, 

νη νπνίνη πξνβάιινπλ πίζσ ζηνλ πξφζζην θινηφ κέζσ ηνπ ζαιάκνπ. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα αλαθεξζεί θαη ε πξνβνιή γινπηακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα, πεξηνρή πνπ δηαδξακαηίδεη θχξην ξφιν ζηηο εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (Squirre et al., 2003). 

 

 

3.1.2. ύλδεζε PFC κε ην κεηαηρκηαθό ζύζηεκα  

 

Ο PFC είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηηο κέζεο θξνηαθηθέο κεηαηρκηαθέο δνκέο 

πνπ είλαη θξίζηκεο γηα ηε καθξνπξφζεζκε κλήλε θαη ηελ «εζσηεξηθή» πιεξνθφξεζε. 

Έρεη άκεζεο θαη έκκεζεο (κέζσ ηνπ ζαιάκνπ) ζπλδέζεηο κε ηνλ ηππφθακπν, ην 

λενθινηφ, ηελ ακπγδαιή θαη ηνλ ππνζάιακν. Έρεη ηζρπξέο δηαζπλδέζεηο κε ηνλ 

νζθξεηηθφ θινηφ, αιιά αζζελέζηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλδέζεηο πνπ ζρεκαηίδεη ν 

έμσ PFC κε ην βξεγκαηηθφ θαη ηνλ κεησπηαίν θινηφ. 
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3.1.3. Νηνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε ζηνλ PFC  

 

Ζ ληνπακίλεξγηθε δηαβίβαζε ζηνλ PFC εκπιέθεηαη άκεζα ζηηο γλσζηηθέο 

δηεξγαζίεο (Seamans and Yang, 2004 ), ζηε ξχζκηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ (Sullivan, 

2004 ), ζηε κλήκε εξγαζίαο (Khan and Muly, 2011 ), θαζψο θαη ζηηο εθηειεζηηθέο 

ιεηηνπξγίεο φπσο ν ζρεδηαζκφο ηεο θίλεζεο θαη ε παξαηεηακέλε πξνζνρή (Fibiger 

and Phillips, 1988; Granon et al., 2000 ; Robbins, 2002 ). εκαληηθφο είλαη επίζεο, ν 

ξφινο ηεο δηαβίβαζεο ησλ θαηερνιακηλψλ ζηνλ PFC, ε νπνία ππνζηεξίδεηαη απφ ηελ 

αλαηνκηθή θαη ιεηηνπξγηθή ζχλδεζε ηνπ κε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο ν ΝAc (Di 

Chiara et al., 2011) θαη ην VTA (Omelchenko and Sesack, 2007 ) (Δηθφλα 3.2). ε 

αληίζεζε κε ηελ αθεηπινρνιίλε (ACh) θαη ηε ζεξνηνλίλε (5-ΖΣ), πνπ εληνπίδνληαη 

επξέσο ζε φιεο ηηο ππνπεξηνρέο ηνπ PFC, ε ληνπακηλεξγηθή λεχξσζε είλαη 

ζπγθεληξσκέλε ζε θάπνηεο πεξηνρέο, ελψ επηθαιχπηεηαη κε ηελ λνξαδξελεξγηθή (Del 

Campo et al., 2011). Σν κεζνθινηηθφ ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα πεξηιακβάλεη 

πξνβνιέο απφ ην (VTA) πξνο ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, παξαθάκπηνληαο ηνλ ζάιακν. 

Οη θχξηνη ζηφρνη απηνχ ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ν κεησπηαίνο, 

ελδνξηληθφο θαη ν νζθξεηηθφο θινηφο (Felten and Sladek, 1983 ). Οη παξαπάλσ 

θινηηθέο πεξηνρέο θαη θπξίσο ν  PFC απνηεινχλ ηηο πινπζηφηεξεο ζε ληνπακηλεξγηθέο 

απνιήμεηο θαη ππνδνρείο. Ο PFC είλαη ακνηβαία ζπλδεδεκέλνο κε ην VTA κε 

ληνπακηλεξγηθέο πξνζαγσγέο θαη γινπηακηλεξγηθέο απαγσγέο ίλεο. Ο θχξηνο ζηφρνο 

ηεο ληνπακηλεξγηθήο λεχξσζεο είλαη δελδξηηηθέο άθαλζεο ππξακηδηθψλ θπηηάξσλ ηνπ 

PFC πνπ πξνβάιινπλ ζε GABAεξγηθνχο λεπξψλεο ηνπ NAc , πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο 

νινθιεξψλνπλ έλα θχθισκα πξνβάιινληαο πίζσ ζην VTA (Omelchenko and Sesack, 

2007 ).  Ζ ληνπακηλεξγηθή λεχξσζε ηνπ PFC είλαη ιεηηνπξγηθά αλαζηαιηηθή είηε κε 

άκεζε δξάζε επί ππξακηδηθψλ θπηηάξσλ είηε δηακέζνπ GABAεξγηθψλ δηαλεπξψλσλ 

πνπ κεηψλνπλ ηε γινπηακηλεξγηθή δηεγεξηηθή δξάζε ζηνλ NAc θαη ην VTA (Grobin 

and Deutch, 1998 ). Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ην πξνκεησπηαίν 

ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα, ζπγθξηηηθά κε ην αληίζηνηρν κειαηλνξαβδσηφ θαη 

κεηαηρκηαθφ ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειφηεξνπο ξπζκνχο αλαθχθιηζεο ηεο DA, 

κεγαιχηεξε θαη άηαθηε εθπφισζε ησλ λεπξψλσλ θαη ρακειφηεξε απφθξηζε ζε 

ληνπακηλεγηθνχο αγσληζηέο θαη αληαγσληζηέο (Carboni et al., 2012). 
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Δηθόλα 3.2: Σπλνπηηθή απεηθφληζε ηνπ θπθιψκαηνο ηεο ληνπακηλεξγηθήο πξνβνιήο απφ ην 

θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν (VTA) ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ (PFC), απφ εθεί ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα (NAcc) θαη πίζσ ζην VTA (Carboni et al., 2007). 
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4. Βαζηθά γάγγιηα 

 

 

4.1. Γεληθά 

 

Σα βαζηθά γάγγιηα απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ηνπ εγθεθαιηθνχ 

θινηνχ θαη ησλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά. Οη 

πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ πξνβάιινπλ εηζφδνπο πξνο ηα βαζηθά γάγγιηα, ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο εκπιέθνληαη ζηε δεκηνπξγία ηεο ζπκπεξηθνξάο (Steiner and 

Tseng, 2010). Σα βαζηθά γάγγιηα απνηεινχληαη απφ έλα ζχκπιεγκα ππνθινηηθψλ 

ππξήλσλ, νη νπνίνη εληνπίδνληαη ζηνλ πξφζζην, δηάκεζν θαη κέζν εγθέθαιν (Δηθφλα 

4.1). Οη ππξήλεο απηνί δηαρσξίδνληαη κε βάζε ηα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά θαη 

ιεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λεπξψλσλ ηνπο θαζψο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο 

κεηαμχ ηνπο θαη είλαη ην ξαβδσηφ ζψκα, ε έζσ (Globus pallidus internal, GPi) θαη 

έμσ (Globus pallidus external, GPe) κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξαο, ν ππνζαιάκηνο 

ππξήλαο (Subthalamic nucleus, STN) θαη ηέινο ε κέιαηλα νπζία, ε νπνία δηαθξίλεηαη 

ζηε ζπκπαγή (Substantia nigra pars compacta, SNpc) θαη ηε δηθηπσηή (Substantia 

nigra pars reticulate, SNpr) κνίξα (Kandel et al., 2003).  Ζ νξγάλσζε ησλ βαζηθψλ 

γαγγιίσλ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε απηή ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ, θαζψο ε 

θχξηα πεγή εηζφδνπ πξνο απηφ ην ζχζηεκα είλαη νη γινπηακηλεξγηθνί λεπξψλεο ηεο 

ζηηβάδαο 5 απφ φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηνπ θινηνχ. Ζ έμνδνο απφ ηα βαζηθά 

γάγγιηα ζπληζηάηαη απφ GABAεξγηθνχο λεπξψλεο ηεο GPi θαη SNr θαη  «ζηνρεχνπλ» 

ηνπο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνβάιινπλ  ζε πεξηνρέο ηνπ 

πξφζζηνπ θινηνχ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ησλ 

θηλήζεσλ. Δθηφο απφ ηνλ πξφζζην θινηφ, νη ελδνπεηάιηνη ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ 

(intralaminar nuclei) πξνβάιινπλ ζην θινηφ θαη ζην ξαβδσηφ ζψκα, ζηηο ελδηάκεζεο 

ζηηβάδεο ηνπ άλσ δηδχκηνπ (superior colliculus, SC) πνπ εκπιέθεηαη ζηελ θίλεζε ησλ 

νθζαικψλ θαη ηεο θεθαιήο θαζψο θαη ζην ζθειηαίνγεθπξηθφ ππξήλα 

(pedunculopontine nucleus, PPN) πνπ εκπιέθεηαη ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ 

θηλήζεσλ ηνπ ζψκαηνο (Steiner and Tseng, 2010). 
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Δηθόλα 4.1: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ θπθιψκαηνο ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ. Οη δηεγεξηηθέο 

πξνβνιέο ζεκεηψλνληαη κε “+” θαη νη αλαζηαιηηθέο κε “−.” Οη γινπηακηλεξγηθνί λεπξψλεο θαη 

πξνβνιέο αλαπαξηζηψληαη κε θφθθηλν ρξψκα, νη GABAεξγηθνί κε κπιε, νη ληνπακηλεξγηθνί κε 

θίηξηλν θαη νη ρνιηλεξγηθνί κε πξάζηλν. SP, striatopallidal λεπξψλεο πξνβνιήο; SN, ξαβδσην-

κέιαηλνη λεπξψλεο πξνβνιήο; GABA, GABAεξγηθνί ελδνλεπξψλεο; TAN, ρνιηλεξγηθνί 

λεπξψλεο, Da, ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο (Stocco, 2012 ). 
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4.2. Σν ξαβδσηό ζώκα 

 

Σν ξαβδσηφ είλαη έλα ππνθινηηθφ ηκήκα ηνπ εγθεθάινπ ην νπνίν απνηειείηαη 

απφ ηνλ θεξθνθφξν ππξήλα (caudate), ην θέιπθνο (putamen) θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα  

(nucleus accumbens, NAc). πγθεθξηκέλα, ην θέιπθνο θαη ν θεξθνθφξνο ππξήλαο 

απαξηίδνπλ ην ξαρηαίν ξαβδσηφ, ελψ ν επηθιηλήο ππξήλαο, ην θνηιηαθφ. Σν ξαβδσηφ 

ζψκα δηαζέηεη έλαλ θχξην ηχπν λεπξψλσλ, ηνπο κεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζσηνχο 

λεπξψλεο πξνβνιήο (MSNs), νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ θχξηα είζνδν αιιά θαη έμνδν 

ηνπ (Kemp JM, 1971; Bishop GA, 1982). Οη λεπξψλεο απηνί εκθαλίδνπλ νκνηνγελή 

θαηαλνκή, θαη σο εθ ηνχηνπ, ην ξαβδσηφ δελ δηαζέηεη δηαθξηηή θπηηαξναξρηηεθηνληθή 

νξγάλσζε φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο ζηηβάδεο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ. Δθηφο φκσο απφ 

ηνπο MSNs, ζην ξαβδσηφ ζψκα ζα ζπλαληήζεη θαλείο θαη ηνπο ελδνλεπξψλεο ηνπ. 

Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη λεπξψλεο, είλαη κε αθαλζσηνί θαη δελ πξνβάιινπλ εθηφο 

ξαβδσηνχ ζψκαηνο, αιιά δηαλέκνπλ ηνπο άμνλεο ηνπο εληφο απηνχ θαη ζρεκαηίδνπλ 

ζπλάςεηο κε ηνπο αθαλζσηνχο λεπξψλεο πξνβνιήο (DiFiglia M, 1976; Bishop GA, 

1982). Οη ελδνλεπξψλεο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ πεξαηηέξσ ζε απηνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο λεπξνδηαβηβαζηή ηελ αθεηπινρνιίλε (κεγάινπ κεγέζνπο κε 

αθαλζσηνί λεπξψλεο) θαη ζε απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην GABA (κεζαίνπ κεγέζνπο 

κε αθαλζσηνί) (Kawaguchi Y, 1995). Έρεη αλαθεξεζεί θαη έλαο ηέηαξηνο ηχπνο 

λεπξψλσλ ηνπ ξαβδσηνχ, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε ελδνλεπξψλεο θαη ρξεζηκνπνηεεί 

θαη απηφο ην GABA σο λεπξνδηαβηβαζηή, ηνπο κηθξνχ κεγέζνπο κε αθαλζσηνχο 

λεπξψλεο (Squirre L.R., 2003).  

 

 

4.2.1. Μεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζωηνί λεπξώλεο πξνβνιήο (MSNs) 

 

Ζ νλνκαζία ησλ λεπξψλσλ απηψλ πξνέξρεηαη απφ ηα ηδηαίηεξα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη απνηεινχλ ην 95% ησλ λεπξψλσλ ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο 

(DiFiglia M, 1976; Bishop GA, 1982). Σν θπηηαξηθφ ζψκα ηνπο έρεη δηάκεηξν 12-20 

κm θαη θέξεη 7-10 κέηξηα δηαθιαδηζκέλνπο δελδξίηεο. Κάζε θιάδνο δηαζέηεη 

πνιπάξηζκεο κηθξέο άθαλζεο. Οη  MSNs δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε δχν θχξηνπο 
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ππνπιεζπζκνχο, κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ζηνπο νπνίνπο πξνβάιινπλ, ηελ έθθξαζε 

δηαθνξεηηθψλ ππνδνρέσλ DA θαζψο θαη πνηθηιίαο άιισλ κνξηαθψλ δεηθηψλ. Ο έλαο 

ππνπιεζπζκφο εθθξάδεη ληνπακηλεξγηθνχο D1-like ππνδνρείο θαη πξνβάιιεη ζηελ 

έζσ κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξαο (GPi) θαη/ή ζηελ δηθηπσηή κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο 

(SNpr). Απηφο ν ππνπιεζπζκφο λεπξψλσλ απνηειεί ηελ άκεζε νδφ πξνβνιήο ηνπ 

ξαβδσηνχ  θαζψο παξέρεη άκεζε είζνδν ζηνπο ππξήλεο εμφδνπ  ησλ βαζηθψλ 

γαγγιίσλ, δειαδή ζηνπο GABAεξγηθνχο λεπξψλεο ηεο GPi θαη ηεο SNpr. Οη 

λεπξψλεο απηνί πξνβάιινπλ επίζεο θαη κε έλαλ κηθξφηεξν παξάπιεπξν θιάδν ζηελ 

GPe. Ο δεχηεξνο ππνπιεζπζκφο εθθξάδεη ληνπακηλεξγηθνχο D2-like ππνδνρείο, 

πξνβάιιεη ζηελ έμσ κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξαο (GPe) θαη απνηειεί ηελ έκκεζε νδφ 

πξνβνιήο ηνπ ξαβδσηνχ  θαζψο ζπλδέεηαη έκκεζα κέζσ ζπλδέζεσλ  ηεο GPe θαη ηνπ 

STN κε ηνπο ππξήλεο εμφδνπ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ (Gerfen CR, 1990; Smith AD, 

1990).  

Οη MSNs δέρνληαη πξνζαγσγέο ίλεο απφ ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ, ην ζάιακν θαη 

ηελ ακπγδαιή, ζρεκαηίδνληαο αζχκκεηξεο ζπλάςεηο κε ηηο άθαλζεο θαη ζε κηθξφηεξν 

βαζκφ κε ηνπο θιαδίζθνπο ησλ δελδξηηψλ,  θαζηζηψληαο ηνπο ηηο θχξηεο δηεγεξηηθέο 

εηζφδνπο (Δηθφλα 4.2). Δπηπιένλ, νη πξνζαγσγέο ίλεο πνπ πξνέξρνληαη είηε εμσηεξηθά 

είηε εζσηεξηθά ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο παξέρνπλ εηζφδνπο πνπ κπνξνχλ λα 

ηξνπνπνηνχλ ηηο απνθξίζεηο ησλ αθαλζσηψλ λεπξψλσλ ζηηο δηεγεξηηθέο εηζφδνπο. Οη 

είζνδνη απηνί πεξηιακβάλνπλ ληνπακηλεξγηθέο πξνζαγσγνχο ίλεο απφ ηε κέιαηλα 

νπζία, αλαζηαιηηθέο εηζφδνπο απφ ηνπο παξάπιεπξνπο θιάδνπο άιισλ αθαλζσηψλ 

λεπξψλσλ, αλαζηαιηηθέο εηζφδνπο απφ GABAεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο θαη δηεγεξηηθέο 

ή αλαζηαιηηθέο εηζφδνπο απφ ρνιηλεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αθφινπζε εηθφλα.  
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Δηθόλα 4.2:  Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ησλ ζπλαπηηθψλ εηζφδσλ ησλ MSNs ηνπ ξαβδσηνχ 

ζψκαηνο. Οη είζνδνη ζηα απνκαθξπζκέλα ηκήκαηα ησλ δελδξηηψλ πξνέξρνληαη απφ ηνλ 

εγθεθαιηθφ θινηφ, ηηο κειαηλν-ξαβδσηέο ληνπακηλεξγηθέο πξνζαγσγέο ίλεο θαη ην ζάιακν, ελψ 

νη είζνδνη ζηα εγγχ ηκήκαηα ησλ λεπξψλσλ πξνέξρνληαη απφ ηνπο GABAεξγηθνχο 

ελδνλεπξψλεο πνπ πεξηέρνπλ παξβαιβνπκίλε (PV) θαη ηνπο ρνιηλεξγηθνχο (ChAT) 

ελδνλεπξψλεο. Η νξγάλσζε απηή ησλ εηζφδσλ θαίλεηαη παξφκνηα γηα λεπξψλεο ηνπ άκεζνπ θαη 

έκκεζνπ κνλνπαηηνχ, νη νπνίνη πξνβάιινπλ ζηελ έζσ κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξαο (GPi) 

(endopenducular nucleus, EP, ζηνλ επίκπ)/δηθηπσηή κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο (SNr) θαη ζηελ 

έμσ κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξαο (GPe), αληίζηνηρα, θαη εθθξάδνπλ ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο 

D1 θαη D2, αληίζηνηρα (Steiner and Tseng, 2010). 

 

Σν ξαβδσηφ δέρεηαη εηζφδνπο θαη απφ δπν άιιεο πεξηνρέο ηνπ θπθιψκαηνο ησλ 

βαζηθψλ γαγγιίσλ, ηελ GPi θαη ηνλ STN. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε GPi, ε νπνία παξέρεη 

GABAεξγηθή είζνδν ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη νη θχξηνη ζηφρνη ηνπο ζπλίζηαληαη ζε 

GABΑεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο ζεηηθνχο ζηελ παξβαιβνπκίλε (PV) θαη ζηε 

ζπλζεηάζε ηνπ νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ (NOS) (Beckstead RM, 1985; Kita H, 1994; 

Bevan MD, 1998). Αθφκα, ν STN παξέρεη είζνδν ζην ξαβδσηφ ζψκα, ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ ζρεηηθά δηάζπαξηνπο λεπξψλεο, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ππθλφηεηα ησλ 

πξνβνιψλ ηνπ ππξήλα απηνχ ζηε κέιαηλα νπζία θαη ζηελ σρξά ζθαίξα (Kita and 

Kitai, 1987). Δλψ νη ληνπακηλεξγηθέο πξνζαγσγέο ίλεο ζην ξαβδσηφ ζψκα απνηεινχλ 

ηελ θχξηα είζνδν απφ ην κεζεγθέθαιν θαη ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, νη 
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ζεξνηνληλεξγηθέο πξνζαγσγέο ίλεο απφ ηνλ ξαρηαίν ππξήλα ηεο ξαθήο θαη νη 

λνξαδξελεξγηθέο απφ ηνλ ππνκέιαλα ηφπν απνηεινχλ δχν επηπξφζζεηεο εηζφδνπο ηνπ 

πξφζζηνπ εγθεθάινπ. 

 

 

4.2.2. Δλδνλεπξώλεο ηνπ ξαβδωηνύ ζώκαηνο 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη πξνεγνπκέλσο, εθηφο απφ ηνπο MSNs, ην ξαβδσηφ 

θαηαιακβάλεηαη θαη απφ ηνπο ελδνλεπξψλεο ηνπ. Απηή ε θαηεγνξία λεπξψλσλ 

εκθαλίδεη πνηθηιία κνξθνινγηθψλ θαη λεπξνρεκηθψλ ππνηχπσλ: ηνπο  κεζαίνπ 

κεγέζνπο κε αθαλζσηνχο ελδνλεπξψλεο, νη νπνίνη δηαθξίλνληαη πεξαηηέξσ ζε ηξεηο 

ππνθαηεγνξίεο, κε βάζε ην λεπξνρεκηθφ ηνπο πεξηερφκελν. Ζ πξψηε θαηεγνξία 

ζπκπεξηιακβάλεη ελδνλεπξψλεο πνπ εθθξάδνπλ GABA, GAD θαη παξβαιβνπκίλε 

(parvalbumin- PV) (Kubota et al., 1993). Ζ δεχηεξε εθθξάδεη ζσκαηνζηαηίλε 

(somatostatin- SOM) (Smith Y, 1986; Desjardins C, 1992), λεπξνπεπηίδην Τ 

(neuropeptide Y- NPY) (Smith Y, 1986) θαη ην έλδπκν NADPH-δηαθνξάζε 

(nicotinamide adenine dinucleotide phosphate- diaphorase) ή ζπλζεηάζε ηνπ ληηξηθνχ 

νμένο ησλ λεπξηθψλ θπηηάξσλ (neuronal nitric oxide synthatase- nNOS). Ζ ηξίηε, θαη 

πην πξφζθαηα κειεηεκέλε ππνθαηεγνξία, εθθξάδεη ηελ αζβεζηνδεζκεπηηθή πξσηεΐλε 

θαιξεηηλίλε (calretinin- CR) (Résibois A, 1992). Σνπο κεγάινπ κεγέζνπο 

ελδνλεπξψλεο νη νπνίνη δηαθξίλνληαη απφ ηελ παξνπζία ηεο αθεηπινηξαλζθεξάζεο 

ηεο ρνιίλεο (choline acetylotransferase- ChAT) θαη ζεσξνχληαη ρνιηλεξγηθνί. Σν 

θπηηαξηθφ ηνπο ζψκα έρεη δηάκεηξν 20-50 κm, ελψ δηαζέηνπλ κεγάιε έθηαζε 

δελδξηηηθνχ πεδίνπ, κε απνηέιεζκα νη λεπξψλεο απηνί λα ζπιιέγνπλ θαη λα 

νινθιεξψλνπλ ζπλαπηηθέο εηζφδνπο απφ κία εθηεηακέλε πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ 

ζψκαηνο. Οη λεπξψλεο απηνί δέρνληαη αλαζηαιηηθή είζνδν απφ ηνπο άμνλεο ησλ 

λεπξψλσλ πξνβνιήο θαη κε ηελ ζεηξά ηνπο λεπξψλνπλ ηνπο ηειεπηαίνπο, 

ζπκκεηέρνληαο έηζη ζην θχθισκα αλάδξνκεο ξχζκηζεο ηνπ ζήκαηνο εμφδνπ ηνπ 

ξαβδσηνχ ζψκαηνο. Οη ρνιηλεξγηθνί ελδνλεπξψλεο επίζεο δέρνληαη δηεγεξηηθέο ίλεο 

απφ ηνλ ζάιακν θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ θαζψο θαη 
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ληνπακηλεξγηθή είζνδν απφ ηελ κέιαηλα νπζία (Kawaguchi, 1993; Kawaguchi et al., 

1995).  

 

4.3. Χρξά ζθαίξα 

 

4.3.1. Δμωηεξηθή κνίξα ηεο ωρξάο ζθαίξαο (GPe) 

 

Ζ GPe απνηειείηαη απφ δπν θχξηνπο θπηηαξηθνχο ηχπνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ν 

πξψηνο πεξηιακβάλεη κεηξίνπ πξνο κεγάινπ κεγέζνπο θπηηαξηθφ ζψκα, απφ ην νπνίν 

θχνληαη 3-5 δελδξίηεο κε δεπηεξνγελή θαη ηξηηνγελή ηκήκαηα (Kita and Kita, 1994). 

Οη δελδξίηεο απηψλ ησλ λεπξψλσλ είλαη ζπρλά καθξχο, πεξίπνπ 300-400κm, 

παξέρνληαο έλα κέγηζην ζπλνιηθφ δελδξηηηθφ πεδίν ηεο ηάμεο ηνπ 1mm ζε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο. Ο δεχηεξνο θπηηαξηθφο ηχπνο δηαθξίλεηαη απφ ηηο άθαλζεο πνπ 

δηαλέκνληαη ζηνπο δελδξίηεο ηνπ. Σα θπηηαξηθά ζψκαηα απηψλ ησλ λεπξψλσλ είλαη 

γεληθά κηθξφηεξα ζε ζρέζε κε ηα αληίζηνηρα ησλ κε αθαλζσηψλ λεπξψλσλ. Χζηφζν, 

ην κέγεζνο θαη ε έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ην δελδξηηηθφ πεδίν θαίλεηαη λα είλαη 

παξφκνην θαη ζηνπο δπν θπηηαξηθνχο ηχπνπο. Παξφιν πνπ φινη νη δελδξίηεο ηεο 

σρξάο ζθαίξαο θαίλεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ σο λεπξνδηαβηβαζηή ην GABA, νη 

δηαθνξέο ζηε κνξθνινγία ηνπο νθείινληαη ζε κεξηθέο λεπξνρεκηθέο δηαθνξέο. Δπί 

παξαδείγκαηη, νη κεγάινη ζε κέγεζνο λεπξψλεο πεξηέρνπλ ηελ αζβεζηην- δεζκεπηηθή 

πξσηεΐλε παξβαιβνπκίλε, ελψ νη ππφινηπνη λεπξψλεο πξνβνιήο ηεο σρξάο ζθαίξαο, 

φρη (Kita and Kita, 1994).  

Οη λεπξψλεο ηεο GPe δέρνληαη πξνζαγσγέο ίλεο απεπζείαο απφ ην ξαβδσηφ 

ζψκα (Chang HT, 1981; Hedreen JC, 1991), νη νπνίεο είλαη αλαζηαιηηθέο (Park MR, 

1982) θαη εηζφδνπο απφ ηνλ STN νη νπνίεο είλαη δηεγεξηηθέο (Kita and Kitai, 1987). Οη 

είζνδνη απφ ην ξαβδσηφ ζψκα θαίλεηαη λα είλαη νη θπξηφηεξεο πξνβνιέο πξνο ηνπο 

λεπξψλεο ηεο GPe θαη επηδεηθλχνπλ μερσξηζηή ζπλαπηηθή νξγάλσζε (Difiglia M, 

1982). Οη απαγσγέο έμνδνη ηεο GPe πξνο άιιεο πεξηνρέο ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ 

θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηνλ STN, ηελ GPi θαη ηε SN (Kita and Kita, 1994). 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε ζπλαπηηθή νξγάλσζε ησλ απνιήμεσλ ησλ λεπξψλσλ 

πξνβνιήο ηεο σρξάο ζθαίξαο θαη ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ πξνβάιινπλ ζηνπο λεπξψλεο 

ηεο GPi θαη ηεο SN. Οη πξνζαγσγέο ίλεο ηεο GP ζε απηνχο ηνπο λεπξψλεο 
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θαηεπζχλνληαη απεπζείαο ζην θπηηαξηθφ ζψκα θαη ηνπο εγγχο δελδξίηεο, ελψ απηέο 

πνπ θηάλνπλ απφ ην ξαβδσηφ ζηνπο ίδηνπο λεπξψλεο θαηαιήγνπλ ζηνπο πην 

απνκαθξπζκέλνπο δελδξίηεο (Smith and Bolam, 1990).  

 

4.3.2. Δζωηεξηθή κνίξα ηεο ωρξάο ζθαίξαο (GPi) 

 

Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο λεπξψλεο ηεο GPi είλαη GABAεξγηθνί θαη 

πξνβάιινπλ ζην ζάιακν θαη ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο, ελψ δελ εληνπίδνληαη θαζφινπ 

ελδνλεπξψλεο. Όπσο θαη νη λεπξψλεο ηεο GPe, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο λεπξψλεο 

ηεο GPi είλαη ζεηηθνί ζηελ παξβαιβνπκίλε. Μέρξη ζηηγκήο, έρεη αλαθεξζεί κφλν έλαο 

ηχπνο λεπξψλσλ ζηελ πεξηνρή απηή θαη ν νπνίνο πεξηιακβάλεη κεζαίνπ κεγέζνπο 

ζψκαηα κε ιεπηνχο θαη καθξχο κε αθαλζσηνχο δελδξίηεο. Απηνί νη δελδξίηεο 

ζρεκαηηδνπλ έλα δηζθνεηδέο δελδξηηηθφ πεδίν (Yelnik, 2002). Οη λεπξψλεο ηεο GPe 

θαη ηεο GPi ζεσξείηαη φηη δηαζέηνπλ παξφκνηα ζσκαηνδελδξηηηθή κνξθνινγία 

(Nakanishi H, 1991). ε αληίζεζε κε ηνπο λεπξψλεο ηεο GPe  νη λεπξψλεο ηεο GPi 

δελ θέξνπλ εθηεηακέλνπο ηνπηθνχο παξάπιεπξνπο άμνλεο (Parent M, 1999).  

Ζ GPi δέρεηαη πξνζαγσγέο ίλεο απφ ηνπο GABAεξγηθνχο MSNs ηνπ ξαβδσηνχ, 

αιιά θαη απφ GABAεξγηθνχο κε αθαλζσηνχο λεπξψλεο ηνπ ξαβδσηνχ (Bennett and 

Bolam, 1993; Shink E, 1995). Αθφκα, ε GPi δέρεηαη θαη γινπηακηλεξγηθέο 

πξνζαγσγέο ίλεο απφ ηνλ STN ζε πνζνζηφ 10% θαη GABAεξγηθέο πξνζαγσγέο ίλεο 

απφ ηελ GPe ζε πνζνζηφ 15%. Οη γινπηακηλεξγηθέο πξνζαγσγέο ίλεο θαηαλέκνληαη 

νκνηνγελψο ζηα θπηηαξηθά ζψκαηα θαη ηνπο δελδξίηεο ηεο GPi, ελψ νη GABAεξηθέο 

θαηαλέκνληαη άληζα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη GABAεξγηθέο πξνζαγσγέο ίλεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ην ξαβδσηφ ζπλάπηνληαη θπξίσο κε ηνπο πην απνκαθξπζκέλνπο 

δελδξίηεο ησλ λεπξψλσλ ηεο GPi, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ κε ην θπηηαξηθφ ηνπο 

ζψκα ή κε ηνπο εγγχο  δελδξίηεο ηνπο. Αληίζεηα, νη GABAεξγηθέο απνιήμεηο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο  άμνλεο ησλ λεπξψλσλ ηεο GPe ζπλάπηνληαη ζρεδφλ 

απνθιεηζηηθά κε ην θπηηαξηθφ ζψκα θαη ηνπο εγγχο δελδξίηεο ησλ λεπξψλσλ ηεο GPi 

(Shink E, 1995). Δπίζεο, γινπηακηλεξγηθή είζνδν θαηεπζχλεηαη θαη απφ ππξήλεο ηνπ 

ζαιάκνπ (intralaminar nuclei) πξνο ηε GPi αιιά θαη  γινπηακηλεξγηθέο θαη 

ρνιηλεξγηθέο είζνδνη απφ ηνλ PPN θαη ληνπακηλεξγηθέο είζνδνη απφ ηελ SNpc (Lavoie 

B, 1994). Oη πξνζαγσγέο ίλεο πνπ θαηεπζχλνληαη απφ ηε GPi πξνο ην ζάιακν 
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ζηνρεχνπλ θαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθαιηθνχ θινηνχ: ζηνλ πξσκεηνπηαίν 

θινηφ, ζηνλ πξνθηλεηηθφ θινηφ, ζηε ζπκπιεξσκαηηθή θηλεηηθή πεξηνρή θαη ζηνλ 

πξσηνηαγή θηλεηηθφ θινηφ ή πξνο ηνπο ελδνπεηάιηνπο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ θαη απφ 

εθεί επαλέξρνληαη πίζσ ζην ξαβδσηφ. Οη πξνβνιέο απηέο είλαη ζε ζέζε λα 

επεξεάζνπλ ην θινηνλσηηαίν θαη ην θινηνπξνκεθηθφ ζχζηεκα.  

4.4. Τπνζαιάκηνο ππξήλαο (STN) 

 

 Ο STN απαληάηαη ζηελ έλσζε ηνπ δηεγθεθάινπ κε ην κεζεγθέθαιν, θνηιηαθά 

ηνπ ζαιάκνπ θαη πιεπξηθά ηνπ εξπζξνχ ππξήλα (red nucleus). Ο STN δέρεηαη κηα 

δηεγεξηηθή γινπηακηλεξγηθή είζνδν απφ ηνλ πξφζζην θινηφ κε κεγάιε ζπκβνιή ησλ 

θηλεηηθψλ πεξηνρψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξσηνηαγνχο θηλεηηθνχ θινηνχ, ηνπ 

πξνθηλεηηθνχ θαη ζπκπιεξσκαηηθνχ θηλεηηθνχ θινηνχ. O STN δέρεηαη επίζεο, θαη 

κηα αλαζηαιηηθή GABAεξγηθή είζνδν απφ ηελ GPe θαη ην λενθινηφ, ησλ νπνίσλ νη 

έμνδνη πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ δηεγεξηηθψλ γινπηακηλεξγηθψλ πξνβνιψλ πξνο ηε 

GPi θαη ηε SNr, νη νπνίεο θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο πξνβάιινπλ πίζσ ζηελ GPe 

(Parent and Hazrati, 1995).  

 Ο θχξηνο ηχπνο λεπξψλα ηνπ STN είλαη ν γινπηακηλεξγηθφο  λεπξψλαο 

πξνβνιήο ν νπνίνο θέξεη  καθξχ λεπξάμνλα (Parent and Hazrati, 1995). Έρεη δχν έσο 

νθηψ θχξηνπο δελδξίηεο, απφ ηνπο νπνίνπο εθθχνληαη ιεπηφηεξεο, κε αθαλζσηέο 

δελδξηηηθέο δνκέο. Σν ζχλνιν ζρεδφλ ησλ λεπξψλσλ ηνπ STN είλαη γινπηακηλεξγηθνί 

θαη θαηά ζπλέπεηα νη απαγσγέο απφ απηφλ πξνβνιέο είλαη δηεγεξηηθέο. Τπάξρεη 

επίζεο θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ ελδνλεπξψλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην  GABA σο 

λεπξνδηαβηβαζηή (Squirre L.R., 2003). 

 

 

4.5. Μέιαηλα νπζία (SN) 

 

Ζ SN καδί κε ηελ GPi απνηεινχλ ηνπο ππξήλεο εμφδνπ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ 

δηαζπλδένληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα βαζηθά γάγγιηα κε άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο 

θαη εηδηθά κε ην ζάιακν θαζψο θαη άιιεο πεξηνρέο ηνπ κεζεγθεθάινπ (άλσ δηδχκην 
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θαη ελδνπεηάιηνπο ππξήλεο). Ζ SN απνηειείηαη απφ δπν θχξηνπο ηχπνπο λεπξηθψλ 

θπηηάξσλ, απηνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ DA (Bjorklund A, 1984) θαη απηνχο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ GABA σο λεπξνδηαβηβαζηή (Pasik P, 1988). Οη ληνπακηλεξγηθνί 

λεπξψλεο εληνπίδνληαη ζηε ζπκπαγή ηεο κνίξα (pars compacta), ε νπνία είλαη κηα 

ππθλή ζε λεπξψλεο δψλε ζρεκαηίδνληαο έηζη, ην ξαρηαίν ηκήκα ηεο (Gerfen CR, 

1987a). Οη ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο ηεο SN θαζψο θαη νη παξαθείκελνη ηνπο ζην 

VTA, πξνβάιινπλ ζην ξαβδσηφ αιιά θαη ζε πεξηνρέο ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ 

(Gerfen CR, 1987a; Pasik P, 1988). Οη GABAεξγηθνί εληνπίδνληαη θαηά θχξην ιφγν 

ζηε δηθηπσηή κνίξα ηεο SN (pars reticulata) θαη πξνβάιινπλ πξνο ην ζάιακν (Pasik 

P, 1988).  

Οη λεπξψλεο ηεο κέιαηλαο νπζίαο δέρνληαη θπξίσο αλαζηαιηηθέο GABAεξγηθέο 

εηζφδνπο απφ ην ξαβδσηφ θαη ηελ GPe, θαζψο θαη δηεγεξηηθέο απφ ηνλ STN. Οη 

πξνζαγσγέο ίλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ξαβδσηφ θαη θαηεπζχλνληαη πξνο ηε SNpr 

ζηνρεχνπλ θαηά θχξην ιφγν (77%) ηα απνκαθξπζκέλα ηκήκαηα ησλ δελδξηηψλ, ελψ 

ιηγφηεξν ζπρλά (3%) θαηεπζχλνληαη πξνο ηα θπηηαξηθά ζψκαηα. Αληίζεηα, νη είζνδνη 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ σρξά ζθαίξα ζρεκαηίδνπλ ζπκκεηξηθέο θαη ζρεηηθά 

κεγάιεο ζπλάςεηο νη νπνίεο θαηεπζχλνληαη θπξίσο πξνο ηα πεξηθάξπα ή ηνπο εγγχο 

δελδξίηεο. Οη πξνζαγσγέο ίλεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ STN πξνο ηε SNpr 

πξνβάιινπλ κηα δηεγεξηηθή είζνδν ε νπνία ξπζκίδεηαη απφ ην λεπξνδηαβηβαζηή 

γινπηακηθφ (Kita and Kitai, 1987).  

Ζ SNpc πεξηιακβάλεη ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο νη νπνίνη πεξηέρνπλ κηα 

νπζία, ηε λεπξνκειαλίλε, κηα ζθνπξφρξσκε ρξσζηηθή πνπ απνδίδεη ηε 

ραξαθηεξηζηηθή κειαλή εκθάληζε θαη πηζαλφλ λα αληηπξνζσπεχεη έλα παξάγσγν ηεο 

νμείδσζεο ηεο DA. Ζ είζνδνο πξνο ηε SNpc είλαη παξφκνηα κε απηή ηεο SNpr. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ε SNpc δέρεηαη GABAεξγηθέο εηζφδνπο απφ ην ξαβδσηφ θαη 

εηδηθφηεξα απφ ηα ζηξηνζψκαηα. Άιιεο είζνδνη πξνο ηε SNpc είλαη δχζθνιν λα 

αληρλεπζνχλ θαζψο νη δελδξίηεο ηεο SNpc θαη ηεο SNpr αιιειεπηθαιχπηνληαη, 

επνκέλσο δελ είλαη πάληα μεθάζαξν εάλ νη πξνζαγσγνί άμνλεο θαηαιήγνπλ ζηε 

SNpc, ηε SNpr ή θαη ζηηο δπν καδί. (Squirre L.R., 2003). 

Ζ πξνβνιή ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο πξνο ηελ SNpc είλαη ηνπνγξαθηθά 

νξγαλσκέλε. Ζ ξαρηαία SNpc δέρεηαη είζνδν απνθιεηζηηθά απφ ην κεηαηρκηαθφ 

ξαβδσηφ, ελψ ε θνηιηαθή SNpc θαη απφ ηηο ηξείο ππνπεξηνρέο ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο 

(θηλεηηθφ, κεηαηρκηαθφ θαη ζπλεηξκηθφ) (Berendse et al., 1992). Χζηφζν, κηθξφηεξε 
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είλαη ε πξνβνιή ηεο σρξάο ζθαίξαο ζηελ SNpc ζε ζρέζε κε ηελ SNr (Smith and 

Bolam, 1990). Δπίζεο, ε SNpc δέρεηαη πξνβνιέο θαη απφ πεξηνρέο νη νπνίεο δελ 

πξνβάινπλ θαηά ηνλ ίδην ηξφπν θαη ζηελ SNr. Δπί παξαδείγκαηη, ε ρνιηλεξγηθή 

είζνδνο πνπ πξνβάιιεη ζηελ SNpc θαη πξνέξρεηαη απφ ηνπο ελδνπεηάιηνπο ππξήλεο 

θαζψο θαη κία άιιε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ακπγδαιή θαη θαίλεηαη λα πξνβάιιεη 

ζηηο πεξηζζφηεξεο νκάδεο ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ, δελ πξνβάιιεη ζηελ SNr 

(Steiner and Tseng, 2010).  

Ζ SNpr πξνβάιιεη πξνο ην ζάιακν, ηνπο ελδνπεηάιηνπο ππξήλεο θαζψο θαη ζην 

άλσ δηδχκην (Kita and Kitai, 1987). Οη πξνζαγσγέο ίλεο πξνο ην ζάιακν 

θαηεπζχλνληαη πξνο έλα ζχλνιν ππξήλσλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ελδνπεηάιηνπ 

ππξήλα, ν νπνίνο πξνβάιιεη πίζσ ζην ξαβδσηφ ζψκα, θαζψο θαη πξνο ππξήλεο πνπ 

πξνβάιινπλ ζε πεξηνρέο ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ. Οη ππξήλεο πνπ εκπιέθνληαη 

δηαθέξνπλ απφ είδνο ζε είδνο, θπξίσο σο απνηέιεζκα ηεο νξγάλσζεο ηνπ θινηνχ 

(Steiner and Tseng, 2010).  

 

 

4.5.1. Η ληνπακηλεξγηθή πξνβνιή ηεο SNpc ζην ξαβδωηό 

 

Ζ ληνπακηλεξγηθή πξνβνιή πξνέξρεηαη απφ ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ηνπ 

θνηιηαθνχ κεζεγθεθάινπ, ζπγθεθξηκέλα απφ ηελ SN, ην VTA, πνπ απνηειεί ηε 

κεζνθνηιηαθή πεξηνρή ηνπ κεζεγθεθάινπ, θαη ηελ RRA, πνπ εληνπίδεηαη 

νπηζζηνξαρηαία ηεο SN ζρεκαηίδνληαο ζπλάςεηο θπξίσο κε ηνπο ιαηκνχο ησλ 

αθάλζσλ, ιηγφηεξν κε ηνπο δελδξηηηθνχο θιαδίζθνπο θαη ειάρηζηα κε ην ζψκα ησλ 

MSNs ηνπ ξαβδσηνχ (Joel and Weiner, 2000). 

Αλάινγα κε ην ζεκείν φπνπ ζηνρεχνπλ, νη ληνπακηλεξγηθνί απηνί λεπξψλεο 

δηαθξίλνληαη ζε ππννκάδεο. πγθεθξηκέλα, νη Α10 ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο ηνπ 

VTA θαηεπζχλνληαη πξνο ηηο κεηαηρκηαθέο πεξηνρέο ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ 

(δηαθξαγκαηηθή πεξηνρή, πξνκεησπηαίνο θινηφο, νζθξεηηθφ θχκα θαη NAc). Οη Α8 

θαη νη Α9 ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο ησλ RRA θαη SN, αληίζηνηρα, ζεσξείηαη φηη 

πξνβάιινπλ  ζην ξαβδσηφ ζψκα. 

Οη ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο πξνβάιινπλ κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ζην ξαβδσηφ 

ζψκα (Δηθφλα 4.3). Δηδηθφηεξα, ε πιεπξηθή SNpc πξνβάιιεη πξνο ην θηλεηηθφ 

ξαβδσηφ, ε κέζε SNpc θαζψο θαη ην VTA πξνβάιινπλ ζην ζπλεηξκηθφ θαη ηέινο ε 
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πξνβνιή απφ ην VTA θαηεπζχλεηαη ζην κεηαηρκηαθφ ξαβδσηφ. Ζ πεξηνρή Α8 

πξνβάιιεη θαη ζηηο ηξεηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο. Δπίζεο, έρεη 

πξνηαζεί έλαο δηαθνξεηηθφο δηαρσξηζκφο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ κε βάζε 

ηελ πξνβνιή ησλ Α10 θαη Α9 λεπξψλσλ ζηνλ πξφζζην εγθέθαιν. πγθεθξηκέλα, κία 

ξαρηαία νκάδα πνπ εληνπίδεηαη ζην ξαρηαίν ηκήκα ηνπ VTA θαη ηεο SNpc θαη 

λεπξψλεη θνηιηαθέο βαζηθέο δνκέο ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ (πρ νζθξεηηθά θχκαηα, 

ακπγδαιή), ην κεηαηρκηαθφ ξαβδσηφ θαη ην θινηφ, θαζψο θαη κία θνηιηαθή νκάδα 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ πνπ εληνπίδεηαη ζηα θνηιηαθά ηκήκαηα ηνπ VTA θαη ηεο 

SNpc (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο SNr) θαη λεπξψλεη 

ηηο πην ξαρηαίεο δνκέο ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ (π.ρ. δηάθξαγκα) θαη ην λενξαβδσηφ 

(Fallon and Moore, 1978). 
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Δηθόλα 4.3:  Σρεκαηηθή νξγάλσζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο πξνβνιήο. Α. Σρεκαηηθή απεηθφληζε 

ζηεθαληαίαο ηνκήο ζην επίπεδν ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο. Β. Σρεκαηηθή απεηθφληζε ζηεθαληαίαο 

ηνκήο ζην επίπεδν ηνπ κεζεγθεθάινπ. Φαίλεηαη ε νξγάλσζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ πξνβνιψλ 

απφ ην κεζεγθέθαιν πξνο ην ξαβδσηφ ζψκα (Τξνπνπνηεκέλε απφ Steiner and Tseng, 2010).  
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4.6. Γηαθξηηά κνλνπάηηα ζηα βαζηθά γάγγιηα 

 

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ζην ξαβδσηφ εληνπίδνληαη δπν 

ππνπιεζπζκνί κεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζσηψλ λεπξψλσλ πξνβνιήο. Οη λεπξψλεο 

απηνί εκθαλίδνπλ θνηλή κνξθνινγία ζρεηηθά κε ην κέγεζνο, ην δελδξηηηθφ ηνπο πεδίν 

θαη ηνπο ηνπηθνχο παξάπιεπξνπο θιάδνπο, πνπ νη λεπξάμνλεο ηνπο πξνβάινπλ έμσ 

απφ ην ξαβδσηφ ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζην ζρεκαηηζκφ ησλ νδψλ 

πξνβνιήο  παξέρνληαο  άκεζε (direct) ή έκκεζε (indirect) είζνδν (άκεζν / έκκεζν 

κνλνπάηη) ζηνπο θχξηνπο ππξήλεο εμφδνπ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ (GPi θαη  SNpr) 

(Δηθφλα 4.4). Σν θιαζζηθφ κνληέιν ηνπ άκεζνπ-έκκεζνπ κνλνπαηηνχ πξνηάζεθε 

αξρηθά ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80 (Alexander et al., 1986) θαη ζχκθσλα κε ην 

κνληέιν απηφ ε νκαιή θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά εμαξηάηαη απν ηελ ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ δχν απηψλ κνλνπαηηψλ. Ζ έμνδνο ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ κέζσ ησλ 

GABAεξγηθψλ ζπλάςεσλ αζθεί αλαζηαιηηθή δξάζε ζηνλ ζάιακν, ν απζφξκεηνο 

ξπζκφο ηεο νπνίαο ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο είλαη κεγάινο θαη ξπζκίδεηαη απφ ηελ 

ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ άκεζνπ θαη έκκεζνπ κνλνπαηηνχ, θαζψο ην θαζέλα έρεη δξάζε 

αληίξξνπε ηνπ άιινπ ζηνπο ππξήλεο εμφδνπ. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε απηή ε 

αλαζηαιηηθή έμνδνο απφ ηνπο ππξήλεο εμφδνπ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ πξνο ηνλ 

ζάιακν αλαζηέιεηαη απφ ην άκεζν κνλνπάηη νπφηε απνκαθξχλεηαη ε αλαζηνιή απφ 

θηλεηηθά πξνγξάκκαηα  θαη εθηειείηαη ε θίλεζε. Αληίζεηα ην έκκεζν κνλνπάηη 

αλαζηέιιεη άιια  θηλεηηθά πξνγξάκκαηα, δηεγείξνληαο ηελ αλαζηαιηηθή έμνδν ησλ 

ππξήλσλ εμφδνπ πξνο ηνλ ζάιακν, θαη παξεκπνδίδνληαη θηλήζεηο πνπ αληηηίζεληαη 

ζηελ επηζπκεηή θίλεζε. Αο δνχκε φκσο ιίγν πην αλαιπηηθά ην θαζέλα απφ απηά ηα 

κνλνπάηηα. 
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Δηθόλα 4.4:  Σρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο  άκεζεο θαη έκκεζεο νδνχ πξνβνιήο απφ ην ξαβδσηφ 

ζψκα. Γηαθξίλνληαη δχν ππννκάδεο κεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζσηψλ λεπξψλσλ, απφ ηηο νπνίεο ε 

κηα ζηέιλεη  έλα λεπξάμνλα κε παξάπιεπξνπο θιάδνπο ζηελ έμσ κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξαο 

(GPe), ζηελ έζσ κνίξα ηεο σρξάο ζθαίξα (GPi) θαη ζηε δηθηπσηή κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο 

(SNr) θαη απνηειεί ηελ άκεζε νδφ, ελψ νη λεπξψλεο ηεο δεχηεξεο ππννκάδαο  πξνβάιινπλ ζηελ 

GPe θαη ζπλδένληαη έκκεζα κε ηελ GPi θαη SNr κέζσ ζπλδέζεσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ GPe 

θαη ηνλ ππνζαιάκην ππξήλα (STN) θαη απνηεινχλ ηελ έκκεζε νδφ πξνβνιήο (Surmeier et al., 

2007) .   

 

 

4.6.1. Άκεζν κνλνπάηη (direct pathway) 

 

        Σν άκεζν κνλνπάηη απνηειείηαη απφ ηηο αλαζηαιηηθέο GABAεξγηθέο πξνβνιέο 

ησλ D1-like MSNs θαηεπζείαλ ζηνπο ππξήλεο εμφδνπ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ (GPi 

θαη SNpr). Ζ ελεξγνπνίεζε απηνχ ηνπ κνλνπαηηνχ πξνθαιεί ηελ αλαζηνιή ηεο 

GABAεξγηθήο ζχλδεζεο απφ ηνπο ππξήλεο εμφδνπ πξνο ην ζάιακν, ε νπνία είλαη 

θαλνληθά ελεξγή, κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηεγεξηηθήο ζχλδεζεο απφ ην 

ζάιακν πξνο ηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ. πλεπψο ε ελεξγνπνίεζε ηνπ άκεζνπ 

κνλνπαηηνχ νδεγεί  ζε απμεκέλε ζαιακν-θινητθή δξαζηεξηφηεηα. 
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 πγθεθξηκέλα, νη θινητθέο πξνβνιέο πξνο ην ξαβδσηφ ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ 

δηεγεξηηθφ  λεπξνδηαβηβαζηή γινπηακηληθφ νμχ (glutamate). Ζ δηέγεξζε ησλ θινην-

ξαβδσηψλ ηλψλ πξνθαιεί ηελ δηέγεξζε ησλ λεπξψλσλ ηεο άκεζεο νδνχ (D1-like 

MSNs) νη νπνίνη ιακβάλνπλ γινπηακηλεξγηθή είζνδν απφ ην θινηφ. Ζ ελεξγνπνίεζε 

ησλ D1-like MSNs πνπ πξνβάιινπλ ζηελ GPi θαη ηελ SΝpr, ζα έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ αλαζηνιή ησλ GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ ησλ ελ ιφγσ πεξηνρψλ. ηε ζπλέρεηα 

απηή ε αλαζηνιή ζπγθεθξηκέλσλ λεπξψλσλ ζα νδεγήζεη ζηελ κεησκέλε 

απειεπζέξσζε ηνπ GABA πξνο ηνπο λεπξψλεο ηνπ ζαιάκνπ, θαη θαηά ζπλέπεηα ζε 

κηθξφηεξε αλαζηνιή ηνπ ζαιάκνπ θαη ζπλεπψο ζηε δηέγεξζε ησλ ζαιακηθψλ 

λεπξψλσλ πνπ πξηλ βξίζθνληαλ ζε έλα «θαζεζηψο» αλαζηνιήο (απφ ηελ GPi θαη ηελ 

SNpr) θαη νη νπνίνη πξνβάιινπλ ζε πεξηνρέο ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ. Δπνκέλσο, ε 

αξρηθή δηεγεξηηθή θινητθή είζνδνο πξνο ην ξαβδσηφ απμάλεη ηε ζαιακηθή δηεγεξηηθή 

είζνδν πξνο ην θινηφ, δηεγείξνληαο ηνπο λεπξψλεο (αλψηεξνη θηλεηηθνί λεπξψλεο) ζε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα (Steiner and Tseng, 2010). 

 

 

4.6.2. Έκκεζν κνλνπάηη (indirect pathway) 

 

        Σν έκκεζν κνλνπάηη απνηειείηαη απφ ηνπο D2-like MSNs, νη νπνίνη πξνβάιινπλ 

αξρηθά ζηελ GPe θαη ελ ζπλερεία κε ηελ GPi θαη ηελ SNpr κέζσ ζπλδέζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηελ GPe θαη ηνλ STN. Πην ζπγθεθξηκέλα ην έκκεζν κνλνπάηη μεθηλά 

απφ ηηο αλαζηαιηηθέο GABAεξγηθέο ίλεο ησλ D2-like MSNS ζηελ GPe, απηή κε ηε 

ζεηξά ηεο πξνβάιεη πάιη κε GABAεξγηθέο αλαζηαιηηθέο ζπλδέζεηο ζηνλ STN.  Απφ 

απηή ηελ πεξηνρή πξνβάιινπλ γινπηακηλεξγηθέο δηεγεξηηθέο ζπλδέζεηο πξνο ηνπο 

ππξήλεο εμφδνπ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη 

εθηφο απφ ηνπο αλσηέξσ λεπξψλεο, νη λεπξψλεο ηεο άκεζεο νδνχ πξνβάινπλ θαη 

απηνί κε έλαλ παξάπιεπξν άμνλα ζηελ GPe ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ έκκεζε νδφ 

(Δηθφλα 4.4). Ο παξάπιεπξνο απηφο λεπξάμνλαο είλαη κηθξφηεξεο έθηαζεο ζπγθξηηηθά 

κε απηή ησλ λεπξψλσλ πξνβνιήο ηεο έκκεζεο νδνπ, σζηφζν, θαίλεηαη λα ζρεκαηίδεη 

ιεηηνπξγηθέο ζπλάςεηο κε ηνπο λεπξψλεο ηεο GP. Ζ έκκεζε νδφο έρεη σο απνηέιεζκα 



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

Δηζαγωγή 

 

 

61 

ηελ κεησκέλε δηεγεξηηθή είζνδν απφ ην ζάιακν πξνο ην θινηφ, κεησκέλε δειαδή 

ζαιακν-θινητθή δξαζηεξηφηεηα, ην αληίζεην  απνηέιεζκα απφ ηελ άκεζε νδφ.  

Πην αλαιπηηθά, ε δηέγεξζε ησλ γινπηακηλεξγηθψλ δηεγεξηηθψλ πξνβνιψλ απφ 

ην θινηφ πξνο ην ξαβδσηφ πξνθαιεί ηε δηέγεξζε ησλ GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο 

έκκεζεο νδνχ (D2-like MSNs) νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνβάινπλ ζηελ GPe. Ζ 

δηέγεξζε απηψλ ησλ GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο έκκεζεο νδνχ  νδεγεί ζε 

αλαζηνιή ησλ επίζεο GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο GPe  νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο 

πξνβάινπλ ζηνλ STN. Ζ δπζαλαζηνιή (αλαζηνιή ηεο αλαζηνιήο) ησλ 

GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο GPe  έρεη σο απνηέιεζκα ηε δηέγεξζε ησλ δηεγεξηηθψλ 

λεπξψλσλ ηνπ STN, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνβάινπλ ζηελ GPi θαη ζηελ SNpr 

θαη πξνθαινχλ δηέγεξζε ησλ GABAεξγηθψλ αλαζηαιηηθψλ λεπξψλσλ ησλ ππξήλσλ 

εμφδνπ (απμάλεηαη νπζηαζηηθά ε αλαζηαιηηθή έμνδνο απφ ηελ GPi θαη ηελ SNpr) θαη 

νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνβάινπλ ζε λεπξψλεο ππξήλσλ ηνπ θηλεηηθνχ ζαιάκνπ 

(VA/ VL). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο αλαζηνιήο ησλ ζαιακηθψλ 

γινπηακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ νη νπνίνη πξνβάινπλ ζε πεξηνρέο ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ. 

πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε αξρηθή θινητθή δηεγεξηηθή είζνδνο 

πξνο ην ξαβδσηφ νδεγεί ζε κεησκέλε ζαιακν-θινητθή δξαζηεξηφηεηα  

θαηαζηέινληαο έηζη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ θηλεηηθνχ θινηνχ θαη ζπλεπψο θαη ηελ 

θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. ε θαλνληθέο ζπλζήθεο ν ξπζκφο αλαζηνιήο ηνπ STN απφ 

ηελ GPe είλαη πςειφο. Όηαλ φκσο ελεξγνπνηείηαη ην έκκεζν κνλνπάηη θαηαζηέιιεηαη 

ν ξπζκφο απηφο κε απνηέιεζκα λα ειαρηζηνπνηείηαη ε αλαζηνιή πξνο ηνλ STN θαη 

ηειηθά λα απμάλεηαη ε δηέγεξζε πξνο ηνπο ππξήλεο εμφδνπ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ θαη 

ζπλεπψο θαη ε ζαιακνθινητθή δξαζηεξηφηεηα (Steiner and Tseng, 2010). 
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5. ύζηεκα αληακνηβήο 
 

Σν ζχζηεκα αληακνηβήο είλαη έλα ζχλνιν δνκψλ ηνπ εγθεθάινπ, ην νπνίν 

εκπιέθεηαη θπξίσο ζηε ξχζκηζε ησλ εληζρπηηθψλ επηδξάζεσλ (Δηθφλα 5.1). Ο 

κεζεγθέθαινο θαζψο θαη ν πξφζζηνο εγθέθαινο θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηα 

θίλεηξα ηεο ζπκπεξηθνξάο κέζσ κνλνπαηηψλ πνπ ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ ηεο έζσ 

πξνζζηνεγθεθαιηθήο δεζκίδαο (medial forebrain bundle, MFB) θαη ησλ ζπζηεκάησλ 

ησλ κνλνακηλψλ (Squirre et al., 2003). Ζ έζσ πξνζζηνεγθεθαιηθή δεζκίδα 

εκπιέθεηαη ζε θαηαζηάζεηο αληακνηβήο (είηε θπζηθέο είηε επαγφκελεο). Οη  δνκέο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ απαξηίδνπλ ην ζχζηεκα αληακνηβήο πεξηιακβάλνπλ ην θνηιηαθφ 

θαιππηξηδηθφ πεδίν (VTA), ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ θαη ηδηαίηεξα ηνλ επηθιηλή ππξήλα 

(NAc), ην ξαρηαίν ξαβδσηφ, ηνλ πξφζζην θινηφ, ηνλ ηππφθακπν, ηνλ ππνζάιακν 

θαζψο θαη ηελ ακπγδαιή (Nestler, 2005 ).  

 

 
Δηθόλα 5.1: Υπνζεηηθή ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν  νπζίεο- 

εξεζίζκαηα ελεξγνπνηνχλ ηνπο λεπξψλεο ζην κεζνθινηνκεηαηρκηαθφ ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα. 

Δξεζίζκαηα απφ ην πεξηβάιινλ (π.ρ. ήρνη, θψηα) θαη εζσδεθηηθά εξεζίζκαηα (π.ρ. παικφο ηεο 

θαξδηάο θαη ν ηφλνο ησλ αηκνθφξσλ αγγείσλ) θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνρνξήγεζεο θαξκάθσλ-

νπζηψλ ελεξγνπνηνχλ λεπξσληθά ζχλνια ζε αηζζεηήξηεο πεξηνρέο ηνπ λενθινηνχ θαη ηνπ 
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νζθξεηηθνχ βνιβνχ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζα ελεξγνπνηνήζνπλ άιια λεπξσληθά ζχλνια 

ζηνλ κεησπηαίν θινηφ (PFC), ηνλ ηππφθακπν, ηε βαζενπιεπξηθή ακπγδαιή (BLA) θαη ην 

ζάιακν. Οη ελεξγνπνηεκέλνη λεπξψλεο (γινπηακηλεξγηθνί) ζε θάζε πεξηνρή απεηθνλίδνληαη κε 

θφθθηλνπο θχθινπο, ελψ νη κε ελεξγνπνηεκέλνη κε κπιε. Οη λεπξψλεο ηνπ NΑc πνπ δέρνληαη ηα 

πςειφηεξα επίπεδα  ζπγθιηλνπζψλ δηεγεξηηθψλ γινπηακηλεξγηθψλ εηζφδσλ απφ ηνλ PFC, ηε 

BLA θαη ην ζάιακν ελεξγνπνηνχληαη εθιεθηηθά πξνθεηκέλνπ  λα ζρεκαηίζνπλ λεπξσληθά 

ζχλνια ηα νπνία ζα αληαπνθξηζνχλ ή ζα θσδηθνπνηήζνπλ ηνλ εηδηθφ ζπλδπαζκφ εξεζηζκάησλ 

θαη ηε ζρέζε ηνπο κε βάζε ηελ εκπεηξία ηνπ παξειζφληνο. Αλάινγα κε ηελ αμία ηεο αληακνηβήο 

απηψλ ησλ εξεζηζκάησλ, ην VTA ζηέιλεη ληνπακηλεξγηθέο πξνβνιέο (πξάζηλεο γξακκέο) ζηνλ 

PFC θαη ηνλ NAc νη νπνίνη πεξαηηέξσ ζα εληζρχζνπλ ηε ζπλερή δξαζηεξηφηεηα ησλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ελεξγνπνηνχκελσλ λεπξσληθψλ ζπλφισλ, ελψ παξάιιεια ζα εμαζζελίδνπλ ηε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνπο ιηγφηεξν ελεξγνπνηνχκελνπο λεπξψλεο ηνπ PFC θαη ηνπ NAc. Οη θφθθηλεο 

γξακκέο ππνδεηθλχνπλ ηηο GABAεξγηθέο εμφδνπο απφ ηνλ NAc ζηε ventral pallidum (VP) θαη ην 

VTA (Cruz et al., 2013  ). 

 

Σν θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο απνηειείηαη θπξίσο απφ ην 

κεζνκεηαηρκηαθφ κνλνπάηη, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ NAc θαη ην VTA θαζψο θαη 

απφ άιια θπθιψκαηα θαη δνκέο ηνπ εγθεθάινπ, φπσο είλαη ν πξφζζηνο θινηφο ηνπ 

πξνζαγσγίνπ (anterior cingulate cortex) θαη ηα ληνπακηλεξγηθά κνλνπάηηα ηνπ 

κεζεγθεθάινπ. Σν θπξηφηεξν λεπξνρεκηθφ κνλνπάηη ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο ηνπ 

εγθεθάινπ είλαη ην κεζνθινηνκεηαηρκηαθφ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηφζν ην 

κεζνκεηαηρκηαθφ φζν θαη ην κέζνθινητθφ κνλνπάηη (Malenka et al., 2009). Αο δνχκε 

φκσο πην αλαιπηηθά ηηο δπν θπξηφηεξεο πεξηνρέο ηνπ ελ ιφγσ ζπζηήκαηνο, ηνλ NAc 

θαη ην VTA.  

 

 

 

5.1. Δπηθιηλήο ππξήλαο (NAc) 

 

Ο NAc απνηειεί κηα πεξηνρή ηνπ εγθεθάινπ ε νπνία εληνπίδεηαη ζην βαζηθφ 

πξφζζην εγθέθαιν (basal forebrain) θαη ζπγθεθξηκέλα πξφζζηα ηεο πξν-νπηηθήο 

πεξηνρήο (preoptic area)  ηνπ ππνζαιάκνπ (Carlson, 2013). Ο NAc θαη ηα νζθξεηηθά 

θχκαηα (olfactory tubercle) δνκνχλ ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ ην νπνίν απνηειεί κέξνο 

ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ (Steiner and Tseng, 2010). Ο θπξηφηεξνο ξφινο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο είλαη ε γλσζηηθή δηαδηθαζία (cognitive processing), ην 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anterior_cingulate_cortex
http://en.wikipedia.org/wiki/Basal_forebrain
http://en.wikipedia.org/wiki/Preoptic_area
http://en.wikipedia.org/wiki/Olfactory_tubercle
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θίλεηξν ηεο επραξίζηεζεο θαη αληακνηβήο θαζψο θαη ε εληζρπηηθή κάζεζε θαη ν 

εζηζκφο (Malenka et al., 2009).  Δπίζεο, κηθξφο αιιά φρη αζήκαληνο είλαη ν ξφινο ηνπ 

ζην θφβν, ηε παξνξκεηηθφηεηα θαζψο θαη ζηελ θσδηθνπνίεζε λέσλ θηλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ (Schwienbacher et al., 2004 ; Malenka et al., 2009; Zubieta and 

Stohler, 2009 ). Κάζε έλα απφ ηα εγθεθαιηθά εκηζθαίξηα δηαζέηεη ην δηθφ ηνπ NAc 

θαη ππνδηαηξείηαη ζε δπν κνίξεο, ηνλ θνξκφ (core) θαη ην θέιπθνο (shell), νη νπνίεο 

είλαη κνξθνινγηθά θαη ιεηηνπξγηθά δηαθξηηέο. Κπηηαξνινγηθά, ζρεδφλ ην 95% ησλ 

λεπξψλσλ ηνπ NAc είλαη GABAεξγηθνί MSNs, νη νπνίνη εθθξάδνπλ θπξίσο ηνπο 

ππνδνρείο D1DR θα D2DR, ην ππφινηπν 1–2% ησλ ελαπνκείλαλησλ θπηηαξηθψλ 

ηχπσλ είλαη νη κεγάινπ κεγέζνπο ιείνη ρνιηλεξγηθνί ελδνλεπξψλεο θαη έλα άιιν 1–

2% είλαη GABAεξγηθνί ελδνλεπξψλεο  (Robison and Nestler, 2011 ). 

Ο NAc δέρεηαη ηξεηο εηζφδνπο, νη νπνίεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο απνιήμεηο απφ 

ηνλ PFC, BLA, θαζψο θαη ηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο πνπ εθθηλνχλ απφ ην 

VTA θαη ζπληζηνχλ ην κεζνκεηαηρκηαθφ κνλνπάηη. Οη ληνπακηλεξγηθέο πξνβνιέο απφ 

ην VTA είλαη ππεχζπλεο γηα ηε ξχζκηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ λεπξψλσλ πνπ 

εδξάδνληαη ζηνλ NAc θαη νη νπνίνη ελεξγνπνηνχληαη είηε άκεζα είηε έκκεζα κέζσ 

επθνξηνγφλσλ νπζηψλ (π.ρ. ακθεηακίλε νπηνεηδή θ.η.ι.) θαη ζπκκεηέρνπλ ζε 

δηαδηθαζίεο αληακνηβήο (π.ρ. ζεμνπαιηθή δξαζηεξηφηεηα, κνπζηθή, άζθεζε θ.η.ι.) 

(Robison and Nestler, 2011 ; Blum et al., 2012 ). Μηα αθφκε θχξηα είζνδνο πξνο ηνλ 

NAc μεθηλά απφ ηε CA1 πεξηνρή ηνπ ηππφθακπνπ, ε νπνία θαηαιήγεη ζηε 

κεζνξαρηαία πεξηνρή ηνπ πξψηνπ. Σν αμηνζεκείσην ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη 

νη λεπξψλεο ηνπ ηππφθακπνπ δηαζέηνπλ ηελ ηθαλφηεηα ήπησλ εθπνιψζεσλ ησλ 

θπηηάξσλ ηνπ NAc, γεγνλφο πνπ ηα θαζηζηά αθφκε πεξηζζφηεξν δηεγεξηηθά (Goto 

and O'Donnell, 2001).  

 Όζνλ αθνξά ηψξα ηηο εμφδνπο απφ ηνλ NAc, ν ηειεπηαίνο, ζηέιλεη 

λεπξαμνληθέο απνιήμεηο ζηα βαζηθά γάγγιηα αιιά θαη ην θνηιηαθφ αλάινγν ηεο GP, 

ηε θνηιηαθή σρξά ζθαίξα (ventral pallidum, VP). Ζ VP κε ηε ζεηξά ηεο πξνβάιιεη 

ζην έζσ ξαρηαίν ππξήλα ηνπ ξαρηαίνπ ζαιάκνπ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα πξνβάιιεη 

ζηνλ PFC θαη ην ξαβδσηφ. Δπίζεο, έρνπλ αλαθεξζεί θαη άιιεο ζπλδέζεηο απφ ηνλ 

NAc πξνο ηελ νπξά ηνπ VTA (tail of the ventral tegmental area) θαη  ηε SN (Barrot et 

al., 2012  ).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Impulsivity
http://en.wikipedia.org/wiki/Ventral_pallidum
http://en.wikipedia.org/wiki/Tail_of_the_ventral_tegmental_area
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Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, ν NAc δηαθξίλεηαη ζε δπν ππνπεξηνρέο 

αλάινγα κε ηε δνκή θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηνλ θνξκφ (core) θαη ην θέιπθνο (shell). 

Αο δνχκε φκσο ιίγν πην αλαιπηηθά ηηο δπν απηέο ππνδηαηξέζεηο. Ο θνξκφο ηνπ NAc 

απνηειεί ην εζσηεξηθφ ηκήκα ηνπ NAc θαη πνιιέο θνξέο αλαθέξεηαη σο κέξνο ηνπ 

θνηιηαθνχ ξαβδσηνχ. ε απηή ηε πεξηνρή εληνπίδνληαη θπξίσο κεζαίνπ κεγέζνπο 

αθαλζσηνί λεπξψλεο (MSNs) θαη δηαζέηνπλ ππθλφηεξν δίθηπν δελδξηηηθψλ αθάλζσλ, 

ζπγθξηηηθά κε ηα αληίζηνηρα ηνπ θειχθνπο. Οη λεπξψλεο πνπ εθθηλνχλ απφ ηνλ θνξκφ 

πξνβάιινπλ ηφζν ζηελ GP, φζν θαη ζηε SN, φπνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο 

λεπξνδηαβηβαζηή θπξίσο ην GABA (Meredith et al., 1992 ; Shirayama and Chaki, 

2006 ). Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ν θνξκφο εκπιέθεηαη ζε γλσζηηθέο 

δηαδηθαζίεο ηεο θηλεηηθήο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ελίζρπζε θαη ηελ 

αληακνηβή (Malenka et al., 2009). Δηδηθφηεξα, ν θνξκφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε λέσλ θηλεηηθψλ πξνγξακκάησλ (Malenka et al., 2009). 

Σν θέιπθνο ηνπ NAc (NAc shell) απνηειεί ηελ εμσηεξηθή πεξηνρή ηνπ θαη 

ζεσξείηαη κέξνο ηεο δηεπξπκέλεο ακπγδαιήο (extended amygdala). Ο θπηηαξηθφο 

ηχπνο ησλ λεπξψλσλ πνπ ππάξρνπλ εδψ είλαη νη MSNs (Δηθφλα 5.2), κε κηθξφηεξν 

φκσο δελδξηηηθφ πεδίν ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ θνξκνχ. Οη πξνβνιέο ησλ λεπξψλσλ ηνπ 

θειχθνπο δηαθξίλνληαη ζε απηέο πνπ θαηεπζχλνληαη πξνο ηε VP, ην VTA θαη ηε 

δηεπξπκέλε ακπγδαιήο (Meredith et al., 1992 ; Shirayama and Chaki, 2006 ). ηηο 

ιεηηνπξγίεο ηνπ θειχθνπο εθηφο απφ ηελ ελίζρπζε θαη ηελ αληακνηβή θαίλεηαη λα 

είλαη θαη ε εμέρνπζα ζεκαζία πνπ έρνπλ εξεζίζκαηα πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνλ 

νξγαληζκφ (motivational salience). Δηδηθφηεξα, ζεκαληηθέο είλαη νη επηδξάζεηο ησλ 

εζηζηηθψλ νπζηψλ αιιά θαη θπζηθψλ δηεγεξηψλ ζην θέιπθνο ηνπ NAc ζπγθξηηηθά κε 

ηνλ θνξκφ. Σν γεγνλφο απηφ θαίλεηαη λα νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή επαηζζεζία πνπ 

εκθαλίδνπλ νη δπν ππνπεξηνρέο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο DA κεηά απφ ηε ρξήζε 

εζηζηηθψλ νπζηψλ  (Malenka et al., 2009).  

http://en.wikipedia.org/wiki/Extended_amygdala
http://en.wikipedia.org/wiki/Salience_(neuroscience)
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Δηθόλα 5.2: Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξνζπλαπηηθψλ εηζφδσλ ζηνπο GABAεξγηθνχο MSNs 

πνπ εθθξάδνπλ ηνπο ππνδνρείο D1 θαη D2 θαζψο θαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο ελδνλεπξψλσλ ηνπ 

NAc. Απηνί νη ελδνλεπξψλεο πεξηιακβάλνπλ GABAεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ 

θαιξεηηλίλε (CALB2), παξβαιβνπκίλε (PV), ζσκαηνζηαηίλε (SOM) ή θαικνδνπιίλε (CALB1; 

Γελ απεηθνλίδεηαη) θαη κεγάινπο ρνιηλεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο πνπ εθθξάδνπλ ηελ 

αθεηπινρνιηλεζηεξάζε (ChAT). Οη γινπηακηλεξγηθνί λεπξψλεο απφ ηνλ έζσ πξνκεησπηαίν 

θινηφ(mPFC), ηνλ ηππφθακπν θαη ηε BLA απειεπζεξψλνπλ γινπηακηληθφ ζηηο αθαλζψδεηο 

ζπλάςεηο πξνθεηκέλνπ λα επάγνπλ δηεγεξηηθά ζήκαηα ζηνπο GABAεξγηθνχο MSNs. Απηέο νη 

δηεγεξηηθέο είζνδνη ζπλάπηνληαη επίζεο θαη άκεζα ζηνπο GABAεξγηθνχο θαη ρνιηλεξγηθνχο 

ελδνλεπξψλεο πνπ ξπζκίδνπλ ηνπο MSNs (δελ απεηθνλίδεηαη). Οη MSNs πνπ εθθξάδνπλ ηνπο 

ππνδνρείο D1DR θαη D2DR δέρνληαη επίζεο ζήκαηα DA κέζσ ησλ ζπλάςεσλ πνπ ζρεκαηίδνπλ 

κε ηνπο άμνλεο θαη ηνπο ιαηκνχο ησλ αθάλζσλ b) Λεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ πξνζπλαπηηθψλ 
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εηζφδσλ ζηνπο DΑεξγηθνχο λεπξψλεο θαη GABAεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο ηνπ VTA. Οη 

γινπηακηλεξγηθνί λεπξψλεο απφ ηνλ mPFC θαη ηελ έμσ ξαρηαία θαιχπηξα (LDTg) ζπλάπηνληαη 

άκεζα πάλσ ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ηνπ VTA, φπνπ ε δηεπξπκέλε ακπγδαιή 

πξνβάιιεη κε γινπηακηλεξγηθνχο θαη GABAεξγηθνχο λεπξψλεο. Οη ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο 

δέρνληαη άκεζα δηεγεξηηθέο εηζφδνπο απφ ηνπο γινπηακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ηνπ πιεπξηθνχ 

ππνζαιάκνπ, νη νπνίνη εληζρχνπλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο DA θαη επάγνπλ ηελ αληακνηβή (Russo 

and Nestler, 2013 ).  

 

 

 

5.2. Κνηιηαθό θαιππηξηθό πεδίν (VTA) 

 

Σν θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν (VTA) είλαη έλα ζχλνιν λεπξψλσλ πνπ 

εληνπίδεηαη ζην κεζεγθέθαιν θαη απνηειεί ηελ «πεγή» ησλ θπηηαξηθψλ ζσκάησλ ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ κεζνθινηνκεηαηρκηαθνχ ληνπακηλεξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ πξνβάιινπλ ζε πνιιέο άιιεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο. Σν VTA 

εκπιέθεηαη θπξίσο ζηα θπθιψκαηα αληακνηβήο πνπ πξνθχπηνπλ είηε κε θπζηθφ 

ηξφπν είηε κεηά απφ ηε ρξήζε λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ ζε 

δηάθνξεο δηεξγαζίεο φπσο γλσζηαθέο, θηλεηηθέο, εζηζκφ θαζψο θαη ζε ςπρηαηξηθέο 

δηαηαξαρέο (Phillipson, 1979; Holstege et al., 2003 ). 

 Οη λεπξνβηνιφγνη ζπρλά ζπλαληνχλ δπζθνιία ζην λα δηαρσξίζνπλ ην VTA 

απφ ηε SN αιιά θαη απφ άιινπο γεηηνληθνχο ππξήλεο, ηφζν ζηνλ αλζξψπηλν φζν θαη 

ζηνλ εγθέθαιν άιισλ πξσηεπφλησλ. πγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ πεξηνρή εκθαλίδεη 

έιιεηςε ζαθψλ νξίσλ απφ ηηο γεηηνληθέο ηεο πεξηνρέο, αιιά θαη κεγάιε εηεξνγέλεηα 

ζην θπηηαξναξρηηεθηνληθφ ηεο κνηίβν (Phillipson, 1979). Σν 1987, ν  Oades 

ραξαθηήξηζε ηέζζεξηο πξσηνγελείο ππξήλεο ηνπ VTA νη νπνίνη απνηεινχλ έλα 

ζχλνιν Α10 θπηηάξσλ. Απηνί είλαη ν nucleus paranigralis (Npn), ν nucleus 

parabrachialis pigmentosus (Npbp), ν nucleus interfascicularis (Nif), θαη ν nucleus 

linearis (Nln) caudalis θαη rostralis. ήκεξα, νη επηζηήκνλεο δηαρσξίδνπλ ην VTA ζε 

ηέζζεξηο παξφκνηεο δψλεο νη νπνίεο αληίζηνηρα νλνκάδνληαη ε paranigral nucleus 

(PN), ε parabrachial pigmented area (PBP), ε parafasciculus retroflexus area (PFR), 

θαη ε ventral tegmental tail (VTT), ε νπνία είλαη ζρεδφλ πξνζθνιιεκέλε ζηηο 

πξνεγνχκελεο ππνδηαηξέζεηο. Ζ PN θαη ε  PBP είλαη πινχζηεο ζε ληνπακηλεξηγθά 

θχηηαξα, ελψ νη άιιεο δπν πεξηνρέο εκθαλίδνπλ ρακειή ππθλφηεηα ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ λεπξψλσλ. Ζ PFR θαζψο θαη ε  VTT πεξηέρνπλ κηθξέο πνζφηεηεο 

θπηηάξσλ ζεηηθά ζηελ ΣΖ, ηα νπνία φκσο είλαη κηθξά ζε κέγεζνο. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε PN θαη PBP θαίλεηαη λα απνηεινχληαη θπξίσο απφ κεζαία έσο κεγάινπ 

κεγέζνπο θπηηαξηθά ζψκαηα (ζεηηθά ζηελ ΣΖ) (Bourdy and Barrot, 2012 ; Barrot et 

al., 2012  ). Πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη ην VTA δηαζέηεη έλα κεγάιν δίθηπν 

GABAεξγηθψλ  λεπξψλσλ νη νπνίνη δηαζπλδένληαη κέζσ ζηελψλ ηκεκάησλ 

κεζνθπηηάξηνπ ρψξνπ. Απηφ ην δίθηπν επηηξέπεη ηελ ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα, ε νπνία 

είλαη καθξάλ ηαρχηεξε ζπγθξηηηθά κε ηε ρεκηθή αγσγηκφηεηα ησλ ζεκάησλ κεηαμχ 

ησλ ζπλάςεσλ (Barrot et al., 2012  ). 

ην ζεκείν απηφ αο δνχκε ιίγν πην αλαιπηηθά ηνπο ηχπνπο θπηηάξσλ πνπ 

ζπλαληνχκε ζην VTA. Όπσο θαη ζηε SN, ηα θχηηαξα ηνπ VTA είλαη ληνπακηλεξγηθνί 

λεπξψλεο (Δηθφλα 5.2). Πξφζθαηεο κειέηεο ππνδηθλχνπλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη 

λεπξψλεο απνηεινχλ ην  50-60% φισλ ησλ λεπξψλσλ ηνπ VTA (Margolis et al., 

2006). Δθηφο φκσο απφ ηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο, εληνπίδνληαη θαη 

GABAεξγηθνί νη νπνίνη εδξάδνληαη ζηελ νπξά ηνπ VTA (tVTA), ε νπνία θαίλεηαη λα 

δηαρσξίδεηαη ιεηηνπξγηθά απφ ηελ ππφινηπε πεξηνρή (Barrot et al., 2012  ). Απηνί νη 

GABAεξγηθνί λεπξψλεο ξπζκίδνπλ ηελ ππξνδφηεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ νη νπνίνη 

κε ηε ζεηξά ηνπο πξνβάιινπλ ζηνλ ππφινηπν εγθέθαιν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ PFC, 

ηνλ NAc θαζψο θαη ζηνλ ππνκέιαλα ηφπν (LC). ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ζρεδφλ φιεο νη πεξηνρέο πνπ δέρνληαη πξνβνιέο απφ ην VTA, πξνβάιινπλ θαη 

απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο πίζσ ζε απηφ. Σέινο, ην VTA δηαζέηεη θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 

δηεγεξηηθψλ γινπηακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ, νη νπνίνη θαη απηνί ξπζκίδνπλ ηελ 

ππξνδφηεζε ησλ θπηηάξσλ ηνπ. Δηδηθφηεξα, φηαλ  νη γινπηακηλεξγηθνί λεπξψλεο 

ελεξγνπνηνχληαη, ν ξπζκφο ππξνδφηεζεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ζην VTA 

νδεγνχλ ζε ππξνδφηεζε θαηά ξηπάο (burst firing). Έρεη δεηρζεί κάιηζηα φηη νη ελ ιφγσ 

δξάζεηο ησλ γινπηακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ζην VTA είλαη θξίζηκεο γηα ηηο επηδξάζεηο 

ησλ εζηζηηθψλ νπζηψλ. Αληίζεηα, νη GABAεξγηθέο πξνβνιέο απφ ηελ tVTA 

ιεηηνπξγνχλ σο «θξέλν» γηα ηα ληνπακηλεξγηθά κνλνπάηηα ηνπ VTA (Barrot et al., 

2012  ).  

 Λφγσ ηεο παξνπζίαο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο SN αιιά θαη ηνπ 

VTA ζην κεζεγθέθαιν πνπ πξνβάιινπλ ζην κεζνξαρηαίν ξαβδσηφ θαη ζηνλ 

κεζνθνηιηαθφ NAc, αληίζηνηρα, ζρεκαηίδνπλ ην κεζνξαβδσηφ θαη κεζνκεηαηρκηαθφ 
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κνλνπάηη. Οη δπν απηέο νδνί εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο δηαηαξαρέο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο ζρηδνθξέλεηαο, ηεο λφζνπ Parkinson θαη ηεο δηαηαξαρήο 

ειιεηκαηηθήο πξνζνρήο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο (ADHD). Ζ ηξέρνπζα εξεπλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα εμεηάδεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ησλ δπν 

πεξηνρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε απηέο ηηο θαηαζηάζεηο (Malenka et al., 2009).  

 

 

5.3. Δζηζκόο ζηηο ςπρνηξόπνπο νπζίεο θαη ζύζηεκα αληακνηβήο 

 

 ηφρνο δξάζεο πνιιψλ εζηζηηθψλ νπζηψλ (εξσίλε, θνθαΐλε, αιθνφι, 

νπηνεηδή, θαλλαβηλνεηδή, ληθνηίλε, ακθεηακίλε θ.α.) ζηνλ εγθέθαιν είλαη ν NAc θαη 

ην VTA. Ο θχξηνο ηξφπνο δξάζεο ησλ αλσηέξσ νπζηψλ είλαη ε κεηαβνιή ηεο 

λεπξνξπζκηζηηθήο ηζνξξνπίαο ηεο DA επηκεθχλνληαο ηε δξάζε ηεο ηειεπηαίαο ζην 

NAc θαζψο θαη ε ελίζρπζε ηε ελεξγνπνίεζεο ησλ λεπξψλσλ φρη κφλν ζην NAc, αιιά 

θαη ζην VTA. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο εζηζηηθέο νπζίεο δηεγείξνπλ ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο DA, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

ςπρνθηλεηηθψλ επηδξάζεσλ θαζψο θαη επηδξάζεσλ αληακνηβήο. Απηέο θαίλεηαη λα 

πξνθαινχληαη απφ κνξηαθέο θαη θπηηαξηθέο πξνζαξκνγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηε 

ληνπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ VTA. πγθεθξηκέλα, έρεη δηαπηζησζεί φηη ζην 

VTA εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ε δξαζηεξηφηεηα ηεο ΣΖ (βηνζπλζεηηθφ έλδπκν ηεο DA) 

απμάλεηαη. Ζ επίδξαζε φκσο απηή είλαη δεπηεξεχνπζα, θαζψο έπεηαη άιισλ πνπ 

αθνξνχλ κεηαγξαθηθνχο παξάγνληεο. Δηδηθφηεξα,  πξνεγνχληαη ε αχμεζε ηνπ 

κεηαγξαθηθνχ παξάγνληα CREB θαη ε απμνξχζκηζε ηεο GluR1 ππνκνλάδαο ησλ 

AMPA ππνδνρέσλ ηνπ γινπηακηληθνχ νμένο (Brischoux et al., 2009 ). Δπίζεο, αμίδεη 

λα ζεκεησζεί φηη ζε κειέηεο κε κηθξνεγρχζεηο ληνπακηλεξγηθψλ θαξκάθσλ ζην 

θέιπθνο ηνπ NAc παξαηεξήζεθε αχμεζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ησλ 

ζπκπεξηθνξψλ εμεξεχλεζεο αιιά θαη άιισλ πξνηχπσλ ζπκπεξηθνξάο.  
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6. Καλλαβηλνεηδή 

 

Σα θαλλαβηλνεηδή είλαη κηα νκάδα νπζηψλ πνπ απαληψληαη ζην  θπηφ 

Cannabis sativa θαη είλαη αξσκαηηθνί πδξνγνλάλζξαθεο πνπ πεξηέρνπλ νμπγφλν. Με 

ηνλ φξν «θαλλαβηλνεηδή» ελλννχκε φιεο ηηο θπζηθέο ή ζπλζεηηθέο ελψζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα κηκνχληαη ηηο δξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ θπηηθήο πξνέιεπζεο ή πνπ 

έρνπλ δνκέο πνπ κνηάδνπλ πνιχ κε εθείλεο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ησλ θπηψλ. Ζ ρξήζε 

ησλ νπζηψλ απηψλ έρεη απαζρνιήζεη αξθεηά ηε βηβιηνγξαθία θαη πνιιέο κειέηεο 

εξεπλνχλ ηελ χπαξμε αληνρήο θαη εμάξηεζεο κεηά απφ ηε καθξνρξφληα ρξήζε 

καξηρνπάλαο (de Fonseca and Schneider, 2008 ). Ζ καθξνρξφληα ρξήζε 

θαλλαβηλνεηψλ νπζηψλ έρεη ζπλδεζεί κε ζηεξεηηθά ζπκπηψκαηα (άγρνο, θαηάζιηςε, 

δηαηαξαρέο ζηνλ χπλν, εθηδξψζεηο, κπτθή αδπλακία θαη ειαθξχο ηξφκνο) (Μαξζέινο, 

1997). Χζηφζν, πξφζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ ηελ εκθάληζε ζπκπησκάησλ 

ζηέξεζεο θαηά ηε δηαθνπή ρξήζεο αιιά ζπαλίσο ζπληζηνχλ έλα επδηάθξηην 

ζχλδξνκν ζηέξεζεο πηζαλψο ιφγσ ηεο καθξάο εκηδσήο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, ε νπνία 

απνθιείεη ηελ εκθάληζε έληνλσλ ζπκπησκάησλ ζηέξεζεο (Svízenská et al., 2008 ).  

 Σν θπξηφηεξν θαη πην επξέσο γλσζηφ θαλλαβηλνεηδέο είλαη ε Γ
9
-

ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε (Γ
9
-THC), ην θπζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ θπηνχ ηεο θάλλαβεο. 

Παιαηφηεξα  ιφγσ ηεο πςειήο δηαιπηφηεηαο ηεο ζε ιηπίδηα αιιά ρακειήο ζην λεξφ, 

ζεσξνχληαλ φηη νθείιεη ηεο θαξκαθνινγηθέο ηεο ηδηφηεηεο ζηε δπλαηφηεηα λα 

δηαηαξξάζζεη ηα θσζθνιηπηδηθά ζπζηαηηθά ησλ θπηηαξηθψλ κεκβξαλψλ. Όκσο, ε 

αλαθάιπςε ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ απφ ηνλ Howlett θαη ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ (1984 ) αλέηξεςε ηελ κέρξη ηφηε ζεσξία γηα ηα θαλλαβηλνεηδή, νη 

θαξκαθνθηλεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ νπνίσλ πνηθίινπλ θαη επεξεάδνληαη απφ ηελ νδφ 

ρνξήγεζεο, ηε ζπρλφηεηα θαη ην ρξφλν έθζεζεο, ηε θαξκαθνηερληθή κνξθή, ηε 

ζπγθέληξσζε θαη ηνλ ηξφπν κεηαβνιηζκνχ (Huestis, 2007 ). Οη νπζίεο απηέο 

εκθαλίδνπλ ζπγγέλεηα γηα ηνπο θαλλαβηλνεηδηθνχο ππνδνρείο θαη δξνπλ είηε σο 

αγσληζηέο πνπ κηκνχληαη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ελδνθαλλαβηλνεηδψλ, είηε ζαλ 

αληαγσληζηέο πνπ απνηξέπνπλ ηε δέζκεπζε ησλ ελδνθαλλαβηλνεηδψλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε αλαζηέιινπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελδνθαλλαβηλνεηδηθνχ ζπζηήκαηνο. Οη 

αγσληζηέο απηψλ ησλ ππνδνρέσλ θαζψο επίζεο θαη νπζίεο πνπ αλαζηέιινπλ ηελ 

επαλαπξφζιεςε ή ην κεηαβνιηζκφ ησλ ελδνθαλλαβηλνεηδψλ θαη ζπλεπψο απμάλνπλ 
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ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ ελδνθαλλαβηλνεηδηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πηζαλφ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ππλσηηθά, αλαιγεηηθά, αληηεκεηηθά, αληηαζζκαηηθά, 

αληηππεξηαζηθά, αλνζνξπζκηζηηθά, αληηθιεγκνλψδε, λεπξνπξνζηαηεπηηθά ή 

αληηεπηιεπηηθά θάξκαθα. Δπίζεο νη ζεξαπεπηηθέο πξννπηηθέο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ 

κπνξεί κειινληηθά λα επεθηαζνχλ ζηε ζεξαπεία ησλ θηλεηηθψλ δηαηαξαρψλ, ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ, ησλ κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ 

εζηζκνχ θαη ηεο εμάξηεζεο (Pertwee, 2000; Williamson and Evans, 2000 ; Porter and 

Felder, 2001; Robson, 2001; Martin, 2002 ; Grant and Cahn, 2005; Mackie, 2006; 

Maldonado et al., 2006 ; Mackie, 2008 ). 

 

 

 

6.1. Τπνδνρείο ησλ θαλλαβηλνεηδώλ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, πξφζθαηα ραξαθηεξίζηεθαλ δπν ηχπνη 

θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ νη CB1 θαη CB2, κε βάζε ηε δνκή ηνπο, ηηο ηδηφηεηεο 

δέζκεπζεο ησλ πξνζδεκάησλ ηνπο θαη ηα ζπζηήκαηα κεηαγσγήο ζήκαηνο (Howlett et 

al., 2002 ). Τπάξρνπλ φκσο κειέηεο πνπ πξνηείλνπλ θαη ηελ χπαξμε ελφο ηξίηνπ 

ππνδνρέα, ηνπ CB3 (Fride et al., 2003 ), θαζψο θαη έλαλ ππφηππν ηνπ CB1 ππνδνρέα, 

ηνλ CB1A (Shire et al., 1995). Φαξκαθνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ππάξρνπλ θαη 

άιινη θαξκαθνινγηθνί ζηφρνη ζε ηζηνχο ζειαζηηθψλ κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξνχλ 

αγσληζηέο ησλ CB1/CB2 πξνθαιψληαο θαξκαθνινγηθέο απνθξίζεηο (Howlett et al., 

2002 ), φπσο είλαη νη βαλληιντδηθνί TRPV1 ππνδνρείο (Ross, 2003). Απηφο ν 

ππνδνρέαο είλαη έλαο κε-εθιεθηηθφο δηαχινο θαηηφλησλ πνπ ζπλαληηέηαη ζηνπο 

αηζζεηεξηαθνχο λεπξψλεο πεξηθεξεηαθψλ ηζηψλ φπσο ην δέξκα, ηα αηκνθφξα αγγεία 

θαη νη πλεχκνλεο (Ross, 2003). Σέινο ππάξρνπλ κειέηεο πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ 

παξνπζία ππνδνρέσλ CB2 ηχπνπ (Calignano et al., 1998) θαη κε CB1, κε CB2 θαη κε 

TRPV1 ππνδνρέσλ πνπ δηαθέξνπλ ζηελ θαηαλνκή θαη ηε δξάζε απφ ηνπο ήδε 

ραξαθηεξηζκέλνπο ππνδνρείο (Hájos et al., 2000 ; Breivogel et al., 2001 ; Monory et 

al., 2002 ).  

Οη θαλλαβηλνεηδηθνί ππνδνρείο είλαη κέιε ηεο ππεξνηθνγέλεηαο ησλ ππνδνρέσλ 

πνπ ζπλδένληαη κε G πξσηεΐλεο θαη δηαπεξλνχλ ηελ θπηηαξηθή κεκβξάλε 7 θνξέο (7-

TM) (Δηθφλα 6.1). πγθεθξηκέλα, νη ππνδνρείο έρνπλ ην ακηλνηειηθφ ηνπο άθξν ζηνλ 
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εμσθπηηάξην ρψξν φπνπ ππάξρνπλ ζέζεηο γιπθνδπιίσζεο, ην θαξβνμπηειηθφ ζην 

θπηηαξφπιαζκα θαη επηά πδξφθνβα δηακεκβξαληθά ηκήκαηα. Οη δχν ππνδνρείο 

εκθαλίδνπλ κεγάια πνζνζηά νκνινγίαο ηφζν ζε επίπεδν ακηλνμέσλ (44%), φζν θαη 

ζηα δηακεκβξαληθά ηνπο ηκήκαηα (68%) θαη επίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

αιιεινπρία ησλ ακηλνμέσλ ησλ CB1 ππνδνρέσλ εκθαλίδεη πςειν βαζκφ 

ζπληεξεηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ εηδψλ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 6.1:  Οη CB1 θαη CB2 ππνδνρείο δηαζέηνπλ ηε ραξαθηεξηζηηθή δνκή φισλ ησλ 

ππνδνρέσλ πνπ δεζκεχνληαη κε G-πξσηεΐλεο.  Γηαζέηνπλ 7 δηακεκβξαληθέο πεξηνρέο πνπ 

ελψλνληαη κε 3 εμσθπηηάξηεο θαη 3 ελδνθπηηάξηεο ζειηέο, έλα Ν-ηειηθφ άθξν πνπ βξίζθεηαη 

ζηνλ εμσθπηηάξην ρψξν θαη έλα C-ηειηθφ ζηνλ ελδνθπηηάξην (Τξνπνπνηεκέλε απφ 

http://flipper.diff.org/app/pathways/info/652).  

 

 

Όπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, ε νηθνγέλεηα ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ 

ππνδνρέσλ πεξηιακβάλεη ηνλ CB1 ππνδνρέα πνπ εληνπίδεηαη ζηα λεπξηθά θχηηαξα 

ηνπ εγθεθάινπ θαη ηνλ CB2 πνπ βξίζθεηαη ζηα θχηηαξα θαη ηνπο ηζηνχο ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο. Δληνχηνηο, κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη CB2 ππνδνρείο 

βξίζθνληαη θαη ζην ΚΝ ζε κηθξνγινηαθά θχηηαξα (Ashton et al., 2006 ) θαη ζε 

http://flipper.diff.org/app/pathways/info/652
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λεπξψλεο (Gong et al., 2006 ) θαη εκπιέθνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ πνιιαπιαζηαζκνχ, 

ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο επηβίσζεο ησλ λεπξσληθψλ θαη κε θπηηάξσλ. Με ηε 

ζεηξά ηνπ θαη ν CB1 ππνδνρέαο έρεη εληνπηζηεί ζε πεξηθεξηθνχο ηζηνχο, φπσο ην 

θαξδηαγγεηαθφ, ην αλαπαξαγσγηθφ θαη ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα (Pertwee, 1997; 

Howlett et al., 2002 ). Οη ππνδνρείο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ έρνπλ πεξηγξαθεί ζηνλ 

άλζξσπν, ζηνλ πίζεθν, ζην ρνίξν, ζην ζθχιν, ζηνλ επίκπ θαη ζην κπ, αιιά φρη ζε 

έληνκα (Bramblett et al., 1995; Onaivi et al., 1996 ). Ζ γνληδηαθή ζέζε ηνπ ππνδνρέα 

CB1 ζηνλ άλζξσπν έρεη εληνπηζηεί ζην ρξσκφζσκα 6 ζηε ζέζε 6q14‐ q15 (Caenazzo 

et al., 1991 ; Hoehe et al., 1991 ), ελψ ην γνλίδην γηα ηνλ CB2 ππνδνρέα εληνπίζηεθε 

ζην ρξσκφζσκα 1p36 (Raitio et al., 2005).  

 

 

6.1.1. CB1 ππνδνρείο  

 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία είλαη γλσζηφ φηη ηα ελδνγελή θαλλαβηλνεηδή ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηελ παιίλδξνκε κεηάδνζε ζεκάησλ (έλαο ηχπνο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 

λεπξψλσλ), ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο νξηζκέλσλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ απφ ηνλ πξνζπλαπηηθφ λεπξψλα (Howlett et al., 2002 ). 

πγθεθξηκέλα, νη CB1 ππνδνρείο πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο πξνζπλαπηηθά, φηαλ 

ελεξγνπνηεζνχλ πξνθαινχλ αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ GABA, ηνπ 

γινπηακηθνχ, ηεο λνξαδξελαιίλεο, ηεο ζεξνηνλίλεο θαζψο θαη ηεο αθεηπινρνιίλεο ζε 

πνιιέο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ. Ζ αλαζηνιή απηή θαίλεηαη λα πξνθαιείηαη κε 

δηάθνξεο νδνχο κεηαγσγήο ζήκαηνο, χζηεξα απφ ηε ζχλδεζε ηνπ CB1 ππνδνρέα κε 

ηηο G πξσηεΐλεο ζηηο πξνζπλαπηηθέο απνιήμεηο. Μάιηζηα, ε ελ ιφγσ ζχλδεζε νδεγεί 

ζηελ αλαζηνιή ηεο αδελπιηθή θπθιάζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ηνπ cAMP ελψ δηεγείξεη ηελ ελεξγνπνίεζε κηηνγφλνπ πξσηετληθήο θηλάζεο (ΜΑPK). 

Δπίζεο, ν CB1 ππνδνρέαο κέζσ ηεο δέζκεπζεο ηνπ κε ηηο G πξσηεΐλεο ηχπνπ Gi/o 

ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλνπο ηνληηθνχο δηαχινπο, θαη πξνθαιεί δηέγεξζε ζηνπο 

δηαχινπο θαιίνπ ηχπνπ Α θαη D θαη αλαζηνιή ζηνπο δηαχινπο αζβεζηίνπ ηχπνπ N θαη 

P/Q (Pertwee, 1997; Howlett and Mukhopadhyay, 2000 ). Ζ κείσζε ηεο ζχλζεζεο 

ηνπ cAMP ιφγσ ελεξγνπνίεζεο ησλ CB1 ππνδνρέσλ πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο 

cAMP‐εμαξηψκελεο πξσηετληθήο θηλάζεο (PKA), γεγνλφο πνπ νδεγεί ζε κείσζε 
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θσζθνξπιίσζεο ηνπ ηνληηθνχ δηαχινπ θαιίνπ θαη απμεκέλε ξνή θαιίνπ πξνο ηα έμσ. 

Αληίζηνηρα, ε αλαζηνιή ησλ CB1 ππνδνρέσλ, πξνθαιεί θσζθνξπιίσζε ησλ δηαχισλ 

θαιίνπ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην ξεχκα θαιίνπ πξνο ηα έμσ. Ζ αλαζηνιή 

ησλ πξνζπλαπηηθψλ δηαχισλ αζβεζηίνπ απφ ηα θαλλαβηλνεηδή πηζαλψο λα κεηψλεη 

ηελ απειεπζέξσζε λεπξνδηαβηβαζηψλ απφ πξνζπλαπηηθέο απνιήμεηο πνπ εθθξάδνπλ 

CB1 ππνδνρείο. Με κηθξνθζνξηνκεηξηθέο κεζφδνπο έρεη δεηρζεί φηη ε αχμεζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ηνπ Ca
2+

 ζηηο αμνληθέο απνιήμεηο  πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα δπλακηθά 

ελέξγεηαο θαηαζηέιιεηαη απφ ελδνγελή θαη εμσγελή θαλλαβηλνεηδή (Diana et al., 

2002 ). Καηαιήγνληαο, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ θαη νπζηψλ 

πνπ κπινθάξνπλ ηνπο δηαχινπο Ca
2+

 νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ε αλαζηνιή ησλ 

δηαχισλ Ca
2+

 εηλαη ππεχζπλε γηα ηελ πξνθαινχκελε απφ ηα θαλλαβηλνεηδή 

θαηαζηνιή ηεο ζπλαπηηθήο δηαβίβαζεο (Sullivan, 2004 ). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη CB1 ππνδνρείο ζπδεχγλπληαη κε κηα αθφκε νδφ 

κεηαγσγήο ζήκαηνο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε MAP θηλάζε. Αξθεηά κέιε απηήο ηεο 

νηθνγέλεηαο εληνπίδνληαη ζην ΚΝ θαη ελεξγνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα δηάθνξσλ 

θπζηνινγηθψλ θαη παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ φπσο ζηελ επηιεςία. Ζ δηαδηθαζία 

ελεξγνπνίεζεο ηεο MAP θηλάζεο κέζσ ησλ CB1 ππνδνρέσλ δελ θαίλεηαη λα 

ζρεηίδεηαη κε ηα ρακειά ελδνθπηηαξηθά επίπεδα ηνπ cAMP εμαηηίαο ηεο αλαζηνιήο 

ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο, αιιά κε ηελ έθθξαζε γνληδίσλ άκεζεο απφθξηζεο, φπσο 

ην Krox-24 (Ameri, 1999 ). Οη θαηαξξάθηεο ζεκαηνδφηεζεο ηεο MAP θηλάζεο 

πεξηιακβάλνπλ κνλνπάηηα πνπ νδεγνχλ ζε ελεξγνπνίεζε ησλ εμήο πξσηετλψλ: 

ERK1/2, c-Jun N-terminal kinase (JNK), p38 MAPK θαη ERK5 (Turu and Hunyady, 

2010 ). Δθηφο φκσο απφ ηηο  Gi/o, νη CB1 ππνδνρείο ζπλδένληαη θαη κε   Gs πξσηεΐλεο, 

κε απνηέιεζκα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο (Glass and Felder, 1997). 

Ζ θαηαλνκή ησλ CB1 ππνδνρέσλ έρεη εθηελψο πεξηγξαθεί ζηνλ επίκπ θαη ζηνλ 

άλζξσπν (Herkenham et al., 1990; Herkenham et al., 1991a; Herkenham et al., 1991b; 

Mailleux and Vanderhaeghen, 1992; Westlake et al., 1994 ; Glass and Felder, 1997; 

Tsou et al., 1998 ). Ζ έθθξαζε απηψλ ησλ ππνδνρέσλ αληρλεχζεθε ζε πεξηνρέο πνπ 

εκπιέθνληαη ζε δηάθνξεο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ν ζπληνληζκφο ησλ θηλήζεσλ, ε 

κλήκε θαη ε κάζεζε, ε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη ε αληακνηβή (Δηθφλα 6.2). 

Μειέηεο κε ειεθηξνληθφ κηθξνζθφπην έδεημαλ φηη νη CB1 ππνδνρείο εληνπίδνληαη 

θπξίσο ζηηο πξνζπλαπηηθέο απνιήμεηο (Tsou et al., 1998 ; Katona et al., 1999), αιιά 
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έρνπλ αληρλεπζεί θαη ζε κεηαζπλαπηηθνχο λεπξψλεο θαζψο θαη ζηα θχηηαξα ηεο 

γινίαο (Rodríguez De Fonseca et al., 2001). Ζ ππθλφηεηα ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζηνλ 

εγθέθαιν είλαη πνιχ πςειή ζπγθξηηηθά κε νπνηνδήπνηε ππνδνρέα άιινπ 

λεπξνδηαβηβαζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Όκσο, δελ εκθαλίδνπλ φιεο νη πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ ηελ ίδηα ππθλφηεηα ζε CB1 ππνδνρείο. Γηα παξάδεηγκα, δνκέο ηνπ 

κεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο εκθαλίδνπλ πςειά επίπεδα, πεξηνρέο κε κέηξηα ππθλφηεηα 

είλαη ν λενθινηφο, ν βαζηθφο ππξήλαο ηεο ακπγδαιήο, ν δηάκεζνο ππνζάιακνο,  ν 

κνλήξεο ππξήλαο, ελψ ηα ρακειφηεξα επίπεδα θαίλεηαη λα εληνπίδνληαη ζην ζάιακν 

θαη ην εγθεθαιηθφ ζηέιερνο (Δηθφλα 6.2). 

 Τςειή ππθλφηεηα CB1 ππνδνρέσλ έρεη εληνπηζηεί ζηνλ ηππφθακπν, ζε 

κεξηθέο νζθξεηηθέο πεξηνρέο, ζηνλ θεξθνθφξν ππξήλα, ζην θέιπθνο ηνπ θαθνεηδνχο 

ππξήλα, ζηνλ επηθιηλή ππξήλα ηνπ δηαθξάγκαηνο (θνηιηαθφ ξαβδσηφ), ζηε κέιαηλα 

νπζία, ζηελ σρξά ζθαίξα θαη ζην νξηδφληην άθξν ηεο δηαγψληαο δψλεο, ζηνλ 

ππνζάιακν, ζηελ ακπγδαιή, ζηνλ κεησπηαίν θινηφ θαη ζην λσηηαίν κπειφ.  

Ζ παξνπζία πςειήο ππθλφηεηαο CB1 ππνδνρέσλ ζηνλ ηππφθακπν 

ζπζρεηίδεηαη κε ηηο ζπρλά εκθαληδφκελεο απνδηνξγαλσηηθέο/δηαζπαζηηθέο επηδξάζεηο 

ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηε κλήκε θαη ζηε κάζεζε (Herkenham et al., 1991a; 

Herkenham et al., 1991b). Ζ χπαξμε ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζηα βαζηθά γάγγιηα 

ππνδεηθλχεη ηελ εκπινθή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηε ξχζκηζε θαη ζηνλ έιεγρν ηεο 

θίλεζεο. Πξάγκαηη, δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ αλαδείμεη κεηαβνιέο ζηελ έθθξαζε θαη 

ηθαλφηεηα δέζκεπζεο ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζε αζζελείο κε λφζν Parkinson θαη λφζν 

Huntington (Glass et al., 1993 ; Richfield and Herkenham, 1994 ; Sañudo-Peña et al., 

1998 ). ηελ παξεγθεθαιίδα επίκπσλ ππάξρεη πςειή ππθλφηεηα CB1 ππνδνρέσλ 

(Matsuda et al., 1993), ε νπνία κπνξεί λα παίδεη ξφιν ζηελ εκθάληζε αηαμίαο θαη 

αθηλεζίαο πνπ παξαηεξείηαη κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε Γ
9‐THC θαη άιισλ 

θαλλαβηλνεηδψλ (Rodríguez de Fonseca et al., 1998 ). ε αληίζεζε, ζηνλ άλζξσπν 

αληρλεχεηαη ζρεηηθά ρακειή ππθλφηεηα CB1 ππνδνρέσλ ζηελ παξεγθεθαιίδα γεγνλφο 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παξαηήξεζε πνιχ κηθξήο έληαζεο αληίζηνηρσλ δηαηαξαρψλ 

κεηά απφ ηε ρξήζε καξηρνπάλαο (Herkenham et al., 1990; Ameri, 1999 ). 
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Δηθόλα 6.2: Οβειηαία ηνκή εγθεθάινπ επίκπνο ζηελ νπνία απεηθνλίδεηαη ε θαηαλνκή ηεο 

εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ CB1 ππνδνρέα κε ηνλ ξαδηελεξγά ζεκαζκέλν ηρλεζέηε CP‐55940 

(πςειήο ζπγγέλεηαο αγσληζηήο ηνπ ππνδνρέα). Οη πεξηνρέο πνπ ζεκαίλνληαη είλαη:: Cb = 

παξεγθεθαιίδα; CbN = ελ ησ βάζεη ππξήλαο ηεο παξεγθεθαιίδαο cc = κεζνιφβην; EP = 

ελδνπεηάιηνο ππξήλαο; fi = παξπθή ηνπ ηππφθακπνπ; Fr = κεησπηαίνο θινηφο; FrPaM = 

frontoparietal cortex motor area; GP = σρξά ζθαίξα; Hi = ηππφθακπνο; IC = θάησ δηδχκην; 

LP = πιαγηννπίζζηνο ζάιακνο; Me = κέζνο ακπγδαινεηδήο ππξήλαο; PO = πξσηνηαγήο 

νζθξεηηθφο θινηφο; PCRt = κηθξνθπηηαξηθφο δηθηπσηφο ππξήλαο; SNR = δηθηπσηή κνίξα ηεο 

κέιαηλαο νπζίαο; Tu = νζθξεηηθά θχκαηα; VP = θνηιηαθν-νπίζζηνο ζάιακνο (Herkenham et 

al., 1991a).  

 

 

Δθηφο φκσο απφ ηηο αλσηέξσ ιεηηνπξγίεο, νη CB1 ππνδνρείο ζπκκεηέρνπλ θαη 

ζηε ξχζκηζε ηεο ιήςεο ηξνθήο, ζηε ζπζζψξεπζε ιίπνπο θαη ζην κεηαβνιηζκφ 

ιηπηδίσλ θαη γιπθφδεο, νη κεηαβνιέο ησλ νπνίσλ ζπλδένληαη κε ηελ 

ππεξδξαζηεξηφηεηα ησλ CB1 ππνδνρέσλ (Gelfand and Cannon, 2006 ) ζην ΚΝ θαη 

ζηνπο πεξηθεξηθνχο ηζηνχο (ηα ιηπνθχηηαξα, ηα θχηηαξα ησλ ζθειεηηθψλ κπψλ, ην 

ήπαξ θαη ην γαζηξεληεξηθφ ζχζηεκα). Δπίζεο, ν εληνπηζκφο θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνρέσλ ζηνλ NAc θαη γεληθφηεξα ζε δνκέο ηνπ κεηαηρκηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ζρεηίδεηαη κε ηηο επθνξηνγφλνπο δξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ θαη 

γεληθφηεξα ππνδεηθλχνπλ ηελ εκπινθή ηνπ ελδνθαλλαβηλνεηδηθνχ ζπζηήκαηνο ζην 

θχθισκα ηεο αληακνηβήο, ζηελ ελδπλάκσζε «ζπκπεξηθνξάο θηλήηξνπ» γηα ιήςε 

ηξνθήο θαη ζηελ αλαδήηεζε θαη ιήςε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ. Οη CB1 ππνδνρείο 
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πνπ βξίζθνληαη ζην VTA ζε πξνζπλαπηηθνχο γινπηακηλεξγηθνχο θαη GABA‐εξγηθνχο 

λεπξψλεο αζθνχλ αλαζηαιηηθή δξάζε ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη ζεσξείηαη φηη ζπκκεηέρνπλ ζηελ ελεξγνπνίεζε ηεο 

ληνπακηλεξγηθήο νδνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο αληακνηβήο (Maldonado et al., 2006 ).  

 

 

6.1.2. CB2 ππνδνρείο 

 

Οη CB2 ππνδνρείο έρνπλ εληνπηζηεί θπξίσο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ζηα θχηηαξα 

ηνπ  αλνζoπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο (Griffin et al., 2000), ζηo ζπιήλα, ζηηο ακπγδαιέο, 

ζην ζχκν, ζηα ζηηεπηηθά θχηηαξα θαη ζηα αηκνθχηηαξα (Munro et al., 1993 ; 

Berdyshev, 2000 ; Sugiura and Waku, 2000 ; Wilson and Nicoll, 2001 ). Χζηφζν, 

πξφζθαηεο κειέηεο έδεημαλ φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ππνδνρείο εληνπίδνληαη ζην ΚΝ θαη 

ζε κηθξνγιηαθά θχηηαξα (Carrier et al., 2004; Ashton et al., 2006 ; Maresz et al., 2007 

), ππνδεηθλχνληαο φηη ελεξγνπνηνχληαη κεηά απφ θαηαζηάζεηο εγθεθαιηθψλ βιαβψλ. 

Δθηφο φκσο απφ ηε κηθξνγινία, νη CB2 ππνδνρείο εληνπίδνληαη θαη ζε λεπξψλεο ηνπ 

ξαβδσηνχ θαη ηνπ κεζεγθεθάινπ (Gong et al., 2006 ) ρσξίο φκσο λα έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ηα επίπεδα έθθξαζεο ηνπο (Atwood and Mackie, 2010 ) 

αιιά θαη ζε θνθθηψδε θχηηαξα ηεο παξεγθεθαιίδαο (Skaper et al., 1996 ). 

Πξφζθαηεο κειέηεο κάιηζηα έδεημαλ φηη νη CB2 ππνδνρείο εληνπίδνληαη ζε 

θαιιηέξγεηεο λεπξηθψλ θπηηάξσλ αιιά θαη ζην λεπξηθφ ζχζηεκα ησλ ηξσθηηθψλ, ησλ 

πηζήθσλ θαη ηνπ αλζξψπνπ θαη θαίλεηαη λα εκπιέθνληαη ζηνλ έιεγρν ηνπ 

πνιιαπιαζηαζκνχ, ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηεο επηβίσζεο ησλ λεπξσληθψλ θαη κε 

λεπξσληθψλ θπηηάξσλ (Fernández-Ruiz  et al., 2007 ). Οη CB2 ππνδνρείο, αληίζεηα 

απφ ηνπο CB1, θαίλεηαη λα είλαη κεηαζπλαπηηθνί ππνδνρείο (Gong et al., 2006 ). 

Πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα πξνηείλνπλ φηη νη CB2 ππνδνρείο εθθξάδνληαη 

ζηνλ εγθέθαιν κπψλ θαη επίκπσλ ζε επίπεδα πνιχ ρακειφηεξα απφ εθείλα ησλ CB1 

ππνδνρέσλ (Gong et al., 2006 ), ελψ  έρνπλ εληνπηζηεί επίζεο θαη ζηνλ πξφζζην 

νζθξεηηθφ ππξήλα θαη ζε λεπξψλεο ηνπ απηνεηδνχο, ηξνρηαθνχ/θνγρηθνχ, νπηηθνχ, 

θηλεηηθνχ θαη αθνπζηηθνχ θινηνχ. Δπηπιένλ, ππξακηδηθνί λεπξψλεο ηνπ ηππνθάκπνπ, 

ηδηαίηεξα ζηηο CA2 θαη CA3 πεξηνρέο θαίλεηαη λα δηαζέηνπλ απφ κέηξηα έσο κεγάιε 

ππθλφηεηα CB2 ππνδνρέσλ, θαζψο θαη ζε νξηζκέλνπο ππξήλεο ηνπ ζαιάκνπ θαη ζην 

δηθηπσηφ ζαιακηθφ ππξήλα έρεη δεηρζεί αλνζνδξαζηηθφηεηα γηα ηνπο CB2 ππνδνρείο. 
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Δπίζεο, κέηξηα ππθλφηεηα CB2 ππνδνρέσλ έρεη εληνπηζηεί ζηελ πεξί ηνλ πδξαγσγφ 

θαηά νπζία, ζηε κέιαηλα νπζία θαζψο θαη ζε θπηηαξηθέο δνκέο ηνπ εγθεθαιηθνχ 

ζηειέρνπο. Σέινο, νη ελ ιφγσ ππνδνρείο έρνπλ εληνπηζηεί θαη ζηελ παξεγθεθαιίδα 

θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ζψκαηα ησλ θπηηάξσλ Purkinje αιιά θαη ζηνπο δελδξίηεο ηνπο 

ζηε κνξηαθή ζηηβάδα ζε κηθξφηεξε φκσο ππθλφηεηα (Ständer et al., 2005 ). 

 ην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα, νη CB2 ππνδνρείο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα 

ιεπθνθχηηαξα θαη ζηα θχηηαξα ηνπ ζπιήλα θαη ησλ ακπγδαιψλ (Skaper et al., 1996 ; 

Pertwee, 2001). Μία απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ CB2 ππνδνρέσλ ζην αλνζνπνηεηηθφ 

ζχζηεκα είλαη ε ξχζκηζε ηεο απειεπζέξσζεο ησλ θπηηαξνθηλψλ. Ζ ελεξγνπνίεζε 

ηνπο ζηα Β θαη Σ θχηηαξα απφ θαλλαβηλνεηδή πξνθαιεί κεησκέλε αλνζνινγηθή 

απάληεζε (Condie et al., 1996 ). Ο ζπγθεθξηκέλνο ππνδνρέαο πηζαλψο ιεηηνπξγεί σο 

“ζήκα απν‐δηαθνξνπνίεζεο θπηηάξσλ” επλνψληαο κία κε‐δηαθνξνπνηεκέλε 

πνιιαπιαζηαζηηθή θαηάζηαζε θπηηάξσλ (Fernández-Ruiz  et al., 2007 ). χκθσλα κε 

απηήλ ηε ζεσξία, ε έθθξαζε ησλ CB2 ππνδνρέσλ απμάλεηαη ζε γινηψκαηα (Sánchez 

et al., 2001) θαη φγθνπο ζην ζηήζνο (Caffarel et al., 2006 ). Απφ ηελ άιιε κεξηά, 

κειέηεο ζε θχηηαξα γινηψκαηνο ή αζηξνθπηψκαηνο (Sánchez et al., 2001) θαζψο θαη 

ζε δηάθνξα κε λεπξσληθά θαξθηληθά θχηηαξα (Guzmán, 2003; Caffarel et al., 2006 ) 

έδεημαλ φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ CB2 ππνδνρέσλ νδεγεί ζε απφπησζε θαη αλαζηνιή 

ηεο αλάπηπμεο φγθσλ ζε κχεο. Λφγσ ινηπφλ απηψλ ησλ δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ ησλ 

CB2 ππνδνρέσλ, ζα κπνξνχζαλ λα επηηξέςνπλ ζηνπο εθιεθηηθνχο αγσληζηέο ηνπο λα 

πξνθαινχλ θπηηαξνπξνζηαζία (Romero et al., 2002 ) ή απφπησζε (Guzmán, 2003).  

Όκνηα κε ηνπο CB1, νη CB2 ππνδνρείο επίζεο ζπλδένληαη θαη απηνί κε Gi/o 

πξσηεΐλεο πξνθαιψληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ αλαζηνιή ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο 

ζε δηάθνξνπο ηχπνπο θπηηάξσλ (Howlett et al., 2002 ) θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ελφο 

θαηαξξάθηε αληηδξάζεσλ ησλ MAP θηλαζψλ (MAPK). Οη ηνληηθνί δηαχινη ηνπ 

θαιίνπ απνηεινχλ θαη απηνί έλα κεραληζκφ κεηαγσγήο ζήκαηνο γηα ηνπο CB2 

ππνδνρείο (McAllister et al., 1999 ). 
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6.2. Δλδνθαλλαβηλνεηδή 

 

Σα ελδνθαλλαβηλνεηδή είλαη ελδνγελείο νπζίεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δεζκεχνληαη 

θαη ελεξγνπνηνχλ ηνπο θαλλαβηλνεηδηθνχο ππνδνρείο. Σα ελδνθαλλαβηλνεηδή 

πεξηιακβάλνπλ κία νηθνγέλεηα εηθνζαλνεηδψλ (Devane et al., 1992 ; Sugiura et al., 

1995 ) πνπ εληνπίδνληαη ζην ΚΝ θαη ζηνπο  πεξηθεξηθνχο ηζηνχο θαη δξνπλ κέζσ 

παιίλδξνκεο ξχζκηζεο ηεο ζεκαηνδφηεζεο θαη εκπιέθνληαη ζηελ αλαζηνιή ηεο 

απειεπζέξσζεο λεπξνδηαβηβαζηψλ (βι. παξαπάλσ) (Ohno-Shosaku et al., 2001 ; 

Wilson and Nicoll, 2001 ). Σα ελδνγελή θαλλαβηλνεηδή είλαη παξάγσγα ηνπ 

αξαρηδνληθνχ νμένο θαη πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε νπζίεο πνπ παξνπζηάδνπλ 

ζπγγέλεηα γηα ηνπο ππνδνρείο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ: ην αλαλδακίδην 

(Ν‐αξαρηδνλπιαηζαλνιακίδε, AEA), ε 2‐ αξαρηδνλπινγιπθεξφιε (2‐AG), ν 

λνιαδηληθφο αηζέξαο ή λνιαληίλε (2‐ αξαρηδνλπινγιπθεξαηζέξαο (2‐AGE), ε 

βηξνδακίλε (virodhamine; εζηέξαο ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο θαη ηεο αηζαλνιακίλεο 

πνπ κνηάδεη κε ηελ ΑΔΑ), θαη ε Ν-αξαρηδνλνυιν‐ληνπακίλε (NADA), κε θπξηφηεξεο 

θαη πην ζπρλά απαληνχκελεο ηηο δπν πξψηεο, ηηο νπνίεο ζα δνχκε ιίγν πην αλαιπηηθά 

ακέζσο παξαθάησ.  

 
 

6.2.1. Αλαλδακίδην 

 

Σν αλαλδακίδην  είλαη ην πξψην θαη θαιχηεξα κειεηεκέλν ελδνθαλλαβηλνεηδέο, 

απνηειεί παξάγσγν ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο θαη δεζκεχεηαη ζε CB1 θαη CB2 

ππνδνρείο (Glass and Northup, 1999), κε πςειφηεξε φκσο ζπγέλεηα σο πξνο ηνπο 

πξψηνπο (Felder et al., 1995 ). Σα πην πςειά επίπεδα αλαλδακηδίνπ έρνπλ εληνπηζηεί 

ζηηο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ δηαζέηνπλ πςειέο ππθλφηεηεο θαλλαβηλνεηδηθψλ 

ππνδνρέσλ (ηππφθακπνο,  ξαβδσηφ,  παξεγθεθαιίδα θαη θινηφο). Ζ ζχλζεζε ηεο 

νπζίαο απηήο πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο κεηαζπλαπηηθνχο λεπξψλεο θαη δξα σο 

παιιίλδξνκν αγγειηνθφξν κφξην ξπζκίδνληαο ηελ απειεπζέξσζε λεπξνδηαβηβαζηψλ 

απφ πξνζπλαπηηθέο απνιήμεηο νη νπνίνη εθθξάδνπλ CB1 ππνδνρείο (Egertová and 

Elphick, 2000 ). Δθηφο φκσο απφ ηνπο θαλλαβηλνεηδηθνχο, ην αλαλδακίδην ελεξγνπνηεί 

θαη ηνπο βαληιιντδηθνχο ππνδνρείο, φπνπ ζπκπεξηθέξεηαη σο πιήξεο αγσληζηήο αιιά 

κε ζρεηηθά ρακειή ζπγγέλεηα πξφζδεζεο (Zygmunt et al., 1999 ). Χζηφζν, ζην 
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ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε θαη ην γεγνλφο φηη ζε κειέηε κε 

δηαγνληδηαθνχο κχεο ζηνπο νπνίνπο έρεη απαιεηθζεί ην γνλίδην γηα ηελ έθθξαζε ησλ 

CB1 ππνδνρέσλ (CB1 knockout mice, CB1 KO), νη ηειεπηαίνη ήηαλ απαξαίηεηνη γηα 

ηελ έθθξαζε ησλ ζπκπεξηθνξηθψλ δξάζεσλ ηνπ αλαλδακηδίνπ (Wise et al., 2007). 

 

Σχλζεζε θαη απειεπζέξσζε 

 

ηνλ εγθέθαιν, ε ζπγθέληξσζε ηνπ αλαλδακηδίνπ είλαη 200 θνξέο ρακειφηεξε 

απφ εθείλε ηεο 2‐AG (Sugiura et al., 1995 ; Stella et al., 1997 ), σζηφζν, κεηά ηελ 

εθπφισζε ή δηέγεξζε ησλ ππνδνρέσλ (π.ρ. D2 ππνδνρείο) ηνπ λεπξψλα, ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ απμάλεηαη θαηά 5‐12 θνξέο κέζα ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα 

(Giuffrida et al., 1999 ; Stella and Piomelli, 2001 ; Kim et al., 2002 ). Σν αλαλδακίδην, 

φπσο θαη φια ηα ελδνγελή θαλλαβηλνεηδή ζπληίζεηαη “θαηά απαίηεζε ή θαηά 

παξαγγειία” θαη είλαη παξάγσγν  ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο (Fowler et al., 2003; 

Piomelli, 2003 ). Ζ ζχλζεζε ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε δηάζπαζε ελφο πξφδξνκνπ 

θσζθνιηπηδίνπ θαη κηα ζεηξά αληηδξάζεσλ φπνπ ζπκκεηέρεη ε πξσηετληθή θηλάζε Α 

(PKA) (Cadas et al., 1996; Piomelli, 2003 ) θαη ε θσζθνιίπαζε D (PLD). Ζ  

ηειεπηαία ξπζκίδεηαη απφ ηε δηέγεξζε ππνδνρέσλ γινπηακηθνχ, DA θαη 

αθεηπινρνιίλεο (ληθνηηληθνχο) (Giuffrida et al., 1999 ; Stella and Piomelli, 2001 ; 

Kim et al., 2002 ). Μεηά ηε ζχλζεζε ηνπ, ην αλαλδακίδην, είλαη δπλαηφλ λα 

αθνινπζήζεη δπν νδνχο. Δίηε λα ζηνρεχζεη ηνπο CB1 ππνδνρείο ηνπ ίδηνπ θπηηάξνπ 

(εάλ ππάξρνπλ) κέζσ δηάρπζεο, είηε λα απειεπζεξσζεί ζην εμσθπηηάξην πγξφ θαη λα 

νδεγεζεί ζηνπο CB1 ππνδνρείο ησλ πξνζπλαπηηθψλ απνιήμεσλ (Piomelli, 2003 ). 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην αλαλδακίδην φπσο θαη φια ηα ελδνγελή 

θαλλαβηλνεηδή ζπληίζεηαη θαη εθιχεηαη ακέζσο, δελ απνζεθεχεηαη (Δηθφλα 6.3) (van 

der Stelt and Di Marzo, 2003). 

 
 

Δπαλαπξφζιεςε θαη απελεξγνπνίεζε 

 

Σν αλαλδακίδην είλαη έλα εμαηξεηηθά αζηαζέο κφξην, ην νπνίν πδξνιχεηαη 

ηαρχηαηα απφ ακηδάζεο, θπξίσο ηελ πδξνιάζε ηνπ ακηδίνπ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ 

(FAAΖ), παξάγνληαο ελ ζπλερεία αηζαλνιακίλε θαη αξαρηδνληθφ νμχ (Deutsch and 
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Chin, 1993 ). Ο πξψηνο κεραληζκφο απελεξγνπνίεζεο ηνπ είλαη ε ελδνθπηηαξηθή 

πδξφιπζε απφ ην FAAH. Σν έλδπκν απηφ πδξνιχεη πνιπάξηζκα ακίδηα ιηπαξνχ 

νμένο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαλδακηδίνπ, ηεο 2‐AG θαη ηεο νιεακίδεο (Di 

Marzo et al., 2000 ). Έλαο δεχηεξνο κεραληζκφο απελεξγνπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ 

ελδνθαλλαβηλνεηδνχο είλαη ε πξνζπλαπηηθή επαλαπξφζιεςε ηνπ (Δηθφλα 6.3). Έρεη 

δεηρζεί φηη έλαο γξήγνξνο δηακεκβξαληθφο κεηαθνξέαο, ξπζκίδεη ηελ απνηθνδφκεζε 

ηνπ κεηαθέξνληαο ην  απφ ηνλ εμσθπηηάξην ρψξν ζηα ελδνθπηηαξηθά έλδπκα 

κεηαβνιηζκνχ, φπσο ε FAAH (Beltramo et al., 1997 ).  Ζ κεηαθνξά ηνπ 

αλαλδακηδίνπ ζηνπο λεπξψλεο απνηειεί κηα ελεξγή θαη εηδηθή δηαδηθαζία πνπ 

απαληάηαη θαη ζε ζπζηήκαηα επαλαπξφζιεςεο λεπξνδηαβηβαζηψλ (Piomelli, 2003 ). 

 

 

 
 
Δηθόλα 6.3: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο ζχλζεζεο, απειεπζέξσζεο, κεραληζκνχ δξάζεο θαη 

απελεξγνπνίεζεο ηνπ ελδνθαλλαβηλνεηδνχο, αλαλδακίδην. Τν αλαλδακίδην απειεπζεξψλεηαη 

απφ ην πξφδξνκν κεκβξαληθφ ιηπίδην (N‐αξαρηδνλνυι‐θνζθαηηδπιαηζαλνιακίλε, NAPE) κέζσ 

ηεο δξάζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θσζθνιίπαζεο D (PLD) πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ηελ εθπφισζε 

ή ηε δηέγεξζε ππνδνρέσλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ G πξσηεΐλε (GPCR). Η βηνζχλζεζε ηεο NAPE 
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θαηαιχεηαη απφ έλα κεκβξαληθφ έλδπκν N‐αθπιηξαλζθεξάζε (NAT) πνπ ελεξγνπνηείηαη απφ ην 

αζβέζηην (Ca
2+

) θαη cAMP. Τν αλαλδακίδην δξα σο παιίλδξνκνο αγγειηνθφξνο ζηνπο 

πξνζπλαπηηθνχο CB1 ππνδνρείο, φπνπ ξπζκίδεη ηελ απειεπζέξσζε λεπξνδηαβηβαζηψλ (NT) 

κέζσ ζπζηεκάησλ δεχηεξεο κεηαγσγήο (θπξίσο εηζξνή Ca
2+

 κέζσ ηαζνεμαξηψκελσλ ηνληηθψλ 

δηαχισλ αζβεζηίνπ (VGCC) ή γινπηακαηεξγηθψλ ππνδνρέσλ NMDA). Τν αλαλδακίδην δξα 

επίζεο σο λεπξσλνξξπζκηζηήο ζεκαληηθψλ λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, φπσο ηνπ 

γινπηακηληθνχ, ηνπ GABA, ηεο DA θαη ηεο αθεηπινρνιίλεο (Ach) ζηνπο κεηαζπλαπηηθνχο 

λεπξψλεο, φπνπ ξπζκίδεη δηεγεξζηκφηεηα θαη ζπλαπηηθή πιαζηηθφηεηα κέζσ ηεο ξχζκηζεο 

δηαχισλ θαιίνπ (K
+
), θαζψο θαη έλα επξχ θάζκα πξσηετληθψλ θηλάζεσλ (PK) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξσηετληθήο θηλάζεο Α (PKA) θαη πξσηετληθψλ θηλάζεσλ 

ελεξγνπνηεκέλσλ απφ κηηνγφλν (MAPK). Η δξάζε ηνπ αλαλδακηδίνπ θαηαζηέιιεηαη κέζσ κηαο 

δηαδηθαζίαο δχν βεκάησλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη΄αξρήλ, ηελ επαλαπξφζιεςή ηεο κέζσ ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ κεηαθνξέα ηνπ αλαλδακηδίνπ (AT) θαη έπεηηα, ηελ απνδφκεζή ηεο απφ ελδπκηθή 

πδξφιπζε ζε αξαρηδνληθφ νμχ (AA) θαη αηζαλνιακίδε κέζσ ηεο δξάζεο ηνπ κεκβξαληθνχ 

ελδχκνπ πδξνιάζε ηνπ ακηδίνπ ησλ ιηπαξψλ νμέσλ (FAAH)(Rodríguez de Fonseca et al., 2005 

).  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζπληεζεί δηάθνξεο νπζίεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

αλαζηείινπλ ή λα δηεγείξνπλ ηνπο κεραληζκνχο απελεξγνπνίεζεο ηνπ αλαλδακηδίνπ, 

γεγνλφο πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν είλαη δπλαηφλ λα 

αλαπηπρζνχλ νπζίεο πνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίδνπλ ην ελδνθαλλαβηλνεηδηθφ 

ζχζηεκα θαη λα δηαζέηνπλ πηζαλέο ζεξαπεπηηθέο ηδηφηεηεο (Fowler, 2006 ). 

 

 

6.2.2. 2AG 

 

Ζ 2‐AG είλαη παξάγσγν ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο, ήηαλ ην δεχηεξν 

ελδνθαλλαβηλνεηδέο πνπ απνκνλψζεθε απφ ην έληεξν ζθχισλ (Mechoulam et al., 

1995 ) θαη ηνλ εγθέθαιν επίκπσλ (Sugiura et al., 1995 ). H 2‐AG πηζαλψο λα είλαη ην 

πξψην θπζηθφ πξφζδεκα γηα ηνπο CB1 θαη CB2 ππνδνρείο (Sugiura and Waku, 2000 ) 

θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ κηθξφηεξε ζπγγέλεηα γηα ηνπο CB1 ππνδνρείο ζπγθξηηηθά κε 

ην αλαλδακίδην, σζηφζν ζηνλ εγθέθαιν απαληάηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα. Δπνκέλσο, 

ε 2‐AG ζεσξείηαη ην πξσηαξρηθφ ελδνγελέο θαλλαβηλνεηδέο ζηνλ εγθέθαιν θαη 

απνηειεί πιήξε αγσληζηή ησλ CB1 ππνδνρέσλ (Childers and Breivogel, 1998). 

Πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζχλζεζε ηνπ, είλαη απαξαίηεηε ε εθπφισζε ησλ 

λεπξψλσλ θαη ε παξνπζία ηφλησλ αζβεζηίνπ θαζψο θαη ηα έλδπκα θσζθνιηπάζε C 

θαη ιηπάζε ηεο δηαθπινγιπθεξφιεο (Childers and Breivogel, 1998). Αλ θαη ην FAAH 
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κπνξεί λα απελεξγνπνηήζεη ηε 2‐AG, ην θχξην έλδπκν ππεχζπλν γηα ηελ 

αδξαλνπνίεζή ηεο είλαη ε ιηπάζε ηεο κνλναθπιγιπθεξφιεο (MAGL) (Dinh et al., 

2002 ). Οη βηνινγηθέο δξάζεηο ηεο 2‐AG έρνπλ ζπλδπαζηεί κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ θπηηάξσλ, ηελ αλάπηπμε 

εκβξχσλ, ηε καθξνπξφζεζκε ελδπλάκσζε (Long‐Term Potentiation, LTP) ζηνλ 

ηππφθακπν, ηε λεπξνπξνζηαζία, ηε λεπξνξξχζκηζε, ηελ θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγία 

θαη ηηο θιεγκνλψδεηο αληηδξάζεηο (Sugiura and Waku, 2000 ). 

 

 

6.3. Πξνζδέκαηα ησλ ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδώλ 

 

6.3.1. Αγωληζηέο 

 

Ζ πξφνδνο ζηελ ηαπηνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ πξνήιζε 

απφ ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ αγσληζηψλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ππνδηαηξεζνχλ ζε 

ηέζζεξηο νκάδεο ζχκθσλα κε ηε ρεκηθή δνκή ηνπο (Childers and Breivogel, 1998): 1) 

ηα θιαζηθά θαλλαβηλνεηδή, 2) ηα κε θιαζηθά θαλλαβηλνεηδή, 3) ηηο 

ακηλναθιπιντλδφιεο θαη 4) ηα εηθνζαλνεηδή. 

 
 

6.3.1.1. Κιαζηθά θαλλαβηλνεηδή 

 

Ζ πξψηε νκάδα απνηειείηαη απφ ηα ηξηθπθιηθά παξάγσγα ηνπ δηβελδνππξαλίνπ 

θαη πεξηιακβάλεη ηα δχν θπζηθά ζπζηαηηθά ηεο θάλλαβεο, Γ
9‐THC (ρήκα 6.1) θαη 

Γ
8‐THC θαη ηα ζπλζεηηθά αλάινγα ηνπο φπσο ην HU210. Ζ πξψηε γεληά θιαζηθψλ 

θαλλαβηλνεηδψλ δελ παξνπζίαζε εθιεθηηθφηεηα γηα ηνπο CB1 ή ηνπο CB2 ππνδνρείο 

αιιά αξγφηεξα αλαπηχρζεθαλ λέα αλάινγα κε εθιεθηηθφηεηα φπσο νη CB2‐ 

εθιεθηηθνί αγσληζηέο; π.ρ., JWH‐133 θαη HU‐ 308 (Huffman et al., 1996 ; Hanus et 

al., 2001 ). 
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ρήκα 6.1: Η ρεκηθή δνκή ηεο Γ

9‐ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιεο‐ αληηπξνζσπεπηηθή ηεο νκάδαο ησλ 

θιαζηθψλ θαλλαβηλνεηδψλ. 

 

 

6.3.1.2. Με θιαζηθά θαλλαβηλνεηδή 

 

ηε δεχηεξε νκάδα εληάρζεθαλ δηθπθιηθά θαη ηξηθπθιηθά αλάινγα ηεο 

Γ
9‐THC ρσξίο ην δαθηχιην ππξαλίνπ (Melvin et al., 1993 ). Απηή ε νκάδα 

πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην αγσληζηή ησλ θαλλαβηλνεηδψλ CP‐55,940, ν νπνίνο 

ζπκπεξηθέξεηαη σο πιήξεο αγσληζηήο, εκθαλίδεη παξφκνηα ηθαλφηεηα πξφζδεζεο 

ηφζν γηα ηνπο CB1 αιιά θαη CB2 ππνδνρείο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή in vivo 

δξαζηηθφηεηα θαη ήηαλ ν πξψηνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ 

CB1 ππνδνρέσλ (Devane et al., 1988 ). χκθσλα κε κειέηεο ζε κχεο, ε νκάδα απηή 

είλαη 10 έσο 50 θνξέο ηζρπξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ Γ
9‐THC (Compton et al., 1992).  

 

 

6.3.1.3. Ακηλναιθπινϊλδόιεο 

 

Ζ ηξίηε νκάδα θαλλαβνκηκεηηθψλ ελψζεσλ πεξηιακβάλεη ηα κφξηα κε 

δηαθνξεηηθή ρεκηθή δνκή απφ ηα ππφινηπα θαλλαβηλνεηδή. Ο θχξηνο εθπξφζσπνο 

απηήο ηεο νκάδαο είλαη ην WIN 55,212‐2 (ρήκα 6.2), ην νπνίν επηδεηθλχεη πςειή 

ζπγγέλεηα θαη γηα ηνπο δχν ππνδνρείο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ (Showalter et al., 1996 ). 
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ρήκα 6.2: Η ρεκηθή δνκή ηνπ WIN 55,212‐2‐αληηπξνζσπεπηηθή ηεο νκάδαο ησλ 

ακηλναιθπιντλδνιψλ. 

 

 

6.3.1.4. Δηθνζαλνεηδή 

 

Οη θχξηνη εθπξφζσπνη ηεο ηέηαξηεο νκάδαο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, ηα 

εηθνζαλνεηδή ζηα νπνία αλήθνπλ ηα παξάγσγα ηνπ αξαρηδνληθνχ νμένο δειαδή ηα 

ελδνγελή θαλλαβηλνεηδή αλαλδακίδην, βηξνδακίλε, 2‐AG θαη λνιαδίλε θαη πνιιά 

ζπλζεηηθά αλάινγα ηνπ αλαλδακηδίνπ, φπσο ηε κεζπιναλαλδακίδε (AM356), ηελ 

αξαρηδνλπιν‐ ρισξναηζπιακίδε (ACEA), ηελ αξαρηδνλπινθπθινπξνππιακίδε 

(ACPA), ην O‐689 θαη ην O‐1812 (Howlett et al., 2002 ). Οη αγσληζηέο ησλ 

ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ φπσο ην WIN 55,212‐2 θαη ην CP‐ 55,940 παξάγνπλ 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζπλδπαζκφ απφ ηέζζεξηο ζπκπεξηθνξηθέο απνθξίζεηο (ηεηξάδα 

δνθηκαζηψλ), πνπ πεξηιακβάλνπλ θαηαιεςία, αλαιγεζία, ππνθηλεηηθφηεηα θαη 

ππνζεξκία θαη απνηεινχλ έλα ζπγθεθξηκέλν πξνθίι (Pertwee and Ross, 2002).  

Γεληθά, απηή ε ηεηξάδα ζπκπεξηθνξψλ ηαπηίδεηαη κε θαλλαβηλνκηκεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη αληηζηξέθεηαη κε ηε ρνξήγεζε εθιεθηηθνχ αληαγσληζηή ησλ CB1 

ππνδνρέσλ, ην SR141716A/ξηκνλακπάληε, ππνδεηθλχνληαο ηελ εκπινθή ησλ CB1 
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ππνδνρέσλ ζηελ έθθξαζε απηψλ ησλ ζπκπεξηθνξψλ (Rinaldi-Carmona et al., 1996). 

Αλ θαη πνιιά πξνζδέκαηα ησλ ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ παξνπζηάδνπλ κφλν 

κηθξή ή κέηξηα εθιεθηηθφηεηα γηα θάπνηνλ απφ ηνπο δχν ππνδνρείο, κεξηθά λέα 

αλάινγα έρνπλ ζεκαληηθή εθιεθηηθφηεηα γηα ηνπο CB2 ππνδνρείο (Huffman et al., 

1996 ). Οη CB2‐εθιεθηηθνί αγσληζηέο δελ παξνπζηάδνπλ ςπρνηξφπν δξάζε θαη 

ζπλεπψο νη νπζίεο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ελδηαθέξνληα ζεξαπεπηηθά 

κφξηα αθφκε θαη ζε λεπξνινγηθέο δηαηαξαρέο (Fernández-Ruiz  et al., 2007 ). 

 

 

6.3.2. Αληαγωληζηέο 

 

Ο πξψηνο εθιεθηηθφο αληαγσληζηήο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ήηαλ ε ξηκνλακπάληε 

ή SR141716A (Rinaldi-Carmona et al., 1996) πνπ έρεη δεηρζεί φηη αλαζηέιιεη in vivo 

ηηο δξάζεηο δηάθνξσλ αγσληζηψλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ (Compton et al., 1992). Απηή ε 

νπζία απνηειεί έλαλ θαζαξφ αληαγσληζηή ζε ρακειέο ζπγθεληξψζεηο, κε πςειφηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη εθιεθηηθφηεηα γηα ηνπο CB1 ζε ζρέζε κε ηνπο CB2 

ππνδνρείο. ε πςειέο δφζεηο φκσο, ην SR141716A εκθαλίδεη ζπγγέλεηα θαη γηα ηνπο 

δχν ππνδνρείο, CB1 θαη CB2 (Pertwee, 2000), ελψ δχλαηαη λα δξάζεη θαη σο κεξηθφο 

αληίζηξνθνο αγσληζηήο. Ζ ηειεπηαία απηή ηδηφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληαγσληζηή 

νδεγεί ζηελ παξεκπφδηζε ησλ δξάζεσλ ησλ ελδνθαλλαβηλνεηδψλ αιιά επίζεο θαη 

ζηελ πξφθιεζε δξάζεσλ αληίζεησλ απφ εθείλσλ ησλ αγσληζηψλ ησλ 

θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ, π.ρ. πξφθιεζε ππεξαιγεζίαο (Jaggar S.I. et al., 1998 ). 

Σν γεγνλφο απηφ ππνδεηθλχεη φηη ην ελδνθαλλαβηλνεηδηθφ ζχζηεκα είλαη ηνληθά 

ελεξγφ. Απηή ε ηνληθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κία ζηαζεξή 

απειεπζέξσζε ελδνθαλλαβηλνεηδψλ ή λα είλαη απνηέιεζκα ελφο ππνζπλφινπ 

ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ πνπ δηαηεξείηαη πάληνηε ζε ελεξγνπνίεζε (Pertwee, 

2001).  

Δθηφο φκσο απφ ηνλ SR141716Α θαη άιινη ζπλζεηηθνί αληαγσληζηέο ησλ CB1 

ππνδνρέσλ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο, ν AM251 θαη ν AM281 (Howlett et al., 2002 ). 

Δπίζεο, ν AM630 είλαη CB2 εθιεθηηθφο αληαγσληζηήο/ κεξηθφο αγσληζηήο. Οη 

αληαγσληζηέο ησλ CB1 ππνδνρέσλ ελδερνκέλσο λα απνηειέζνπλ λέα θάξκαθα γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο εμάξηεζεο θαη ηνπ εζηζκνχ (Le Foll B. and R., 2005). 

πγθεθξηκέλα, ν αληαγσληζηήο ησλ CB1 ππνδνρέσλ AM251 αλέζηεηιε ηελ 



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

Δηζαγωγή 

 

 

87 

ελδνθιέβηα απηνρνξήγεζε ηεο κεζακθεηακίλεο ζε επίκπεο (Vinklerová J. et al., 2002 

), ελψ ε πξνρνξήγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ κεζακθεηακίλεο θαη AM251 θαηέζηεηιε 

ζηνπο επίκπεο ηελ αλάπηπμε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε ςπρνδηεγεξηηθά θάξκαθα 

(Landa L. et al., 2006 ).  

 

 

6.4. Αιιειεπίδξαζε θαλλαβηλνεηδώλ θαη ληνπακίλεο 

 

 
Οη πεξηζζφηεξεο κειέηεο αιιειεπίδξαζεο θαλλαβηλνεηδψλ θαη DA έρνπλ 

επηθεληξσζεί ζηνλ CB1 ππνδνρέα ν νπνίνο εκθαλίδεη πςειή έθθξαζε ζε πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ θαη‟ εμνρήλ ληνπακηλεξγηθέο, ζηνλ άλζξσπν θαη ηα ηξσθηηθά. Δλδείμεηο 

απφ κειέηεο δηπιήο ζήκαλζεο γηα εθηίκεζε ησλ επηπέδσλ mRNA θαη πξσηεΐλεο ζε 

δηαθνξεηηθνχο λεπξσληθνχο πιεζπζκνχο έδεημαλ κεηαζπλαπηηθή θαη πξνζπλαπηηθή 

έθθξαζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ ε SN/VTA, ην ξαρηαίν θαη θνηιηαθφ ξαβδσηφ, ν PFC, θαη άιιεο 

κεζνκεηαηρκηαθέο δνκέο πνπ ιακβάλνπλ ληνπακηλεξγηθή λεχξσζε φπσο ν 

ηππφθακπνο θαη ε ακπγδαιή (Herkenham et al., 1990; Herkenham et al., 1991a; 

1991b; Tsou et al., 1998 ). Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ CB1 

ππνδνρέσλ, ζηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, εληνπίδεηαη ζηηο πνξζπλαπηηθέο απνιήμεηο, ελψ 

έρνπλ αληρλεπζεί θαη ζε κεηαζπλαπηηθνχο λεπξψλεο (Rodríguez De Fonseca et al., 

2001) θνληά ζηα ζσκαηνδελδξηθά πεδία ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ παξά ζηνπο 

ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο θαζεαπηνχο. ε ιίγεο κφλν κειέηεο έρεη αλαθεξζεί 

έθθξαζε CB1 ζε TH ζεηηθνχο λεπξψλεο αιιά ζε ρακειά επίπεδα (Hermann et al., 

2002).  

Όπσο είλαη γλσζηφ, ην ξαβδσηφ θαη ν NAc δέρνληαη ηηο απνιήμεηο ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ, ησλ νπνίσλ ηα θπηηαξηθά ζψκαηα εδξάδνληαη ζηελ 

SNpc θαη ην VTA, αληίζηνηρα.  Απφ πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, έρεη δεηρζεί 

φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ κε ρακειε δφζε αγσληζηψλ νδεγεί ζε  

ππεξθηλεηηθφηεηα, ελψ ε ρνξήγεζε πςειψλ δφζεσλ απηψλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αλαζηνιή ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηαιεςία (Sañudo-Peña et al., 2000; 

Drews et al., 2005; Rodvelt et al., 2007 ; Fanarioti et al., 2014). Ζ επίδξαζε απηή ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ ζηελ θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα νδήγεζε πνιιέο εξεπλεηηθέο νκάδεο 
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ζηελ ππφζεζε φηη νη νπζίεο απηέο επεξεάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία 

ειέγρνληαο ηελ απειεπζέξσζε ηεο DA, θαη επεξεάδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε 

ληνπακηλεξγηθή δηαβίβαζε (Δηθφλα 6.4). 

πγθεθξηκέλα, έρεη δεηρζεί φηη νη θαξκαθνινγηθέο δξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ 

πξνθαινχληαη ελ κέξεη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο SNpc θαη ηνπ VTA (French et al., 1997; Rodríguez De 

Fonseca et al., 2001; Pan et al., 2008; Morera-Herreras et al., 2008 ) απμάλνληαο ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο DA ζηηο αληίζηνηρεο απνιήμεηο ηνπο, ην ξαβδσηφ (Taylor et al., 

1988) θαη ην NAc (Tanda et al., 1997).  

 

 

Δηθόλα 6.4: Οη αγσληζηέο ησλ CB1 ππνδνρέσλ θαη γεληθφηεξα ηα θαλλαβηλνεηδή δηεγείξνπλ ηελ 

απειεπζέξσζε DA ζηελ πεξηνρή ηνπ NAc, κεηά απφ δπζαλαζηνιή ησλ GABAεξγηθψλ 

λεπξψλσλ ηνπ VTA (Spanagel and Weiss, 1999 ). 

 

Χζηφζν, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη νη CB1 ππνδνρείο δελ θαίλεηαη λα 

εθθξάδνληαη ζηηο ληνπακηλεξγηθέο απνιήμεηο ησλ παξαπάλσ πεξηνρψλ (Herkenham et 

al., 1991a; Herkenham et al., 1991b; Mailleux and Vanderhaeghen, 1992, 1993; 

Matsuda et al., 1993; Westlake et al., 1994 ; Julian et al., 2003), αιιά θπξίσο ζηνπο 
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GABAεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο (Katona et al., 2000) θαη ηνπο γινπηακηλεξγηθνχο 

λεπξψλεο πξνβνιήο (Hermann et al., 2002), ππνδεηθλχνληαο φηη νη επηδξάζεηο ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ ζηε ληνπακηλεξγηθή λεπξνδαβίβαζε είλαη θπξίσο έκκεζεο θαη 

ξπζκίδνληαη κέζσ άιισλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, φπσο είλαη ην GABA θαη ην γινπηακηθφ 

νμχ. Πξάγκαηη, έρεη αλαθεξζεί φηη ηα θαλλαβηλνεηδή επεξεάδνπλ ηα εμσθπηηάξηα 

επίπεδα ηνπ GABA ζηνλ ηππφθακπν (Katona et al., 1999), ηνλ PFC (Pistis et al., 

2002) θαη ηελ ακπγδαιή (Katona et al., 2001) θαζψο θαη ηα αληίζηνηρα ηνπ 

γινπηακηληθνχ ζηνλ εγθεθαιηθφ θινηφ (Ferraro et al., 2001), ηνλ PFC (Pistis et al., 

2002) θαη ην ξαβδσηφ (Polissidis et al., 2013). ην ξαβδσηφ, νη CB1 ππνδνρείο 

εληνπίδνληαη πξνζπλαπηηθά ζηηο GABAεξγηθέο θαη γινπηακηλεξγηθέο απνιήμεηο 

(Matsuda et al., 1993) αιιά θαη κεηαζπλαπηηθά ζηα θπηηαξηθά ζψκαηα, ηνπο 

δελδξίηεο θαη ηηο αμνληθέο απνιήμεηο ησλ MSNs ηνπ ξαβδσηνχ (Fitzgerald et al., 

2012). Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή ηεο 

GABAεξγηθήο λεπξνδηαβίβαζεο ζηελ GP (Pertwee et al., 1988), ηνλ NAc (Manzoni 

and Bockaert, 2001), ηε SN (Wallmichrath and Szabo, 2002) θαη ην VTA (Szabo et 

al., 2002) κέζσ ηεο αλαζηνιήο ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο (Pertwee, 2006).   

ην θχθισκα ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ νη MSNs ηνπ ξαβδσηνχ εθθξάδνπλ ηνπο 

D1DR θαη ζρεκαηίδνπλ ην άκεζν κνλνπάηη, ελψ νη αληίζηνηρνη λεπξψλεο πνπ 

εθθξάδνπλ ηνπο D2DR, ην έκκεζν. Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ D1DR έρεη σο απνηέιεζκα 

ηε δηέγεξζε ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο (Blandini et al., 2000 ) θαη ην ζρεκαηηζκφ ηνπ 

cAMP (Gingrich and Caron, 1993) θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ άκεζνπ 

κνλνπαηηνχ (van der Stelt and Di Marzo, 2003), ελψ ε ελεξγνπνίεζε ησλ D2DR 

πξνθαιεί ηελ αλαζηνιή ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο (Blandini et al., 2000 ) θαη ηνπ 

cAMP, κε απνηέιεζκα ηελ αλζηνιή ησλ MSNs πνπ πξνβάιινπλ ζηνπο ππξήλεο ηεο 

έκκεζεο νδνχ (ρήκα 6.3).  
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ρήκα 7.2: Γηαγξακκαηηθή απεηθφληζε ηνπ θπθιψκαηνο ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ. Τν ζρήκα 

απεηθνλίδεη ηηο θχξηεο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θηλεηηθψλ πεξηνρψλ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ. Οη 

CB1 ππνδνρείο εληνπίδνληαη ζηνπο GABAεξγηθνχο λεπξψλεο ηεο ξαβδσην-κέιαηλαο νδνχ, πνπ 

εθθξάδνπλ ηνπο D1DR θαη ηνπο GABAεξγηθνχο λεπξψλεο ηεο νδνχ ξαβδσηνχ- σρξάο ζθαίξαο 

πνπ εθθξάδνπλ ηνπο D2DR. Ο εληνπηζκφο ησλ CB1 ππνδνρέσλ επηηξέπεη ζηα θαλλαβηλνεηδή λα 

ξπζκίδνπλ ηφζν ηηο γινπηακηλεξγηθέο εηζφδνπο πξνο ην ξαβδσηφ θαζψο θαη ηηο αλαζηαιηηθέο 

εμφδνπο απφ ηνπο MSNs. Η ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 θαη D1DR έρεη σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο αδελπιηθήο θπθιάζεο, πξνθαιψληαο κείσζε ηεο αλαζηαιηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ λεπξψλσλ ηεο άκεζεο νδνχ, ε νπνία ζα νδεγήζεη κε ηε ζεηξά ηεο ζε 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ ηεο SN θαη ηειηθά ζε κεησκέλε θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Αληίζεηα, ε ηαπηφρξνλε ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 θαη D2DR ζα δηεγείξεη ηελ 

αδελπιηθή θπθιάζε, εληζρχνληαο ηνπο λεπξψλεο ηεο έκκεζεο νδνχ, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζα 

ελεξγνπνηήζνπλ ηνπο λεπξψλεο ηνπ STN θαη ζα πξνθαιέζνπλ θαη απηνί κεησκέλε θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ψρξά ζθαίξα (GP); ππνζαιάκηνο ππξήλαο (STN); κέιαηλα νπζία (SN)(Martín 

et al., 2008). 

         

Πην αλαιπηηθά, ε αλαζηνιή ηεο έκκεζεο νδνχ ζα πξνθαιέζεη ηε κεησκέλε 

ελεξγνπνίεζε ηεο SN θαη σο εθ ηνχηνπ ηε δηεπθφιπλζε ηεο θίλεζεο. Αληίζεηα ε 
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αλαζηνιή ηεο άκεζεο νδνχ νδεγεί ζηελ έκκεζε ελεξγνπνίεζε ηεο κέιαηλαο νπζίαο, 

θαη ζε απμεκέλν αλαζηαιηηθφ έιεγρν (αλαζηνιή ηεο θίλεζεο θαη θαηαιεςία), θαζψο 

θαη ζε ελεξγνπνίεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ επάγνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηελ απειεπζέξσζε ηεο DA ζην ξαδσηφ. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη 

πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ππνζηεξίδνπλ ηελ χπαξμε πξνζπλαπηηθψλ CB1 

ππνδνρέσλ ζηηο δηεγεξηηθέο (γινπηακηλεξγηθέο) θινην-ξαβδσηέο πξνβνιέο, ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ νπνίσλ πξνθαιεί ηελ κεησκέλε απειεπζέξσζε γινπηακηθνχ νμένο 

κέζσ ηεο αλαζηνιήο ησλ Ν-ηχπνπ δηαχισλ Ca
2+

 (Gerdeman G. and Lovinger, 2001 ; 

Gerdeman et al., 2003). Γεδνκέλνπ φηη νη θινην-ξαβδσηέο πξνζαγσγέο ίλεο 

ζπλάπηνληαη κε ηνπο GABAεξγηθνχο MSNs ηνπ ξαβδσηνχ νη νπνίνη πξνβάιινπλ 

ζηνπο ππξήλεο ηφζν ηεο έκκεζεο (GPe) φζν θαη ηεο άκεζεο νδνχ (GPi θαη SN), ηφηε 

κία κείσζε ησλ γινπηακηλεξγηθψλ εηζφδσλ πξνο ηνπο MSNs ελδερνκέλσο λα 

πξνθαινχζε αλαζηνιή θαη ησλ δχν νδψλ. 

               Δπίζεο, είλαη γλσζηφ φηη  ε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ ελδνγελψλ 

θαλλαβηλνεηδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ αλαληακηδίνπ χζηεξα απφ ηε δηέγεξζε ησλ 

D2DR απνηειεί έλαλ αξλεηηθφ αλαηξνθνδνηηθφ κεραληζκφ ηεο ληνπακηλεξγηθήο 

δηαβίβαζεο ζην ξαβδσηφ (Giuffrida et al., 1999 ). πγθεθξηκέλα, ην αλαληακίδην 

ηείλεη λα κεηξηάζεη ηε δηέγεξζε ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ πξνθαιείηαη απφ 

ηελ DA, ρσξίο φκσο λα είλαη κέρξη ζηηγκήο γλσζηφο ν αθξηβήο κεραληζκφο. Ζ 

επαγφκελε απφ ηα ελδνθαλλαβηλνεηδή κείσζε ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ίζσο λα 

ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ ελδνθαλλαβηλνεηδηθνχ ζπζηήκαηνο λα αλαζηέιιεη ηελ 

έκκεζε νδφ, φπσο έρνπκε πξναλαθέξεη. Δίλαη επίζεο πηζαλφ νη πξνθαινχκελεο απφ 

ηνπο ππνδνρείο ηεο DA θπηηαξηθέο απνθξίζεηο λα ηξνπνπνηνχληαη απφ ην ελδνγελέο 

ζχζηεκα ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, ιφγσ ηνπ ζπλεληνπηζκνχ ησλ κεηαζπλαπηηθψλ CB1 

ππνδνρέσλ κε ηνπο ππνδνρείο ηεο DA (θπξίσο ηνπο D2DR). Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

πξνεγνπκέλσο, δελ ππάξρεη θακία έλδεημε φηη ηα θαλλαβηλνεηδή επεξεάδνπλ ηελ 

ληνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε άκεζα. Ζ επαγφκελε απφ ηα θαλλαβηλνεηδή 

απειεπζέξσζε DA ζην ξαβδσηφ (Malone and Taylor, 1999) πνπ νθείιεηαη ζηελ 

πξνθαινχκελε απφ ηνπο CB1 αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ GABA απφ ηηο 

πξνζαγσγέο ίλεο πνπ πξνβάιινπλ ζηε SN (Wallmichrath and Szabo, 2002), πξνθαιεί 

ηελ απμεκέλε ππξνδφηεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. 

Δπηπξφζζεηα ε CB1-εμαξηψκελε θαη ε CB1-αλεμάξηεηε αλαζηνιή ηεο 
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απειεπζέξσζεο ηνπ γινπηακηθνχ νμένο εκπιέθεηαη ζηε ξχζκηζε ηεο κειαηλν-

ξαβδσηήο νδνχ (Gerdeman G. and Lovinger, 2001 ; Szabo and Schlicker, 2005).  

        ε επίπεδν λεπξνδηαβηβαζηψλ (GABA 5-HT, DA, γινπηακηθφ νμχ θαη ACh), 

θαίλεηαη φηη ηα θαλλαβηλνεηδή επεξεάδνπλ θαη ηα εμσθπηηαξηθά επίπεδα ηνπο θπξίσο 

κέζσ αλαζηνιήο ησλ θνξέσλ επαλαπξνζιεςήο ηνπο (Steffens and Feuerstein, 2004). 

ρεηηθά κε ηελ επαλαπξφζιεςε ηεο DA, έρνπλ αλαθεξζεί δηάθνξα αληηθξνπφκελα 

απνηειέζκαηα. Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ in vitro κειέηεο νη νπνίεο δείρλνπλ φηη νη 

δηάθνξνη αγσληζηέο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ πξνθαινχλ ηελ αλαζηνιή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηνπ DAT κέζσ ελφο κεραληζκνχ πνπ δελ ζρεηίδεηαη κε ηνπο CB1 

ππνδνρείο (Steffens and Feuerstein, 2004; Price et al., 2007 ), ελψ άιιεο δελ δείρλνπλ 

θακία επίδξαζε (Cheer et al., 2004; Köfalvi et al., 2005).  

 Δθηφο φκσο απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ελδνθαλλαβηλνεηδηθνχ ζπζηήκαηνο 

θαη DA ζην θχθισκα ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ, θαίλεηαη φηη ηα δπν απηά ζπζηήκαηα 

αιιειεπηδξνχλ θαη ζην επίπεδν ηνπ PFC. Δηδηθφηεξα, νη αγσληζηέο ησλ 

θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ πξνθαινχλ αχμεζε ηεο DA  ζην θινηφ (Chen et al., 

1990; Pistis et al., 2002). πγθεθξηκέλα, κειέηεο ζε επίκπεο έρνπλ δείμεη φηη ε 

παξαηεηακέλε ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ πξνζνκνηάδεη κε ηελ ρξήζε 

θάλλαβεο απφ αλζξψπνπο θαη νδεγεί ζε κείσζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο DA ζην PFC 

(Verrico et al., 2003 ). Ζ ρξφληα ρξήζε θαλλαβηλνεηδψλ ζε αλζξψπνπο θαη ε ρξφληα 

ρνξήγεζε ζε δψα έρεη ζπλδεζεί κε ζπκπεξηθνξέο φπσο ην ζχλδξνκν έιιεηςεο 

θηλήηξνπ (amotivational syndrome) (Lane S.D. et al., 2007 ), γλσζηηθή δπζιεηηνπξγία 

(Hester R. et al., 2009 ) θαη λεπξνρεκηθά κε κεησκέλε λεπξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ PFC (Hester R. et al., 2009 ), ε νπνία θαίλεηαη φηη έρεη ζρέζε κε κηα 

κε-ηζζνξνπεκέλε ιεηηνπξγία ζην θινητθφ-ππνθινητθφ δίθηπν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

απνξχζκηζε ηεο DA αιιά θαη άιισλ λεπξνδηαβηβαζηψλ φπσο ην γινπηακηθφ θαη ε 

ACh (Prohovnik I. et al., 1997 ; Del Arco A. and F., 2008 ).  

 In vivo κειέηεο, έδεημαλ φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ κε 

θαλλαβηλνεηδηθνχο αγσληζηέο πξνθαιεί δηθαζηθή, δνζνεμαξηψκελε επίδξαζε ζηελ 

ACh ηνπ ηππνθάκπνπ (Tzavara E.T. et al., 2003 -a) θαη ηνπ θινηνχ (Acquas E. et al., 

2001 ). Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρακειή δφζε πξνθάιεζε παξνδηθή δηέγεξζε θαη ε 

πςειή παξαηεηακέλε αλαζηνιή ζηελ απειεπζέξσζε ACh, νη νπνίεο θαίλεηαη λα 
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δηακεζνιαβνχληαη απφ ηνπο CB1 ππνδνρείο, αιιά θαη απφ ηε ληνπακηλεξγηθή 

λεπξνδηαβίβαζε. Σέινο, ζηνλ PFC, ε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε αληαγσληζηψλ ησλ CB1 

ππνδνρέσλ πξνθαιεί απμεκέλε απειεπζέξσζε DA ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο ζηνλ NAc (Tzavara E.T. et al., 2003 -b), γεγνλφο ην νπνίν  

επηζεκαίλεη ηελ αληί-εζηζηηθή δξάζε πνπ έρεη πξνηαζεί γηα ηνπο αληαγσληζηέο ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ θαη ηελ ηνπηθά εμαξηψκελε επίδξαζε πνπ πξνθαινχλ νη 

αληαγσληζηέο ζηελ ξχζκηζε ηεο DA. 
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7. ΚΟΠΟ ΣΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ 

Σα θαλλαβηλνεηδή είλαη κηα νκάδα ρεκηθψλ ελψζεσλ νη νπνίεο νλνκάδνληαη 

έηζη εμαηηίαο ηνπ θχξηνπ δξαζηηθνχ ζπζηαηηθνχ ηνπο πνπ πξνέξρεηαη απφ ην θπηφ 

Cannabis sativa, ηελ Γ
9
-ηεηξαυδξνθαλλαβηλνιε (

9
Γ

9
-THC) (Mechoulam et al., 1970 

). Σα θαλλαβηλνεηδή αζθνχλ ηηο θαξκαθνινγηθέο ηνπο επηδξάζεηο κέζσ ησλ 

θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ CB1 θαη CB2 (Di Marzo et al., 2000 ; Breivogel et al., 

2001 ; Howlett et al., 2002 ; Pistis et al., 2004 ). Ο CB1 θαλλαβηλνεηδηθφο ππνδνρέαο 

ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ην ΚΝ θαη εληνπίδεηαη ζην θχθισκα ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ 

(Herkenham et al., 1990; Mailleux and Vanderhaeghen, 1992; Tsou et al., 1998 ), έλα 

ζχζηεκα πνπ βξίζθεηαη ζηνλ πξφζζην εγθέθαιν ην νπνίν είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

νινθιήξσζε ησλ πιεξνθνξηψλ απφ ην θινηφ πξνθεηκέλνπ λα ξπζκίζεη ηελ θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα (Gerfen and Wilson, 1996). Δπίζεο, ν CB1 ππνδνρέαο εληνπίδεηαη θαη 

ζην ζχζηεκα αληακνηβήο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα (NAc), ηνπ 

θνηιηαθνχ θαιππηξηθνχ πεδίνπ (VTA) θαζψο θαη ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ (PFC) 

(Herkenham et al., 1991b).  

 Δίλαη γλσζηφ φηη νη δξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ αζθνχληαη ελ κέξεη κέζσ ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ εγθεθάινπ θαη εηδηθφηεξα απηψλ 

πνπ εδξάδνληαη ζην VTA θαη ηε ζπκπαγή κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο (SNpc) (French 

et al., 1997; Rodríguez De Fonseca et al., 2001; Pan et al., 2008; Morera-Herreras et 

al., 2008 ) πξνθαιψληαο αχμεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο DA ζηηο ηειηθέο απνιήμεηο 

ησλ ελ ιφγσ λεπξψλσλ, δειαδή ην NAc (Tanda et al., 1997) θαη ην ξαβδσηφ (Taylor 

et al., 1988). Χζηφζν, νη CB1 ππνδνρείο δελ θαίλεηαη λα εθθξάδνληαη ζηηο 

ληνπακηλεξγηθέο απνιήμεηο ησλ αλσηέξσ εγθεθαιηθψλ πεξηνρψλ (Herkenham et al., 

1991a; 1991b; Mailleux and Vanderhaeghen, 1992, 1993; Matsuda et al., 1993; 

Westlake et al., 1994 ; Julian et al., 2003), αιιά σο επί ην πιέηζηνλ ζηνπο 

GABAεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο  (Katona et al., 2000) θαη ζηνπο γινπηακηλεξγηθνχο 

λεπξψλεο πξνβνιήο  (Hermann et al., 2002), ππνδεηθλχνληαο φηη νη επηδξάζεηο ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ ζηε ληνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε είλαη έκκεζεο θαη ξπζκίδνληαη 

κέζσ άιισλ λεπξνδηαβηβαζηψλ, φπσο είλαη ην GABA θαη ην γινπηακηληθφ.  

 Λακβάλνληαο, ηψξα, ππ‟φςηλ ην ξφιν-θιεηδί ηεο DA θαη ηνπ GABA ζην 

ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα, ζηφρνο ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ήηαλ λα κειεηεζνχλ νη 

επηδξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ κέζσ ηνπ WIN55,212-2, ελφο ζπλζεηηθνχ αγσληζηή 
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ηνπ CB1 ππνδνρέα ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, ην νπνίν εκθαλίδεη παξφκνηα δξάζε κε ηελ 

Γ
9
-THC, ζηα βαζηθά γάγγιηα θαη ην ζχζηεκα αληακνηβήο ηνπ εγθεθάινπ επίκπσλ. 

Σν WIN55,212-2 έρεη κεγαιχηεξε απνηειεζκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε άιινπο 

αγσληζηέο ησλ CB1 ππνδνρέσλ (Kearn et al., 1999) θαη νη δξάζεηο ηνπ έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί εθηελψο ηφζν ζε ζπκπεξηθνξηθέο φζν θαη ζε λεπξνρεκηθέο κειέηεο 

(Manzoni and Bockaert, 2001; Castañé et al., 2004 ; Vlachou et al., 2008; Moranta et 

al., 2009 ; Mavrikaki et al., 2010; Polissidis et al., 2013; Wallmichrath and Szabo, 

2002). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κειέηεο καο ρσξίζακε ηελ παξνχζα δηαηξηβή ζε δπν 

κέξε.  

ην πξψην κέξνο πξαγκαηνπνηήζακε ρξφληα ρνξήγεζε (20 εκέξεο) ηνπ 

WIN55,212-2 ζε δηαθνξεηηθέο δφζεηο (0,1, 0,3 θαη 1mg/kg) ζε ελήιηθεο επίκπεο θαη 

ελ ζπλερεία κειεηήζακε ηνλ κεηαθνξέα (DAT) θαη ηνπο ππνδνρείο DA θαζψο θαη ηνλ 

GABAA ππνδνρέα. πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ ηφζν ηα επίπεδα εηδηθήο δέζκεπζεο 

φζν θαη απηά ηνπ mRNA ησλ αλσηέξσ ππνδνρέσλ θαη κεηαθνξέα. Ο πξνζδηνξηζκφο 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηηο κεζφδνπο ηεο πνζνηηθήο απηνξαδηνγξαθίαο, γηα ηελ εηδηθή 

δέζκεπζε, θαη in situ πβξηδνπνίεζεο γηα ηε κέηξεζε ησλ επηπέδσλ mRNA ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ, ξαβδσηνχ, NAc, SN θαζψο θαη VTA.  

ην δεχηεξν κέξνο ηεο δηαηξηβήο θαη πξνθεηκέλνπ λα επεθηείλνπκε ηε κειέηε 

ηεο επίδξαζεο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ ησλ 

επίκπσλ, ρνξεγήζακε ηε κηα απφ ηηο ηξείο δφζεηο (1 mg/kg) ηνπ WIN55,212-2 γηα 20 

ζπλερφκελεο εκέξεο ηηο νπνίεο αθνινχζεζε έλα δηάζηεκα απνρήο (7 εκέξεο) απφ ηνλ 

αγσληζηή, πξνθεηκέλνπ λα ειέγμνπκε εάλ νη αιιαγέο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε 

ρξφληα ρνξήγεζε δηαηεξνχληαη. Δπίζεο, πξαγκαηνπνηήζακε θαη νμεία ρνξήγεζε ηνπ 

αγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, WIN55,212-2 (1mg/kg).  Παξάιιεια, 

πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ρνξήγεζε ηνπ εηδηθνχ αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, 

ΑΜ251, πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί εάλ νη επηδξάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή είλαη πξάγκαηη απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο 

ηνπ CB1 ππνδνρέα. Ζ κειέηε πξαγκαηνπνηήζεθε πάιη κε ηηο κεζφδνπο ηεο πνζνηηθήο 

απηνξαδηνγξαθίαο θαη in situ πβξηδνπνίεζεο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα 

επίπεδα εηδηθήο δέζκεπζεο θαη mRNA ηνπ DAT θαζψο θαη ησλ ππνδνρέσλ DA ζηηο 

πεξηνρέο πνπ αλαθέξζεθαλ θαη παξαπάλσ θαζψο θαη ηα επίπεδα mRNA ηεο 

πδξνμπιάζεο ηεο ηπξνζίλεο (ΣΖ) ζηε SNpc θαη ην VTA, θαζψο θαη ηνπ CB1 

ππνδνρέα ζηελ πεξηνρή ηνπ PFC, ηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ NAc. 
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 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο έξεπλαο γηα ηηο επηδξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ηφζν κεηά ηε ρξφληα 

φζν θαη κεηά ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή ζην 

ληνπακηλεξγηθφ θαη GABAεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ ελήιηθνπ εγθεθάινπ.  
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8. ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΝΔΤΡΟΓΗΑΒΗΒΑΖ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΔΠΗΜΤΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΓΟΔΧΝ ΣΟΤ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ 

ΑΓΧΝΗΣΖ ΣΟΤ CB1 ΤΠΟΓΟΥΔΑ WIN55,212-2 

 

8.1. Πεηξακαηόδσα 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξζεληθνί επίκπεο ηνπ ζηειέρνπο 

Sprague-Dawley (n=40) βάξνπο 250-300g. Σα πεηξακαηφδσα δηαηεξήζεθαλ ζην 

εξγαζηήξην Νεπξνεπηζηεκψλ θαη πκπεξηθνξάο ηνπ Σκήκαηνο Φπρνινγίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηεο Κξήηεο, ζε νκάδεο ησλ 2 ή 3 κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε λεξφ θαη 

ηξνθή, ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 21-23ºC, θαη πγξαζίαο 40-50% θαη κε 

εκεξήζην θχθιν εκέξαο/λχθηαο 12 σξψλ.  Όια ηα πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε 

βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ (86/609/EEC). Όιεο νη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο 

ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ε ηαιαηπσξία θαη ν αξηζκφο ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ πεηξακαηνδψσλ. Σα πεηξακαηφδσα (n= 40) ρσξίζηεθαλ ζε 

ηέζζεξηο νκάδεο (n=10 αλά νκάδα). Όια ηα πεηξακαηφδσα δέρνληαλ θαζεκεξηλά κηα 

ελδνπεξηηνλατθή έλεζε ηνπ WIN55,212-2 (0.1, 0.3 and 1 mg/kg) γηα 20 εκέξεο. Ζ 

νκάδα-κάξηπξαο (n=10) δέρζεθε έλεζε κε ην έθδνρν (5% Cremophor EL θαη 5% 

DMSO ζε θπζηνινγηθφ νξφ)  ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή. Όιεο νη νκάδεο 

ελίνληαλ κε ηνλ ίδην φγθν δηαιχκαηνο. Όια ηα πεηξακαηφδσα ζπζηάζηεθαλ κε 

απνθεθαιηζκφ 1,5 ψξα κεηά ηε ηειεπηαία έλεζε.  

 

8.1.1. Πξνεηνηκαζία ηνπ ηζηνύ 

 

Οη εγθέθαινη απνκνλψζεθαλ ζε παγσκέλν ηξηβιίν, βπζίζηεθαλ ζε ηζνπεληάλην 

(-40°C) γηα 30 δεπηεξφιεπηα θαη δηαηεξήζεθαλ ζηνπο -80°C έσο ηελ εκέξα ηνκήο 

ηνπο. Ο ηζηφο ηκήζεθε ζε ζηεθαληαίεο ηνκέο (coronal sections) πάρνπο 14 κm ζην 

επίπεδν ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ, ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο/ επηθιηλή ππξήλα θαη ηεο 

SN/VTA ζε ςπρφκελε κηθξνηφκν (Leica) ζηνπο -20°C θαη ελ ζπλερεία νη ηνκέο 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο επηζηξσκέλεο κε δειαηίλε-chromalum 
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θαη πνιχ-L-ιπζίλε, αλάινγα κε ην εάλ πξννξίδνληαλ γηα πεηξάκαηα πνζνηηθήο 

απηνξαδηνγξαθίαο ή in situ πβξηδνπνίεζεο, αληίζηνηρα. Σα επίπεδα ηκήζεσο (Δηθφλα 

) πξνζδηνξίζηεθαλ κε βάζε ζηεξενηαμηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ Άηιαληα εγθεθάινπ 

επίκπνο (Paxinos and Watson, 2007). Σελ εκέξα ηνπ πεηξάκαηνο νη ηνκέο 

επαλέξρνληαλ ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ.  

 

 

8.2. Πνζνηηθή απηνξαδηνγξαθία 

 

8.2.1. Βαζηθέο αξρέο 

 

Ζ in vitro πνζνηηθή απηνξαδηνγξαθία είλαη κηα ηερληθή ε νπνία επηηξέπεη ηε 

δέζκεπζε ελφο ρεκηθνχ κνξίνπ ζε έλαλ ηζηφ, θχηηαξν ή θαη κφξην. Αθνινπζεί έθζεζε 

ηνπ ηζηνχ ζε εηδηθφ θηικ ην νπνίν είλαη επαίζζεην ζην ζπγθεθξηκέλν ηχπν 

ξαδηελέξγεηαο. Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ θηικ κπνξνχκε λα αληιήζνπκε πιεξνθνξίεο γηα 

ηελ ηνπνγξαθηθή εληφπηζε ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο ξαδηελεξγνχ κνξίνπ ζην ζπλνιηθφ 

δείγκα ηνπ ηζηνχ θαζψο θαη γηα ηελ ρεκηθή ζπγγέλεηα κε ηελ νπνία δεζκεχεηαη ην 

κφξην απηφ. Ζ πνζνηηθή απηνξαδηνγξαθία ζηεξίδεηαη ζηελ εηδηθή δέζκεπζε ηνπ 

ξαδηελεξγνχ κνξίνπ ζην ππφ κειέηε κφξην. Πξαθηηθά φκσο, ην ξαδηελεξγφ κφξην 

δχλαηαη λα δεζκεπζεί θαη ζε κε εηδηθέο ζέζεηο. Δπνκέλσο ε εηδηθή δέζκεπζε 

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε δηαθνξά ηεο νιηθήο κείνλ ηε κε εηδηθή δέζκεπζε. Ζ πνζνηηθή 

απηνξαδηνγξαθία, φζνλ αθνξά ζηνπο ππνδνρείο, απνηειεί κηα ηερληθή αλίλεπζεο πνπ 

επηηξέπεη ηελ ηαπηνπνίεζε, αλαηνκηθή αλάιπζε θαη πνζνηηθνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ. 

Ο ηζηφο επσάδεηαη κε έλα εηδηθφ ξαδηελεξγά ζεκαζκέλν κφξην (ligand), ην νπνίν έρεη 

ζεκαλζεί κε ηξίηην (
3
H) ή ξαδηελεξγφ ηψδην (

125
I) θαη ην νπνίν δεζκεχεηαη 

αληηζηξεπηά ζηνλ πξνο κειέηε ππνδνρέα. Ζ ζρέζε κεηαμχ ππνδνρέα R θαη 

ξαδηελεξγήο νπζίαο L ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ εμίζσζε ησλ 

(McGonigle and Molinoff 1989) θαη είλαη ε εμήο: 

𝑹 + 𝑳 
𝑲−𝟏
   

𝑲+𝟏
    𝑹𝑳 
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Όπνπ Κ+1 ε ζηαζεξά ηεο ηαρχηεηαο δέζκεπζεο ηεο νπζίαο κε ηνλ ππνδνρέα θαη K-1 ε 

ζηαζεξά απνδέζκεπζεο. Ζ ζηαζεξά απνδέζκεπζεο ηεο νπζίαο ζε θαηάζηαζε 

ηζνξξνπίαο (KD) ραξαθηεξίδεηαη σο : 

 

𝑲𝑫 =  
𝑲−𝟏

𝑲+𝟏
=  

𝑹 ∗ 𝑳

𝑹𝑳
 

 

Απνηειεί δε,  ην κέηξν ηεο ρεκηθήο ζπγγέλεηαο ηεο νπζίαο L σο πξνο ηνλ ππνδνρέα 

θαη ππνινγίδεηαη πξνθείκελνπ λα δνζεί έλα κέηξν ηεο ζπγγέλεηαο ηνπ ππνδνρέα κε ηε 

ζεκαζκέλε νπζία. Δπνκέλσο, φζν κηθξφηεξε είλαη ε ηηκή ηεο KD ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε ζπγγέλεηα. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ππνδνρέσλ ή ζέζεσλ δέζκεπζεο (Βmax) είλαη 

ην δεχηεξν ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ζρέζε ηνπ ππνδνρέα κε ηε 

ζεκαζκέλε νπζία.  

 

 

8.2.2. Πξνεηνηκαζία αληηθεηκελνθόξωλ πιαθώλ 

Οη αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο αξρηθά πιχζεθαλ ζρνιαζηηθά ζε δηάιπκα 1:1 

νμηθνχ νμένο θαη αιθνφιεο γηα 10 ιεπηά επί 2 θνξέο θαη ζηελ ζπλέρεηα, αθνχ 

παξέκεηλαλ ζε ηξερνχκελν λεξφ βξχζεο γηα 20 ιεπηά, μεπιχζεθαλ κε απηνληζκέλν 

θαη απεζηαγκέλν λεξφ γηα 5 ιεπηά επί 3 θνξέο θαη αθέζεθαλ λα ζηεγλψζνπλ ζηνλ 

θιίβαλν. 

 

8.2.3. Δπίζηξωζε αληηθεηκελνθόξωλ πιαθώλ κε gelatin/chrome alum 

 

Υξεζηκνπνηείηαη δηάιπκα δειαηίλεο θαη chrome allum ζε αλαινγία 0,25 θαη 

0,025%, αληίζηνηρα. Αξρηθά, νη αληηθεηκελνθφξνη επηζηξψλνληαη κε ην αλσηέξσ 

δηάιπκα ζηνπο 40
ν
 C γηα 15 ιεπηά θαη αθνινχζσο αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ ζε ζ.δ. 

γηα έλα βξάδπ. Ζ δεχηεξε επίζηξσζε ησλ αληηθεηκελνθφξσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε 

ζ.δ. γηα 5 ιεπηά, αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ θαη δηαηεξνχληαη ζηνπο 4 
o
C γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ εβδνκάδσλ. 
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8.3. Πξσηόθνιια πνζνηηθήο απηνξαδηνγξαθίαο  

 

8.3.1. Γέζκεπζε ζηνλ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο (DAT) 

 

Ζ εηδηθή δέζκεπζε γηα ηνλ DAT πξνζδηνξίζηεθε κε βάζε ην πξσηφθνιιν ησλ 

(Dickinson et al., 1999). Αξρηθά, νη ηνκέο πξνεπσάδνληαη κε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 

θσζθνξηθνχ λαηξίνπ 20mM, pH= 7,4 ζηνπο 4
ν
 C πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ε 

ελδνγελήο DA θαη ζηεγλψλνπλ ζε ξεχκα θξχνπ αέξα. Δλ ζπλερεία επσάδνληαη ζε 

ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 20mM θσζθνξηθνχ λαηξίνπ παξνπζία 5,5nM [
3
H]WIN35428 

(εηδηθή ελεξγφηεηα 87Ci/mmol, PerkinElmer Life Sciences, Belgium) θαη 0,32Μ 

ζνπθξφδεο, pH 7,4. γηα 90 ιεπηά ζηνπο 4°C. Ζ κε εηδηθή δέζκεπζε πξνζδηνξίδεηαη κε 

ηελ πξνζζήθε 30κΜ benztropine (Sigma Aldrich, Greece) ζην δηάιπκα επψαζεο. 

Αθνινπζεί έθπιπζε ησλ ηνκψλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε εκβάπηηζε ησλ ηνκψλ 

ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ίδην κε απηφ ηεο πξνεπψαζεο ζε pH 7,4, γηα 2x1 ιεπηά ζηνπο 

4
o
C θαη αθνινχζσο ζε απεζηαγκέλν λεξφ ζηνπο 4

o
C πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ 

ηα άιαηα ηνπ ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο.  Σέινο, νη ηνκέο ζηεγλψλνπλ ζε ξεχκα 

ςπρξνχ αέξα θαη ηνπνζεηνχληαη ζε [
3
H]-επαίζζεην θηικ γηα 8 εβδνκάδεο έσο 9 κήλεο 

(αλάινγα κε ηελ ππφ κειέηε πεξηνρή).  

 

8.3.2. Γέζκεπζε ζηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο ηύπνπ  D1 

 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο γηα ηνπο D1 ππνδνρείο DA 

πξαγκαηνπνίεζεθε κε βάζε ηε κέζνδν ησλ (Tarazi et al., 1998). Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

ηνκέο πξνεπσάδνληαη ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 50mM Tris-HCl, 120mM NaCl, 5mM 

KCl, 2mM CaCl2, 1mM MgCl2, pH 7,4 ζε ζ.δ., γηα 1 ψξα πξνθεηκέλνπ λα 

απνκαθξπλζεί ε ελδνγελήο DA. Αθνινχζσο, ζηεγλψλνπλ ζε ξεχκα θξχνπ αέξα θαη 

επσάδνληαη ζε ζ.δ. γηα 1 ψξα, κε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ίδην κε απηφ ηεο πξνεπψαζεο 

θαη επηπιένλ, 2,5nM [
3
H]SCH23390 (εηδηθή ελεξγφηεηα 85 Ci/mmol, PerkinElmer 

Life Sciences, Belgium)) θαη 40nM ketanserin (Tocris, UK) γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

δέζκεπζεο ζηνπο ζεξνηνληλεξγηθνχο ππνδνρείο 5ΖΣ2. Ζ κε εηδηθή δέζκεπζε 

πξνζδηνξίζηεθε κε ηελ παξνπζία 1κΜ cis-flupenthixol (Sigma Aldrich, Greece) ζην 
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δηάιπκα ηεο επσάζεο. Δλ ζπλερεία, νη ηνκέο εκβαπηίδνληαη ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 

ίδην κε απηφ ηεο πξνεπψαζεο ζε pH 7,4, γηα 2x5 ιεπηά ζηνπο 4oC θαζψο θαη ζε 

απεζηαγκέλν λεξφ ζηνπο 4
o
C πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ ηα άιαηα ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο.  Σέινο, νη ηνκέο ζηεγλψλνπλ ζε ξεχκα ςπρξνχ αέξα θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε [
3
H]-επαίζζεην θηικ απηνξαδηνγξαθίαο γηα 5-6 εβδνκάδεο.  

 

8.3.3. Γέζκεπζε ζηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο ηύπνπ D2  

 

Ζ δέζκεπζε ζηνπο ππνδνρείο ηχπνπ D2/D3 πξνζδηνξίζηεθε κε 4nM 

[
3
H]raclopride (εηδηθή ελεξγφηεηα 62,2 Ci/mmol, PerkinElmer Life Sciences, Βέιγην) 

πνπ είλαη εηδηθφο αληαγσληζηήο ησλ D2 ππνδνρέσλ, ζχκθσλα κε ηνπο (Tarazi et al., 

1998). Σν ξπζκηζηηθφ δηάιπκα, νη ζπλζήθεο πξνεπψαζεο, επψαζεο θαη έθπιπζεο 

αθνινπζνχλ ην πξσηφθνιιν δέζκεπζεο ηνπ [
3
H]SCH23390. Ζ κε εηδηθή δέζκεπζε 

ηνπ [
3
H]raclopride πξνζδηνξίζηεθε κε 1κΜ cis-flupenthixol. 

 

8.3.4. Γέζκεπζε ζηνπο ππνδνρείο GABAA ηνπ GABA  

 

Αθνινπζήζεθε ην πξσηφθνιιν ησλ (Bristow and Martin, 1988).  Οη ηνκέο 

πξνεπσάδνληαη ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα 50mM Tris-citrate, 100mM MgCl2, pH 7,4 ζε 

ζ.δ., γηα 30 ιεπηά πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ην ελδνγελέο GABA θαη αθήλνληαη 

λα ζηεγλψζνπλ ζε ξεχκα θξχνπ αέξα. Αθνινχζσο επσάδνληαη κε  6,5nM 

[
3
H]SR95531 (85 Ci/mmol, PerklinElmer, USA) ζε ξπζκηζηηθφ δηάιπκα ίδην κε απηφ 

ηεο πξνεπσάζεο, γηα 30 ιεπηά ζηνπο 4
o
C. Ζ κε εηδηθή δέζκεπζε πξνζδηνξίδεηαη κε 

10mM GABA (Sigma Aldrich, Greece). Αθνινπζεί έθπιπζε ησλ ηνκψλ, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εκβάπηηζε ησλ αληηθεηκελνθφξσλ πιαθψλ ζε ξπζκηζηηθφ 

δηάιπκα ίδην κε απηφ ηεο πξνεπψαζεο ζε pH 7,4, γηα 3x5 ιεπηά ζηνπο 4
o
C θαη ελ 

ζπλερεία ζε απεζηαγκέλν λεξφ ζηνπο 4
o
C, γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αιάησλ ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ δηαιχκαηνο. Σέινο, νη ηνκέο ζηεγλψλνπλ ζε ξεχκα ςπρξνχ αέξα θαη 

ηνπνζεηνχληαη ζε [
3
H]-επαίζζεην θηικ απηνξαδηνγξαθίαο γηα 15-16 εβδνκάδεο.  
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8.4. In situ πβξηδνπνίεζε 

 

8.4.1. Βαζηθέο αξρέο 

 

Ζ in situ πβξηδνπνίεζε είλαη κηα πεηξακαηηθή ηερληθή ε νπνία αληρλεχεη 

ζπγθεθξηκέλεο αιιεινπρίεο mRNA κέζα ζην θπηηαξφπιαζκα ή αιιεινπρίεο DNA 

κέζα ζηνλ ππξήλα ηνπ θπηηάξνπ. Σν πιενλέθηεκα ηεο in situ πβξηδνπνίεζεο έλαληη 

ησλ ππφινηπσλ θιαζζηθψλ κεζφδσλ πβξηδνπνίεζεο (Southern θαη Northern blotting) 

είλαη φηη κε ηελ πξψηε αληρλεχνληαη λνπθιενηηδηθέο αιιεινπρίεο κέζα ζε ηζηνχο ή ζε 

θπηηαξηθά παξαζθεπάζκαηα. Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θαη θξίζηκα ζεκεία ηεο 

κεζφδνπ είλαη ε επηινγή ηνπ νιηγνλνπθιενηηδηθνχ αληρλεπηή πξνθεηκέλνπ λα είλαη ε 

κέζνδνο απνηειεζκαηηθή. Οη αληρλεπηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα είλαη DNA 

ή RNA θαη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζρεκαηηζκνχ δεζκψλ πδξνγφλνπ κεηαμχ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ αιιεινπρηψλ λνπθιετθψλ νμέσλ, ν νπνίνο κπνξεί λα ζπκβεί 

κεηαμχ ζπκπιεξσκαηηθψλ αιπζίδσλ DNA, αιπζίδσλ RNA ή θαη πβξηδίσλ αιπζίδσλ 

DNA-RNA.  

Οη νιηγνλνπθιενηηδηθνί DNA αληρλεπηέο εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ζηαζεξφηεηα 

απφ ηνπο αληίζηνηρνπο RNA αληρλεπηέο, θαζψο είλαη πεξηζζφηεξν αλζεθηηθνί ζηηο 

Rnάζεο (έλδπκα πνπ απνηθνδνκνχλ ην RNA) θαη παξνπζηάδνπλ κεγάιε εηδηθφηεηα, 

δηφηη κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε βάζε ηκήκαηα ζηελ αιιεινπρία ηνπ ππφ κειέηε 

mRNA ηα νπνία δελ παξνπζηάδνπλ νκνινγία κε αιιεινπρίεο ζπγγελψλ γνληδίσλ. Σν 

κηθξφ ηνπο κέγεζνο ηνπο θαζηζηά πεξηζζφηεξν επαίζζεηνπο ζηελ αλίρλεπζε ζήκαηνο, 

αθνχ έρνπλ κεγαιχηεξε δηεηζδπηηθή ηθαλφηεηα ζηνλ ηζηφ. Σα νιηγνλνπθιενηίδηα-

αληρλεπηέο κπνξνχλ λα ζεκαλζνχλ είηε κε ξαδηελέξγεηα (ζπλήζσο
 35

S ή 
32

P), είηε κε 

θζνξίδνπζεο νπζίεο (π.ρ. δηγνμηγελίλε DIG), θαζψο θαη κε άιιεο νπζίεο φπσο π.ρ. 

ρξπζφ. Οη πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο πνπ ζα αθνινπζεζνχλ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

νιηγνλνπθιενηηδηθφ αληρλεπηή αιιά θαη ηνλ ηζηφ ζηνλ νπνίν εληνπίδεηαη. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πβξηδνπνίεζε είλαη ε δηαηήξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπ ηζηνχ, γη‟ 

απηφ πξνεγείηαη ήπηα κνληκνπνίεζε ε νπνία θαηαζηξέθεη θαη ηηο ελδνγελείο 

RNAάζεο. Δλ ζπλερεία, ν ηζηφο πβξηδνπνηείηαη ζε ηέηνηα ζεξκνθξαζία ψζηε λα κελ 

απνδηαηάζζνληαη ηα πβξίδηα κφξηα ησλ λνπθιετθψλ νμέσλ θαη ηέινο εθπιχεηαη 

πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ν κε πβξηδνπνηεκέλνο νιηγνλνπθιενηηδηθφο  
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αληρλεπηήο. Αλάινγα κε ηε ζήκαλζε ηνπ αληρλεπηή, αθνινπζεί είηε έθζεζε ζε εηδηθφ 

θηικ επαίζζεην ζηε ξαδηελέξγεηα, είηε ε παξαηήξεζε ζην θαηάιιειν κηθξνζθφπην. Ζ 

πνζνηηθνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο αλάιπζεο 

ηεο εηθφλαο. 

 

 

8.4.2. Πξνεηνηκαζία αληηθεηκελνθόξωλ πιαθώλ  

Σν πιχζηκν ησλ αληηθεηκελνθφξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε φπσο θαη ζηελ πνζνηηθή 

απηνξαδηνγξαθία ππνδνρέσλ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε απνζηείξσζε ηνπο ζε 

θιίβαλν ζηνπο 200
o
C γηα ηνπιάρηζηνλ 4 ψξεο. 

 

8.4.3. Δπίζηξωζε αληηθεηκελνθόξωλ πιαθώλ κε δηάιπκα πνιύ-L-ιπζίλε 

 

Υξεζηκνπνηείηαη δηάιπκα πνιχ-L-ιπζίλεο 0,01% ζε απεζηαγκέλν λεξφ ην 

νπνίν έρεη ππνζηεί επεμεξγαζία κε diethylopyrocarbonate (DEPC, Sigma). Σν DEPC 

πξνζηαηεχεη απφ ηελ δξάζε ησλ RNAάζσλ. Οη ήδε απνζηεηξσκέλεο 

αληηθεηκελνθφξνη εκβαπηίδνληαη ζην αλσηέξσ δηάιπκα επίζηξσζεο, αθήλνληαη λα 

ζηεγλψζνπλ θαη δηαηεξνχληαη ζηνπο 4 
o
C γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ 

εβδνκάδσλ. 
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8.5. Πεηξακαηηθό κέξνο  

 

 

8.5.1. ήκαλζε νιηγνλνπθιενηηδηθώλ αληρλεπηώλ 

 

Ζ ξαδηελεξγφο ζήκαλζε ησλ νιηγνλνπθιενηηδηθψλ αληρλεπηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε 
35

S ρξεζηκνπνηψληαο ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα α-35S-dATP 

(Hartmann Analytic GmbH, Γεξκαλία) ζε αλαινγία pmoles νιηγνλνπθιενηηδίνπ / 

pmoles α-35S-dATP: 1/50. H αληίδξαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 37
ν
Cκε ηε βνήζεηα 

ηνπ ελδχκνπ ηειηθή ηξαλζθεξάζε (terminal transferase, TdT) (Roche), ην νπνίν 

πξνζζέηεη κηα νπξά απφ α- 
35

S-dATPs ζην 3‟ άθξν ηνπ κνλφθισλνπ 

νιηγνλνπθιενηηδίνπ πνπ έρεη επηιερζεί σο αληρλεπηήο. Αθνινπζεί ν θαζαξηζκφο ηνπ 

ζεκαζκέλνπ αληρλεπηή απφ ηα κε ελζσκαησκέλα ξαδηελεξγά λνπθιενηίδηα. Ζ 

δηαδηθαζία απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζηήιεο ρξσκαηνγξαθίαο (Bio- Spin 6, Bio- 

Rad). Σα κε ελζσκαησκέλα λνπθιενηίδηα θαηαθξαηνχληαη ζην πιηθφ πιήξσζεο ηεο 

ζηήιεο (πνιπαθξηιακίδην). Σέινο, κεηξάηαη ε ξαδηελέξγεηα ησλ δεηγκάησλ, νη 

θξνχζεηο ησλ νπνίσλ πξέπεη λα θπκαίλνληαη απφ 100.000-300.000 cpm/κl θαη 

απνζεθεχνληαη ζηνπο -20
ν
 C κέρξη ηελ εκέξα ηεο πβξηδνπνίεζεο παξνπζία DTT.  

 

 

8.5.2. Γηαιύκαηα γηα ηελ αληίδξαζε ζήκαλζεο  

 TNES (δηάιπκα ην νπνίν ηεξκαηίδεη ηελ αληίδξαζε ζήκαλζεο): Σα 500ml 

δηαιχκαηνο πεξηέρνπλ 14ml 5M NaCl, 10ml 1M Tris-HCl pH 7.5, 5ml 0.5 

EDTA (ζε 1Μ NaOH), 5ml 10% SDS θαη 466ml απνζηεηξσκέλν λεξφ-DEPC. 

Απνζηεηξψλεηαη θαη δηαηεξείηαη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. H νπζία απηή 

είλαη έλα ρειηθφ ζχκπινθν, ην νπνίν δεζκεχεη ηα ειεχζεξα δηζζελή θαηηφληα 

απφ ην δηάιπκα ηνπ πβξηδηζκνχ, ηα νπνία ζηαζεξνπνηνχλ ηα πβξίδηα DNA-

DNA. 

 1M Γηζεηνηξητηφιε (DTT): Γηαιχεηαη ε αλάινγε πνζφηεηα DTT (Sigma) ζε 

απνζηεηξσκέλν λεξφ. Μνηξάδεηαη ζε δφζεηο ηνπ ελφο ml θαη δηαηεξείηαη ζηνπο 

-20
0
C. 
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8.5.3. Οιηγνλνπθιενηηδηθνί αληρλεπηέο 

 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ νιηγνλνπθιενηίδηα κήθνπο 45-51 βάζεσλ, ζπκπιεξσκαηηθά 

κε ηκήκαηα ηεο αιιεινπρίαο ησλ δηαθφξσλ mRNA επίκπνο. Οη αιιεινπρίεο βάζεσλ 

ησλ νιηγνλνπθιενηηδηθψλ αληρλεπηψλ (Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, 

Ζξάθιεην, Διιάδα) ήηαλ νη αθφινπζεο:  

DAT: 5‟-ttg atg agg gtg gag ttg gtc agc tgc act ccg ttc tgc tc- 3‟, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

βάζεηο 106-146 ηεο DAT mRNA αιιεινπρίαο επίκπνο (Giros et al., 1991). 

D1 ππνδνρέαο ληνπακίλεο: : 5'-gga ctg ctg ccc tct cca agg ctg aga tgc gcc gga ttt gct 

tct ggg-3' θαη 5'-tgt cac agt tgt cat cct cgg tgt cct cca ggg agg taa aat tgc cat -3‟, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο βάζεηο 519-556 θαη 665-712 ηεο D1 mRNA αιιεινπρίαο επίκπνο, 

αληίζηνηρα (Sunahara et al., 1990; Zhou et al., 1990). ην δηάιπκα επψαζεο 

ρξεζηκνπνηήζεθε κίγκα ησλ παξαπάλσ νιηγνδενμηλνπθιενηηδηθψλ αληρλεπηψλ ζε 

αλαινγία 1:1.  

D2 ππνδνρέαο ληνπακίλεο: : 5‟ -att gaa ggg ccg gct cca gtt ctg cct ctc cag atc gtc atc 

gta cca- 3‟ θαη 5‟ -ccg cct gtt cac tgg gaa act ccc att aga ctt cat gat aac ggt gca- 3‟, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηηο βάζεηο 22-69 θαη 699-746 ηεο D2 mRNA αιιεινπρίαο επίκπνο, 

αληίζηνηρα (Bunzow et al., 1988). ην δηάιπκα επψαζεο ρξεζηκνπνηήζεθε κίγκα ησλ 

παξαπάλσ νιηγνδενμηλνπθιενηηδηθψλ αληρλεπηψλ ζε αλαινγία 1:1.  

D2S ππνδνρέαο ληνπακίλεο (κηθξνχ κήθνπο ηζνκνξθή, short isoform): 5‟ -ctc ggc 

ggg cag cat cct tga gtg gtg tct tca ggt- 3‟, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο βάζεηο 704-739 ηεο D2 

mRNA αιιεινπρίαο (Bunzow et al., 1988). 

Ζ εηδηθφηεηα ησλ αληρλεπηψλ πξνζδηνξίζηεθε κε ηε βάζε δεδνκέλσλ NCBI 

BLAST. Tα νιηγνλνπθιενηίδηα δηαιχζεθαλ ζε απνζηεηξσκέλν λεξφ-DEPC, ζε 

ζπγθέληξσζε 100 pmol/κl θαη απνζεθεχηεθαλ ζηνπο –20
0
C. 
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8.5.4. Υβξηδνπνίεζε 

 

Σελ εκέξα ηεο πβξηδνπνίεζεο νη ηνκέο αθαηξνχληαη απφ ηνπο -80
ν
C θαη 

αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ γηα ηνπιάρηζηνλ 1 ψξα ζε ζ.δ., θαηφπηλ κνληκνπνηνχληαη 

(φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ) θαη πβξηδνπνηνχληαη κε ηνλ εθάζηνηε 

νιηγνλνπθιενηηδηθφ αληρλεπηή.  

 

 

8.5.5. Μνληκνπνίεζε ηνκώλ  

 

Αξρηθά νη ηνκέο κνληκνπνηνχληαη κε δηάιπκα παξαθνξκαιδεχδεο (4%) ζε 1Υ 

PBS, γηα 5 ιεπηά ζε ζ.δ. θάησ απφ απαγσγφ θαη ππφ απζηεξέο ζπλζήθεο 

απνζηείξσζεο. Σν ζηάδην απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

κεζφδνπ θαζψο ε κνληκνπνηήζε ησλ ηνκψλ ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ηεο επαθήο ηνπ 

mRNA ηνπ ηζηνχ κε ηηο RΝάζεο. Αθνινπζεί μέπιπκα ησλ ηνκψλ ζε απνζηεηξσκέλν 

δνρείν ρξψζεο κε 1Υ PBS, γηα 1 ιεπηφ ζε ζ.δ. Σέινο, νη ηνκέο αθπδαηψλνληαη ζε 

αηζαλφιε απμαλφκελεο ζπγθέληξσζεο (70, 95 θαη 100%) γηα 5 ιεπηά ζε θάζε κηα απφ 

απηέο θαη ζε ζ.δ., αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ γηα λα ππνζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο πβξηδνπνίεζεο.  

 

8.5.6. Γηαιύκαηα κνληκνπνίεζεο  

 

 Γηάιπκα θσζθνξηθψλ (PBS) 10X: Πεξηέρεη 1.3Μ NaCl, 70mM Na2HPO4, 

30mM NaH2PO4⋅ 2H2O ζε απνζηεηξσκέλν λεξφ-DEPC. Φηιηξάξεηαη θαη 

απνζηεηξψλεηαη.   

 Γηάιπκα παξαθνξκαιδευδεο (PFΑ) 4%: ε 250ml 1XPBS (αξαίσζε απφ ην 

PBS 10X κε απνζηεηξσκέλν λεξφ-DEPC) δηαιχνληαη 10gr PFA (Sigma). 

  Γηαιχκαηα αηζαλφιεο 70% θαη 95%: Παξαζθεπάδνληαη κε αξαίσζε ηεο 

αηζαλφιεο 100% (Μerck) κε απνζηεηξσκέλν λεξφ-DEPC. 
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8.5.7. Πεηξακαηηθή πνξεία πβξηδνπνίεζεο 

 

Αξρηθά παξαζθεπάδεηαη ην δηάιπκα πβξηδνπνίεζεο (mix πβξηδηζκνχ) ζην 

νπνίν ζα δηαιπζεί ην ζεκαζκέλν νιηγνλνπθιενηίδην ζε αλαινγία 1:100 (ζηνλ ηειηθφ 

φγθν ην δηαιχκαηνο). ην ζεκείν απηφ απαηηείηαη πνιχ θαιή αλάδεπζε, θαζψο ην mix 

ηνπ πβξηδηζκνχ έρεη πςειφ ημψδεο θαη θαηά ηελ πξνζζήθε ηνπ ζεκαζκέλνπ 

νιηγνλνπθιενηηδίνπ απηφ ηείλεη λα επηπιέεη. Αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα ηνπ 

ζεκαζκέλνπ νιηγνλνπθιενηηδίνπ, πξνζηίζεηαη ίζνο φγθνο 1Μ DTT ζην δηάιπκα 

πβξηδηζκνχ. Σν αληηδξαζηήξην απηφ πξνζηίζεηαη γηα ηε κείσζε ηε κε εηδηθήο 

δέζκεπζεο ηνπ αληρλεπηή. Πην αλαιπηηθά, ην DTT αλήθεη ζηνπο νξγαληθνχο δηαιχηεο, 

νη νπνίνη κεηψλνπλ ηε ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ δεζκψλ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν δελ 

επλννχλ ηε κε εηδηθή δέζκεπζε ηνπ αληρλεπηή. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κε εηδηθήο 

δέζκεπζεο, κεξηθέο ηνκέο επσάδνληαη κε δηάιπκα πβξηδηζκνχ πνπ πεξηέρεη εθηφο απφ 

ηνλ ξαδηελεξγφ θαη κε ξαδηελεξγφ αληρλεπηή ζε 100 θνξέο κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε. 

Γεδνκέλνπ φηη ε εηδηθή δέζκεπζε ελφο αληρλεπηή ζηελ αιιεινπρία-ζηφρν 

παξνπζηάδεη θνξεζκφ, ζε αληίζεζε κε ηε κε εηδηθή, ν κε ζεκαζκέλνο αληρλεπηήο, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε πεξίζζεηα θαιχπηεη φιεο ηηο ζέζεηο εηδηθήο δέζκεπζεο κε 

απνηέιεζκα ην ζήκα πνπ παξάγεηαη λα νθείιεηαη κφλν ζηε κε εηδηθή δέζκεπζε ηνπ 

ζεκαζκέλνπ αληρλεπηή. ηε ζπλέρεηα ην δηάιπκα πβξηδνπνίεζεο ηνπνζεηείηαη ζε 

θάζε αληηθεηκελνθφξν θαη θαιχπηεηαη κε θηικ παξαθίλεο πνπ έρεη ην ίδην εκβαδφλ κε 

απηφ πνπ θαιχπηνπλ νη ηνκέο ζηελ αληηθεηκελνθφξν. Χζηφζν, δίλεηαη πξνζνρή γηα 

ηελ απνθπγή θπζαιίδσλ αέξα πνπ ελδερνκέλσο  λα εκπνδίζνπλ ηελ πβξηδνπνίεζε. 

Σέινο, νη αληηθεηκελνθφξεο πιάθεο ηνπνζεηνχληαη ζε θιεηζηφ δνρείν, ην νπνίν 

πεξηέρεη ραξηί εκπνηηζκέλν κε έλα εηδηθφ δηάιπκα (tissue wet) γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

πγξαζίαο θαη αθήλνληαη λα πβξηδνπνηεζνχλ ζε επσαζηηθφ ζάιακν ζηνπο 42
ν
 C απφ 

16- 18 ψξεο.   
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8.5.8. Γηαιύκαηα πβξηδνπνίεζεο 

 

 SSC 20X: Πεξηέρεη 3M NaCl, 0,3M θηηξηθφ λάηξην (Na-citrate), pH 7 ζε λεξφ-

DEPC. Aπνζηεηξψλεηαη θαη δηαηεξείηαη ζηνπο 4°C.  

 Γηάιπκα πβξηδηζκνχ: Πεξηέρεη 50% θνξκακίδην (Sigma) ζε SSC 4Υ 

(αξαηψλεηαη απφ ην 20Υ κε απνζηεηξσκέλν λεξφ-DEPC) θαη 10% Dextran 

sulfate (Sigma). Γηαηεξείηαη ζηνπο 4°C. Δπεηδή ην θνξκακίδην έρεη πςειφ 

ημψδεο, αθήλεηαη γηα αλάδεπζε φιε λχρηα, ηπιηγκέλν κε αινπκηλφραξην θαη 

ηελ επνκέλε κέξα πξνζηίζεηαη φζν λεξφ-DEPC ρξεηάδεηαη. Κξαηείηαη ζηνπο 

4
ν
C ηπιηγκέλν κε αινπκηλφραξην έσο 6 κήλεο. Σν θνξκακίδην (φπσο θαη ην 

DTT) σο νξγαληθφο δηαιχηεο απνηξέπεη ηε κε εηδηθή δέζκεπζε ηνπ αληρλεπηή 

κεηψλνληαο ηε ζεξκηθή ζηαζεξφηεηα ησλ δεζκψλ. Σν ζεηηθφ δεμηξάλην 

(Dextran sulfate) ελπδαηψλεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κεηψλνληαο έηζη ηελ 

πνζφηεηα ηνπ λεξνχ πνπ ελπδαηψλεη ηα λνπθιενηίδηα, κε απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ αληρλεπηή θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ ελίζρπζε 

ηνπ πβξηδηζκνχ. Σν ξπζκηζηηθφ δηάιπκα SSC κεηψλεη ηηο ειεθηξνζηαηηθέο 

αιιειεπηδξάζεηο (ιφγσ ησλ κνλνζζελψλ ηνπ θαηηνφλησλ) κεηαμχ ησλ δχν 

θιψλσλ θαη ζηαζεξνπνηεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν ην πβξίδην αληρλεπηήο- 

αιιεινπρία-ζηφρνο.  

 Γηάιπκα δηαηήξεζεο ηεο πγξαζίαο θαηά ηνλ πβξηδηζκφ (tissue wet): Ίδην κε ην 

δηάιπκα πβξηδηζκνχ ρσξίο ην Dextran sulfate. 

 

 

8.5.9. Έθπιπζε ηωλ ηνκώλ  

 

Με ην πέξαο ηεο πβξηδνπνίεζεο, αθαηξείηαη ην θηικ παξαθίλεο θαη νη 

αληηθεηκελνθφξνη εκβαπηίδνληαη ζε δηάιπκα SSC 1x ζε ζ.δ., εθπιχνληαη ζε δηάιπκα 

SSC 1x ζηνπο  60
ν
C 2x20 ιεπηά, έπεηηα ζε SSC 1x γηα 5 ιεπηά ζε ζ.δ. θαη 

κεηαθέξνληαη ζε δηάιπκα SSC 0,1x  γηα 3 ιεπηά, ζε ζ.δ. Σέινο, αθπδαηψλνληαη 

πεξλψληαο δηαδνρηθά απφ δηαιχκαηα αηζαλφιεο 75%, 95%, 100% γηα 5 ιεπηά, ζε 

ζ.δ., αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ θαη εθηίζεληαη ζε θηικ επαίζζεην ζε 
35

S Kodak 

BioMax MR. Ζ πεξίνδνο έθζεζεο κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηνλ αληρλεπηή θαη 

θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 4 εβδνκάδεο.  
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8.5.10. Γηαιύκαηα έθιππζεο  

 

 Γηαιχκαηα εθπιχζεσλ SSC 1X θαη SSC 0,1X: Αξαηψλεηαη αλάινγα ην SSC 

20X κε απνζηεηξσκέλν λεξφ.   

 Γηαιχκαηα αηζαλφιεο 70% θαη 95%: Αξαηψλεηαη ε αηζαλφιε 100% κε 

απνζηεηξσκέλν λεξφ. 

 

 

 

8.6. Παξαγσγή ηεο απηνξαδηνγξαθηθήο εηθόλαο ζηελ πνζνηηθή 

απηνξαδηνγξαθία θαη ηελ in situ πβξηδνπνίεζε 

 

Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έθζεζεο, ηα θηικ εκθαλίδνληαη ζε πγξφ 

εκθάληζεο (developer Kodak GBX), γηα 7 ιεπηά ζε ζ.δ. θαη εκβαπηίδνληαη ζε 

απηνληζκέλν λεξφ πξνθεηκέλνπ λα ηεξκαηίζεη ε αληίδξαζε εκθάληζεο. ηε ζπλέρεηα 

ηα θηικ ζηαζεξνπνηνχληαη ζε ζηεξεσηηθφ δηάιπκα (fixer Kodak GBX), γηα 14 ιεπηά 

ζε ζ.δ. Σέινο, ηα θηικ πιέλνληαη κε ηξερνχκελν λεξφ βξχζεο, γηα 20 ιεπηά, κε 

απεζηαγκέλν λεξφ γηα λα απνκαθξπλζνχλ ηα άιαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην λεξφ ηνπ 

δηθηχνπ θαη αθήλνληαη λα ζηεγλψζνπλ ζε ζ.δ.  

 

 

8.7. Πνζνηηθή αλάιπζε ηεο απηνξαδηνγξαθηθήο εηθόλαο ζηελ πνζνηηθή 

απηνξαδηνγξαθία θαη ηελ in situ πβξηδνπνίεζε 

 

Οη εηθφλεο ειήθζεζαλ κε εηδηθφ ζχζηεκα βηληενθάκεξαο θαη πεγήο ζηαζεξνχ 

θσηηζκνχ (Δηθφλα 8.1). Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ησλ απηνξαδηνγξαθεκάησλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο ην ινγηζκηθφ MCID Core (Imaging Research 

Inc, St Catharines, ON, Καλαδάο). Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ 

εθηέζεθαλ καδί κε ηηο αληηθεηκελνθφξεο θαη εηδηθά βηνκεραλνπνηεκέλα πξφηππα κε 

γλσζηέο δηαβαζκίζεηο ξαδηελέξγεηαο. Απηά ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία πξφηππεο 

θακπχιεο ζπζρέηηζεο ηεο νπηηθήο ππθλφηεηαο ηνπ θηικ κε ηε ξαδηελέξγεηα θάζε 

πξνηχπνπ. Οη δηαθνξεηηθέο δηαβαζκίζεηο ηνπ γθξίδνπ ζηηο δηάθνξεο εγθεθαιηθέο 
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πεξηνρέο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηελ έθζεζε ησλ ηνκψλ ζηα εηδηθά θηικ 

απηνξαδηνγξαθίαο κεηαηξάπεθαλ απηφκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

nCi/mgr ηζηνχ, σο κνλάδα πνζνηηθνπνίεζεο ησλ ππνδνρέσλ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 8.1: Σχζηεκα αλάιπζεο εηθφλαο απαξηηδφκελν απφ βηληενθάκεξα, πεγή ζηαζεξνχ 

θσηφο θαη ην ινγηζκηθφ MCID M7 (Τκήκα Ιαηξηθήο Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ).  

 

 

Οη αλαηνκηθέο δνκέο ησλ ππφ κειέηε πεξηνρψλ θαζνξίζηεθαλ κε βάζε ηνλ 

ζηεξενηαμηθφ άηιαληα ησλ (Paxinos and Watson, 2007). ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο 

πνζνηηθήο απηνξαδηνγξαθίαο θαη in situ πβξηδνπνίεζεο πνπ αθνξνχζαλ ηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ (Δηθφλα 8.2Α), ν δηαρσξηζκφο πεξηειάκβαλε ηνλ έζσ 

πξνκεησπηαίν θινηφ (MPC: medial prefrontal cortex) θαη ηνλ ξαρηαίν-έμσ πξφζζην 

θινηφ (DFC: dorsolateral frontal cortex) θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηελ εξγαζία 

ησλ (Florijn et al., 1997). Σν ξαβδσηφ ζψκα (Δηθφλα 8.2Β), δηαρσξίζηεθε ζε 

ηεηαξηεκφξηα (DL: ξαρηαίν-έμσ, DM: ξαρηαίν-έζσ, VL: θνηιηαθφ-έμσ, VM: 

θνηιηαθφ-έζσ,), αθνινπζψληαο ηελ θιίζε ζπγθέληξσζεο ησλ ζέζεσλ δέζκεπζεο. 

Δπίζεο, ν επηθιηλήο ππξήλαο (Δηθφλα 8.2Β) δηαρσξίζηεθε ζε θέιπθνο (NAc shell) θαη 

θνξκφ (NAc core).  
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A  

B                     Γ  

 

Δηθόλα 8.2: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ επηπέδνπ ησλ ζηεθαληαίσλ ηνκψλ ζην 

επίπεδν Α) ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ, Β) ηνπ ξαβδσηνχ/ επηθιηλή ππξήλα θαη Γ) ηεο 

SN/VTA. Απεηθνλίδεηαη, επίζεο, ν δηαρσξηζκφο ησλ πεξηνρψλ θαηά ηελ 

πνζνηηθνπνίεζε ησλ απηνξαδηνγξαθεκάησλ. Άηιαληαο εγθεθάινπ επίκπνο (Paxinos 

and Watson, 2007). 

 

 

8.8. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 19.0 θαη επηιέρζεθε ν θαηάιιεινο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε κνλφδξνκε αλάιπζε δηαζπνξάο (one-way 

ANOVA) πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξηζνχλ νη δηαθνξεηηθέο δφζεηο ηνπ WIN55,212-2 κε 

ηελ νκάδα- κάξηπξα (VEHICLE/Έθδνρν). ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ANOVA ην 

επέηξεπε αθνινχζεζαλ πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο (post-hoc tests) κε ηε κέζνδν 

Bonferroni. Ζ πηζαλφηεηα 5% (p<0,05) ζεσξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Σα 

ηζηνγξάκκαηα θαηαζθεπάζηεθαλ κε ην ινγηζκηθφ GraphPad Prism 4.0.  
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9. ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΝΣΟΠΑΜΗΝΔΡΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΔΠΗΜΤΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΟΞΔΗΑ ΚΑΗ  ΥΡΟΝΗΑ 

ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΑΓΧΝΗΣΖ ΣΟΤ CB1 

ΤΠΟΓΟΥΔΑ WIN55,212-2 ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟΥΖ 

 

 

9.1. Πεηξακαηόδσα  

 

9.1.1. Ομεία ρνξήγεζε 

 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξζεληθνί επίκπεο ηνπ ζηειέρνπο 

Sprague-Dawley (n=18) βάξνπο 400-450g. Σα πεηξακαηφδσα δηαηεξήζεθαλ ζην 

δσνηξνθείν  ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζε νκάδεο ησλ 2 κε 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζε λεξφ θαη ηξνθή, ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 21-

23ºC, θαη πγξαζίαο 40-50% θαη κε εκεξήζην θχθιν εκέξαο/λχθηαο 12 σξψλ.  Όια ηα 

πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ (86/609/E). Πξηλ ηελ 

έλαξμε ησλ πεηξακαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηα πεηξακαηφδσα ππνβιήζεθαλ ζε 

θαζεκεξηλή εμνηθείσζε κε ηνλ εξεπλεηή γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 10-15 εκεξψλ. Όιεο 

νη πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ε 

ηαιαηπσξία θαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πεηξακαηνδψσλ. Σα 

πεηξακαηφδσα (n= 18) ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο (n=6 αλά νκάδα) θαη δέρζεθαλ 

δπν ελέζεηο πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζνχλ φια ζην ίδην ζηξεο. ηα πεηξακαηφδσα ηεο 

νκάδαο κάξηπξα (ΔΚΓΟΥΟ/ VEHICLE) ρνξεγήζεθε κφλν ην έθδνρν ηνπ 

WIN55,212-2 (5% Cremophor EL θαη 5% DMSO ζε θπζηνινγηθφ νξφ) ζε δχν δφζεηο 

αλά 15 ιεπηά. ηελ νκάδα WIN 1mg/kg,  ρνξεγήζεθε ην έθδνρν θαη ην WIN55,212-2 

(1mg/kg) 15 ιεπηά κεηά. ηελ νκάδα AM+WIN είρε ρνξεγεζεί αξρηθά ν 

αληαγσληζηήο ηνπ CB1 ππνδνρέα, AM251 (0,5mg/kg) θαη κεηά ηελ παξέιεπζε 15 

ιεπηψλ ηνπο ρνξεγήζεθε ην WIN55,212-2 (1mg/kg). Σα πεηξακαηφδσα θαη ησλ ηξηψλ 

νκάδσλ ζπζηάζηεθαλ δχν ψξεο κεηά ηελ ηειεπηαία έλεζε, κε απνθεθαιηζκφ. 
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9.1.2. Χξόληα ρνξήγεζε θαη δηάζηεκα απνρήο 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξζεληθνί επίκπεο ηνπ ζηειέρνπο 

Sprague-Dawley (n=21) βάξνπο 250-300g. Σα πεηξακαηφδσα δηαηεξήζεθαλ ζην 

δσνηξνθείν ηνπ ηκήκαηνο Ηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, ζε νκάδεο ησλ 2 κε 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζε λεξφ θαη ηξνθή, ζε ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 21-

23ºC, θαη πγξαζίαο 40-50% θαη κε εκεξήζην θχθιν εκέξαο/λχθηαο 12 σξψλ.  Όια ηα 

πεηξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε βάζε ηηο νδεγίεο ηεο ΔΔ (86/609/EEC). Όιεο νη 

πεηξακαηηθέο δηαδηθαζίεο ζρεδηάζηεθαλ έηζη ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ ε 

ηαιαηπσξία θαη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ πεηξακαηνδψσλ. Σα 

πεηξακαηφδσα (n= 21) ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο. ηηο δπν πξψηεο νκάδεο (n=6 

αλά θαηεγνξία) ηα πεηξακαηφδσα δέρνληαλ θαζεκεξηλα κηα ελδνπεξηηνλατθή έλεζε 

ηνπ WIN55,212-2 (1 mg/kg) θαη ηνπ εθδφρνπ (5% Cremophor EL θαη 5% DMSO ζε 

θπζηνινγηθφ νξφ) ηνπ γηα 20 εκέξεο. Σα πεηξακαηφδσα ζπζηάζηεθαλ κε 

απνθεθαιηζκφ 2 ψξεο κεηά ηε ηειεπηαία έλεζε. ηηο δπν άιιεο θαηεγνξίεο, ηα 

πεηξακαηφδσα δέρνληαλ θαη απηά θαζεκεξηλα κηα ελδνπεξηηνλατθή έλεζε είηε ηνπ 

WIN55,212-2 (1 mg/kg) (n=5) είηε ηνπ εθδφρνπ ηνπ (n=4) γηα 20 εκέξεο. Σα 

πεηξακαηφδσα ησλ δπν απηψλ νκάδσλ ζπζηάζηεθαλ κε απνθεθαιηζκφ κεηά απφ 

δηάζηεκα κηαο εβδνκάδαο πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζεί ν αγσληζηήο απφ ην ζψκα 

ηνπο. πγθεληξσηηθά νη νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαίλνληαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα (Πίλαθαο 9.1).  

ΟΜΑΓΑ ΥΔΗΡΗΜΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΠΔΗΡΑΜΑΣΟΕΧΧΝ 

ΔΚΓΟΥΟ Έθδνρν γηα 20 εκέξεο 6 

WIN 1mg/kg WIN55,212-2 γηα 20 εκέξεο 6 

ΔΚΓΟΥΟ 

ΑΠΟΥΖ 

Έθδνρν γηα 20 εκέξεο θαη απνρή 7 

εκεξψλ 
 

5 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN55,212-2 γηα 20 εκέξεο θαη απνρή 

7 εκεξψλ 
 

4 
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Πίλαθαο 9.1:  Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πεηξακαηνδψσλ αλάινγα κε ηε ρνξεγεζείζα 

νπζία θαη ην δηάζηεκα απνρήο. 

9.2. Πνζνηηθή απηνξαδηνγξαθία ππνδνρέσλ θαη in situ πβξηδνπνίεζε 

 

Σα πεηξακαηηθά πξσηφθνιια ηεο πνζνηηθήο απηνξαδηνγξαθίαο ηνπ κεηαθνξέα 

DAT θαη ησλ ππνδνρέσλ ληνπακίλεο D1 θαη D2 πνπ κειεηήζεθαλ θαη ζηα δπν 

κνληέια ρνξεγήζεσλ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηηο ελφηεηεο 8.3.2 θαη 8.3.3, 

αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ηελ in situ πβξηδνπνίεζε, κειεηήζεθαλ φινη νη 

νιηγνλνπθιενηηδηθνί αληρλεπηέο γηα ηνπο ππνδνρείο θαη ην κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο 

πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ ελφηεηα 8.5.3. Δπηπιένλ απηψλ, κειεηήζεθαλ ε πδνμπιάζε 

ηεο ηπξνζίλεο (TH) θαη ν ππνδνρέαο CB1. Οη αιιεινπρίεο βάζεσλ ησλ 

νιηγνλνπθιενηηδηθψλ αληρλεπηψλ (Ηλζηηηνχην Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο, Ζξάθιεην, 

Διιάδα) πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ νη αθφινπζεο:  

TH: 5‟-cgt ggg cca ggg tgt gca gct cat cct gga ccc cct cca agg agc gct- 3‟, πνπ 

αληηζηνηρεί ζηηο βάζεηο 1441-1488 ηεο TH mRNA αιιεινπρίαο επίκπνο (Grima et al., 

1985) 

CB1 ππνδνρέαο ησλ θαλλαβηλνεηδώλ: 5΄-ggt gat ggt acg gaa ggt ggt gtc tgc aag gcc 

atc tag gat cga ctt-΄3, πνπ αληηζηνηρεί ζηηο βάζεηο 156-203 ηεο CB1 mRNA 

αιιεινπρίαο (Silverdale et al., 2001).  

 

 

9.3. Πνζνηηθή αλάιπζε ηεο απηνξαδηνγξαθηθήο εηθόλαο ζηελ πνζνηηθή 

απηνξαδηνγξαθία θαη ηελ in situ πβξηδνπνίεζε  

 

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε ηεο απηνξαδηνγξαθηθήο εηθφλαο ζηελ πνζνηηθή 

απηνξαδηνγξαθία θαη ηελ in situ πβξηδνπνίεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πεξηγξάθεηαη ζηελ ελφηεηα 8.6. Δπηπξφζζεηα, ζηα πεηξάκαηα in situ πβξηδνπνίεζεο 

γηα ηνλ CB1 ππνδνρέα, ην ξαβδσηφ δηαρσξίζηεθε κε βάζε ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ 

ππνδηαηξέζεηο ζε αηζζεηηθνθηλεηηθφ (sensorimotor) θαη ζε ζπλεηξκηθφ/ κεηαηρκηαθφ 

(associative/ limbic), ζχκθσλα κε ηνπο (Van Waes et al., 2012). 



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

Υιηθά θαη κέζνδνη 

 

 

117 

 

9.4. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο νμείαο ρνξήγεζεο  ρξεζηκνπνηήζεθε 

ην ζηαηηζηηθφ παθέην SPSS 19.0 θαη επηιέρζεθε ν θαηάιιεινο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλή θαηεχζπλζεο 

(one-way ANOVA) πξνθεηκέλνπ λα ειερζνχλ νη δηαθνξέο ησλ WIN55,212-2 θαη 

ΑΜ251 κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (ΔΚΓΟΥΟ/ VEHICLE). ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε 

ANOVA ην επέηξεπε αθνινχζεζαλ πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο (post-hoc tests) κε ηε 

κέζνδν Bonferroni.  

Γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο θαη ηνπ 

δηαζηήκαηνο απνρήο επηιέρζεθε ν θαηάιιεινο ζηαηηζηηθφο έιεγρνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηήζεθε ε αλάιπζε δηαζπνξάο δηπιήο θαηεχζπλζεο (Two-

Way ANOVA), κε ηελ ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ην δηάζηεκα απνρήο λα 

ζεσξνχληαη σο παξάγνληεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε ANOVA ην επέηξεπε 

αθνινχζεζαλ εθ ησλ πζηέξσλ ζπγθξίζεηο (post hoc test) κε ηε κέζνδν ηνπ 

Bonferroni. Καη ζηα δπν κνληέια ρνξεγήζεσλ ε πηζαλφηεηα 5% (p <0,05) ζεσξήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο θαηαζθεπάζηεθαλ ζην ινγηζκηθφ 

GraphPad Prism 4.0.  
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10. ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΝΔΤΡΟΓΗΑΒΗΒΑΖ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΔΠΗΜΤΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΓΟΔΧΝ ΣΟΤ 

ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΑΓΧΝΗΣΖ ΣΟΤ CB1 ΤΠΟΓΟΥΔΑ 

WIN55,212-2 

 

10.1. Δπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ δόζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζηνλ κεηαθνξέα 

ηεο ληνπακίλεο (DAT)  

 

 Σα επίπεδα δέζκεπζεο ηνπ DAT κεηξήζεθαλ ζηηο ππφ κειέηε πεξηνρέο κε ηε 

ρξήζε ηνπ ξαδηελεξγνχ ηρλεζέηε [
3
H]WIN35428. Όπσο πεξηγξάθεηαη θαη ζηνλ 

Πίλαθα 10.1, νη δηαθνξεηηθέο δφζεηο ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, 

WIN55,212-2, δελ επεξέαζαλ ηηο ζέζεηο δέζκεπζεο ηνπ DAT ζηνλ PFC θαη ην 

ξαβδσηφ ζψκα. ηνλ NAc, σζηφζν, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε 

ησλ ζέζεσλ δέζκεπζεο ηνπ κεηαθνξέα κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο δφζεο ηνπ 0,1mg/kg 

θαη ζηηο δπν κνίξεο ηεο πεξηνρήο (NAc θέιπθνο: F3,36=8,56, p=0,001 θαη NAc 

θνξκφο: F3,36=7,289, p<0,001, Πίλαθαο 10.1). ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε 

κείσζε πνπ παξαηεξήζεθε θαη ζην επίπεδν ηεο SN θαη ηνπ VTA. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε εηδηθή δέζκεπζε γηα ηνλ DAT ζηε SN κεηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

(F3,36=20,76, p<0,001) έσο θαη 25% θαη ζηηο ηξεηο δφζεηο ηνπ WIN55,212-2 (p<0,001 

ζε φιεο ηηο δφζεηο,  Πίλαθαο 10.1). Παξφκνηα, θαη ε έθθξαζε ηνπ mRNA ηνπ DAT 

ζηε SNpc κεηψζεθε  (F3,36=8,15, p<0,001, 10.1) ζε φιεο ηηο δφζεηο ηνπ 

θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή. Πην εηδηθά, ε δνθηκαζία ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ κε 

ηε κέζνδν Bonferroni, έδεημε  ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ εθδφρνπ (WIN 0,1mg/kg: p=0,042, 

WIN 0,3mg/kg: p=0,002 θαη WIN 1mg/kg: p<0,001). Όπσο πεξηγξάθεηαη ζηνπο 

Πίλαθεο 10.1 θαη 10.2, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή κείσζε ηφζν ζηηο ζέζεηο δέζκεπζεο 

ηνπ DAT φζν θαη ζηελ έθθξαζε ηνπ mRNA ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ VTA. Δηδηθφηεξα, 

ε εηδηθή δέζκεπζε ηνπ [
3
H]WIN35428 κεηψζεθε ζε φιεο ηηο ρνξεγνχκελεο δφζεηο 

απφ 15,5 έσο θαη 23% (WIN 0,1mg/kg: p=0,026, WIN 0,3mg/kg: p=0,049 θαη WIN 
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1mg/kg: p=0,001, βιέπε Πίλαθα 10.1). Οκνίσο, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο 

θαηεχζπλζεο (One-way ANOVA) έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθθξαζεο 

ηνπ κεηαθνξέα ζην VTA (F3,36=7,96, p<0,001) θαη ζηηο ηξεηο  δφζεηο ηνπ WIN55,212-

2 (WIN 0,1mg/kg: p=0,002, WIN 0,3mg/kg: p=0,001 θαη WIN 1mg/kg: p=0,032, 

Πίλαθαο 10.1). 
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Πίλαθαο 10.1: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνλ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο ([
3
Η]WIN35428) ζηνλ πξφζζην θινηφ, ην ξαβδσηφ ζψκα, ηνλ επηθιηλή ππξήλα, ηε κέιαηλα νπζία θαη ην 

θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν θαζψο θαη εηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ ηνπ DAT ζηε κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ηε ρξφληα ρνξήγεζε 

δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=9-10) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ πβξηδνπνίεζε. 

MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL (dorsolateral striatu)m: ξαρηαίν-έμσ  

ξαβδσηφ,DM ( dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum):θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc shell: 

Δγθεθαιηθή 

πεξηνρή 

Δηδηθή δέζκεπζε DAT   DAT mRNA   

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 0,1mg/kg     WIN0,3mg/kg WIN1mg/kg ΔΚΓΟΥΟ WIN 0,1mg/kg WIN0,3mg/kg WIN1mg/kg 

MPC 18,96±1,69    22,11±1,48 22,92±1,59         

18,80±1,73 
    

DFC 19,46±1,82      22,51±1,42 24,16±1,78      18,84±1,76     

DL 46,22±1,08 46,23±1,93 48,70±2,18      46,65±1,09     

DM 40,11±1,01 39,33±0,96 38,28±1,04      43,00±2,09     

VL 41,99±1,56 42,07±0,98 42,33±1,11      45,19±1,68     

VM 46,08±1,32 46,54±1,97 43,79±1,14      46,40±1,15     

NAc θέιπθνο 38,55±1,27 32,73±2,14*** 

↓15,1% 

36,51±1,42      40,43±0,96     

NAc θνξκφο 39,92±1,27 31,59±1,68*** 

↓20,9% 

35,63±1,34      38,74±1,18     

SNpc 98,48±3,33 73,49±1,69*** 

↓25,4% 

83,39±2,33*** 

↓15,3% 

      74,79±2,47*** 

↓24,05% 
0,42±0,008 

0,378±0,0122* 

↓10% 

0,361±0,010** 

↓14,05% 

0,353±0,011*** 

↓15,95% 

VTA 101,47±3,61 78,10±3,28* 

↓23,03% 

85,70±2,93* 

↓15,5% 

     83,85±5,75*** 

↓17,4% 
0,413±0,011 

0,332±0,006** 

↓19,6% 

0,331±0,010*** 

↓19,8% 

0,349±0,013* 

↓15,5% 
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θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 

 

Δηθόλα 10.1: Δηδηθή δέζκεπζε ηνπ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο DAT  Α) ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη Β) ζην ξαβδσηφ Γ) ηνλ επηθιηλή ππξήλα Γ) ηε κέιαηλα νπζία θαη Δ) ην θνηιηαθφ 

θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=10) ζε fmol/mg ηζηνχ. MPC 
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(medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL (dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM 

(dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ 

επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 

 

 

 

 

Δηθόλα 10.2: Αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο DAT  Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ θαη Β) ζην ξαβδσηφ/  επηθιηλή ππξήλα θαη Γ) ηε 

κέιαηλα νπζία/ θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. 

 

Α 
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Δηθόλα 10.3: Δηδηθφ ζήκα θαη αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνλ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο 

DAT Α) ζηε κέιαηλα νπζία θαη Β) ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε 

δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=10) ζε 

ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ 

πεδίν. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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10.2. Δπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ δόζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζηνπο 

ππνδνρείο ληνπακίλεο D1 (D1DR) 

 

Ζ εηδηθή δέζκεπζε γηα ηνπο D1DR πξνζδηνξίζηεθε κε ηνλ ξαδηελεξγφ ηρλεζέηε 

[
3
H]SCH23390 ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ, ηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ NAc. Σα 

επίπεδα δέζκεπζεο θαη έθθξαζεο ηνπ mRNA ησλ D1DR παξνπζηάδνληαη ζηνλ  

πίλαθα 10.2. Ζ δέζκεπζε ηνπ [
3
H]SCH23390 ζηνλ PFC ησλ επίκπσλ πνπ είραλ δερζεί 

ην WIN55,212-2, εκθάληζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ηνπο επίκπεο 

πνπ είραλ δερζεί ην έθδνρν. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ MPC, ε εηδηθή δέζκεπζε γηα 

ηνπο D1DR απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F3,36=11,28, p<0,001)  θαη ζηηο ηξεηο 

δφζεηο ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή (WIN 0,1mg/kg: p=0,002, WIN 0,3 θαη WIN 

1mg/kg: p<0.001). ηνλ DFC, δηαπηζηψζεθε, επίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ δέζκεπζεο (F3,36=5,57, p=0,003), κφλν ζηε κεζαία δφζε 

(WIN0,3mg/kg: p=0,015) θαη φρη ζηηο δπν αθξαίεο. Ζ έθθξαζε ηνπ mRNA ησλ D1DR 

δελ παξνπζίαζε θακία κεηαβνιή ζηνλ PFC κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2. Ζ 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο έδεημε φηη ε εηδηθή δέζκεπζε ηνπ [
3
H]-

SCH23390, απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (F3,34= 3,882, p=0,039, Πίλαθαο 10.2) 

ζηνλ θνξκφ ηνπ NAc θαη κφλν ζηνπο επίκπεο πνπ είραλ δερζεί ηε δφζε ηνπ 1mg/kg. 

Παξφκνηα, θαη ε έθθξαζε ηνπ mRNA ησλ D1DR απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά 

ζηε δφζε ηνπ 1mg/kg ζηνλ θνξκφ ηνπ NAc (F3,15=13,176, p=0,019, Πίλαθαο10.2). 

Δπίζεο, ε εηδηθή δέζκεπζε αιιά θαη ε έθθξαζε ηνπ mRNA ησλ αλσηέξσ ππνδνρέσλ 

δελ κεηαβιήζεθε κεηά ηε ρνξήγεζε ησλ δπν άιισλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζηελ 

πεξηνρή ηνπ θνξκνχ ηνπ NAc. Σέινο, δελ παξαηεξήζεθε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβνιή ζηα επίπεδα δέζκεπζεο θαη έθθξαζεο mRNA ησλ D1DR ζην ξαβδσηφ 

ζψκα θαη ην θέιπθνο ηνπ NAc κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ησλ ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ 

δφζεσλ ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή.  
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Πίλαθαο 10.2: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο D1 ([
3
Η]SCH23390)ζηνλ πξφζζην θινηφ, ην ξαβδσηφ ζψκα θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ ηε 

ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=9-10) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ πβξηδνπνίεζε. 

MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL (dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, 

DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ 

Δγθεθαιηθή  

πεξηνρή 

Δηδηθή δέζκεπζε D1DR  D1DR mRNA    

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 0,1mg/kg     WIN0,3mg/kg WIN1mg/kg ΔΚΓΟΥΟ WIN 0,1mg/kg WIN0,3mg/kg WIN1mg/kg 

MPC 
78,19±8,21 

104,89±2,81** 

↑34,15% 

113,04±1,82*** 

↑44,6% 

109,40±3,17*** 

↑39,91% 
0,21±0,0019 0,22±0,0069 0,216±0,0068 0,223±0,0063 

DFC 
76,12±2,83 76,77±1,01 

89,51±1,57* 

↑17,6% 
86,84±4,72 0,20±0,0003 0,21±0,0049 0,204±0,0094 0,21±0,0023 

DL 118,45±3,82 112,27±1,71 121,61±1,22 117,88±4,28 0,20±0,0014 0,202±0,0035 0,202±0,0042 0,208±0,0043 

DM 118,19±3,31 115,59±2,26 115,92±3,10 117,36±4,76 0,203±0,0031 0,201±0,0032 0,201±0,0037 0,208±0,0043 

VL 121,50±1,87 117,91±2,76 120,15±2,82 122,18±3,12 0,21±0,0025 0,209±0,0043 0,209±0,0054 0,209±0,0047 

VM 119,36±3,10 115,33±1,45 123,24±3,13 123,32±1,83 0,197±0,0039 0,197±0,0027 0,197±0,0032 0,201±0,0046 

NAc θέιπθνο 118,79±3,87 125,80±8,26 116,71±3,56 118,05±5,72 0,22±0,004 0,215±0,007 0,22±0,004 0,24±0,006 

NAc θνξκφο 
102,47±3,47 105,88±4,49 101,72±2,91 

116,24±2,15* 

↑13,44% 
0,18±0,0018 0,18±0,0031 0,172±0,002 

0,194±0,003** 

↑7,8% 
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επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 

 

                                                                                  

Δηθόλα 10.4: Δηδηθή δέζκεπζε θαη αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο ηνπ ππνδνρέα ηεο ληνπακίλεο D1DR  Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ Β) ζην ξαβδσηφ θαη Γ) ηνλ επηθιηλή 

ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=9-10) ζε 

fmol/mg ηζηνχ. MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL 

(dorsolateral striatum): ξαρηαίνέμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM  

(ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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Δηθόλα10.5: Δηδηθφ ζήκα θαη αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνλ ππνδνρέα ηεο ληνπακίλεο D1DR Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ Β) ζην ξαβδσηφ θαη Γ) 

ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=5) ζε 

ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο 

θινηφο, DL (dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ 

ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα. Ο * 

ππνδειψλνεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05). 
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10.3. Δπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ δόζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζηνπο ππνδνρείο 

ληνπακίλεο D2 (D2DR) 

 

Ο απηνξαδηνγξαθηθφο εληνπηζκφο ησλ D2DR  πξνζδηνξίζηεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ 

[
3
H]-Raclopride θαη παξαηίζεηαη ζηνλ Πίλαθα 10.3. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο 

θαηεχζπλζεο έδεημε φηη ε εηδηθή δέζκεπζε γηα ηνπο ελ ιφγσ ππνδνρείο απμήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ PFC. πγθεθξηκέλα,  ε επίδξαζε απηή 

παξαηεξήζεθε ηφζν ζηνλ MPC (F3,36=24,54, p<0,001) φζν θαη ζηνλ DFC (F3,36=33,01, 

p<0,001) θαη ζε φιεο ηηο δφζεηο ηνπ WIN55,212-2 (post hoc Bonferroni: p<0,001). 

Αληίζεηα, κεησκέλα επίπεδα δέζκεπζεο γηα ηνπο D2DR παξαηεξήζεθαλ κεηά ηελ αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο ζηα θνηιηαθά ηεηαξηεκφξηα ηνπ ξαβδσηνχ (DM: 

F3,35=4,56, p=0,008; VM: F3,35=4,64, p=0,008) ζηηο δφζεηο ηνπ 0,1 (DM: p=0,011 θαη VM: 

p=0,013) θαη 1 mg/kg (DM: p=0,030 θαη VM: p=0,019), φπσο παξαηεξήζεθε κεηά ηελ 

δνθηκαζία ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ κε ηε κέζνδν Bonferroni. Χζηφζν, φπσο θαίλεηαη 

θαη ζηνλ πίλαθα 10.3, θακία ζεκαληηθή κεηαβνιή δελ παξαηεξήζεθε ζηελ έθθξαζε ηνπ 

mRNA ησλ D2DR ζηηο πεξηνρέο ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ,  ηεο SN θαη ηνπ VTA.  
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Πίλαθαο 10.3: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο D2 ([
3
Η]Raclopride) ζηνλ πξφζζην θινηφ, ην ξαβδσηφ ζψκα, ηνλ επηθιηλή ππξήλα, ηε κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ 

θαιππηξηδηθφ πεδίνθαζψο θαη εηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ ησλ D2DR ζηνλ πξφζζην θινηφ, ηε κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ηε ρξφληα ρνξήγεζε 

δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. 

Δγθεθαιηθή  

πεξηνρή 

Δηδηθή δέζκεπζε D2DR   D2DR mRNA   

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 0,1mg/kg     WIN0,3mg/kg WIN1mg/kg ΔΚΓΟΥΟ WIN 0,1mg/kg WIN0,3mg/kg WIN1mg/kg 

MPC 29,84±0,49 

 

38,51±0,63*** 

↑29% 

40,75±0,88*** 

↑36,6% 

41,03±1,75*** 

↑37,5% 

0,198±0,005 0,197±0,002 0,20±0,003 0,195±0,001 

DFC 29,35±0,46 

 

39,44±0,78*** 

↑34,4% 

40,84±0,91*** 

↑39,1% 

40,42±1,41*** 

↑37,7% 

0,195±0,002 0,193±0,001 0,191±0,003 0,193±0,0004 

DL 221,31±5,89 207,98±7,35 214,27±8,47 204,46±6,88     

DM 

210,02±8,87 

175,06±7,29* 

↓16,65% 

191,20±4,75 

178,97±7,68* 

↓14,8% 

    

VL 221,08±2,87 191,01±7,40 191,72±5,34 205,10±6,84     

VM 

203,61±5,06 

170,47±5,87* 

↓16,3% 

182,95±5,44 

171,93±6,14* 

↓15,56% 

    

NAc θέιπθνο 54,95±1,87 53,21±2,95 62,00±2,43 58,07±2,88     

NAc θνξκφο 56,27±3,26 59,64±2,68 51,94±2,17 48,95±2,68     

SN 53,53±1,63 50,42±0,89 55,05±1,55 57,09±2,18 0,411±0,021 0,439±0,008 0,413±0,014 0,456±0,0052 

VTA 41,28±0,83 45,37±1,61 44,66±1,74 46,17±2,07 0,356±0,031 0,375±0,024 0,382±0,021 0,391±0,024 
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Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=9-10) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ 

πβξηδνπνίεζε. MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, dorsolateral striatum: 

ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, dorsomedial striatum: ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, ventrolateral striatum: θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, ventromedial striatum: θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc 

shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, SN: κέιαηλα νπζία, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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Δηθόλα 910.6: Δηδηθή δέζκεπζε ηνπ ππνδνρέα ηεο ληνπακίλεο D2DR  Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ θαη Β) ζην ξαβδσηφ Γ) ηνλ επηθιηλή ππξήλα Γ) ηε κέιαηλα νπζία 

θαη Δ) ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± 
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ηππηθφ ζθάικα (n=9-10) ζε fmol/mg ηζηνχ. MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ 

κεησπηαίνο θινηφο, DL (dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): 

θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο 

ππξήλα, SN: κέιαηλα νπζία, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ 

WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 10.7: Αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ ππνδνρέα ηεο ληνπακίλεο D2DR  Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ, Β) ζην ξαβδσηφ/ επηθιηλή ππξήλα θαη Γ) ηε κέιαηλα 

νπζία/  θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. 

 

Α 
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Δηθόλα 10.8: Δηδηθφ ζήκα θαη αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο  D2DR Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ, Β) ηε κέιαηλα νπζία 

θαη Γ) ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± 

ηππηθφ ζθάικα (n=9-10) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: 

ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, SΝ: κέιαηλα νπζία, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν 

MPC DFC
0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25
ΔΚΓΟΧΟ

WIN 0,1mg/kg

WIN 0,3mg/kg

WIN 1mg/kg

PFC

Δ
π

ίπ
εδ

α
 D

2
D

R
 m

R
N

A
 (

R
O

D
)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5
ΔΚΓΟΧΟ

WIN 0,1mg/kg

WIN 0,3mg/kg

WIN 1mg/kg

SN

Δ
π

ίπ
εδ

α
 D

2
D

R
 m

R
N

A
 (

R
O

D
)

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45
ΔΚΓΟΧΟ

WIN 0,1mg/kg

WIN 0,3mg/kg

WIN 1mg/kg

VTA

Δ
π

ίπ
εδ

α
 D

2
D

R
 m

R
N

A
 (

R
O

D
)

Α Β Γ



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

Απνηειέζκαηα 

 

 

135 

10.4. Δπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ δόζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζηνπο απηνϋπνδνρείο 

ληνπακίλεο D2 (D2S) 

 

Πέξαλ ηεο έθθξαζεο ηνπ mRNA ησλ D2DR, κειεηήζακε θαη ηελ έθθξαζε ηεο D2S 

ηζνκνξθήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνρέσλ. Ζ ηζνκνξθή απηή αληηζηνηρεί ζε έλα πξντφλ 

ελαιιαθηηθνχ καηίζκαηνο ησλ D2DR, ην νπνίν εκθαλίδεη έλα πξφηππν έθθξαζεο 

πξνζπλαπηηθά ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ηεο SNpc θαη VTA θαη αληηπξνζσπεχεη 

ηνπο ληνπακηλεξγηθνχο απηνυπνδνρείο (Khan et al., 1998). Σα πεηξάκαηα ηεο in situ 

πβξηδνπνίεζεο γηα ηελ έθθξαζε ηνπ mRNA ησλ D2S έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο ζηελ πεξηνρή ηεο SNpc (F3,36=62,74, p<0,001) θαη ηνπ VTA (F3,36=5,93, p=0,002) 

κεηά ηελ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο. Δηδηθφηεξα, ε δνθηκαζία πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ κε ηε κέζνδν Bonferroni, έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζε φιεο ηηο 

δφζεηο ηνπ WIN55,212-2 ζηελ SNpc (p<0,001 ζε φιεο ηηο δφζεηο) φπσο πεξηγξάθεηαη θαη 

ζηνλ Πίλαθα 10.4. Χζηφζν, ζην VTA παξαηεξήζεθαλ ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηηο δπν 

πςειφηεξεο δφζεηο (WIN 0,3mg/kg: p=0,008 θαη WIN 1mg/kg: p=0,003). 

 

Πίλαθαο 10.4: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδνπνίεζεο γηα ην mRNA ηνπ απηνυπνδνρέα D2 ζηε SNpc θαη ην 

VTA επίκπσλ χζηεξα απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=10) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). SNpc: 

ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα 

(*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 

 

Δγθεθαιηθή πεξηνρή ΔΚΓΟΥΟ WIN 0,1mg/kg WIN0,3mg/kg WIN1mg/kg 

SNpc 0,46±0,007 
0,359±0,005*** 

↓21,96% 

0,343±0,006*** 

↓25,43% 

0,353±0,009*** 

↓23,26% 

VTA 0,406±0,022 0,36±0,008 
0,344±0,005** 

↓15,27% 

0,338±0,005** 

↓16,75% 
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Δηθόλα 10.9: Δηδηθφ ζήκα θαη αληηπξνζσπεπηηθή εηθφλα in situ πβξηδνπνίεζεο γηα ην mRNA ηνπ 

απηνυπνδνρέα D2 ζηε Α) SNpc θαη Β) ην VTA επίκπσλ χζηεξα απφ ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ 

ηνπ WIN55,212-2. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=10) ζε ζρεηηθή νπηηθή 

ππθλφηεηα (ROD). SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Οη * 

ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001) 
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10.5. Δπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθώλ δόζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζηνπο ππνδνρείο 

GABAA ηνπ GABA 

 

Σα επίπεδα δέζκεπζεο γηα ηνπο GABAA ππνδνρείο, ζηνπο επίκπεο πνπ είραλ δερζεί ην 

WIN55,212-2 θαη ην έθδνρν, πξνζδηνξίζηεθαλ κε ην [
3
H]-SR95531 θαη παξαηίζεληαη ζηνλ 

Πίλαθα 10.5. ηνλ PFC (MPC) ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο έδεημε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε (F3,35=58,101, p<0,001) ησλ επηπέδσλ δέζκεπζεο ηνπ 

ππνδνρέα ζηηο δπν αθξαίεο δφζεηο (WIN 0,1 θαη 1mg/kg: p<0,001, post hoc Bonferroni), 

ελψ θακία ζεκαληηθή κεηαβνιή δελ παξαηεξήζεθε ζηνλ DFC κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε. Οη 

κεηξήζεηο πνπ ειήθζεζαλ απφ ην ξαβδσηφ έδεημαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζην 

ξαρηαίν-έμσ (F3,36= 9,95, p<0,001) θαη ην θνηιηαθφ-έμσ (F3,36= 19,42, p<0,001) 

ηεηαξηεκφξην ζε φιεο ηηο ππφ κειέηε δφζεηο. Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο 

εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ  [
3
H]-SR95531 παξαηεξήζεθε θαη ζην θνηιηαθφ-έμσ ηεηαξηεκφξην 

ηνπ ξαβδσηνχ ησλ επίκπσλ πνπ είραλ δερζεί ηε δφζε ησλ 0,3mg/kg (F3,36=5,43, p=0,003). 

Πην ζπγθεθξηκέλα,  ε δνθηκαζία ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ κε ηε κέζνδν Bonferroni 

έδεημε φηη ζηε ρακειφηεξε δφζε ηνπ WIN55,212-2 (0,1mg/kg), ηα παξαηεξνχκελα επίπεδα 

δέζκεπζεο ησλ GABAA ππνδνρέσλ κεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζην ξαρηαίν-έμσ  

(p=0,001)  θαη ην θνηιηαθφ-έμσ ηεηαξηεκφξην ηνπ ξαβδσηνχ (p<0,001). Μεησκέλε ήηαλ, 

επίζεο, ε εηδηθή δέζκεπζε ηνπ [
3
H]-SR95531 ζηηο πξναλαθεξζείζεο ππνδηαίξεζεηο ηνπ 

ξαβδσηνχ θαη ζηηο άιιεο δπν δφζεηο [WIN 0,3mg/kg: p<0,001, WIN 1mg/kg: DL (p=0,003) 

θαη DM (p<0,001)]. ην ξαρηαην-έζσ ξαβδσηφ, ηα επίπεδα δέζκεπζεο ησλ GABAA 

ππνδνρέσλ κεηψζεθαλ ζεκαληηθά ζηε δφζε ησλ 0,3mg/kg (p=0,005). Δπηπιένλ, 

δηαπηζηψζεθε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ζηε SN (F3,36=4,85, p=0,006) ησλ επίκπσλ 

πνπ είραλ δερζεί ηε δφζε ηνπ 1mg/kg (p=0,004). Κακία κεηαβνιή δελ παξαηεξήζεθε ζηνλ 

NAc, ηνλ ηππφθακπν θαη ην VTA.  
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Πίλαθαο 10.5: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο GABAA ηνπ GABA ([
3
Η]SR95538) ζηνλ 

πξφζζην θινηφ, ην ξαβδσηφ ζψκα, ηνλ επηθιηλή ππξήλα, ηνλ ηππφθακπν, ηε κέιαηλα νπζία θαη ην 

θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ηε ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ 

WIN55,212-2. 

Δγθεθαιηθή πεξηνρή ΔΚΓΟΥΟ 

WIN 0,1mg/kg WIN0,3mg/kg WIN1mg/kg 

MPC 235,85±2,20 

264,75±1,88*** 

↑12,2% 

236,29±2,57 

265,71±2,11*** 

↑12,6% 

DFC 268,22±1,64 270,11±1,95 266,70±2,03 262,97±2,28 

DL 82,81±2,08 

72,44±0,99*** 

↓12,5% 

71,41±1,68*** 

↓13,8% 

73,83±1,67** 

↓10,84% 

DM 90,81±1,84 

79,05±1,29*** 

↓12,9% 

78,73±1,23*** 

↓13,3% 

77,22±1,25*** 

↓14,96% 

VL 88,98±1,40 87,16±1,05 

80,14±0,96** 

↓9,9% 

83,25±2,75 

VM 100,21±1,59 97,21±2,89 95,29±1,62 103,26±1,07 

NAc θέιπθνο 111,90±2,49 111,15±1,89 109,23±2,5 121,13±2,44 

NAc θνξκφο 116,24±1,72 112,59±3,35 115,06±3,64 124,19±2,91 

CA1 111,55±7,04 108,12±5,75 130,20±2,01 101,42±6,99 

CA2 115,56±5,12 117,66±2,93 127,28±1,73 112,79±1,40 

CA3 119,82±7,06 116,57±3,47 124,72±1,74 114,03±5,48 

DG 130,39±6,46 125,13±4,85 147,73±2,33 120,36±3,66 

SN 84,13±1,26 77,22±3,13 80,05±3,32 
70,39±2,25** 

↓16,33% 

VTA 60,95±3,00 55,24±1,66 55,51±1,08 57,62±2,71 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=9-10) ζε fmol/mg ηζηνχ. MPC (medial prefrontal 

cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έζσ κεησπηαίνο θινηφο, 

DL (dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL 

(ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, SN: 

κέιαηλα νπζία, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν, DG: νδνλησηή έιηθα. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά 
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ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα 

(*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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Δηθόλα 10.10: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο GABAA ηνπ GABA ([
3
Η]SR95538) ζηνλ πξφζζην θινηφ, ην ξαβδσηφ ζψκα, ηνλ επηθιηλή ππξήλα, ηνλ ηππφθακπν, ηε 

κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ηε ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ 

ζθάικα (n=9-10) ζε fmol/mg ηζηνχ. MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL 

(dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial 

striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, SN: κέιαηλα νπζία, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν, DG: νδνλησηή έιηθα. Οη * ππνδειψλνπλ ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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Δηθόλα 10.11: Αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο εηδηθήο δέζκεπζεο γηα ηνπο GABAA ππνδνρείο Α)ζηνλ 

πξφζζην θινηφ, Β) ην ξαβδσηφ/ επηθιηλήο ππξήλαο θαη Γ) κέιαηλα νπζία/ θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν/ 

ηππφθακπνο 

Α 
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11. ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΝΔΤΡΟΓΗΑΒΗΒΑΖ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΔΠΗΜΤΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΟΞΔΗΑ ΚΑΗ ΥΡΟΝΗΑ 

ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΑΓΧΝΗΣΖ ΣΟΤ CB1 

ΤΠΟΓΟΥΔΑ WIN55,212-2 ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟΥΖ 

 

 

11.1. Δπίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο ζηνλ 

κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο (DAT)  

 

Ζ εηδηθή δέζκεπζε γηα ηνλ DAT πξνζδηνξίζηεθε κε ηνλ ξαδηελεξγφ ηρλεζέηε 

[
3
H]WIN35428 θαη πεξηγξάθεηαη ζηνπο πίλαθεο 11.1 θαη 11.2. Οη κεηξήζεηο ειήθζεζαλ απφ 

ηε SNpc θαζψο θαη απφ ην VTA. Γηα ηελ νμεία ρνξήγεζε, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο  κνλήο 

θαηεχζπλζεο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηα επίπεδα δέζκεπζεο ηνπ DAT ζηελ 

πεξηνρή ηεο SNpc (F2,14=13,11, p=0,001). Πην αλαιπηηθά, παξαηεξήζεθε κηθξή αιιά 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ [
3
H]WIN35428 ζηελ νκάδα πνπ 

είρε δερζεί άπαμ ησλ θαλλαβηλνεηδηθφ αγσληζηή WIN55,212-2  ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα 

πνπ είρε δερζεί ην έθδνρν (p=0,003) κεηά ηε δνθηκαζία ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ κε ηε 

κέζνδν Bonferroni. Δπίζεο, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε δηαπηζηψζεθε θαη θαηά ηε 

ζχγθξηζε ηεο νκάδαο πνπ είρε ρνξεγεζεί ην WIN55,212-2  κε απηή ζηελ νπνία είρε 

πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 (p=0,001).  Κακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

δηαθνξά δελ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ηεο νκάδαο πνπ είρε δερζεί ην έθδνρν θαη εθείλεο ζηελ 

νπνία πξνεγνπκέλσο είρε ρνξεγεζεί ν αληαγσληζηήο ΑΜ251 (p<0,05). Καηά ηε ρξφληα 

ρνξήγεζε, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο δπν παξάγνληεο (Two-Way ANOVA) ζηελ 

SNpc ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ WIN55,212-2 

(F3,17=81,057, p<0,001). Αληίζεηα, ε επίδξαζε ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F3,17=2,046, 

p=0,171) θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ δπν παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο, 

p=0,915) δελ θαίλεηαη λα επεξέαζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηνπο επίκπεο. Ζ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε κέζνδν t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ έδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ DAT κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2 (p<0,001). Μεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο, ηα επίπεδα δέζκεπζεο 

ηνπ κεηαθνξέα κεηψζεθαλ θαη απηά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (p<0,001) ζηε SNpc. ηελ 

πεξηνρή ηνπ VTA χζηεξα απφ ηελ άπαμ ρνξήγεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή παξαηεξήζεθαλ 
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κεηαβνιέο ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο γηα ηνλ DAT (F2,13=34,001, p<0,001) κεηά ηε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο. πγθεθξηκέλα, ε δνθηκαζία πνιιαπψλ ζπγθξίζεσλ (post-

hoc) έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ δέζκεπζεο ηεο νκάδαο ζηελ νπνία 

είρε ρνξεγεζεί ην  WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα-κάξηπξα (ΔΚΓΟΥΟ/ VEHICLE) 

αιιά θαη κε απηή ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε κε ηνλ ΑΜ251 (p<0,001 θαη ζηηο 

δπν πεξηπηψζεηο). Σέινο, παξαηεξνχκε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ DAT, πνπ πξνθαιείηαη 

κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ AM251 αληαγσληζηή.  

ηελ πεξίπησζε ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο δπν 

παξάγνληεο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή 

(F3,17=15,85,  p=0,001) θαζψο θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο απφ ηνλ θαλλαβηλνεηδηθφ 

αγσληζηή (F3,17=25,77,  p<0,001), ελψ δελ δηαπηζηψζεθε θακία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

δπν ππφ κειέηε παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο, p=0,516). Αθνινχζσο, 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ ζέζεσλ δέζκεπζεο ηνπ DAT κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 (F3,18=25,66, p<0,001) αιιά θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

δηαζηήκαηνο απνρήο (F3,18=27,50, p<0,001).   

Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ DAT ζηελ πεξηνρή ηεο SN/VTA, εμεηάζζεθε θαη ε 

έθθξαζε ηνπ mRNA ηνπ κεηαθνξέα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Πην αλαιπηηθά, ε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο, ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο απηνχ ζηελ 

πεξηνρή ηεο SNpc (F2,15=25,87, p<0,001). πγθεθξηκέλα, κε ηε δνθηκαζία ησλ πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ mRNA ηεο νκάδαο 

πνπ είρε ελεζεί κε WIΝ55,212-2 ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα- κάξηπξα αιιά θαη κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηνπ ΑΜ251 (p<0,001 θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο). Παξαηεξνχκε δε, φηη ηα επίπεδα 

έθθξαζεο ηνπ κεηαθνξέα παξακέλνπλ ζηα θπζηνινγηθά κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή, 

φπσο δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο εηδηθήο δέζκεπζήο ηνπ. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

σο πξνο δπν παξάγνληεο πνπ αθνινχζεζε ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο, έδεημε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο ηνπ WIN55,212-2 (F2,17=7,22, p=0,019) αιιά 

θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F2,17=5,33, p=0,023), σζηφζν δελ αληρλεχζεθε αιιειεπίδξαζε 

κεηαμχ ησλ δπν παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο, p=0,402). Ο πεξαηηέξσ έιεγρνο 

κε ηε κέζνδν ηνπ t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ 

επηπέδσλ έθθξαζεο ηνπ mRNA ηνπ DAT ζηελ πεξηνρή ηεο SNpc κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε 

ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή (F3,17=4,65, p<0,001) ελψ κεηά ην δηάζηεκα απνρήο ηα 

επίπεδα απμάλνληαλ (F3,17=7,81, p=0,013). Παξφκνηα, ζηελ πεξηνρή ηνπ VTA, 
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δηαπηζηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο έθθξαζεο ησλ κεηαγξάθσλ ηνπ DAT 

(F2,15=8,14, p<0,001) κεηά ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2. Ο πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθφο 

έιεγρνο πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ κε ηε κέζνδν Bonferroni έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε  ηνπο ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα πνπ είρε δερζεί ην έθδνρν αιιά θαη κε απηή ζηελ 

νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή (p<0,001 θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, βιέπε 

πίνακα 11.2). Καηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ αγσληζηή, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο δπν 

παξάγνληεο, έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 (F2,16=6,43, p=0,016) 

αιιά θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F2,16=8,95, p=0,035), σζηφζν δελ αληρλεχζεθε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δπν παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο, p>0,05). Δλ 

ζπλερεία, κε ηνλ έιεγρν t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε ηεο έθθξαζεο ηνπ mRNA ηνπ DAT (F2,17=5,58, p<0,001), ελψ κεηά ην δηάζηεκα 

απνρήο παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή αχμεζε (F3,16=8,58, p<0,001) ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- 

κάξηπξα. 

Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ηφζν ε νμεία φζν θαη ε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ 

θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή επηδξά θαηά παξφκνην ηξφπν ζηα επίπεδα εηδηθήο δέζκεπζεο 

αιιά θαη έθθξαζεο ηνπ mRNA ηνπ DAT ζηηο πεξηνρέο ηεο SNpc θαη ηνπ VTA.  ηελ 

πεξίπησζε ηεο νμείαο ρνξήγεζεο ηνπ WIN55,212-2 απηά θαίλεηαη λα δηαηεξνχληαη ζηα 

θπζηνινγηθά κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251. Γεδνκέλνπ φηη ν AM251 απνηειεί 

εηδηθφ αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα θαη ηεο δηαηήξεζεο πνπ πξναλαθέξακε, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη ε επίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 δηακεζνιαβείηαη απφ ηνλ θαλλαβηλνεηδηθφ 

ππνδνρέα. Χζηφζν, κεηά ην πέξαο ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο απφ ηνλ θαλλαβηλνεηδηθφ 

αγσληζηή ηα επίεπεδα ηνπο απμάλνληαη θαηά 18,8 θαη 9,4% γηα ηελ εηδηθή δέζκεπζε θαη ηα 

επίπεδα mRNA, αληίζηνηρα.  
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Πίλαθαο 11.1: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνλ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο DΑΤ ([
3
H]WIN35428) 

θαζψο θαη εηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ηνπ DAT ζηε κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ 

θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα 

δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ πβξηδνπνίεζε. SNpc: ζπκπαγήο κνίξα 

ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # (#p<0,05) ηηο 

αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ 

αληαγσληζηή ΑΜ251 

 

Δγθεθαιηθή 

 πεξηνρή 

 

Δηδηθή δέζκεπζε DAT  DAT mRNA  

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 1mg/kg AM251/ 

WIN 

1mg/kg 

ΔΚΓΟΥΟ WIN 1mg/kg AM251/ 

WIN 

1mg/kg 

SNpc 52,01±0,22 48,93±0,80*# 

↓5,9%  6,8% 

52,52±0,48 0,71±0,008 0,62±0,003*# 

↓12,7% 

0,71±0,015 

VTA 53,27±0,15 49,45±0,65*# 

↓7,2% 
53,16±0,05 0,63±0,005 0,55±0,007*# 

↓12,7% 
0,63±0,002 
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Πίλαθαο 11.2: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνλ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο DΑΤ ([
3
H]WIN35428) θαζψο θαη εηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ηνπ DAT ζηε 

κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα απνρήο απφ απηφ 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ 

πβξηδνπνίεζε. SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο 

 

 

Δγθεθαιηθή    

πεξηνρή 

Δηδηθή δέζκεπζε DAT   DAT mRNA   

 ΔΚΓΟΥΟ WIN  

1mg/kg 

ΔΚΓΟΥΟ/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

ΔΚΓΟΥΟ WIN 1mg/kg ΔΚΓΟΥΟ/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

SNpc 249,75±4,59 200,29±7,58* 

↓19,8% 

256,92±1,64 208,64±1,64# 

↓18,8% 

0,54±0,004 0,42±0,001* 

↓22,2% 

0,53±0,0006 0,58±0,002# 

↑9,4% 

VTA 255,17±4,59 214,71±7,58* 

↓15,8% 

254,02±1,64  290,23±2,87# 

↑12,5% 

0,42±0,001 0,32±0,0009* 

↓19% 

0,43±0,002 0,49±0,002# 

↑12,2% 
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Δηθόλα 11.1: Δηδηθή δέζκεπζε ηνπ κεηαθνξέα ληνπακίλεο DAT Α) ζηε κέιαηλα νπζία θαη Β) ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν θαζψο θαη mRNA ηνπ Γ) ζηε κέιαηλα νπζία θαη Γ) 

ζην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε fmol/mg 

ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ πβξηδνπνίεζε. SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηθφ 

πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-

2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 

0

10

20

30

40

50

60
ΔΚΓΟΧΟ

WIN 1

AM251+WIN 1

*#

SNpc

Δ
ιδ

ικ
ή

 δ
έζ

μ
εσ

ζ
η

 [
3
H

]W
IN

35
42

8 
(f

m
o

l/
m

g
 ι

ζ
ηο

ύ
)

0

10

20

30

40

50

60
ΔΚΓΟΧΟ

WIN 1

AM251+WIN 1

*#

VTA

Δ
ιδ

ικ
ή

 δ
έζ

μ
εσ

ζ
η

 [
3 H

]W
IN

35
42

8 
(f

m
o

l/
m

g
 ι

ζ
ηο

ύ
)

0.00

0.25

0.50

0.75
ΔΚΓΟΧΟ

WIN 1

AM251+WIN1

*#

SNpc

Δ
π

ίπ
εδ

α
 D

A
T

 m
R

N
A

 (
R

O
D

)

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7
ΔΚΓΟΧΟ

WIN 1

AM251+WIN 1

*#

VTA

Δ
π

ίπ
εδ

α
 D

A
T

 m
R

N
A

 (
R

O
D

)

Α Β

Γ Γ



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

Απνηειέζκαηα 

 

 

 

Δηθόλα 11.2: Δηδηθή δέζκεπζε ηνπ κεηαθνξέα ληνπακίλεο DAT Α) ζηε κέιαηλα νπζία θαη Β) ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν θαζψο θαη mRNA ηνπ Γ) ζηε κέιαηλα νπζία θαη Γ) 

ζην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα απνρήο απφ απηφ. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα 

(n=4-6) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ πβξηδνπνίεζε. SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: 

θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ 

WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο 
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11.2. Δπίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο ζηνπο 

ππνδνρείο ληνπακίλεο D1 (D1DR) 

 

Ζ εηδηθή δέζκεπζε γηα ηνπο D1DR πξνζδηνξίζηεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ ξαδηελεξγνχ 

ηρλεζέηε [
3
H]SCH23390, παξαηίζεηαη ζηνπο πίνακεσ 11.3 θαη 11.4 θαη απεηθνλίδεηαη ζηηο 

εικόνεσ 
 
11.3 θαη 11.4. Γηα ηελ νμεία ρνξεγεζε ηνπ αγσληζηή, νη κεηξήζεηο ειήθζεζαλ απφ 

ηνλ έζσ πξνκεησπηαίν θινηφ (MPC), ην ξαρηαίν-έμσ κεησπηαίν θινηφ (DFC), απφ ηα 

ηεηαξηεκφξηα ηνπ ξαβδσηνχ (ξαρηαίν-έμσ, ξαρηαίν-έζσ, θνηιηαθφ-έμσ θαη θνηιηαθφ-έζσ 

ξαβδσηφ) θαζψο θαη απφ ηηο δχν κνίξεο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα (θνξκφο θαη θέιπθνο). Όπσο 

θαίλεηαη ζηνλ πίνακα 11.3 θαη ηελ εικόνα 11.3, θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή δελ 

παξαηεξήζεθε κεηά ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή θαη αληαγσληζηή 

ζηηο πξναλαθεξζείζεο πεξηνρέο.   

Καηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο δπν 

παξάγνληεο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ WIN55,212-2 ζηα 

επίπεδα δέζκεπζεο γηα ηνπο D1DR ζηελ πεξηνρή ηνπ MPC (F3,14=4,25, p<0,001), αιιά φρη 

γηα ην δηάζηεκα απνρήο (F3,14=54,91, p=0,058). Δπίζεο, απφ ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε δελ 

πξνθχπηεη αιιειεπίδξαζε ησλ ππφ εμέηαζε παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο, 

p=0,468). πγθεθξηκέλα, γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπ αγσληζηή, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο γηα ηνπο D1DR ζηνλ MPC (F3,14=3,93, p=0,001), 

ε νπνία δηαηεξήζεθε θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F3,14=5,01, p<0,001). 

ηνλ DFC (Δηθφλα 11.4A), ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο δηπιήο θαηεχζπλζεοδελ ππέδεημε θακία 

ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ δπν παξαγφλησλ, αιιά νχηε θαη αιιειεπίδξαζε ηνπο. Δπίζεο, 

ζηελ πεξηνρή ηεο SN, νη δχν ππφ κειέηε παξάγνληεο επέδξαζαλ, μερσξηζηά, ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά (ρνξήγεζε: F3,14=20,12, p=0,001, δηάζηεκα απνρήο: F3,14=5,44, p=0,040) ζηελ 

εηδηθή δέζκεπζε γηα ηνπο D1DR, ρσξίο φκσο λα αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο (p=0,953). Ο 

πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθφο έιεγρνο κε ηε κέζνδν t-test αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ έδεημε κηα κηθξή 

αιιά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ δέζκεπζεο κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2 (F3,14=5,98, p=0,038) θαζψο θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο 

(F3,14=1,29, p=0,031). Σέινο, δελ δηαπηζηψζεθε θακία κεηαβνιή ηεο έθθξαζεο ηνπ mRNA 

ησλ D1DR ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα (πίλαθαο 11.4, Δηθφλα 11.4Γ θαη Γ).  
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Πίλαθαο 11.3: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο D1 ([
3
H]SCH23390)ζηνλ 

πξφζζην θινηφ, ην ξαβδσηφ θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 

θαη ηνπ ΑΜ251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε fmol/mg ηζηνχ. MPC (medial prefrontal 

cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, 

DL (dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, 

VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ 

ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα. Ο * 

ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα 

(*p<0,05) θαη ε # (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία είρε 

πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 

Δγθεθαιηθή 

 πεξηνρή 

 

Δηδηθή δέζκεπζε D1DR  

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 1mg/kg AM251/ 

WIN 1mg/kg 

MPC 10,61±0,39 9,09±0,22 8,40±1,14 

DFC 5,05±0,62 5,54±0,10 4,13±0,15 

DL 161,70±4,58 160,73±7,23 163,62±8,73 

DM 166,83±2,70 158,88±6,44 149,45±10,12 

VL 155,45±6,09 157,6±6,11 150,94±6,24 

VM 154,47±7,71 156,05±7,83 167,68±10,36 

NAc θέιπθνο 149,33±6,59 156,73±6,12 144,67±8,01 

NAc θνξκόο 144,09±6,60 147,33±6,37 153,47±10,28 
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Πίλαθαο 11.4: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο D1 ([
3
H]SCH23390) ζηνλ πξφζζην θινηφ θαη ηε κέιαηλα νπζία θαζψοθαη εηδηθφ ζήκα in situ 

πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ησλ D1 ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα απνρήο απφ 

απηφ  

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ 

πβξηδνπνίεζε. MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL (dorsolateral 

striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): 

θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, SN: κέιαηλα νπζία. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα κεηά 

απφ ην δηάζηεκα απνρήο 

Δγθεθαιηθή 

πεξηνρή 

Δηδηθή δέζκεπζε D1DR   D1DR mRNA   

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 

1mg/kg 

ΔΚΓΟΥΟ/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

ΔΚΓΟΥΟ WIN  

1mg/kg 

ΔΚΓΟΥΟ/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

MPC 46,49±0,95 52,77±0,50* 

↑13,5% 

48,66±0,51 53,79±0,47# 

↑10,5% 
    

DFC 48,02±0,36 56,89±1,25 47,90±0,20 58,87±0,82     

DL     0,26±0,005 0,26±0,003 0,26±0,004 0,26±0,005 

DM     0,26±0,003 0,27±0,004 0,26±0,004 0,25±0,01 

VL     0,25±0,003 0,27±0,002 0,25±0,008 0,26±0,005 

VM     0,25±0,004 0,26±0,005 0,25±0,004 0,25±0,007 

NAc θέιπθνο     0,26±0,003 0,27±0,003 0,26±0,003 0,26±0,003 

NAc θνξκφο     0,25±0,008 0,25±0,004 0,25±0,003 0,25±0,003 

SN 99,43±1,59 104,66±0,64* 

↑5,2% 

102,11±0,89 107,49±1,39# 

↑4,5% 
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Δηθόλα 11.3: Δηδηθή δέζκεπζε ηνπ ππνδνρέα ληνπακίλεο D1DR Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ, Β) ην ξαβδσηφ 

θαη Γ) ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251. Οη ηηκέο 

αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε fmol/mg ηζηνχ. MPC (medial prefrontal cortex): 

έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL 

(dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL 

(ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, 

NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα. Ο * ππνδειψλεη ηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε 

# (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε 

ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 
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Δηθόλα 11.4: Δηδηθή δέζκεπζε ηνπ ππνδνρέα ληνπακίλεο D1DR Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ θαη Β) ηε κέιαηλα νπζία θαζψο θαη mRNA ηνπ Γ) ζην ξαβδσηφ θαη Γ) 

ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα απνρήο απφ απηφ. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ 
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ζθάικα (n=4-6) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ πβξηδνπνίεζε. MPC (medial prefrontal 

cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL (dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, 

DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, 

NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα., SN: κέιαηλα νπζία. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο 

ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα κεηά απφ ην 

δηάζηεκα απνρήο 
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11.3. Δπίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο ζηνπο 

ππνδνρείο ληνπακίλεο D2 (D2DR) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ηνπο D2DR ζηνλ εγθέθαιν επίκπσλ κεηά απφ ηελ νμεία 

ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251, εμεηάζακε ηηο εηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο ηνπο 

ζηνλ πξφζζην θινηφ, ηε SN θαη ην VTA θαζψο θαη ηελ έθθξαζε ηεο D2L ηζνκνξθήο, ε 

νπνία αληηζηνηρεί ζηνλ κεηαζπλαπηηθφ ππνδνρέα (Khan et al., 1998), ζηε SN θαη ην VTA. 

Γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ν ξαδηελεξγφο ηρλεζέηεο [
3
H]Raclopride. Οη 

κεηξήζεηο ειήζθεζαλ απφ ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ (MPC θαη DFC), θαζψο 

θαη απφ ηε SN θαη VTA. ηα πεηξάκαηα απηά δελ δηαπηζηψζεθε θακία ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ δέζκεπζεο ησλ D2DR. Αληίζεηα, ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κεηαβνιή παξαηεξήζεθε ζηελ έθθξαζε ηνπ mRNA ηεο D2L ηζνκνξθήο ησλ ππνδνρέσλ  

ζηε SN (F2,15=4,81, p=0,024). πγθεθξηκέλα, ηα επίπεδα έθθξαζεο παξνπζίαζαλ κηθξή 

αιιά ζεκαληηθή αχμεζε (p=0,028) κεηά ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 ζπγθξηηηθά 

κε ηελ νκάδα- κάξηπξα. Χζηφζν, ε ζχγθξηζε ηεο νκάδαο πνπ είρε δερζεί ηνλ 

θαλλαβηλνεηδηθφ αγσληζηή κε απηή ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ ΑΜ251, δελ 

επέθεξε θακία ζεκαληηθή κεηαβνιή (p=0,123). Οκνίσο, ζηελ πεξηνρή ηνπ VTA ε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηεο ρνξήγεζεο 

ζηα επίπεδα έθθξαζεο (F2,15=35,95, p<0,001). Δηδηθφηεξα, ε δνθηκαζία πνιιαπιψλ 

ζπγθξίζεσλ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ mRNA ηεο D2L ηζνκνξθήο κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα πνπ ηεο είρε ρνξεγεζεί ην έθδνρν 

αιιά θαη κε απηήλ ζηελ νπνία πξνεγνπκέλσο είρε ελεζεί ν ΑΜ251 (p<0,001 θαη ζηη δπν 

πεξηπηψζεηο). Σφζν ζηα πεηξάκαηα πνζνηηθήο απηνξαδηνγξαθίαο φζν θαη ζε απηά ηεο in situ 

πβξηδνπνίεζεο, ηα επίπεδα ησλ D2DR θαίλεηαη λα δηαηεξνχληαη κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ 

αληαγσληζηή ΑΜ251, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ DAT, γεγνλφο ην νπνίν ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην φηη ν AM251 απνηειεί εηδηθφ αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, κπνξνχκε λα 

ππνζέζνπκε φηη ε επίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ  

CB1 ππνδνρέα.  

Σα επίπεδα ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο γηα ηνπο D2DR ([
3
H]Raclopride) θαζψο θαη ε 

έθθξαζε ηνπ mRNA ηνπο θαηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 παξαηίζεληαη ζηνλ 

Πίνακα 11.5 θαη απεηθνλίδνληαη ζηελ εηθφλα 11.5. Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο δπν 

παξάγνληεο ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ 

αγσληζηή ζηα επίπεδα δέζκεπζεο ησλ D2DR ζηνλ MPC (F3,17=7,86, p<0,001). Αληίζεηα, ε 
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απνρή απφ ην WIN55,212-2 δελ θαίλεηαη λα έρεη θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε (F3,17=28,96, 

p=0,743), αιιά νχηε θαη λα ππάξρεη ζεκαληηθή αιιειεπίδξαζε ησλ δπν παξαγφλησλ 

(ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο, p=0,147). Ζ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηε κέζνδν t-

test δπν αλεμάξηεησλ δεηγκάησλ, έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εηδηθήο 

δέζκεπζεο γηα ηνπο D2DR ηφζν θαηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 (F3,17=8,42, 

p<0,001) φζν θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F3,17=4,57, p=0,001). Δπίζεο, 

κεηαβνιέο ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ [
3
H]Raclopride δηαπηζηψζεθαλ θαη ζηνλ DFC. 

πγθεθξηκέλα, ηφζν ε ρνξήγεζε (F3,17=17,94, p<0,001), φζν θαη ην δηάζηεκα απνρήο απφ 

ην WIN55,212-2 (F3,17=6,67, p=0,019) δηαπηζηψζεθε φηη επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηε 

δέζκεπζε γηα ηνπο D2DR ζηε πξναλαθεξζείζα πεξηνρή. Χζηφζν, νη δύν ππφ κειέηε 

παξάγνληεο δελ θαίλεηαη λα αιιειεπηδξνχλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο, p=0,595). Πην 

αλαιπηηθά, ηα επίπεδα δέζκεπζεο ηνπ [
3
H]Raclopride ζηνλ DFC απμήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά θαη ζηηο δπν εμεηαδφκελεο ζπλζήθεο (WIN 1mg/kg: F3,17=2,91, p<0,001, WIN 

1mg/kg/ΑΠΟΥΖ: F3,17=1,26, p<0,001). Γηα ηελ πεξαηηέξσ κειέηε ηεο έθθξαζεο ησλ 

D2DR, εμεηάζακε ηα επίπεδα έθθξαζεο ηνπ mRNA ησλ ελ ιφγσ ππνδνρέσλ κε ηε κέζνδν 

ηεο in situ πβξηδνπνίεζεο. Γελ παξαηεξήζεθε θακία κεηαβνιή ζηα επίπεδα έθθξαζεο ησλ 

D2DR ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα.  ηελ πεξηνρή ηεο SN, ε αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο σο πξνο δπν παξάγνληεο ππέδεημε ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο  ηνπ 

WIN55,212-2 (F3,16=9,35, p<0,001) θαη φρη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (p=0,997). Χζηφζν, νη 

δπν παξάγνληεο θαίλεηαη λα αιιειεπηδξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (ρνξήγεζε x 

δηάζηεκα απνρήο, p=0,004). Αθνινχζσο, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ 

επηπέδσλ έθθξαζεο ησλ D2DR κφλν ζηελ νκάδα ησλ επίκπσλ πνπ είρε παξακείλεη γηα ην 

δηάζηεκα απνρήο απφ ην WIN55,212-2 (F3,16=3,74, p<0,001). ηελ πεξηνρή ηνπ VTA, ε 

επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ αγσληζηή θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή ζηελ έθθξαζε ησλ 

D2DR (F3,15=25,65, p<0,001), ην δηάζηεκα απνρήο δελ θαίλεηαη λα επηδξά (p=0,784), αιιά 

νχηε θαη ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δπν απηψλ παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα 

απνρήο, p=0,317). Ζ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ηνπ mRNA ησλ D2DR ηφζν θαηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 

(F3,15=5,98, p<0,001), φζν θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F3,15=4,87, 

p<0,001). 

 Με κηα πξψηε καηηά παξαηεξνχκε φηη νη δχν ρνξεγήζεηο θαίλεηαη λα επηδξνχλ 

δηαθνξεηηθά ζηνπο D2DR . πγθεθξηκέλα, ε νμεία ρνξήγεζε δελ επεξέαζε νχηε ηελ εηδηθή 

δέζκεπζε αιιά νχηε θαη ηα επίπεδα mRNA ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ππνδνρέσλ ζηηο ππφ κειέηε 
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πεξηνρέο. Χζηφζν, θαίλεηαη λα επεξεάδεηαη ην θχθισκα VTA-PFC κεηά ηε ρξφληα 

ρνξήγεζε κε ηηο παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο λα παξακέλνπλ θαη κεηά ηελ απνρή ησλ 

πεηξακαηνδψσλ απφ ηνλ θαλλαβηλνεηδηθφ αγσληζηή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2.5: Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο D2 ([
3
H]Raclopride)ζηνλ 

πξφζζην θινηφ, ηε κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν θαζψο θαη εηδηθφ ζήκα in situ 

πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ηεο D2L ηζνκνξθήο ζηε κέιαηλα νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν 

επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251 

 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα 

δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ πβξηδνπνίεζε. SN: κέιαηλα νπζία, 

VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηθφ πεδίν. D2L: D2long ηζνκνξθή 

Δγθεθαιηθή 

 πεξηνρή 

 

Δηδηθή δέζκεπζε D2DR  D2L mRNA  

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 

1mg/kg 

AM251/ 

WIN 

1mg/kg 

ΔΚΓΟΥΟ WIN 

1mg/kg 

AM251/ 

WIN 

1mg/kg 

MPC 24,65±0,81 20,85±0,98 24,04±1,52    

DFC 24,95±0,98 20,63±0,65 24,15±1,21    

SN 23,57±0,45 27,65±1,54 24,52±1,18 0,23±0,011 0,26±0,006 0,24±0,005 

VTA 20,05±0,40 22,09±1,20 20,78±0,68 0,18±0,0008 0,22±0,006 0,18±0,003 
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Πίλαθαο 11.6:  Δηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο ππνδνρείο ληνπακίλεο D2 ([
3
H]Raclopride) ζηνλ πξφζζην θινηφ θαη εηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ησλ D2 

ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα απνρήο απφ απηφ  

Δγθεθαιηθή 

πεξηνρή 

Δηδηθή δέζκεπζε D2DR   D2L mRNA   

 VEHICLE WIN 

1mg/kg 

VEHICLE/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

VEHICLE WIN 1mg/kg VEHICLE/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

MPC 44,09±0,52 52,64±1,01* 

↑19,4% 

45,05±0,22 51,10±0,98# 

↑13,4% 
    

DFC 44,55±0,48 52,57±0,78* 

↑18% 

45,82±0,39 54,52±0,58# 

↑18,9% 
    

DL     0,35±0,006 0,35±0,007 0,35±0,003 0,34±0,005 

DM     0,31±0,001 0,32±0,003 0,32±0,002 0,30±0,005 

VL     0,34±0,003 0,34±0,003 0,35±0,001 0,33±0,004 

VM     0,31±0,001 0,32±0,003 0,32±0,002 0,31±0,007 

NAc θέιπθνο     0,27±0,004 0,26±0,004 0,27±0,007 0,25±0,002 

NAc θνξκφο     0,26±0,004 0,26±0,003 0,25±0,004 0,26±0,003 

SN     0,23±0,011 0,24±0,008 0,23±0,012 0,27±0,006# 

↑17,4% 

VTA     0,20±0,001 0,24±0,004* 

↑20% 

0,20±0,0002 0,24±0,002# 

↑20% 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ 

πβξηδνπνίεζε. MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL (dorsolateral striatum): 

ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM (ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ 

ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα., SN: κέιαηλα νπζία. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ 

WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο 
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Δηθόλα 11.5: Δηδηθή δέζκεπζε ηνπ ππνδνρέα ληνπακίλεο D2DR Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ, Β) ηε κέιαηλα νπζία θαη Γ) ην θνηιηαθφ θαιππηξηδηθφ πεδίν θαη in situ 

πβξηδνπνίεζε ηεο D2L ηζνκνξθήο Γ) ζηε κέιαηλα νπζία θαη Δ) ην θνηιηαθφ θαιππηξηδηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ 

ΑΜ251. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε fmol/mg ηζηνχ. MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC 

(dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο), SN: κέιαηλα νπζία, VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ 

νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 
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Δηθόλα 11.6: Δηδηθή δέζκεπζε ηνπ ππνδνρέα ληνπακίλεο D2DR Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ θαζψο θαη 

mRNA ηνπ θαη Β) ζην ξαβδσηφ Γ) ηνλ επηθιηλή ππξήλα Γ) ηε κέιαηλα νπζία θαη Δ) ζην θνηιηαθφ 

θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα απνρήο απφ 

απηφ. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε fmol/mg ηζηνχ γηα ηα 

πεηξάκαηα δέζκεπζεο θαη ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD) γηα ηελ in situ πβξηδνπνίεζε. MPC 

(medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: ξαρηαίνο-

έμσ κεησπηαίνο θινηφο, DL (dorsolateral striatum): ξαρηαίν-έμσ ξαβδσηφ, DM (dorsomedial 

striatum): ξαρηαίν-έζσ ξαβδσηφ, VL (ventrolateral striatum): θνηιηαθφ-έμσ ξαβδσηφ, VM 

(ventromedial striatum): θνηιηαθφ-έζσ ξαβδσηφ, NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc 

core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα., SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTΑ: θνηιηαθφ 

θαιππηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε 

κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- 

κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο 
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11.4. Δπίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο ζηνπο 

απηνϋπνδνρείο ληνπακίλεο D2 (D2S) 

 

Γηα λα κειεηήζνπκε ηελ επίδξαζε ηεο νμείαο θαη ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο ηνπ 

WIN55,212-2 θαζψο θαη ηεο απνρήο απφ απηφ ζηνπο D2 απηνυπνδνρείο ηεο DA (D2S) ζηελ 

πεξηνρή ηεο SN θαη ηνπ VTA, εθηηκήζεθαλ ηα επίπεδα έθθξαζεο ηνπ mRNA ηνπο κε ηε 

κέζνδν ηεο in situ πβξηδνπνίεζεο ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο.  ηε SN, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

κνλήο θαηεχζπλζεο (One-Way ANOVA), ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ησλ 

επηπέδσλ έθθξαζεο ηνπ D2S mRNA ζηελ πεξηνρή ηεο SNpc κεηά ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2 (F2,15=29,66, p<0,001). Ο πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθφο έιεγρνο κε ηε κέζνδν ησλ 

πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ (Bonferroni) έδεημε φηη ηα επίπεδα ηνπο κεηψζεθαλ ζεκαληηθά 

(p<0,001) ζπγθξηηηθά ηφζν κε ηελ νκάδα ησλ επίκπσλ πνπ είρε δερζεί ην έθδνρν, φζν θαη  

κε απηή πνπ πξνεγνπκέλσο είρε δερζεί ηνλ αληαγσληζηή ΑΜ251.  Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο 

σο πξνο δπν παξάγνληεο ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο 

(F3,17=4,18, p<0,001) ζηελ έθθξαζε ηνπ απηνυπνδνρέα, θαζψο θαη αιιειεπίδξαζε ησλ δπν 

ππφ κειέηε παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο: p=0,007). Γηα ηελ πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε δνθηκαζία t-test αλεμάξηεησλ 

δεηγκάησλ, κε ηελ νπνία δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ ηφζν κεηά ηε 

ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 (F3,17=2,16, p<0,001) φζν θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

δηαζηήκαηνο απνρήο απφ ην θαλλαβηλνεηδέο (F3,17=6,38, p=0,002). Κακία επίδξαζε δελ 

δηαπηζηψζεθε γηα ηνλ παξάγνληα ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F3,17=15,26, p=0,957). ηελ 

πεξηνρή ηνπ VTA, φπσο θαη ζηελ SN, δηαπηζηψζεθαλ κεηαβνιέο ζηελ έθθξαζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ηζνκνξθήο (F2,15=39,49, p<0,001), νη νπνίεο εκθάληζαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή κείσζε κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή θαη θαηά ηηο δπν 

ζπγθξίζεηο (p<0,001). Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα επίπεδα έθθξαζεο ηεο D2S 

ηζνκνξθήο κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή δηαηεξήζεθαλ ζηα ίδηα κε απηά ηεο νκάδαο 

– κάξηπξα. Δπνκέλσο, θαη ιφγσ ηνπ φηη ν ΑΜ251 απνηειεί εθιεθηηθφ αληαγσληζηή ηνπ 

θαλλαβηλνεηδηθνχ ππνδνρέα, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε ε επίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ  CB1 ππνδνρέα.  

ηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε παξαηεξήζεθε επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ρξφληαο ρνξήγεζεο (F3,17=39,11, p<0,001) ζηελ έθθξαζε ηνπ απηνυπνδνρέα, θαζψο θαη 

αιιειεπίδξαζε ησλ δπν ππφ κειέηε παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο: p=0,027). 
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πγθεθξηκέλα, ν επηπιένλ ζηαηηζηηθφο έιεγρνο ππέδεημε κηθξή αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ησλ D2S απηνυπνδνρέσλ ηφζν κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε 

ηνπ WIN55,212-2 (F3,17=9,98, p<0,001) φζν θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο 

απφ ηνλ αγσληζηή (F3,17=3,47, p=0,045). Κακία επίδξαζε δελ παξαηεξήζεθε γηα ηνλ 

παξάγνληα ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F3,17=1,69, p=0,211). 
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Πίλαθαο 11.7: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ησλ D2S απηνυπνδνρέσλ  ζηε κέιαηλα 

νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ 

ΑΜ251 

 

 

 

 

 

 

Οη 

ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). SNpc: 

ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # 

(#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε 

ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο 11.8: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνπο D2S απηνυπνδνρείο ληνπακίλεο ζηε κέιαηλα 

νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα 

απνρήο απφ απηφ 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). 

SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη 

ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα 

απνρήο 

  

Δγθεθαιηθή 

 πεξηνρή 

 

D2S mRNA  

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 1mg/kg AM251/ 

WIN 1mg/kg 

SNpc 0,32±0,006 0,25±0,011*# 

↓21,8% ↓19,3% 

0,31±0,002 

VTA 0,21±0,003 0,17±0,006*# 

↓19,04% 

0,21±0,0006 

Δγθεθαιηθή  

πεξηνρή 

D2S mRNA 

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 1mg/kg ΔΚΓΟΥΟ/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

SNpc 0,47±0,004 0,38±0,002* 

↓19,1% 

0,46±0,007 0,39±0,001# 

↓15,2% 

VTA 0,36±0,0005 0,34±0,001* 

↓5,8% 

0,36±0,001 0,35±0,001# 

↓2,7% 



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

Απνηειέζκαηα 

 

 

164 

 

Δηθόλα 11.7: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ησλ D2S απηνυπνδνρέσλ  Α) ζηε ζπκπαγή 

κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο θαη Β) ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε ζρεηηθή 

νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηδηθφ 

πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 
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Δηθόλα 11.8: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνπο D2S απηνυπνδνρείο ληνπακίλεο A) ζηε κέιαηλα 

νπζία θαη B) ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη 

δηάζηεκα απνρήο απφ απηφ. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε ζρεηηθή 

νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ 

πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- 

κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο 
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11.5. Δπίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο ζηελ 

πδξνμπιάζε ηεο ηπξνζίλεο (ΣΖ) 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 11.9 θαη ηελ Δηθφλα 11.9 γηα ηελ νμεία ρνξήγεζε, ε 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο ππέδεημε φηη ηα επίπεδα έθθξαζεο ηνπ mRNA 

ηεο ΣΖ κεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηφζν ζηε SNpc  (F2,15=17,16, p<0,001) φζν θαη 

ζην VTA (F2,15=30,85, p<0,001) κεηά ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2. 

πγθεθξηκέλα, νη πνιιαπιέο ζπγθξίζεηο κε ηε κέζνδν Bonferroni έδεημαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ηεο νκάδαο πνπ είρε δερζεί ηνλ αγσληζηή θαη ηεο νκάδαο πνπ είρε 

ρνξεγεζεί ην έθδνρν αιιά θαη απηήο ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί  ν αληαγσληζηήο ΑΜ251 

(p<0,001). Σέινο, θαη ζε απηή ηε πεξίπησζε παξαηεξήζεθε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ 

έθθξαζεο ησλ κεηαγξάθσλ ηεο ΣΖ θαη ζηηο δπν κειεηεζείζεο πεξηνρέο. Σν γεγνλφο απηφ, 

φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ, καο νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη ε επίδξαζε ηνπ 

WIN55,212-2 πηζαλφλ λα δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ CB1 ππνδνρέα.  

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11.10 θαη  ηελ Δηθφλα 11.10,  ε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2 θαζψο θαη ην δηάζηεκα απνρήο επέθεξαλ κεηαβνιέο ζηα επίπεδα έθθξαζεο 

ηνπ mRNA ηεο TH ζηηο πεξηνρέο ηεο SNpc θαη ηνπ VTA. Πην αλαιπηηθά, ζηελ SNpc, ε 

αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο δπν παξάγνληεο ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε 

ηφζν ηεο ρνξήγεζεο ηνπ θαλλαβηλνεηδνχο (F3,16=2,19, p<0,001), φζν θαη ηνπ δηαζηήκαηνο 

απνρήο απφ απηφ (F3,16=6,73, p=0,020). Χζηφζν, νη δπν απηνί παξάγνληεο, δελ θαίλεηαη λα 

αιιειεπηδξνχλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο: p=0,437). ηε ζπλέρεηα, ν ζηαηηζηηθφο 

έιεγρνο ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ηνπο κεηά απφ ηε 

ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 (p<0,001), ελψ κεηά ην δηάζηεκα απνρήο απφ απηφ 

απμήζεθαλ ζεκαληηθά (p<0,001). ηελ πεξηνρή ηνπ VTA, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο δηπιήο 

θαηεχζπλζεο (Two-Way ANOVA), έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο 

ηνπ αγσληζηή (F3,17=11,78, p=0,003), αιιά θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (F3,17=12,03, 

p=0,003) ζηα επίπεδα έθθξαζεο ηεο ΣΖ. Δπηπιένλ, ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε έδεημε φηη νη δπν 

ππφ κειέηε παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα επεξεάζνπλ ηελ έθθξαζε ησλ 

κεηαγξάθσλ ηεο ΣΖ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο: p<0,001). Με ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε 

απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε κέζνδν t-test αλεμάξηεησλ πιεζπζκψλ, παξαηεξήζακε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηεο ΣΖ κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε 
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ηνπ WIN55,212-2 (F3,17=3,99, p<0,001), αιιά θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ηνπο 

κεηά ην δηάζηεκα απνρήο (F3,17=11,63, p=0,141).  
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Πίλαθαο 11.9: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ηεο ΤΗ  ζηε κέιαηλα νπζία θαη 

ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ 

ΑΜ251 

 

 

 

 

 

 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). 

SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη 

ε # (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί 

ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 

 

 

Πίλαθαο 11.10: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηελ πδξνμπιάζε ηεο ηπξνζίλεο (ΤΗ) ζηε κέιαηλα 

νπζία θαη ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα 

απνρήο απφ απηφ 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). 

SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη 

ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα 

απνρήο 

Δγθεθαιηθή 

 πεξηνρή 

 

ΣΖ mRNA  

 

ΔΚΓΟΥΟ 

WIN 1mg/kg AM251/ 

WIN 1mg/kg 

SNpc 0,64±0,006 0,51±0,005*# 

↓20,3% ↓19,04% 

0,63±0,006 

VTA 0,62±0,002 0,52±0,004*# 

↓16,12% 

0,62±0,003 

Δγθεθαιηθή 

πεξηνρή 

ΣΖ mRNA 

 

ΔΚΓΟΥΟ 

WIN 

1mg/kg 

ΔΚΓΟΥΟ/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

SNpc 0,51±0,004 0,47±0,002* 

↓7,8% 

0,52±0,004 0,64±0,004# 

↑23,1% 

VTA 0,33±0,011 0,27±0,001* 

↓18,2% 

0,31±0,005 0,33±0,005 
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Δηθόλα 11.9: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ην mRNA ηεο ΤΗ  Α) ζηε ζπκπαγή κνίξα ηεο 

κέιαηλαο νπζίαο θαη Β) ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε ζρεηηθή 

νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιπηξηθφ 

πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 
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Δηθόλα 11.10: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηελ πδξνμπιάζε ηεο ηπξνζίλεο (ΤΗ) A) ζηε κέιαηλα 

νπζία θαη B) ζην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη 

δηάζηεκα απνρήο απφ απηφ. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε ζρεηηθή 

νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). SNpc: ζπκπαγήο κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο, VTA: θνηιηαθφ θαιππηξηθφ 

πεδίν. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- 

κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο 
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11.6. Δπίδξαζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο ζηνλ CB1 

ππνδνρέα ησλ θαλλαβηλνεηδώλ  

 

Ζ κειέηε ηεο έθθξαζεο ηνπ CB1 ππνδνρέα χζηεξα απφ ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2 πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν ηεο in situ πβξηδνπνίεζεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ 

πξφζζηνπ θινηνχ, ηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα (Πίλαθαο 11.11 θαη Δηθφλα 

11.11). Ζ αλάιπζε δηαθχκαλζεο κνλήο θαηεχζπλζεο έδεημε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο θαη 

ζπγθεθξηκέλα, αχμεζε ησλ επηπέδσλ mRNA ηνπ CB1 ππνδνρέα ζηνλ έζσ πξνκεησπηαίν 

θινηφ (F2,14=4,11, p=0,039) ησλ επίκπσλ πνπ είραλ δερζεί άπαμ ην WIN55,212-2 

ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα πνπ είρε ιάβεη ην έθδνρν (p=0,038). ηνπο επίκπεο πνπ είρε ελεζεί 

θαη ν αληαγσληζηήο ΑΜ251, δελ παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά ζηα επίπεδα έθθξαζεο ησλ 

κεηαγξάθσλ ηνπ CB1 ππνδνρέα. ηνλ έζσ πξνκεησπηαίν θινηφ, δελ παξαηεξήζεθε θακία 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή (F2,12=8,18, p=0,464). Σν ξαβδσηφ δηαρσξίζηεθε κε βάζε 

ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπ ππνδηαηξέζεηο ζε αηζζεηηθνθηλεηηθφ (sensorimotor) θαη ζε ζπλεηξκηθφ/ 

κεηαηρκηαθφ (associative/ limbic), θαζψο θαη ζε πξφζζην (rostral) θαη κέζν (middle), 

ζχκθσλα κε ηνπο (Van Waes et al., 2012). Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ππέδεημε ζεκαληηθή κεηαβνιή κφλν ζην πξφζζην ζπλεηξκηθφ/ κεηαηρκηαθφ (Rostral 

associative/ limbic) ξαβδσηφ (F2,15=5,58, p<0,001). Δηδηθφηεξα, ε κεηαβνιή απηή ήηαλ 

κείσζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηνπ mRNA ηνπ CB1 ππνδνρέα ζηελ νκάδα ησλ επίκπσλ 

πνπ είραλ ελεζεί κε ηνλ αγσληζηή WIN55,212-2 ζπγθξηηηθά κε ηελ νκάδα πνπ είρε δερζεί ην 

έθδνρν αιιά θαη απηή ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 

(p<0,001). Όηαλ νη κεηξήζεηο ηνπ εηδηθνχ ζήκαηνο ηεο in situ πβξηδνπνίεζεο ειήθζεζαλ 

απφ νιφθιεξν ην ξαβδσηφ, ε κείσζε απηή παξέκεηλε (F2,14=4,77, p=0,026) κφλν φκσο ζηελ 

πεξίπησζε ζχγθξηζεο ηνπ WIN55,212-2 κε ηελ νκάδα πνπ είρε δερζεί ην έθδνρν (p=0,032). 

Δπίζεο, θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηνπ mRNA ηνπ 

CB1 ππνδνρέσλ δελ παξαηεξήζεθε ζηνλ επηθιηλή ππξήλα. Σέινο, ηα επίπεδα έθθξαζεο ησλ 

κεηαγξάθσλ κεηά απφ ηε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή AM251 θαίλεηαη λα παξακέλνπλ ζηα 

ίδηα κε ηα αληίζηνηρα ηεο νκάδαο-κάξηπξα, θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ν AM251 απνηειεί 

CB1 εθιεθηηθφ αληαγσληζηή, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη ε επίδξαζε ηνπ WIN 55,212-2 

δηακεζνιαβείηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ππνδνρέα. 

Γηα ηελ κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο ηνπ WIN55,212-2 αιιά θαη ηεο 

απνρήο απφ απηφ, ζηνπο CB1 ππνδνρείο εμεηάζακε ηα επίπεδα έθθξαζεο ηνπ mRNA ηνπο 
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ζην ξαβδσηφ θαη ηνλ NAc κε ηε κέζνδν ηεο in situ πβξηδνπνίεζεο. Σα επίπεδα έθθξαζεο 

ηνπ κεηαγξάθνπ ησλ CB1 ππνδνρέσλ παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθα 11.12 θαη απεηθνλίδνληαη 

ζηελ Δηθφλα 11.12. ην πξφζζην αηζζεηηθνθηλεηηθφ ξαβδσηφ, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο 

πξνο δπν παξάγνληεο ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ 

ζπλζεηηθνχ αγσληζηή (F3,15=4,76, p<0,001). Ο παξάγνληαο ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο δελ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ έθθξαζε ηνπ mRNA ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζηε ζπγθεξηκέλε 

πεξηνρή (F3,15=3,58, p=0,078) θαη επηπιένλ, νη δπν παξάγνληεο δελ αιιειεπηδξνχλ 

(ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο: p=0,903). Με ηελ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε σο πξνο 

ηνλ παξάγνληα ηεο ρνξήγεζεο, δηαπηζηψζακε ζεκαληηθή κείσζε ηεο έθθξαζεο ησλ CB1 

ππνδνρέσλ ηφζν θαηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 (p=0,002) φζν θαη κεηά ηελ 

πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο (p=0,001). Παξφκνηα απνηειέζκαηα παξαηεξήζακε θαη 

ζην κέζν αηζζεηηθνθηλεηηθφ ξαβδσηφ, φπνπ ν παξάγνληαο ηεο ρνξήγεζεο ηνπ αγσληζηή 

επηδξά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζηελ έθθξαζε ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ ππνδνρέα (F3,15=12,81, 

p=0,003). Κακία επίδξαζε δελ δηαπηζηψζεθε γηα ηνλ παξάγνληα ηεο απνρήο (F3,15=8,35, 

p=0,375) αιιά νχηε θαη αιιειεπίδξαζε ησλ δπν παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα 

απνρήο: p=0,437). Αθνινχζσο, κε ηνλ έιεγρν t-test αλεμάξηεησλ πιεζπζκψλ 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ mRNA ησλ CB1 ππνδνρέσλ 

ηφζν κεηά απφ ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 (p=0,044), φζν θαη κεηά ηελ πάξνδν 

ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο απηφ (p=0,001). ην πξφζζην ζπλεηξκηθφ/ κεηαηρκηαθφ ξαβδσηφ 

δηαπηζηψζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ θαλλαβηλνεηδνχο 

(F3,15=23,58, p<0,001) θαζψο θαη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο απφ απηφ (F3,15=9,98, p=0,006). 

Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δπν απηψλ παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x 

δηάζηεκα απνρήο: p=0,014). Ζ πεξαηηέξσ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έδεημε 

ζεκαληηθή κεηψζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, 

ηφζν κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 φζν θαη κεηά ην δηάζηεκα απνρήο ηνπ (p<0,001 

θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο). Πξνο ηελ ίδηα θαηεχζπλζε θπκάλζεθαλ θαη ηα επξήκαηα ζην 

κέζν ζπλεηξκηθφ/ κεηαηρκηαθφ ξαβδσηφ, φπνπ παξαηεξήζακε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

επίδξαζε θαη ησλ δπν εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ (ρνξήγεζε: F3,15=19,32, p<0,001, 

δηάζηεκα απνρήο: F3,15=2,15, p=0,014) θαζψο θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο (ρνξήγεζε x 

δηάζηεκα απνρήο: p=0,001). ηε ζπλέρεηα, ν έιεγρνο t-test ππέδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηνπ mRNA κεηά ηε ρνξήγεζε αιιά θαη ηελ απνρή απφ ηνλ 

ζπλζεηηθφ αγσληζηή (p<0,001 θαη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο). Όηαλ φκσο νη κεηξήζεηο ηεο 

ζρεηηθήο νπηηθήο ππθλφηεηαο ειήθζεζαλ απφ ην νιηθφ ξαβδσηφ (θαη φρη απφ ηηο 
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ιεηηνπξγηθέο ηνπ ππνδηαηξέζεηο) δηαπηζηψζεθε πάιη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

ρνξήγεζεο ηνπ WIN55,212-2 (F3,15=4,41, p=0,039) αιιά φρη ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο 

(F3,15=2,43, p=0,624). Δπίζεο, δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ 

παξαγφλησλ (ρνξήγεζε x δηάζηεκα απνρήο: p=0,068). Έπεηηα, ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κείσζε ησλ επηπέδσλ έθθξαζεο ηνπ mRNA 

ησλ CB1 ππνδνρέσλ κφλν κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 (p=0,002) θαη φρη 

ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο απφ απηφ (p=0,883). Σέινο, ε αλάιπζε δηαθχκαλζεο σο πξνο δπν 

παξάγνληεο ζηελ πεξηνρή ηνπ NAc δελ ππέδεημε θακία ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ 

δπν εμεηαδφκελσλ παξαγφλησλ, αιιά νχηε θαη ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε (p>0,05).  
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Πίλαθαο 11.11: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνλ CB1 ππνδνρέα ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηνλ 

πξφζζην θινηφ, ζην ξαβδσηφ ζψκα θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε ηνπ 

WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251.  

 

Δγθεθαιηθή  

πεξηνρή 

CB1 mRNA 

 ΔΚΓΟΥΟ WIN 

1mg/kg 

AM251/ 

WIN 1mg/kg 

MPC 0,14±0,008 0,17±0,003* 

↑21,4% 

0,15±0,007 

DFC 0,08±0,007 0,07±0,013 0,08±0,006 

Πξόζζην 

αηζζεηηθνθηλεηηθφ 

ξαβδσηφ  

0,23±0,006 0,21±0,004 0,22±0,002 

     0,22±0,001 0,21±0,001*# 

↓4,54% 

0,22±0,001 

 Μέζν 

         

Αηζζεηηθνθηλεηηθφ 

ξαβδσηφ 

0,25±0,003 0,23±0,003 0,25±0,002 

        πλεηξκηθφ/ 

κεηαηρκηαθφ 

0,24±0,009 0,22±0,001 0,23±0,002 

πλνιηθό ξαβδσηό 0,24±0,005 

↓8,3%   

0,22±0,006* 

 

0,23±0,007 

↓4,34% 

NAc θέιπθνο 0,19±0,008 0,24±0,021 0,19±0,007 

NAc θνξκόο 0,19±0,007 0,21±0,018 0,19±0,004 

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). 

MPC (medial prefrontal cortex): έζσ πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: 

ξαρηαίνο-έμσ κεησπηαίνο θινηφο, NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ 

επηθιηλνχο ππξήλα.. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ΑΜ251 
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Πίλαθαο 11.12: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνλ CB1 ππνδνρέα ησλ θαλλαβηλνεηδψλζην 

ξαβδσηφ ζψκα θαη ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 

θαη δηάζηεκα απνρήο απφ απηφ 

Δγθεθαιηθή  

πεξηνρή 

CB1 mRNA 

 

ΔΚΓΟΥΟ 

WIN  

1mg/kg 

ΔΚΓΟΥΟ/ 

ΑΠΟΥΖ 

WIN1mg/kg/ 

ΑΠΟΥΖ 

Πξόζζην 

Αηζζεηηθνθηλεηηθφ 

ξαβδσηφ 

0,39±0,013 

 

0,33±0,006* 

↓15,4% 

0,41±0,004 0,34±0,009# 

↓17,1% 

 

πλεηξκηθφ/ 

κεηαηρκηαθφ 

0,27±0,002 0,22±0,004* 

↓18,5% 

0,27±0,003 0,24±0,002# 

↓12,5% 

 

 Μέζν 

Αηζζεηηθνθηλεηηθφ 

ξαβδσηφ  

0,44±0,011 0,34±0,020* 

↓22,7% 

0,45±0,010 0,34±0,013# 

↓24,4% 

 

πλεηξκηθφ/ 

κεηαηρκηαθφ 

0,28±0,003 0,22±0,005* 

↓21,4% 

0,27±0,002 0,24±0,002# 

↓11,1% 

 

πλνιηθφ ξαβδσηφ 0,35±0,017 0,27±0,014* 

↓22,8% 

0,35±0,021 0,29±0,012  

NAc θέιπθνο 0,16±0,009 0,12±0,006 0,17±0,007 0,19±0,007  

NAc θνξκφο 0,17±0,010 0,12±0,005 0,19±0,008 0,20±0,005  

 

Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα 

(ROD). NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα. 

Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 

νκάδα- κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο 
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Δηθόλα 11.11: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνλ CB1 ππνδνρέα Α) ζηνλ πξφζζην θινηφ Β) ζην ξαβδσηφ θαη Γ) ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ 

νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη ηνπ ΑΜ251. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=6) ζε ζρεηηθή νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). MPC 

(medial prefrontal cortex): κέζνο πξνκεησπηαίνο θινηφο, DFC (dorsolateral frontal cortex: πιεπξνξαρηαίνο κεησπηαίνο θινηφο), , NAc shell: θέιπθνο ηνπ 

επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ 
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νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # (#p<0,05) ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ 

αληαγσληζηή ΑΜ251 

 

 

 

                                            

 

Δηθόλα 11.12: Αληηπξνζσπεπηηθέο εηθφλεο in situ πβξηδνπνίεζεο ηνπ CB1 ππνδνρέαζηνλ PFC (αξηζηεξά) θαη ζην ξαβδσηφ/NAc (δεμηά).
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Δηθόλα 11.13: Δηδηθφ ζήκα in situ πβξηδηζκνχ γηα ηνλ CB1 ππνδνρέα Α, Β) ζην ξαβδσηφ θαη Γ) 

ηνλ επηθιηλή ππξήλα επίκπσλ κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαη δηάζηεκα 

απνρήο απφ απηφ. Οη ηηκέο αληηπξνζσπεχνπλ κέζε ηηκή ± ηππηθφ ζθάικα (n=4-6) ζε ζρεηηθή 

νπηηθή ππθλφηεηα (ROD). NAc shell: θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα, NAc core: θνξκφο ηνπ 

επηθιηλνχο ππξήλα. Ο * ππνδειψλεη ηηο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ηνπ WIN55,212-2 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα (*p<0,05) θαη ε # ηηο αληίζηνηρεο ηνπ WIN55,212-2 ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ νκάδα- κάξηπξα κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο 
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12. ΜΔΛΔΣΖ ΣΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΝΔΤΡΟΓΗΑΒΗΒΑΖ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΔΠΗΜΤΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΥΡΟΝΗΑ 

ΥΟΡΖΓΖΖ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΧΝ ΓΟΔΧΝ ΣΟΤ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ 

ΑΓΧΝΗΣΖ ΣΟΤ CB1 ΤΠΟΓΟΥΔΑ WIN55,212-2 

ηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίκπεο ζηνπο νπνίνπο είρε 

πξαγκαηνπνηεζεί ρξφληα ρνξήγεζε (20 εκέξεο) ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή ηνπ CB1 

ππνδνρέα ησλ θαλλαβηλνεηδψλ, WIN55,212-2, ζε δηαθνξεηηθέο δφζεηο. Απφ 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ππνδεηθλχεηαη φηη ηα θαλλαβηλνεηδή είλαη δπλαηφλ λα 

ειέγρνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ ηφζν ζε επίπεδν 

ζπκπεξηθνξάο φζν θαη ζε επίπεδν λεπξνδηαβηβαζηηθψλ ζπζηεκάησλ, κέζσ ηεο 

ξχζκηζεο δηαθφξσλ θιαζζηθψλ λεπξνδηαβηβαζηψλ φπσο είλαη ην GABA, ε DA ή ην 

γινπηακηληθφ θαη νη νπνίνη δξνπλ κέζα ζε απηφ ην θχθισκα (Köfalvi, 2008). 

πγθεθξηκέλα, είλαη γλσζηφ φηη νη αγσληζηέο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ είλαη 

δπλαηφλ λα πξνθαινχλ δνζν-εμαξηψκελε αλαζηνιή ηεο θηλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

ηφζν ζηνλ άλζξσπν φζν θαη ζηα πεηξακαηφδσα, φπσο επίζεο λα πξνθαινχλ 

θαηαιεςία κεηά ηε ρνξήγεζε πςειψλ δφζεσλ (Gerdeman et al., 2008). Δπίζεο, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε επίπεδν ζπκπεξηθνξάο, ε απμεκέλε ληνπακηλεξγηθή 

δηαβίβαζε ζην κεζεγθέθαιν έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ απμεκέλε απζφξκεηε θηλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κεηά απφ ηε ρνξήγεζε δηαθφξσλ εζηζηηθψλ νπζηψλ, φπσο είλαη ε 

θνθαΐλε, ε ακθεηακίλε, ε ληθνηίλε θαη ε αηζαλφιε (Nestler, 2005 ; Lüscher and 

Malenka, 2011). Δθηφο φκσο απφ ην επίπεδν ηεο ζπκπεξηθνξάο, νη θαλλαβηλνεηδηθνί 

αγσληζηέο θαίλεηαη λα πξνθαινχλ δηθαζηθέο θαη δνζν-εμαξηψκελεο κεηαβνιέο ζε 

επίπεδν λεπξνδηαβηβαζηψλ ζε δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο (Margulies and 

Hammer 1991). Δηδηθφηεξα, ζε πεηξάκαηα in vivo κηθξνδηαπίδπζεο ε ρνξήγεζε 

ρακειψλ δφζεσλ αγσληζηψλ ησλ CB1 ππνδνρέσλ είρε σο απνηέιεζκα απμεκέλε 

εθξνή GABA θαη κεησκέλε ηελ αληίζηνηρε ηνπ γινπηακηληθνχ ζηνλ PFC, ελψ κεηά ηε 

ρνξήγεζε κηαο ειαθξψο πςειφηεξεο δφζεο ε αχμεζε ηνπ γινπηακηληθνχ 

ππνρσξνχζε (Ferraro et al., 2001). Ζ κεηαβνιή πνπ παξαηεξήζεθε ζηε ρακειή δφζε 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε ηελ πςειφηεξε επαηζζεζία ησλ CB1 ππνδνρέσλ πνπ 

εληνπίδνληαη ζηνπο πξνζπλαπηηθνχο GABAεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο έλαληη εθείλσλ 

ησλ ππνδνρέσλ πνπ εδξάδνληαη ζηνπο ππξακηδηθνχο λεπξψλεο ηνπ θινηνχ (Fortin and 



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

πδήηεζε 

 

181 

Levine, 2007). Χζηφζν, κε ηε ρνξήγεζε κηαο ειαθξψο πςειφηεξεο δφζεο, ε αχμεζε 

ηεο εθξνήο ηνπ γινπηακηληθνχ εμαθαλίδεηαη, ππνδεηθλχνληαο ηελ απμεκέλε 

ζπκκεηνρή ησλ CB1 ππνδνρέσλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο ππξακηδηθνχο λεπξψλεο θαη νη 

νπνίνη έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κεησκέλε γινπηακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα (Fortin 

and Levine, 2007). Δπίζεο, νη δηθαζηθέο κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ χζηεξα απφ ηε 

δνζν-εμαξηψκελε ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ νδεγνχλ ζηελ ππφζεζε φηη ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπο κπνξεί λα ξπζκίδεη πνηθίιια λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα, ηα 

νπνία εκθαλίδνπλ δηαθνξεηηθή επαηζζεζία ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ 

θαη λα νδεγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο δξάζεηο. Δπί παξαδείγκαηη, ε δηαθνξεηηθή εκπινθή 

ησλ D1DR έλαληη ησλ D2DR ζα κπνξνχζε λα εξκελεχζεη απηέο ηηο δηαθνξεηηθέο 

δξάζεηο θαη ππνδεηθλχεη φηη νη επηδξάζεηο πνπ επηθέξεη ε ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 

ππνδνρέσλ ελδέρεηαη λα εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

θπθισκάησλ ησλ D1DR έλαληη απηψλ ησλ D2DR (El Khoury et al., 2012).  

 Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δξάζεηο πνπ πξνθαινχλ ηα θαλλαβηλνεηδή ζην ΚΝ 

ξπζκίδνληαη απφ ηνπο CB1 θαλλαβηλνεηδηθνχο ππνδνρείο (Gardner, 2005 ; 

Hashimotodani et al., 2007; Vlachou et al., 2008). Ζ ελεξγνπνίεζε απηψλ ησλ 

ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ θαίλεηαη λα ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαζηνιή ηεο θηλεηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο (Giuliani et al., 2000 ; Darmani, 2001; Järbe et al., 2002; Schramm-

Sapyta et al., 2007 ). Δπηπιένλ, δηάθνξεο κειέηεο έρνπλ ππνδείμεη φηη ν κεραληζκφο 

κε ηνλ νπνίν  δηακεζνιαβείηαη  ε ππνθηλεηηθφηεηα απφ ηνπο ππνδνρείο ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ, πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ CB1 ππνδνρέσλ θαη 

ησλ ππνδνρέσλ ληνπακίλεο D1DR θαη D2DR ζε θπηηαξηθφ επίπεδν θαη ηε ζχλδεζε 

ηνπο ζην ίδην ζχζηεκα ηειεζηψλ (affector system) (Glass and Felder, 1997; Hermann 

et al., 2002; Kearn et al., 2005; Andersson et al., 2005 ; Martín et al., 2008).  

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξφληα ρνξήγεζε 

ηνπ WIN55,212-2 γηα 20 ζπλερφκελεο εκέξεο είλαη δπλαηφλ λα ξπζκίδεη ην 

ληνπακηλεξγηθφ θαη GABAεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ ησλ ελήιηθσλ επίκπσλ 

(Πίλαθαο 12.1). Δηδηθφηεξα, παξαηεξήζεθαλ εθιεθηηθέο κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ηεο 

εηδηθήο δέζκεπζεο θαη mRNA ηνπ κεηαθνξέα ηεο ληνπακίλεο (DAT) θαζψο θαη ησλ 

ππνδνρέσλ DA θαη ηνπ GABAA ππνδνρέα ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο αιιά θαη 

ηηο απνιήμεηο ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ κεζνξαβδσηνχ (SN θαη ξαβδσηφ, 

VTA θαη NAc) αιιά θαη ηνπ PFC. 
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                    Γείθηεο 

Δγθεθαιηθή 

Πεξηνρή 

DAT D1DR D2DR D2S GABAA 

PFC 
MPC   

Όιεο νη 

δφζεηο 

 
Όιεο νη 

δφζεηο 

  
(WIN0,1 

θαη 1) 

DFC   
(WIN0,3) 

 
Όιεο νη 

δφζεηο 

  
Όιεο νη 

δφζεηο 

Ραβδσηό 

DL      
Όιεο νη 

δφζεηο 

DM      
Όιεο νη 

δφζεηο 

VL      
(WIN0,3) 

VM    
(WIN0,1 

θαη 1) 

  

NAc 
Κέιπθνο  

(WIN0,1) 
    

Κνξκόο  
(WIN0,1) 

 
(WIN 1) 

   

 SN   
Όιεο νη 

δφζεηο 

   
Όιεο νη 

δφζεηο 

 
(WIN1) 

 VTA 

 

 
Όιεο νη 

δφζεηο 

   
(WIN0,3 

θαη 1) 

 

 

Πίλαθαο 12.1: Σπλνπηηθά απνηειέζκαηα ησλ επηδξάζεσλ ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο δηαθνξεηηθψλ 

δφζεσλ ηνπ WIN55,212-2 ζε δείθηεο ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ θαη GABAεξγηθνχ ζπζηήκαηνο.Τα 

θφθθηλα βέιε ππνδειψλνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ θαλλαβηλνεηδνχο ζηελ εηδηθή δέζκεπζε ησλ ππφ 

κειέηε δεηθηψλ θαη ηα πξάζηλα βέιε ηηο αληίζηνηρεο γηα ηα επίπεδα mRNA ηνπο.  

 

 



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

πδήηεζε 

 

183 

ηε κειέηε καο ρξεζηκνπνηήζακε ηνλ κε-εθιεθηηθφ αγσληζηή ηνπ CB1 

ππνδνρέα, WIN55,212-2, γεγνλφο ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη εχινγα ζην 

εξψηεκα ηνπ εάλ νη παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο ζηα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα 

ηνπ εγθεθάινπ είλαη πξάγκαηη απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ CB1 ή εάλ 

νθείινληαη ζηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ CB2 θαλλαβηλνεηδηθνχ ππνδνρέα. Δίλαη γλσζηφ 

φηη νη CB2 ππνδνρείο εληνπίδνληαη θπξίσο ζηα θχηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηφζν ζηελ πεξηθέξεηα (Griffin et al., 2000) φζν θαη ζηα θχηηαξα ηεο 

κηθξνγινίαο ηνπ εγθεθάινπ (Maresz et al., 2007 ). Ο εληνπηζκφο ηνπο απηφο 

ππνδεηθλχεη  φηη νη ζπγθεθξηκέλνη ππνδνρείο ελεξγνπνηνχληαη κεηά απφ θαηαζηάζεηο 

εγθεθαιηθήο βιάβεο. Δπίζεο, έρεη δεηρζεί φηη νη CB2 θαλλαβηλνεηδηθνί ππνδνρείο 

εθθξάδνληαη θαη ζε λεπξψλεο, ζπκπεξηιαβαλνκέλνπ ηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ 

κεζεγθεθάινπ (Gong et al., 2006 ), φκσο ν βαζκφο θαη ην επίπεδν έθθξαζεο ηνπο 

είλαη αθφκε ακθηιεγφκελα (Atwood and Mackie, 2010 ). Παξφια απηά, θαη 

ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

δξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζην ΚΝ θαίλεηαη λα δηακεζνιαβνχληαη απφ ηνπο CB1 

ππνδνρείο (Gardner, 2005 ; Hashimotodani et al., 2007; Vlachou et al., 2008). Ζ 

ρνξήγεζε ηνπ εθιεθηηθνχ αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, ΑΜ251, ζε επίκπεο 

θαίλεηαη φηη εκπφδηζε ηνλ κε εθιεθηηθφ αγσληζηή WIN55,212-2 απφ ην λα 

κεηαβάιιεη ηηο εηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο αιιά θαη ηα επίπεδα mRNA ησλ ππφ κειέηε 

δεηθηψλ.  

ηελ παξνχζα κειέηε, παξαηεξήζεθαλ κεησκέλα επίπεδα ηφζν ηεο εηδηθήο 

δέζκεπζεο φζν θαη ηνπ mRNA ηνπ DAT ζην VTA θαη ηε SNpc ζε φιεο ηηο ππφ 

κειέηε δφζεηο ηνπ WIN55,212-2, ελψ θακία κεηαβνιή δελ δηαπηζηψζεθε ζηα επίπεδα 

εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ κεηαθνξέα ζην ξαβδσηφ θαη ηνλ PFC. Χζηφζν, ηα επίπεδα 

ηνπο κεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ηφζν ζην θέιπθνο φζν θαη ζηνλ θνξκφ ηνπ 

NAc ζηε ρακειφηεξε δφζε (0,1mg/kg). Σα απνηειέζκαηα απηά νδεγνχλ ζηελ 

ππφζεζε φηη ε έθθξαζε ηνπ DAT κεηψζεθε ηφζν ζε επίπεδν πξσηεΐλεο φζν θαη 

mRNA ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ηεο κεζνκεηαηρκηαθήο θαη 

κειαηλνξαβδσηήο νδνχ θαη φηη ε επίδξαζε απηή δελ θαίλεηαη λα είλαη δνζν-

εμαξηψκελε, κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε ηνπ NAc.  

ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ν DAT εληνπίδεηαη ζηελ 

πιαζκαηηθή κεκβξάλε ησλ ηειηθψλ λεπξαμνληθψλ απνιήμεσλ θαζψο επίζεο θαη 

ζηνπο δελδξίηεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο SNpc (Nirenberg et al., 1996) 
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θαη παίδεη ξφιν ζηελ επαλαπξφζιεςε ηεο DA απφ ηνπο δελδξίηεο θαη ηηο 

λεπξαμνληθέο απνιήμεηο ειέγρνληαο έηζη ηελ έληαζε θαη ηε δηάξθεηα ηεο 

ληνπακηλεξγηθήο δηαβίβαζεο (Cheramy et al., 1981). ε νξηζκέλεο κειέηεο έρεη 

αλαθεξζεί φηη ηφζν ηα ελδνγελή (π.ρ., αλαληακίδην) φζν θαη ηα εμσγελή (π.ρ., 

WIN55,212-2) θαλλαβηλνεηδή αλαζηέιινπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ DAT in vitro κέζσ 

ελφο κεραληζκνχ ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο ηνπ CB1 ππνδνρέα (Chen et al., 2003; 

Steffens and Feuerstein, 2004), ελψ ζε άιιεο θαξκαθνινγηθέο κειέηεο δελ έρεη 

δεηρζεί θάπνηα επίδξαζε ζηνλ κεηαθνξέα (Cheer et al., 2004; Köfalvi et al., 2005). 

Δπίζεο, νη (Price et al., 2007 ) δηαπίζησζαλ φηη νη θαλλαβηλνεηδηθνί αγσληζηέο 

WIN55,212-2 θαη mAEA πξνθαινχλ αλαζηνιή ηεο επαλαπξφζιεςεο ηεο DA ηφζν in 

vitro φζν θαη in vivo, θαη απηή ε αλαζηνιή επηηειείηαη κέζσ ησλ CB1 ππνδνρέσλ. Ζ 

ίδηα εξεπλεηηθή νκάδα θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ηα θαλλαβηλνεηδή ελδερνκέλσο 

λα  επεξεάδνπλ ηηο θπζηθέο ηδηφηεηεο ηεο πιαζκαηηθήο κεκβξάλεο, θαη έηζη έκκεζα 

θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ DAT, ή φηη πηζαλφλ λα επεξεάδνπλ ζεκαηνδνηηθά 

κνλνπάηηα πνπ ξπζκίδνπλ ηελ δηαθίλεζε ηνπ DAT (Melikian and Buckley, 1999 ). 

Βέβαηα ππάξρνπλ πνιιέο θαη αληηθξνπφκελεο απφςεηο γηα ην εάλ ηα θαλλαβηλνεηδή 

αζθνχλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο. Δίλαη πάλησο 

γεληθά απνδεθηφ φηη ηα θαλλαβηλνεηδή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ξπζκίδνπλ ηελ 

ππξνδφηεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ κέζσ ησλ CB1 ππνδνρέσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηηο GABAεξγηθέο θαη ζηηο γινπηακηλεξγηθέο απνιήμεηο. Ζ ζπλνιηθή 

ηνπο δξάζε είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ιεηηνπξγηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ 

δηεγεξηηθψλ θαη αλαζηαιηηθψλ ζπλάςεσλ, επλνψληαο φκσο γεληθά κηα CB1-

GABAεξγηθή επαγφκελε άξζε ηεο αλαζηνιήο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ 

(Köfalvi, 2008). 

 Απφ ηα απνηειέζκαηα καο θαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε επίδξαζε ηεο ρξφληαο 

ρνξήγεζεο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηελ εηδηθή δέζκεπζε ηνπ DAT είλαη έθδειε κφλν 

ζηε ζσκαηνδελδξηηηθή πεξηνρή ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ θαη φρη ζηηο ηειηθέο 

ηνπο απνιήμεηο. Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη ε εηδηθή δέζκεπζε ηνπ DAT  κεηαβάιιεηαη 

δηαθνξεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ ππφ κειέηε εγθεθαιηθή πεξηνρή. Απηέο νη δηαθνξέο 

ελδερνκέλσο λα είλαη απνηέιεζκα ηεο κεηνξχζκηζεο (ππθλφηεηα ππνδνρέσλ θαη 

ιεηηνπξγία) ησλ CB1  θαλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ, φπσο είλαη γλσζηφ φηη ζπκβαίλεη κεηά ηε ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ WIN55,212-2) (Oviedo et al., 1993 ; 
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Breivogel et al., 1999; Sim-Selley, 2003; Tanda and Goldberg, 2003 ; Sim-Selley et 

al., 2006; Wu et al., 2008). ε ζπκθσλία κε ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, ε νκάδα ησλ 

(Moranta et al., 2009 ), κε ηε ρξήζε ρξσκαηνγξαθίαο HPLC δηαπίζησζαλ δηαθνξέο 

ζηε ζχλζεζε ησλ κνλνακηλψλ (DA, ζεξνηνλίλε) ζηηο δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο 

(θινηφο, ηππφθακπνο, παξεγθεθαιίδα θαη ξαβδσηφ) πνπ κειέηεζαλ κεηά απφ ρξφληα 

ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2.  

In vivo ειεθηξνθπζηνινγηθέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη νη θαλλαβηλνεηδηθνί 

αγσληζηέο απμάλνπλ ηελ ππξνδφηεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ πνπ εδξάδνληαη 

ζηε SNpc θαη ην VTA (French et al., 1997; Wu and French, 2000; Melis et al., 2000 ). 

Ζ απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ ηεο SNpc έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε 

πεηξάκαηα in vivo κηθξνδηαπίδπζεο ηα νπνία δείρλνπλ απμεκέλε απειεπζέξσζε DA 

ζην ξαβδσηφ κεηά απφ ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ (Tanda et al., 1997; 

Solinas et al., 2008; Moranta et al., 2009 ; Polissidis et al., 2010; 2013). πλδπάδνληαο 

ηα παξαπάλσ επξήκαηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, δειαδή ηα 

κεησκέλα επίπεδα δέζκεπζεο θαη mRNA ηνπ DAT ζηε SN θαη ην VTA, ζα 

κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ε ρξφληα ελεξγνπνίεζε ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ 

ππνδνρέσλ ελδερνκέλσο λα νδεγνχζε ζε κεησκέλε επαλαπξφζιεςε ηεο DA απφ ηνπο 

δελδξίηεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο κεζνκεηαηρκηαθήο θαη 

κειαηλνξαβδσηήο νδνχ, αιιά φρη θαη απφ ηηο ηειηθέο απνιήμεηο ηεο κειαηλνξαβδσηήο 

νδνχ (Fanarioti et al., 2014). Δπίζεο, ηα απμεκέλα επίπεδα ηεο εμσθπηηάξηαο DA ζην 

ξαβδσηφ ζα κπνξνχζαλ λα απνδσζνχλ ζηνλ γξήγνξν θνξεζκφ ηνπ DAT (Oleson and 

Cheer, 2012; Tye et al., 2013) θαη/ή ζε κεησκέλν αλαζηαιηηθφ έιεγρν ηεο 

απειεπζέξσζεο ηεο DA εμαηηίαο ηεο δηέγεξζεο ησλ D2 απηνυπνδνρέσλ (βιέπε 

παξαθάησ). 

Δίλαη γλσζηφ φηη νη D2DR εθηφο απφ ηνλ κεηαζπλαηπηθφ ηνπο εληνπηζκφ, 

απαληψληαη θαη πξνζπλαπηηθά ηφζν ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο φζν θαη ζηηο ηειηθέο 

απνιήμεηο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ κεζεγθεθάινπ (Khan et al., 1998) 

θαη δηαθξίλνληαη ζε δπν ηζνκνξθέο (D2S, D2L), νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ην 

ελαιιαθηηθφ κάηηζκα ηνπ ίδηνπ γνληδίνπ (Giros et al., 1989 ), κε ηελ  D2S ηζνκνξθή 

λα είλαη απηή πνπ εληνπίδεηαη πξνζπλαπηηθά (Khan et al., 1998). Ζ ελεξγνπνίεζε 

απηψλ ησλ ππνδνρέσλ ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ηνπ κεζεγθεθάινπ νδεγεί 

ζε ππεξπφισζε θαη κεηψλεη ην εχξνο ηεο ππξνδφηεζεο ηνπο (Lacey et al., 1987; 

Mercuri et al., 1989; 1997; Centonze et al., 2002), ελψ πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο 
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απειεπζέξσζεο ηεο DA ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο (Cragg and Greenfield, 

1997) θαζψο θαη ζηηο ηειηθέο απνιήμεηο ηνπ κεζνξαβδσηνχ (ξαβδσηφ θαη NAc) 

(Cragg and Greenfield, 1997; Usiello et al., 2000; Starke et al., 1989). Βιέπνπκε 

επνκέλσο φηη ε απειεπζέξσζε ηεο DA βξίζθεηαη ππφ ηνλ αλαζηαιηηθφ έιεγρν ησλ 

D2DRs (Benoit-Marand et al., 2001).  

ηελ παξνχζα κειέηε, ηα επίπεδα ηνπ mRNA ηεο κηθξήο ηζνκνξθήο ησλ D2 

ππνδνρέσλ (D2S), ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πξνζπλαπηηθφ D2DR, κεηψζεθαλ 

ηφζν ζηε SNpc φζν θαη ζην VTA κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ 

αγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα. Χζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρξήζε ηνπ  

[
3
Ζ]raclopride ην νπνίν ζεκαίλεη ηηο εηδηθέο ζέζεηο δέζκεπζεο γηα ηνπο D2DR, αιιά 

δελ είλαη ηθαλφ λα θάλεη ηε δηάθξηζε κεηαμχ πξνζπλαπηηθνχ ή κεηαζπλαπηηθνχ 

ππνδνρέα, δελ έδεημε θάπνηα κεηαβνιή ζηα επίπεδα ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο ησλ ελ 

ιφγσ ππνδνρέσλ ζηελ SN θαη ην VTA. Χζηφζν, κεησκέλα επίπεδα εηδηθήο 

δέζκεπζεο γηα ηνπο αλσηέξσ ππνδνρείο αληρλεχζεθαλ ζην ξαβδσηφ ησλ επίκπσλ 

πνπ είραλ δερζεί ην WIN55,212-2. Απηή ε κεηαβνιή ζα κπνξνχζε λα ζπζρεηηζηεί κε 

ηε κεησκέλε έθθξαζε ηνπ mRNA ησλ D2 απηνυπνδνρέσλ πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηε 

SNpc θαη ελδερνκέλσο λα αληηθαηνπηξίδνπλ κείσζε ηνπο θαη ζην ξαβδσηφ (Fanarioti 

et al., 2014). Σν εχξεκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο νκάδαο 

ηεο (Ginovart et al., 2012), νη νπνίνη έδεημαλ απμεκέλα επίπεδα εηδηθήο δέζκεπζεο 

γηα ηνπο D2/3 απηνυπνδνρείο κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε Γ
9
-THC ζε επίκπεο κε ηε 

ρξήζε φκσο δηαθνξεηηθνχ ξαδηελεξγνχ ηρλεζέηε ([
18

F]Fallypride). Αληίζεηα, έξρεηαη 

ζε ζπκθσλία κε ηα αληίζηνηρα ησλ (Bossong et al., 2009), νη νπνίνη έδεημαλ 

κεησκέλε δέζκεπζε ηνπ  [
14

C]raclopride ζην ξαβδσηνχ αλζξψπνπ κεηά ηελ εηζπλνή 

Γ
9
-THC. Δπίζεο, ε εηδηθή δέζκεπζε γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο απμήζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά ζε φιεο ηηο ππφ κειέηε δφζεηο θαη ζηηο δπν ππνδηαηξέζεηο ηνπ 

PFC, ελψ θακία κεηαβνιή δελ παξαηεξήζεθε ζηελ έθθξαζε ηνπ mRNA ηνπο ζηελ 

ίδηα πεξηνρή. ε ζπκθσλία κε ηα απνηειέζκαηα καο ε νκάδα ησλ (Franklin and 

Carrasco 2013 ) έδεημε φηη ε ρνξήγεζε ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή CP55,940 ζε 

επίκπεο νδήγεζε ζε απμεκέλα πξσηετληθά επίπεδα θαη ησλ δπν ηζνκνξθψλ ησλ 

D2DR ζηνλ PFC, φπσο απηά πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο Western blot. 

Χζηφζν, ε ίδηα εξεπλεηηθή νκάδα κε ηε κέζνδν ηεο RT-PCR δηαπίζησζε κεησκέλα 

επίπεδα ηεο έθθξαζεο ησλ D2DR mRNA ζηελ ίδηα πεξηνρή, ηα νπνία είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ (Wang et al., 1995 
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; Franklin and Carrasco 2013 ), ελψ ζηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο δελ 

παξαηεξήζεθαλ κεηαβνιέο ζηα επίπεδα έθθξαζεο ηνπ mRNA ησλ ελ ιφγσ 

ππνδνρέσλ ζηνλ PFC. 

πλνιηθά, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη νη ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, ε SN θαη ην VTA, θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηνρέο πξνβνιήο ηνπο, δειαδή ην ξαβδσηφ θαη ηνλ NAc, κεηά απφ ηε 

ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2. Σα κεησκέλα επίπεδα mRNA ησλ D2 

απηνυπνδνρέσλ αιιά θαη ηνπ DAT ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ ηεο SNpc θαη ηνπ VTA θαη θαη‟ επέθηαζε λα 

πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο DA ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο θαη 

ηηο ηειηθέο ηνπο απνιήμεηο (Fanarioti et al., 2014).  

 Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε ξχζκηζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο DA ζην ξαβδσηφ 

είλαη θπξίσο ζπλέπεηα ησλ κεηαβνιψλ ζηελ ππξνδφηεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε SNpc θαη ην VTA. Χζηφζν, απηφο ν κεραληζκφο δελ 

θαίλεηαη λα θαζνξίδεη εμ‟νινθιήξνπ ηελ απειεπζιεξσζε ηεο DA ζην ξαβδσηφ. 

Πνιιέο κειέηεο έρνπλ επηζεκάλεη φηη ε ξχζκηζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο DA ζην 

ξαβδσηφ πξαγκαηνπνηείηαη ηνπηθά θαη απφ άιινπο λεπξνδηαβηβαζηέο θαη ξπζκηζηέο, 

φπσο είλαη ην γινπηακηληθφ (Cheramy et al., 1991 ) θαη ε αθεηπινρνιίλε (Threlfell et 

al., 2012). Όζνλ αθνξά ην γινπηακηληθφ, πξφζθαηεο κειέηεο πξνηείλνπλ φηη ε 

ξχζκηζε απηή απφ ην ζπγθεθξηκέλν λεπξνδηαβηβαζηή είλαη αλαζηαιηηθή (Rice et al., 

2011). πγθεθξηκέλα, ην γινπηακηληθφ δξψληαο ηφζν ζηνπο ηνλνηξφπνπο (iGluR) φζν 

θαη ζηνπο κεηαβνινηξφπνπο  (mGluR) ππνδνρείο ηνπ πξνθαιεί κεησκέλε 

απειεπζέξσζε ηεο DA ζηελ πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ (Cachope and Cheer, 2014 ). 

Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα παξαπάλσ αιιά θαη ην φηη νη CB1 ππνδνρείο εληνπίδνληαη 

ζηηο θινηξαβδσηέο απνιήμεηο, ζα κπνξνχζαλ λα αλαζηείιινπλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ 

γινπηακηληθνχ θαη λα νδεγήζoπλ ζε απμεκέλε απειεπζέξσζε ηεο DA (Fanarioti et al., 

2014).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ρνιηλεξγηθνί ελδνλεπξψλεο ηνπ ξαβδσηνχ, αλ θαη ιίγνη 

ζηνλ αξηζκφ, απειεπζεξψλνπλ αθεηπινρνιίλε (Descarries et al., 1997 ) θαη άκεζα 

πξνθαινχλ ηελ απειεπζέξσζε ηεο DA ζην ξαβδσηφ (Threlfell et al., 2012) θαη ην 

NAc (Cachope and Cheer, 2014 ). Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ ληθνηηληθψλ ππνδνρέσλ ηεο 

αθεηπινρνιίλεο (nAChR) ζηηο ληνπακηλεξγηθέο απνιήμεηο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο DA ζην ξαβδσηφ (Threlfell et al., 2012), ελψ ε 
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ελεξγνπνίεζε ησλ κνπζθαξηληθψλ ππνδνρέσλ ηεο αθεηπινρνιίλεο (mAChR) έρεη σο 

επαθφινπζν ηε κεησκέλε ηεο απειεπζέξσζε (Threlfell et al., 2010 ). πλδπάδνληαο ηα 

αλσηέξσ βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα κε ην γεγνλφο φηη ε ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ δελ 

επεξεάδεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αθεηπινρνιίλεο ζε ηνκέο ξαβδσηνχ επίκπσλ 

(Cadogan et al., 1997), ζα πεξίκελε θαλείο φηη ε αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

αθεηπινρνιίλεο απφ ηνπο ρνιηλεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο κέζσ ησλ mAChR ζα 

κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη απμεκέλε απειεπζέξσζε DA ζην ξαβδσηφ. 

 Σα απνηειέζκαηα καο έδεημαλ επίζεο φηη ηα επίπεδα δέζκεπζεο θαη mRNA 

ησλ D1DR παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα ζην ξαβδσηφ, ελψ ζηνλ ππξήλα ηνπ NAc 

παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ησλ επηπέδσλ mRNA θαη εηδηθήο 

δέζκεπζεο ηνπο κφλν φκσο ζηε κεγαιχηεξε ππφ κειέηε δφζε. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο ησλ ελ ιφγσ ππνδνρέσλ ζε φιεο 

ηηο ππφ κειέηε δφζεηο ζηνλ MPC, ελψ ζηνλ DFC ε αχμεζε εληνπίζηεθε κφλν ζηε 

δφζε ησλ 0,3mg/kg. Χζηφζν, θακία κεηαβνιή δελ παξαηεξήζεθε ζηα επίπεδα mRNA 

ησλ D1DR ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Απηή ε δφζν-εμαξηψκελε επίδξαζε θαίλεηαη 

λα είλαη εηδηθή γηα ηε κεζνκεηαηρκηαθή νδφ.  Δπίζεο, έρεη πξνηαζεί φηη ε ηαπηφρξνλε 

ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 θαη ησλ D1DR πξνθαιεί κείσζε ηεο αλαζηαιηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ησλ λεπξψλσλ πξνβνιήο ηνπ ξαβδσηνχ πνπ βξίζθνληαη ζην άκεζν 

κνλνπάηη (Martín et al., 2008).  

 Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ν NAc  παίδεη έλα θεληξηθφ ξφιν ζηελ αληακνηβή θαη  

κάζεζε (Graybiel, 2008). Δπίζεο, ζηνλ NAc φπσο θαη ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ, νη 

κεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζσηνί λεπξψλεο εθθξάδνπλ είηε ηνπο D1DR είηε ηνπο D2DR 

θαζψο θαη άιινπο ππνδνρείο θαη λεπξνπεπηίδηα ησλ νπνίσλ ν ηδηαίηεξνο ξφινο ηνπο 

ζηε κάζεζε έρεη πξφζθαηα κειεηεζεί (Nakanishi et al., 2014). Δπηπιένλ, πξφζθαηα 

επξήκαηα πξνηείλνπλ φηη νη κεζαίνπ κεγέζνπο αθαλζσηνί λεπξψλεο ζηνλ NAc πνπ 

εθθξάδνπλ ηνπο D1DR θαη D2DR ππνδνρείο εκπιέθνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε 

ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε εζηζηηθέο νπζίεο (Laviolette et al., 2008 ; Hikida et 

al., 2010 ; Smith et al., 2013). Δηδηθφηεξα, νη δπν απηνί ηχπνη ππνδνρέσλ ζηνλ θνξκφ 

θαη ην θέιπθνο ηνπ NAc ζεσξνχληαη φηη εκπιέθνληαη ζηε ξχζκηζε ηεο αληακνηβήο 

απφ ηε ληθνηίλε (Laviolette et al., 2008 ), θαη ζηελ απφθηεζε ηεο κάζεζεο πνπ 

ζπλδέεηαη κε ηελ θνθαΐλε (acquisition of cocaine-related learning) (Smith et al., 2013; 

Espana and Jones, 2013 ). 
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Οη (Seif et al., 2011 ) έδεημαλ φηη ηα ελδνθαλλαβηλνεηδή ξπζκίδνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα ησλ ππνδνρέσλ ηεο DA λα απμάλνπλ ηα δπλακηθά ππξνδφηεζεο ησλ 

λεπξψλσλ ηνπ θνξκνχ ηνπ NAc in vitro, πξνυπνζέησληαο θαη ηελ ζπλ-ελεξγνπνίεζε 

ησλ D1DR θαη D2DR. Ζ εθιεθηηθή απμνξχζκηζε ησλ D1DR ζηνλ θνξκφ ηνπ NAc 

πνπ παξαηεξήζακε ζηα απνηειέζκαηα καο κεηά απφ ηε ρξφληα ρνξήγεζε πςειψλ 

δφζεσλ θαλλαβηλνεηδψλ καο νδεγεί ζηελ ππφζεζε φηη ν θνξκφο ζε αληίζεζε κε ην 

θέιπθνο, αιιά θαη νη λεπξψλεο πνπ εθθξάδνπλ ηνπο D1DR έλαληη απηψλ πνπ 

εθθξάδνπλ ηνπο D2DR ζηνλ NAc ελδερνκέλσο λα απνθξίλνληαη δηαθνξεηηθά ζηε 

ζπζηεκαηηθή ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ.  

Απμεκέλα ήηαλ επίζεο ηα επίπεδα ηφζν ησλ D1DR φζν θαη ησλ D2DR θαη ζηηο 

δπν ππνπεξηνρέο ηνπ PFC ζηηο ππφ κειέηε δφζεηο. Δίλαη γεληθφηεξα γλσζηφ φηη ν PFC 

ιακβάλεη ληνπακηλεξγηθή λεχξσζε απφ ηα ζψκαηα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ 

πνπ εδξάδνληαη ζην VTA (Morgan et al., 1993 ; Tzschentke T, 2001 ) θαη 

πξνβάιινπλ ζηνπο γινπηακηλεξγηθνχο ππξακηδηθνχο λεπξψλεο (Pirot et al., 1992; 

Gellman and Aghajanian, 1993 ; Law-Tho et al., 1994 ; Gioanni et al., 1998 ). Απηή ε 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ πξνβνιψλ θαη ησλ γινπηακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ κπνξεί λα ζπκβαίλεη κε δπν ηξφπνπο.  Πξψηνλ, νη λεπξάμνλεο ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ λα ζπλάπηνληαη άκεζα ζηηο άθαλζεο ησλ ππξακηδηθψλ 

λεπξψλσλ (Goldman-Rakic, 1987; Van Eden et al., 1987 ) θαη κέζσ ησλ D1DR πνπ 

εληνπίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή λα ξπζκίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ππξακηδηθψλ λεπξψλσλ (Bergson et al., 1995 ). Γεχηεξνλ, νη ληνπακηλεξγηθνί 

λεπξψλεο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ PFC είλαη δπλαηφλ λα αλαζηέιινπλ έκκεζα ηνπο 

γινπηακηλεξγηθνχο ππξακηδηθνχο λεπξψλεο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

GABAεξγηθψλ αλαζηαιηηθψλ ελδνλεπξψλσλ (Gellman and Aghajanian, 1993 ) κέζσ 

ησλ D2/4DR  (Goldman-Rakic, 1987). Βιέπνπκε ινηπφλ, φηη ηφζν νη D1DR φζν θαη 

νη D2DR είλαη ζεκαληηθνί γηα ηε ξχζκηζε ηεο λεπξνδηαβίβαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπ 

PFC. Δπνκέλσο, φηαλ κεηαβάιιεηαη ε ληνπακηλεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε πνπ 

θαηαθζάλεη ζηνλ PFC, κεηαβάιινληαη νη δπν ηχπνη ππνδνρέσλ DA θαη θαη‟ επέθηαζε 

ε λεπξνδηαβίβαζε ηεο πεξηνρήο (Egerton et al., 2006). Πξάγκαηη, ε ρνξήγεζε 

θαλλαβηλνεηδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηφζν ε Γ
9
-THC φζν θαη ην WIN55,212-2 κπνξνχλ 

λα απμήζνπλ ηελ ππξνδνηεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ θινηνχ (Diana et 

al., 1998 ). Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί φηη κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ησλ δπν 

πξνεγνχκελσλ θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ, πξνθαιείηαη κεησκέλε απειεπζέξσζε 
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DA ζηνλ PFC (γηα αλαζθφπεζε (El Khoury et al., 2012), ε νπνία ελδερνκέλσο λα 

ζπκβαίλεη ιφγσ πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ πνπ ζπκβαίλνπλ κεηά ηε ζπζηεκαηηθή 

ρνξήγεζε ησλ θαλλαβηλνεηδψλ (Verrico et al., 2003 ).   

Οη CB1 ππνδνρείο εληνπίδνληαη πξνζπλαπηηθά ζε GABAεγηθνχο λεπξψλεο ζε 

δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο (Matsuda et al., 1993) θαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπο 

πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ηνπ GABA (French et al., 1997; Pistis et al., 

2002; Szabo et al., 2002; Szabo and Schlicker, 2005; Lupica and Riegel, 2005 ). 

Δηδηθφηεξα, ζηε δηθηπσηή κνίξα ηεο κέιαηλαο νπζίαο  (SNpr), νη CB1 ππνδνρείο 

εληνπίδνληαη ζηηο GABAεξγηθέο απνιήμεηο ηεο νδνχ απφ ην ξαβδσηφ πξνο ηε SN. 

Δπηπιένλ, νη δελδξίηεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο SNpc εθηείλνληαη ζηελ 

SNpr φπνπ ζρεκαηίδνπλ ζπλάςεηο κε ηηο ηειηθέο απνιήμεηο πνπ πεξηέρνπλ CB1 

ππνδνρείο (Fitzgerald et al., 2012). θεπηφκελνη απηφλ ηνλ εληνπηζκφ ησλ CB1 

ππνδνρέσλ, έλαο πηζαλφο κεραληζκφο γηα ηελ απμεκέλε απειεπζέξσζε ηεο DA κεηά 

απφ ηε ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ, ζα κπνξνχζε λα πεξηιακβάλεη κηα έκκεζε 

δπζαλαζηνιή ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ (French et al., 1997; Szabo et al., 2002; 

Lupica and Riegel, 2005 ). Δίλαη πηζαλφ επνκέλσο, φηη νη CB1 ππνδνρείο, εμαηηίαο ηνπ 

εληνπηζκνχ ηνπο λα κπνξνχλ λα ξπζκίζνπλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ GABA θαη θαη‟ 

επέθηαζε λα ειέγρνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ 

κεζεγθεθάινπ (Wu and French, 2000; Laviolette and Grace, 2006; Fernández-Ruiz et 

al., 2010).  

πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα καο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα επίπεδα ηεο εηδηθήο 

δέζκεπζεο ησλ  GABAA ππνδνρέσλ κεηψζεθαλ ζην ξαρηαίν ξαβδσηφ ζε φιεο ηηο ππφ 

κειέηε δφζεηο θαη ζηελ SN κφλν ζηε κεγάιε δφζε. Χζηφζν, επηπιένλ ηεο κείσζεο ηεο 

απειεπζέξσζεο ηνπ GABA απφ ηηο απνιήμεηο ζηε SN πνπ πξνέξρνληαη απφ ην 

ξαβδσηφ ζηελ άκεζε νδφ, ε παξαηεξνχκελε κείσζε ησλ GABAA ππνδνρέσλ ζηελ SN 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηε κεγάιε δφζε ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

GABAεξγηθψλ θπηηάξσλ ηεο SNr. Αληίζεηα απφ ηηο ππφινηπεο ππφ κειέηε πεξηνρέο, 

ζηνλ PFC θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ MPC παξαηεξήζεθε κηθξή αιιά ζεκαληηθή αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ηεο εηδηθήο δέζκεπζεο  ησλ GABAA ππνδνρέσλ κεηά απφ ηε ρξφληα 

ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2. Ζ αχμεζε απηή ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί κε ηε 

βνήζεηα ηεο αχμεζεο ησλ D1DR πνπ παξαηεξήζακε ζηελ ίδηα πεξηνρή. Δηδηθφηεξα, 

φπσο έρεη πξνηαζεί θαη απφ ηελ νκάδα ηνπ (Chiu et al., 2010 ), ιφγσ ηεο πςειήο 

κεηαζπλαπηηθήο έθθξαζεο ησλ D1DR ζηνλ PFC, ε ελεξγνπνίεζε ηνπο είλαη δπλαηφλ 
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λα εληζρχεη ηε GABAεξγηθή λεπξνδηαβίβαζε ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή κε ηελ αχμεζε 

είηε ηνπ αξηζκνχ είηε ηεο αγσγηκφηεηαο ησλ GABAA ππνδνρέσλ.  

πκπεξαζκαηθά, ηα απνηειέζκαηα καο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξφληα ρνξήγεζε 

ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή νδεγεί ζε λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ηνπ 

ληνπακηλεξηθνχ θαη GABAεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ 

πεξηνρή, ηε δφζε θαη ην λεπξνδηαβαζηή.   
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13. ΜΔΛΔΣΖ ΣΟΤ ΝΣΟΠΑΜΗΝΔΡΓΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ 

ΔΝΖΛΗΚΧΝ ΔΠΗΜΤΧΝ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΟΞΔΗΑ ΚΑΗ  ΥΡΟΝΗΑ 

ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΤΝΘΔΣΗΚΟΤ ΑΓΧΝΗΣΖ ΣΟΤ CB1 

ΤΠΟΓΟΥΔΑ WIN55,212-2 ΚΑΗ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟΥΖ 

 

ε απηέο ηηο κειέηεο ηεο δηαηξηβήο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν κνληέια 

ρνξεγήζεσλ ζηα πεηξακαηφδσα, ηα νπνία πεξηειάκβαλαλ νμεία θαη ρξφληα ρνξήγεζε 

ηνπ WIN55,212-2, αληίζηνηρα. Οη δπν απηνί ηχπνη ρνξεγήζεσλ είραλ σο ζηφρν ηε 

ζχγθξηζε ησλ επηδξάζεσλ πνπ πξνθαινχλ ηφζν ε νμεία φζν θαη ε ρξφληα ρνξήγεζε 

ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ ησλ επίκπσλ. ην πξψην κνληέιν 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίκπεο ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε άπαμ ν ζπλζεηηθφο αγσληζηήο 

ηνπ CB1 θαλλαβηλνεηδηθνχ ππνδνρέα, WIN55,212-2 (1mg/kg). ε κηα δεχηεξε νκάδα 

πεηξακαηνδψσλ πξνεγήζεθε ηνπ WIN55,212-2 ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ηνπ CB1 

θαλλαβηλνεηδηθνχ ππνδνρέα, ΑΜ251 (0,5mg/kg). θνπφο απηνχ ηνπ κνληέινπ 

ρνξήγεζεο  ήηαλ λα δηεξεπλεζνχλ νη επηδξάζεηο ηεο νμείαο ρνξήγεζεο ηνπ ζπλζεηηθνχ 

αγσληζηή  WIN55,212-2 ζηνλ εγθέθαιν ησλ επίκπσλ, θαζψο θαη λα δηεξεπλεζεί  εάλ 

νη πξνθαινχκελεο αιιαγέο είλαη απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ CB1 ππνδνρέσλ. 

ην κνληέιν ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο νη επίκπεο ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο. ηηο 

δπν πξψηεο νκάδεο ηα πεηξακαηφδσα δέρζεθαλ γηα 20 εκέξεο είηε ην έθδνρν (Vehicle) 

είηε ην WIN55,212-2 (1mg/kg) ελψ ζηνπο επίκπεο ηεο ηξίηεο θαη ηέηαξηεο νκάδαο 

ρνξεγήζεθαλ μαλά  ην έθδνρν (Vehicle) ή ην WIN55,212-2 (1mg/kg) γηα 20 εκέξεο 

θαη επηπιένλ απείραλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 7 εκεξψλ. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ 

πεηξάκαηα πνζνηηθήο απηνξαδηνγξαθίαο θαη in situ πβξηδνπνίεζεο γηα ηνπο ππνδνρείο 

θαη ηνλ κεηαθνξέα ηεο DA, ηελ ΣΖ θαη ηνπο CB1 ππνδνρείο.  

Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζε πξνεγνχκελεο ελφηεηεο, είλαη γλσζηφ φηη ηφζν ηα 

θπζηθά (Γ
9
-THC) φζν θαη ηα ζπλζεηηθά θαλλαβηλνεηδή (WIN55,212-2) έρνπλ 

δηάθνξεο επηδξάζεηο ζην ΚΝ (Moranta et al., 2004 ), νη νπνίεο θαίλεηαη λα 

δηακεζνιαβνχληαη απφ ηνπο CB1 ππνδνρείο (Gardner, 2005 ; Hashimotodani et al., 

2007; Vlachou et al., 2008). Δίλαη επίζεο, γλσζηφ φηη ηα θαλλαβηλνεηδή νθείινπλ ηηο 

θαξκαθνινγηθέο ηνπο επηδξάζεηο, ελ κέξεη κέζσ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ 

εγθεθάινπ θαη εηδηθφηεξα απηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

κεζνξαβδσηνχ, κε ηα θπηηαξηθά ηνπο ζψκαηα λα εδξάδνληαη ζην VTA θαη ηε SNpc 

(French et al., 1997; Rodríguez De Fonseca et al., 2001; Pan et al., 2008; Morera-
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Herreras et al., 2008 ), κέζσ ηεο απμεκέλεο απειεπζέξσζεο DA ζηηο ηειηθέο ηνπο 

απνιήμεηο, ηνλ NAc (Tanda et al., 1997) θαη ην ξαβδσηφ (Taylor et al., 1988), 

αληίζηνηρα (ρήκα 13.1). Καζψο είλαη γλσζηφ φηη νη CB1 ππνδνρείο εθθξάδνληαη 

ζηνπο GABAεξγηθνχο ελδνλεπξψλεο (Katona et al., 2000) θαη ηνπο γινπηακηλεξγηθνχο 

λεπξψλεο πξνβνιήο (Hermann et al., 2002) θαη φρη ζηηο ληνπακηλεξγηθέο απνιήμεηο 

ησλ πεξηνρψλ απηψλ (Herkenham et al., 1991a; Herkenham et al., 1991b; Mailleux 

and Vanderhaeghen, 1992, 1993; Matsuda et al., 1993; Westlake et al., 1994 ; Julian et 

al., 2003), ππνδεηθλχεηαη φηη ε επίδξαζε ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηε ληνπακηλεξγηθή 

λεπξνδηαβίβαζε είλαη θπξίσο έκκεζε θαη ξπζκίδεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο άιισλ 

λεπξνδηαβηβαζηψλ, φπσο είλαη ην GABA θαη ην γινπηακηληθφ.  Δίλαη γλσζηφ απφ 

βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα φηη ε απνρή/ ζηέξεζε κηαο εμαξηεζηνγφλνπ νπζίαο (π.ρ. 

θαλλαβηλνεηδή) απφ ηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κεηαβνιέο ηεο 

ζπκπεξηθνξάο νη  νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην κεζνκεηαηρκηαθφ ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα 

(Koob and Le Moal, 1997 ). πγθεθξηκέλα, πνιιέο κειέηεο κε πνηθίιεο εζηζηηθέο 

νπζίεο (π.ρ. νπηνεηδή, ςπρνδηεγεξηηθά, ληθνηίλε) ππνδεηθλχνπλ φηη θαηά ηελ πεξίνδν 

απνρήο απφ απηέο κεηψλεηαη ν ξπζκφο ππξνδφηεζεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ 

ηνπ VTA (Diana et al., 1998 ) θαζψο θαη ηα εμσθπηηάξηα επίπεδα ηεο DA ζηελ 

πεξηνρή ηνπ NAc (Rossetti et al., 1992 ), δξάζεηο αληίζεηεο ζπγθξηηηθά κε απηέο πνπ 

επέξρνληαη κεηά ηελ νμεία αιιά θαη ρξφληα ρνξήγεζε ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ 

αγσληζηψλ. Πξάγκαηη, ηα δεδνκέλα απφ απηφ ην κέξνο ηεο δηαηξηβήο δείρλνπλ φηη 

ηφζν ε νμεία φζν θαη ε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 θαζψο θαη ην δηάζηεκα 

απνρήο απφ απηφ πξνθάιεζαλ κεηαβνιέο (Πίλαθαο 13.1) ζηα επίπεδα εηδηθήο 

δέζκεπζεο θαη mRNA ηνπ DAT, ησλ ππνδνρέσλ DA, ηεο πδξνμπιάζεο ηεο ηπξνζίλεο 

(ΣΖ) θαζψο θαη ζηα αληίζηνηρα ηνπ mRNA ηνπ CB1 ππνδνρέα ζε πεξηνρέο ησλ 

βαζηθψλ γαγγιίσλ (ξαβδσηφ) θαη ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο (NAc θαη PFC).  
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                     Γείθηεο 

Δγθεθαιηθή 

Πεξηνρή 

DAT D1DR D2DR D2L D2S TH CB1 

PFC 
MPC        

DFC        

Ραβδσηό 

DL       

 DM       

VL       

VM       

NAc 
Κέιπθνο        

Κνξκόο        

 SN  

 

      

 VTA 

 

 

 

      

 

Πίλαθαο 13.1: Σπλνπηηθά απνηειέζκαηα ησλ επηδξάζεσλ ηεο νμείαο, ρξφληαο ρνξήγεζεο θαη 

δηαζηήκαηνο απνρήο ηνπ WIN55,212-2 ζε δείθηεο ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη 

ζηνλ CB1 ππνδνρέα.Τα θφθθηλα βέιε ππνδειψλνπλ ηηο επηδξάζεηο ηνπ θαλλαβηλνεηδνχο ζηελ 

εηδηθή δέζκεπζε ησλ ππφ κειέηε δεηθηψλ θαη ηα πξάζηλα βέιε ηηο αληίζηνηρεο γηα ηα επίπεδα 

mRNA ηνπο θαηά ηελ νμεία ρνξήγεζε. Τα κπιε θαη θαθέ βέιε απεηθνλίδνπλ ηηο κεηαβνιέο ησλ 

αλσηέξσ δεηθηψλ κεηά απφ ηελ απνρή απφ ην WIN55,212-2 ζηελ εηδηθή δέζκεπζε θαη ηα 

επίπεδα mRNA ηνπο, αληίζηνηρα. 

 

Όζνλ αθνξά ην DAT, ηα επίπεδα εηδηθήο δέζκεπζεο ηνπ ζηε SNpc θαη ην VTA 

κεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηά απφ ηελ νμεία αιιά θαη ηε ρξφληα ρνξήγεζε 

ηνπ WIN55,212-2. Χζηφζν, ε κεηαβνιή απηή δηαηεξήζεθε θαη κεηά ην δηάζηεκα 

απνρήο απφ ηνλ αγσληζηή ζηελ πεξηνρή ηεο SNpc ελψ ζην VTA ε εηδηθή δέζκεπζε 

απμήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά. Παξφκνηα απνηειέζκαηα δηαπηζηψζεθαλ θαη γηα ηα 
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επίπεδα mRNA ηνπ DAT ζηηο ίδηεο πεξηνρέο. πγθεθξηκέλα, κεηψζεθαλ ηφζν κεηά 

ηελ νμεία φζν θαη κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ WIN 55,212-2 ελψ κεηά ηελ απνρή 

απφ απηφ ηα αληίζηνηρα επίπεδα φρη κφλν επαλήιζαλ ζηα θπζηνινγηθά, αιιά 

απμήζεθαλ. Γεληθφηεξα, ε επίδξαζε ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ζηνλ DAT είλαη 

ακθηιεγφκελε θαη απηφ γηαηί ππάξρνπλ κειέηεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο είλαη δπλαηφλ λα πξνθαινχλ αλαζηνιή ηεο επαλαπξφζιεςεο 

ηεο DA ηφζν in vitro φζν θαη in vivo, ε νπνία επηηειείηαη κέζσ ησλ CB1 ππνδνρέσλ 

(Price et al., 2007 ), είηε δείρλνπλ φηη ε αλαζηνιή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ κεηαθνξέα 

είλαη αλεμάξηεηε ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ (Chen et al., 2003; Steffens and 

Feuerstein, 2004) είηε φηη δελ παξαηεξείηαη θακία επίδξαζε (Cheer et al., 2004; 

Köfalvi et al., 2005). Δπίζεο, αληηθξνπφκελεο είλαη νη απφςεηο θαη γηα ην εάλ ηα 

θαλλαβηλνεηδή αζθνχλ άκεζν ή έκκεζν έιεγρν ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο. 

Χζηφζν, είλαη γεληθφηεξα απνδεθηφ φηη ηα θαλλαβηλνεηδή είλαη δπλαηφλ λα 

επεξεάδνπλ ηνπο ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο έκκεζα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθήο 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ησλ δηεγεξηηθψλ θαη αλαζηαιηηθψλ ζπλάςεσλ, επλνψληαο φκσο 

γεληθά κηα CB1-GABAεξγηθή επαγφκελε άξζε ηεο αλαζηνιήο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ (Köfalvi, 2008).  

πγθεθξηκέλα, είλαη επξέσο γλσζηφ φηη νη αγσληζηέο ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ 

ππνδνρέσλ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο ππξνδφηεζεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ 

πνπ βξίζθνληαη ζηε SNpc θαη ην VTA (French et al., 1997; Wu and French, 2000; 

Melis et al., 2000 ). Απηή ε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ ηεο SNpc 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε πεηξάκαηα in vivo κηθξνδηαπίδπζεο ηα νπνία δείρλνπλ 

απμεκέλε απειεπζέξσζε DA ζην ξαβδσηφ κεηά απφ ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδηθψλ 

αγσληζηψλ (Tanda et al., 1997; Solinas et al., 2008; Moranta et al., 2009 ; Polissidis et 

al., 2010; 2013). πλδπάδνληαο ηα παξαπάλσ επξήκαηα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο, δειαδή ηα κεησκέλα επίπεδα δέζκεπζεο θαη mRNA ηνπ DAT 

ζηε SN θαη ην VTA, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ε νμεία, φπσο θαη ε ρξφληα 

ελεξγνπνίεζε ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ ελδερνκέλσο λα νδεγνχζε ζε 

κεησκέλε επαλαπξφζιεςε ηεο DA απφ ηνπο δελδξίηεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ ηεο κεζνκεηαηρκηαθήο θαη κειαηλνξαβδσηήο νδνχ, αιιά φρη θαη απφ ηηο 

ηειηθέο απνιήμεηο ηεο κειαηλνξαβδσηήο νδνχ (Fanarioti et al., 2014). Σέινο, ν 

γξήγνξνο θνξεζκφο ηνπ DAT (Oleson and Cheer, 2012; Tye et al., 2013), θαζψο θαη ν 

κεησκέλνο αλαζηαιηηθφο έιεγρνο ζηελ απειεπζέξσζε ηεο απφ ηνπο D2 
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απηνυπνδνρείο (αλάιπζε παξαθάησ), ζα κπνξνχζαλ λα εμεγήζνπλ ηα απμεκέλα 

επίπεδα ηεο εμσθπηηάξηαο DA πνπ παξαηεξνχληαη ζην ξαβδσηφ κεηά ηελ νμεία 

ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ (Tanda et al., 1997; Solinas et al., 2008; Moranta et al., 

2009 ; Polissidis et al., 2010; 2013).  

Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη θαη ζηα δπν κνληέια ρνξεγήζεο ηνπ WIN55,212-2 (νμεία 

θαη ρξφληα) νη ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ 

επεξεάδνληαη ηφζν ζε επίπεδν πξσηεΐλεο φζν θαη mRNA, ππνδεηθλχνληαο φηη ε 

ρξφληα ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ νδεγεί ζηε κεησκέλε επαλαπξφζιεςε ηεο 

DA απφ ηνπο δελδξίηεο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο κεζνκεηαηρκηαθήο θαη 

κειαηλνξαβδσηήο νδνχ (Fanarioti et al., 2014). Δπίζεο, θαίλεηαη φηη ε κείσζε ησλ 

επηπέδσλ mRNA ηνπ DAT ζηελ πεξηνρή ηεο SNpc θαη ηνπ VTA δελ είλαη κφληκε 

αιιά παξνδηθή θαη απηφ γηαηί παξαηεξήζεθε πιήξεο επαλαθνξά ηνπο (ίδηα κε απηά 

ηεο νκάδαο-κάξηπξα) ε νπνία κάιηζηα ηα μεπέξαζε κεηά ηε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο 

WIN55,212-2 χζηεξα απφ επηά εκέξεο θαη παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα φηαλ είρε 

πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, ΑΜ251. Σν γεγνλφο  φηη 

ηα επίπεδα ηνπ DAT επαλέξρνληαη κεηά ηε δηαθνπή ηεο ρνξήγεζεο ηνπ WIN55,212-2 

(απζφξκεην ζχλδξνκν ζηέξεζεο(spontaneous withdrawal)), ζε ζπλδπαζκφ κε ην φηη ν 

ΑΜ251 απνηειεί εθιεθηηθφ αληαγσληζηή ηνπ CB1 θαλλαβηλνεηδηθνχ ππνδνρέα (Lan et 

al., 1999 ) ζα κπνξνχζε λα καο νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη νη παξαηεξνχκελεο 

κεηαβνιέο δηακεζνιαβνχληαη απφ ηνπο CB1 ππνδνρείο.  

Παξφκνηα κε ηα απνηειέζκαηα γηα ηνλ DAT, ηα επίπεδα mRNA ηεο ΣΖ ζηηο 

πεξηνρέο ηεο SNpc θαη ηνπ VTA κεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηά ηελ νμεία 

αιιά θαη ηε ρξφληα  ρνξήγεζε ηνπ αγσληζηή WIN55,212-2. Οη ζπλζεηηθνί αγσληζηέο 

ησλ CB1 ππνδνρέσλ κπνξνχλ λα ξπζκίδνπλ ηελ έθθξαζε ηεο ΣΖ κε ηε βνήζεηα ελφο 

κεηαγξαθηθνχ ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ θαη εηδηθφηεξα γηα ην WIN55,212-2 φηη 

πξνθαιεί ηελ κείσζε ηεο κεηαγξαθήο ηνπ γνληδίνπ ηεο ΣΖ κέζσ θάπνηαο 

ξπζκηζηηθήο δξάζεο ηνπ ζηνλ ππνθηλεηή ή θαη ζηνλ θαηαζηνιέα ηνπ γνληδίνπ (Bosier 

et al., 2007). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη αλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο πνπ αθνξνχλ ηελ ΣΖ, ζπκθσλνχλ κε 

πξφζθαηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, σζηφζν θαίλεηαη λα είλαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

απμεκέλε απειεπζέξσζε DA πνπ έρεη παξαηεξεζεί κεηά ηε ρνξήγεζε 

θαλλαβηλνεηδψλ. Θα πεξίκελε θαλείο, δειαδή, ην βηνζπλζεηηθφ έλδπκν ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ λεπξνδηαβηβαζηή λα είλαη απμεκέλν πξνθεηκέλνπ λα απμεζεί θαη ε 



«Δπίδξαζε ηωλ θαλλαβηλνεηδώλ ζην ληνπακηλεξγηθό ζύζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο» 

πδήηεζε 

 

197 

απειεπζέξσζε ηνπ. Σα παξαηεξνχκελα κεησκέλα επίπεδα ηεο ΣΖ ζα καο νδεγνχζαλ 

ζε κεησκέλε βηνζχλζεζε ηεο DA. Χζηφζν, ιακβάλνληαο ππ‟ φςηλ θαη ηα κεησκέλα 

επίπεδα ηνπ DAT  αιιά θαη ηα αληίζηνηρα ηεο D2S ηζνκνξθήο ησλ D2DR (βιέπε 

παξαθάησ) κεηά ηελ έθζεζε ζην WIN55,212-2, θαζψο θαη ην κεησκέλν κεηαβνιηζκφ 

ηεο DA, ζα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζέζεη φηη ηα απμεκέλα επίπεδα εμσθπηηάξηαο DA 

κεηά ηε ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ (Polissidis et al., 2013), νθείινληαη 

αθελφο ζηε κεησκέλε επαλαπξφζιεςε ηεο απφ ηε ζχλαςε (αλάιπζε παξαπάλσ) αιιά 

θαη ζηε  δπζαλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο  ηεο απφ ηνπο D2S πξνζπλαπηηθνχο 

ππνδνρείο.  

Παξάιιεια, παξαηεξήζακε φηη φηαλ είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ 

αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, ΑΜ251, ηα επίπεδα ηνπ mRNA ηεο ΣΖ βξίζθνληαλ  

ζηα αληίζηνηρα κε απηά ηεο νκάδαο πνπ είρε δερζεί ην έθδνρν (νκάδα- κάξηπξαο), 

γεγνλφο ην νπνίν καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ε παξαηεξνχκελε επίδξαζε ηνπ 

αγσληζηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ CB1 

ππνδνρέσλ. ε ζπκθσλία κε απηφ ην εχξεκα, ππάξρνπλ κειέηεο θαηά ηηο νπνίεο ε 

ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή SR 141716A πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2, 

απέηξεςε ηε κεηαβνιή ηφζν ησλ πξσηετληθψλ φζν θαη ησλ επηπέδσλ mRNA ηεο ΣΖ, 

ζπκπεξαίλνληαο θαη απηνί φηη νη δηάθνξεο επηδξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ 

αγσληζηψλ γίλνληαη κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ CB1 ππνδνρέσλ 

(Hernández et al., 2000 ; Moranta et al., 2009 ; Bosier et al., 2012).  Πξνο ηελ ίδηα 

θαηεχζπλζε βξίζθνληαη θαη ηα δεδνκέλα απφ ηελ νκάδα ησλ (Wu et al., 2008), ηα 

νπνία έδεημαλ φηη ε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ησλ CB1 ππνδνρέσλ, SR141716A, 

δηαηήξεζε ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα ηελ απειεπζέξσζε ηεο DA θαζψο θαη ηε 

ππξνδφηεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ζην ξαβδσηφ θαη ηε SN, αληίζηνηρα. 

Δλ αληηζέζεη κε ηα απνηειέζκαηα ησλ δπν ρνξεγήζεσλ κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

δηαζηήκαηνο απνρήο, ηα επίπεδα mRNA ηεο ΣΖ φρη κφλν δηαηεξήζεθαλ ζηα 

θπζηνινγηθά επίπεδα αιιά απμήζεθαλ. Σα απνηειέζκαηα απηά έξρνληαη ζε ζπκθσλία 

κε δεδνκέλα απφ πεηξάκαηα ζε θχηηαξα λεπξνβιαζηψκαηνο πνληηθνχ, φπνπ ε 

ρνξήγεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, HU-210, νδήγεζε ζε 

κεησκέλα επίπεδα πξσηεΐλεο θαη mRNA ηεο ΣΖ (Bosier et al., 2007). Δηδηθφηεξα, ε 

ζπγθεθξηκέλε εξεπλεηηθή νκάδα απνδίδεη απηά ηα κεησκέλα επίπεδα ζην γεγνλφο φηη 

νη ζπλζεηηθνί αγσληζηέο ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ ππνδνρέσλ είλαη ηθαλνί λα ξπζκίδνπλ 
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ηελ έθθξαζε ηεο ΣΖ κέζσ ελφο κεηαγξαθηθνχ ξπζκηζηηθνχ κεραληζκνχ. Μάιηζηα 

είλαη γλσηφ φηη ε ρνξήγεζε εζηζηηθψλ νπζηψλ έρεη δεηρζεί φηη κεηαβάιιεη ηα 

θπζηνινγηθά επίπεδα ηνπ mRNA ηεο ΣΖ θαη φηη νη κεηαβνιέο απηέο 

δηακεζνιαβνχληαη απφ αιιαγέο ζηε ζηαζεξφηεηα ηνπ κνξίνπ ηνπ mRNA ή ζην ξπζκφ 

κεηαγξαθήο ηνπ γνληδίνπ ηεο (Kumer and Vrana, 1996 ). Έρεη πξνηαζεί κάιηζηα, φηη 

ην WIN55,212-2 είλαη πηζαλφ λα πξνθαιεί ηελ κείσζε ηεο κεηαγξαθήο ηνπ γνληδίνπ 

ηεο ΣΖ κέζσ θάπνηαο ξπζκηζηηθήο δξάζεο ηνπ ζηνλ ππνθηλεηή ή θαη ζηνλ 

θαηαζηνιέα ηνπ γνληδίνπ (Bosier et al., 2007). Δπηπιένλ, κεησκέλε έθθξαζε ηεο ΣΖ 

αληρλεχζεθε κε ηε κέζνδν ηεο RT-PCR απφ ηελ νκάδα ηεο (Ginovart et al., 2012), 

κεηά απφ ρξφληα ρνξήγεζε Γ
9
-THC. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ηα 

κεησκέλα επίπεδα ησλ κεηαγξάθσλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ελδχκνπ ζηελ 

ζσκαηνδελδξηηηθή πεξηνρή ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ (SN/VTA), θαίλεηαη λα 

ζπκβαδίδνπλ κε δεδνκέλα ηα νπνία δείρλνπλ κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο ΣΖ ζηηο 

απνιήμεηο ηνπο θαη εηδηθφηεξα ζην ξαβδσηφ (Moranta et al., 2009 ).  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ππάξρνπλ αξθεηέο κειέηεο νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

ρξφληα ρνξήγεζε εζηζηηθψλ νπζηψλ, φπσο ε κνξθίλε (Guitart et al., 1990 ), ην 

WIN55,212-2 (Page et al., 2007) θαη ε Γ
9
-THC (Hernández et al., 2000 ) νδεγεί ζε 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ ηεο ΣΖ ζε δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο (π.ρ. ππνκέιαλαο 

ηφπνο, ξαβδσηφ). χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο κπνξνχκε 

λα ππνζηεξίμνπκε επίζεο φηη απηή ε κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ mRNA ηεο TH ζηε 

SNpc θαη ην VTA δελ είλαη κφληκε αιιά παξνδηθή. πγθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε φηη 

ηα κεησκέλα επίπεδα ηνπ κεηαγξάθνπ ηεο ΣΖ φρη κφλν δηαηεξήζεθαλ ζηα ίδηα 

επίπεδα κε ηα αληίζηνηρα ησλ επίκπσλ πνπ εηραλ δερζεί ην έθδνρν αιιά ηα μεπέξαζαλ 

κεηά ην δηάζηεκα απνρήο απφ ην WIN 55,212-2. Απηή ε δηαηήξεζε ησλ επηπέδσλ ηνπ 

mRNA ηεο ΣΖ κεηά ηε δηαθνπή ρνξήγεζεο ηνπ WIN 55,212-2 καο νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ε παξαηεξνχκελε επίδξαζε ηνπ αγσληζηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε 

κεζνιάβεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ CB1 ππνδνρέσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζην 

παξαπάλσ ζπκπέξαζκα θαηαιήγνπλ θαη άιιεο κειέηεο (Hernández et al., 1997 ; 

Moranta et al., 2009 ; Bosier et al., 2012) θαζψο ε ρνξήγεζε ελφο εηδηθνχ 

αληαγσληζηή ησλ CB1 ππνδνρέσλ (SR 141716A) πξηλ ηε ρνξήγεζε ηνπ αγσληζηή, 

απέηξεςε ηε κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ (πξσηετληθψλ ή mRNA) ηεο ΣΖ, 

ζπκπεξαίλνληαο έηζη φηη νη δηάθνξεο επηδξάζεηο ησλ θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ 

γίλνληαη κε ηε κεζνιάβεζε ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ CB1 ππνδνρέσλ. 
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Όζνλ αθνξά ηνπο D1DR, ε εηδηθή ηνπο δέζκεπζε ζηηο πεξηνρέο ηνπ PFC θαη 

ηεο SN παξνπζίαζε κηθξή αιιά ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή αχμεζε κεηά ηε ρξφληα 

ρνξήγεζε ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή, κεηαβνιή ε νπνία δηαηεξήζεθε θαη κεηά 

ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο ελψ ζηελ πεξίπησζε ηεο νμείαο δελ 

παξαηεξήζεθε θακία κεηαβνιή ζηελ πεξηνρή ηνπ ΡFC. Όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

ζηελ ελφηεηα 12, ν PFC δέρεηαη ληνπακηλεξγηθή λεχξσζε απφ ηα ζψκαηα ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ πνπ εδξάδνληαη ζην VTA (Morgan et al., 1993 ; 

Tzschentke T, 2001 ) θαη πξνβάιινπλ ζηνπο γινπηακηλεξγηθνχο ππξακηδηθνχο 

λεπξψλεο (Pirot et al., 1992; Gellman and Aghajanian, 1993 ; Law-Tho et al., 1994 ; 

Gioanni et al., 1998 ) Οη ληνπακηλεξγηθνί απηνί λεπξψλεο κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ 

άκεζα ζηηο άθαλζεο ησλ ππξακηδηθψλ λεπξψλσλ (Goldman-Rakic, 1987; Van Eden et 

al., 1987 ) θαη κέζσ ησλ D1DR πνπ εληνπίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή λα 

ξπζκίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπο (Bergson et al., 1995 ), είηε λα αλαζηέιινπλ 

έκκεζα ηνπο γινπηακηλεξγηθνχο ππξακηδηθνχο λεπξψλεο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

GABAεξγηθψλ αλαζηαιηηθψλ ελδνλεπξψλσλ (Gellman and Aghajanian, 1993 ). 

Φαίλεηαη ινηπφλ φηη φηαλ κεηαβάιιεηαη ε ληνπακηλεξγηθή απειεπζέξσζε ζηνλ PFC, 

κεηαβάιινληαη νη ππνδνρείο DA θαη θαη‟ επέθηαζε ε λεπξνδηαβίβαζε ηεο πεξηνρήο 

(Egerton et al., 2006). Πξάγκαηη, ε ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηφζν 

ηεο Γ
9
-THC φζν θαη ηνπ WIN55,212-2 κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηελ ππξνδνηεζε ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ PFC (Diana et al., 1998 ). Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί 

φηη ε ρξφληα ρνξήγεζε ησλ δπν πξνεγνχκελσλ θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ, 

πξνθαιεί κεησκέλε απειεπζέξσζε DA ζηνλ PFC (γηα αλαζθφπεζε (El Khoury et al., 

2012), ε νπνία ελδερνκέλσο λα ζπκβαίλεη ιφγσ πξνζαξκνζηηθψλ αιιαγψλ πνπ 

ζπκβαίλνπλ κεηά ηε ρνξήγεζε ησλ θαλλαβηλνεηδψλ (Verrico et al., 2003 ), νη νπνίεο 

θαίλεηαη λα δηαηεξνχληαη θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο.  

Όπσο είλαη γλσζηφ απφ απηνξαδηνγξαθηθέο αιιά θαη κειέηεο  εληνπηζκνχ ηνπ 

mRNA ηνπο (Porceddu et al., 1986 ), νη D1DR εληνπίδνληαη ζηε SNpr θαη εηδηθφηεξα 

ζηηο αμνληθέο απνιήμεηο ησλ αθαλζσηψλ λεπξψλσλ ηνπ ξαβδσηνχ ζψκαηνο πνπ 

ζπγθξνηνχλ ηελ άκεζε νδφ ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ. Δπίζεο, Οη D1DR είλαη γλσζηφ 

φηη δηεγείξνπλ ηελ απειεπζέξσζε ηνπ GABA (Starr, 1987 ), ην νπνίν κε ηε ζεηξά 

ηνπ θαη κε ηε κεζνιάβεζε ησλ GABAΑ ππνδνρέσλ πξνθαιεί ηελ αλαζηνιή ησλ 

GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο SNpr. Καηά  ζπλέπεηα, ηα απμεκέλα επίπεδα ηεο 

εηδηθήο δέζκεπζεο ησλ D1DR ζε απηή ηε πεξηνρή είλαη πηζαλφ λα πξνθαινχλ 
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απμεκέλε απειεπζέξσζε ηνπ GABA ηνπηθά. Λακβάλνληαο, ηψξα ππ‟ φςηλ ηε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηεο SNpr θαη ηεο SNpc κέζσ ησλ παξάπιεπξσλ λεπξαμνληθψλ 

απνιήμεσλ ησλ λεπξψλσλ ηεο πξψηεο πξνο ηνπο αληίζηνηρνπο ηεο δεχηεξεο (Hajós 

and Greenfield, 1994 ), είλαη δπλαηφλ ε απμεκέλε απειεπζέξσζε ηνπ GABA πνπ 

πξναλαθέξζεθε λα νδεγήζεη ζε δπζαλαζηνιή ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο 

SNpc κε επαθφινπζν ηελ απμεκέλε ηνπο δηεγεξζηκφηεηα θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ 

απμεκέλε απειεπζέξσζε DA απφ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο λεπξψλεο. Ζ ππφζεζε απηή 

έξρεηαη ζε ζπκθσλία κε βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ ηφζν ηελ 

απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο SNpc (Wu and 

French, 2000) φζν θαη ηελ απμεκέλε απειεπζέξσζε DA κεηά ηε ρνξήγεζε 

θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ (Tanda et al., 1997; Solinas et al., 2008; Moranta et al., 

2009 ; Polissidis et al., 2010; 2013).  
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ρήκα 13.1: Σρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε νβειηαίαο ηνκήο εγθεθάινπ επίκπνο ζηελ νπνία 

απεηθνλίδνληαη νη επηδξάζεηο ηεο ρξφληαο θαη νμείαο ρνξήγεζεο ηνπ WIN55,212-2 ζην 

ληνπακηλεξγηθφ θαη GABAεξγηθφ ζχζηεκα 

 

 

ρεηηθά κε ηνπο D2DR, ε εηδηθή ηνπο δέζκεπζε ζηνλ PFC απμήζεθε κεηά ηε 

ρξφληα ρνξήγεζε θαη ην δηάζηεκα απνρήο ελψ θαηά ηελ νμεία παξέκεηλαλ 

ακεηάβιεηνη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Χζηφζν, παξαηεξήζεθαλ απμεκέλα επίπεδα 

mRNA ηεο D2L ηζνκνξθήο ησλ D2DR, ε νπνία ππνδειψλεη ην κεηαζπλαπηηθφ 

ππνδνρέα (Khan et al., 1998) ζηελ πεξηνρή ηεο SN θαη ηνπ VTA. Αληίζεηα, ηα επίπεδα 

mRNA ηεο D2S ηζνκνξθήο ησλ D2DR (αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ πξνζπλαπηηθφ 

ππνδνρέα) κεηψζεθαλ κεηά απφ ηελ νμεία θαη ρξφληα ρνξήγεζε ζηηο ελ ιφγσ πεξηνρέο 

θαη παξέκεηλαλ κεησκέλα χζηεξα απφ ην δηάζηεκα απνρήο. Παξαηεξήζακε επίζεο, φηη 

νη κεηαβνιέο ηφζν ζηνπο πξνζπλαπηηθνχο φζν θαη ηνπο κεηαζπλαπηηθνχο D2DR 

δηαηεξήζεθαλ θαη κεηά ην δηάζηεκα απνρήο απφ ην WIN55,212-2. Σα δεδνκέλα καο 
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γηα ηελ αχμεζε ζηελ εηδηθή δέζκεπζε ησλ D2DR ζηνλ PFC έξρνληαη ζε ζπκθσλία κε 

ηα αληίζηνηρα ηεο νκάδαο ησλ (Franklin and Carrasco 2013 ), ε νπνία έδεημε φηη ε 

ρνξήγεζε ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή CP55,940 ζε επίκπεο νδήγεζε ζε απμεκέλα 

πξσηετληθά επίπεδα ησλ δπν ηζνκνξθψλ ησλ D2DR ζηνλ PFC, φπσο απηά 

πξνζδηνξίζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο αλάιπζεο θαηά Western. Μάιηζηα, ζχκθσλα κε 

ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο εξεπλεηέο, ε επαγφκελε απφ ην CP55,940 αχμεζε ησλ D2DR 

ζηνλ PFC κπνξεί λα ζπκβαίλεη κέζσ κεραληζκψλ φπσο ε απμεκέλε δηαθίλεζε 

(trafficking) ησλ ελ ιφγσ ππνδνρέσλ απφ ην θπηνζφιην ζηε κεκβξάλε θαη/ή κέζσ ηεο 

κεησκέλεο απνηθνδφκεζεο ησλ D2DR θαζψο θαη φηη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο 

ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππνδνρείο δηακεζνιαβνχληαλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ CB1 

ππνδνρέσλ (Franklin and Carrasco 2013 ).  

ρεηηθά κε ηνπο πξνζπλαπηηθνχο D2DR (D2S), φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε ελφηεηα (12), ε ελεξγνπνίεζε ηνπο νδεγεί ζε απμεκέλε ππξνδφηεζε 

ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ κεζεγθεθάινπ (Lacey et al., 1987; Mercuri et al., 

1989; 1997; Centonze et al., 2002), ελψ πξνθαιεί αλαζηνιή ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 

DA ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο (Cragg and Greenfield, 1997). Δίλαη πηζαλφ 

ινηπφλ, ε κεησκέλε έθθξαζε ηνπ mRNA ησλ ελ ιφγσ ππνδνρέσλ ζηηο πεξηνρέο ηεο 

SNpc θαη ηνπ VTA λα νδεγήζεη ζε κεησκέλν αλαζηαιηηθφ έιεγρν ζηελ απειεπζέξσζε 

ηεο DA, κε απνηέιεζκα ηελ απμεκέλε απειεπζέξσζε ηεο ζην ξαβδσηφ φπσο είλαη 

γλσζηφ φηη ζπκβαίλεη κεηά απφ ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ (Tanda et al., 

1997; Solinas et al., 2008; Moranta et al., 2009 ; Polissidis et al., 2010; 2013). Καζψο 

είλαη γλσζηφ φηη ε απειεπζέξσζε ηεο DA βξίζθεηαη ππφ ηνλ αλαζηαιηηθφ έιεγρν ησλ 

D2DRs (Benoit-Marand et al., 2001), ηα κεησκέλα επίπεδα ηνπ πξνζπλαπηηθνχ 

ππνδνρέα ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ 

ελδερνκέλσο λα νδεγνχλ ζε άξζε ηεο αλαζηνιήο ηεο απειεπζέξσζεο ηεο DA ζηηο 

ηειηθέο ηνπο απνιήμεηο (δει. ξαβδσηφ θαη NAc) θαη θαη‟ επέθηαζε ζε απμεκέλε 

απειεπζέξσζε (ρήκα 13.1). Δπίζεο, απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο 

θαίλεηαη φηη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή ζηα επίπεδα mRNA ησλ D2S απηνυπνδνρέσλ 

δηαηεξήζεθε θαη κεηά ην δηάζηεκα απνρήο ησλ επίκπσλ απφ ην WIN55,212-2. 

Δπνκέλσο ζα πεξίκελε θαλείο φηη ε κεησκέλε έθθξαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ 

απηνυπνδνρέσλ ζα νδεγνχζε ζε απμεκέλε απειεπζέξσζε ηεο DA θαη κεηά ηελ απνρή 

ησλ πεηξακαηνδψσλ απφ ηνλ αγσληζηή. Χζηφζν, απφ βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα 

δηαπηζηψλεηαη φηη κεηά ηελ επαγφκελε κε ρνξήγεζε ηνπ αληαγσληζηή ηνπ CB1 
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ππνδνρέα ξηκνλακπάληε ζηέξεζε απφ ην WIN 55,212-2, ε ζχλζεζε ηεο DA ζην 

ξαβδσηφ, φπσο απηή πξνθχπηεη απφ κεηξήζεηο ηεο DOPA κε ηε κέζνδν ηεο 

ρξσκαηνγξαθίαο HPLC, θαίλεηαη λα δηαηεξείηαη ζηα θπζηνινγηθά ηεο επίπεδα θαη λα 

αλαπηχζζνπλ αληνρή ζηνλ θαλλαβηλνεηδηθφ αγσληζηή (Moranta et al., 2009 ).   

Μεηά ηε κειέηε ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, εμεηάζακε θαη ηελ επίδξαζε 

πνπ έρεη ε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή ζηα επίπεδα mRNA ηνπ 

CB1 ππνδνρέα ζηηο πεξηνρέο ηνπ PFC, ηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ NAc. Ζ κειέηε γηα ηνλ 

θαλλαβηλνεηδηθφ ππνδνρέα εζηηάζηεθε θπξίσο ζηηο πεξηνρέο απηέο θαζψο είλαη 

γλσζηφ φηη παξνπζηάδνπλ ηα κεγαιχηεξα επίπεδα έθθξαζεο mRNA απφ νπνηαδήπνηε 

άιιε εγθεθαιηθή πεξηνρή (Mailleux and Vanderhaeghen, 1992). Δηδηθφηεξα, θαηά 

ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2 παξαηεξήζακε κηα ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

κείσζε ηνπο ζην ξαβδσηφ, ελψ ζηνλ PFC ηα επίπεδα ηνπ mRNA ησλ ελ ιφγσ 

ππνδνρέσλ απμήζεθαλ. Απμεκέλα ήηαλ θαη ηα αληίζηνηρα ζηνλ NAc, ρσξίο φκσο ε 

κεηαβνιή απηή λα είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. Δπίζεο, θαηά ηε ρξφληα έθζεζε ησλ 

επίκπσλ ζηνλ θαλλαβηλνεηδηθφ αγσληζηή ηα επίπεδα mRNA ηνπ CB1 ππνδνρέα ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ κεηψζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά κεηά ηε ρνξήγεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ 

αγσληζηή WIN55,212-2 θαη παξέκεηλαλ κεησκέλα θαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ 

δηαζηήκαηνο απνρήο ζηελ πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ. ε ζπκθσλία κε απηά ηα 

απνηειέζκαηα, κειέηεο νμείαο αιιά θαη ρξφληαο ρνξήγεζεο θαλλαβηλνεηδθψλ 

αγσληζηψλ ζε δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ξαβδσηνχ, 

δείρλνπλ κεησκέλα επίπεδα mRNA ηνπ CB1 ππνδνρέα (Rubino et al., 1994 ; Romero 

et al., 1997; Sim-Selley et al., 2006). Δπηπιένλ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα αλσηέξσ 

δεδνκέλα ζπκθσλνχλ θαη κε πξνεγνχκελεο κειέηεο (Breivogel et al., 1999; Sim-

Selley and Martin, 2002; Sim-Selley, 2003; 2006) θαηά ηηο νπνίεο, ε ρξφληα ρνξήγεζε 

θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα Γ
9
-ΣΖC ή WIN 55,212-2 είρε σο 

απνηέιεζκα ηα κεησκέλα επίπεδα ησλ CB1 ππνδνρέσλ θαζψο θαη ηελ εμαζζέληζε ηεο 

ελεξγνπνίεζεο G-πξσηετλψλ πνπ δηακεζνιαβείηαη απφ ηνπο αλσηέξσ ππνδνρείο,  

κεηαβνιέο νη νπνίεο έδεημαλ λα δηαηεξνχληαη θαη κεηά ην δηάζηεκα απνρήο απφ ηνπο 

αγσληζηέο. Μεησκέλα επίπεδα ηνπ CB1 ππνδνρέα έρνπλ επίζεο παξαηεξεζεί θαη ζε 

ρξφληνπο ρξήζηεο θάλλαβεο, ηα νπνία φκσο επαλήιζαλ ζηα θπζηνινγηθά κεηά απφ 

δηαθνπή ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ νδεγψληαο ζε αληνρή (tolerance) θαη ζπκπηψκαηα 

ζηέξεζεο (Hirvonen et al., 2012 ). ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη 

ζηνλ PFC θαη ηνλ NAc παξαηεξήζεθε αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ κεηαγξάθσλ ησλ 
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CB1 ππνδνρέσλ κεηά ηελ άπαμ έθζεζε ζην WIN55,212-2, ε νπνία έξρεηαη θαη απηή 

ζε ζπκθσλία κε αληίζηνηρεο κειέηεο  (Fan et al., 1996 ; Romero et al., 1997; Zhuang 

et al., 1998 ). Μάιηζηα, πξνηείλεηαη φηη ηα απμεκέλα επίπεδα mRNA ησλ CB1 

ππνδνρέσλ ελδερνκέλσο λα απνηεινχλ έλα κεραληζκφ αληηζηάζκηζεο γηα ηελ 

απψιεηα ησλ ππνδνρέσλ απφ ηελ θπηηαξηθή επηθάλεηα (Fan et al., 1996 ). Παξφκνηα 

ππφζεζε έρεη πξνηαζεί θαη απφ ηνλ Zhuang θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ (1998), ε νπνία 

πξνηείλεη φηη ε απεπαηζζεηνπνίεζε θαη ε κεην-ξχζκηζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε παξνδηθή αχμεζε ηεο ζχλζεζεο ηνπ mRNA ηνπο 

πξνθεηκέλνπ λα εμηζνξξνπεζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελ ιφγσ ππνδνρέσλ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ δηέγεξζε ησλ G ζπδεπγκελσλ πξσηετλψλ. 

Χζηφζν, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ρξφληα ρνξήγεζε ησλ αγσληζηψλ Γ
9
-THC θαη 

WIN55,212-2 επηδξά ζηε ζχλζεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ κνλνακηλψλ (ζπλεπψο 

θαη ηεο DA), κε απνηέιεζκα ηελ επαγσγή αληνρήο ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ (Esteban and García-Sevilla, 2012). Σν γεγνλφο απηφ πηζαλφλ λα νθείιεηαη 

ζηελ απεπαηζζεηνπνίεζε ησλ CB1 ππνδνρέσλ κεηά ηελ επαλαιακβαλφκελε 

ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ζπκβαίλεη θαίλεηαη φηη εμαξηάηαη 

απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αγσληζηή πνπ έρεη ρνξεγεζεί θαη ηελ πεξηνρή ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ κειεηάηαη (Sim-Selley, 2003; 2006). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη νη 

κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ησλ κεηαγξάθσλ αληηθαηνπηξίδνπλ κεηαβνιέο θαη ζην 

γνληδηαθφ επίπεδν. Δηδηθφηεξα, έρνπλ αλαθεξζεί κεηαβνιέο ζηελ έθθξαζε γνληδίσλ 

κεηά απφ νμεία ρνξήγεζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ νη νπνίεο είραλ ζαλ απνηέιεζκα 

θπηηαξνεηδηθέο απμήζεηο ζηα κνηίβα έθθξαζεο ησλ πξψηκσλ γνληδίσλ (c-fos θαη 

zif268) ζην PFC θαη ην ξαβδσηφ (Moratalla et al., 1992 ; Daunais and McGinty, 1994 

; Kosofsky et al., 1995 ). πγθεθξηκέλα, ε νμεία ρνξήγεζε ηεο Γ
9
-THC, θαίλεηαη λα 

πξνθάιεζε ηελ επαγσγή ηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ κεηαγξαθηθψλ παξαγφλησλ Zif268, 

pCREB (δειαδή ε θσζθνξπιησκέλε κνξθή ηνπ CREB) θαη c-Fos, ε νπνία εμαξηάηαη 

απφ ηελ εγθεθαιηθή πεξηνρή (π.ρ. ξαβδσηφ ηππφθακπνο, PFC) (Lazenka et al., 2013 ). 

ηα απνηειέζκαηα καο παξαηεξήζακε φηη φηαλ είρε πξνεγεζεί ε ρνξήγεζε ηνπ 

αληαγσληζηή ΑΜ251, ηα επίπεδα ηνπ mRNA ησλ CB1 ππνδνρέσλ ζε φιεο ηηο ππφ 

κειέηε πεξηνρέο, παξέκεηλαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε απηά ηεο νκάδαο- κάξηπξα, κεηά ηε 

ρνξήγεζε ηνπ WIN55,212-2. Σν εχξεκα απηφ, φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο ππνδεηθλχεη φηη νη παξαηεξνχκελεο κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ησλ 

κεηαγξάθσλ ησλ CB1 ππνδνρέσλ πνπ πξνθάιεζε ε ρνξήγεζε ηνπ αγσληζηή 
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αλαζηέιινληαη απφ ηνλ αληαγσληζηή ΑΜ251, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη νη 

κεηαβνιέο απηέο είλαη απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ππνδνρέα θαη δελ 

εκπιέθνληαη άιινη κεραληζκνί.  

πλνςίδνληαο, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη ηα κεησκέλα επίπεδα mRNA 

ησλ D2 απηνυπνδνρέσλ θαη ηνπ DAT ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ ηεο SNpc θαη ηνπ VTA θαη θαη‟ επέθηαζε λα 

πξνθαιέζνπλ αχμεζε ηεο απειεπζέξσζεο ηεο DA ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο 

θαη ηηο ηειηθέο ηνπο απνιήμεηο. Απηφ ην εχξεκα ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί  ζην 

γεγνλφο φηη ε ρξφληα εθζεζε ζην WIN55,212-2 κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

λεπξνπξνζαξκνζηηθέο κεηαβνιέο (π.ρ. κεην-ξχζκηζε) ηνπ CB1 ππνδνρέα (ππθλφηεηα 

θαη ιεηηνπξγία) νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ εγθεθαιηθή πεξηνρή (Sim-Selley and 

Martin, 2002) θαη ελδερνκέλσο γηα απηφ ην ιφγν λα παξαηεξνχληαη νη δηαθνξέο ζηνπο 

δηαθνξεηηθνχο δείθηεο ζηηο δηάθνξεο εγθεθαιηθέο πεξηνρέο κεηά ηελ απνρή απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν αγσληζηή.  

Δίλαη γλσζηφ φηη θαηά ηε θάζε απνρήο απφ θάπνηα απφ ηηο πεξηζζφηεξεο 

εζηζηηθέο νπζίεο ζπκβαίλνπλ αιιαγέο ζην κεζνκεηαηρκηαθφ ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα, 

ζηηο νπνίεο κάιηζηα, νθείινληαη θαη νη εληζρπηηθέο/εζηζηηθέο δξάζεηο ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ (Koob and Le Moal, 2001 ; Oleson and Cheer, 2012). Οη 

αιιαγέο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο έλαο ηχπνο νκνηνζηαηηθνχ 

κεραληζκνχ (Davis, 2006). πγθεθξηκέλα, ε απνρή (withdrawal) ζπκβαίλεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηε κεησκέλε ληνπακηλεξγηθή ιεηηνπξγία ζην κεζνκεηαηρκηαθφ 

ζχζηεκα  (Weiss et al., 2001 ). Γηα παξάδεηγκα, φηαλ πεηξακαηφδσα απείραλ απφ 

εζηζηηθέο νπζίεο (π.ρ. αηζαλφιε, κνξθίλε, θνθαΐλε θαη ακθεηακίλε), παξαηεξήζεθαλ 

κε ηε κέζνδν ηεο in vivo κηθξνδηαπίδπζεο, κεησκέλα επίπεδα ηεο ηνληθήο  

απειεπζέξσζεο ηεο DA ζηηο ηειηθέο απνιήμεηο ηνπ κεζνκεηαηρκηαθνχ 

ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο (Rossetti et al., 1992 ; Weiss et al., 1992 ; Weiss et al., 

1996 ). Μεηά ηελ επαγφκελε ζηέξεζε (precipitated withdrawal) απφ ηα 

θαλλαβηλνεηδή, δειαδή ηε ρνξήγεζε ελφο αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα (π.ρ. 

ξηκνλακπάληε), έρεη παξαηεξεζεί κεησκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ ηνπ VTA (Aceto et al., 1996 ; Diana et al., 1999 ). Απηή ε κεησκέλε 

ληνπακηλεξγηθή δξαζηεξηφηεηα ζπκβαίλεη ζρεδφλ ηαπηφρξνλα κε ηα κεησκέλα επίπεδα 

ηεο ηνληθήο απειεπζέξσζεο ηεο DA πνπ έρνπλ παξαηεξεζεί ζην NAc, φπσο απηά 

έρνπλ κεηξεζεί κε ηε κέζνδν ηεο in vivo κηθξνδηαπίδπζεο (Tanda et al., 1999 ). Οη 
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δξάζεηο απηέο πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο είλαη αληίζεηεο απφ 

απηέο πνπ πξνθαινχληαη θαηά ηελ νμεία θαη ρξφληα ρνξήγεζε εζηζηηθψλ νπζηψλ 

(δηέγεξζε ησλ λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ αληακνηβήο, αχμεζε ηεο ληνπακηλεξγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο).  

Σα γεγνλφηα απηά ππνδεηθλχνπλ φηη ε απνρή απφ ηα θαλλαβηλνεηδή κπνξεί λα 

κεηαβάιιεη ηε δνκή θπηηαξηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ κεζνκεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο 

έρεη δεηρζεί κεηά ηελ απνρή απφ νπηνεηδή (Spiga et al., 2005 ; Diana et al., 2006 ). 

Οκνίσο,  κεηά ηελ απνρή απφ ρξφληα ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ έρεη 

παξαηεξεζεί κείσζε ηεο ππθλφηεηαο ησλ αθάλζσλ ησλ λεπξψλσλ ηνπ θειχθνπο ηνπ 

NAc (Spiga et al., 2010) θαζψο θαη ζπξξίθλσζε ηεο πεξηνρήο ησλ ζσκάησλ ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ κεηψλνληαο έηζη ηελ ππξνδφηεζε ηνπο (Diana et al., 1998 

).  Ζ  ρξφληα ρνξήγεζε Γ
9
-THC έρεη δεηρζεί φηη πξνθαιεί κείσζε ηνπ κήθνπο ησλ 

δελδξηηψλ θαζψο θαη ησλ δελδξηηηθψλ θιάδσλ ηνπ θειχθνπο ηνπ NAc αιιά θαη ηνπ 

mPFC φρη φκσο ζε άιιεο πεξηνρέο (Kolb et al., 2006). Χζηφζν, αλ θαη νη 

ζπγθεθξηκέλεο κνξθνινγηθέο κεηαβνιέο πξνζδηνξίζηεθαλ αξθεηφ δηάζηεκα κεηά ηε 

δηαθνπή ηεο Γ
9
-THC (30 εκέξεο), είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα επηβεβαησζεί εάλ νη 

κεηαβνιέο απηέο ζπκβαίλνπλ πξάγκαηη ζηε δηαθνπή ηεο ρξήζεο ή ζηηο δνκηθέο 

αιιαγέο πνπ ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξφληαο ρνξήγεζεο (Spiga et al., 2011 

). ηε κεηαζπλαπηηθή πεξηνρή, ν κεησκέλνο αξηζκφο αθάλζσλ ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε κεησκέλε ζπλνιηθή θπηηαξηθή επηθάλεηα (GRAY, 1959; RALL, 1962 ), 

κε ζπλέπεηα ηε δηαθνξεηηθή δηεγεξζηκφηεηα ησλ ελ ιφγσ λεπξψλσλ (Spiga et al., 

2010).  Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ζε πξφζθαηεο κειέηεο (Hoffman 

et al., 2003 ) φπνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί ρξφληα ρνξήγεζε ηεο Γ
9
-THC ε νπνία 

αθνινπζείην απφ δηάζηεκα απνρήο, παξαηεξήζεθε κεησκέλε επαηζζεζία ηφζν ησλ 

GABAεξγηθψλ φζν θαη ησλ γινπηακηλεξγηθψλ ζπλάςεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ NAc. 

πγθεθξηκέλα, έρνπλ πξνηαζεί δπν κεραληζκνί νη νπνίνη θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνλ κεησκέλν αξηζκφ ζπλάςεσλ ν νπνίνο ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηε 

ζπλνιηθή ππξνδφηεζε ηνπ λεπξψλα. Καηά ηνλ πξψην, ε απψιεηα ηεο θπηηαξηθήο 

επηθάλεηαο ησλ λεπξψλσλ ζρεηίδεηαη κε απψιεηα ζπλάςεσλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 

νδεγεί ζε κεησκέλε ππξνδφηεζε ηνπο, εμαηηίαο ησλ κεησκέλσλ δηεγεξηηθψλ ηνπο 

εηζφδσλ (Spiga et al., 2010). Καηά ην δέπηεξν κεραληζκφ, εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο 

ληνπακηλεξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο κεηά ην δηάζηεκα απνρήο, ε αλαζηαιηηθή δξάζε 

ησλ D2DR ζηελ ελεξγνπνίεζε ησλ AMPA ππνδνρέσλ ζα ήηαλ θαη απηή κεησκέλε 
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εληζρχνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επίδξαζε ησλ ελαπνκείλαλησλ ζπλάςεσλ 

(Hoffman et al., 2003 ). Παξαηεξνχκε ινηπφλ, φηη κεηά ην δηάζηεκα απνρήο απφ ηε 

ρξφληα ρνξήγεζε θαλλαβηλνεηδψλ επηηεινχληαη αιιαγέο ζηελ ππξνδφηεζε ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ (εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ VTA), νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ 

ιφγσ ησλ κεηαβνιψλ ζηε κνξθνινγία ηνπο.  

ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα ππελζπκίζνπκε φηη κεηά ηε ρνξήγεζε 

θαλλαβηλνεηδηθψλ αγσληζηψλ ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ληνπακηλεξηγθψλ λεπξψλσλ ηνπ 

VTA απμάλεηαη (Wu and French, 2000). Λακβάλνληαο ηψξα ππ‟ φςηλ απηά πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ, φηη ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο ίδηαο 

πεξηνρήο κεηψλεηαη κεηά ηελ απνρή απφ ηα θαλλαβηλνεηδή, είλαη πηζαλφ φηη θαη κεηά 

ηελ πάξνδν ηνπ δηαζηήκαηνο απνρήο απφ ην WIN55,212-2, λα κεηψλεηαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ησλ λεπξψλσλ ηνπ VTA θαη θαη‟ επέθηαζε ε απειεπζέξσζε ηεο DA 

ηφζν ζηελ ελ ιφγσ εγθεθαιηθή πεξηνρή φζν θαη ζηηο ηειηθέο ηεο απνιήμεηο.  

πλνιηθά, ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη νη κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ 

αξρηηεθηνληθή ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνβάιιεη ζηνλ NAc, ζα 

κπνξνχζαλ θαηά βάζνο λα κεηαβάιινπλ ηελ ζπλαπηηθή ηζνξξνπία πνπ επεξεάδεη 

πνηθίιινπο λεπξνδηαβηβαζηέο, νη νπνίνη εκπιέθνληαη ζηνπο λεπξνβηνινγηθνχο 

κεραληζκνχο ηεο εμάξηεζεο απφ ηα θαλλαβηλνεηδή (Pulvirenti and Diana, 2001; Melis 

et al., 2005). 
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14. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο εληζρχνπλ ηα δεδνκέλα γηα ηελ 

επίδξαζε ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ηφζν κεηά απφ ρξφληα ή νμεία  ρνξήγεζε αιιά θαη 

κεηά απφ δηάζηεκα απνρήο απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο ζην ληνπακηλεξγηθφ 

ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ ησλ επίκπσλ.  

πλνςίδνληαο, ε ρξφληα ρνξήγεζε δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ ζπλζεηηθνχ 

αγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, WIN55,212-2 νδήγεζε ζε λεπξνπξνζαξκνζηηθέο 

κεηαβνιέο ζην ληνπακηλεξγηθφ θαη GABAεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ εγθεθάινπ επίκπνο. 

πγθεθξηκέλα, κε ηηο κεηαβνιέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηνλ DAT θαη ηνπο 

πξνζπλαπηηθνχο D2DR κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε φηη νη ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο 

ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο (SN/VTA), θαίλεηαη λα επεξεάδνληαη πεξηζζφηεξν 

ζπγθξηηηθά κε ηηο πεξηνρέο πξνβνιήο ηνπο, δειαδή ην ξαβδσηφ θαη ηνλ NAc. Σν 

γεγνλφο απηφ ζα κπνξνχζε κε ηε ζεηξά ηνπ λα πξνθαιέζεη απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα 

ησλ λεπξψλσλ ηεο SNpc θαη ηνπ VTA κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο απειεπζέξσζεο 

ηεο DA ζηηο ζσκαηνδελδξηηηθέο πεξηνρέο θαη ηηο ηειηθέο ηνπο απνιήμεηο. Δθηφο φκσο 

απφ ηηο πεξηνρέο ηνπ κεζνξαβδσηνχ, λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο αληρλεχζεθαλ 

θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ PFC θπξίσο φκσο γηα ηνπο ππνδνρείο DA (D1DR θαη D2DR). 

Μεηαβνιέο παξαηεξήζεθαλ επίζεο θαη ζηελ εηδηθή δέζκεπζε ησλ GABAA ππνδνρέσλ 

ζηηο πεξηνρέο ηνπ PFC, ηεο SN θαη ηνπ ξαβδσηνχ, κεηά ηε ρξφληα ρνξήγεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ αγσληζηή. Οη αιιαγέο απηέο ζηνπο ελ ιφγσ ππνδνρείο ζα 

κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε απμεκέλε δξαζηεξηφηεηα ησλ GABAεξγηθψλ λεπξψλσλ 

πνπ εληνπίδνληαη ζηε SNpr.  

πλνιηθά, βιέπνπκε φηη ε ρξφληα ρνξήγεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ δφζεσλ ηνπ 

WIN55,212-2 είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιεί κεηαβνιέο ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα ηνπ 

εγθεθάινπ ησλ επίκπσλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ ελ κέξεη λα νθείινληαη  ζηελ 

έθθξαζε ησλ GABAA ππνδνρέσλ πνπ εθθξάδνληαη ζηε ξαβδσηνκέιαηλα νδφ. 

πκπεξαζκαηθά, ηα απνηειέζκαηα καο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ρξφληα ρνξήγεζε ηνπ 

θαλλαβηλνεηδηθνχ αγσληζηή νδεγεί ζε λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ηνπ 

ληνπακηλεξηθνχ θαη GABAεξγηθνχ ζπζηήκαηνο, νη νπνίεο εμαξηψληαη απφ ηελ 

πεξηνρή, ηε δφζε θαη ην λεπξνδηαβαζηή.   
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Δπηπιένλ, νη κεηαβνιέο πνπ παξαηεξήζεθαλ ηφζν ζην ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα 

φζν θαη ζηα επίπεδα ηνπ CB1 ππνδνρέα, κεηά απφ ηελ ρξφληα έθζεζε ησλ επίκπσλ 

ζην WIN55,212-2, δελ δηαηεξήζεθαλ κεηά απφ ην δηάζηεκα απνρήο ησλ 7 εκεξψλ 

απφ ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγσληζηή. πγθεθξηκέλα, γηα νξηζκέλνπο δείθηεο ηνπ 

ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο (DAT θαη TH) νη αιιαγέο φρη κφλν δελ δηαηεξνχληαλ 

αιιά έηεηλαλ λα αληηζηξαθνχλ ελψ ζε άιινπο (D2S) θαίλεηαη λα είλαη κφληκεο 

(ηνπιάρηζηνλ γηα ην δηάζηεκα ηεο κηαο εβδνκάδαο απνρήο). Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη 

κεηά ηελ απνρή απφ ηνλ θαλλαβηλνεηδηθφ αγσληζηή, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ κεζεγθεθάινπ κεηψλεηαη, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε 

ηεο απειεπζέξσζεο ηεο DA ηνπηθά αιιά θαη ζηηο ηειηθέο απνιήμεηο ηνπ. πλνιηθά, 

ζα κπνξνχζακε λα ππνζέζνπκε φηη νη κεηαβνιέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ αξρηηεθηνληθή 

ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο κεηά ηελ απνρή ησλ επίκπσλ απφ ηε ρξφληα 

ρνξήγεζε ζην WIN55,212-2, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηε ζπλαπηηθή 

ηζνξξνπία κε απνηέιεζκα λα επεξεάδεη πνηθίιινπο λεπξνδηαβηβαζηέο, νη νπνίνη κε ηε 

ζεηξά ηνπο εκπιέθνληαη ζηνπο λεπξνβηνινγηθνχο κεραληζκνχο ηεο εμάξηεζεο απφ ηα 

θαλλαβηλνεηδή (Pulvirenti and Diana, 2001; Melis et al., 2005).  

Καηά ηελ νμεία ρνξήγεζε ηνπ ζπλζεηηθνχ αγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, 

παξαηεξήζεθαλ παξφκνηεο κεηαβνιέο κε ηηο αληίζηνηρεο ηεο ρξφληαο ζηνπο ππφ 

κειέηε δείθηεο ηνπ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ζηα επίπεδα ηνπ CB1 

ππνδνρέα. Όπσο θαη ζηε ρξφληα ρνξήγεζε, ηα θαλλαβηλνεηδή θαίλεηαη λα επηδξνχλ 

ζηελ απειεπζέξσζε ηεο DA αθφκα θαη κεηά απφ κηα κφλν ρνξήγεζε κε απνηέιεζκα 

λα επέξρνληαη κεηαβνιέο ζηνπο ππνδνρείο θαη ηνλ κεηαθνξέα ηεο. Δπηπιένλ, ε πξν-

ρνξήγεζε ηνπ εθιεθηηθνχ αληαγσληζηή ηνπ CB1 ππνδνρέα, ΑΜ251, ππνδειψλεη φηη 

νη παξαηεξνχλελεο κεηαβνιέο είλαη απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ελ ιφγσ 

ππνδνρέα θαη δελ εκπιέθνληαη άιινη κεραληζκνί.  

πλνιηθά, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ππνδεηθλχνπλ φηη ηα 

θαλλαβηλνεηδή είλαη δπλαηφλ λα επηθέξνπλ λεπξνπξνζαξκνζηηθέο αιιαγέο ζην 

θχθισκα ησλ βαζηθψλ γαγγιίσλ αιιά θαη ζην ζχζηεκα αληακνηβήο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηθέξνπλ ηζνξξνπία ζηα λεπξνδηαβηβαζηηθά ζπζηήκαηα ηνπ εγθεθάινπ. Με απηφ 

ηνλ ηξφπν επεξεάδνπλ ηηο λεπξσληθέο ιεηηνπξγίεο θαη νδεγνχλ ζε ςπρνηξφπνπο 

δξάζεηο πνπ παξαηεξνχληαη κεηά απφ ηε ρξήζε ησλ νπζηψλ απηψλ απφ ηνλ άλζξσπν 

αιιά θαη απφ πεηξακαηφδσα. 
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