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1. ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1. Νεπξνβηνινγηθό ππόζηξωκα εζηζκνύ 

 

Η εμάξηεζε απφ νπζίεο, είλαη κία ρξφληα ππνηξνπηάδνπζα λφζνο, θεληξηθφ 

ζηνηρείν ηεο νπνίαο είλαη ε απψιεηα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηε ιήςε ηεο νπζίαο. Απφ 

ηελ πξψηε επαθή κε κία νπζία, κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εμάξηεζεο, ν εγθέθαινο 

έρεη ππνζηεί αιιαγέο (Volkow & Morales, 2015). Έηζη, ην εμαξηεκέλν ππνθείκελν 

πξνρσξά ζε θαηαλαγθαζηηθή ιήςε κίαο νπζίαο. Αλ ε ιήςε ζηακαηήζεη, αθνινπζνχλ 

ηα ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο. κσο, αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνρήο απφ ηελ 

νπζία, εξεζίζκαηα εμσηεξηθά ή εζσηεξηθά, φπσο ε βίσζε αξλεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηελ ππνηξνπή (Zorrilla, Logrip & Koob, 2014). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη εμαξηεζηνγφλνη νπζίεο θαίλεηαη λα αζθνχλ ηηο 

εληζρπηηθέο δξάζεηο ηνπο κέζσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληακνηβήο ηνπ 

εγθεθάινπ, ελφο ζπζηήκαηνο πνπ εκπιέθεηαη ζε ζεηηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηελ εδνλή (Zorrilla, Logrip & Koob, 2014). χκθσλα κε πιήζoο 

κειεηψλ, ην κεζνθινηηθφ θαη κεζνκεηαηρκηαθφ ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα απνηεινχλ ην 

θχξην λεπξσληθφ ππφζηξσκα ηεο αληακνηβήο, θαζψο εκπιέθνληαη ζηελ ελίζρπζε θαη 

ηελ θηλεηνπνίεζε. Σν πξψην απνηειείηαη απφ ληνπακηλεξγηθνχο λεπξψλεο ησλ νπνίσλ 

ηα ζψκαηα βξίζθνληαη ζην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν θαη θαηαιήγνπλ ζε θινηηθέο 

πεξηνρέο, φπσο ν πξνκεησπηαίνο θινηφο, ν πεξηξξηληθφο θινηφο θαη ε έιηθα ηνπ 

πξνζαγσγίνπ. Απφ ηελ άιιε, νη λεπξψλεο ηνπ κεζνκεηαηρκηαθνχ ληνπακηλεξγηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνβάιινπλ απφ ην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν θπξίσο ζηνλ επηθιηλή 

ππξήλα, αιιά θαη ζην δηάθξαγκα, ηελ ακπγδαιή θαη ηνλ ηππφθακπν (Chinta & 

Andersen, 2005). 

ζνλ αθνξά ηνπο θπζηθνχο εληζρπηέο, ε εθππξζνθξφηεζε ησλ 

ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ πξνθαιεί ηελ θηλεηνπνίεζε γηα ηελ αλαδήηεζε ηεο 

αληακνηβήο, αθνχ κε ηελ επίηεπμή ηεο, ε εθππξζνθξφηεζε ζηακαηά (Schultz θαη ζπλ., 

1997). Αληίζεηα, νη ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο ζπλερίδνπλ λα εθππξζνθξνηνχλ κεηά 
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ηελ ιήςε εμαξηεζηνγφλνπ νπζίαο, απμάλνληαο πεξαηηέξσ ηελ απειεπζέξσζε ηεο 

ληνπακίλεο (Volkow & Morales, 2015). Οη εμαξηεζηνγφλνη νπζίεο πξνθαινχλ αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ληνπακίλεο ζην θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο πεξχλα (Di Chiara, 2002; 

Pontieri θαη ζπλ., 1995). Η απμεκέλε δηαζεζηκφηεηα ληνπακίλεο δηεγείξεη ηνπο 

ληνπακηλεξγηθνχο ππνδνρείο D1 ζηελ πεξηνρή απηή (Volkow & Morales, 2015), 

δηέγεξζε πνπ αξθεί γηα λα πξνθιεζεί αληακνηβή (Caine θαη ζπλ., 2007). Η κεγαιχηεξε 

αληακνηβή, φκσο, πξνθαιείηαη κεηά απφ δηέγεξζε ηφζν ησλ D1, φζν θαη ησλ D2 

ππνδνρέσλ ηεο ληνπακίλεο (Steinberg θαη ζπλ., 2014). Σν θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο 

ππξήλα είλαη ε πεξηνρή πνπ δέρεηαη ηηο κεγαιχηεξεο επηδξάζεηο απφ νμεία ρνξήγεζε 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ ζρεηηθά κε ηελ αχμεζε ησλ επηπέδσλ ληνπακίλεο ζε 

ππνθείκελα πνπ δελ έρνπλ έξζεη πνηέ ζε επαθή κε απηέο (Di Chiara & Bassareo, 

2007). 

Η ληνπακηλεξγηθή δηαβίβαζε ζηνλ επηθιηλή ππξήλα είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ πξφθιεζε εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο απφ εμαξηεζηνγφλνπο 

νπζίεο (Di Chiara θαη ζπλ., 2004). Μάιηζηα, απψιεηα απνιήμεσλ ληνπακηλεξγηθψλ 

λεπξψλσλ ζην θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα έρνπλ ζπζρεηηζηεί κε κείσζε ηεο 

εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο απφ ακθεηακίλε (Sellings & Clarke, 2003). Έπεηηα 

απφ απηνρνξήγεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ, φπσο ε θνθαΐλε, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ 

εμσθπηηάξησλ επηπέδσλ ληνπακίλεο ζηνλ επηθιηλή ππξήλα (έζσ-θνηιηαθφ ξαβδσηφ) 

ζε πξσηεχνληα πεηξακαηφδσα (Bradberry θαη ζπλ., 2000). Αχμεζε επίζεο ζηελ 

πεξηνρή εθείλε πξνθαιεί θαη ε ρνξήγεζε ακθεηακίλεο (Drevets θαη ζπλ., 1999), ελψ ε 

θνθαΐλε θαη ε ακθεηακίλε απμάλνπλ ηα επίπεδα ηεο ληνπακίλεο θαη ζηνλ 

πξνκεησπηαίν θινηφ (Di Chiara & Bassareo, 2007).  

Η επαλαιακβαλφκελε ρξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ νδεγεί ζε αιιαγέο 

κνξηαθνχ θαη θπηηαξηθνχ επηπέδνπ ζηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο (Volkow & Morales, 

2015). Πξνθεηκέλνπ λα κελ δηαηαξαρζεί ε θπζηνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ 

απηψλ, πξνθχπηνπλ θάπνηεο πξνζπάζεηεο δηαηήξεζεο ηεο νκνηφζηαζεο ηνπ 

εγθεθάινπ, φπσο κεηνξξχζκηζε δηαθφξσλ δεηθηψλ ζηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο. 

Δλδεηθηηθά, νη Groman θαη ζπλ. (2012) παξαηήξεζαλ φηη ζε πηζήθνπο πνπ είραλ 

ππνβιεζεί ζε επαλαιακβαλφκελε ρνξήγεζε κεζακθεηακίλεο, νη ληνπακηλεξγηθνί 

κεηαθνξείο είραλ ππνζηεί κεηνξξχζκηζε ζην ξαβδσηφ. Παξάιιεια, ζπζηήκαηα ηνπ 



 

 

5 

ζηξεο ππεξδξαζηεξηνπνηνχληαη, φπσο απηφ ηεο θνξηηθνεθιπηίλεο (CRF) θαη ηεο 

λνξεπηλεθξίλεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο ακπγδαιήο (Heilig & Koob, 2007; Breese 

θαη ζπλ., 2011).  

ηαλ ε ιήςε κίαο νπζίαο επαλαιακβάλεηαη, παξαηεξνχληαη αιιαγέο ζηελ 

επίδξαζή ηεο. ε νξηζκέλεο δξάζεηο ηεο νπζίαο κπνξεί λα επέιζεη επαηζζεηνπνίεζε. 

Έηζη, κε κηθξφηεξε δφζε, κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ δξάζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο 

επέξρνληαλ κε κεγαιχηεξεο δφζεηο. Αθφκε θαη δφζεηο πνπ πξνεγνπκέλσο δελ 

πξνθαινχζαλ θαλέλα απνηέιεζκα, κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

γίλνληαη δξαζηηθέο (Leyton & Vezina, 2014). Η επαηζζεηνπνίεζε επάγεηαη απφ 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ φπνπ ρνξεγείηαη επαλεηιεκκέλα ε εθάζηνηε 

εμαξηεζηνγφλνο νπζία. Μπνξεί λα πξνθιεζεί κέζσ κέηξησλ ή πςειψλ δφζεσλ πνπ 

απέρνπλ θάπνηεο εκέξεο ζηε ρνξήγεζή ηνπο (Leyton & Vezina, 2014). Η αλάπηπμε 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο επεξεάδεηαη θαη απφ ελδνγελή ραξαθηεξηζηηθά: επίκπεο πνπ 

εθδειψλνπλ κεγαιχηεξε θηλεηηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζε λέν 

πεξηβάιινλ είλαη πηζαλφηεξν λα αλαπηχμνπλ επαηζζεηνπνίεζε (Pierre & Vezina, 

1997). 

Η επαλαιακβαλφκελε ρξήζε θαη ε επαθφινπζε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο δξάζεηο 

κίαο εμαξηεζηνγφλνπ νπζίαο νδεγνχλ ζηελ κεγαιχηεξε απειεπζέξσζε ληνπακίλεο 

κεηά απφ ηελ ιήςε ηεο (Vezina, 2004). Μειέηεο έρνπλ αλαδείμεη ηελ απμεκέλε δξάζε 

νπζηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά πεηξακαηνδψσλ πνπ έρνπλ εθηεζεί επαλεηιεκκέλα ζε απηέο, 

ελψ θαίλεηαη φηη κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, ηα πεηξακαηφδσα είλαη 

δηαηεζεηκέλα λα θαηαβάινπλ κεγαιχηεξε πξνζπάζεηα γηα λα ιάβνπλ δφζε ηεο νπζίαο 

(Robinson & Berridge, 2008). 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη ρξήζηεο κεηαβαίλνπλ απφ ηελ πεξηζηαζηαθή ζηελ 

θαηαλαγθαζηηθή ιήςε νπζηψλ. Δλ κέξεη ηελ κεηάβαζε απηή, ππνθηλεί 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ κεζνκεηαηρκηαθνχ ζπζηήκαηνο 

(Robinson & Berridge, 1993; 2003). Αιιαγή ζηελ εκπινθή ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα θαη 

ηνπ θνηιηαθνχ ξαβδσηνχ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ θαηαλαγθαζηηθή ιήςε ησλ 

εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ, αθνχ ε πξψηε πεξηνρή ζρεηίδεηαη κε ηελ αληακνηβή, ελψ ε 

δεχηεξε κε ηελ δηακφξθσζε ζπλήζεηαο (Everitt & Robbins, 2013). ε αλζξψπνπο πνπ 
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έρνπλ εθδειψζεη εμάξηεζε απφ νπζίεο, ε ελεξγνπνίεζε ησλ ληνπακηλεξγηθψλ 

ππνδνρέσλ D2 είλαη ζεκαληηθά κεησκέλε ζε πεξηνρέο ηνπ ξαβδσηνχ, φπσο ν 

επηθιηλήο ππξήλαο, ελψ ε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ πξφζζηνπ θινηνχ ηνπ πξνζαγσγίνπ 

είλαη επίζεο κεησκέλε (Goldstein & Volkow, 2002). Η κείσζε απηή ζηελ πξφζδεζε 

ησλ D2 ππνδνρέσλ ζην ξαβδσηφ έρεη ζπζρεηηζηεί κε ηελ απμεκέλε παξνξκεηηθφηεηα 

θαη ηελ θαηαλαγθαζηηθή ιήςε πνπ παξαηεξείηαη ζε ρξήζηεο νπζηψλ (Volkow θαη 

ζπλ., 2014). Δπίζεο, ε θαηαλαγθαζηηθή αλαδήηεζε θαη ιήςε νπζηψλ ζρεηίδεηαη θαη κε 

λεπξνπξνζαξκνγέο πνπ επέξρνληαη ζην κεησπηαίν θινηφ (Goldstein & Volkow, 2002).  

πσο αλαθέξζεθε, θεληξηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εμάξηεζεο απφ νπζίεο είλαη ε 

απψιεηα ηνπ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε ιήςε ηνπο. ην λεπξσληθφ ππφζηξσκα ηνπ 

ειέγρνπ, θπξίσο δηακεζνιαβνχκελν απφ ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ, ζπκκεηέρνπλ 

πεξηνρέο φπσο o πξφζζηνο θινηφο ηνπ πξνζαγσγίνπ, ν έμσ θνγρνκεησπηαίνο θινηφο, ν 

ξαρηαίνο έμσ πξνκεησπηαίνο θινηφο θαη ν θάησ κεησπηαίνο θινηφο (Volkow & 

Morales, 2015). ηαλ ε πξφζδεζε ζηνπο ληνπακηλεξγηθνχο ππνδνρείο D2 ζην 

ξαβδσηφ κεηψλεηαη, ε ιεηηνπξγία ησλ πεξηνρψλ ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ δηαηαξάζζεηαη (Volkow & Baler, 2015). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηέξεζεο κίαο νπζίαο, πξνθαινχληαη 

ζπκπηψκαηα ζηξεο ζην ρξήζηε, ιφγσ ηεο ελεξγνπνίεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο CRF. Η 

νξκφλε CRF επζχλεηαη γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ ζηξεο, αθνχ ε πξφζδεζή ηεο ζηνπο 

ππνδνρείο CRF1 ηεο αδελνυπφθπζεο ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα Τπνζαιάκνπ-

Τπφθπζεο-Δπηλεθξηδίσλ (Zorrilla, Logrip & Koob, 2014). Μειέηεο ζε επίκπεο 

ππνζηεξίδνπλ ηα απμεκέλα αληρλεχζηκα επίπεδα ηεο νξκφλεο ηνπ ζηξεο CRF. Οη Funk 

θαη ζπλ. (2006) έρνπλ δείμεη αχμεζε ηεο CRF ζηνλ θεληξηθφ ππξήλα ηεο ακπγδαιήο 

κεηά απφ ζηέξεζε αιθνφι ζε επίκπεο εμαξηεκέλνπο απφ ηελ νπζία. Οη George θαη 

ζπλ. (2007) επίζεο έρνπλ ππνζηεξίμεη ηελ αχμεζε ησλ εμσθπηηάξησλ επηπέδσλ CRF 

ζηνλ θεληξηθφ ακπγδαιηθφ ππξήλα κεηά απφ ζηέξεζε ληθνηίλεο ζε επίκπεο. κνηα 

αχμεζε έρεη παξαηεξεζεί θαη έπεηηα απφ ζηέξεζε ηεο δπλαηφηεηαο απηνρνξήγεζεο 

ακθεηακίλεο (Richter & Weiss, 1999). Αληαγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ CRF1 κπνξνχλ 

λα κεηψζνπλ ηελ απνθαηάζηαζε ζπκπεξηθνξψλ φπσο ε αλαδήηεζε κίαο 

εμαξηεζηνγφλνπ νπζίαο ζε πεηξακαηφδσα (Zorrilla, Logrip & Koob, 2014). 
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Η δηαηάξαμε ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηεκάησλ αληακνηβήο, 

θαζψο θαη ησλ πεξηνρψλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαζηνιή θαη δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ 

θαζηζηνχλ ηνλ ρξήζηε επάισην ζηελ ππνηξνπή αθφκε θαη θαηά ηε δηάξθεηα απνρήο 

απφ ηελ νπζία. Η ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο κίαο νπζίαο εθδειψλεηαη κεηά απφ ηελ 

παξνπζίαζε θάπνηνπ εξεζίζκαηνο πνπ πξνβιέπεη ηελ παξνπζίαζε ηεο ίδηαο ηεο νπζίαο 

(Weiss θαη ζπλ., 2000). Κάζε παξνπζίαζε κίαο έλδεημεο-ζήκαηνο πνπ ζπλδέεηαη κε 

ηελ νπζία πξνθαιεί ελεξγνπνίεζε γινπηακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηνπ θνηιηαθνχ 

πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, ηεο ακπγδαιήο θαη ηνπ θνηιηαθνχ ηππνθάκπνπ πνπ 

πξνβάιινπλ ζην ξαβδσηφ ζψκα. Χο απνηέιεζκα ηεο ελεξγνπνίεζεο απηήο, ε 

απειεπζέξσζε ηεο ληνπακίλεο ζηνλ επηθιελή ππξήλα θαη ην θνηιηαθφ ξαβδσηφ 

απμάλεηαη, απμάλνληαο επνκέλσο ηηο πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο (Volkow & Morales, 

2015). ε πεξηπηψζεηο φπνπ εκθαλίδνληαη εληζρπηηθά εξεζίζκαηα ή ελδείμεηο ζρεηηθέο 

κε απηά, παξαηεξείηαη επίζεο ππεξδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ ξαδσηνχ (Leyton & Vezina, 

2013). Ο πξνκεησπηαίνο θινηφο δηαδξακαηίδεη θπξίαξρν ξφιν ζηελ αλαζηνιή ηεο 

ππνηξνπήο θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ ειέγρνπ έλαληη ηεο παξνπζίαζεο ελδείμεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε κία εμαξηεζηνγφλν νπζία (Volkow θαη ζπλ., 2010), πνπ φκσο είλαη 

δηαηαξαγκέλνο ζηνλ εζηζκφ (Goldstein & Volkow, 2011). 

 

1.2. Δπηδξάζεηο ζωκαηηθήο άζθεζεο ζηελ πγεία θαη ηνλ εγθέθαιν 

 

Η ζσκαηηθή άζθεζε πξνθαιεί πνηθίια ζεηηθά απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ 

κειεηεζεί ηφζν ζε αλζξψπνπο, φζν θαη ζε πεηξακαηφδσα. Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο εθθξάδνληαη ζε νξγαληθφ θαη ζε επίπεδν εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Άηνκα πνπ αζθνχληαη ζεκεηψλνπλ πςειφηεξα επίπεδα επεμίαο (Stubbe, Moor, Boomsa 

& De Geus, 2006). Δπίζεο, βειηηψλνληαη ε θαξδηαγγεηαθή ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ απηφλνκνπ λεπξηθνχ ζπζηήκαηνο (Besnier θαη ζπλ., 2016).  

Παηδηά θαη έθεβνη πνπ πάζρνπλ απφ ζπγγελή θαξδηαθή λφζν έρνπλ ζεκαληηθά 

ρακειφηεξε πνηφηεηα δσήο ζε ζρέζε κε πγηείο ζπλνκηιήθνπο ηνπο (Mellion θαη ζπλ., 

2014). Η αεξνβηθή άζθεζε βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα δσήο παηδηψλ κε ζπγγελή θαξδηαθή 

λφζν θαη ηεηξαινγία Fallot (Duppen θαη ζπλ., 2015). Θεηηθέο επηδξάζεηο απφ ζσκαηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα έρνπλ ζεκεησζεί θαη ζε ελειίθνπο κε ζπγγελή θαξδηαθή λφζν: ήπηα 

ζσκαηηθή άζθεζε, φπσο ην πεξπάηεκα, απμάλεη ηελ ηθαλνπνίεζε απφ ηε δσή, ηελ 

πγεία, θη έηζη ηελ πνηφηεηα δσήο (Dua, Cooper, Fox & Stuart, 2010). Δπηπιένλ, 

ζχκθσλα κε κειέηεο ε αεξνβηθή άζθεζε ειαηηψλεη ηελ θφπσζε θαη βειηηψλεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο αηφκσλ κε εγθεθαιηθά ηξαχκαηα (Chin θαη 

ζπλ., 2015). Δπίζεο, ε ζσκαηηθή άζθεζε γπλαηθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θχεζεο, 

θαίλεηαη λα βειηηψλεη ηελ δπλακηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θπθινθνξηθνχ 

ζπζηήκαηνο κεηά απφ ηνλ ηνθεηφ, κεηψλνληαο ηελ πίεζε θαη απμάλνληαο ηελ εμψζεζε 

ηνπ αίκαηνο απφ ηηο θαξδηαθέο θνηιίεο (Carpenter θαη ζπλ., 2015). Δλδηαθέξνλ είλαη φηη 

έρεη θαηαγξαθεί αθφκα θαη κηθξφηεξε επηθξάηεζε γιαπθψκαηνο ζε άηνκα πνπ 

αζθνχληαη (McMonnies, 2016). 

Δπηπιένλ, ε ζσκαηηθή άζθεζε έρεη πξνηαζεί σο ελαιιαθηηθή ζεξαπεία 

δηαηαξαρψλ άγρνπο, φπσο ε δηαηαξαρή παληθνχ (Salmon, 2001), αθνχ κεηψλεη ην 

νμεηδσηηθφ ζηξεο (Eyre & Baune, 2012). χκθσλα κε ηνπο Broman-Fulks, Berman, 

Rabian θαη Webster (2004), ε ζσκαηηθή άζθεζε θαίλεηαη λα κεηψλεη ηελ επαηζζεζία ζε 

αγρνγφλα εξεζίζκαηα. Γηα ηελ κειέηε ηνπο απηή ρξεζηκνπνίεζαλ 54 ζπκκεηέρνληεο σο 

ππνθείκελα, νη νπνίνη πξνρψξεζαλ ζε έληνλε ή ζε ήπηα ζσκαηηθή άζθεζε. Η ζσκαηηθή 

άζθεζε θαη ζηηο δχν ηεο εληάζεηο πξνθάιεζε κείσζε ηεο επαηζζεζίαο ζην άγρνο, κε 

ηελ έληνλε δξαζηεξηφηεηα λα πξνθαιεί άκεζα ηε κείσζε απηή. ρεηηθά κε ην θφβν απφ 

ζσκαηηθά ζπκπηψκαηα ζρεηηδφκελα κε ην άγρνο, απηφο κεηψζεθε ζεκαληηθά κφλν 

έπεηηα απφ έληνλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Η αγρφιπζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ην 

ηξέμηκν κεγάισλ απνζηάζεσλ έρεη βξεζεί φηη εμαξηάηαη απφ ηε δξάζε ησλ ππνδνρέσλ 

CB1 πάλσ ζηνπο GABAεξγηθνχο λεπξψλεο ηνπ πξφζζηνπ εγθεθάινπ (Fuss θαη ζπλ., 

2015). Οη Fuss θαη ζπλ. (2015) ζεκεηψλνπλ φηη ε άκεζε αγρνιπηηθή επίδξαζε ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο αλαζηξέθεηαη απφ εθιεθηηθφ απνθιεηζκφ ησλ CB1 ππνδνρέσλ ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα.  

Δπηδεκηνινγηθή κειέηε έρεη αλαδείμεη ηε ζρέζε ηεο ηαθηηθήο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο κε κεησκέλα πνζνζηά λεχξσζεο, άγρνπο θαη θαηάζιηςεο (Moor, Beem, 

Stubbe, Boomsa & De Geus, 2006). Η ζσκαηηθή άζθεζε βειηηψλεη ηα θαηαζιηπηηθά 

ζπκπηψκαηα αζζελψλ κε θαηάζιηςε (Mead θαη ζπλ., 2009). Μάιηζηα, ε αεξνβηθή 

άζθεζε ζε κέηξηα επίπεδα (30'/εκέξα γηα 5 εκέξεο) κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο 



 

 

9 

ζεξαπεία γηα ήπηαο ή κέηξηαο κνξθήο θαηάζιηςε (Dunn θαη ζπλ., 2005).Οη Mota-

Pereira θαη ζπλ. (2011) αλέδεημαλ ηε βειηίσζε πνπ πξνθιήζεθε ζηα ζπκπηψκαηα 

αζζελψλ κε κνλνπνιηθή θαηάζιηςε απφ ηε ζσκαηηθή άζθεζε. Οη αζζελείο είραλ 

αλζεθηηθά ζηε θαξκαθνζεξαπεία ζπκπηψκαηα, ηα νπνία βειηηψζεθαλ έπεηηα απφ 

άζθεζε βαζηζκέλε ζε 30-45 ιεπηά θαζεκεξηλφ πεξπάηεκα γηα 5 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, 

επί 12 εβδνκάδεο. Δπηπιένλ, νη Camacho θαη ζπλ. (1991) αλαθέξνπλ κεγαιχηεξε 

εκθάληζε θαηαζιηπηηθψλ ζπκπησκάησλ ζε ειηθησκέλνπο πνπ δελ αζθνχληαη. 

Οη Lee, Kim, Shin, Kim θαη Lim (2015) ζπλέθξηλαλ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν 

ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο κε απηφλ ηεο θινπνμεηίλεο ζρεηηθά κε ηελ επαγφκελε απφ 

ρξφλην ήπην ζηξεο θαηάζιηςε. Σα πεηξακαηφδσα ππνβάιινληαλ ζε ρξφλην ήπην ζηξεο 

επί 8 εβδνκάδεο. Απφ ηηο 4 εβδνκάδεο θη έπεηηα, κία νκάδα πεηξακαηνδψσλ 

ππνβαιιφηαλ ζε εμαλαγθαζκέλε άζθεζε (ζε απηφκαην θπιηφκελν δηάδξνκν) γηα 30' 

αλά κέξα, επί 4 εβδνκάδεο. Μία άιιε νκάδα, ζην δηάζηεκα απηφ, δερφηαλ ρνξεγήζεηο 

θινπνμεηίλεο, αληί λα αζθείηαη. Με ην πέξαο ησλ 8 εβδνκάδσλ, θάλεθαλ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ νκάδσλ πνπ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αζθνχληαη ζε ζχγθξηζε κε 

φζα ππνβιήζεθαλ ζε ρξφλην ήπην ζηξεο ρσξίο λα ζθνχληαη. πσο ζπλέβε θαη ζηελ 

νκάδα πνπ ιάκβαλε θινπνμεηίλε, ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα εκθαλίζηεθαλ κε 

κεησκέλε έληαζε ζηελ νκάδα πνπ αζθείην.  

Αλ ε θαηάζιηςε ζρεηίδεηαη κε δπζιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ κνλνακηλψλ, 

ηφηε ε ζσκαηηθή άζθεζε ίζσο αζθεί ηελ ζεηηθή ηεο επίδξαζε δηνξζψλνληάο ηε. Σα 

αληηθαηαζιηπηηθά θάξκαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο αλζξψπνπο θαίλεηαη λα 

απμάλνπλ ηνλ θπηηαξηθφ πνιιαπιαζηαζκφ ζηελ ππνθνθθψδε δψλε ηνπ ηππφθακπνπ 

(Malberg, Eisch, Nestler & Duman, 2000) θαη ην λεπξνπεπηίδην Τ ζηελ νδνλησηή έιηθα 

(Jimenez-Vasquez, Overstreet & Mathé, 2000). Ίδηα επξήκαηα έρνπλ πξνθχςεη θαη κε 

ηε ζσκαηηθή άζθεζε (Brené θαη ζπλ., 2007), γεγνλφο πνπ ππνζηεξίδεη ηηο 

αληηθαηαζιηπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο άζθεζεο.  

Δπίζεο, ζηελ θαηάζιηςε παξαηεξείηαη ππεξδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ άμνλα 

ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο-επηλεθξηδίσλ σο απφθξηζε ζε αγρνγφλα εξεζίζκαηα. Ίζσο ε 

άζθεζε λα ξπζκίδεη ηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ άμνλα (Barbour & Blumenthal, 2005). Οη 

Nusso-Neustadt θαη ζπλ. (2001) έδεημαλ φηη κία εβδνκάδα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε 
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ηξνρφ πξηλ απφ ηε δνθηκαζία εμαλαγθαζκέλεο θνιχκβεζεο, απέηξεςε ηε κείσζε ηεο 

έθθξαζεο ηνπ mRNA ηνπ BDNF ζηνλ ηππφθακπν επηκχσλ πνπ ζα πξνθαινχζε ην 

ζηξεο ηεο δνθηκαζίαο. 

Οη αληηθαηαζιηπηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ππνζηεξίδνληαη θαη 

απφ ηε κειέηε ησλ He θαη ζπλ. (2012). Οη εξεπλεηέο απηνί αμηνπνίεζαλ ηε δνθηκαζία 

ηνπ ρξφληνπ ήπηνπ ζηξεο, ηελ νπνία εθάξκνζαλ ζε επίκπεο. ηα κηζά απφ ηα 

πεηξακαηφδσα δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα θνιπκπνχλ θαηά βνχιεζε επί 10 εκέξεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αζθνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πθηζηάκελνπ ρξφληνπ ζηξεο. ηα 

πεηξακαηφδσα πνπ δηαβίσλαλ ρσξίο άζθεζε (θνιχκβεζε) αληρλεχζεθαλ ζεκαληηθά 

απμεκέλα επίπεδα θνξηηδφιεο ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθά 

απμεκέλα ήηαλ θαη ηα επίπεδα κνλνακηλψλ (ληνπακίλεο, ζεξνηνλίλεο, 

λνξεπηλεθξίλεο) ζηελ πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. Δπνκέλσο, ε 

ζσκαηηθή άζθεζε θάλεθε λα δηαδξακαηίδεη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν έλαληη ησλ 

επηπηψζεσλ ηνπ πθηζηάκελνπ ρξφληνπ ήπηνπ ζηξεο, επεξεάδνληαο ηα επίπεδα 

ζεξνηνλίλεο, κείσζε ησλ νπνίσλ εκπιέθεηαη ζηελ θαηάζιηςε. 

ε άιιε κειέηε, νη Kim θαη ζπλ. (2015) επίζεο ππνζηεξίδνπλ ηηο 

αληηθαηαζιηπηηθέο – αγρνιπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Παξαηήξεζαλ φηη 

ζε πεηξακαηφδσα πνπ ππνβιήζεθαλ ζε ζπλζήθεο παξαηεηακέλνπ άγρνπο, ηα επίπεδα 

ηεο νξεμίλεο/ππνθξεηίλεο θαη ηεο κειαληλνηξφπνπ νξκφλεο (MCH) ήηαλ ζεκαληηθά 

απμεκέλα ζηνλ βαζηθφ ππξήλα ηεο ακπγδαιήο. Μεηά φκσο απφ ππνβνιή ηνπο ζε 

εμαλαγθαζκέλε άζθεζε ζε ηξνρφ, ε έθθξαζε ησλ δχν απηψλ λεπξνπεπηηδίσλ 

κεηψζεθε ζεκαληηθά. Φάλεθε ινηπφλ φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε, αλ θαη εμαλαγθαζκέλε, 

θαηφξζσζε λα κεηψζεη ηα επίπεδα λεπξνπεπηηδίσλ ησλ νπνίσλ ε αχμεζε ζπζρεηίδεηαη 

κε θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα πνπ πξνθιήζεθαλ απφ παξαηεηακέλν πθηζηάκελν 

άγρνο. 

Η ζσκαηηθή άζθεζε φρη κφλν επηδξά ζεηηθά ζε δηαηαξαρέο, αιιά βειηηψλεη θαη 

πιήζνο γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ. Οη Dik θαη ζπλ. (2003) παξνπζίαζαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ζσκαηηθήο άζθεζεο αλάκεζα ζηηο ειηθίεο 15-25 θαη ηαρχηεηαο επεμεξγαζίαο 

πιεξνθνξηψλ ζε κεγαιχηεξεο ειηθίεο (62-85) ζε άλδξεο. Η ζσκαηηθή επεμία έρεη 

δεηρζεί λα ζπζρεηίδεηαη κε πςειφηεξα επίπεδα γλσζηηθήο επειημίαο (Themanson, 



 

 

11 

Pontifex & Hillman, 2008). Ήπηα ζσκαηηθή άζθεζε, φπσο ην πεξπάηεκα, κπνξεί λα 

βειηηψζεη γλσζηηθέο ιεηηνπξγίεο, φπσο ηελ πξνζνρή (Hillman θαη ζπλ., 2008). Η 

άζθεζε κε ζηφρν ηελ ελδπλάκσζε ηνπ θαξδηναλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο εληζρχεη ηνλ 

έιεγρν ηεο πξνζνρήο (Themanson & Hillman, 2006). Δπηπιένλ, θαίλεηαη φηη ε νμεία 

αεξνβηθή άζθεζε επεξεάδεη ηηο ειεθηξνθπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ απνηεινχλ ην 

ππφζηξσκα ησλ εθηειεζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Hillman, Snook & Jerome, 2003). Έηζη, 

έρεη παξαηεξεζεί βειηίσζε ηεο επίδνζεο ζε δνθηκαζίεο γλσζηηθψλ δηεξγαζηψλ αλ 

πξνεγεζεί ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Lambourne & Tomporowski, 2010). 

Δλδηαθέξνλ είλαη ην εχξεκα φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε βειηηψλεη ηελ απφδνζε 

ησλ γλσζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζηα παηδηά (Ellemberg & St-Louis Deschenes, 2009), ελψ 

βειηηψλεη γλσζηηθέο παξακέηξνπο, φπσο ε πξνζνρή, ζηνπο εθήβνπο (Budde θαη ζπλ., 

2008). Θεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο έρνπλ αλαδεηρζεί θαη ζε ζρέζε κε 

ηα ζπκπηψκαηα ηεο Γηαηαξαρήο Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο, ηα 

νπνία θαίλεηαη λα  πεξηνξίδεη (Gapin, Labban & Etnier, 2011). Σέινο, έρεη ζεκεησζεί ε 

ηάζε ηξίκελεο ήπηαο αεξνβηθήο άζθεζεο λα βειηηψλεη ηηο γλσζηηθέο δηεξγαζίεο αηφκσλ 

κε ζρηδνθξέλεηα (Su θαη ζπλ., 2016).  

Μηα πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα ηεο άζθεζεο είλαη απηή ηεο επαγσγήο ηεο 

έθθξαζεο γνληδίσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λεπξνπιαζηηθφηεηα, φπσο απηφ πνπ 

θσδηθεχεη ηνλ BDNF (Cotman & Berchtold, 2002). Χο λεπξνπιαζηηθφηεηα νξίδεηαη ε 

δπλαηφηεηα ηνπ εγθεθάινπ λα αιιάδεη ηε κνξθνινγία ηνπ σο απφθξηζε ζε εζσηεξηθά ή 

εμσηεξηθά εξεζίζκαηα. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, βιαζηνθχηηαξα δεκηνπξγνχλ λένπο 

λεπξψλεο ζε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ, αθφκε θαη ζε ελήιηθεο (Kandola, Hendrikse, 

Lucassen & Yücel, 2016). 

Η αεξνβηθή άζθεζε έρεη ζπζρεηηζηεί κε αχμεζε ηνπ εγθεθαιηθνχ 

λεπξνηξνθηθνχ παξάγνληα (BDNF) εηδηθά ζηελ πεξηνρή ηνπ ηππνθάκπνπ (Marlatt θαη 

ζπλ., 2012; Uysal θαη ζπλ., 2015) θη έηζη θαίλεηαη λα αζθεί ηζρπξέο επηδξάζεηο ζηελ 

δηακφξθσζε ηεο δνκήο ηνπ (Gomez-Pinilla & Hillman, 2013). Δπίζεο ε πξφζβαζε ζε 

ηξνρφ γηα ζσκαηηθή άζθεζε απμάλεη ηα επίπεδα έθθξαζεο mRNA ηνπ BDNF ζηνλ 

ηππφθακπν (Neeper θαη ζπλ., 1995). Ο BDNF αληρλεχεηαη ζε πςειή ζπγθέληξσζε ζηνλ 

ηππφθακπν, θαη δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν, ππνζηεξίδνληαο ηελ 
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επηβίσζε ησλ λεπξψλσλ, θαζψο θαη ηεο πιαζηηθφηεηαο ησλ ζπλάςεσλ κεηαμχ απηψλ 

(Cotman θαη ζπλ., 2007; Cowansage θαη ζπλ., 2010). Δπνκέλσο, ε αεξνβηθή άζθεζε 

πξνθαιεί αχμεζε ζηνπο ξπζκνχο λεπξνγέλλεζεο ζηνλ ηππφθακπν (Lucassen θαη ζπλ., 

2010). Οη Marques-Aleixo θαη ζπλ. (2015) αλαθέξνπλ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

κηηνρνλδξίσλ ζην θινηφ θαη ηελ παξεγθεθαιίδα κεηά απφ ζσκαηηθή άζθεζε, θαζψο 

θαη κείσζε δεηθηψλ ζρεηηθψλ κε απνπησηηθέο δηεξγαζίεο. 

Οη Venezia θαη ζπλ. (2015) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο 

ζε ηξνρφ ζηελ έθθξαζε πξσηετλψλ θαη mRNA ηνπ BDNF ζηνλ ηππφθακπν πνληηθηψλ. 

Η ζπλνιηθή έθθξαζε ηνπ mRNA ηνπ BDNF ήηαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε ζηα αξζεληθά 

πεηξακαηφδσα, κεηά απφ 5 εβδνκάδεο πξφζβαζεο ζε ηξνρφ, ζπγθξηηηθά κε αξζεληθά 

πνπ δηαβίσλαλ ρσξίο άζθεζε. κνηα αχμεζε δελ παξαηεξήζεθε ζηα ζειπθά 

πεηξακαηφδσα, αλαδεηθλχνληαο ηελ επίδξαζε ηνπ θχινπ ζε ζρέζε κε ηελ έθθξαζε ηνπ 

BDNF. Σα κεησκέλα επίπεδα νηζηξνγφλσλ πξνθαινχλ κείσζε ηεο δηαζεζηκφηεηαο 

BDNF ζηνλ ηππφθακπν, ελψ νη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο ζηα ζειπθά 

πεηξακαηφδσα βαζίδνληαη ζηε δηαζεζηκφηεηα ησλ πξψησλ. Έηζη, ζειπθνί επίκπεο 

παξνπζηάδνπλ κεησκέλα επίπεδα δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηξνρφ ππφ ηελ απνπζία 

νηζηξνγφλσλ (Berchtold θαη ζπλ., 2001). 

Οη Peters θαη ζπλ. (2010) έδεημαλ φηη ε επίδνζε ζε δνθηκαζίεο ρσξηθήο κλήκεο 

θαη κλήκεο ζε ζρέζε κε ην πιαίζην επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηα επίπεδα έθθξαζεο ηνπ 

BDNF ζηνλ ηππφθακπν. Δπίζεο, ν BDNF επάγεη ηε κάζεζε (Tokuyama θαη ζπλ., 

2000). χκθσλα κε κειέηε, ε κάζεζε λένπ ιεμηινγίνπ θάλεθε λα είλαη 20% ηαρχηεξε 

κεηά απφ έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε, θαηλφκελν πνπ ζπλνδεχηεθε απφ αχμεζε ζηα 

επίπεδα ηνπ BDNF θαη ησλ θαηερνιακηλψλ, ηδίσο ηεο ληνπακίλεο θαη ηεο 

λνξεπηλεθξίλεο (Winter θαη ζπλ., 2006). Μάιηζηα, νη Vaynman θαη ζπλ. (2004) 

αλαθέξνπλ φηη ε αεξνβηθή άζθεζε αδπλαηεί λα πξνθαιέζεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

ρσξηθή κλήκε φηαλ ηα επίπεδα ηνπ BDNF ζηνλ ηππφθακπν είλαη κεησκέλα. Δπηπιένλ, 

νη Piepmeier θαη Etnier (2015) αλέδεημαλ ηελ άκεζε ζρέζε ησλ απμεκέλσλ απφ ηελ 

αεξνβηθή άζθεζε επηπέδσλ ηνπ BDNF ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο κε ηε βειηίσζε ζηελ 

επίδνζε ζε δνθηκαζίεο ρσξηθήο κλήκεο. 
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Οη Hopkins, Nitecki θαη Bucci (2011) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο αλάινγα κε ην αλαπηπμηαθφ ζηάδην ζηελ δνθηκαζία αλαγλψξηζεο λένπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ζηα επίπεδα δηαζεζηκφηεηαο ηνπ BDNF ζηνλ ηππφθακπν θαη ηνλ 

πεξηξξηληθφ θινηφ. Χο ππνθείκελα ρξεζηκνπνίεζαλ έθεβνπο θαη ελήιηθνπο επίκπεο, 

ζηνπο νπνίνπο πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηξνρφ γηα 4 εβδνκάδεο. Με ην 

πέξαο ησλ 4 εβδνκάδσλ ηα επίπεδα BDNF ηνπ ηππνθάκπνπ θαη ηνπ πεξηξξηληθνχ 

θινηνχ είραλ απμεζεί ζηα ελήιηθα πεηξακαηφδσα, ηα νπνία παξνπζίαζαλ βειηησκέλε 

απφδνζε ζηε δνθηκαζία αλαγλψξηζεο λένπ αληηθεηκέλνπ. Οη επηδξάζεηο απηέο δελ 

παξαηεξήζεθαλ 2 εβδνκάδεο κεηά, φηαλ ηα ελήιηθα πεηξακαηφδσα αμηνινγήζεθαλ 

μαλά. ηα έθεβα πεηξακαηφδσα, ζην ηέινο ησλ 4 εβδνκάδσλ, δελ παξαηεξήζεθαλ 

δηαθνξέο ηφζν ζηελ απφδνζε ζηε δνθηκαζία αλαγλψξηζεο λένπ αληηθεηκέλνπ, φζν θαη 

ζηα επίπεδα ηνπ BDNF αλάκεζα ζε φζα αζθνχληαλ θαη ζηελ νκάδα ειέγρνπ. κσο, 

φηαλ αμηνινγήζεθαλ μαλά έπεηηα απφ 2 θαη 4 εβδνκάδεο, ηα έθεβα πεηξακαηφδσα πνπ 

είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ είραλ βειηησκέλε απφδνζε ζηε δνθηκαζία, θαζψο θαη 

πςειφηεξα επίπεδα BDNF ζηνλ πεξηξξηληθφ θινηφ, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ. 

Σα απμεκέλα απφ ηελ άζθεζε επίπεδα ηνπ BDNF ζηνλ πεξηξξηληθφ θινηφ 

ζπζρεηίδνληαη ζεκαληηθά κε ηελ απφδνζε ζηε δνθηκαζία αλαγλψξηζεο λένπ 

αληηθεηκέλνπ, φπσο αλαθέξνπλ νη Hopkins θαη Bucci (2010). Δπηπιένλ, νη εξεπλεηέο 

αλέθεξαλ κεησκέλα επίπεδα ζηξεο κεηά απφ ηελ άζθεζε, θάηη πνπ δελ ζπζρεηίζηεθε κε 

ηελ βειηίσζε ηεο κλεκνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηκχσλ. Πάλησο, αληρλεχζεθε κία ηάζε 

γηα αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπκπησκάησλ άγρνπο θαη επηπέδσλ BDNF ζηνλ 

ηππφθακπν ησλ πεηξακαηνδψσλ. 

Σφζν ε εθνχζηα φζν θαη ε εμαλαγθαζκέλε ζσκαηηθή άζθεζε κπνξεί λα 

βειηηψζεη ηελ απφδνζε ηεο ρσξηθήο κλήκεο ζηνλ πδάηηλν ιαβχξηλζν ηνπ Morris (van 

Praag, 2008). Αθφκε θαη αλ ε ζσκαηηθή άζθεζε μεθηλήζεη αξγά ζηε δσή, πξνθαιεί 

ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ρσξηθή κλήκε πνληηθηψλ, πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ γηα 

έλα κήλα (van Praag θαη ζπλ., 2005). Δπίκπεο πνπ δηαβίσζαλ ζε εκπινπηηζκέλν 

πεξηβάιινλ γηα 10 εβδνκάδεο παξνπζίαζαλ βειηίσζε ζηε κλήκε, παξφιν πνπ απηφ δελ 

ζπλνδεχηεθε απφ απμήζεηο ζηα επίπεδα ηνπ BDNF ηφζν ζην θεληξηθφ, φζν θαη ζην 

πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (Vedovelli θαη ζπλ., 2011). 
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Η αεξνβηθή άζθεζε θαίλεηαη λα βειηηψλεη γλσζηηθέο δηεξγαζίεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηππoθάκπνπ ζε ειηθησκέλνπο, αθνχ παξνπζηάδνπλ 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε δνθηκαζίεο επεηζνδηαθήο (Stewart θαη ζπλ., 2003; 

Ruscheweyh θαη ζπλ., 2011) θαη ρσξηθήο κλήκεο (Erickson θαη ζπλ., 2011). ηα παηδηά 

θαη ηνπο εθήβνπο, θαίλεηαη φηη ε αεξνβηθή άζθεζε βειηηψλεη ηε κλήκε ζε ζρέζε κε ην 

πιαίζην (Monti θαη ζπλ., 2012) θαη ηε ρσξηθή κλήκε (Herting & Nagel, 2012). 

Οη Chaddock θαη ζπλ. (2010) έδεημαλ φηη ν φγθνο πεξηνρψλ φπσο ηνπ 

ηππνθάκπνπ θαη ηνπ θξνηαθηθνχ ινβνχ είλαη απμεκέλνο ζε άηνκα πνπ ζεκεηψλνπλ 

πςειά επίπεδα αεξνβηθήο γπκλαζηηθήο. Μεγαιχηεξνο φγθνο ηνπ ηππνθάκπνπ έρεη 

ζπζρεηηζηεί κε ηελ αεξνβηθή άζθεζε θαη ζε άηνκα κε λφζν Alzheimer (Honea θαη ζπλ., 

2009). Δπηπιένλ, έρεη δεηρζεί φηη ν φγθνο ηνπ ηππνθάκπνπ απμάλεηαη κέζσ ηεο 

αεξνβηθήο άζθεζεο ζε άηνκα κε ήπηα γλσζηηθά ειιείκκαηα (ten Brinke θαη ζπλ., 

2015). Δπίζεο, νη Sexton θαη ζπλ. (2016) αλαθέξνπλ γεληθεπκέλε αιιά θαη εζηηαζκέλε 

αχμεζε ηνπ φγθνπ ηεο ιεπθήο νπζίαο ζε ειηθησκέλνπο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αεξνβηθή 

άζθεζε. 

Οη Hopkins θαη ζπλ. (2012) έδεημαλ φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε 4 εβδνκάδσλ 

βειηηψλεη ηε κλήκε αλαγλψξηζεο λέσλ αληηθεηκέλσλ, ελψ έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ 

ππνθεηκεληθή αληίιεςε ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην άγρνο. Γελ αλέδεημαλ φκσο θάπνηα 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ επηδξάζεσλ ζηε κλήκε θαη ζηηο αιιαγέο ηεο δηάζεζεο ή ησλ 

επηπέδσλ ηνπ αληηιακβαλφκελνπ άγρνπο πνπ πξνθαιεί ε άζθεζε. 

Η αεξνβηθή άζθεζε ζπζρεηίδεηαη θαη ηελ πξφθιεζε λεπξνπιαζηηθφηεηαο (Voss 

θαη ζπλ., 2013). χκθσλα κε κειέηε, ε αεξνβηθή άζθεζε πξνθαιεί λεπξνπιαζηηθφηεηα 

ζην επίπεδν ησλ ζπλάςεσλ επάγνληαο ηελ LTP (Vivar θαη ζπλ., 2013). Έρεη αλαθεξζεί 

επαγσγή ηεο LTP ζηελ νδνλησηή έιηθα ηνπ ηππνθάκπνπ ζε πεηξακαηφδσα λεαξήο 

ειηθίαο απφ ηελ αεξνβηθή άζθεζε, θαζψο θαη αλαζηξνθή ηεο ειάηησζήο ηεο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ειηθία ζε ειηθησκέλα πεηξακαηφδσα (van Praag, 2009; Voss θαη ζπλ., 

2013). Η αεξνβηθή άζθεζε θαίλεηαη λα πξνθαιεί αχμεζε ζην κήθνο θαη ηελ ππθλφηεηα 

ησλ δελδξηηηθψλ αθαλζψλ ησλ θνθθνεηδψλ θπηηάξσλ ζηελ πεξηνρή απηή (Eadie θαη 

ζπλ., 2005; Redila & Christie, 2006).  
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Πέξαλ ησλ παξαπάλσ, ε πξφζβαζε ζε ηξνρφ γηα 4 εβδνκάδεο βειηηψλεη ηα 

επίπεδα ηεο ιεπηίλεο ζε επίκπεο εθεβηθήο ειηθίαο θαη ελήιηθνπο, ελψ απμάλεη ην 

πιήζνο ησλ κηθξνγινηαθψλ θπηηάξσλ ηεο νδσληνηήο έιηθαο ηνπ ηππνθάκπνπ ζηα 

έθεβα πεηξακαηφδσα. Η θπηηαξηθή απηή αχμεζε ζπζρεηίζηεθε κε βειηησκέλε επίδνζε 

ζηε δνθηκαζία αλαγλψξηζεο λένπ αληηθεηκέλνπ (Soch θαη ζπλ., 2016). Δπηπιένλ, νη 

Tatsumi θαη ζπλ. (2016) έδεημαλ φηη ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηξνρφ γηα 3 εβδνκάδεο 

πξνθάιεζε πιαζηηθφηεηα ζηε δνκή ησλ αζηξνθπηηάξσλ ηεο σρξάο ζθαίξαο. 

Αχμεζε έρεη αλαθεξζεί επίζεο ζηελ ππθλφηεηα ησλ δελδξηηηθψλ αθαλζψλ ησλ 

ππξακηδηθψλ θπηηάξσλ ηεο πεξηνρήο CA1 ηνπ ηππνθάκπνπ απφ ηελ αεξνβηθή άζθεζε 

(Stranahan θαη ζπλ., 2007). Η αεξνβηθή άζθεζε επάγεη ηελ αγγεηνγέλλεζε ζηνλ 

ηππφθακπν θαη επνκέλσο ηελ θαιχηεξε αηκαηηθή θπθινθνξία, βειηηψλνληαο ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ (van Praag θαη ζπλ., 2005). Οη ζεηηθέο επηδξάζεηο ηεο αεξνβηθήο 

άζθεζεο δελ ζηακαηνχλ ζηνλ ηππφθακπν, αιιά βειηηψλνπλ ηελ αηκαηηθή θπθινθνξία 

νιφθιεξνπ ηνπ εγθεθάινπ ζπλνιηθά (Christie θαη ζπλ., 2008). 

Μία πνιχ ζεκαληηθή πιεπξά ησλ ζεηηθψλ επηδξάζεσλ πνπ πξνθαιεί ε 

ζσκαηηθή άζθεζε είλαη νη αλαιγεηηθέο ηεο ηδηφηεηεο. Γηάθνξνη ηχπνη ζσκαηηθήο 

άζθεζεο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ αλαιγεζία ζε πγηείο ελειίθνπο (Naugle, Fillingim 

& Riley, 2012). Μάιηζηα, έρεη αλαθεξζεί αχμεζε ηνπ νπδνχ αιγαηζζεζίαο ακέζσο 

κεηά απφ νμεία ζσκαηηθή άζθεζε (Galdino, Duarte & Perez, 2010). Η κείσζε απηή ηεο 

αιγαηζζεζίαο θαίλεηαη λα κεζνιαβείηαη απφ ηνπο ππνδνρείο CB1 θαη CB2 ησλ 

θαλλαβηλνεηδψλ ζην πεξηθεξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα (Desroches θαη ζπλ., 2014), ελψ 

ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ θαη ηα ελδνγελή νπηνεηδή. 

Οη Martins θαη ζπλ. (2013) κειέηεζαλ ην ξφιν ησλ ππνδνρέσλ ησλ νπηνεηδψλ 

θαη ηελ εκπινθή ηνπο ζηελ αλαιγεζία πνπ πξνθαιεί ε άζθεζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, 

ρνξεγήζεθαλ αληαγσληζηέο ή αγσληζηέο ησλ ππνδνρέσλ ηεο αδελνζίλεο ζε πνληίθηα 

πνπ είηε αζθνχληαλ είηε φρη. Γηαπηζηψζεθε κείσζε ηεο αιινδπλίαο κεραληθνχ ηχπνπ 

έπεηηα απφ έληνλε θνιχκβεζε. Σν θαηλφκελν απηφ κάιηζηα αληηζηξάθεθε ζε 

πεξηπηψζεηο φπνπ είρε ρνξεγεζεί αληαγσληζηήο αδελνζίλεο (θαθεΐλε ή λαινμφλε) ζηα 

πνληίθηα πξηλ απφ ηελ άζθεζε. Απφ ηελ άιιε, πξνεγνχκελε ρνξήγεζε αγσληζηή 

ελίζρπζε ηελ δξάζε ηεο άζθεζεο έλαληη ηεο αιινδπλίαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ εκπινθή 



 

 

16 

ηεο αδελνζίλεο θαη ησλ Α1 ππνδνρέσλ ηεο ζηελ αλαγιεηηθή δξάζε ηεο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο. 

Μεησκέλε αιγαηζζεζία παξαηεξήζεθε θαη απφ ηνπο Mazzardo-Martins θαη ζπλ. 

(2010) έπεηηα απφ εληαηηθή θνιχκβεζε ζε πνληίθηα πνπ είραλ δερζεί ρνξήγεζε νμηθνχ 

νμένο. Δπίζεο, ε αλαγιεηηθή απηή δξάζε αληηζηξάθεθε απφ ηε ρνξήγεζε λαινμφλεο 

θαη PCPA (αλαζηνιέαο ζχλζεζεο ζεξνηνλίλεο), εχξεκα πνπ ππνδεηθλχεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ ζπζηεκάησλ ησλ νπηνεηδψλ θαη ηεο ζεξνηνλίλεο σο πξνο ηελ 

αλαιγεηηθή δξάζε ηεο άζθεζεο. 

Mεηά απφ ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο ην ηξέμηκν, απμάλνληαη θαη ηα 

επίπεδα ησλ β-ελδνξθηλψλ ζε αλζξψπνπο (Harte, Eifert & Smith, 1995). Έρεη δεηρζεί 

αχμεζε ησλ επηπέδσλ ησλ β-ελδνξθηλψλ, κείσζε ησλ επηπέδσλ ηεο νπζίαο Ρ θαη 

επνκέλσο ηεο έληαζεο ηνπ πφλνπ, θαζψο θαη ηεο επαηζζεζίαο ζε απηφλ, ζε γπλαίθεο κε 

ρξφλην απρεληθφ πφλν κεηά απφ ζσκαηηθή άζθεζε (Karlsson θαη ζπλ., 2014). 

H ζσκαηηθή άζθζεζε έρεη δεηρηεί φηη επεξεάδεη θαη ηα επίπεδα ησλ ελδνγελψλ 

θαλλαβηλνεηδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ρξφληα πξφζβαζε ζε ηξνρφ πξνθαιεί αχμεζε 

ησλ επηπέδσλ ηνπ αλαλδακηδίνπ ζηνλ ηππφθακπν ζε επίκπεο (Hill θαη ζπλ., 2010). Οη 

Heyman θαη ζπλ. (2011) αλαθέξνπλ αχμεζε ηνπ αλαλδακηδίνπ θαη ηνπ BDNF θαηά ηε 

δηάξθεηα έληνλεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Σα επίπεδα ηνπ BDNF, ζε αληίζεζε κε απηά ηνπ 

αλαλδακηδίνπ, θζίλνπλ 15 ιεπηά κεηά. Ίζσο ην αλαλδακίδην λα επζχλεηαη ελ κέξεη γηα 

ηελ αχμεζε ηνπ BDNF πεξηθεξηθά, θαζψο θαη γηα ηελ αξγή κείσζε ησλ επηπέδσλ ηνπ 

BDNF κεηά απφ ηελ άζθεζε.   

ε κειέηε ησλ Koltyn θαη ζπλ. (2014) παξάιιεια κε ηελ αλαιγεηηθή επίδξαζε 

ηεο άζθεζεο αληρλεχζεθε αχμεζε ζηε ζπγθέληξσζε ελδνγελψλ θαλλαβηλνεηδψλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ε ρνξήγεζε λαινμφλεο δελ θαηφξζσζε λα κεηψζεη ηελ 

αλαιγεζία πνπ πξνθιήζεθε έπεηηα απφ ηε ζσκαηηθή άζθεζε. Δπηπιένλ, ε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ησλ απμεκέλσλ επηπέδσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ θαη ηεο πξνθιεηζήζαο 

αλαιγεζίαο ήηαλ ζεκαληηθή, ππνδεηθλχνηαο ηνλ ξφιν ηνπ ζπζηήκαηνο ελδνγελσλ 

θαλλαβηλνεηδψλ ζηελ αλαιγεηηθή επίδξαζε ηεο άζθεζεο. 
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Οη Fuss θαη ζπλ. (2015) αλαθέξνπλ επίζεο κείσζε ηνπ άγρνπο θαη ηεο 

επαηζζεζίαο ζηνλ πφλν απφ ζεξκφηεηα ζε κχεο κεηά απφ ζσκαηηθή άζθεζε. 

Αληηζηξνθή ηεο ζεηηθήο επίδξαζεο ζηνλ πφλν πξνθαιείηαη απφ ρνξήγεζε 

αληαγσληζηψλ ησλ ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ CB1 θαη CB2 (ΑΜ6545, ΑΜ251 

θαη ΑΜ630). Δπνκέλσο, ππνδεηθλχεηαη φηη ε ελεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ απηψλ ηνπ 

πεξηθεξηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηεο πξφθιεζε αλαιγεζίαο 

ζην κνληέιν ηεο ζεξκήο πιάθαο.  

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, νη Galdino θαη ζπλ. (2014) πξνρψξεζαλ ζε 

ρνξεγήζεηο αληαγσληζηψλ ησλ ππνδνρέσλ ησλ θαλλαβηλνεηδψλ CB1 πξηλ απφ ηελ 

αεξνβηθή άζθεζε επηκχσλ, θαη δηαπίζησζαλ κείσζε ηεο αλαιγεζίαο πνπ πξνθαιεί 

θπζηνινγηθά ε άζθεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρνξήγεζε αλαζηνιέα ηεο 

επαλαπξφζιεςεο αλαλδακηδίνπ (VDM11) ελίζρπζε ηελ πξνθιεζείζα απφ ηελ άζθεζε 

κείσζε ηεο αιγαηζζεζίαο. Δπίζεο, αλίρλεπζαλ αχμεζε ηεο έθθξαζεο θαη ηεο 

ελεξγνπνίεζεο ησλ ππνδνρέσλ CB1, θαη πην ζπγθεθξηκέλα απμεκέλε ελεξγνπνίεζε 

ησλ ππνδνρέσλ CB1 ζε λεπξψλεο ηεο πεξηπδξαγσγνχ θαηάο νπζίαο κεηά απφ ηελ 

άζθεζε. Δπηπιένλ, ηα επίπεδα ηνπ αλαλδακηδίνπ βξέζεθαλ λα είλαη απμεκέλα κε ην 

πέξαο ηεο αεξνβηθήο άζθεζεο. 

Σέινο, ε άζθεζε γηα ελίζρπζε ηεο αληνρήο πξνθαιεί αχμεζε ηεο έθθξαζεο θαη 

ελεξγνπνίεζεο ησλ θαλλαβηλνεηδψλ ππνδνρέσλ CB1 ζηηο έμσ ξαρηαίεο θαη θνηιηαθέο 

πιεπξέο ηεο πεξηπδξαγσγνχ θαηάο νπζίαο. Δπηπιένλ, απμάλεη ηα επίπεδα ησλ 

ελδνγελψλ θαλλαβηλνεηδψλ ζην πιάζκα ηνπ αίκαηνο. Οη κεηαβνιέο απηέο ζην ζχζηεκα 

ελδνγελψλ θαλλαβηλνεηδψλ πξνθαινχληαη αθφκε θαη έπεηηα απφ κία ζπλεδξία ηέηνηνπ 

ηχπνπ άζθεζεο θαη είλαη ηθαλέο λα πξνθαιέζνπλ αλαιγεζία (Galdino θαη ζπλ., 2014). 

 

1.3. Δληζρπηηθέο επηδξάζεηο ζωκαηηθήο άζθεζεο 

 

Η ζσκαηηθή άζθεζε έρεη εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο θαη κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

εμάξηεζε. Σν 9% πεξίπνπ ησλ αηφκσλ πνπ αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά είλαη εμαξηεκέλα, 

ελψ ην 50% αλαθέξνπλ ζπκπηψκαηα εζηζκνχ (Carron θαη ζπλ., 2003). Άηνκα πνπ 
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αζθνχληαη ζπζηεκαηηθά θαη έρνπλ αλαπηχμεη εμάξηεζε απφ ηελ άζθεζε, βηψλνπλ 

ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο φηαλ απέρνπλ απφ απηήλ. Γηα παξάδεηγκα, ε ελδπλάκσζε ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη απφ δηαξθή έληνλε ζσκαηηθή άζθεζε 

εμαζζελεί πξνζσξηλά κε ηελ παχζε ηεο (Gleeson, 2007). Χο πξνο ηε δξάζε ζηα 

ζπζηήκαηα αληακνηβήο, ε ζσκαηηθή άζθεζε παξνπζηάδεη θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε 

εμαξηεζηνγφλνπο νπζίεο: ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη πεηξακαηφδσα κπνξνχλ λα 

εθπαηδεπηνχλ λα πηέδνπλ έλα κνριφ γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ (Iversen 

θαη ζπλ., 1993).  

Τπάξρνπλ δηάθνξα επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δξάζε ηεο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο ζηα ίδηα λεπξσληθά ζπζηήκαηα κε απηά ζηα νπνία δξνπλ νη εμαξηεζηνγφλνη 

νπζίεο. Δλδεηθηηθά, έρεη αλαθεξζεί ε ηθαλφηεηα ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο λα 

απνηειέζεη ππνθαηάζηαην ηεο απηνρνξήγεζεο θνθαΐλεο, θαζψο θαη νη δχν 

ζπκπεξηθνξέο ιεηηνπξγνχλ σο εληζρπηέο (Cosgrove, Hunter & Carroll, 2002). 

Δπηπιένλ, νμείεο ρνξεγήζεηο κεζακθεηακίλεο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ 

δξαζηεξηφηεηα πνληηθηψλ ζηνλ ηξνρφ, αλ γίλνπλ λσξίο ζηε πεξίνδν θσηφο (Kitanaka 

θαη ζπλ., 2012). 

Η εληζρπηηθή δξάζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηελ 

δπλαηφηεηά ηεο λα πξνθαιέζεη εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο ζε πεηξακαηφδσα (Lett, 

Grant, Byrne θαη Koh, 1999; Lett, Grant, Koh θαη Smith, 2001). χκθσλα κάιηζηα κε 

ηνπο Lett, Grant θαη Koh (2000), ε εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο πνπ εθδειψλεηαη σο 

απνηέιεζκα πξφζβαζεο ζε ηξνρφ κεηξηάδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ρνξήγεζε 

λαινμφλεο, ππνζηεξίδνληαο φηη ηα ελδνγελή νπηνεηδή έρνπλ θνκβηθφ ξφιν ζηελ 

εληζρπηηθή δξάζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο. 

Οη Greenwood θαη ζπλ. (2010) παξνπζίαζαλ επξήκαηα πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ 

εληζρπηηθφ ξφιν ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο, θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα απηήο λα πξνθαιεί 

λεπξνπιαζηηθφηεηα. Οη εξεπλεηέο εμέηαζαλ αλ νη εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο εθνχζηαο 

άζθεζεο παξακέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξφζβαζεο ησλ επηκχσλ ζε 

ηξνρνχο, θαη αλ ε ζσκαηηθή άζθεζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη πιαζηηθφηεηα ζην 

κεζνκεηαηρκηαθφ ληνπακηλεξγηθφ ζχζηεκα. ηε κειέηε ηνπο, άξξελεο επίκπεο Fischer 

344 ηνπνζεηήζεθαλ ζε θισβνχο κε θιεηδσκέλνπο ή ιεηηνπξγηθνχο ηξνρνχο γηα 6 
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εβδνκάδεο. ηελ 6
ε
 εβδνκάδα θάλεθε κέζσ αμηνιφγεζεο κε ηε δνθηκαζία 

Δμαξηεκέλεο Πξνηίκεζεο Θέζεο φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε είρε εληζρπηηθέο επηδξάζεηο 

ζηα πεηξακαηφδσα πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγηθνχο ηξνρνχο. Αληηζέησο, 2 

εβδνκάδεο εθνχζηαο άζθεζεο δελ θάλεθαλ λα έρνπλ εληζρπηηθή δξάζε, αθνχ δελ 

πξνθάιεζαλ Δμαξηεκέλε Πξνηίκεζε Θέζεο κε ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα. 

χκθσλα κε άιιεο κειέηεο ε ζσκαηηθή άζθεζε έρεη ζρεηηζηεί κε κνξηαθέο 

αιιαγέο ζε δνκέο ηνπ κεζνκεηαηρκηαθνχ ληνπακηλεξγηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδεηαη 

κε δηεξγαζίεο ελίζρπζεο-αληακνηβήο. πγθεθξηκέλα, πςειφηεξα επίπεδα mRNA 

πδξνμπιάζεο ηεο ηπξνζίλεο αληρλεχζεθαλ ζην θνηιηαθφ θαιππηξηθφ πεδίν, θαηλφκελν 

πνπ έρεη παξαηεξεζεί θαη έπεηηα απφ επαλαιακβαλφκελε ιήςε θνθαΐλεο (Vrana θαη 

ζπλ., 1993) θαη ακθεηακηλψλ (Hurd θαη ζπλ., 1992). Σα επίπεδα ησλ δ ππνδνρέσλ 

νπηνεηδψλ ζην θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα παξνπζηάζηεθαλ απμεκέλα, ελψ ηα 

επίπεδα δηαζεζηκφηεηαο mRNA ησλ ληνπακηλεξγηθψλ ππνδνρέσλ D2 βξέζεθαλ λα 

είλαη κεησκέλα ζην θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο. 

Οη Knab θαη ζπλ. (2009) δηεξεχλεζαλ ηελ ελδερφκελε κεηαηξνπή ηεο 

έθθξαζεο επηά γνληδίσλ ζρεηηδφκελσλ κε ηε ληνπακίλε σο απφξξνηα ηεο πξφζεζεο 

γηα άζθεζε, θαζψο θαη ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηεο. Αμηνινγήζεθε, ινηπφλ, ε έθθξαζε 

ηνπ mRNA ησλ γνληδίσλ Drd1, Drd2, Drd3, Drd4, Drd5, TH, θαη DAT ηεο ληνπακίλεο 

ζην Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα κπψλ. Σα πεηξακαηφδσα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ κειέηε ραξαθηεξίδνληαλ είηε απφ πςειή, είηε απφ ρακειή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ 

ηξνρφ. Γηα 21 εκέξεο, νξηζκέλα απφ απηά είραλ πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγηθφ ηξνρφ, ελψ 

άιια δηαβίσλαλ ρσξίο λα αζθνχληαη.  

Με ην πέξαο ησλ 21 εκεξψλ, ηα πεηξακαηφδσα ζπζηάζηεθαλ θαη απφ απηά 

αθαηξέζεθε ε πεξηνρή ηνπ ξαβδσηνχ θαη ηνπ επηθιηλνχο ππξήλα πξνο αλάιπζε. Σα 

πνληίθηα κε πςειή δξαζηεξηφηεηα δηήλπζαλ ηαρχηεξα, πεξηζζφηεξα κέηξα ζηνλ 

ηξνρφ, ζε ζρέζε κε ηα πνληίθηα κε ρακειή δξαζηεξηφηεηα. κσο, ζηα πεηξακαηφδσα 

πςειήο δξαζηεξηφηεηαο κε πξφζβαζε ζε ηξνρφ βξέζεθε αζζελέζηεξε έθθξαζε ηνπ 

mRNA δχν γνληδίσλ ηεο ληνπακίλεο. Δπνκέλσο, νη εξεπλεηέο πξνηείλνπλ βάζεη ησλ 

επξεκάησλ, φηη ε απμεκέλε ζσκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπζρεηίδεηαη κε κεησκέλε 

ληνπακηλεξγηθή ιεηηνπξγία. 
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Οη Chen θαη ζπλ. (2016) αλίρλεπζαλ απμεκέλα επίπεδα θνξηηθνζηεξφλεο 

(CORT) ζηνλ έζσ πξνκεησπηαίν θινηφ ζε επίκπεο πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ γηα 3 

εβδνκάδεο. κσο, φηαλ ππέβαιαλ ηα πεηξακαηφδσα ζηε δνθηκαζία εμαλαγθαζκέλεο 

θνιχκβεζεο, παξαηεξήζεθε φηη ε θνξηηθνζηεξφλε σο απφθξηζε ζηε δνθηκαζία δελ 

απμήζεθε ηφζν φζν ζηα δψα πνπ δελ αζθνχληαλ. Παξάιιεια, ε ζσκαηηθή άζθεζε 

ησλ 3 εβδνκάδσλ πξνθάιεζε κείσζε ηεο αθηλεζίαο ζηε δνθηκαζία απηή. Δπίζεο, ε 

πεηξακαηηθή νκάδα εκθάληζε πην πςειά επίπεδα ληνπακίλεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα 

ειέγρνπ, θαηλφκελν πνπ παξαηεξήζεθε θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο 

εμαλαγθαζκέλεο θνιχκβεζεο. Δπηπιένλ, κεηά απφ κηθξνέγρπζε αινπεξηδφιεο 

(αληαγσληζηή ππνδνρέσλ D2) ζηνλ έζσ πξνκεησπηαίν θινηφ, ε αληηθαηαζιηπηηθή 

δξάζε ηεο άζθεζεο εμαθαλίζηεθε θαηά ηε δνθηκαζία ηεο εμαλαγθαζκέλεο 

θνιχκβεζεο, θαζψο δελ παξαηεξήζεθε κείσζε ηεο αθηλεζίαο. Σα ίδηα απνηειέζκαηα 

πξνέθπςαλ έπεηηα απφ κηθξνέγρπζε RU486, ελφο αληαγσληζηή GR, ν νπνίνο 

απέηξεςε ηα απμεκέλα επίπεδα DA σο απφθξηζε ζηε δνθηκαζία εμαλαγθαζκέλεο 

θνιχκβεζεο ζηελ πεηξακαηηθή νκάδα. 

Η απνρή απφ ηε ζσκαηηθή άζθεζε αηφκσλ εμαξηεκέλσλ απφ απηήλ, πξνθαιεί 

ζπκπηψκαηα ζηέξεζεο. Οη Antunes θαη ζπλ. (2016) ζε κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ 

ζε ζρέζε κε ηηο εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο άζθεζεο, ζπλέθξηλαλ εμαξηεκέλνπο απφ ηελ 

άζθεζε αζιεηέο, κε άιινπο πνπ δελ παξνπζίαδαλ εμάξηεζε. Αθφηνπ φινη νη 

ζπκκεηέρνληεο ππνβιήζεθαλ ζε ζηέξεζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο γηα δχν εβδνκάδεο, 

αμηνινγήζεθαλ νη βηνρεκηθνί ηνπο δείθηεο θαη ην επίπεδν ηεο δηάζεζήο ηνπο. πσο 

αλακελφηαλ, ηα απνηειέζκαηα έδεημαλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξα ζπκπηψκαηα 

θαηάζιηςεο ζηα εμαξηεκέλα απφ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε άηνκα. 

ηα ίδηα άηνκα βξέζεθαλ ρακειφηεξα ηα επίπεδα αλαλδακηδίνπ, θαηλφκελν 

πνπ αληηζηξάθεθε απφ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε πνπ αθνινχζεζε. Δπίζεο, ε επθαηξία 

γηα ζσκαηηθή άζθεζε πνπ πξνζθέξζεθε ζηα εμαξηεκέλα άηνκα κεηά ηελ πεξίνδν 

ζηέξεζεο, πξνθάιεζε αχμεζε ζηα επίπεδα ηεο β-ελδνξθίλεο. Η κείσζε ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο απφ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε Δμαξηεκέλεο Πξνηίκεζεο Θέζεο πνπ 

πξνθαιεί ε λαινμφλε, ππνζηεξίδεη ηελ ππφζεζε πνπ ζεσξεί ηα ελδνγελή νπηνεηδή 

ππεχζπλα γηα ηηο εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο (Lett, Grant & Koh, 

2000). 
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1.4. Πξνζηαηεπηηθέο ηδηόηεηεο ζωκαηηθήο άζθεζεο έλαληη ηνπ 
εζηζκνύ 

 

χκθσλα κε κειέηεο, πέξα απφ ηηο ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία θαη ηνλ 

εγθέθαιν, ε ζσκαηηθή άζθεζε ιεηηνπξγεί θαη σο απνηξεπηηθφο παξάγσλ ηεο 

εμάξηεζεο απφ νπζίεο. Δθηφο απφ ηνλ πξνιεπηηθφ ηεο ξφιν, ε ζσκαηηθή άζθεζε 

θαίλεηαη λα είλαη ρξήζηκε θαη ζην ζηάδην ηεο απνρήο. Δηδηθφηεξα, άηνκα πνπ 

εκπιέθνληαη ελεξγά ζε αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ ζπκκεηέρνπλ ζε πξφγξακκα 

απεμάξηεζεο, επηηπγράλνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα απνρήο (Weinstock, Barry & Petry, 

2008). Πιήζνο κειεηψλ ζε πεηξακαηφδσα έρνπλ δείμεη ηε ζεηηθή επίδξαζε ηεο 

άζθεζεο ζε φια ηα ζηάδηα θαη ηηο δηεξγαζίεο ηνπ εζηζκνχ. 

Πεηξακαηφδσα πνπ έρνπλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ επηδεηθλχνπλ κεησκέλε 

απφθηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνρνξήγεζεο ληθνηίλεο ζε ζρέζε κε φζα δηαβηψλνπλ 

ζε θαζηζηηθέο ζπλζήθεο. Δπηπιένλ, ε θιηκάθσζε ησλ απνθξίζεσλ απηνρνξήγεζεο ηεο 

νπζίαο κεηψλεηαη ζε δψα πνπ αζθνχληαη (Sanchez, Lycas, Lynch & Brunzell, 2015). 

Παξφκνηα, ε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγηθφ ηξνρφ πξνθαιεί κείσζε ηεο per os ιήςεο 

ακθεηακίλεο ζε επίκπεο, ζχκθσλα κε ηνπο Kanarek, Marks-Kaufman, D'Anci θαη 

Przypek (1994).  

Η απφ ηνπ ζηφκαηνο ιήςε κνξθίλεο ζε ζηεξεκέλνπο απφ ηελ νπζία επίκπεο κε 

ηε δπλαηφηεηα λα θνιπκπνχλ ήηαλ ζεκαληηθά κεησκέλε ζε ζρέζε κε επίκπεο πνπ δελ 

αζθνχληαλ. Σν θνιχκπη θάλεθε λα κεηψλεη ην ζηξεο θαη ηα θαηαζιηπηηθά ζπκπηψκαηα 

ησλ πεηξακαηνδψσλ, νδεγψληαο ζε επαθφινπζε κείσζε ηεο ζνβαξφηεηαο ηεο 

εμάξηεζεο απφ ηε κνξθίλε (Fadaei, Miladi-Gorji & Hosseini, 2015). Οη Ozburn, 

Harris θαη Blednov (2008) αλέθεξαλ αχμεζε ηεο απφζηαζεο πνπ πνληίθηα C57BL/6J 

δηέλπαλ ζηνλ ηξνρφ απνπζία πξφζβαζεο ζε αηζαλφιε. Αληίζεηα, φηαλ ε δπλαηφηεηα 

θαηαλάισζεο αιθνφι πξνζθεξφηαλ μαλά, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ πεηξακαηνδψσλ ζηνλ 

ηξνρφ κεησλφηαλ.  

Απφ κειέηε ησλ Smith, Schmidt, Iordanou θαη Mustroph (2008) παξαηεξήζεθε 

φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε κεηψλεη ηηο εληζρπηηθέο επηδξάζεηο ηεο θνθαΐλεο. Μεηά απφ 
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καθξνρξφληα (6 εβδνκάδεο) πξφζβαζε ζειπθψλ επηκχσλ ζε ηξνρφ, ηνπο εκθπηεχζεθε 

θαζεηήξαο κέζσ ηνπ νπνίνπ κπνξνχζαλ λα απηνρνξεγνχλ θνθαΐλε. ε ζρέζε κε ηα 

πεηξακαηφδσα πνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ, νη επίκπεο πνπ αζθνχληαλ 

παξνπζίαζαλ κεησκέλν εχξνο απηνρνξεγήζεσλ, ηφζν ζε κηθξέο (0.3mg/kg/infusion) 

φζν θαη ζε κεγάιεο (1mg/kg/infusion) δφζεηο θνθαΐλεο. 

Οη Engelmann θαη ζπλ. (2014) ππνζηεξίδνπλ επίζεο ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν 

ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο έλαληη ηεο θαηάρξεζεο ςπρνδηεγεξηηθψλ. ε πξφζθαηε 

έξεπλά ηνπο έδεημαλ φηη ε ρξφληα ζσκαηηθή άζθεζε κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο 

θαηάρξεζεο κεζακθεηακίλεο απφ επίκπεο. Μάιηζηα, έδεημαλ φηη κεηά απφ ρξφληα 

(ηνπιάρηζηνλ έμη εβδνκάδσλ) ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηξνρφ, ηα πεηξακαηφδσα έηεηλαλ 

λα απηνρνξεγνχλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν κεζακθεηακίλεο απφ φζα δηαβηνχζαλ ρσξίο λα 

αζθνχληαη. Η ζσκαηηθή άζθεζε επνκέλσο πξνθάιεζε κείσζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ησλ 

δψσλ γηα αλαδήηεζε κεζακθεηακίλεο. Μάιηζηα νη εξεπλεηέο ζηε κειέηε ηνπο 

αλέδεημαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο θαη ζε εγθεθαιηθφ επίπεδν. ε 

αληίζεζε κε ηα ππνθείκελα ειέγρνπ, ηα πεηξακαηφδσα πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ 

παξνπζίαζαλ απμεκέλε πξνζηαζία έλαληη αιιαγψλ πνπ πξνθαιεί ε ρξήζε 

κεζακθεηακίλεο. 

Δπνκέλσο, ζε ππνθείκελα πνπ αζθνχληαλ θάλεθε κεησκέλνο ν πιεζπζκφο ησλ 

λεπξψλσλ πνπ εθθξάδνπλ ηελ ζχλζεζε ηνπ λεπξσληθνχ κνλνμείδηνπ ηνπ αδψηνπ. 

Δπηπιένλ, ζηα πεηξακαηφδσα απηά ε απφπησζε θπηηάξσλ ζην θέιπθνο ηνπ επηθιηλνχο 

ππξήλα απνθεχρζεθε, ζε αληίζεζε κε φζα δνχζαλ ρσξίο λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ. 

Έηζη, θαίλεηαη φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε πξνζθέξεη πξνζηαζία ζηνπο λεπξψλεο ηνπ 

ηειηθνχ εγθεθάινπ, πνπ πιήηηνληαη απφ ηελ ρξήζε κεζακθεηακίλεο. 

χκθσλα κε ηνπο Aarde θαη ζπλ. (2015), ε ζσκαηηθή άζθεζε κπνξεί λα έρεη 

πξνζηαηεπηηθέο επηδξάζεηο έλαληη ηεο απηνρνξήγεζεο ςπρνδηεγεξηηθψλ αθφκε θαη 

κεηά ηελ απφθηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο απφ ηνπο επίκπεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη 

εξεπλεηέο κάιηζηα έδεημαλ φηη ιίγεο ψξεο (~22) πξφζβαζεο ζε ηξνρφ κείσλαλ ηελ 

απηνρνξήγεζε κεζακθεηακίλεο, MDMA θαη κεζπιφλεο ζηα πεηξακαηφδσα, 

αλεμάξηεηα απφ αηνκηθέο δηαθνξέο σο πξνο ηελ δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ ηξνρνχ.  
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Σα επξήκαηα πνπ δείρλνπλ ηηο πξνζηαηεπηηθέο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο 

ζρεηηθά κε ηελ απηνρνξήγεζε νπζηψλ, επεθηείλνληαη θαη ζε πεξηπηψζεηο 

ζπγρνξήγεζεο πεξηζζφηεξσλ ηεο κίαο νπζηψλ. Έλαο πνιχ δηαδεδνκέλνο ζπλδπαζκφο 

γηα ηελ ιήςε παξάλνκσλ νπζηψλ είλαη απηφο ηεο ζπγρνξήγεζεο θνθαΐλεο-εξσΐλεο 

(speedball). Έηζη, νη Lacy θαη ζπλ. (2014) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε πνπ ζα είρε ε 

ζσκαηηθή άζθεζε επηκχσλ ζηελ απηνρνξήγεζε speedball. Έπεηηα απφ 6 εβδνκάδεο 

δηαβίσζεο ησλ πεηξακαηνδψσλ ζε θισβνχο κε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηξνρφ, απηά 

εθπαηδεχηεθαλ λα απηνρνξεγνχλ θνθαΐλε θαη εξσΐλε κεκνλσκέλα, θαζψο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ κεγαιχηεξνπο ξπζκνχο απηνρνξήγεζεο ηνπ 

speedball ζε ζρέζε κε ηε κεκνλσκέλε ρνξήγεζε θνθαΐλεο ή εξσΐλεο. πγθεθξηκέλα, 

ζηα δψα πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ, παξαηεξήζεθε κεησκέλε απηνρνξήγεζε 

speedball ζπγθξηηηθά κε φζα δνχζαλ ζε θισβνχο ρσξίο ηξνρφ θαη επηινγή ζσκαηηθήο 

άζθεζεο. 

Οη Larson θαη Caroll (2005) έδεημαλ φηη ν βαζκφο επηζπκίαο γηα πξφζβαζε ζε 

ηξνρφ είρε επίδξαζε ζηελ απηνρνξήγεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αλαδήηεζεο θνθαΐλεο ζε επίκπεο. Σα πεηξακαηφδσα πνπ ζεκείσζαλ κεγαιχηεξε 

δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηξνρφ, παξνπζίαζαλ πςειφηεξα επίπεδα απηνρνξήγεζεο ηεο 

νπζίαο ζπγθξηηηθά κε φζα δηήλπζαλ κηθξέο απνζηάζεηο ζηνλ ηξνρφ. Έπεηηα απφ κία 

πεξίνδν απφζβεζεο, ηα πεηξακαηφδσα ηεο νκάδαο πςειήο δξαζηεξηφηεηαο ζηνλ ηξνρφ 

εθδήισζαλ κεγαιχηεξε απνθαηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο θνθαΐλεο κεηά 

απφ παξνπζίαζε πνζφηεηαο-έλδεημεο ηεο νπζίαο. 

Δπηπιένλ, ε ζσκαηηθή άζθεζε δηαδξακαηίδεη πξνζηαηεπηηθφ ξφιν απέλαληη 

ζηελ αλάπηπμε εμάξηεζεο απφ νπζίεο κε ηηο νπνίεο ππνθείκελα πνηέ δελ έρνπλ έξζεη 

ζε επαθή. ε κειέηε ηνπο, νη Smith θαη Pitts (2011) αμηνιφγεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ απφθηεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνρνξήγεζεο θνθαΐλεο, ζε 

πεηξακαηφδσα πνπ έξρνληαλ γηα πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηελ νπζία. Η πεξίνδνο θαηά 

ηελ νπνία ηα δψα είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ δηήξθεζε 6 εβδνκάδεο. Έπεηηα, 

εθπαηδεχηεθαλ λα απηνρνξεγνχλ θνθαΐλε. Απφ ηα απνηειέζκαηα θάλεθαλ δηαθνξέο 

ζρεηηθά κε ηνλ ξπζκφ απφθηεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνρνξήγεζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα πεηξακαηφδσα πνπ είραλ ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηξνρφ 

παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνπο ξπζκνχο απφθηεζεο ηεο απηνρνξήγεζεο, ζε 
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αληίζεζε κε φζα δνχζαλ ρσξίο ηξνρφ. Οη ίδηνη εξεπλεηέο αλαθέξνπλ ηελ ηδηφηεηα ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο λα κεηψλεη ηηο εληζρπηηθέο επηδξάζεηο ηεο εξσίλεο, ζε επίκπεο 

πνπ έρνπλ απνθηήζεη ηε ζπκπεξηθνξά απηνρνξήγεζεο θνθαΐλεο (Smith & Pitts, 2012). 

Οη Aarde θαη ζπλ. (2015) εθπαίδεπζαλ επίκπεο λα απηνρνξεγνχλ 

κεζακθεηακίλε, MDMA ή κεζπιφλε κέζσ ηεο ελδνθιέβηαο νδνχ. Έπεηηα, επέηξεςαλ 

ηελ ειεχζεξε πξφζβαζε θάπνησλ πεηξακαηνδψσλ ζε ηξνρφ γηα 22 πεξίπνπ ψξεο. Απηφ 

πνπ δηαπίζησζαλ ήηαλ ε κείσζε ηεο απηνρνξήγεζεο θαη ησλ ηξηψλ νπζηψλ ζηνπο 

επίκπεο πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ. χκθσλα κε ηε κειέηε, αθφκε θαη κία εκέξα 

ζσκαηηθήο άζθεζεο κε ηξνρφ είλαη αξθεηή γηα λα πξνθαιέζεη κείσζε ζηελ 

απηνρνξήγεζε δηαθφξσλ ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ. 

Οη Zlebnik, Anker θαη Caroll (2012) αλαθέξνπλ κείσζε ηεο απηνρνξήγεζεο 

θνθαΐλεο ζε επίκπεο κε καθξνπξφζεζκε πξφζβαζε ζε ηξνρφ. Δπίζεο, ε επίδξαζε 

απηή θάλεθε λα είλαη εληνλφηεξε ζε έθεβα πεηξακαηφδσα, ζε ζρέζε κε ηα ελήιηθα. 

Γηα ηε κειέηε απηή, ζειπθνί έθεβνη θαη ελήιηθνη επίκπεο ηνπνζεηήζεθαλ ζε θισβνχο 

κε ηξνρφ (θιεηδσκέλν / ιεηηνπξγηθφ) γηα 26 εκέξεο. Κάζε εκέξα ηα κηζά είραλ ηε 

δπλαηφηεηα λα ηξέμνπλ ζηνλ ηξνρφ γηα 6 ψξεο. Καηά ην 6σξν δηάζηεκα απηφ, ηα 

πεηξακαηφδσα κπνξνχζαλ λα απηνρνξεγνχλ θνθαΐλε (0.4mg/kg) κέζσ θαζεηήξα, γηα 

16 εκέξεο. Έπεηηα, γηα 10 εκέξεο αθφκε, ελψ ε 6σξε πξφζβαζε ζηελ θνθαΐλε έκεηλε 

ακεηάβιεηε, ε πξφζβαζε ζηνλ ηξνρφ αληηζηξάθεθε (νη ιεηηνπξγηθνί ηξνρνί 

θιεηδψζεθαλ θαη νη θιεηδσκέλνη ιεηηνπξγνχζαλ). Σα απνηειέζκαηα ππέδεημαλ κείσζε 

ηεο θιηκάθσζεο ηεο απηνρνξήγεζεο θνθαΐλεο ζηα έθεβα πεηξακαηφδσα πνπ είραλ 

πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγηθφ ηξνρφ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ ν ηξνρφο ιεηηνπξγνχζε θαηά 

ην πξψην ή ην δεχηεξν δηάζηεκα ηεο απηνρνξήγεζεο. Δπίζεο, ν ιεηηνπξγηθφο ηξνρφο 

θαηά ην δηάζηεκα ησλ 26 εκεξψλ κείσζε ηελ απηνρνξήγεζε ηεο νπζίαο ζηνπο 

έθεβνπο επίκπεο. Αληίζεηα, φηαλ ν ηξνρφο έπαςε λα ιεηηνπξγεί θαηά ην ηειεπηαίν 

δηάζηεκα ησλ 10 εκεξψλ, νη απνθξίζεηο απηνρνξήγεζεο ησλ έθεβσλ δψσλ 

απμήζεθαλ. Παξνκνίσο, ε πξνηίκεζε θαη θαηαλάισζε αηζαλφιεο κεηψλνληαη έπεηηα 

απφ 21 εκέξεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε ηξνρφ ζε επίκπεο. Μάιηζηα, εηδηθά γηα ηα 

ζειπθά πεηξακαηφδσα βξέζεθε ζπζρέηηζε ηεο απφζηαζεο πνπ δηήλπζαλ κε ηελ 

κείσζε ηφζν ζηελ πξνηίκεζε, φζν θαη ζηελ θαηαλάισζε ηεο νπζίαο (Gallego, Cox, 

Funk, Foster & Ehringer, 2015). 
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Σα νθέιε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο θαίλνληαη θαη κέζσ άιισλ κεζφδσλ 

κειέηεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο απηήο ηεο Δμαξηεκέλεο Πξνηίκεζεο Θέζεο. Η 

άζθεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ήδε εγθαηεζηεκέλε εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο 

απφ θνθαΐλε, επηηαρχλνληαο ή επηβξαδχλνληαο ηελ απφζβεζε, αλάινγα κε ηελ 

δηάξθεηα πξφζβαζεο ησλ πεηξακαηνδψσλ ζηνπο ηξνρνχο (Mustroph θαη ζπλ., 2011). 

Οη Thanos θαη ζπλ. (2010) παξαηήξεζαλ κείσζε ηεο εμαξηεκέλεο πξνηίκεζεο ζέζεο 

απφ θνθαΐλε ζε επίκπεο πνπ είραλ ππνβιεζεί ζε ρξφληα εμαλαγθαζηηθή άζθεζε θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο ηνπο. Δπηπιένλ έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε ειεχζεξε πξφζβαζε 

ζε ηξνρφ εληζρχεη ηελ αληνρή επηκχσλ έλαληη ζηελ σζνχκελε απφ ην αλαπφθεπθην 

ζηξεο απφθηεζε Δμαξηεκέλεο Πξνηίκεζεο Θέζεο απφ κνξθίλε (Rozeske, Greenwood, 

Fleshner, Watkins & Maier, 2011). 

Οη Chen θαη ζπλ. (2008) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο καθξνπξφζεζκεο 

εμαλαγθαζηηθήο άζθεζεο ζηηο εληζρπηηθέο επηδξάζεηο ηεο 3,4-

methylenedioxymethamphetamine (MDMA). Αξρηθά, παξαηήξεζαλ φηη ε MDMA 

πξνθαινχζε εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο ζηα πνληίθηα πνπ δηαβηνχζαλ ρσξίο λα 

αζθνχληαη, θαζψο είλαη εληζρπηηθή. κσο, ζηα πεηξακαηφδσα πνπ αζθνχληαλ 

εληαηηθά ε εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο εκθαληδφηαλ κεησκέλε. Μάιηζηα, φζν 

πεξηζζφηεξν αζθνχληαλ, ηφζν κηθξφηεξε Δμαξηεκέλε Πξνηίκεζε Θέζεο εκθάληδαλ. 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη έπεηηα απφ 12 εβδνκάδεο εληαηηθήο άζθεζεο, ηα πνληίθηα δελ 

εκθάληζαλ εμαξηεκέλε πξνηίκεζε ζέζεο. Δπίζεο, ηα επίπεδα D1, D2, DAT θαη 

vMAT-2 παξέκεηλαλ ακεηάβιεηα ζηνλ επηθιηλή ππξήλα κεηά απφ 12 εβδνκάδεο 

εληαηηθήο ζσκαηηθήο άζθεζεο. Παξάιιεια, ηα βαζηθά επίπεδα ληνπακίλεο ζηνλ 

επηθιηλή ππξήλα ήηαλ φκνηα ζηα πεηξακαηφδσα ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ. 

Οη επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο επεξεάδνληαη απφ παξάγνληεο φπσο ην θχιν ησλ 

πεηξακαηνδψσλ. Οη Cosgrove, Hunter θαη Carroll (2002) έδεημαλ φηη ε πξφζβαζε ζε 

ηξνρφ κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο εηδηθά ζηνπο ζειπθνχο επίκπεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο αξζεληθνχο. Η θαηαλάισζε αιθνφι ζε πνληίθηα C57BL/6 κεηψλεηαη 

φηαλ ζηνλ θισβφ ππάξρεη ηξνρφο γηα άζθεζε. Μάιηζηα, ην θαηλφκελν απηφ είλαη 

ζεκαληηθά εληνλφηεξν ζηα ζειπθά πεηξακαηφδσα (Ehringer Hoft & Zunhammer, 

2009). 
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Οη Smith Walker Cole θαη Lang (2011) κειέηεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο θαη ηελ θιηκάθσζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απηήο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Δηδηθφηεξα, εκθπηεχζεθαλ θαζεηήξεο 

ζε ζειπθνχο θαη αξζεληθνχο επίκπεο κεηά απφ 6 εβδνκάδεο ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε 

ηξνρνχο (ή απνπζία άζθεζεο, γηα ηελ νκάδα ειέγρνπ). Σα πεηξακαηφδσα 

εθπαηδεχηεθαλ λα απηνρνξεγνχλ θνθαΐλε πηέδνληαο έλα κνριφ. Οη εξεπλεηέο ζηε 

ζπλέρεηα αμηνιφγεζαλ ηελ ζπκπεξηθνξά απηνρνξήγεζεο ζε ζπλεδξίεο ησλ 23 σξψλ, 

πνπ δηεμάγνληαλ αλά 3 εκέξεο. Έπεηηα, αμηνινγήζεθε ε θιηκάθσζε ηεο 

απηνρνξήγεζεο κέζσ 6σξσλ θαζεκεξηλψλ ζπλεδξηψλ, πνπ δηήξθεζαλ γηα 14 

ζπλερφκελεο εκέξεο. Σα απνηειέζκαηα ππέδεημαλ ζεκαληηθά απμεκέλα επίπεδα 

απηνρνξήγεζεο ζηελ νκάδα ειέγρνπ ζε ζρέζε κε ηα πεηξακαηφδσα πνπ είραλ 

πξφζβαζε ζε ηξνρφ -ηφζν ζειπθά, φζν θαη αξζεληθά. Δπηπιένλ, ε ζσκαηηθή άζθεζε 

θάλεθε λα πξνιακβάλεη ηελ θιηκάθσζε ηεο απηνρνξήγεζεο, θαζψο ηα πεηξακαηφδσα 

πνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεγαιχηεξε θιηκάθσζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνρνξήγεζεο ζηηο 14 εκέξεο αμηνιφγεζεο. Μάιηζηα, ζηνπο 

ζειπθνχο επίκπεο ηεο νκάδαο ειέγρνπ, ε θιηκάθσζε θάλεθε λα είλαη κεγαιχηεξε 

εθείλεο ησλ αξζεληθψλ ηεο νκάδαο ειέγρνπ.  

Γηα ηε κειέηε ησλ δηαθπιηθψλ δηαθνξψλ ζηα ηξσθηηθά, νη Peterson, Hivick 

θαη Lynch (2014) αλέδεημαλ ηελ επίδξαζε ησλ κεηαβαιιφκελσλ επηπέδσλ ησλ 

νξκνλψλ ζηελ απφθξηζε ζηηο πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο άζθεζεο. ηε κειέηε ηνπο 

απηή, νη εξεπλεηέο αμηνιφγεζαλ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο σο 

ηελ ηθαλφηεηα λα κεηψλεη ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο θνθαΐλεο. 

Χο ππνθείκελα ρξεζηκνπνίεζαλ ζειπθνχο θαη αξζεληθνχο επίκπεο Sprague-

Dawley, ηνπο νπνίνπο εθπαίδεπζαλ λα απηνρνξεγνχλ θνθαΐλε. Η πεξίνδνο θαηά ηελ 

νπνία ηνπο επηηξεπφηαλ λα απηνρνξεγνχλ ηελ νπζία ήηαλ 10 εκέξεο. Με ην πέξαο ηεο 

πεξηφδνπ απηήο, ηα πεηξακαηφδσα ππνβιήζεθαλ ζε ζπλζήθεο ζηέξεζεο ηεο θνθαΐλεο, 

γηα 14 εκέξεο. Καηά ηελ πεξίνδν ζηέξεζεο, ηα πεηξακαηφδσα δηαρσξίζηεθαλ ζε 4 

νκάδεο. Κάζε νκάδα είρε πξφζβαζε ζε θιεηδσκέλν ή ιεηηνπξγηθφ ηξνρφ. Σν ρξνληθφ 

φξην πνπ επηβαιιφηαλ ζηελ πξφζβαζε ήηαλ είηε πεξηνξηζκέλν (1 ή 2 ψξεο αλά 24σξν) 

είηε δηεπξπκέλν (6 ή 24 ψξεο αλά 24σξν). ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απηήο, ηα 

πεηξακαηφδσα αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο θνθαΐλεο. 
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Η επίδξαζε ηνπ θχινπ ήηαλ πξνθαλήο ζηα απνηειέζκαηα. Σα ζειπθά δψα 

δηήλπζαλ κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηα αξζεληθά. Οη άξξελεο επίκπεο 

φκσο, θάλεθαλ λα είλαη πην επαίζζεηνη ζηηο επηδξάζεηο ηεο άζθεζεο, κε 

δνζνεμαξηψκελν ηξφπν. ζν πεξηζζφηεξν, δειαδή, αζθνχληαλ, ηφζν κηθξφηεξε ήηαλ 

ε εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο θνθαΐλεο. Μεηά απφ ππνβνιή ζηηο 

ζπλζήθεο δηεπξπκέλεο πξφζβαζεο ζε ηξνρφ, ηα αξζεληθά δελ παξνπζίαζαλ ζρεδφλ 

θαζφινπ ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο. 

ζνλ αθνξά ηα ζειπθά πεηξακαηφδσα, απηά είραλ δηαθνξέο ζηα 

απνηειέζκαηα, πνπ εμεγνχληαη απφ ηελ κεηαβνιή ησλ επηπέδσλ ησλ νξκνλψλ θχινπ. 

ηα ζειπθά, ε επίδξαζε ηνπ νίζηξνπ ήηαλ πξνθαλήο. Μφλν ζηελ πεξίπησζε φπνπ δελ 

δηέλπαλ ηε θάζε νίζηξνπ, ηα ζειπθά ππνθείκελα αληαπνθξίλνληαλ αθφκε θαη ζε δχν 

ψξεο πξφζβαζεο ζε ιεηηνπξγηθφ ηξνρφ αλά κέξα. Αληίζεηα, φηαλ ηα ζειπθά 

βξίζθνληαλ ζε θάζε νίζηξνπ, κφλν ε δηεπξπκέλε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγηθφ ηξνρφ 

κπνξνχζε λα ππεξληθήζεη ηελ αχμεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο θνθαΐλεο, πνπ 

πξνθαινχζε ν νίζηξνο. Σέινο, ζε αληίζεζε κε ηνπο αξζεληθνχο επίκπεο, ηα ζειπθά 

παξνπζίαζαλ δνζνεμαξηψκελε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο θνθαΐλεο, αλάινγα κε ηελ 

παξνπζία ή απνπζία ηνπ ίδηνπ ηνπ ηξνρνχ. Θειπθά δειαδή, πνπ είραλ πξφζβαζε ζε 

θιεηδσκέλν ηξνρφ, επέδεημαλ ιηγφηεξν έληνλε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο θνθαΐλεο ζε 

ζρέζε κε άιια, πνπ δελ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ. Σν απνηέιεζκα απηφ ηζρχεη ζε 

ζειπθά πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο θάζεο ηνπ νίζηξνπ. 

Οη πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο κπνξνχλ λα εθηηκεζνχλ 

θαη κε ηελ εκπινθή ηεο ζε δηεξγαζίεο πνπ έρεη ππνζηεξηρζεί φηη επάγνπλ ηελ 

εμάξηεζε, φπσο ε επαηζζεηνπνίεζε. Έρεη δεηρζεί φηη ε παξνπζία ελφο ζηξεζνγφλνπ 

παξάγνληα κπνξεί λα εληείλεη ηελ έθθξαζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ θνθαΐλε ζε 

επίκπεο (Sasaki θαη ζπλ., 2015). Δξέζηζκα πνπ πξνεγνπκέλσο έρεη ζπλδεζεί κε έλα 

αλεμάξηεην απνζηξνθηθφ εξέζηζκα (ειεθηξνζφθ), έρεη επίδξαζε ζηελ έθθξαζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ θνθαΐλε. Έπεηηα, ε εκθάληζε ηνπ εμαξηεκέλνπ εξεζίζκαηνο 

(νζκή κέληαο) θαηά ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

πεηξακαηνδψσλ έρεη εκθαλείο επηδξάζεηο ζηελ παξνπζία ηνπο. Η θηλεηηθή 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ πεηξακαηνδψσλ εθθξάδεηαη εληνλφηεξα κεηά απφ παξνπζίαζε 

ηνπ εμαξηεκέλνπ εξεζίζκαηνο, ζπγθξηηηθά κε ηελ ζπλζήθε απνπζίαο ηνπ.  
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χκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε, ε ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηξνρφ γηα 5-10 

εβδνκάδεο κπνξεί λα κεηψζεη ηε ζπκπεξηθνξηθή επαηζζεηνπνίεζε ηεο θνθαΐλεο ζε 

επίκπεο πνπ εθ θχζεσο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηξνρφ (Diaz, 

Siontas, Mendoza & Arvanitogiannis, 2013). Οη Geuzaine θαη Tirelli (2014) αλέδεημαλ 

ηελ αλαζηαιηηθή επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ απφθηεζε ηεο ςπρνθηλεηηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνθαΐλεο. Γηα ηε κειέηε ρξεζηκνπνίεζαλ σο ππνθείκελα 

πνληίθηα ηχπνπ C56BL/6J. Σα πεηξακαηφδσα ηνπνζεηήζεθαλ ζε θισβνχο κε ηξνρφ, 

ζηνλ νπνίν είραλ ειεχζεξε πξφζβαζε θαζεκεξηλά, γηα 10 εβδνκάδεο. ηε ζπλέρεηα, 

αθνινχζεζαλ θαζεκεξηλέο αμηνινγήζεηο ηεο ςπρνθηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ δψσλ 

κεηά απφ ρνξεγήζεηο θνθαΐλεο 10mg/kg. ηηο 9 εκέξεο θαζεκεξηλψλ ρνξεγήζεσλ ηεο 

νπζίαο, ηα επίπεδα ηεο ςπρνθηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο δηαθνξνπνηήζεθαλ 

ζεκαληηθά αλάκεζα ζε δψα κε πξφζβαζε ζε ηξνρφ θαη ππνθείκελα ηεο νκάδαο 

ειέγρνπ. Η ζσκαηηθή άζθεζε βξέζεθε λα εκπνδίδεη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο, ε νπνία εθδειψζεθε ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ζηα ππνθείκελα πνπ 

δελ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ γηα 10 εβδνκάδεο. 

ε κειέηε ησλ Lespine θαη Tirelli (2015), αλαδείρζεθαλ νη πξνζηαηεπηηθέο 

ηδηφηεηεο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ αλάπηπμε επαηζζεηνπνίεζεο απφ 

ςπρνδηεγεξηηθά θαζψο θαη φηη απηέο παξακέλνπλ αθφκε θαη κεηά ηελ παχζε ηεο 

άζθεζεο. Οη εξεπλεηέο αθνχ πξνζέθεξαλ ζε αξζεληθά πνληίθηα C57BL/6J ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηξνρφ γηα 36 εκέξεο, αθαίξεζαλ ηνπο ηξνρνχο απφ ηνπο 

θισβνχο ησλ κηζψλ πεηξακαηνδψσλ, κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο. Έπεηηα, 

μεθίλεζαλ νη θαζεκεξηλέο ρνξεγήζεηο θνθαΐλεο (8mg/kg) γηα 13 ζπλερφκελεο εκέξεο. 

Μεηά απφ 2 θαη 30 εκέξεο απφ ηελ ηειεπηαία ρνξήγεζε, αμηνινγήζεθε ε αλάπηπμε 

ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζηηο δξάζεηο ηεο νπζίαο βξαρππξφζεζκα θαη καθξνπξφζεζκα, 

αληίζηνηρα. Σα απνηειέζκαηα ησλ πεηξακαηνδψσλ πνπ ζηεξήζεθαλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ηξνρφ πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ ρνξεγήζεσλ ήηαλ φκνηα κε εθείλα ησλ 

πεηξακαηνδψσλ πνπ αζθνχληαλ θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο. Δπηπιένλ, ν 

βαζκφο εθδήισζεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζηηο δξάζεηο ηεο θνθαΐλεο ζηηο δχν απηέο 

νκάδεο, δηέθεξε ζεκαληηθά απφ ηελ νκάδα ειέγρνπ, πνπ δελ είρε πνηέ πξφζβαζε ζε 

ηξνρφ. Δπνκέλσο, θάλεθε φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε, αθφκε θαη κεηά ηελ παχζε ηεο, 

εκπνδίδεη ηελ εθδήισζε επαηζζεηνπνίεζεο ζε ςπρνδηεγεξηηθέο νπζίεο. 
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Οη πξνζηαηεπηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο έλαληη ηνπ εζηζκνχ 

δηαθαίλνληαη αθφκε θαη κεηά ηελ εθδήισζε ηεο εμάξηεζεο, αθνχ νη ζρεηηθέο κε ηελ 

ππνηξνπή ζηελ ακθεηακίλε ζπκπεξηθνξέο κεηψλνληαη απφ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε 

(Segat θαη ζπλ., 2014).  

Μειέηεο ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζσκαηηθή άζθεζε θαηά ηε θάζε ζηέξεζεο αζθεί 

πξνζηαηεπηηθέο επηδξάζεηο επεξεάδνληαο θαη ηε λεπξναλαηνκία. χκθσλα κε ηνπο 

Sobieraj, Kim, Fannon θαη Mandyam (2016) ε ρξφληα ζσκαηηθή άζθεζε πξνθαιεί 

κείσζε ηεο επαλαθνξάο ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο νπζηψλ, ελψ παξάιιεια 

κεηψλεη ηνλ πιεζπζκφ ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ηεο πεξηπδξαγσγνχ θαηάο 

νπζίαο. Οη εξεπλεηέο αθφηνπ εθπαίδεπζαλ επίκπεο λα απηνρνξεγνχλ κεζακθεηακίλε, 

ηνπο ππέβαιαλ ζε ζπλζήθεο ζηέξεζεο ηεο νπζίαο. Γηα ηηο ηξεηο απηέο εβδνκάδεο 

απνρήο, ηνπνζέηεζαλ ηα κηζά πεηξακαηφδσα ζε θισβνχο κε ηξνρφ. Έπεηηα, 

αμηνιφγεζαλ ηελ απφζβεζε θαη ηελ επαλαθνξά ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο 

κεζακθεηακίλεο.Η πξφζβαζε ζηνπο ηξνρνχο πξνθάιεζε κείσζε ζηελ εθδήισζε ησλ 

παξαπάλσ ζπκπεξηθνξψλ απφ ηα πεηξακαηφδσα. Δπηπιένλ, ζηα ίδηα δψα βξέζεθε 

κεησκέλνο ν αξηζκφο ησλ ληνπακηλεξγηθψλ λεπξψλσλ ζηελ πεξηπδξαγσγφ θαηά νπζία. 

Η πξφζβαζε ζε ηξνρφ απέηξεςε ηελ δεκηνπξγία λεπξνπξνζαξκνγψλ πνπ ζα 

ζπλέβαηλαλ ζηελ πεξηνρή ηεο πεξηπδξαγσγνχ θαηάο νπζίαο εμαηηίαο ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αλαδήηεζεο κεζακθεηακίλεο ζε δψα πνπ δνχζαλ ρσξίο λα αζθνχληαη. 

Οη Thanos θαη ζπλ. (2012) αλέδεημαλ ηηο πξνζηαηεπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

άζθεζεο ζε ζρέζε κε ηελ θηλεηηθή απφθξηζε ζηελ θνθαΐλε. Δπίζεο, δηαπίζησζαλ 

κείσζε ζηελ επαλαθνξά ηεο ιήςεο ηεο νπζίαο κεηά απφ παξνπζίαζε 

ζπλεμαξηεκέλσλ κε ηελ θνθαΐλε εξεζηζκάησλ ζε επίκπεο πνπ αζθνχληαλ. ηελ 

έξεπλά ηνπο ρξεζηκνπνίεζαλ ηξεηο νκάδεο αξζεληθψλ επηκχσλ Wistar. ιεο νη νκάδεο 

εθπαηδεχηεθαλ ζηελ απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο. Η πξψηε νκάδα είρε δίσξε θαζεκεξηλή 

πξφζβαζε ζε δηάδξνκν θαη ε δεχηεξε κία ψξα πξφζβαζε, έηζη ψζηε ηα ππνθείκελα λα 

αζθνχληαη ζπλνιηθά γηα 6 εβδνκάδεο. Η ηξίηε νκάδα απνηειείην απφ ηα ππνθείκελα 

ειέγρνπ, πνπ δελ αζθνχληαλ. Καηά ηελ πεξίνδν άζθεζεο ησλ 6 εβδνκάδσλ, ηα 

πεηξακαηφδσα απείραλ απφ ηελ νπζία. Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ απηήο, 

αθνινχζεζε ε δηήκεξε αμηνιφγεζε ηεο επαλαθνξάο ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο 

θνθαΐλεο κεηά απφ παξνπζίαζε εξεζηζκάησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ νπζία (1
ε
 εκέξα), 
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θαη κεηά απφ ρνξήγεζε πνζφηεηαο ηεο ίδηαο ηεο νπζίαο (2
ε
 εκέξα). πσο αλακελφηαλ, 

ηα πεηξακαηφδσα πνπ αζθνχληαλ θαηά ηε θάζε ζηέξεζεο έδεημαλ κεησκέλε 

ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο ζε ζρέζε κε ηα ππνθείκελα ειέγρνπ, θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο πξψηεο εκέξαο. ηαλ αμηνινγήζεθε ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο 

νπζίαο κέζσ ηεο ρνξήγεζεο θνθαΐλεο (2
ε
 εκέξα), παξαηεξήζεθε ην αληίζεην 

θαηλφκελν. Δηδηθφηεξα, ε νκάδα πνπ είρε πξφζβαζε ζην δηάδξνκν γηα 2 ψξεο 

θαζεκεξηλά εκθάληζε αχμεζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο ζπγθξηηηθά 

κε ηε θάζε δηαηήξεζεο (πξηλ απφ ηελ πεξίνδν ζηέξεζεο), θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηηο 

ππφινηπεο νκάδεο. κσο, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο κεηά απφ 

ρνξήγεζε θνθαΐλεο, θάλεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο θηλεηηθήο απφθξηζεο ζηελ νκάδα 

πνπ δελ είρε πξφζβαζε ζηνλ δηάδξνκν.  

Οη Zlebnick θαη Caroll (2015) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο αεξνβηθήο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ εθδήισζε ηεο αλαδήηεζεο θνθαΐλεο ζε επηκπεο. 

Υξεζηκνπνίεζαλ ζειπθνχο επίκπεο ηχπνπ Wistar, ηνπο νπνίνπο εθπαίδεπζαλ ζηελ 

ζσκαηηθή άζθεζε θαη απηνρνξήγεζε θνθαΐλεο. Έμη ψξεο θαζεκεξηλά, ηα 

πεηξακαηφδσα απηνρνξεγνχζαλ θνθαΐλε (0,4 mg/kg αλά infusion) ειεχζεξα, γηα δέθα 

ζπλερφκελεο εκέξεο. Απφ ηελ 11
ε
 εκέξα, δελ ρνξεγήζεθε θνθαΐλε ζηα πεηξακαηφδσα, 

είηε γηα 3, είηε γηα 30 εκέξεο. Δπίζεο, νξηζκέλα ηνπνζεηήζεθαλ ζε θισβνχο κε 

ιεηηνπξγηθνχο ηξνρνχο, ελψ άιια ζε θισβνχο κε θιεηδσκέλνπο ηξνρνχο. Μεηά απφ 3 

ή 30 εκέξεο, αληίζηνηρα, ηα πεηξακαηφδσα ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο ζαιάκνπο φπνπ 

είραλ ππνβιεζεί ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηελ απηνρνξήγεζε. Γηα ηα 30 ιεπηά απφζβεζεο, 

θάζε πίεζε ηνπ κνρινχ δελ νδεγνχζε ζε απηνρνξήγεζε, αληίζεηα κε ηελ εθπαίδεπζε 

απφθηεζεο ηεο εμαξηεκέλεο κάζεζεο. Ιδηαίηεξα κεηά απφ 30 εκέξεο ζηέξεζεο ηεο 

θνθαΐλεο, ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο κεηά απφ παξνπζίαζε ζπλεμαξηεκέλσλ 

εξεζηζκάησλ εκθαληδφηαλ εληνλφηεξε. Δπνκέλσο, ε δεθαήκεξε απηνρνξήγεζε 

θνθαΐλεο θάλεθε αξθεηή γηα λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο ππνηξνπήο, αθφκε θαη 

καθξνπξφζεζκα. Πάλησο, ε πξφζβαζε ζε ιεηηνπξγηθφ ηξνρφ ησλ επηκχσλ πνπ 

ζηεξήζεθαλ ηελ θνθαΐλε γηα 30 εκέξεο, πξνθάιεζε κείσζε απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

Δηδηθφηεξα, ηα πεηξακαηφδσα απηά εθδήισζαλ ζεκαληηθά κεησκέλε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο θνθαΐλεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ βξίζθνληαλ ζε θισβνχο κε θιεηδσκέλνπο 

ηξνρνχο. Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ζηνλ ηξνρφ δελ πξνθάιεζε απμεκέλε ζπκπεξηθνξά 

αλαδήηεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ζηέξεζεο ηεο νπζίαο.  
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Οη Zlebnik, Anker, Gliddon θαη Caroll (2010) κειέηεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο 

ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ απφζβεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο 

αλαδήηεζεο θνθαΐλεο ζε ζειπθνχο επίκπεο. Οη 4 νκάδεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηε κειέηε δηακνξθψζεθαλ βάζεη ηεο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ πξφζβαζεο ησλ 

πεηξακαηνδψσλ ζηνπο ηξνρνχο. ιεο νη νκάδεο είραλ εθπαηδεπηεί ψζηε λα ηξέρνπλ 

ζηνπο ηξνρνχο ζε εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο ησλ 6 σξψλ, ελψ ζηε ζπλέρεηα 

εθπαηδεχηεθαλ ψζηε λα απηνρνξεγνχλ ελδνθιεβίσο θνθαΐλε, κέζσ θαζεηήξα πνπ 

ηνπο εκθπηεχζεθε. Η πξψηε νκάδα είρε πξφζβαζε ζε ηξνρνχο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

απφζβεζεο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνρνξήγεζεο, ελψ ε δεχηεξε 

κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο απφζβεζεο, κε ηνπο ηξνρνχο θιεηδσκέλνπο (κε 

ιεηηνπξγηθνχο) ζηε θάζε απνθαηάζηαζεο. Αληίζεηα, ζηελ ηξίηε νκάδα νη ηξνρνί ήηαλ 

ιεηηνπξγηθνί κφλν θαηά ηε θάζε απνθαηάζηαζεο, ελψ ζηελ ηειεπηαία νκάδα 

(ειέγρνπ) νη ηξνρνί ήηαλ θιεηδσκέλνη ηφζν θαηά ηελ απφζβεζε, φζν θαη θαηά ηελ 

απνθαηάζηαζε. Παξφιν πνπ φιεο νη νκάδεο παξνπζίαζαλ φκνηνπο ξπζκνχο 

απφθηεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνρνξήγεζεο, θάλεθε φηη νη δχν πξψηεο νκάδεο 

απνθξίζεθαλ ζεκαληηθά ιηγφηεξν απφ ηηο ηειεπηαίεο ζε ζρέζε κε ηελ απηνρνξήγεζε 

θνθαΐλεο. Δπνκέλσο, ηα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ φηη ε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο 

ηεο νπζίαο κεηψλεηαη ζεκαληηθά εθφζνλ ηα πεηξακαηφδσα έρνπλ ηαπηφρξνλα 

πξφζβαζε ζε ηξνρφ. 

Οη επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ρνξήγεζε 

πξνγεζηεξφλεο κειεηήζεθαλ απφ ηνπο Zlebnik, Saykao θαη Caroll (2014). Η κειέηε 

ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε ρξήζε ηφζν ζειπθψλ φζν θαη αξζεληθψλ επηκχσλ, νη 

νπνίνη εθπαηδεχηεθαλ λα απηνρνξεγνχλ θνθαΐλε ελδνθιεβίσο κέζσ θαζεηήξα, γηα 6 

ψξεο επί 10 εκέξεο. Έπεηηα, ζηα κηζά πεηξακαηφδσα πξνζθέξζεθε ε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ζε ιεηηνπξγηθφ ηξνρφ, ελψ ηα ππφινηπα είραλ πξφζβαζε ζε θιεηδσκέλν. 

Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ππνβιήζεθαλ ζε απφζβεζε ηεο αλαδήηεζεο θνθαΐλεο επί 14 

εκέξεο. ηε ζπλέρεηα, αμηνινγήζεθε ε απνθαηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο 

κε ηε ρξήζε ελδείμεσλ-ζεκάησλ γηα ηελ νπζία, φπσο θνθαΐλε, πηνρηκβίλε ή ηνλ 

ζπλδπαζκφ ησλ δχν. Η πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έγηλε ε αμηνιφγεζε, θάπνηα 

πεηξακαηφδσα είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ, άιια είραλ δερζεί πξνεγνχκελε ζεξαπεία κε 

πξνγεζηεξφλε, ελψ ζε άιια είρε ρνξεγεζεί πξνγεζηεξφλε κε ηαπηφρξνλε πξφζβαζε 

ζε ηξνρφ. Αμηνζεκείσην είλαη φηη κφλν νη ζειπθνί επίκπεο έδεημαλ λα πξνζηαηεχνληαη 
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απφ ηελ ζσκαηηθή άζθεζε, αθνχ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθά κεησκέλε αλαδήηεζε 

θνθαΐλεο. Γηα ηα αξζεληθά πεηξακαηφδσα, ε ζσκαηηθή άζθεζε θάλεθε λα είλαη 

πξνζηαηεπηηθή εθφζνλ ζπλνδεπφηαλ απφ ζεξαπεία πξνγεζηεξφλεο. Γεληθφηεξα, ζε 

φιεο ηηο νκάδεο, ε ηαπηφρξνλε κε ηελ πξφζβαζε ζε ηξνρφ ζεξαπεία κε πξνγεζηεξφλε 

ήηαλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηε κείσζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο 

θνθαΐλεο. 

Οη Ogbonmwan, Schroeder, Holmes θαη Weinshenker (2014) κειέηεζαλ ηηο 

επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο φζνλ αθνξά ηελ ζπκπεξηθνξά ππνηξνπήο πνπ 

πξνθαιείηαη είηε απφ επαθή κε ηελ νπζία, είηε απφ πθηζηάκελν ζηξεο. Αθφηνπ 

εθπαίδεπζαλ επίκπεο λα απηνρνξεγνχλ θνθαΐλε, ηνπο ρψξηζαλ ζε δχν νκάδεο: κε 

πξφζβαζε ζε ηξνρφ ή φρη. Με ην πέξαο 3 εβδνκάδσλ ζηηο ζπλζήθεο απηέο, 

αμηνινγήζεθε ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο θνθαΐλεο έπεηηα απφ ηελ παξνπζίαζε κίαο 

κηθξήο πνζφηεηαο ηεο νπζίαο ή κεηά απφ ηελ παξνπζίαζε ειεθηξνζφθ. Σα 

πεηξακαηφδσα πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ εθδήισζαλ ζεκαληηθά κεησκέλε 

απνθαηάζηαζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζε θνθαΐλεο κεηά απφ παξνπζίαζε 

έλδεημεο-πνζφηεηαο ηεο νπζίαο. Σα απνηειέζκαηα φκσο γηα ηελ πεηξακαηηθή νκάδα 

φζνλ αθνξά ηελ αλαδήηεζε θνθαΐλεο κεηά απφ παξνπζίαζε ειεθηξνζφθ ήηαλ 

δηαθνξεηηθά: ε ζσκαηηθή άζθεζε δελ θάλεθε λα επηδξά πξνζηαηεπηηθά έλαληη ζηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο. Δπηπιένλ, παξαηεξήζεθαλ απμεκέλα 

επίπεδα έθθξαζεο mRNA ηεο γαιαλίλεο ζηνλ ππνκέιαλα ηφπν κειψλ ηεο 

πεηξακαηηθήο νκάδαο. κνην εχξεκα είρε πξνθχςεη απφ κειέηε ησλ Holmes θαη ζπλ. 

(2006), νη νπνίνη αλίρλεπζαλ απμεκέλα επίπεδα mRNA γαιαλίλεο ζηνλ ππνκέιαλα 

ηφπν επηκχσλ κε πξφζβαζε ζε ηξνρφ, νη νπνίνη φκσο δελ είραλ έξζεη πνηέ ζε επαθή κε 

εμαξηεζηνγφλν νπζία  

Αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη ε λνξεπηλεθξίλε πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ 

πξνβνιέο ηνπ ππνκέιαλα ηφπνπ πξνο ηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ θαη ζην θνηιηαθφ 

θαιππηξηθφ πεδίν θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε γηα ηηο εληζρπηηθέο ηδηφηεηεο ηεο 

θνθαΐλεο, αιιά θαη ηεο απνθαηάζηαζήο ηεο κεηά απφ ρνξήγεζε πνζφηεηαο ηεο νπζίαο 

(Gaval-Cruz & Weinshenker, 2009; Mitrano θαη ζπλ., 2012). Η γαιαλίλε ζηνλ 

ππνκέιαλα ηφπν κπνξεί λα πξνθαιέζεη αλαζηνιή ηεο ππξνδφηεζεο ησλ 



 

 

33 

λνξαδξελεξγηθψλ λεπξψλσλ (Vila-Porcile θαη ζπλ., 2009), ε νπνία πξνυπνηίζεηαη γηα 

ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο θνθαΐλεο. 

Σηο πξνζηαηεπηηθέο επηδξάζεηο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο έρνπλ δείμεη θαη νη 

Lynch θαη ζπλ. (2010), ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε πνπ έρεη ε αεξνβηθή άζθεζε ζηελ 

επαλαθνξά ηεο ζπκπεξηθνξάο αλαδήηεζεο κηαο νπζίαο θαη ζην λεπξσληθφ ππφβαζξν 

πνπ επζχλεηαη γη’ απηή ηε ζπκπεξηθνξά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ρξεζηκνπνίεζαλ άξξελεο 

επίκπεο Sprague-Dawley, ηνπο νπνίνπο ππέβαιαλ ζε εθπαίδεπζε γηα απηνρνξήγεζε 

θνθαΐλεο. Η εθπαίδεπζε δηήξθεζε 10 εκέξεο, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ηα 

πεηξακαηφδσα είραλ 24σξε πξφζβαζε ζηελ θνθαΐλε. Μεηά ην πέξαο ηεο πεξηφδνπ 

εθπαίδεπζεο-απφθηεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο, αθνινχζεζαλ 14 εκέξεο απφζβεζήο ηεο. 

ε απηή ηελ ρξνληθή πεξίνδν, ηα πεηξακαηφδσα ζηεξνχληαλ ηελ νπζία, ελψ θάπνηα 

απφ απηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε θισβνχο κε ηξνρφ. Η πξφζβαζε ζηνλ ηξνρφ ήηαλ 

ειεγρφκελε (2 ψξεο αλά εκέξα). Σα ππφινηπα ηνπνζεηήζεθαλ ζε θισβνχο κε 

θιεηδσκέλνπο ηξνρνχο, σο ππνθείκελα ειέγρνπ. Μεηά απφ ηηο 14 εκέξεο απφζβεζεο, 

ηα πεηξακαηφδσα αμηνινγήζεθαλ σο πξνο ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο ηεο νπζίαο. Η 

ζπκπεξηθνξά απηή βξέζεθε λα εκθαλίδεηαη κεησκέλε ζε δψα κε πξφζβαζε ζε ηξνρφ, 

ηφζν θαηά ηελ πεξίνδν απφζβεζεο, φζν θαη θαηά ηελ δηαδηθαζία επαλάθηεζεο. 

Δπηπιένλ, ηα επίπεδα ηεο pERK ζηνλ πξνκεησπηαίν θινηφ εκθαλίζηεθαλ ζεκαληηθά 

κεησκέλα ζηα δψα πνπ αζθνχληαλ, ζε ζρέζε κε φζα δνχζαλ ζε θαζηζηηθέο ζπλζήθεο. 

Ίζσο, ε ζσκαηηθή άζθεζε λα κείσζε ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε ηελ 

θνθαΐλε εξεζηζκάησλ λα ελεξγνπνηνχλ λεπξψλεο ηνπ πξνκεησπηαίνπ θινηνχ, πνπ 

επζχλνληαη γηα ηελ ζπκπεξηθνξά αλαδήηεζεο θνθαΐλεο. Τπνδεηθλχεηαη, ινηπφλ, φηη ε 

αεξνβηθή άζθεζε ζηελ πεξίνδν απφζβεζεο, άξα θαη απνρήο απφ ηελ νπζία, κπνξεί λα 

πξνζθέξεη πξνζηαζία ηφζν ζε ζπκπεξηθνξηθφ, φζν θαη ζε λεπξναλαηνκηθφ επίπεδν.  

Σέινο, ζσκαηηθή άζθεζε κπνξεί λα κεηψζεη ηελ ηνμηθφηεηα πνπ πξνθαινχλ 

εμαξηεζηνγφλνη νπζίεο, φπσο ε κεζακθεηακίλε ζηα αηκνθφξα εγθεθαιηθά αγγεία. Οη 

Toborek θαη ζπλ. (2013) έδεημαλ φηη πνληίθηα πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ γηα 5 

εβδνκάδεο θαη δέρνληαλ θαζεκεξηλά ρνξεγήζεηο κεζακθεηακίλεο, εκθάληζαλ 

κεησκέλα επίπεδα νμεηδσηηθνχ ζηξεο ζηα κηθξά αγγεία θαη θσζθνξπιίσζε ηεο 

κηηνρνλδξηαθήο πξσηεΐλεο 66Sch, ελψ παξνπζίαζαλ κηθξφηεξε δηαηάξαμε ηεο 

έθθξαζεο θαη ηνπ ζπλεληνπηζκνχ  ζε ζηελνχο δεζκνχο (tight junction) πξσηεΐλψλ. 
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Δπνκέλσο, ηα πνληίθηα κε πξφζβαζε ζε ηξνρφ θάλεθε λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζπλνρή 

ζηνλ αηκαηνεγθεθαιηθφ θξαγκφ, ζε αληίζεζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ ηεο νπνίαο ηα 

κέιε δελ αζθνχληαλ. 
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2. ΚΟΠΟ  

πσο ήδε αλαθέξζεθε, πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη ηελ πξνζηαηεπηηθή δξάζε 

ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο σο πξνο ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο (Besnier θαη ζπλ., 2016) 

θαη ηεο εγθεθαιηθήο ιεηηνπξγίαο (Hillman, Snook & Jerome, 2003). Έλαο απφ ηνπο 

ηνκείο φπνπ έρεη πξνηαζεί ν πξνζηαηεπηηθφο ξφινο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο είλαη θαη ν 

εζηζκφο απφ νπζίεο. Η ζσκαηηθή άζθεζε αζθεί ηελ πξνζηαηεπηηθή ηεο επίδξαζε ζε 

δηάθνξα ζηάδηα ηνπ εζηζκνχ, πξνιακβάλνληαο απηφλ (Sanchez, Lycas, Lynch & 

Brunzell, 2015) ή ηελ ππνηξνπή ζε απηφλ (Zlebnik, Anker, Gliddon & Caroll, 2010). 

Δκπιέθεηαη επίζεο ζε κεραληζκνχο πνπ επάγνπλ ηνλ εζηζκφ, φπσο ε αλάπηπμε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έρεη δεηρζεί κείσζε ζηελ εγθαηάζηαζε ηεο 

ςπρνθηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο ζε κχεο πνπ είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ, ελψ 

δέρνληαλ θαζεκεξηλέο ρνξεγήζεηο θνθαΐλεο (Geuzaine & Tirelli, 2014).  

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο 

άζθεζεο ζηελ ζπκπεξηθνξηθή επαηζζεηνπνίεζε ζηελ αληακνηβή ηεο ακθεηακίλεο 

κέζσ ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. Έηζη, αμηνινγήζεθε ε πηζαλή 

κεηαβνιή ηεο πξνθαινχκελεο απφ ακθεηακίλε αχμεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο 

ελίζρπζεο ηνπ εγθεθαιηθνχ εξεζηζκνχ γηα 14 ζπλερφκελεο εκέξεο ρνξεγήζεσλ ζε 

επίκπεο πνπ είραλ αζθεζεί απφ ηνλ απνγαιαθηηζκφ κέρξη ηελ ελειηθίσζε θαη επίκπεο 

πνπ είραλ δήζεη ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο ρσξίο λα αζθνχληαη. 
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3. ΤΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΔΘΟΓΟΙ 

3.1. Τπνθείκελα θαη ζπλζήθεο δηαβίωζεο 

Γηα ηα πεηξάκαηα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 26 αξζεληθνί επίκπεο Sprague Dawley 

απφ αλαπαξαγσγέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Νεπξνεπηζηεκψλ θαη πκπεξηθνξάο ηνπ 

Σκήκαηνο Φπρνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο. ην δσνθνκείν επηθξαηνχζαλ 

ζπλζήθεο ζηαζεξήο ζεξκνθξαζίαο (22 ± 1°C). Ο θχθινο θσηφο/ζθφηνπο 

ελαιιαζζφηαλ αλά 12 ψξεο, κε ηα θψηα λα αλάβνπλ ζηηο 08:30πκ θαη λα ζβήλνπλ 

ζηηο 08:30κκ. Σα πεηξάκαηα δηεμάγνληαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θσηεηλήο πεξηφδνπ. 

Απφ ηελ εκέξα ηνπ απνγαιαθηηζκνχ (21ε) ηα πεηξακαηφδσα ηνπνζεηνχληαλ 

αηνκηθά ζε θισβνχο απφ Plexiglas. Σα κηζά απφ απηά ηνπνζεηήζεθαλ ζε θισβνχο 

πνπ δηέζεηαλ ηξνρφ, ελψ ηα ππφινηπα ζε θισβνχο ρσξίο ηξνρφ, φπνπ παξέκεηλαλ 

πεξίπνπ κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Η πξφζβαζε ησλ πεηξακαηνδψσλ ζηνπο ηξνρνχο 

ήηαλ ειεχζεξε θαη κε ειεγρφκελε. Δπίζεο, φια ηα πεηξακαηφδσα είραλ δηαξθή 

ειεχζεξε πξφζβαζε ζε ηξνθή θαη λεξφ. 

3.2. ηεξενηαμηθή ρεηξνπξγηθή 

Μφιηο ηα πεηξακαηφδσα απνθηνχζαλ ζπγθεθξηκέλν βάξνο (330-350gr) 

ηνπνζεηνχληαλ ζηε ζηεξενηαμηθή ζπζθεπή γηα ηελ εκθχηεπζε ειεθηξνδίνπ. Γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο αλαηζζεζίαο, πξηλ απφ ηελ επέκβαζε θάζε πεηξακαηoδψνπ ρνξεγείην 

ζεηηθή αηξνπίλε (0.6mg/kg im) γηα ηελ απνθπγή ησλ βξνγρηθψλ εθθξίζεσλ θαη ηεο 

βξαδπθαξδίαο, θαη μπιαδίλε (10mg/kg im) γηα κπνράιαζε. Έπεηηα απφ 20 ιεπηά, 

ρνξεγείην θεηακίλε (100mg/kg im), ε νπνία είρε θαη ηελ θχξηα αλαηζζεηηθή δξάζε. 

Δίθνζη ιεπηά κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο θεηακίλεο ηα πεηξακαηφδσα ηνπνζεηείην ζηελ 

ζηεξενηαμηθή ζπζθεπή. 

Οη ζπληεηαγκέλεο γηα ηελ εκθχηεπζε ηνπ ειεθηξνδίνπ ζηνλ έμσ ππνζάιακν 

ιήθζεθαλ απφ ηνλ άηιαληα ησλ Paxinos θαη Watson (2007). Έηζη, ην ειεθηξφδην 

εκθπηεχζεθε 2.56mm νπξαίσο ηνπ βξέγκαηνο θαη 1.8mm πιαγίσο, ζε βάζνο 8.6mm 

απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ θξαλίνπ. Σα ειεθηξφδηα απνηεινχληαλ απφ αλνμείδσην 

αηζάιη πάρνπο 0.25mm, κήθνπο ~10mm θαη ήηαλ κνλσκέλα ζε φιν ην κήθνο ηνπο, 

εθηφο απφ ηηο δχν άθξεο ηνπο. Η κία άθξε θαηέιεγε ζηελ πεξηνρή-ζηφρν ηεο 
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εκθχηεπζεο θαη δηνρέηεπε ειεθηξηθφ ξεχκα. Η άιιε άθξε ελσλφηαλ κε αθίδα 

πξνεξρνκέλε απφ βειφλε 21G. Η άλνδνο απνηειείην επίζεο απφ αλνμείδσην αηζάιη 

πάρνπο 0.25mm, ελψ δελ δηέζεηε θακία κφλσζε ζε φιν ην κήθνο ηεο. 

ην θξαλίν ηνπ πεηξακαηνδψνπ δηαλνίγνληαλ κηθξέο ηξχπεο, κία γηα ηελ 

δηέιεπζε ηνπ ειεθηξνδίνπ θαη άιιεο ηέζζεξηο γηα ηελ ηνπνζέηεζε βηδψλ. Οη βίδεο 

βηδψλνληαλ ζηηο ηξχπεο θαη πάλσ ζε κία απφ απηέο (ζπκβαηηθά ζηελ θάησ αξηζηεξά) 

ηνπνζεηείην ε άλνδνο. Έπεηηα γηλφηαλ ε εκθχηεπζε ηνπ ειεθηξνδίνπ. Οη βίδεο 

ηνπνζεηνχληαλ ζε επαξθή απφζηαζε κεηαμχ ηνπο αιιά θαη απφ ην ειεθηξφδην, ψζηε 

λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο βξαρπθπθιψκαηνο. Σν ειεθηξφδην, ε άλνδνο θαη νη βίδεο 

ζηαζεξνπνηνχληαλ ηειηθά κε ηελ πξνζζήθε αθξπιηθνχ πνιπκεξνχο. Σέινο, ζην 

ρεηξνπξγηθφ ηξαχκα γηλφηαλ ζπξξαθή κε ηε ρξήζε κεηαμσηνχ ξάκκαηνο. 

3.3. Δμνηθείωζε πεηξακαηνδώωλ (hadling) 

Γηα κία εβδνκάδα κεηά απφ ηελ ζηεξενηαμηθή ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ηα 

πεηξακαηφδσα έξρνληαλ θαζεκεξηλά ζε επαθή κε ηνλ πεηξακαηηζηή κε ζηφρν ηελ 

εμνηθείσζή ηνπο κε απηφλ (handling). Με ην πέξαο ηεο εβδνκάδαο απηήο, ηα 

πεηξακαηφδσα είραλ αλαξξψζεη πιήξσο θαη ήηαλ πιένλ έηνηκα γηα ηελ ππνβνιή ηνπο 

ζηηο ζπλεδξίεο ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. 

3.4 Δλδνθξαληαθόο Απηνεξεζηζκόο 

Κάζε πεηξακαηφδσν ηνπνζεηείην ζε ζάιακν απφ Plexiglas (25×25×30cm), 

πνπ δηέζεηε έλαλ αηζάιηλν κνριφ ζπλδεδεκέλν κε δηεγέξηε (Med Associates, St. 

Albans, VT). Ο δηεγέξηεο παξείρε ειεθηξηθφ ξεχκα ζην ειεθηξφδην κέζσ 

ελζχξκαηεο ζχλδεζεο, ελψ κία δεχηεξε ζχλδεζε ελσλφηαλ κε ηελ άλνδν. 

Σελ πξψηε εκέξα εηζαγσγήο θάζε πεηξακαηνδψνπ ζηνλ ζάιακν ηεο 

ζπζθεπήο, ηνπ ρνξεγνχληαλ εμσγελψο ειεθηξηθά εξεζίζκαηα ζηαζεξήο έληαζεο θαη 

ζπρλφηεηαο κε ζηφρν ηελ εθδήισζε ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνεξεζηζκνχ. θνπφο ησλ 

εμσγελψο ρνξεγνχκελσλ εξεζηζκάησλ δειαδή ήηαλ λα ζπζρεηίζεη ην πεηξακαηφδσν 

ην εληζρπηηθφ ειεθηξηθφ εξέζηζκα κε ηελ πίεζε ηνπ κνρινχ. Έηζη, βάζεη αξρψλ 

ζπληειεζηηθήο κάζεζεο, ν επίκπο πίεδε ηειηθά ην κνριφ ψζηε λα απηνρνξεγήζεη 

ειεθηξηθφ εξέζηζκα. Η έληαζε θαη ε ζπρλφηεηα ηνπ εξεζίζκαηνο θαζνξίδνληαλ απφ 
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ηνλ πεηξακαηηζηή θαη πξνζαξκφδνληαλ εμαηνκηθεπκέλα ζε θάζε ππνθείκελν κε 

ζηφρν λα πξνθαιείηαη ελίζρπζε ρσξίο πξνβιήκαηα ζηελ θηλεηηθή ζπκπεξηθνξά (π.ρ. 

ζηεξενηππία). 

ηηο 3 πξψηεο εκέξεο εθπαίδεπζεο ησλ πεηξακαηνδψσλ γηα ηελ απφθηεζε ηεο 

ζπκπεξηθνξάο απηνεξεζηζκνχ, απηά παξέκελαλ ζηνλ ζάιακν γηα 1 ψξα θαζεκεξηλά. 

ηελ θάζε ζπλεδξία, ηα πεηξακαηφδσα πίεδαλ ην κνριφ πξνθεηκέλνπ λα δερζνχλ 

ειεθηξηθφ εξέζηζκα ζηαζεξήο έληαζεο θαη ζπρλφηεηαο (100, 125, ή 160κA). Μεηά 

απφ ηηο 3 εκέξεο εθπαίδεπζεο ζε ζηαζεξή ζπρλφηεηα, μεθηλνχζαλ νη ζπλεδξίεο 

εθπαίδεπζεο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπρλφηεηεο. Απφ ηελ 4ε εκέξα δειαδή, 

αμηνινγνχληαλ νη απνθξίζεηο (πηέζεηο) ηνπ θάζε πεηξακαηνδψννπ ζε εξεζίζκαηα 

δηαθνξεηηθψλ ζπρλνηήησλ ζηαζεξήο φκσο έληαζεο. Οη ζπρλφηεηεο πνπ επηιέγνληαλ 

γηα θάζε πεηξακαηφδσν ήηαλ αλάινγεο ηεο έληαζεο θαη ζπρλφηεηαο κε ηηο νπνίεο 

είραλ εθπαηδεπζεί αξρηθά. Έηζη, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πεηξακαηνδψνπ ζηνλ 

ζάιακν, μεθηλνχζε πξφγξακκα κεηαβαιιφκελσλ ζπρλνηήησλ, φπνπ νη ζπρλφηεηεο 

ελαιιάζζνληαλ απφ ηελ πςειφηεξε ζηελ ρακειφηεξε, θαη έπεηηα αληίζηξνθα απφ 

ηελ ρακειφηεξε κέρξη ηελ πςειφηεξε.Η έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

κεηαβαιιφκελσλ ζπρλνηήησλ απνηειείην απφ 3 εμσγελψο ρνξεγνχκελα ειεθηξηθά 

εξεζίζκαηα (priming) φκνηαο ζπρλφηεηαο κε εθείλε πνπ αθνινπζνχζε. Ακέζσο κεηά, 

γηα 1 ιεπηφ ην πεηξακαηφδσν κπνξνχζε λα πηέδεη ην κνριφ ψζηε λα ιακβάλεη 

ειεθηξηθά εξεζίζκαηα. Οη απνθξίζεηο ηνπ πεηξακαηνδψνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ιεπηνχ απηνχ θαηαγξάθνληαλ. Με ην πέξαο ηνπ ελφο ιεπηνχ, αθνινπζνχζε πεξίνδνο 

απφζβεζεο 30 δεπηεξνιέπησλ, φπνπ νη πηέζεηο ηνπ πεηξακαηνδψνπ δελ 

αληακνίβνληαλ κε εληζρπηηθφ εξέζηζκα. Ξαλά, άιια 3 εξεζίζκαηα ίδηαο ζπρλφηεηαο 

ρνξεγνχληαλ ζην δψν εμσγελψο κεηά ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ απφζβεζεο, ψζηε λα 

ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ έλαξμε αθφκε ελφο ιεπηνχ θαηαγξαθήο πηέζεσλ πνπ 

θαηέιεγαλ ζε εληζρπηηθφ εξέζηζκα. Άιιε κία πεξίνδνο απφζβεζεο 30'' δηαδερφηαλ 

ην 2ν ιεπηφ κέηξεζεο, θαη έπεηηα ρνξεγνχληαλ εμσγελψο 3 εξεζίζκαηα κε ηελ 

ζπρλφηεηα πιένλ κεησκέλε. 

Με απηφ ηνλ ηξφπν νη ζπρλφηεηεο κεηψλνληαλ δηαδνρηθά, θαη ιακβάλνληαλ 

κεηξήζεηο απνθξίζεσλ 2 ιεπηψλ γηα θάζε ζπρλφηεηα, κέρξη θαη ηελ ρακειφηεξε. 

Αθφηνπ νη απνθξίζεηο κεηξνχληαλ θαη γηα ηελ ηειεπηαία, νη ζπρλφηεηεο πιένλ 
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άξρηδαλ λα απμάλνληαη δηαδνρηθά κέρξη λα εθηηκεζνχλ νη απνθξίζεηο θαη γηα ηελ 

πςειφηεξε, απφ ηελ νπνία είραλ αξρίζεη νη κεηξήζεηο. Έηζη, ζπλνιηθά ιακβάλνληαλ 

4 ιεπηά κέηξεζεο ησλ πηέζεσλ γηα θάζε ζπρλφηεηα. Οη ζπρλφηεηεο ήηαλ 7 ή 8, 

αλάινγα κε ην πξφγξακκα, ην νπνίν δηαξθνχζε 45 ή 50 ιεπηά. 

Καζεκεξηλά ηα πεηξακαηφδσα ηνπνζεηνχληαλ ζην ζάιακν, φπνπ 

αμηνινγνχληαλ σο πξνο ηηο απνθξίζεηο ηνπο ζε πξφγξακκα κεηαβαιιφκελσλ 

ζπρλνηήησλ. Μεηά απφ θάζε ζπλεδξία, ππνινγηδφηαλ ε ζηγκνεηδήο θακπχιε 

ζπρλφηεηαο εξεζηζκνχ-απνθξίζεσλ πεηξακαηνδψνπ (θακπχιε ελίζρπζεο ηνπ 

εγθεθαιηθνχ εξεζηζκνχ). Οη θαζεκεξηλέο ζπλεδξίεο ζπλερίδνληαλ κέρξη ε θακπχιε 

ελίζρπζεο λα κελ παξνπζηάδεη απφθιηζε κεγαιχηεξε ηνπ 10% γηα 3 ζπλερφκελεο 

εκέξεο ηνπιάρηζηνλ. Απφ ηελ θακπχιε ππνινγηδφηαλ ν νπδφο ελδνθξαληαθνχ 

απηνεξεζηζκνχ, δειαδή ν αξηζκφο ησλ παικψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην 36,7% ηεο ηηκήο 

ηεο αζπκπηψηνπ (ζεκείν πεξηνρήο ηεο θακπχιεο κε ηε κεγαιχηεξε θιίζε). 

3.5. Μέζνδνο κεηαηόπηζεο ηεο θακπύιεο 

Μέζσ ηεο κεζφδνπ κεηαηφπηζεο ηεο θακπχιεο ελίζρπζεο ηνπ εγθεθαιηθνχ 

εξεζηζκνχ κπνξνχλ λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ εληζρπηηθή ή αλεδνληθή 

δξάζε ςπρνηξφπσλ νπζηψλ. Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ελίζρπζεο ή ηεο αλεδνλίαο πνπ 

πξνθαιεί κία νπζία, πξέπεη λα ζπγθξηζνχλ δχν θακπχιεο: ε κία λα έρεη ιεθζεί ζε 

ζπλζήθεο ειέγρνπ, ελψ ε άιιε λα είλαη απνηέιεζκα πεηξακαηηθνχ ρεηξηζκνχ (π.ρ. 

κεηά απφ ρνξήγεζε νπζίαο).  

Απφ ηε ζχγθξηζε ησλ δχν θακππιψλ αληινχληαη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ηηο επηδξάζεηο ηνπ πεηξακαηηθνχ ρεηξηζκνχ ζηε ζπκπεξηθνξά αληακνηβήο. Αλ ε 

θακπχιε κεηαηνπηζηεί πξνο ηα αξηζηεξά ζε ζρέζε κε ηελ θακπχιε πνπ ιήθζεθε ζε 

ζπλζήθεο ειέγρνπ, ηφηε γίλεηαη ιφγνο γηα εληζρπηηθή δξάζε ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ρεηξηζκνχ. Αληίζεηα, αλ κεηαηνπηζηεί πξνο ηα δεμηά, είλαη εκθαλέο φηη ν 

πεηξακαηηθφο ρεηξηζκφο πξνθαιεί αλεδνλία, αθνχ ην πεηξακαηφδσν απνθξίλεηαη 

πιένλ ζε πςειφηεξεο ζπρλφηεηεο.  
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3.6. Φάξκαθα  

Γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ακθεηακίλε (0.5mg/kg 

i.p.) πνπ ρνξεγείην ελδνπεξηηνλατθά. Η νκάδα ειέγρνπ, δερφηαλ ρνξεγήζεηο 

εθδφρνπ, ην νπνίν απνηεινχζε δηάιπκα ρισξηνχρνπ λαηξίνπ (Na+/Cl- 0.9%). 

3.7. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ SPSS 

(Statistical Package for Social Sciences) 17.0. Σα απνηειέζκαηα αλαιχζεθαλ κε 

ηξηπιή αλάιπζε δηαθχκαλζεο (3-way Analysis of Variance, ANOVA) κε 

επαλαιακβαλφκελεο κεηξήζεηο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθψλ 

αιιειεπηδξάζεσλ ησλ ζπλζεθψλ ρξφλνπ, άζθεζεο θαη νπζίαο ρνξεγήζεσλ. πνπ ε 

ζηαηηζηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ δχν αλεμάξηεησλ κεηαβιεηψλ ήηαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή αθνινπζνχζε πεξαηηέξσ αλάιπζε κε t-test γηα αλεμάξηεηα δείγκαηα. 

3.8. Πεηξακαηηθόο ζρεδηαζκόο 

Απφ ηα 24 πεηξακαηφδσα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηα κηζά είραλ ηε 

δπλαηφηεηα ειεχζεξεο πξφζβαζεο ζε ηξνρφ, ελψ ηα ππφινηπα 12 δελ αζθνχληαλ. Με 

ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ απνθξίζεσλ απηνεξεζηζκνχ, μεθηλνχζε ε πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία. Σν ήκηζπ ησλ πεηξακαηνδψσλ απφ ηελ θάζε νκάδα (6 πεηξακαηφδσα) 

δερφηαλ ρνξεγήζεηο ακθεηακίλεο (0.5mg/kg ip) θαζεκεξηλά, γηα 14 ζπλερφκελεο 

εκέξεο. Οη ρνξεγήζεηο γίλνληαλ ζε ζηαζεξή ψξα, δειαδή 5 ιεπηά πξηλ απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ πεηξακαηνδψνπ ζηνλ ζάιακν ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. Χο 

έιεγρν, ζηα ππφινηπα 6 απφ θάζε νκάδα ρνξεγείην έθδνρν. Έπεηηα απφ θάζε 

ζπλεδξία ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ θαηά ηηο 14 εκέξεο ηνπ πεηξάκαηνο, 

ιακβαλφηαλ θακπχιε ζπρλφηεηαο εξεζηζκνχ/απνθξίζεσλ πεηξακαηνδψσλ. 
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4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε κε ηξηπιή αλάιπζε δηαθχκαλζεο δελ έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο νκάδαο, ηεο ρνξήγεζεο ακθεηακίλεο θαη ησλ 

επαλαιακβαλφκελσλ ρνξεγήζεσλ [F(1,12)=955.986, p>0.05]. Aθνινχζεζε δηπιή αλάιπζε 

δηαθχκαλζεο γηα λα ειέγμνπκε πηζαλή επίδξαζε ηεο νκάδαο θαη ηεο ρνξήγεζεο ακθεηακίλεο, 

ε νπνία έδεημε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή θχξηα επίδξαζε ηεο ακθεηακίλεο [F(1,13)=832,633, 

p<0.001]. Πεξαηηέξσ αλάιπζε κε t-test γηα ζρεηηδφκελα δείγκαηα έδεημε ηελ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ακθεηακίλεο ηφζν ζηελ νκάδα ειέγρνπ (p<0.001) φζν θαη ζηελ 

πεηξακαηηθή νκάδα (p<0.001). 
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Στήμα 1. Μελέηη Ενδοκρανιακού Ασηοερεθιζμού. Μεηαβνιή ηνπ νπδνχ ελδξνθξαληαθνχ 

απηνεξεζηζκνχ αλά ηηο θαζεκεξηλέο ρνξεγήζεηο ακθεηακίλεο  γηα 14 εκέξεο. 
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Στήμα 2: Μελέηη ενδοκρανιακού ασηοερεθιζμού. Μ.Ο. ησλ νπδψλ ελδνθξαληαθνχ 

απηνεξεζηζκνχ αλά ηηο 14 θαζεκεξηλέο ρνξεγήζεηο ακθεηακίλεο. ηαηηζηηθά ζεκαληηθή ε 

επίδξαζε ηεο ακθεηακίλεο (p<0.01 ζπγθξηλφκελν κε ηελ αληίζηνηρε νκάδα ειέγρνπ). 
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5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθε ε ελδερφκελε πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε 

ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηε ζπκπεξηθνξηθή επαηζζεηνπνίεζε ηεο ακθεηακίλεο 

κέζσ ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. Με ηε ρξήζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ, ήηαλ δπλαηή ε άκεζε δηέγεξζε ησλ λεπξσληθψλ 

ζπζηεκάησλ αληακνηβήο θαη ε κεηέπεηηα αμηνιφγεζε ηεο θακπχιεο 

αληηδξάζεσλ/ζπρλφηεηαο εξεζηζκνχ πνπ πξνέθππηε απφ απηήλ. Η κεηαηφπηζε ηεο 

θακπχιεο έπεηηα απφ πεηξακαηηθφ ρεηξηζκφ (π.ρ. ρνξήγεζε νπζίαο) έδηλε 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ εληζρπηηθή ή αλεδνληθή ηνπ δξάζε, ελψ ηαπηφρξνλα ήηαλ 

δπλαηή θαη ε εθηίκεζε ηεο απφδνζεο ηνπ πεηξακαηνδψνπ (Markou & Koob, 1992).  

Η αξρηθή ππφζεζε δελ επαιεζεχηεθε απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ: 

δελ θάλεθε θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή θαη ηελ νκάδα ειέγρνπ. Καη νη δχν 

νκάδεο παξνπζίαζαλ φκνηα κεηαβνιή ηνπ νπδνχ ελίζρπζεο ηνπ εγθεθαιηθνχ 

εξεζηζκνχ κε ηελ πάξνδν ησλ θαζεκεξηλψλ ρνξεγήζεσλ.  

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αδπλακία ηεο νπζίαο λα πξνθαιέζεη επαηζζεηνπνίεζε 

ζηελ νκάδα ειέγρνπ, θαηλφκελν πνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε παιαηφηεξε κειέηε ησλ 

Mavrikaki, Nomikos θαη Panagis (2010), φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε φκνηα δφζε 

ακθεηακίλεο. ηελ παξνχζα εξγαζία φκσο, ε ίδηα δφζε (0.5mg/kg) ρνξεγήζεθε γηα 

14 εκέξεο αληί γηα 7, κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηεο εμέιημεο ηεο επαηζζεηνπνίεζεο 

ζε κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο, ε ακθεηακίλε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ εξγαζία απηή ήηαλ δηαθνξεηηθήο πξνέιεπζεο. Δπνκέλσο, ίζσο ε ρνξεγήζε 

πςειφηεξεο δφζεο ακθεηακίλεο λα πξνθαινχζε επαηζζεηνπνίεζε, φπσο κάιηζηα, 

έρεη δεηρηεί θαη ζηελ κειέηε ησλ Predy θαη Kokkinidis (1984) κε ηε δφζε ηνπ 

1mg/kg. 

Η κείσζε ησλ απνθξίζεσλ ηνπ πεηξακαηνδψνπ ζε κία ζπλεδξία 

ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ δελ ζεκαίλεη θαη’ αλάγθελ αχμεζε ηνπ νπδνχ 

ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. Οκνίσο, ε κείσζε ηνπ νπδνχ δελ πξνυπνζέηεη 

απαξαίηεηα απμεκέλν ξπζκφ απνθξίζεσλ (Panagis & Spyraki, 1996). ηα πεηξάκαηα 
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πνπ δηεμήρζεθαλ, ε ακθεηακίλε πξνθάιεζε κείσζε ηνπ νπδνχ ελδνθξαληαθνχ 

απηνεξεζηζκνχ, θαζψο θαη αχμεζε ζηηο απνθξίζεηο ησλ πεηξακαηνδψσλ. Έηζη, νη 

ρνξεγήζεηο ακθεηακίλεο πξνθάιεζαλ κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο πξνο ηα αξηζηεξά, 

ππνδεηθλχνληαο ηελ εληζρπηηθή δξάζε ηεο νπζίαο. Δπνκέλσο, θαίλεηαη φηη κεηά απφ 

ρνξήγεζε ακθεηακίλεο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελίζρπζεο ηνπ εγθεθαιηθνχ 

εξεζηζκνχ απμάλεηαη. Σν εχξεκα απηφ ζπκθσλεί κε πξνεγνχκελεο κειέηεο ζηε 

βηβιηνγξαθία (Esposito, Perry & Kornetsky, 1980; Kornetsky & Esposito, 1979). 

Παξ’ φια απηά, δελ εθδειψζεθε επαηζζεηνπνίεζε ζηηο δξάζεηο ησλ 

επαλεηιεκκέλσλ ρνξεγήζεσλ ακθεηακίλεο, φπσο έρεη δεηρζεί θαη απφ άιια 

πεηξακαηηθά κνληέια πέξαλ ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

αλαζηνιή ηεο εθδήισζεο επαηζζεηνπνίεζεο απφ ηε ζσκαηηθή άζθεζε έρεη δεηρζεί 

θαη κε ηε ρξήζε ηνπ κνληέινπ ηεο απηνρνξήγεζεο. Οη Smith, Walker, Cole θαη Lang 

(2011) έδσζαλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε ηξνρφ γηα 6 εβδνκάδεο ζε επίκπεο, 

ηνπο νπνίνπο ζηε ζπλέρεηα αμηνιφγεζαλ σο πξνο ηελ θιηκάθσζε ηεο 

απηνρνξήγεζεο θνθαΐλεο. Οη ζπλεδξίεο απηνρνξήγεζεο επίζεο δηεμάγνληαλ επί 14 

ζπλερφκελεο εκέξεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο αλέδεημαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα πεηξακαηφδσα κε πξφζβαζε ζηνπο ηξνρνχο θαη ζε φζα δελ αζθνχληαλ: 

νη απνθξίζεηο απηνρνξήγεζεο ζηελ νκάδα ειέγρνπ θιηκαθψζεθαλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξν κε ηελ πάξνδν ησλ εκεξψλ, ζε αληίζεζε κε ηελ πεηξακαηηθή. 

Αλαζηνιή ηεο αλάπηπμεο επαηζζεηνπνίεζεο έρεη δεηρζεί θαη κέζσ ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο θηλεηηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ πεηξακαηνδψσλ (Lespine& Tirelli, 

2015). Έπεηηα απφ 4 εβδνκάδεο εθνχζηαο ζσκαηηθήο άζθεζεο, κχεο ππνβιήζεθαλ 

ζε θαζεκεξηλέο ρνξεγήζεηο θνθαΐλεο γηα 13 ζπλερφκελεο εκέξεο. Η αλάπηπμε 

ςπρνθηλεηηθήο επαηζζεηνπνίεζεο αμηνινγήζεθε δχν θνξέο κεηά ην πέξαο ησλ 

ρνξεγήζεσλ, 2 θαη 30 εκέξεο κεηά απφ ηελ ηειεπηαία ρνξήγεζε. Καηά ην δηάζηεκα 

απηφ, ηα πεηξακαηφδσα ηεο πεηξακαηηθήο θαη ηεο νκάδαο ειέγρνπ δελ είραλ 

πξφζβαζε ζε ηξνρφ. Η πεηξακαηηθή νκάδα εκθάληζε ζεκαληηθά κεησκέλε 

ςπρνθηλεηηθή επαηζζεηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ειέγρνπ, ηφζν 

βξαρππξφζεζκα, φζν θαη καθξνπξφζεζκα. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο απηήο 

αλαδεηθλχνπλ ηνλ πξνζηαηεπηηθφ ξφιν ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο έλαληη ζηελ 



 

 

45 

αλάπηπμε επαηζζεηνπνίεζεο ζηα ςπρνδηεγεξηηθά, αθφκε θαη 43 εκέξεο απφ ηελ 

παχζε ηεο.  

Οη κειέηεο πνπ αμηνπνηνχλ ην κνληέιν ηνπ ελδνθξαληαθνχ απηνεξεζηζκνχ, 

πξνυπνζέηνπλ παχζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο έπεηηα απφ ηελ ζηεξενηαμηθή 

ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ζηα πεηξακαηφδσα. Έηζη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία, ηα 

πεηξακαηφδσα ηεο πεηξακαηηθήο νκάδαο είραλ πξφζβαζε ζε ηξνρφ γηα 6 πεξίπνπ 

εβδνκάδεο. Έπεηηα, ππνβάιινληαλ ζε ζηεξενηαμηθή επέκβαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ζε 

θαζεκεξηλέο εθπαηδεπηηθέο ζπλεδξίεο ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ γηα 15-20 

εκέξεο κέρξη ηελ έλαξμε ησλ ρνξεγήζεσλ ακθεηακίλεο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο 

φκσο, ε πεξίνδνο εθπαίδεπζεο ζηνλ ελδνθξαληαθφ απηνεξεζηζκφ ππεξέβαηλε ηηο 25 

εκέξεο, απμάλνληαο έηζη ηελ πεξίνδν παχζεο ηεο άζθεζεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 

ρνξεγήζεσλ.  

Παξά ηελ αδπλακία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο λα αλαδείμεη ηελ πξνζηαηεπηηθή 

δξάζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο σο πξνο ηελ εθδήισζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο, θάησ 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεηξακαηηθέο ζπλζήθεο, ε γεληθφηεξε βηβιηνγξαθία 

ππνζηεξίδεη εθηελψο ηα νθέιε πνπ αληινχληαη απφ απηή ζε ζρέζε κε ηνλ εζηζκφ, 

εηδηθά ζε ςπρνδηεγεξηηθέο νπζίεο. χκθσλα, ινηπφλ, κε απηέο ηηο κειέηεο ε 

ζσκαηηθή άζθεζε κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε σο πξνζηαηεπηηθφο παξάγνληαο, 

επεξεάδνληαο αξλεηηθά ηελ εγθαηάζηαζε εμάξηεζεο, δηεπθνιχλνληαο ηελ απνρή θαη 

απνηξέπνληαο ηελ ππνηξνπή. 
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6. ΠΔΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο εζηζκφο είλαη κηα ρξφληα ππνηξνπηάδνπζα λφζνο ηνπ εγθεθάινπ πνπ ζπλνδεχεηαη απφ 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ αηφκσλ. Οη εμαξηεζηνγφλνη 

νπζίεο αζθνχλ ηε δξάζε ηνπο κέζσ ελεξγνπνίεζεο λεπξσληθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ αληακνηβή θαη ηελ ελίζρπζε. Με ηελ επαλεηιεκκέλε ρξήζε ηνπο, πξνθαινχληαη 

λεπξνπξνζαξκνγέο πνπ θαζηζηνχλ ηε ιήςε πιένλ θαηαλαγθαζηηθή, ελψ πηζαλφηεηεο 

ππνηξνπήο ππάξρνπλ αθφκε θαη έπεηηα απφ πεξίνδν καθξνρξφληαο απνρήο. χκθσλα κε 

κειέηεο, απνηξεπηηθφο παξάγνληαο ηνπ εζηζκνχ κπνξεί λα είλαη ε ζσκαηηθή άζθεζε, ε νπνία 

αζθεί ηηο πξνζηαηεπηηθέο ηεο δξάζεηο ζε θάζε ζηάδην εγθαηάζηαζήο ηνπ. Απηφ πνπ δελ έρεη 

απνζαθεληζηεί πιήξσο είλαη ε επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηελ ζπκπεξηθνξηθή 

επαηζζεηνπνίεζε, έλαλ απφ ηνπο κεραληζκνχο εγθαηάζηαζεο ηεο εμάξηεζεο. θνπφο ηεο 

παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζηε 

ζπκπεξηθνξηθή επαηζζεηνπνίεζε ςπρνδηεγεξηηθψλ νπζηψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, άξξελεο 

επίκπεο Sprague Dawley ρσξίζηεθαλ ηπραία ζε 4 νκάδεο: επίκπεο κε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο 

ζε ηξνρφ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε ακθεηακίλε, επίκπεο κε πξφζβαζε ζε ηξνρφ πνπ 

δέρηεθαλ ρνξεγήζεηο εθδφρνπ, επίκπεο ρσξίο πξφζβαζε ζε ηξνρφ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε 

ακθεηακίλε, θαη ηέινο επίκπεο ρσξίο πξφζβαζε ζε ηξνρφ ζηνπο νπνίνπο ρνξεγήζεθε έθδνρν. 

Οη επίκπεο φισλ ησλ νκάδσλ ζηεγάδνηαλ αηνκηθά. Η αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ αληακνηβή έγηλε κε ηε ρξήζε ηνπ πξνηχπνπ ηνπ ελδνθξαληαθνχ 

απηνεξεζηζκνχ ζε 14 ζπλερφκελεο εκέξεο, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν νη επίκπεο δέρνληαλ 

ρνξεγήζεηο ακθεηακίλεο ή εθδφρνπ. Καη νη δχν νκάδεο εκθάληζαλ φκνηα κεηαβνιή ηνπ 

νπδνχ ελίζρπζεο ηνπ εγθεθαιηθνχ εξεζηζκνχ κε ηελ πάξνδν ησλ θαζεκεξηλψλ ρνξεγήζεσλ. 

Η παξνχζα εξγαζία δελ επηβεβαίσζε ηελ αξρηθή ππφζεζε θαη επνκέλσο δελ έδεημε ηελ 

πξνζηαηεπηηθή επίδξαζε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο σο πξνο ηελ εθδήισζε ζπκπεξηθνξηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ αληακνηβή έπεηηα απφ επαλαιακβαλφκελεο ρνξεγήζεηο ακθεηακίλεο. 

Καζψο ζηε βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηα νθέιε ηεο ζσκαηηθήο άζθεζεο ζε άιιεο 

κνξθέο ζπκπεξηθνξηθήο επαηζζεηνπνίεζεο, ε πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ κε κεγαιχηεξεο 

δφζεηο ακθεηακίλεο ή/θαη άιια ςπρνδηεγεξηηθά κπνξεί λα βνεζήζεη πεξαηηέξσ ζηε 

δηαιεχθαλζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο. 
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