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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Επικλινής πυρήνας 

 

Ο επικλινής πυρήνας (ή λοφίδιο του κερκοφόρου πυρήνα, Nucleus Accumbens, N.Ac.) ανήκει 

στο κοιλιακό ραβδωτό της βασικής µοίρας του τελεγκεφάλου. Αποτελεί πυρήνα των Βασικών 

Γαγγλίων του εγκεφάλου. 

Τα Βασικά Γάγγλια είναι δοµή του εγκεφάλου που έχει αποδοθεί µεγάλος αριθµός πιθανών 

λειτουργιών τόσο σε φυσιολογικό όσο και σε παθοφυσιολογικό επίπεδο (Marsden, 1982, 

Goldman-Rakic και Selemon, 1990). Παθολογικές καταστάσεις όπως η νόσος Parkinson, η 

νόσος Huntington, η σχιζοφρένεια και οι διαταραχές του συναισθήµατος έχουν συνδεθεί µε 

δυσλειτουργίες των Βασικών Γαγγλίων (Willner, 1983, Carlsson και Carlsson, 1990, De Long, 

1990, Sedvall, 1990, Kandel, 1991). 

Οι νευρώνες του επικλινούς πυρήνα αποτελούνται κυρίως (90- 95 %) από µεσαίου µεγέθους 

ακανθωτούς νευρώνες στα σώµατα ή τους δενδρίτες των οποίων συνάπτονται προσαγωγές 

ίνες από το φλοιό και ενδονευρώνες (Somogyi και συν., 1979, Freund και συν., 1984, Smith 

και Bolam, 1990). 

Οι κυριότερες ανατοµικές συνδέσεις του είναι οι προβολές που δέχεται από τον εγκεφαλικό 

φλοιό (φλοιοραβδωτό σύστηµα), από τη µέλαινα ουσία (µελανοραβδωτή ντοπαµινεργική οδός), 

το ραχιαίο ραφιαίο πυρήνα, το δικτυωτό σχηµατισµό, το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, την 

κεντρική φαιά ουσία του στελέχους, τον ουραίο νωτιαίο πυρήνα του τριδύµου νεύρου, το 

µεσεγκέφαλο, τον οπίσθιο και πλάγιο υποθάλαµο, το θάλαµο, την αµυγδαλή και την ωχρά 

σφαίρα (Heimer και συν., 1985, Alheid και συν., 1990, Parent και Hazrati, 1995, Parent και 

Hazrati, 1995b).  

Αποτελεί πυρήνα του µεταιχµιακού συστήµατος του εγκεφάλου, δοµή της µεσοµεταιχµιακής 

ντοπαµινεργικής οδού και είναι περιοχή προβολής της µέσης τελεγκεφαλικής δεσµίδας. 

Λειτουργικά ο επικλινής πυρήνας σχετίζεται µε την κινητικότητα, µε συµπεριφορές 

ευχαρίστησης και ανταµοιβής, όπως η πρόσληψη τροφής ή νερού, η σεξουαλική λειτουργία, η 

εξάρτηση από ευφοριογόνες-εξαρτησιογόνες ουσίες, καθώς και µε συναισθήµατα και 
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γνωστικές λειτουργίες (Alexander και Crutcher, 1990, Alheid και συν., 1990, Smith και 

Bolam, 1990). 

Ανατοµικές (Heimer και συν., 1991, Zahm και Brog, 1992, Zahm και Heimer, 1993), 

ιστοχηµικές (Jongen- Relo και συν., 1993, Jongen- Relo και συν., 1994) και συµπεριφορικές 

(Deutch και Cameron, 1992, Prinssen και συν., 1994, Pierce και Kalivas, 1995) µελέτες 

έδειξαν ότι ο επικλινής πυρήνας διακρίνεται σε δυο περιοχές, την έσω µοίρα (ή σώµα-core) 

και την έξω µοίρα (ή κέλυφος-shell), µε διαφορετική δοµή και διαφορετική συµµετοχή στις 

διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες. 

Έτσι το µεν σώµα είναι µέρος της µελανοραβδωτής ντοπαµινεργικής οδού, και σχετίζεται 

κυρίως µε την κινητικότητα, το δε κέλυφος είναι µέρος της µεσοµεταιχµιακής 

ντοπαµινεργικής οδού, αποτελεί τµήµα του µεταιχµιακού συστήµατος και σχετίζεται µε 

λειτουργίες ευχαρίστησης και ανταµοιβής, συναισθήµατα και γνωσιακές λειτουργίες 

(Alexander και Crutcher, 1990, Alheid και συν., 1990, Smith και Bolam, 1990, Deutch και 

Cameron, 1992). 

 

Η συµµετοχή του επικλινούς πυρήνα στις συναισθηµατικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, 

υποδεικνύεται τόσο από τις φυσιολογικές λειτουργίες στις οποίες συµµετέχει (Graybiel, 

1995) όσο και από το ότι αποτελεί πυρήνα του µεταιχµιακού συστήµατος του εγκεφάλου, δοµή 

που ενέχεται ως εγκεφαλικό υπόστρωµα της κατάθλιψης και παρουσιάζει 

ανατοµικές/λειτουργικές µεταβολές στην κατάθλιψη και µετά από χρόνια χορήγηση 

αντικαταθλιπτικών φαρµάκων (Plaznik και Kostowski, 1987, Mongeau και συν., 1997, 

Willner, 1997, Thomas και συν., 2000). 

 

Στον επικλινή πυρήνα έχει βρεθεί πληθώρα νευροδιαβιβαστικών ουσιών όπως: 

Ακετυλοχολίνη (Ach), ντοπαµίνη (DA), σεροτονίνη (5ΗΤ), σωµατοστατίνη (SOM), γ-

αµινοβουτυρικό οξύ (GABA), Ουσία P (SP), γλουταµινικό οξύ (Glu), νευροτενσίνη, Leu-

εγκεφαλίνη, Met-εγκεφαλίνη, χολοκυστοκινίνη (CCK), µελατονίνη, ισταµίνη, γαλανίνη, 

νευροπεπτίδιο Y (Alheid και συν., 1990, Graybiel, 1990, Selden και συν., 1994, Parent και 

συν., 1995). 
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2. Κατάθλιψη 

 

Η κατάθλιψη (καταθλιπτική διαταραχή) και οι σχετικοί όροι διαταραχή της διάθεσης, και 

διαταραχή του συναισθήµατος αναφέρονται σε µια οµάδα κλινικών συνδρόµων των οποίων το 

πρωτεύον χαρακτηριστικό σύµπτωµα και σηµείο αποτελεί η διαταραχή της διάθεσης που 

συνοδεύεται από σχετιζόµενες γνωστικές, ψυχοκινητικές, ψυχοφυσιολογικές και 

διαπροσωπικές δυσχέρειες (Klerman, 1983). 

Η κατάθλιψη ή αλλιώς καταθλιπτική διαταραχή, όπως ορίζεται σήµερα σύµφωνα µε τα 

ταξινοµικά συστήµατα των ψυχιατρικών διαταραχών, αποτελεί διαταραχή-σύνδροµο του 

οποίου τα κυριότερα συµπτώµατα είναι: καταθλιπτική διάθεση, ανηδονία και έλλειψη 

ευχαρίστησης, ψυχοκινητική επιβράδυνση, διαταραχές στον ύπνο και την πρόσληψη τροφής, 

αίσθηµα κόπωσης, απώλεια ενδιαφερόντων, δυσκολία στην συγκέντρωση και διαταραχή στο 

µηχανισµό της µνήµης (ICD-10, 1992, DSM IV, 1994). 

Οι αιτιολογικοί παράγοντες που έχουν συσχετισθεί µε την κατάθλιψη µπορούν να 

ταξινοµηθούν αδρά σε γενετικούς, νευροβιολογικούς και ψυχοκοινωνικούς· ωστόσο θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι αυτή η οµαδοποίηση των παραγόντων είναι τεχνητή καθώς οι τρείς αυτές 

οµάδες παραγόντων είναι δυνατόν να αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και ότι ο λόγος της 

οµαδοποίησης αυτής αφορά καθαρά την ερευνητική προσέγγιση της κατάθλιψης. 

 

Αρκετές από τις κύριες νευροβιολογικές θεωρίες-υποθέσεις για την κατάθλιψη αφορούν στην 

δυσλειτουργία νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα (ΚΝΣ). 

Πλήθος νευροδιαβιβαστών, όπως αµίνες, αµινοξέα και πεπτίδια, έχουν µελετηθεί σε σχέση µε 

την κατάθλιψη (συνοπτική παρουσίαση τους γίνεται στον Πίνακα 1) και τη δράση των 

αντικαταθλιπτικών φαρµάκων και έχουν έµµεσα ενοχοποιηθεί στην παθογένεια της 

κατάθλιψης (Kandel, 1991b, Kaplan και Sadock, 1998). 

Οι πειραµατικές εργασίες σε σχέση µε τις νευροβιολογικές θεωρίες της κατάθλιψης αφορούν  

τη µελέτη της νευροδιαβίβασης, της νευροφυσιολογικής και νευροενδοκρινικής λειτουργίας 

αλλά και της λειτουργικής νευροαπεικόνισης και της νευροανατοµίας καθώς υπάρχουν 

σηµαντικές ενδείξεις συµµετοχής και συσχέτισης ορισµένων εγκεφαλικών δοµών (µεταιχµιακό 
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σύστηµα, βασική µοίρα τελεγκεφάλου-βασικά γάγγλια, υποθάλαµος) µε την παθοφυσιολογία και 

την κλινική εικόνα της κατάθλιψης (Kandel, 1991b, Kaplan και Sadock, 1998). 

Σε σχέση µε τις µελέτες της νευροδιαβίβασης, αλλά και σε άλλες µελέτες, η προσέγγιση που 

συνήθως χρησιµοποιείται, σε πειραµατικό επίπεδο τόσο σε ανθρώπους όσο και σε 

πειραµατόζωα, είναι φαρµακολογική και αφορά τον προσδιορισµό των επιπέδων των 

νευροδιαβιβαστών και των µεταβολιτών τους, του αριθµού ή της συγγένειας των υποδοχέων 

των νευροδιαβιβαστών ή κυτταρικών και µοριακών νευροβιολογικών δεικτών που συνδέονται 

µε αυτούς, µετά από χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων (Baldessarini, 1975, 

1985, Kandel, 1991b). 

 

 

 



Εισαγωγή 5 
   

 

 
 

Πίνακας 1: Οι συχνότερες µεταβολές σε νευροδιαβιβαστές και µεταβολίτες τους που έχουν 

αναφερθεί σε οµάδες καταθλιπτικών ασθενών (σε σχέση µε φυσιολογικούς 

µάρτυρες). 

 ΕΝΥ 
Πλάσµα 
αίµατος 

Πρόσληψη σε 
αιµοπετάλια 

Ούρα 
Εγκεφαλικός 

ιστός 
NE χα χα χα ↑↔ χα 

MHPG ↑↓↔ χα χα ↓ χα 
NM χα χα χα ↑↔ χα 
VMA χα χα χα ↑↔ χα 
EPI χα χα χα ↑↔ χα 
MET χα χα χα ↑↔ χα 
DA χα χα χα ↑ Μανία χα 

HVA 
↓, ↑ Ψυχ 
Κατάθλιψη χα χα χα χα 

5-HT χα ↓ ↓ χα ↓ 
5-HIAA ↓↔ χα χα χα ↓ 
GABA ↓ ↓ χα χα χα 
GAD χα χα χα χα ↓↔ 
CRH ↑ χα χα χα χα 

Ενδορφίνες 
↑ Μανία 

↔ 
Κατάθλιψη 

↑↔ χα χα χα 

Τροποποίηση από Caldecott-Hazard και συν., 1991  

 
χα: χωρίς αναφορά σε αυτήν την ανασκόπηση, ↑: αύξηση, ↓: µείωση, ↔: χωρίς µεταβολή, συγκριτικά µε 
φυσιολογικούς µάρτυρες. 
NE: Νορεπινεφρίνη, MHPG: 3-µεθοξυ-4-υδροξυφαινυλενογλυκόλη, NM: Νορµετανεφρίνη, VMA: 
Βανιλλυλµανδελικό Οξύ, EPI: Επινεφρίνη, MET: Μετανεφρίνη, DA: Ντοπαµίνη, HVA: Οµοβανιλικό 
Οξύ, 5-HT: Σεροτονίνη, 5-HIAA: 5-Υδροξυ-Ινδολοξικό Οξύ, GABA: γ-Αµινοβουτυρικό Οξύ, GAD: 
Γλουταµική ∆εκαρβοξυλάση, CRH: Εκκλυτική της Κορτικοτροπίνης Ορµόνη. 
 

 

 



Εισαγωγή 6 
   

 

 

3. Χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικών 

 

Η κλασσική υπόθεση του µηχανισµού δράσης των αντικαταθλιπτικών υποστηρίζει ότι το 

θεραπευτικό τους αποτέλεσµα οφείλεται στον αποκλεισµό της επαναπρόσληψης της 

σεροτονίνης (SE ή 5-HT) ή και της νοραδρεναλίνης (ΝΑ) από τους προ- και τους µετα- 

συναπτικούς νευρώνες ή στην αναστολή της δράσης της µονοαµινοξειδάσης (ΜΑΟ) 

(Schildkraut, 1965, Lapin και Oxenkkrug, 1969). Και οι δυο αυτοί µηχανισµοί έχουν σαν 

αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης των µονοαµινών στο συναπτικό χάσµα 

(Baldessarini, 1985). 

Η υπόθεση αυτή µελετήθηκε σε σχετικά σύντοµο χρονικό διάστηµα από την τυχαία  και 

συµπτωµατική εύρεση της αντικαταθλιπτικής δράσης των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων  κατά 

την δεκαετία του 1950. 

Οµως, η υπόθεση αυτή βασίζεται στο άµεσο αποτέλεσµα των φαρµάκων αυτών, ενώ το 

κλινικό αποτέλεσµα των αντικαταθλιπτικών παρατηρείται συνήθως µετά από θεραπεία 

τουλάχιστον 2-3 εβδοµάδων (Baldessarini, 1985). Επίσης, µερικά κλινικώς αποτελεσµατικά 

αντικαταθλιπτικά δεν παρουσιάζουν κάποιον από τους παραπάνω µηχανισµούς δράσης (Zis 

και συν., 1979) ενώ ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει και για την ηλεκτροσπασµοθεραπεία. 

Η ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ΗΣΘ, electroconvulsive therapy, ECT) χρησιµοποιήθηκε ως 

αντικαταθλιπτική θεραπεία πριν ακόµα από την εισαγωγή των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων 

στην κλινική ιατρική και χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βαριάς 

κατάθλιψης και µάλιστα µε περισσότερη αποτελεσµατικότητα από την φαρµακευτική αγωγή 

(Baldessarini, 1985, 1995, Kandel, 1991b, Kaplan και Sadock, 1998b). Παρά το ότι έχουν 

γίνει διάφορες µελέτες σε σχέση µε το µηχανισµό δράσης της ΗΣΘ και υπάρχουν δεδοµένα 

για τη σχέση ΗΣΘ και την επίδραση της στα διάφορα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα του ΚΝΣ 

(Baldessarini, 1985, 1995, Feldman και συν., 1997) εντούτοις δεν υπάρχει ώς σήµερα 

τεκµηριωµένη γνώση για την ΗΣΘ έτσι ώστε να αναφέρεται για αυτήν ότι είναι µία από τις πιο 

αποτελεσµατικές αλλά ταυτόχρονα και από τις λιγότερο κατανοητές θεραπείες (Kaplan και 

Sadock, 1998b). 

Επιπλέον, άλλες υποθέσεις προτείνουν τη συµµετοχή και άλλων νευροδιαβιβαστικών 

συστηµάτων όπως ντοπαµίνης (Willner, 1983, 1983b, 1983c, Fibiger, 1995, Mann και Kapur, 
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1995), γ-αµινοβουτυρικού οξέος και διεγερτικών αµινοξέων (Lloyd και συν., 1989) ή 

νευροπεπτιδίων (Plotsky και συν., 1995) στο νευροχηµικό υπόστρωµα της κατάθλιψης. Τέλος, 

πιο πρόσφατες θεωρίες κυτταρικής και µοριακής νευροβιολογίας προτείνουν ότι η κατάθλιψη 

αλλά και η χρόνια χορήγηση των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων εκτός από την φαρµακολογία 

των συνάψεων µεταβάλλουν και ενδοκυττάριους µηχανισµούς µεταγωγής του σήµατος (signal 

transduction) (Hyman και Nestler , 1996), την έκφραση γονιδίων που σχετίζονται µε την 

προσαρµογή (adaptation) και την πλαστικότητα (plasticity) του εγκεφαλικού υποστρώµατος 

(Yamada και Higuchi, 2002) και την ρύθµιση δεικτών-νευροτροφικών παραγόντων ή 

ογκογονιδίων (neurotrophins, CREB, BDNF, κινάσες MAP και bcl-2) που σχετίζονται µε την 

ανάπτυξη και τον κυτταρικό θάνατο των νευρώνων του εγκεφαλικού υποστρώµατος (Manji 

και συν., 2000, D' Sa και Duman, 2002). 

 

Τα παραπάνω προτείνουν ότι για την εξήγηση της νευροβιολογίας της κατάθλιψης και της 

θεραπευτικής δράσης των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων πρέπει να µελετηθεί περισσότερο η 

επίδραση της χρόνιας χορήγησης1 αυτών στη δοµή και τη λειτουργία του ΚΝΣ (Sugrue, 1983, 

Maj και συν., 1984, Willner, 1985, Newman και Lerer, 1989, Zemlan και Garver, 1990, 

Briley και Moret, 1993, Reid και Stewart, 2001). 

 

Σηµαντικός αριθµός µελετών που έχουν γίνει µε χρόνια συστηµατική χορήγηση διαφόρων 

αντικαθλιπτικών ουσιών κατέληξαν στο ότι αυτή προκαλεί τις εξής µεταβολές στο ΚΝΣ 

(συνοπτική παρουσίαση τους γίνεται στον Πίνακα 2): 

 

Τροποποίηση της λειτουργίας των β-αδρενεργικών υποδοχέων (µείωση της 

συγγένειας προς τους αγωνιστές, Snyder και συν., 1984, Maj και συν., 1984, Suzdak 

και συν., 1985, Mc Manus και συν., 1991, Mc Manus και συν., 1991b). 

 

                                                 
1        

       
     

Με τον όρο Χρόνια Χορήγηση θα εννοείται επαναλαµβανόµενη χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής για χρονικό
διάστηµα που κατά την βιβλιογραφία δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 14 ηµερών σε αντίθεση µε την Οξεία
Χορήγηση που σηµαίνει την χορήγηση της αντικαταθλιπτικής αγωγής για 1-2 ηµέρες. 
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Τροποποίηση της λειτουργίας των α2-αδρενεργικών υποδοχέων (µείωση του αριθµού 

τους ή µείωση της συγγένειας τους προς τους αγωνιστές ή/και αύξηση της συγγένειας 

τους προς τους ανταγωνιστές, Raitieri και συν., 1983, Pilc, 1987). 

 

Μείωση του αριθµού των 5-ΗΤ2 υποδοχέων στο µετωπιαίο φλοιό (Peroutka και 

Snyder, 1980, Eison και Yocca, 1985, Wieland και συν., 1990, Lucki, 1991). 

 

Μεταβολή των υποδοχέων των οπιοειδών (Somoza και συν., 1981, Antikiewicz- 

Michaluk και συν., 1984). 

 

Αύξηση του αριθµού και της λειτουργίας των GABA-Β υποδοχέων (Lloyd και συν., 

1985, Suzdak και συν., 1986, Cross και συν., 1987, Gray και συν., 1987, Szekely και 

συν., 1987, Cross και Horton, 1988, Lloyd και συν., 1989, Wong και συν., 1989, Mc 

Manus και συν., 1991b). 

 

Αύξηση της συγκέντρωσης της µελατονίνης στην επίφυση (αλλά και στο πλάσµα) 

(Wirtz- Justice και συν., 1980, Heydorn και συν., 1982). 

 

Ειδικότερα για τον επικλινή πυρήνα µετά από χρόνια συστηµατική χορήγηση 

αντικαταθλιπτικών έχει αναφερθεί: 

 

Αύξηση των σχετιζόµενων µε ντοπαµίνη λειτουργιών (Spyraki και Fibiger, 1981, Van 

Ree και Wolterink, 1981, Serra και συν., 1981, Arnt και συν., 1984, Maj και συν., 

1984, Spyraki και συν., 1985, Plaznik και Kostowski, 1987, Nomikos και συν., 1991, 

Durlach- Misteli και Van Ree, 1992). 

 

Μεταβολή (µείωση ?) της ευαισθησίας των προσυναπτικών υποδοχέων της ντοπαµίνης 

(Serra και Argiolas, 1979, Chiodo και Antelman, 1980, Maj και συν., 1985, Halaris 

και συν., 1986, Scavone και συν., 1986, Durlach- Misteli και Van Ree, 1992) και/ή 

αύξηση της ευαισθησίας των µετασυναπτικών υποδοχέων της ντοπαµίνης (Fibiger και 
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Philips, 1981, Spyraki και Fibiger, 1981, Van Ree και Wolterink, 1981, Arnt και συν., 

1984, Maj και συν., 1984, Gaffori και Van Ree, 1985, Maj και συν. ,1985, Maj και 

συν., 1987, Plaznik και Kostowski, 1987, Durlach- Misteli και Van Ree, 1992). 

 

Μεταβολή στον επικλινή πυρήνα της ανοσοδραστικότητας της Met-εγκεφαλίνης - 

αύξηση (De Felipe και συν., 1985) ή µείωση (Kurumaji και συν., 1988). 

 

Μεταβολή (αύξηση) στον επικλινή πυρήνα της ανοσοδραστικότητας της Leu- 

εγκεφαλίνης (Kurumaji και συν., 1988). 

 

Ανταγωνισµός των συµπεριφορικών αποτελεσµάτων που προκαλούνται από την 

έγχυση µελατονίνης στον επικλινή πυρήνα -πιθανότατα µέσω αλληλεπίδρασης µε το 

ντοπαµινεργικό σύστηµα- καθώς και ρυθµιστική δράση στην έκλυση της µελατονίνης 

στην επίφυση (Wirtz- Justice και συν., 1980, Van Ree και Wolterink, 1981, Heydorn 

και συν., 1982, Zisapel και συν., 1982, Gaffori και Van Ree, 1985, Durlach- Misteli 

και Van Ree, 1992) (Wirtz- Justice και συν., 1980, Heydorn και συν., 1982, Gaffori 

και Van Ree, 1985, Durlach- Misteli και Van Ree, 1992). 

 

Επίσης, σε µεµβρανικά παρασκευάσµατα από τον επικλινή πυρήνα επίµυος, σε ex vivo µελέτη, 

που έγινε στο εργαστήριο µας παρατηρήθηκε αύξηση της δέσµευσης της SOM, στους 

υποδοχείς της, χωρίς παράλληλη µεταβολή της δεσµευτικής ικανότητας-συγγένειας των 

υποδοχέων της, κάτι που αποδόθηκε σε υπερρύθµιση-upregulation των υποδοχέων SOM, 

µετά από χρόνια αλλά όχι οξεία συστηµατική χορήγηση του αντικαταθλιπτικού φαρµάκου 

δεσιπραµίνη (Gheorvassaki και συν., 1992). 
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Πίνακας 2: Μεταβολές σε νευροδιαβιβαστές, µεταβολίτες και υποδοχείς που προκαλούνται σε 

ανθρώπους και πειραµατόζωα από αντικαταθλιπτική αγωγή. 

Αντικαταθλιπτική Αγωγή 
Μετρήσιµο 
µέγεθος 

Τρικυκλικά 
αντικαταθλι

πτικά 

Αναστολείς 
ΜΑΟ 

Αναστολείς 
πρόσληψης 
σεροτονίνης 

Ιπρινδόλη Λίθιο 
Ηλεκτροσπ
ασµοθεραπε

ία 
Συγκέντρωση στον 
εγκεφαλικό ιστό 

      

MHPG ↑ χα χα χα χα χα 
Εγκεφαλίνες ↑ χα χα ↑ χα ↑ 

Συγκέντρωση στο 
ΕΝΥ 

      

MHPG ↓ ↓ ↓ χα χα χα 
HVA χα ↓ χα χα χα χα 

5-HIAA ↓ ↓ ↓ χα χα χα 
β- Ενδορφίνη χα χα χα χα χα ↑ 

Συγκέντρωση στα 
ούρα 

      

MHPG ↑↓↔ χα χα χα χα χα 
Αποτέλεσµα στην 

πρόσληψη 
      

Νορεπινεφρίνη ↓ χα ↔ ↔ χα χα 
Σεροτονίνη ↓ χα ↓ ↔ χα χα 

GABA ↓ χα χα χα χα χα 
Αριθµός υποδοχέων       

Εγκεφαλικοί α2 ↑↓↔ χα χα χα χα χα 
Αιµοπεταλιακοί α2 χα χα χα χα ↓ χα 
Εγκεφαλικοί α1 ↑↔ χα χα χα ↑ χα 
Εγκεφαλικοί β ↓ ↓ ↓↔ ↓ χα ↓ 

Εγκεφαλικοί 5-ΗΤ2 ↓ ↓ ↓ ↓ χα ↑ 
Εγκεφαλικοί ΗΤ1 ↑↓↔ ↓ ↓↔ χα χα χα 

Εγκεφαλικοί 
µουσκαρινικοί 
χολινεργικοί 

↑ χα χα χα ↑↔ χα 

Εγκεφαλικοί D1 ↓ χα χα χα χα ↓ 
Εγκεφαλικοί GABA-β ↑↔ ↑ ↑ χα χα ↑ 
Εγκεφαλικοί µ και δ 

οπιοειδών χα χα χα χα χα ↑↓ 

Ευαισθησία 
σωµατοδενδριτικών 
υποδοχέων DA 

↓↔ ↓ χα χα χα ↓ 

Αποτέλεσµα στη 
διέγερση του cAMP 

από την ΝΕ 
↓ ↓ ↓ ↓ χα ↓ 

Αποτέλεσµα στη 
διέγερση του PI 

από µουσκαρινικούς 
αγωνιστές 

χα χα χα χα ↓↔ χα 

Τροποποίηση από Caldecott-Hazard και συν., 1991  

 
χα: χωρίς αναφορά σε αυτήν την ανασκόπηση, ↑: αύξηση, ↓: µείωση, ↔: χωρίς µεταβολή. Τα βέλη 
αντιπροσωπεύουν τα περισσότερο συνήθη αποτελέσµατα (όχι απαραιτήτως όλα) των φαρµάκων κάθε κατηγορίας. 
ΜΑΟ: µονοαµινοξιδάση, MHPG: 3-µεθοξυ-4-υδροξυφαινυλενογλυκόλη, HVA: οµοβανιλικό οξύ, 5-HIAA: 5 υδροξυ 
ινδολοξικό οξύ, GABA: γ-αµινοβουτυρικό οξύ, 5-HT: σεροτονίνη, DA: ντοπαµίνη, NE: νορεπινεφρίνη, cAMP: 3΄-
5΄ κυκλική µονοφωσφορική αδενοσίνη, PI: φωσφοΐνοσιτίδιο. 
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4. Σωµατοστατίνη 

 

Η Σωµατοστατίνη (SOM) είναι ένα πεπτίδιο το οποίο αρχικά βρέθηκε, αποµονώθηκε και 

χαρακτηρίστηκε στον υποθάλαµο, χαρακτηρίστηκε δε ως παράγοντας που αναστέλλει την 

έκκριση της αυξητικής ορµόνης από την υπόφυση (Brazeau και συν., 1973). Στη συνέχεια 

διάφορες µελέτες απέδειξαν ότι η SOM βρίσκεται όχι µόνο στον υποθάλαµο αλλά και σε 

διάφορες περιοχές στο ΚΝΣ, στο Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα (ΠΝΣ), στον Γαστρεντερικό 

Σωλήνα και στα Παγκρεατικά Νησίδια του Langerhans (Epelbaum, 1986, Patel, 1990, 1992, 

Epelbaum και συν., 1994). Σήµερα, γνωρίζουµε ότι οι δυο βιολογικά δραστικές µορφές της 

SOM, η SOM-14, που αποτελείται από 14 αµινοξέα, και η SOM-28, που αποτελείται από 28 

αµινοξέα, είναι προϊόντα της ενδοπρωτεολυτικής διάσπασης της προ-σωµατοστατίνης, 96 

αµινοξέων, η οποία προέρχεται αντίστοιχα από την πρωτεόλυση της προ-προ-σωµατοστατίνης 

που αποτελείται από 116 αµινοξέα. 

Η SOM είναι πολυπεπτίδιο που έχει ρόλο άλλοτε ορµόνης και άλλοτε νευροδιαβιβαστή, 

συµµετέχει σε µεγάλο αριθµό φυσιολογικών λειτουργιών, όπως η εκκριτική λειτουργία των 

ενδοκρινών αδένων, η σύσπαση των λείων µυϊκών ινών, η κυτταρική διαίρεση, η απορρόφηση 

της τροφής αλλά και η νευρική διαβίβαση (Epelbaum, 1986, Reichlin, 1987, Patel, 1990, Patel 

και Tannenbaum, 1990, Patel , 1992, Epelbaum και συν., 1994). 

Οι σωµατοστατινεργικοί νευρώνες παρουσιάζουν εκλεκτική κατανοµή στο ΚΝΣ. Η SOM 

βρίσκεται στη µέση εξοχή, την οπίσθια υπόφυση, σε όλες τις δοµές του µεταιχµιακού 

συστήµατος, το ραβδωτό σώµα, τον επικλινή πυρήνα, τον υποµέλανα τόπο, τους 

διαφραγµατικούς πυρήνες, το φλοιό, τον ιππόκαµπο, τον υποθάλαµο (ιδιαίτερα στο πρόσθιο 

περικοιλιακό τµήµα αλλά και στον παρακοιλιακό, τοξοειδή και µέσο κοιλιακό πυρήνα), σε 

προβολές του υποθαλάµου προς το στέλεχος του εγκεφάλου και τον νωτιαίο µυελό ενώ 

µικρότερες ποσότητες βρίσκονται στον οσφρητικό βολβό και την παρεγκεφαλίδα (Finley και 

συν., 1981, Reichlin, 1983, Johansson και συν., 1984, Patel, 1992, Rubinow και συν., 1992). 

Σωµατοστατινεργικοί νευρώνες, επίσης, βρίσκονται στις συνάψεις των κυριότερων 

αισθητικών συστηµάτων (σωµαταισθητικό, οπτικό, ακουστικό και οσφρητικό) (Patel, 1992). 

Αρκετές σωµατοστατινεργικές οδοί έχουν βρεθεί (Palkovits και συν., 1982, Reichlin, 1983, 

Beal και συν., 1985, Rubinow και συν., 1992) ενώ post mortem µελέτες σε ανθρώπους έχουν 
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δείξει κατανοµή σωµατοστατινεργικών νευρώνων και οδών παρόµοια (αλλά όχι ταυτόσηµη) µε 

των τρωκτικών (Bennett-Clarke και Joseph, 1986). 

Hλεκτροφυσιολογικές µελέτες έχουν δείξει τόσο ανασταλτική όσο και διεγερτική δράση της 

SOM στην νευρωνική δραστηριότητα σε διάφορες περιοχές του ΚΝΣ. Οι διαφορές αυτές 

µπορεί να αντικατοπτρίζουν δράσεις ανάλογα µε την περιοχή ή/και δοσοεξαρτώµενη δράση. 

Μελέτες ενδοκυττάριας καταγραφής έχουν δείξει µια διφασική δοσοεξαρτώµενη νευρωνική 

απάντηση στην SOM, όπου οι χαµηλές δόσεις αυξάνουν την παραγωγή δυναµικού ενέργειας 

ενώ οι υψηλές δόσεις την αναστέλλουν ή δεν την επηρεάζουν (Delfs και Dichter, 1983). 

 

Οι επιδράσεις της SOM, (διεγερτικές και ανασταλτικές), στα διάφορα νευροδιαβιβαστικά 

συστήµατα που έχουν µελετηθεί είναι: αύξηση της ποσότητας της ακετυλοχολίνης και των 

µονοαµινών και επιπροσθέτως τροποποίηση της απελευθέρωσης τους (Rossor και συν., 1980, 

Reichlin, 1983b, Epelbaum και συν., 1994). 

Ειδικότερα, βρέθηκε αύξηση της ντοπαµίνης και της νορεπινεφρίνης και µείωση της ισταµίνης 

στο φλοιό, αύξηση της ακετυλοχολίνης, της ντοπαµίνης και της σεροτονίνης και µείωση της 

ισταµίνης στον ιππόκαµπο, αύξηση της ντοπαµίνης (Star, 1982, Chesselet και Reisine, 1983, 

Beal και Martin, 1984, Thermos και συν., 1996) και µείωση του γλουταµινικού οξέος στο 

ραβδωτό, αύξηση της σεροτονίνης και µείωση της ισταµίνης και της νορεπινεφρίνης στον 

υποθάλαµο (Epelbaum, 1992, Rubinow και συν., 1992). Η επίδραση της SOM στην έκλυση 

νευροπεπτιδίων είναι ανασταλτική (Mc Cann, 1982, Patel και Srikant, 1982). 

Αντίστροφα, η απελευθέρωση της SOM διεγείρεται από την ακετυλοχολίνη, µέσω 

µουσκαρινικών υποδοχέων (Robbins και συν., 1982), από το γλουταµινικό οξύ, µέσω NMDA 

υποδοχέων (Tapia-Arancibia και Astier, 1989), και αναστέλλεται από το γ-αµινοβουτυρικό 

οξύ (Robbins και συν., 1982). 

Για την ντοπαµίνη υπάρχουν αντίθετες απόψεις, είτε διέγερση, πιθανά µέσω των D2 

υποδοχέων, στον υποθάλαµο (Lewis και συν., 1986), στο φλοιό (Thal και συν., 1986), είτε 

αντίθετα καµία επίδραση της ντοπαµίνης στην απελευθέρωση της SOM, στο ραβδωτό σώµα 

(Thermos και συν., 1996). Πιθανά, οι διαφορετικές αυτές απόψεις είναι αποτέλεσµα των 

διαφορετικών υπό µελέτη εγκεφαλικών περιοχών ή και των διαφορετικών µεθόδων και 

τεχνικών (Reichlin, 1983). 
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Οι δράσεις της SOM είναι απότελεσµα της δέσµευσης της στους υποδοχείς SOM. Ως σήµερα 

έχουν χαρακτηρισθεί και κλωνοποιηθεί 5 υποδοχείς της SOM (sstr 1 έως 5) (Yamada, 1992, 

Bell και Reisine, 1993, Epelbaum και συν., 1994). Εντοπίζονται στην επιφάνεια των κυττάρων 

στόχων της SOM και έχει βρεθεί ότι είναι µέλη της οικογένειας των υποδοχέων µε επτά 

διαµεµβρανικές περιοχές, που συνδέονται µε G-πρωτείνες (Law και συν., 1991, Law και 

Reisine, 1992). Η δέσµευση της SOM στους υποδοχείς της προκαλεί δοµικές αλλαγές σε 

αυτούς και ενεργοποίηση των G-πρωτεινών. ∆ιάφορες G-πρωτείνες, ευαίσθητες ή όχι στην 

τοξίνη του µικροβίου Bordetella Pertussis (Pertussis Toxin, PTX), συνδέονται µε τους 

υποδοχείς SOM προκαλώντας την ενεργοποίηση εκτελεστικών συστηµάτων, όπως αναστολή 

της αδενυλικής κυκλάσης, µείωση της αγωγιµότητας των καναλιών ασβεστίου, αύξηση της 

αγωγιµότητας των καναλιών καλίου, ενεργοποίηση της φωσφατάσης της τυροσίνης και 

αναστολή του κυτταρικού πολλαπλασιασµού, αναστολή της διαµεµβρανικής ανταλλαγής ιόντων 

νατρίου-υδρογόνου (Ikeda και Schofield, 1989, Liebow και συν., 1989, Wang, 1989, Kleuss 

και συν., 1991, Law, 1991, Buscail και συν., 1994). 

 

Συνοπτικά η SOM, στο ΚΝΣ, βρίσκεται σε διαφορετικές συγκεντρώσεις στις διάφορες 

περιοχές (Beal και συν., 1986), έχει φυσιολογικές δράσεις, βρίσκεται σε συναπτικά κυστίδια 

των νευρικών απολήξεων, έχει εξαρτώµενο από το ασβέστιο µηχανισµό απελευθέρωσης 

(Patel και συν. , 1977, Lee και Iversen, 1981, Bonanno και συν., 1988, Kleuss, 1995), 

συνδέεται µε ειδικούς υποδοχείς (Srikant και Patel, 1981, Tran και συν., 1981, Thermos και 

συν., 1989, Bell και Reisine, 1993, Kaupmann και συν., 1993, Kong και συν., 1993), 

ενεργοποιεί ενδοκυττάριους εκτελεστικούς µηχανισµούς (Thermos και συν., 1989, Raynor και 

συν., 1991, Reisine και συν., 1995) και µεταβολίζεται από ένζυµα που βρίσκονται στο ΚΝΣ 

(Lucius και Mentlein, 1991, Dahms και Mentlein, 1992). 

Συνεπώς, η SOM έχει ρόλο νευροδιαβιβαστή/νευροτροποποιητή (Epelbaum, 1986, Reichlin, 

1983, Rubinow και συν., 1992, Epelbaum και συν., 1994). 

 

Η επίδραση της SOM παρατηρείται και σε επίπεδο συµπεριφοράς µε τροποποίηση αυτής, 

όπως µεταβολή της κινητικότητας (Vecsei και Widerlov,1990, Patel, 1992, Raynor και συν., 
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1993), κατηληψία, ακαµψία, αναλγησία (Havlicek και συν., 1977, Meynadier και συν., 1985), 

µεταβολές στα διάφορα στάδια του ύπνου (Havlicek και συν., 1976, Rezek και συν., 1976, 

Danguir, 1986, Kupfer και συν., 1992), στην πρόσληψη τροφής (Danguir, 1988, Shibasaki και 

συν., 1988, Rubinow και συν., 1992), επίδραση στην µάθηση (Walsh και συν., 1985, Vecsei και 

Widerlov,1990, Patel, 1992, Raynor και συν., 1993). 

 

 

4.1. Σωµατοστατίνη και νοσήµατα του ΚΝΣ 

 

Η µελέτη της συµµετοχής και του ρόλου της σωµατοστατίνης και του SOMεργικού 

συστήµατος σε παθήσεις του ΚΝΣ ξεκίνησε από την διαπίστωση των µεταβολών της 

συγκέντρωσης της SOM στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (ΕΝΥ) σε διάφορες νευρολογικές και 

ψυχιατρικές παθήσεις. Οι µεταβολές στη συγκέντρωση της SOM στο ΕΝΥ αναφέρθηκαν 

αρχικά το 1977 (Patel και συν., 1977) και αφορούσαν αυξηµένα επίπεδα SOM, συγκριτικά µε 

φυσιολογικούς µάρτυρες, σε φλεγµονώδεις και εκφυλιστικές παθήσεις του ΚΝΣ 

(νεοπλάσµατα, µηνιγγίτιδα, µεταβολική εγκεφαλοπάθεια, συµπίεση νωτιαίου νεύρου). Οι 

µεταβολές αυτές, που βρέθηκαν κι από άλλους ερευνητές (Beal και συν., 1985), πιθανότατα 

οφείλονται σε καταστροφή ή ανοξία των νευρώνων (Rubinow και συν., 1992). 

Αντίθετα, σε διάφορες νευροψυχιατρικές νόσους, όπως είναι η νόσος Parkinson (Beal, 1990, 

Dupont και συν., 1982), η νόσος Huntington (Beal και συν., 1986, Beal, 1990, Patel και συν., 

1991), η νόσος Alzheimer (Davies και συν., 1980, Beal, 1990), η Επιληψία (Rubinow και συν., 

1992), η Πολλαπλή Σκλήρυνση σε υποτροπή (Beal και συν., 1985, Sorensen και συν., 1980, 

Su και συν., 1990, Rubinow και συν., 1992), η Άνοια και η Κατάθλιψη, παρατηρούνται 

µεταβολές στα επίπεδα SOM στο ΕΝΥ. Οι µεταβολές αυτές θεωρήθηκαν ως αποτέλεσµα 

λειτουργικής βλάβης (Rubinow και συν., 1992). 
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4.2. Σωµατοστατίνη και κατάθλιψη 

 

Μεταξύ των νοσηµάτων που έχουν µελετηθεί, οι περισσότερες ενδείξεις για δυσλειτουργία 

του σωµατοστατινεργικού συστήµατος αφορούν την κατάθλιψη (Rubinow και συν., 1992). 

∆ιάφορες µελέτες έχουν δείξει ότι τα επίπεδα SOM στο ΕΝΥ ασθενών µε κατάθλιψη είναι 

χαµηλότερα τόσο από τους φυσιολογικούς-µάρτυρες όσο και απο ασθενείς µε άλλα ψυχιατρικά 

νοσήµατα (Gerner και Yamada, 1982, Rubinow και συν., 1983, Rubinow, 1986, Black και συν., 

1986, Bissete και συν., 1986, Sunderland και συν., 1987, Davis και συν. 1988, Molchan και 

συν., 1991). Οι µεταβολές αυτές στα επίπεδα της SOM στο ΕΝΥ είναι µεγαλύτερες όσο 

βαρύτερη είναι η κλινική εικόνα της κατάθλιψης ή όταν οι ασθενείς είναι χωρίς φαρµακευτική 

αγωγή µε αντικαταθλιπτικά φάρµακα (Agren και Lundqvist, 1984, Molchan και συν., 1991) 

είναι δε αναστρέψιµες µε τη χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής (Rubinow, 1986, Molchan 

και συν., 1991, Rubinow και συν., 1992) ή ηλεκτροσπασµοθεραπείας (Nemeroff και συν., 

1991). Σε post mortem µελέτες που έχουν γίνει σε καταθλιπτικούς ασθενείς, βρέθηκαν 

ελαττωµένα επίπεδα SOM στον κροταφικό λοβό και στην µετωπιαία καλύπτρα (αλλά όχι σε 

άλλες περιοχές που εξετάστηκαν), (Bowen και συν., 1989) ενώ σε µια άλλη µελέτη σε 

ασθενείς που έπαιρναν φαρµακευτική αγωγή µε αντικαταθλιπτικά, δεν βρέθηκαν διαφορές 

στις συγκεντρώσεις SOM ή στην συγγένεια και την δεσµευτική ικανότητα των υποδοχέων 

SOM στον φλοιό του κροταφικού και του βρεγµατικού λοβού (Charlton και συν., 1988). 

Σε πειραµατικό επίπεδο αναφέρεται ότι η ενδοεγκεφαλική χορήγηση SOM τροποποιεί τη 

συµπεριφορά των πειραµατοζώων (Nemeroff και συν., 1987) και ότι η χορήγηση 

αντικαταθλιπτικής αγωγής (Καkigi και συν., 1992 Prosperini και συν., 1997, Bissette, 2001) 

ή ηλεκτροσπασµοθεραπείας (Orzi και συν., 1990, Kragh και συν., 1994, Mathe και συν., 

1995) µεταβάλλουν την ενδοεγκεφαλική συγκέντρωση της SOM. 

Τέλος, ex vivo µελέτη έδειξε ότι η χρόνια, αλλά όχι η οξεία, συστηµατική χορήγηση του 

αντικαταθλιπτικού φαρµάκου δεσιπραµίνη σε επίµυες προκαλεί αύξηση της δέσµευσης της 

SOM στους υποδοχείς της, χωρίς παράλληλη µεταβολή της δεσµευτικής ικανότητας-

συγγένειας των υποδοχέων της, κάτι που αρχικά αποδόθηκε σε υπερρύθµιση-upregulation 

των υποδοχέων SOM ειδικά στον επικλινή πυρήνα (Gheorvassaki και συν., 1992). 

 



 

 

 

 



 

ΣΚΟΠΟΣ 

 

Κατά την έναρξη της παρούσας διατριβής υπήρχαν ελάχιστες µελέτες που αφορούσαν τη 

συσχέτιση της κατάθλιψης και της χορήγησης αντικαταθλιπτικών φαρµάκων µε τη λειτουργία 

του SOMεργικού συστήµατος. 

 

Οι κυριότεροι στόχοι της παρούσας εργασίας ήταν: 

 

Η διερεύνηση, για πρώτη φορά in vivo, της νευρωνικής έκλυσης της SOM στον επικλινή 

πυρήνα. 

Η in vivo και ex vivo µελέτη της επίδρασης της αντικαταθλιπτικής αγωγής στα επίπεδα SOM 

στον επικλινή πυρήνα. 

Η σύγκριση της επίδρασης διαφόρων αντικαταθλιπτικών φαρµάκων στα επίπεδα SOM στον 

επικλινή πυρήνα. 

Η µελέτη της πιθανής µεταβολής στη λειτουργία του SOMεργικού συστήµατος σε άλλες 

εγκεφαλικές περιοχές µετά από χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής. 

Η µελέτη της επίδρασης της SOM σε άλλα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα που ενέχονται στην 

παθοφυσιολογία της κατάθλιψης (DΑεργικό σύστηµα). 

 



 

 

 

 

 



 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 

1. Πειραµατόζωα 

 

Σε όλα τα πειράµατα χρησιµοποιήθηκαν άρρενες επίµυες Sprague-Dawley (Charles River, 

Italy), βάρους 275- 325 gr κατά την πειραµατική διαδικασία. Τα πειραµατόζωα παρέµεναν 2-

3 ανά κλωβό, σε χώρο µε σταθερή θερµοκρασία 21 ± 1 οC, κύκλο φωτός-σκότους δώδεκα 

ωρών (08:00- 20:00) και ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή (τυπική πειραµατοζώων, Ζωοτροφές 

∆ήµητρα, Αλεξανδρούπολη) και νερό. Κάθε πειραµατική οµάδα αποτελείτο από 6-10 

πειραµατόζωα (εκτός αν αναγράφεται άλλος αριθµός). Οι συνθήκες διαβίωσης και χειρισµού 

των πειραµατοζώων ήταν σύµφωνες µε τις ελληνικές (Π.∆. 160/91) και ευρωπαϊκές (EEC 

Council 86/609; 27/01/1992, No 116) οδηγίες για την χρήση πειραµατοζώων. 

 

 

2. Φαρµακολογικές µελέτες-Χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής 

 

Στα πειράµατα που έγινε µελέτη της επίδρασης αντικαταθλιπτικών φαρµάκων στη λειτουργία 

του SOMεργικού και του DAεργικού συστήµατος (µεταβολή στη νευρωνική έκλυση, στα 

επίπεδα του νευροδιαβιβαστή στον οµογενοποιηµένο ιστό και στη δέσµευση της SOM στους 

υποδοχείς της) χρησιµοποιήθηκαν τα αντικαταθλιπτικά φάρµακα υδροχλωρική δεσιπραµίνη 

(υδροχλωρική δεσµεθυλιµιπραµίνη, desmethylimipramine HCl, DMI, RBI, Natick, MA, 

U.S.A.) σε δοσολογία 5 mg/2ml/kg σωµατικού βάρους δίς ηµερησίως (09:00 και 19:30) και 

υδροβρωµική σιταλοπράµη [H. Lundbeck A/S, Copenhagen, Denmark) σε δοσολογία 20 

mg/2ml/kg σωµατικού βάρους άπαξ ηµερησίως (09:00)]. Τα διαλύµατα και δύο αυτών 

φαρµάκων παρασκευάζονταν αµέσως πριν από τη χρήση τους σε φυσιολογικό ορό και 

χορηγούνταν ενδοπεριτοναϊκά (i.p.). Η επιλογή τους, εκτός της προηγηθείσας µελέτης του 

εργαστηρίου σχετικά µε την δράσης της δεσιπραµίνης στην δέσµευση της SOM στον επικλινή 

πυρήνα (Gheorvassaki και συν., 1992), έγινε µε βάση την εκλεκτική τους συγγένεια προς τους 
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µεµβρανικούς µεταφορείς επαναπρόσληψης (transporters) νευροδιαβιβαστών και την 

ικανότητα δέσµευσης µε υποδοχείς (προ- και µετα- συναπτικούς) νευροδιαβιβαστικών 

συστηµάτων που ενέχονται στο νευροχηµικό-νευροβιολογικό υπόστρωµα της κατάθλιψης. 

Ετσι, η δεσιπραµίνη επιλέχθηκε για την δράση της στο νοραδρενεργικό σύστηµα ενώ η 

σιταλοπράµη για τη δράση της στο σεροτονινεργικό σύστηµα. 

 

Στα πειράµατα αυτά τα πειραµατόζωα χωρίσθηκαν σε τρείς πειραµατικές οµάδες: 

Οµάδα Ελέγχου: τα πειραµατόζωα έλαβαν φυσιολογικό ορό (2ml /kg σωµατικού βάρους) για 

21 ηµέρες, 

Οµάδα Οξείας Χορήγησης Φαρµάκου: τα πειραµατόζωα έλαβαν φυσιολογικό ορό για 20 ηµέρες 

και φαρµακευτική αγωγή για 1 ηµέρα και 

Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης Φαρµάκου: τα πειραµατόζωα έλαβαν φαρµακευτική αγωγή για 21 

ηµέρες. 

Για τα πειράµατα της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης η στερεοταξική εµφύτευση των 

καθετήρων µικροδιαπίδυσης έγινε µια ηµέρα µετά την τελευταία χορήγηση φαρµάκου και 24 

ώρες αργότερα άρχιζε η συλλογή των δειγµάτων. 

Για τα ex vivo πειράµατα η ευθανασία και η λήψη του εγκεφαλικού ιστού έγινε µια ηµέρα µετά 

την τελευταία χορήγηση φαρµάκου. 

 

 

3. Μελέτες in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης 

 

Στην προηγούµενη ex vivo µελέτη που είχε γίνει στο εργαστήριο µας, δείχθηκε ότι η χρόνια, 

αλλά όχι η οξεία, συστηµατική χορήγηση του αντικαταθλιπτικού φαρµάκου δεσιπραµίνη 

προκαλεί αύξηση της δέσµευσης της SOM στους υποδοχείς της σε µεµβρανικά 

παρασκευάσµατα του επικλινούς πυρήνα του επίµυος, χωρίς όµως παράλληλη µεταβολή της 

δεσµευτικής ικανότητας-συγγένειας των υποδοχέων της. Αυτό αποδόθηκε σε υπερρύθµιση-

upregulation των υποδοχέων SOM. 
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Το ερώτηµα που προέκυψε ήταν αν αυτή η µεταβολή των υποδοχέων SOM ήταν αποτέλεσµα 

µεταβολής των επιπέδων SOM στον εξωκυττάριο χώρο του επικλινούς πυρήνα, µετά από τη 

χορήγηση του αντικαταθλιπτικού φαρµάκου. 

Το ερώτηµα αυτό, και η έλλειψη βιβλιογραφικής τεκµηρίωσης επ’ αυτού, προσεγγίστηκε in 

vivo µε τη µέθοδο της εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης µετά από οξεία και χρόνια συστηµατική 

χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων σε επίµυες. 

 

Η εφαρµογή της µεθόδου της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης σε µελέτες έκλυσης σε 

εγκεφαλικούς πυρήνες του επίµυος είχε ήδη δοκιµαστεί στο εργαστήριο µας τόσο για τη SOM 

(Radke και συν., 1993, 1993b, Radke, 1994) όσο και για την DA (Αναγνωστάκης, 1992). 

 

Η µέθοδος της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης στηρίζεται στην παθητική διάχυση, µέσω 

µιας ηµιδιαπερατής µεµβράνης, λόγω διαφοράς (κλίσης) της συγκέντρωσης της υπό ανίχνευση 

ουσίας (π.χ. ενός νευροδιαβιβαστή), µεταξύ του εξωκυττάριου υγρού του ΚΝΣ και ενός 

“τεχνητού εγκεφαλονωτιαίου υγρού (τΕΝΥ)” που χορηγείται από µια αντλία έγχυσης σταθερής 

ροής διαµέσου ενός καθετήρα (Ungersted, 1984, 1987, Hernandez και συν., 1986) που 

εµφυτεύεται µε στερεοταξική χειρουργική στον εγκέφαλο του πειραµατοζώου. Η παρασκευή 

του “τεχνητού ΕΝΥ” γίνεται έτσι ώστε αυτό να έχει αντιστοιχία µε το φυσιολογικό ΕΝΥ σε 

σύσταση, οσµωµοριακότητα και οξύτητα (pH). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της µεθόδου αποτελούν η ελαχιστοποίηση της ιστικής βλάβης 

και η µη άσκηση µηχανικής πίεσης στον ιστό της υπό µελέτη εγκεφαλικής περιοχής, η 

διατήρηση της ηλεκτρολυτικής ισορροπίας, η ανίχνευση της υπό µελέτη ουσίας-

νευροδιαβιβαστή σε ελεύθερα κινούµενο πειραµατόζωο, η δυνατότητα χορήγησης 

φαρµακολογικών ουσιών µέσω του καθετήρα και η συσχέτιση της συγκέντρωσης της υπό 

ανίχνευση ουσίας ή η συσχέτιση της χορήγησης µιας φαρµακολογικής ουσίας, µέσω του 

καθετήρα σε συγκεκριµένη εγκεφαλική περιοχή, µε την αντίστοιχη συµπεριφορά του 

πειραµατοζώου (Di Chiara, 1991, Ungerstedt, 1991, Westerink, 1995). 
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3.1. Καθετήρας in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης 

 

Ο καθετήρας της εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης πού χρησιµοποιήθηκε ήταν κάθετου, 

οµοκεντρικού-συγκεντρικού τύπου (Di Chiara, 1991, Ungerstedt , 1991). Όπως 

παρουσιάζεται στο Σχήµα 1 ο καθετήρας είναι κατασκευασµένος από τέσσερα κύρια µέρη: το 

σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα (26 G, o.d. 500 µm, Small Parts Inc., U.S.A.), το σωλήνα 

πολυαιθυλενίου PE 10 (o.d. 0.96 mm, i.d. 0.58 mm, Portex Limited, U.K.), την ηµιδιαπερατή 

µεµβράνη πολυακριλονιτριλίου (c.o. 20000 daltons, Filtral© 16, AN69©HF membrane, 

Hospal, Meyzieu, France) και τον τριχοειδή σωλήνα τετηγµένης σιλικόνης (o.d. 150 µm, i.d. 

75 µm, Cluzeau Info Labo, France). O σωλήνας ανοξείδωτου χάλυβα, ο σωλήνας 

πολυαιθυλενίου και η µεµβράνη ενώνονται µεταξύ τους µε χρήση εποξειδικής κόλλας (Sigill©, 

Pigal SPA, Italy) ενώ ο τριχοειδής σωλήνας τετηγµένης σιλικόνης διατρέχει εσωτερικά όλο 

το µήκος της κατασκευής. Το ελεύθερο άκρο της µεµβράνης στεγανοποιείται µε εποξειδική 

κόλλα. Η κατασκευή παραµένει τουλάχιστον 24 ώρες για πλήρη στεγανοποίηση. 

Πρίν την in vitro ή την in vivo χρήση του καθετήρα και προκειµένου να ελεγχθεί η ελεύθερη 

ροή και η στεγανότητα του, αυτός τοποθετείται σε in vitro υποστάτη (in vitro stand CMA 

130, CMA Microdialysis AB, Sweden) και η µεµβράνη βυθίζεται σε σωλήνα eppendorf 1.5 ml 

που περιέχει διάλυµα αιθυλικής αλκοόλης/αποστειρωµένου νερού σε κατ’ όγκον αναλογία 

(v/v) 50:50. Ο σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 10 συνδέεται µε αεροστεγή σύριγγα 1ml (Gastight 

Exmire, Type 1, CMA Microdialysis AB, Sweden) που τοποθετείται στην αντλία σταθερής 

ροής (CMA 100, CMA Microdialysis AB, Sweden) (Σχήµα 2) και στη συνέχεια ο καθετήρας 

εκπλύεται µε τουλάχιστον 500 µl διάλυµα αιθυλικής αλκοόλης/αποστειρωµένου νερού σε 

αναλογία 50:50 v/v και τουλάχιστον 500 µl τεχνητού ΕΝΥ. Το µήκος της εκτεθειµένης-

ενεργής µεµβράνης ήταν περίπου 2 mm για τον επικλινή πυρήνα και 4 mm για το ραβδωτό 

σώµα. Ο τύπος της µεµβράνης (πολυακριλονιτριλίου) πού χρησιµοποιήθηκε στην κατασκευή 

του καθετήρα αλλά και η παροχή του τεχνητού ΕΝΥ µέσω του καθετήρα (1 µl/min) 

καθορίστηκαν από προηγούµενες µελέτες του εργαστηρίου (Αναγνωστάκης, 1992, Radke και 

συν., 1993b) αλλά και από in vitro µελέτες ανάκτησης υπό πειραµατικές συνθήκες. Ιδιαίτερη 

προσοχή δόθηκε στην αποθήκευση της µεµβράνης, προ της χρήσεως της, σε κλειστό χώρο 

και περιβάλλον αυξηµένης υγρασίας και στην όσο το δυνατόν ταχύτερη χρησιµοποίηση του 
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καθετήρα µετά την εφαρµογή της µεµβράνης σε αυτόν προκειµένου να αποφευχθούν 

φαινόµενα φθοράς της από ξηρότητα και µείωσης της σχετικής ανάκτησης της. 

 

 

 

 

Σχήµα 1: Καθετήρας in vivo εγκεφαλικής διαπίδυσης (κάθετος, οµοκεντρικός-συγκεντρικός 

τύπος). 
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 Σχήµα 2: Αντλία σταθερής ροής. 

 

 

3.2. Μελέτες in vitro ανάκτησης καθετήρα εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης 

 

Όπως προαναφέρθηκε η µέθοδος της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης βασίζεται στην 

µερική διάχυση των νευροδιαβιβαστών, αλλά και κάθε άλλης ουσίας µε µοριακό βάρος που 

επιτρέπει την διέλευση από τους πόρους της µεµβράνης (στη συγκεκριµένη περίπτωση της 

µεµβράνης πολυακριλονιτριλίου το µοριακό βάρος είναι έως 20000 daltons) από το 

διαµέρισµα (εσωτερικό ή εξωτερικό) µε την µεγαλύτερη συγκέντρωση προς το διαµέρισµα µε 

την µικρότερη συγκέντρωση. Το ποσοστό της παθητικής αυτής διάχυσης εξαρτάται από 

παράγοντες όπως η ελεύθερη-λειτουργική επιφάνεια της µεµβράνης, η ροή του τΕΝΥ και η 

θερµοκρασία του συστήµατος. Το ποσοστό αυτό εκφράζεται µε το µέγεθος “Σχετική 
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Ανάκτηση” του καθετήρα (Relative recovery, Rr) που ορίζεται ώς το εκατοστιαίο ποσοστό 

της συγκέντρωσης της υπό ανίχνευση ουσίας στο συλλεγόµενο δείγµα προς την συγκέντρωση 

της ουσίας στο διάλυµα στο οποίο εµβαπτίζεται ο καθετήρας. Οι συγκεκριµένες µελέτες της 

σχετικής ανάκτησης του καθετήρα που χρησιµοποιήθηκε και στις in vivo µελέτες έγιναν 

χωρίς µελέτη της επίδρασης της θερµοκρασίας (µελέτη µόνο σε θερµοκρασία 37 oC- 

θερµοκρασία ζώντος οργανισµού) και της παροχής του τΕΝΥ (µελέτη µόνο µε τιµή παροχής 1 

µl/min) λόγω της προηγούµενης εµπειρίας που υπήρχε στο εργαστήριο για την Σχετική 

Ανάκτηση του συγκεκριµένου καθετήρα τόσο για την SOM (Radke και συν., 1993b, Radke, 

1994) όσο και για την DA (Αναγνωστάκης, 1992) και για την in vivo χρήση του συγκεκριµένου 

καθετήρα. 

 

 

3.2.1. Μελέτες in vitro ανάκτησης SOM-14 

 

Ο καθετήρας µικροδιαπίδυσης τοποθετείται σε in vitro υποστάτη (in vitro stand CMA 130, 

CMA Microdialysis AB, Sweden) ο οποίος βρίσκεται σε υδατόλουτρο µε σταθερή 

θερµοκρασία 37 oC και η µεµβράνη εµβαπτίζεται σε σωλήνα eppendorf 1.5 ml που περιέχει 

πρότυπο διάλυµα SOM-14 σε τεχνητό ΕΝΥ, συγκέντρωσης 100 fmoles/60 µl. Ο σωλήνας 

πολυαιθυλενίου PE 10 συνδέεται µε αεροστεγή σύριγγα 1ml (Gastight Exmire, Type 1, CMA 

Microdialysis AB, Sweden) που περιέχει τεχνητό ΕΝΥ κατάλληλο για µελέτες in vivo 

εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης νευροπεπτιδίων (Radke και συν., 1993b, Radke, 1994). Η 

σύριγγα τοποθετείται στην αντλία σταθερής ροής (CMA 100, CMA Microdialysis AB, 

Sweden) και η παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ρυθµίζεται στην πειραµατική της τιµή (1 µl/min). 

Μετά πάροδο µίας ώρας για την προσαρµογή-σταθεροποίηση της µεµβράνης στη θερµοκρασία, 

τη ροή και το τεχνητό ΕΝΥ αρχίζει η συλλογή δειγµάτων (60 µl, n=5) τα οποία φυλάσσονται 

σε θερµοκρασία –80 οC µέχρι την ανάλυση τους. Προσδιορίστηκε η συγκέντρωση SOM στα 

δείγµατα αυτά και σε δείγµατα των 60 µl από το πρότυπο διάλυµα και υπολογίστηκε η σχετική 

ανάκτηση για αυτό τον τύπο µεµβράνης και για τη συγκεκριµένη τιµή παροχής και 

θερµοκρασίας. 
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3.2.2. Μελέτες in vitro ανάκτησης DA, DOPAC και HVA 

 

Ο καθετήρας µικροδιαπίδυσης τοποθετείται σε in vitro υποστάτη (in vitro stand CMA 130, 

CMA Microdialysis AB, Sweden) ο οποίος βρίσκεται σε υδατόλουτρο µε σταθερή 

θερµοκρασία 37 oC και η µεµβράνη εµβαπτίζεται σε σωλήνα eppendorf 1.5 ml που περιέχει 

πρότυπο διάλυµα DA, DOPAC και HVA, σε 0.1 M HCl/EDTA/τεχνητό ΕΝΥ, σε τελική 

συγκέντρωση 100 pg/µl,. Ο σωλήνας πολυαιθυλενίου PE 10 συνδέεται µε αεροστεγή σύριγγα 

1ml (Gastight Exmire, Type 1, CMA Microdialysis AB, Sweden) που περιέχει τεχνητό ΕΝΥ 

κατάλληλο για µελέτες in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης ντοπαµίνης (Αναγνωστάκης, 

1992). Η σύριγγα τοποθετείται στην αντλία σταθερής ροής (CMA 100, CMA Microdialysis 

AB, Sweden) και η παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ρυθµίζεται στην πειραµατική της τιµή (1 

µl/min). Μετά πάροδο µίας ώρας για την προσαρµογή-σταθεροποίηση της µεµβράνης στη 

θερµοκρασία, τη ροή και το τεχνητό ΕΝΥ αρχίζει η συλλογή δειγµάτων (30 µl, n=5) τα οποία 

φυλάσσονται σε θερµοκρασία –80 οC µέχρι την ανάλυση τους. Προσδιορίστηκε η συγκέντρωση 

DA, DOPAC και HVA στα δείγµατα αυτά και σε δείγµατα των 30 µl από το πρότυπο διάλυµα 

και υπολογίστηκε η σχετική ανάκτηση για αυτό τον τύπο µεµβράνης και για τη συγκεκριµένη 

τιµή ροής και θερµοκρασίας. 

 

 

3.3. Στερεοταξική χειρουργική εµφύτευση καθετήρα in vivo Εγκεφαλικής 

Μικροδιαπίδυσης 

 

Το πειραµατόζωο αναισθητοποιείται µε χρήση ξυλαζίνης (Rompun©, Bayer AG, Germany, 10 

mg/kg, ενδοµυϊκά-i.m.) και υδροχλωρικής κεταµίνης (Ketalar©, Parke Davis, France, 

100mg/kg, i.m.) και τοποθετείται σε στερεοταξική διάταξη για επίµυες (David Kopf 

Instruments, U.S.A.). Με επιµήκη τοµή του δέρµατος της κεφαλής και της επικράνιας 

απονεύρωσης γίνεται έκθεση του κρανίου. Με χρήση οδοντιατρικού τρυπανιού γίνονται οπές 

για την είσοδο των καθετήρων και για την τοποθέτηση βιδών από ανοξείδωτο χάλυβα (D-MX 

256-2, Small Parts Inc., U.S.A.) προκειµένου να σταθεροποιηθούν οι καθετήρες στο κρανίο. 
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Η σκληρή µήνιγγα τέµνεται µε αποστειρωµένη βελόνα 26 G και οι καθετήρες εµφυτεύονται 

αµφοτερόπλευρα µε βάση τις συντεταγµένες των Paxinos και Watson, (Paxinos και Watson, 

1986), [Επικλινής Πυρήνας: Προσθιοπίθια (AnterioPosterior, AP) +1.6 mm, Πλάγια 

(MedioLateral, ML) ±1.5 mm; Ραχιαιοκοιλιακά (DorsoVentral, DV) –8.2 mm, Ραβδωτό: AP 

+0.2 mm; ML ±3 mm; DV –7 mm] και γίνεται πλήρωση των οπών των καθετήρων µε 

χειρουργικό κερί οστών (Bone Wax, Ethicon© Ltd., U.K.). Για τη σταθεροποίηση των 

καθετήρων τοποθετείται οδοντιατρικό ακρυλικό πολυµερές (Kallocryl©, Germany) που 

περιβάλλει τους καθετήρες και τις βίδες. Γίνεται συρραφή της επικράνιας απονεύρωσης και 

του δέρµατος και τοποθετείται αυχενικό πλαστικό κολλάρο στο πειραµατόζωο προκειµένου  

αυτό να τοποθετηθεί στην πειραµατική διάταξη. Στη συνέχεια το πειραµατόζωο τοποθετείται 

στον ειδικό πλαστικό κλωβό της πειραµατικής διάταξης (CMA 120, CMA Microdialysis AB, 

Sweden). Οι καθετήρες συνδέονται µε την αντλία σταθερής ροής µέσω του σωλήνα 

πολυαιθυλενίου (Σχήµα 3), η παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ρυθµίζεται στην πειραµατική της 

τιµή (1 µl/min) και το πειραµατόζωο αφήνεται να αναρρώσει για 24 ώρες. 
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 Σχήµα 3: Πειραµατική διάταξη in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης. 
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3.4. Συλλογή δειγµάτων in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης 

 

Μια ηµέρα µετά την εµφύτευση των καθετήρων άρχιζε η συλλογή 12 δειγµάτων, ανά 30 λεπτά 

για τη SOM ή ανά 15 λεπτά για τη DA. 

Το τεχνητό ΕΝΥ που χρησιµοποιήθηκε για την SOM παρασκευάστηκε σύµφωνα µε 

προηγούµενες µελέτες SOM µε τη µέθοδο της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης (Radke 

και συν., 1993b, Radke, 1994) ως εξής: 125 mM NaCl, 2.5 mM KCl, 1.2 mM CaCl2, 1.0 mM 

MgCl2, 3.5 mM NaH2PO4, 0.2 mM Ασκορβικό οξύ (Ascorbic Acid), 0.025 % Αλβουµίνη 

Βοείου Ορού (Bovine Serum Albumin-BSA), pH=7.4, (όλα τα χηµικά από Sigma, Germany). 

Το τεχνητό ΕΝΥ που χρησιµοποιήθηκε για την DA παρασκευάστηκε σύµφωνα µε 

προηγούµενες µελέτες ανίχνευσης ντοπαµίνης-DA και των µεταβολιτών της- DOPAC και 

HVA-, µε τη µέθοδο της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης (Αναγνωστάκης, 1992, 

Anagnostakis και Spyraki, 1994) ως εξής: 148.3 mM NaCl, 3 mM KCl, 1.4 mM CaCl2, 0.8 

mM MgCl2, 1.3 mM NaH2PO4, 0.2 mM Na2HPO4, pH=7.4, (όλα τα χηµικά από Sigma, 

Germany). 

 

 

3.5. Νευρωνική Έκλυση Νευροδιαβιβαστών- Επίδραση ιόντων Κ+ 

 

Για να θεωρηθεί ότι η απελευθέρωση µιας ουσίας-νευροδιαβιβαστή σχετίζεται µε την 

νευρωνική δραστηριότητα των νευρώνων στους οποίους βρίσκεται αποθηκευµένη, θα πρέπει 

να εξαρτάται από τον ρυθµό εκπόλωσης των συγκεκριµένων νευρικών κυττάρων και κατά 

συνέπεια από την συγκέντρωση των ιόντων καλίου στον εξωκυττάριο χώρο. 

Εποµένως, αύξηση της συγκέντρωσης καλίου στο τεχνητό ΕΝΥ θα προκαλέσει την αύξηση της 

συγκέντρωσης των ιόντων καλίου στον εξωκυττάριο χώρο, µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

απελευθέρωσης του νευροδιαβιβαστή, την αύξηση της συγκέντρωσης του στον εξωκυττάριο 

χώρο και εποµένως την αύξηση της συγκέντρωσης του στο συλλεγόµενο δείγµα µας. 

Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκε τΕΝΥ στο οποίο είχε αυξηθεί η συγκέντρωση των ιόντων 

καλίου στα 100 mEq µε αντίστοιχη µείωση της συγκέντρωσης των ιόντων νατρίου. 
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Συγκεκριµένα οι συγκεντρώσεις των συστατικών ήταν ως εξής: 27.5 mM NaCl, 100 mM KCl, 

1.2 mM CaCl2, 1.0 mM MgCl2, 3.5 mM NaH2PO4, 0.2 mM Ασκορβικό οξύ, 0,025 % BSA, 

pH=7.4, για τη µελέτη της νευρωνικής έκλυσης της SOM (Radke και συν., 1993) και 48.3 mM 

NaCl, 100 mM KCl, 1.4 mM CaCl2, 0.8 mM MgCl2, 1.3 mM NaH2PO4, 0.2 mM Na2HPO4, 

pH=7.4, για τη µελέτη της νευρωνικής έκλυσης της DA (Αναγνωστάκης, 1992, Anagnostakis 

και Spyraki, 1994). 

Το δεύτερο αυτό τΕΝΥ χορηγήθηκε µέσω του καθετήρα κατά την συλλογή του 5ου δείγµατος. 

Η εκτίµηση της µεταβολής υπολογίζεται θεωρώντας ως βασική έκλυση τη µέση τιµή της 

συγκέντρωσης των τεσσάρων προηγούµενων δειγµάτων. 

 

 

3.6. Επίδραση της SOM στην έκλυση DA 

 

Είναι γνωστό από µεγάλο αριθµό µελετών ότι µετά από χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικών 

φαρµάκων επέρχονται λειτουργικές διαφοροποιήσεις του DAεργικού µεταιχµιακού συστήµατος 

χωρίς όµως αυτές να συνοδεύονται από µεταβολές στον αριθµό ή τη συγγένεια των 

υποδοχέων (Plaznik και Kostowski, 1987, Muscat και συν., 1990, De Montis και συν., 1990, 

Willner, 1997). Εποµένως, προκύπτει το ερώτηµα κατά πόσον οι µεταβολές αυτές είναι 

δευτερογενείς, από µεταβολές άλλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων. Η διαπίστωση, στο 

εργαστήριο µας, ότι η SOM προκαλεί την αύξηση της έκλυσης DA στο ραβδωτό σώµα 

(Thermos και συν., 1996) αλλά και άλλες µελέτες, in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης και 

ανοσοϊστοχηµικές, αλληλεπίδρασης SOM/DΑ (Star, 1982, Chesselet και Reisine, 1983, Beal 

και Martin, 1984, Weiss και Chesselet, 1989, Salin και συν., 1990a, Augood και συν., 1991, 

Radke και συν., 1993, Chesselet και συν., 1995, Hathway και συν., 1998) µας οδήγησε στο να 

µελετήσουµε αν η εξαρτώµενη από την SOM, έκλυση ντοπαµίνης µεταβάλλεται µετά από 

χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων. Το ερώτηµα αυτό προσεγγίστηκε µε 

µετρήσεις της έκλυσης της ντοπαµίνης και των µεταβολιτών της, στον επικλινή πυρήνα και το 

ραβδωτό σώµα, µετά από τοπική ενδοεγκεφαλική χορήγηση SOM, στον επικλινή πυρήνα και 
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στο ραβδωτό σώµα, σε πειραµατόζωα µάρτυρες και σε πειραµατόζωα που είχε γίνει οξεία ή 

χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικού. 

Για τα πειράµατα αυτά χρησιµοποιήθηκε SOM-14 σε συγκέντρωση 10-4 Μ που από 

προηγούµενη µελέτη του εργαστηρίου (Thermos και συν., 1996) είχε αποδειχτεί ότι προκαλεί 

αύξηση στην έκλυση DΑ στο ραβδωτό σώµα. Συγκεκριµένα, η συλλογή των δειγµάτων ξεκινάει 

όπως περιγράφεται ανωτέρω ενώ κατά τη διάρκεια της συλλογής του 5ου δείγµατος η SOM, 

διαλυµένη σε τεχνητό ΕΝΥ, χορηγείται µέσω του καθετήρα της µικροδιαπίδυσης (τεχνική 

ανάστροφης φάσης διαπίδυσης- reverse phase dialysis) στον επικλινή πυρήνα ή στο ραβδωτό 

σώµα. Υπολογίζεται η επίδραση της SOM στην µεταβολή της έκλυσης DA και των 

µεταβολιτών της θεωρώντας ως βασική έκλυση τη µέση τιµή της συγκέντρωσης των πρώτων 

τεσσάρων δειγµάτων. 

 

 

3.7. Προσδιορισµός Συγκέντρωσης Νευροδιαβιβαστών στα ∆είγµατα 

 

Όλα τα δείγµατα από την συλλογή τους έως την ανάλυση τους διατηρούνται στους –80 οC. 

 

3.7.1. Προσδιορισµός Συγκέντρωσης SOM στα ∆είγµατα 

 

Για τον προσδιορισµό της συγκέντρωσης της SOM στα συλλεγόµενα δείγµατα 

χρησιµοποιήθηκαν οι εξής τεχνικές: 

 

Ραδιοανοσολογική Ανάλυση-RIA 

 

Η ανίχνευση και ο υπολογισµός της SOM έγινε µε χρήση της τεχνικής της ραδιοανοσολογικής 

ανάλυσης (RIA, RadioImmunoAssay) µε τη χρήση αντισώµατος (Ν 1611, Amersham, U.K.) 

εκλεκτικού και για τις δύο βιολογικά δραστικές µορφές της SOM, SOM-14 και SOM-28 και 
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τη χρήση ραδιοσηµασµένης µε 125I σωµατοστατίνης ([125I]-Tyr11-Somatostatin, IM 161, 

Amersham, U.K.) (Radke και συν., 1993, Radke, 1994). 

Το λυοφιλοποιηµένο αντίσωµα και η ραδιοσηµασµένη SOM διαλύονται σε ρυθµιστικό διάλυµα 

[50 mM NaH2PO4, 10 mM EDTA, 0.3% BSA, pH=7.2, (όλα τα χηµικά από Sigma, 

Germany)]. Σε σωληνάρια πολυστυρενίου των 3 ml τοποθετείται το δείγµα, η ραδιοσηµασµένη 

SOM (3000 cpm, 2000 Ci/mmole), το αντίσωµα (τελική συγκέντρωση 1/200) και ρυθµιστικό 

διάλυµα έτσι ώστε ο τελικός όγκος να είναι 800 µl. Παράλληλα, για τον υπολογισµό της 

συγκέντρωσης της SOM γίνεται πρότυπη καµπύλη αναφοράς µε γνωστές συγκεντρώσεις 

SOM (0-100 fmoles/δείγµα) µε τη χρήση συνθετικής κυκλικής SOM-14 (Bachem, Germany). 

Μετά από 24ωρη επώαση στους 4οC η ελεύθερη και η δεσµευµένη ραδιοσηµασµένη SOM 

διαχωρίζονται µε τη χρήση 0.5 ml διαλύµατος 2 % κατά βάρος (w/v) ενεργού άνθρακα 

(Merck, Germany) και 0.2 % w/v Τ70 δεξτράνης (Pharmacia Biotech, Sweden) και 

φυγοκέντριση σε 8000 rpm για 15 λεπτά (Type 201M, SIGMA Laborzentrifugen GmbH, 

Germany). Το υπερκείµενο προϊόν της φυγοκέντρισης τοποθετείται σε σωλήνα πολυστυρενίου 

των 3 ml και µετράται σε µετρητή γ-ακτινοβολίας (LKB-Wallac MiniGamma 1275, Wallac Oy, 

Finland, απόδοσης 75%). 

Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης κάθε δείγµατος γίνεται µε αναγωγή του ποσοστού 

δέσµευσης της ραδιοσηµασµένης SOM σε αυτό, στο ποσοστό δέσµευσης της ραδιοσηµασµένης 

SOM παρουσία των γνωστών συγκεντρώσεων SOM των δειγµάτων της πρότυπης καµπύλης 

αναφοράς. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε fmoles SOM ανά όγκο δείγµατος και η 

συγκεκριµένη µέθοδος επιτρέπει ανίχνευση SOM από 0.78 έως 100 fmoles ανά δείγµα. 

 

 

Ανοσοενζυµατική Ανάλυση-ELISA 

 

Η ανίχνευση της SOM σε δείγµατα ιn vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης και ο υπολογισµός 

της έγινε επίσης και µε την τεχνική ανοσοενζυµατικής ανάλυσης (ELISA, Enzyme Linked 

Immuno Sorbent Assay) µε χρήση ολοκληρωµένου πακέτου ανίχνευσης SOM (kit EIAS(r) 

8001, Peninsula Laboratories Inc. U.S.A.). 
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Παράλληλα για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης της SOM γίνεται πρότυπη καµπύλη 

αναφοράς µε γνωστές συγκεντρώσεις SOM (0-25 ng/ml ή 0-763 fmoles/50 µl). 

Η οπτική πυκνότητα (OD, Optical Density) κάθε δείγµατος µετρήθηκε σε φωτόµετρο 

(Anthos Reader 2001, Anthos Labtec Instruments, Austria) σε µήκος κύµατος φωτός 450 

nm. Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης κάθε δείγµατος γίνεται µε αναγωγή της οπτικής 

πυκνότητας του δείγµατος στην καµπύλη της οπτικής πυκνότητας της πρότυπης καµπύλης 

αναφοράς. Η συγκεκριµένη µέθοδος επιτρέπει ανίχνευση SOM από 0.04 έως 25 ng SOM /ml 

ή αλλιώς από 1.22 έως 763 fmoles SOM /50 µl. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε fmoles 

SOM /50 µl δείγµατος. 

 

 

3.7.2. Προσδιορισµός Συγκέντρωσης DA, DOPAC και HVA στα ∆είγµατα 

 

Ο διαχωρισµός, η ανίχνευση και ο υπολογισµός της συγκέντρωσης ντοπαµίνης (3 

Hydroxytyramine, 3-4 Dihydroxyphenethylamine, DA) και των µεταβολιτών της- 3,4 

διυδροξυ-φενυλακετικό οξύ (3-4 Dihydroxyphenylacetic Acid, Homoprotocatechuic Acid, 

DOPAC) και οµοβανιλικό οξύ (Homovanillic Acid, 4 Hydroxy-3 Methoxy Phenylacetic Acid, 

HVA)-, στα δείγµατα έγινε µε χρήση υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης σε συνδυασµό 

µε ηλεκτροχηµικό ανιχνευτή (High Performance Liquid Chromatography with 

Electrochemical Detection, HPLC-EC), σύµφωνα µε τους Mefford, 1981, Kissinger, 1991, 

Αναγνωστάκης, 1992, Anagnostakis και Spyraki, 1994. Ο χρωµατογράφος που 

χρησιµοποιήθηκε ήταν ο HP-1090 (Hewlett-Packard, Germany) µε ηλεκτροχηµικό ανιχνευτή 

5100A Detector (Cell Model 5011, ESA Inc., Coulochem, USA) ενώ η καταγραφή της 

δραστηριότητας του ανιχνευτή γινόταν µέσω ενός µετατροπέα του αναλογικού σήµατος σε 

ψηφιακό (HP-35900C, Hewlett-Packard, Germany) και η επεξεργασία από ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (HP-1040, Hewlett-Packard, Germany). 

Για το διαχωρισµό χρησιµοποιήθηκε η τεχνική της “ανάστροφης φάσης-ιονικού ζεύγους” (ion 

pair reversed phase chromatography) µε στήλη διαχωρισµού RP-18 (Hewlett-Packard, 

Germany) διαστάσεων 200x4.6 mm και σωµατιδίων των 5 µm. Για την προστασία της στήλης 

από ακαθαρσίες υπήρχε προ-στήλη και µε διαστάσεις 20x4.0 mm. Ως κινητή φάση 

 



Μεθοδολογία 34 
   
 

 
χρησιµοποιήθηκε ρυθµιστικό διάλυµα 25 mM NaH2PO4 H2O, 3.2 mM επτανοσουλφονικού 

νατρίου, 0.5 mM EDTA και µεθανόλης 7.5% v/v (pH=3.6). 

Το ηλεκτρόδιο του ηλεκτροχηµικού ανιχνευτή είχε διαφορά δυναµικού +0.45 mV, σε σχέση µε 

το ηλεκτρόδιο ζεύγους H2/Η+, που χρησίµευε ως ηλεκτρόδιο αναφοράς. Για την 

ελαχιστοποίηση του ηλεκτροχηµικού θορύβου και τη βελτιστοποίηση της γραµµής βάσης η 

κινητή φάση πριν την είσοδο της στον ανιχνευτή διερχόταν από προ-ηλεκτρόδιο µε διαφορά 

δυναµικού +0.50 mV. 

Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης της DA και των µεταβολιτών της γίνεται µε ολοκλήρωση 

(από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή) της επιφάνειας κάτω από τις κορυφές του 

χρωµατογραφήµατος και την αναγωγή αυτής της τιµής σε συγκέντρωση µε βάση πρότυπα 

χρωµατογραφήµατα αναφοράς διαλυµάτων γνωστής συγκέντρωσης (7.8-2500 pg/25 µl). Η 

ελάχιστη συγκέντρωση DA, DOPAC και HVA που ανιχνεύεται µε αυτές τις συνθήκες είναι 8 

pg/δείγµα. 

 

 

3.8. Ιστολογική Μελέτη 

 

Μετά το τέλος του πειράµατος τα πειραµατόζωα θυσιάστηκαν και ο εγκέφαλος τους 

µονιµοποιήθηκε προκειµένου να γίνει ιστολογική επιβεβαίωση της θέσης εµφύτευσης του 

καθετήρα. Τα πειραµατόζωα ναρκώθηκαν µε ενδοπεριτοναϊκή χορήγηση 100 mg/kg βάρους 

πεντοβαρβιτάλης (sodium pentobarbital, Pentothal© Sodium, Abbot, Italy) και στη συνέχεια 

έγινε έκπλυση µε 60 ml φυσιολογικού ορού και µονιµοποίηση µε 60 ml διαλύµατος 10% 

φορµαλδεύδης- 5% σουκρόζης. Ο εγκέφαλος του πειραµατοζώου αφαιρούνταν και παρέµενε 

για τουλάχιστον 72 ώρες σε διάλυµα 10% φορµαλδεύδης- 30% σουκρόζης. Ο εγκέφαλος 

ετέµνετο εγκαρσίως σε τοµές πάχους 50 µm σε µικροτόµο ψύξης (Reichtert-Jung 1206, 

Cambridge Instruments GmbH, Germany) στο επίπεδο του επικλινούς πυρήνα και του 

ραβδωτού και οι τοµές επικολλούνταν σε ζελατινοποιηµένες αντικειµενοφόρες πλάκες. Για 

την επιβεβαίωση της εµφύτευσης στον επικλινή πυρήνα οι τοµές χρωµατίζονταν µε ιώδες του 

κρεσυλίου (cresyl violet) και εξετάζονταν σε οπτικό µικροσκόπιο (Nikon, USA) ενώ για την 
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επιβεβαίωση στο ραβδωτό σώµα αρκούσε η οπτική παρατήρηση δια γυµνού οφθαλµού λόγω 

του µεγέθους του πυρήνα (Εικόνα 2). Τα πειραµατικά δεδοµένα του κάθε πειραµατοζώου, 

συµπεριλήφθηκαν στην στατιστική επεξεργασία µόνο αν η εµφύτευση του καθετήρα είχε γίνει 

µε επιτυχία. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν παρουσιάζεται η θέση εµφύτευσης των 

καθετήρων στον επικλινή πυρήνα (Εικόνα 1) και το ραβδωτό σώµα (Εικόνα 2). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Φωτογραφία ιστολογικού παρασκευάσµατος του εγκεφάλου του επίµυος όπου 

παρουσιάζεται η θέση εµφύτευσης του καθετήρα εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης 

στον επικλινή πυρήνα. Η σχηµατική αναπαράσταση είναι από τον άτλαντα των 

Paxinos και Watson, (Paxinos και Watson, 1986). 
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Εικόνα 2: Φωτογραφία ιστολογικού παρασκευάσµατος του εγκεφάλου του επίµυος όπου 

παρουσιάζεται η θέση εµφύτευσης του καθετήρα εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης 

στο ραβδωτό σώµα. Η σχηµατική αναπαράσταση είναι από τον άτλαντα των 

Paxinos και Watson, (Paxinos και Watson, 1986). 

 

 

4. Ex vivo Μελέτες 

 

Για τις ex vivo µελέτες (µελέτες προσδιορισµού επιπέδων SOM και µελέτες δέσµευσης SOM 

στους υποδοχείς της σε οµογενοποιηµένο εγκεφαλικό ιστό) µετά την ευθανασία του 

πειραµατοζώου, µε χρήση λαιµητόµου, αφαιρέθηκε ο εγκέφαλος και τοποθετήθηκε άµεσα σε 

µικροτόµο ψύξης (Reichtert-Jung 1206, Cambridge Instruments GmbH, Germany). 

Λήφθηκαν εγκάρσιες τοµές πάχους ~1 mm και αφαιρέθηκαν αµφοτερόπλευρα  οι µέσος 

προµετωπιαίος φλοιός (mPCx), ο επικλινής πυρήνας (NAc), το ραβδωτό σώµα (Str) και ο 

ιππόκαµπος (Hip) κατά Palkovits και Brownstein (Palkovits και Brownstein, 1988). 
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4.1. Μελέτες προσδιορισµού επιπέδων SOM στον οµογενοποιηµένο ιστό 

 

Ραδιοανοσολογική Ανάλυση-RIA 

 

Η ανίχνευση και ο υπολογισµός της SOM έγινε µε χρήση της τεχνικής της ραδιοανοσολογικής 

ανάλυσης- (RIA, RadioImmunoAssay) ως εξής: 

Ο ιστός αφού ζυγίστηκε τοποθετήθηκε σε 2 Ν οξικό οξύ (3 mg ιστού/ml) για 10 min σε 

θερµοκρασία 100 οC, στη συνέχεια οµογενοποιήθηκε µε τη χρήση υπερήχων (Vibracell 

72434, Bioblock Scientific, France) για 2 min και διατηρήθηκε στους –80 οC για 24-48 

ώρες. Το διάλυµα φυγοκεντρήθηκε (12000 rpm, 4 οC, 20 min, Type 201M, SIGMA 

Laborzentrifugen GmbH, Germany), το υπερκείµενο της φυγοκέντρισης λυοφιλοποιήθηκε και 

επaναδιαλύθηκε σε ρυθµιστικό διάλυµα RIA (0.1Μ Na2HPO4/NaH2PO4, 0.1% Triton X-100, 

0.1% NaN3, 0.5% B.S.A., pH=7.4, Sigma, Germany) παρουσία αντισώµατος Barbar (σε 

αραίωση 1/9000) εκλεκτικού και για τις δύο βιολογικά δραστικές µορφές της SOM, SOM-14 

και SOM-28 και επωάστηκε για 24 ώρες σε θερµοκρασία 4 οC (Rorstad και συν., 1979). Στη 

συνέχεια προστέθηκε ραδιοσηµασµένη µε 125I σωµατοστατίνη (20000 cpm/ δείγµα, [125I]-

Tyr11-Somatostatin, IM 161, Amersham, U.K.) Ο διαχωρισµός της ελεύθερης και της 

δεσµευµένης ραδιοσηµασµένης SOM έγινε µε κατακρήµνιση του συµπλόκου αντιγόνου-

αντισώµατος µε 1 ml αιθανόλης και φυγοκέντριση για 20 min σε 4000 rpm, 4 οC (CR 422, 

Jouan, France). Το υπερκείµενο προϊόν της φυγοκέντρισης αφαιρείται και το ίζηµα µετράται 

σε µετρητή γ-ακτινοβολίας (LKB-Wallac MiniGamma 1275, Wallac Oy, Finland, απόδοσης 

75%). 

Ο προσδιορισµός της ποσότητας SOM ανά δείγµα έγινε µε τη βοήθεια πρότυπης καµπύλης 

αναφοράς SOM-14 (0-100 pgr) µε τη χρήση συνθετικής κυκλικής SOM-14 (Bachem, 

Germany) ενώ ο προσδιορισµός της πρωτεϊνικής συγκέντρωσης του ιστού στο δείγµα έγινε 

σύµφωνα µε τη µέθοδο Bradford (Bradford, 1976) µε πρότυπη καµπύλη αναφοράς γνωστών 

ποσοτήτων αλβουµίνης ορού βοός (BSA). 
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Ο υπολογισµός της συγκέντρωσης κάθε δείγµατος γίνεται µε αναγωγή του ποσοστού 

δέσµευσης της ραδιοσηµασµένης SOM σε αυτό, στο ποσοστό δέσµευσης της ραδιοσηµασµένης 

SOM παρουσία των γνωστών συγκεντρώσεων SOM των δειγµάτων της πρότυπης καµπύλης 

αναφοράς. Τα αποτελέσµατα εκφράζονται σε pgr SOM-14 ανά µg πρωτεΐνης και η 

συγκεκριµένη µέθοδος επιτρέπει την ανίχνευση SOM από 0.78 έως 100 pgr ανά µg 

πρωτείνης. 

 

 

4.2. Μελέτες δέσµευσης SOM 

 

Ο προσδιορισµός της αναστολής της δέσµευσης της ραδιοσηµασµένη µε 125I σωµατοστατίνη 

([125I]-Tyr11-Somatostatin, IM 161, Amersham, U.K.) σε µεµβρανικά παρασκευάσµατα του 

εγκεφαλικού ιστού, από µη ραδιοσηµασµένη SOM έγινε σύµφωνα µε προηγούµενες µελέτες 

(Thermos και Reisine, 1988, Liapakis και Thermos, 1992, Puebla και Arrilla, 1996). 

Ο ιστός οµογενοποιήται σε παγωµένο ρυθµιστικό διάλυµα [50mM Tris-HCl (Sigma, 

Germany), 5mM MgCl2 (Sigma, Germany), 5mM EGTA (Sigma, Germany), 0.1mM PMSF 

(Fluka, Germany), 200µg/ml βακιτρακίνη (Sigma, Germany) και 10µg/ml λευπεπτίνη (Sigma, 

Germany), pH 7.4)] Η οµογενοποίηση έγινε στον πάγο, µε οµογενοποιητή Polytron (Ultra 

Turex T 25, Janke & Kunkel GmbH & Co, IKA Labortechnik, Germany) στις 13000 στροφές 

ανά λεπτό και µε χρήση λεπίδων τύπου S25-10G (Janke & Kunkel GmbH & Co, IKA 

Labortechnik, Germany). 

Το οµογενοποίηµα φυγοκεντρήθηκε στις 27000 rpm (Beckman Optima XL 90 

Ultracentrifuge, Beckman Instruments Inc, USA, µε κεφαλή τύπου 70 Ti, rav=65.7) για 30 

λεπτά και σε θερµοκρασία 4οC. Το ίζηµα της φυγοκέντρισης οµογενοποιήθηκε για άλλη µια 

φορά και επαναφυγοκεντρήθηκε, όπως παραπάνω. Το ίζηµα, της δεύτερης αυτής 

φυγοκέντρισης οµογενοποιήθηκε σε 2 ml ρυθµιστικό διάλυµα. Ο ποσοτικός προσδιορισµός των 

πρωτεϊνών των µεµβρανικών αυτών παρασκευασµάτων έγινε µε τη µέθοδο Bradford 

(Bradford, 1976) µε πρότυπη καµπύλη αναφοράς γνωστών ποσοτήτων αλβουµίνης ορού βοός 

(BSA). 
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Σε σωληνάρια πολυστυρενίου των 5 ml, εις διπλούν, προστέθηκαν [125I]-Tyr11-

Σωµατοστατίνη-14, (σε τελική συγκέντρωση 120 pM και ειδική δραστικότητα 2000 Ci/mmol), 

ρυθµιστικό διάλυµα, ή αυξανόµενες τελικές συγκεντρώσεις 10-12 έως 10-6 Μ συνθετικής 

κυκλικής SOM-14 (Bachem, Germany) και εναιώρηµα µεµβρανών (35 µg) έτσι ώστε ο τελικός 

όγκος του υγρού επώασης να είναι 0.25 ml. Η µη ειδική δέσµευση (NSB, non specific 

binding) της [125I]-Tyr11- Σωµατοστατίνη-14 προσδιορίστηκε παρουσία συνθετικής 

κυκλικής SOM-14 (1 µΜ). 

Το µείγµα επωάστηκε σε υδατόλουτρο (Hotpack-Shaker 604500, Hotpack Corporation, 

U.S.A.) για 90 min µε ήπια ανάδευση (40 αναδεύσεις/λεπτό) σε θερµοκρασία 25 oC. Ο 

διαχωρισµός της δεσµευµένης µε τον υποδοχέα από την ελεύθερη ραδιοσηµασµένη SOM έγινε 

µε διήθηση σε φίλτρα ινών ύαλου, (Glass Microfibre Filters GF/C, Ø 2.5 cm, Whatman 

International Ltd., England) σε συσκευή πολλαπλής διήθησης δειγµάτων (Millipore 1225 

Sampling Manifold, Millipore Corporation, U.S.A.) σε κενό αέρος που δηµιουργήθηκε µε 

χρήση αντλίας κενού (Model 5KH36KN419HT, General Electric Motors & Industrial 

Systems, U.S.A.). Τα φίλτρα είχαν προηγουµένως εµποτιστεί για µια ώρα σε 0.1% w/v 

πολυαιθυλενιµίνη (PEI, Merck, U.S.A.) και 30 min σε 1% w/v αλβουµίνη ορού βοός (B.S.A., 

Sigma) στους 4οC. Μετά το διαχωρισµό τα φίλτρα εκπλύθηκαν τρεις φορές µε 5 ml, 50mM 

Tris-HCl, pH 7.4 στους 4οC και µετρήθηκαν σε µετρητή γ-ακτινοβολίας (LKB-Wallac 

MiniGamma 1275, Wallac Oy, Finland, απόδοσης 75%). 

Η ανάλυση των αποτελεσµάτων των πειραµάτων αυτών έγινε µε τη χρήση προγράµµατος 

λογισµικού-software (GraphPad Prism v. 2.01, GraphPad Software Inc., U.S.A.) και 

προσδιορίστηκαν για κάθε πειραµατική οµάδα, η φαρµακοδυναµική σταθερά διάστασης (Kd, 

Dissociation Constant, η οποία εκφράζει τη χηµική συγγένεια του φαρµάκου πρός τον 

υποδοχέα του) και η φαρµακοδυναµική σταθερά µέγιστης δέσµευσης (Bmax, maximum binding 

sites, η οποία εκφράζει το µέγιστο αριθµό θέσεων ειδικής δέσµευσης του φαρµάκου στον 

ιστό). 
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5. Στατιστική Ανάλυση των Αποτελεσµάτων 

 

Τα πειραµατικά δεδοµένα (συγκεντρώσεις νευροδιαβιβαστών) αξιολογήθηκαν στατιστικά µε 

ανάλυση διασποράς (µε έναν ή δύο παράγοντες) µε επαναλαµβανόµενες µετρήσεις στη 

διάρκεια του χρόνου (One- ή Two-way Analysis of Variance- ANOVA- with repeated 

measures over time). Στις αναφορές των αποτελεσµάτων και στις γραφικές παραστάσεις που 

ακολουθούν αναφέρεται και απεικονίζεται η µέση τιµή και το µέσο τυπικό σφάλµα των 

µετρήσεων. Στις γραφικές παραστάσεις για την απεικόνιση της πιθανότητας της στατιστικής 

µεταβολής η αντιστοιχία που ισχύει είναι * p<0.05, ** p<0.01 και *** p<0.001 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

 

1. Μελέτες in vitro Σχετικής Ανάκτησης Καθετήρα Εγκεφαλικής Μικροδιαπίδυσης 

 

1.1. Μελέτες in vitro Ανάκτησης SOM-14 

 

Όπως αναφέρεται στη µεθοδολογία για τα πειράµατα της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης 

χρησιµοποιήθηκαν καθετήρες που έφεραν µεµβράνη πολυακριλονιτριλίου. Προκειµένου να 

προσδιοριστεί η σχετική ανάκτηση των καθετήρων χρησιµοποιήθηκε πρότυπο διάλυµα SOM-

14, συγκέντρωσης 100 fmoles/60 µl. Με παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ίση µε 1.0 µl/min η 

σχετική ανάκτηση για τη SOM-14 στους 37 oC ήταν 9.53 ± 1.9 % (n=5). Αντίστοιχα 

αποτελέσµατα παρουσιάζονται και από προηγούµενη µελέτη (Radke, 1994). 

 

 

1.2. Μελέτες in vitro Ανάκτησης DA και µεταβολιτών 

 

Αντίστοιχα, για να προσδιοριστεί η σχετική ανάκτηση του καθετήρα στη DA και τους 

µεταβολίτες της DOPAC και HVA χρησιµοποιήθηκαν πρότυπα διαλύµατα DA, DOPAC, HVA 

συγκέντρωσης 100 pg/µl. Με παροχή τεχνητού ΕΝΥ ίση µε 1.0 µl/min η σχετική ανάκτηση για 

τη DA στους 37 oC ήταν 9.09 ± 0.6 % (n=5), για το DOPAC 8.95 ± 0.6 % (n=5) και για το HVA 

9.05 ± 0.8 % (n=5). Αντίστοιχα αποτελέσµατα (8.94 ± 0.38 %, 8.57 ± 0.65 % και 8.96 ± 0.3 %, 

n=4) παρουσιάζονται και από προηγούµενη µελέτη (Αναγνωστάκης, 1992). 
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2. Νευρωνική έκλυση SOM και DA στον επικλινή πυρήνα (NAc) και το ραβδωτό 

σώµα (Str) 

 

2.1. Νευρωνική έκλυση SOM στον επικλινή πυρήνα (NAc) 

 

Για τη µελέτη της νευρωνικής έκλυσης της SOM στον επικλινή πυρήνα χρησιµοποιήθηκε η 

µέθοδος της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 

µελετών αυτών η βασική-έκλυση SOM ήταν 20.01 ± 0.52 fmoles/60 µl (n=20). Η έκλυση της 

SOM ήταν καλιοεξαρτώµενη άρα νευρωνικής φύσεως αφού η επίδραση της αύξησης της 

συγκέντρωσης ιόντων καλίου στο τεχνητό ΕΝΥ (100 mΜ KCl) προκάλεσε στατιστικά 

σηµαντική αύξηση της βασικής έκλυσης της SOM (207.00 ± 4.95 %,n=18) (Σχήµα 4). 
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Σχήµα 4: Νευρωνική (βασική και καλιοεξαρτώµενη) έκλυση SOM-14 στον επικλινή πυρήνα 

µε παροχή τεχνητού ΕΝΥ 1 µl/min. Βασική έκλυση = 20.01 ± 0.52 fmoles/60 µl 

(n=20) και καλιοεξαρτώµενη έκλυση = 41.42 ± 0.99 fmoles/60 µl (n=18). *** 

p<0.001 σε σχέση µε τη βασική έκλυση. 
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2.2. Νευρωνική έκλυση της DA και των µεταβολιτών της στον επικλινή πυρήνα (NAc) 

 

Η µελέτη της νευρωνικής έκλυσης της DA και των µεταβολιτών της στον επικλινή πυρήνα 

έγινε µε τη µέθοδο της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα 

των µελετών η βασική έκλυση της DA και των µεταβολιτών της ήταν: 

 

DA  0.145 ± 0.004 pmoles/25 µl, (n=11), 

DOPAC 26.26 ± 4.3 pmoles/25 µl, (n=11), 

HVA  7.12 ± 0.31 pmoles/25 µl, (n=11). 

 

 

Η επίδραση της αύξησης της συγκέντρωσης ιόντων καλίου στο τεχνητό ΕΝΥ (100 mΜ KCl) 

προκάλεσε στατιστικά σηµαντική αύξηση της έκλυσης της DA στο 598.62 ± 98.62 % (n=10) 

της βασικής έκλυσης (Σχήµα 5). 
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Σχήµα 5: Νευρωνική (βασική και καλιοεξαρτώµενη) έκλυση DA στον επικλινή πυρήνα µε 

παροχή τεχνητού ΕΝΥ 1 µl/min. Βασική έκκριση-έκλυση = 0.145 ± 0.004 

pmoles/25 µl, (n=11) και καλιοεξαρτώµενη έκλυση = 0.868 ± 0.143 pmoles/25 µl, 

(n=10). *** p<0.001 σε σχέση µε τη βασική έκλυση. 
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2.3. Νευρωνική έκλυση της DA και των µεταβολιτών της στο ραβδωτό σώµα (Str) 

 

Η µελέτη της νευρωνικής έκλυσης της DA και των µεταβολιτών της στο ραβδωτό σώµα έγινε 

µε τη µέθοδο της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα των 

µελετών η βασική έκλυση της DA και των µεταβολιτών της ήταν: 

 

DA  0.08 ± 0.01 pmoles/25 µl, (n=9), 

DOPAC 14.96 ± 1.1 pmoles/25 µl, (n=9), 

HVA  11 ± 0.98 pmoles/25 µl, (n=9). 

 

 

3. Επίδραση της SOM στην έκλυση DA 

 

3.1. Επίδραση της SOM στην έκλυση DA στον επικλινή πυρήνα 

 

Η επίδραση της ενδοεγκεφαλικής χορήγησης-έγχυσης διαµέσου του καθετήρα SOM-14 (10-4 

Μ) στον επικλινή πυρήνα προκάλεσε αύξηση της βασικής έκλυσης της DA στο 567.901 ± 

18.017 %, n=12 µε ταυτόχρονη µείωση των µεταβολιτών της DOPAC στο 82.633 ± 0.589 %, 

n=12 και HVA στο 83.791 ± 1.646 %, n=12 της βασικής έκλυσης τους αντίστοιχα (Σχήµα 6). 

Από την στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι η µεταβολή στην έκλυση 

της DA και των µεταβολιτών της ήταν στατιστικά σηµαντική {DA [F(1,12)=105.11, p<0.001], 

DOPAC [F(1,12)=66.77, p<0.001] και HVA [F(1,12)=15.11, p<0.01]}. Η συγκέντρωση της DA και 

του HVA επανήλθε στο επίπεδο της βασικής έκλυσης άµεσα ενώ η συγκέντρωση του DOPAC 

επανήλθε στο επίπεδο της βασικής έκλυσης µετά από διάστηµα 60 λεπτών (Σχήµα 6). 

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της χορήγησης της SOM-14 (και της ταυτόχρονης αύξησης της 

έκλυσης DA στον επικλινή πυρήνα) παρατηρήθηκε αύξηση της κινητικότητας των 

πειραµατοζώων παρατήρηση που είναι σύµφωνη µε εργασία άλλων ερευνητών (Raynor και 

συν., 1993). 
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Σχήµα 6: Επίδραση της ενδοεγκεφαλικής χορήγησης SOM-14 (10-4 Μ) στη βασική έκλυση 

DA και των µεταβολιτών της στον επικλινή πυρήνα. Bασική έκλυση DA: 0.145 ± 

0.004 pmoles/25 µl, DOPAC: 26.26 ± 4.3 pmoles/25 µl, HVA: 7.12 ± 0.31 

pmoles/25 µl. ** p<0.01 και  *** p<0.001 σε σχέση µε τη βασική έκλυση. 
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3.2. Επίδραση της SOM στην έκλυση DA στο ραβδωτό σώµα 

 

Η επίδραση της ενδοεγκεφαλικής χορήγησης-έγχυσης διαµέσου του καθετήρα SOM-14 (10-4 

Μ) στο ραβδωτό σώµα προκάλεσε αύξηση της βασικής έκλυσης της DA στο 545.769 ± 4.669 

% (n=9) µε ταυτόχρονη µείωση των µεταβολιτών της DOPAC στο 77.263 ± 0.45 %, (n=9) και 

HVA στο 79.78 ± 0.513 %, (n=9) της βασικής έκλυσης τους αντίστοιχα. Από τη στατιστική 

επεξεργασία των αποτελεσµάτων προέκυψε ότι η µεταβολή στην έκλυση της DA και των 

µεταβολιτών της ήταν στατιστικά σηµαντική {DA [F(1,9)=1864.68, p<0.001], DOPAC 

[F(1,9)=521.99, p<0.001] και HVA [F(1,9)=317.50, p<0.001]}. Η συγκέντρωση της DA και των 

µεταβολιτών της επανήλθε στο επίπεδο της βασικής έκλυσης άµεσα (Σχήµα 7). Σε 

προηγούµενη µελέτη της επίδρασης της SOM-14, στην ίδια συγκέντρωση και µε την ίδια 

µεθοδολογία, στην έκλυση της DA στο ραβδωτό σώµα (Thermos και συν., 1996) είχε βρεθεί 

αύξηση της DA σε ~200% της βασικής έκλυσης χωρίς όµως ταυτόχρονη µεταβολή στην 

έκλυση των µεταβολιτών της. 
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Σχήµα 7: Επίδραση της ενδοεγκεφαλικής χορήγησης SOM-14 (10-4 Μ) στη βασική έκλυση 

DA και των µεταβολιτών της στο ραβδωτό σώµα. Bασική έκλυση DA: 0.08 ± 0.01 

pmoles/25 µl, DOPAC: 14.96 ± 1.1 pmoles/25 µl, HVA: 11 ± 0.98 pmoles/25 µl. ** 

p<0.01 και  *** p<0.001 σε σχέση µε τη βασική έκλυση. 
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4. Επίδραση της χορήγησης δεσιπραµίνης στο SOMεργικό και DAεργικό σύστηµα 

 

Το αντικαταθλιπτικό φάρµακο υδροχλωρική δεσιπραµίνη ανήκει στην οµάδα των τρικυκλικών 

αντικαταθλιπτικών και η δράση του επιτυγχάνεται µέσω της αναστολής της επαναπρόσληψης 

της νοραδρεναλίνης (κυρίως) από τον προσυναπτικό νευρώνα. Η επίδραση της χορήγησης της 

δεσιπραµίνης στο SOMεργικό και DΑεργικό σύστηµα του επικλινούς πυρήνα του επίµυος 

µελετήθηκε µετά από συστηµατική χρόνια (21 ηµέρες, 5 mg/2ml/kg, i.p., δις ηµερησίως) και 

οξεία (20 ηµέρες φυσιολογικός ορός και µία ηµέρα DMI, 5 mg/2ml/kg, i.p., δις ηµερησίως) 

χορήγηση του φαρµάκου. Επιπλέον, κατά το χρονικό διάστηµα της χορήγησης της 

δεσιπραµίνης παρατηρήθηκε µικρότερος ρυθµός µεταβολής του σωµατικού βάρους της οµάδας 

της χρόνιας χορήγησης του φαρµάκου σε σχέση µε τις δύο άλλες οµάδες χωρίς όµως η 

διαφορά  αυτή να είναι στατιστικά σηµαντική. 

 

 

4.1. Επίδραση της χορήγησης δεσιπραµίνης στη έκλυση της SOM στον επικλινή πυρήνα 

 

Η χρόνια συστηµατική χορήγηση (21 ηµέρες) DMI (5 mg/2ml/kg, i.p., δις ηµερησίως) 

προκάλεσε αύξηση της βασικής έκλυσης SOM στον επικλινή πυρήνα (140.231 ± 7.024 %, n=8) 

όπως διαπιστώθηκε µετά από µέτρηση των επιπέδων της SOM σε δείγµατα που συλλέχθηκαν 

µε τη µέθοδο της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης (Σχήµα 8). Η βασική έκλυση της SOM 

υπολογίστηκε (µε ανοσοενζυµατική ανάλυση-ELISA) σε 17,371 ± 3.658 fmoles SOM /50 µl 

δείγµατος, n=8. 
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Σχήµα 8: Επίδραση της χρόνιας συστηµατικής χορήγησης DMI στη βασική έκλυση SOM στον 

επικλινή πυρήνα (βασική έκλυση SOM= 17,371 ± 3.658 fmoles SOM /50 µl 

δείγµατος, n=8). ** p<0.01  σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, (n=8). 

 

 

4.2. Επίδραση της χορήγησης δεσιπραµίνης στη έκλυση της DA 

 

4.2.1. Επίδραση της χορήγησης δεσιπραµίνης στη έκλυση της DA στον επικλινή πυρήνα 

 

Η χρόνια (21 ηµέρες) συστηµατική χορήγηση DMI (5 mg/2ml/kg, i.p., δις ηµερησίως) και η 

οξεία συστηµατική χορήγηση DMI (20 ηµέρες φυσιολογικός ορός και µία ηµέρα DMI) δεν 

προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µεταβολή στη βασική έκλυση DA (100 ± 0.403 %, n=13 και 

100 ± 1.815 %, n=9, αντίστοιχα) και των µεταβολιτών της DOPAC (99.99 ± 1.693 %, n=13 και 

100 ± 1.028 %, n=9, αντίστοιχα) και HVA (100 ± 0.727 %, n=13 και 100 ± 0.359 %, n=9, 

αντίστοιχα) στον επικλινή πυρήνα σύµφωνα και µε µελέτες που έχουν γίνει από άλλους 

ερευνητές (Nomikos και συν., 1991). 
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4.2.2. Επίδραση της χορήγησης δεσιπραµίνης στη έκλυση της DA στο ραβδωτό σώµα 

 

Η χρόνια (21 ηµέρες) συστηµατική χορήγηση DMI (5 mg/2ml/kg, i.p., δις ηµερησίως) και η 

οξεία συστηµατική χορήγηση DMI (20 ηµέρες φυσιολογικός ορός και µία ηµέρα DMI) δεν 

προκάλεσε στατιστικά σηµαντική µεταβολή στη βασική έκλυση DA (100 ± 0.114 %, n=8 και 100 

± 0.082 %, n=8, αντίστοιχα) και των µεταβολιτών της DOPAC (100 ± 0.116 %, n=8 και 99.99 ± 

0.257 %, n=8, αντίστοιχα) και HVA (100.1 ± 0.242 %, n=8 και 100 ± 0.134 %, n=8, αντίστοιχα) 

στο ραβδωτό σώµα. 

 

 

5. Επίδραση της χορήγησης δεσιπραµίνης στην επαγόµενη από τη SOM έκλυση DA 

 

Έχοντας ως δεδοµένα την επίδραση της SOM-14 στην έκλυση της DA στον επικλινή πυρήνα 

και στο ραβδωτό σώµα αλλά και την επίδραση της χρόνιας χορήγησης της δεσιπραµίνης στο 

DΑεργικό σύστηµα των πυρήνων αυτών µελετήθηκε η επίδραση της χορήγησης (οξείας και 

χρόνιας) της δεσιπραµίνης στην επαγόµενη από τη SOM-14 έκλυση της DA στον επικλινή 

πυρήνα και στο ραβδωτό σώµα. 

 

 

5.1. Επίδραση της χορήγησης δεσιπραµίνης στην επαγόµενη από τη SOM έκλυση DA 

στον επικλινή πυρήνα 

 

Η συγκέντρωση της DA και των µεταβολιτών της DOPAC και HVA µετά από ενδοεγκεφαλική 

χορήγηση-έγχυση SOM-14 (10-4 Μ) στον επικλινή πυρήνα των πειραµατοζώων τα οποία 

είχαν λάβει οξεία ή χρόνια αγωγή µε δεσιπραµίνη παρουσιάζεται στο Σχήµα 9. 

Η χορήγηση της SOM-14 προκάλεσε αύξηση της βασικής έκλυσης της DA στο 3542.35 ± 

239.05 %, n=13 µετά από χρόνια χορήγηση DMI έναντι 581.906 ± 21.688 %, n=9 µετά από 

οξεία χορήγηση DMI (Σχήµα 9Α). Στην πειραµατική οµάδα της χρόνιας χορήγησης DMI η 

αύξηση της έκλυσης της DA διήρκεσε για 45 λεπτά. Η στατιστική επεξεργασία των 
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αποτελεσµάτων έδειξε στατιστικά σηµαντική επίδραση των εξής παραγόντων στην έκλυση της 

DA: Θεραπεία [F(2,31)=134.79, p<0.001], Χρόνος [F(11,31)=276.61, p<0.001] και αλληλεπίδραση 

Θεραπείας- Χρόνου [F(22,341)=111.51, p<0.001]. Με την περαιτέρω δοκιµασία πολλαπλών 

συγκρίσεων (post hoc) κατά Scheffe, µεταξύ των πειραµατικών οµάδων, προέκυψε 

στατιστικά σηµαντική µεταβολή µόνο για την πειραµατική οµάδα της χρόνιας χορήγησης DMI 

(Scheffe F-test =95.17, σε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης) ενώ η πειραµατική οµάδα της 

οξείας χορήγησης DMI δεν διέφερε στατιστικά από την οµάδα ελέγχου σε καµία χρονική 

στιγµή του πειράµατος. 

 

Η χορήγηση της SOM-14 προκάλεσε ταυτόχρονη µείωση της έκλυσης του DOPAC στο 57.392 

± 2.902 %, n=13 της βασικής έκλυσης του στην πειραµατική οµάδα της χρόνιας χορήγησης 

DMI και στο 82.487 ± 0.679 %, n=9 της βασικής έκλυσης του στην πειραµατική οµάδα της 

οξείας χορήγησης DMI (Σχήµα 9Β). Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων έδειξε 

στατιστικά σηµαντική επίδραση των εξής παραγόντων στην έκλυση του DOPAC: Θεραπεία 

[F(2,31)=8.15, p<0.01], Χρόνος [F(11,31)=89.31, p<0.001] και αλληλεπίδραση Θεραπείας- Χρόνου 

[F(22,341)=17.51, p<0.001]. Με την περαιτέρω δοκιµασία πολλαπλών συγκρίσεων (post hoc) 

κατά Scheffe, µεταξύ των πειραµατικών οµάδων, φάνηκε στατιστικά σηµαντική µεταβολή 

µόνο για την πειραµατική οµάδα της χρόνιας χορήγησης DMI (Scheffe F-test =44.24, σε 

95% διάστηµα εµπιστοσύνης) ενώ η πειραµατική οµάδα της οξείας χορήγησης DMI δεν 

διέφερε στατιστικά από την οµάδα ελέγχου σε καµία χρονική στιγµή του πειράµατος. 

 

Παροµοίως η χορήγηση της SOM-14 προκάλεσε ταυτόχρονη µείωση της έκλυσης του HVA 

στο 55.583 ± 3.179 %, n=13 της βασικής έκλυσης του στην πειραµατική οµάδα της χρόνιας 

χορήγησης DMI και στο 84.878 ± 1.853 %, n=9 της βασικής έκλυσης του στην πειραµατική 

οµάδα της οξείας χορήγησης DMI (Σχήµα 9Γ). Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δεν έδειξε στατιστικά σηµαντική επίδραση της Θεραπείας [F(2,31)=1.35, 

p=0.27] στην έκλυση του HVA αλλά µόνο του Χρόνου [F(11,31)=66.50, p<0.001] και της 

αλληλεπίδρασης Θεραπείας- Χρόνου [F(22,341)=8.64, p<0.001]. Με την περαιτέρω δοκιµασία 

πολλαπλών συγκρίσεων (post hoc) κατά Scheffe, µεταξύ των πειραµατικών οµάδων, 

προέκυψε στατιστικά σηµαντική µεταβολή µόνο για την πειραµατική οµάδα της χρόνιας 
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χορήγησης DMI στο χρόνο της χορήγησης του παλµού SOM (Scheffe F-test =35.28, σε 

95% διάστηµα εµπιστοσύνης) ενώ η πειραµατική οµάδα της οξείας χορήγησης DMI δεν 

διέφερε στατιστικά από την οµάδα ελέγχου σε καµία χρονική στιγµή του πειράµατος. 
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Σχήµα 9: Επίδραση της οξείας και χρόνιας χορήγησης DMI στην επαγόµενη από την SOM 

έκλυση της DA και των µεταβολιτών της στον επικλινή πυρήνα. ** p<0.01 και  *** 

p<0.001 σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. 
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5.2. Επίδραση της χορήγησης δεσιπραµίνης στην επαγόµενη από τη SOM έκλυση DA 

στο ραβδωτό σώµα 

 

Η συγκέντρωση της DA και των µεταβολιτών της DOPAC και HVA µετά από ενδοεγκεφαλική 

χορήγηση-έγχυση SOM-14 (10-4 Μ) στο ραβδωτό σώµα των πειραµατοζώων τα οποία είχαν 

λάβει οξεία ή χρόνια αγωγή µε δεσιπραµίνη παρουσιάζεται στο Σχήµα 10. 

Η επίδραση της SOM-14 προκάλεσε αύξηση της βασικής έκλυσης της DA στο 564.296 ± 

7.615 %, n=8 της βασικής έκλυσης µετά από χρόνια χορήγηση DMI έναντι 546.576 ± 4.407 

%, n=8 µετά από οξεία χορήγηση DMI (Σχήµα 10Α). Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δεν έδειξε καµία στατιστικά σηµαντική επίδραση της Θεραπείας [F(2,22)=2.82, 

p=0.08] και της αλληλεπίδρασης Θεραπείας- Χρόνου [F(22,242)=1.58, p=0.05] αλλά µόνο του 

Χρόνου [F(11,22)=8868.59, p<0.001] στην έκλυση της DA. ∆εν προέκυψε καµία στατιστικά 

σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών πειραµατικών οµάδων µε την περαιτέρω δοκιµασία 

πολλαπλών συγκρίσεων (post hoc) κατά Scheffe. 

Η χορήγηση της SOM-14 προκάλεσε ταυτόχρονη µείωση της έκλυσης του DOPAC στο 76.267 

± 1.021 %, n=8 της βασικής έκλυσης του στην πειραµατική οµάδα της χρόνιας χορήγησης DMI 

και στο 77.558 ± 0.43 %, n=8 της βασικής έκλυσης του στην πειραµατική οµάδα της οξείας 

χορήγησης DMI (Σχήµα 10Β). Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσµάτων δεν έδειξε 

καµία στατιστικά σηµαντική επίδραση της Θεραπείας [F(2,22)=0.04, p=0.96] και της 

αλληλεπίδρασης Θεραπείας- Χρόνου [F(22,242)=0.88, p=0.63] αλλά µόνο του Χρόνου 

[F(11,22)=896.60, p<0.001] στην έκλυση του DOPAC. Με την περαιτέρω δοκιµασία πολλαπλών 

συγκρίσεων (post hoc) κατά Scheffe, µεταξύ των πειραµατικών οµάδων, δεν προέκυψε καµία 

στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών πειραµατικών οµάδων. 

 

Σε ότι αφορά το HVA η χορήγηση της SOM-14 προκάλεσε ταυτόχρονη µείωση της έκλυσης 

του στο 76.585 ± 1.083 %, n=8 της βασικής έκλυσης του στην πειραµατική οµάδα της χρόνιας 

χορήγησης DMI και στο 77.474 ± 0.493 %, n=8 της βασικής έκλυσης του στην πειραµατική 

οµάδα της οξείας χορήγησης DMI (Σχήµα 10Γ). Η στατιστική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων δεν έδειξε καµία στατιστικά σηµαντική επίδραση της Θεραπείας [F(2,22)=0.54, 

p=0.59] και της αλληλεπίδρασης Θεραπείας- Χρόνου [F(22,242)=1.51, p=0.07] αλλά µόνο του 
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Χρόνου [F(11,22)=295.30, p<0.001] στην έκλυση του HVA. Με την περαιτέρω δοκιµασία 

πολλαπλών συγκρίσεων (post hoc) κατά Scheffe, µεταξύ των πειραµατικών οµάδων, 

προέκυψε στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ της πειραµατικής οµάδας χρόνιας χορήγησης 

DMI και της οµάδας ελέγχου µόνο κατά το χρόνο της χορήγησης του παλµού SOM (Scheffe 

F-test = 4.84, σε 95% διάστηµα εµπιστοσύνης) ενώ η πειραµατική οµάδα της οξείας 

χορήγησης DMI δεν διέφερε στατιστικά από την οµάδα ελέγχου σε καµία χρονική στιγµή του 

πειράµατος. 
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Σχήµα 10: Επίδραση της οξείας και χρόνιας χορήγησης DMI στην επαγόµενη από την SOM 

έκλυση της DA και των µεταβολιτών της στο ραβδωτό σώµα. # p<0.05 σε σχέση 

µε την οµάδα ελέγχου. 
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6. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στο SOMεργικό σύστηµα 

 

Το αντικαταθλιπτικό φάρµακο υδροβρωµική σιταλοπράµη ανήκει στην οµάδα των εκλεκτικών 

αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης. Για τη µελέτη της πιθανής δράσης της 

σιταλοπράµης στο SOMεργικό σύστηµα  χορηγήθηκε συστηµατικά σιταλοπράµη είτε χρόνια 

(21 ηµέρες, σε δοσολογία 20 mg/2ml/kg σωµατικού βάρους, i.p., άπαξ ηµερησίως) είτε οξέως 

(20 ηµέρες φυσιολογικός ορός και µία ηµέρα σιταλοπράµη στην προηγούµενη δοσολογία) και 

µελετήθηκε η επίδραση της χορήγησης στη βασική έκλυση της SOM στον επικλινή πυρήνα και 

στα επίπεδα της SOM στον οµογενοποιηµένο ιστό και στα φαρµακοδυναµικά χαρακτηριστικά 

των υποδοχέων της στον επικλινή πυρήνα, το ραβδωτό σώµα, το µέσο προµετωπιαίο φλοιό 

και τον ιππόκαµπο του επίµυος. 

 

 

6.1. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στο SOMεργικό σύστηµα στον επικλινή 

πυρήνα 

 

6.1.1. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στη έκλυση της SOM 

 

Η χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης (21 ηµέρες, 20 mg/2ml/kg, i.p., άπαξ 

ηµερησίως) προκάλεσε αύξηση της βασικής έκλυσης SOM στον επικλινή πυρήνα του επίµυος 

(183.386 ± 39.036 %, n=8) όπως διαπιστώθηκε µετά από µέτρηση των επιπέδων της SOM σε 

δείγµατα που συλλέχθηκαν µε τη µέθοδο της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης (Σχήµα 

11). Η βασική έκλυση της SOM υπολογίστηκε σε 17,371 ± 3.658 fmoles SOM /50 µl 

δείγµατος, n=8. 

 

Στο Σχήµα 12 παρουσιάζεται το συγκριτικό αποτέλεσµα της επίδρασης της χρόνιας 

χορήγησης αντικαταθλιπτικών (δεσιπραµίνη και σιταλοπράµη στις δοσολογίες που έχουν 

προαναφερθεί) στην βασική έκλυση της SOM στον επικλινή πυρήνα του επίµυος όπως 
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διαπιστώθηκε µετά από µέτρηση της συγκέντρωσης της SOM σε δείγµατα που συλλέχθηκαν 

µε τη µέθοδο της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης. 
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Σχήµα 11: Επίδραση της χρόνιας συστηµατικής χορήγησης σιταλοπράµης στη βασική έκλυση 

SOM στον επικλινή πυρήνα (βασική έκλυση SOM= 17,371 ± 3.658 fmoles SOM 

/50 µl δείγµατος, n=8). *** p<0.001 σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, (n=8). 
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Σχήµα 12: Επίδραση της χρόνιας συστηµατικής χορήγησης αντικαταθλιπτικών (δεσιπραµίνης 

και σιταλοπράµης) στη βασική έκλυση SOM στον επικλινή πυρήνα (βασική 

έκλυση SOM= 17,371 ± 3.658 fmoles SOM /50 µl δείγµατος, n=8). ** p<0.01, 

*** p<0.001, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, ## p<0.01 σε σχέση µε την οµάδα 

χρόνιας χορήγησης δεσιπραµίνης (n=8). 

 
 

6.1.2. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στα επίπεδα της SOM 

 

Στον οµογενοποιηµένο ιστό επικλινούς πυρήνα τα επίπεδα SOM αυξήθηκαν στατιστικά 

σηµαντικά µετά από χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης στο 156.18 ± 14.90 % και 

µετά οξεία χορήγηση στο 180.66 ± 18.66 %, n=14, (Σχήµα 13). 
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Σχήµα 13: Επίδραση της χρόνιας και οξείας συστηµατικής χορήγησης σιταλοπράµης στα 

επίπεδα SOM στον οµογενοποιηµένο ιστό από τον επικλινή πυρήνα. Βασικά 

επίπεδα SOM= 1.46 ± 0.19 pgr/µg πρωτεΐνης, ** p<0.01, *** p<0.001 σε σχέση 

µε την οµάδα ελέγχου, (n=14). 

 

 

6.1.3. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στους υποδοχείς της SOM 

 

Η οξεία και η χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης δεν προκάλεσε στατιστικά 

σηµαντικές µεταβολές στις φαρµακοδυναµικές παραµέτρους των υποδοχέων της 

σωµατοστατίνης στον επικλινή πυρήνα (Σχήµα 14). 

Οι σταθερές Bmax και Kd ήταν: για την οµάδα ελέγχου 63.2 ± 18.4 fmoles/mg πρωτεΐνης και 

0.57 ± 0.18 nM (n=10), για την οµάδα οξείας χορήγησης 64.1 ± 39.9 fmoles/mg πρωτεΐνης και 

0.72 ± 0.38 nM (n=10) και για την οµάδα χρόνιας χορήγησης 57.1 ± 25.1 fmoles/mg 

πρωτεΐνης και 0.67 ± 0.28 nM (n=10), αντίστοιχα. 
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Σχήµα 14: Αναστολή της ειδικής δέσµευσης της [125I]-Tyr11-Somatostatin-14 σε 

µεµβρανικά παρασκευάσµατα του επικλινούς πυρήνα από τη σωµατοστατίνη 

µετά από οξεία και χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης. Σύγκριση µε 

την οµάδα ελέγχου. Η µη ειδική δέσµευση προσδιορίστηκε παρουσία SOM-14 (1 

µM). [125I]-Tyr11-Somatostatin: 120 pM, µεµβρανικά παρασκευάσµατα από 

τον επικλινή πυρήνα: 35 µg/δείγµα, n=10. 
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6.2. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στο SOMεργικό σύστηµα στο ραβδωτό 

σώµα 

 

6.2.1. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στα επίπεδα της SOM 

 

Η χρόνια και η οξεία συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης προκάλεσαν στατιστικά σηµαντική 

αύξηση στα επίπεδα SOM στον οµογενοποιηµένο ιστό από το ραβδωτό σώµα στο 150.95 ± 

22.13 % και 161.30 ± 19.74 %, αντίστοιχα, n=14, (Σχήµα 15). 
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Σχήµα 15: Επίδραση της χρόνιας και οξείας συστηµατικής χορήγησης σιταλοπράµης στα 

επίπεδα SOM στον οµογενοποιηµένο ιστό από το ραβδωτό σώµα Βασικά 

επίπεδα SOM= 0.63 ± 0.05 pgr/µg πρωτεΐνης, * p<0.05, σε σχέση µε την 

οµάδα ελέγχου, (n=14). 

 

 

6.2.2. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στους υποδοχείς της SOM 

 

 



Αποτελέσµατα 64 
    
 

 
Η οξεία και η χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης δεν προκάλεσε στατιστικά 

σηµαντικές µεταβολές στις φαρµακοδυναµικές παραµέτρους των υποδοχέων της 

σωµατοστατίνης στο ραβδωτό σώµα (Σχήµα 16). 

Οι σταθερές Bmax και Kd ήταν: για την οµάδα ελέγχου 54.0 ± 30.0 fmoles/mg πρωτεΐνης και 

0.42 ± 0.22 nM (n=10), για την οµάδα οξείας χορήγησης 37.7 ± 28.3 fmoles/mg πρωτεΐνης 

και 0.31 ± 0.21 nM (n=10) και για την οµάδα χρόνιας χορήγησης 34.5 ± 21.1 fmoles/mg 

πρωτεΐνης και 0.33 ± 0.20 nM (n=10), αντίστοιχα. 
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Σχήµα 16: Αναστολή της ειδικής δέσµευσης της [125I]-Tyr11-Somatostatin-14 σε 

µεµβρανικά παρασκευάσµατα του ραβδωτού σώµατος από τη σωµατοστατίνη 

µετά από οξεία και χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης. Σύγκριση µε 

την οµάδα ελέγχου. Η µη ειδική δέσµευση προσδιορίστηκε παρουσία SOM-14 (1 

µM). [125I]-Tyr11-Somatostatin: 120 pM, µεµβρανικά παρασκευάσµατα του 

ραβδωτού σώµατος: 35 µg/δείγµα, n=10. 
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6.3. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στο SOMεργικό σύστηµα στον 

προµετωπιαίο φλοιό 

 

6.3.1. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στα επίπεδα της SOM 

 

Στον οµογενοποιηµένο ιστό από µέσο πρoµετωπιαίο εγκεφαλικό φλοιό τα επίπεδα SOM 

αυξήθηκαν στατιστικά σηµαντικά µετά από χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης στο 

194.35 ± 17.43 % και µετά οξεία χορήγηση στο 146.27 ± 10.82 %, n=14, (Σχήµα 17). 
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Σχήµα 17: Επίδραση της οξείας και χρόνιας συστηµατικής χορήγησης σιταλοπράµης στα 

επίπεδα SOM στον οµογενοποιηµένο ιστό από τον µέσο προµετωπιαίο φλοιό. 

Βασικά επίπεδα SOM= 0.83 ± 0.09 pgr/µg πρωτεΐνης, * p<0.05, *** p<0.001 

σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου, # p<0.05 σε σχέση µε την οµάδα οξείας 

χορήγησης, n=14. 

 

 

6.3.2. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στους υποδοχείς της SOM 
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Η οξεία και η χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης δεν προκάλεσε στατιστικά 

σηµαντικές µεταβολές στις φαρµακοδυναµικές παραµέτρους των υποδοχέων της 

σωµατοστατίνης στο µέσο προµετωπιαίο φλοιό (Σχήµα 18). 

Οι σταθερές Bmax και Kd ήταν: για την οµάδα ελέγχου 200.0 ± 38.0 fmoles/mg πρωτεΐνης 

και 0.40 ± 0.09 nM (n=6), για την οµάδα οξείας χορήγησης 202.57 ± 59.25 fmoles/mg 

πρωτεΐνης και 0.42 ± 0.13 nM (n=6) και για την οµάδα χρόνιας χορήγησης 155.90 ± 35.93 

fmoles/mg πρωτεΐνης και 0.40 ± 0.10 nM (n=6), αντίστοιχα. 
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Σχήµα 18: Αναστολή της ειδικής δέσµευσης της [125I]-Tyr11-Somatostatin-14 σε 

µεµβρανικά παρασκευάσµατα του µέσου προµετωπιαίου εγκεφαλικού φλοιού 

από τη σωµατοστατίνη µετά από οξεία και χρόνια συστηµατική χορήγηση 

σιταλοπράµης. Σύγκριση µε την οµάδα ελέγχου. Η µη ειδική δέσµευση 

προσδιορίστηκε παρουσία SOM-14 (1 µM). [125I]-Tyr11-Somatostatin: 120 

pM, µεµβρανικά παρασκευάσµατα του µέσου προµετωπιαίου εγκεφαλικού 

φλοιού: 35 µg/δείγµα, n=6. 
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 6.4. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στο SOMεργικό σύστηµα στον ιππόκαµπο 

 

6.4.1. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στα επίπεδα της SOM 

 

Η χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης προκάλεσε στατιστικά σηµαντική αύξηση στα 

επίπεδα SOM στον οµογενοποιηµένο ιστό από τον ιππόκαµπο στο 130.67 ± 10.64 % ενώ η 

οξεία χορήγηση σιταλοπράµης δεν προκάλεσε καµία µεταβολή (102.48 ± 11.17 %), n=14, 

(Σχήµα 19). 
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Σχήµα 19: Επίδραση της οξείας και χρόνιας συστηµατικής χορήγησης σιταλοπράµης στα 

επίπεδα SOM στον οµογενοποιηµένο ιστό από τον ιππόκαµπο. Βασικά επίπεδα 

SOM= 0.56 ± 0.05 pgr/µg πρωτεΐνης, * p<0.05 σε σχέση µε την οµάδα 

ελέγχου, # p<0.05 σε σχέση µε την οµάδα οξείας χορήγησης, n=14. 
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6.4.2. Επίδραση της χορήγησης σιταλοπράµης στους υποδοχείς της SOM 

 

Η οξεία και η χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης δεν προκάλεσε στατιστικά 

σηµαντικές µεταβολές στις φαρµακοδυναµικές παραµέτρους των υποδοχέων της 

σωµατοστατίνης στον ιππόκαµπο (Σχήµα 20). 

Οι σταθερές Bmax και Kd ήταν: για την οµάδα ελέγχου 197.43 ± 40.43 fmoles/mg πρωτεΐνης 

και 0.66 ± 0.14 nM (n=6), για την οµάδα οξείας χορήγησης 198.64 ± 61.67 fmoles/mg 

πρωτεΐνης και 0.97 ± 0.27 nM (n=6) και για την οµάδα χρόνιας χορήγησης 206.69 ± 55.75 

fmoles/mg πρωτεΐνης και 0.75 ± 0.20 nM (n=6), αντίστοιχα. 
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Σχήµα 20: Αναστολή της ειδικής δέσµευσης της [125I]-Tyr11-Somatostatin-14 σε 

µεµβρανικά παρασκευάσµατα του ιπποκάµπου από τη σωµατοστατίνη µετά από 

οξεία και χρόνια συστηµατική χορήγηση σιταλοπράµης. Σύγκριση µε την οµάδα 

ελέγχου. Η µη ειδική δέσµευση προσδιορίστηκε παρουσία SOM-14 (1 µM). 

[125I]-Tyr11-Somatostatin: 120 pM, µεµβρανικά παρασκευάσµατα του 

ιπποκάµπου: 35 µg/δείγµα, n=6. 
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Στον Πίνακα 3 και στον Πίνακα 4 που παρατίθενται στη συνέχεια παρουσιάζονται 

συγκεντρωτικά τα αποτελέσµατα των µελετών επίδρασης της οξείας και της χρόνιας 

χορήγησης σιταλοπράµης στα επίπεδα της σωµατοστατίνης και στις φαρµακοδυναµικές 

σταθερές διάστασης και µέγιστης δέσµευσης –Kd και Bmax- των υποδοχέων της 

σωµατοστατίνης για τις εγκεφαλικές δοµές που µελετήθηκαν. 

 

 

 

Πίνακας 3: Επίδραση οξείας και χρόνιας χορήγησης σιταλοπράµης στα επίπεδα 
σωµατοστατίνης στον οµογενοποιηµένο ιστό των εγκεφαλικών δοµών που 
µελετήθηκαν.  * p< 0.05, ** p< 0.01,  *** p< 0.001, σε σχέση µε την οµάδα 
ελέγχου, # p< 0.05 σε σχέση µε την οµάδα οξείας χορήγησης. 

 

 

n=14 
Σωµατοστατίνη 

(pgr/mgr πρωτεΐνης) 
Επικλινής πυρήνας   

Οµάδα Ελέγχου 1.46 ± 0.19 
Οµάδα Οξείας Χορήγησης      2.64 ± 0.27 *** 
Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης    2.28 ± 0.22 ** 

Ραβδωτό Σώµα   
Οµάδα Ελέγχου 0.63 ± 0.05  
Οµάδα Οξείας Χορήγησης   1.01 ± 0.12 * 
Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης   0.95 ± 0.14 * 
Μ. Προµετωπιαίος Φλοιός   
Οµάδα Ελέγχου 0.83 ± 0.09 
Οµάδα Οξείας Χορήγησης    1.22 ± 0.09 * 
Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης         1.62 ± 0.14 ***# 

Ιππόκαµπος   
Οµάδα Ελέγχου 0.56 ± 0.05 
Οµάδα Οξείας Χορήγησης 0.58 ± 0.06 
Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης      0.74 ± 0.06 *# 
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Πίνακας 4: Επίδραση οξείας και χρόνιας χορήγησης σιταλοπράµης στις φαρµακοδυναµικές 

σταθερές διάστασης και µέγιστης δέσµευσης –Kd και Bmax- των υποδοχέων της 

σωµατοστατίνης για τις εγκεφαλικές δοµές που µελετήθηκαν. 

 

  
  

Kd 
(nM) 

Bmax 
(fmoles/mg πρωτεΐνης) 

Επικλινής πυρήνας (n=10)   
Οµάδα Ελέγχου 0.57 + 0.18 63.2 + 18.4 
Οµάδα Οξείας Χορήγησης 0.72 + 0.38  64.1 + 39.9 
Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης 0.67 + 0.28 57.1 + 25.1 

Ραβδωτό Σώµα (n=10)   
Οµάδα Ελέγχου 0.42 + 0.22 54.0 + 30.0 
Οµάδα Οξείας Χορήγησης 0.31 + 0.21 37.7 + 28.3 
Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης 0.33 + 0.20 34.5 + 21.1 
Μ. Προµετωπιαίος Φλοιός (n=6)   
Οµάδα Ελέγχου 0.40 + 0.10 200 + 38 
Οµάδα Οξείας Χορήγησης 0.42 + 0.13 203 + 59 
Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης 0.39 + 0.10 156 + 35 

Ιππόκαµπος (n=6)   
Οµάδα Ελέγχου 0.66 + 0.14 197 + 40 
Οµάδα Οξείας Χορήγησης 0.97 + 0.27 199 + 62 
Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης 0.75 + 0.19 207 + 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Η SOM ανιχνεύεται σε ποικίλες συγκεντρώσεις στις διάφορες περιοχές του ΚΝΣ (Beal και 

συν., 1986), έχει φυσιολογικές δράσεις, βρίσκεται σε συναπτικά κυστίδια των νευρικών 

απολήξεων, έχει εξαρτώµενο από το ασβέστιο µηχανισµό απελευθέρωσης (Patel και συν. , 

1977, Lee και Iversen, 1981, Bonanno και συν., 1988, Kleuss, 1995), συνδέεται µε ειδικούς 

υποδοχείς (Srikant και Patel, 1981, Tran και συν., 1981, Thermos και συν., 1989, Bell και 

Reisine, 1993, Kaupmann και συν., 1993, Kong και συν., 1993), ενεργοποιεί ενδοκυττάριους 

εκτελεστικούς µηχανισµούς (Thermos και συν., 1989, Raynor και συν., 1991, Reisine και συν., 

1995) και µεταβολίζεται από ένζυµα που βρίσκονται στο ΚΝΣ (Lucius και Mentlein, 1991, 

Dahms και Mentlein, 1992). Οι ιδιότητες αυτές της SOM αποδίδουν σε αυτήν το ρόλο 

νευροδιαβιβαστή/ νευροτροποποιητή (Epelbaum, 1986, Reichlin, 1983, Rubinow και συν., 

1992, Epelbaum και συν., 1994). 

 

Η δυσλειτουργία του SOMεργικού συστήµατος στην κατάθλιψη έχει παρουσιαστεί σε µεγάλο 

αριθµό µελετών (Gerner και Yamada, 1982, Rubinow και συν., 1983, Rubinow, 1986, Black 

και συν., 1986, Bissete και συν., 1986, Sunderland και συν., 1987, Davis και συν. 1988, 

Molchan και συν., 1991, Rubinow και συν., 1992). 

 

Η συµµετοχή του επικλινούς πυρήνα στις συναισθηµατικές διαταραχές, όπως η κατάθλιψη, 

υποδεικνύεται από τις φυσιολογικές λειτουργίες στις οποίες συµµετέχει (Graybiel, 1995) και 

από το ότι αποτελεί πυρήνα του µεταιχµιακού συστήµατος του εγκεφάλου. Το µεταιχµιακό 

σύστηµα ενέχεται ως εγκεφαλικό υπόστρωµα της κατάθλιψης και παρουσιάζει 

ανατοµικές/λειτουργικές µεταβολές στην κατάθλιψη και µετά από χρόνια χορήγηση 

αντικαταθλιπτικών φαρµάκων (Spyraki και Fibiger, 1981, Plaznik και Kostowski, 1987, De 

Montis και συν., 1990, Mongeau και συν., 1997, Willner, 1997, Thomas και συν., 2000). 

 

Με στόχο τη διερεύνηση της λειτουργίας του SOMεργικού συστήµατος στον επικλινή πυρήνα 

του επίµυος και την επίδραση της χρόνιας χορήγησης αντικαταθλιπτικών φαρµάκων σε αυτήν 

η παρούσα µελέτη εστίασε στα εξής σηµεία: 
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1) στην in vivo µελέτη της έκλυσης της SOM στον επικλινή πυρήνα, 

2) στην επίδραση της χρόνιας χορήγησης αντικαταθλιπτικών 

α) στην in vivo έκλυση της SOM, 

β) στα επίπεδα της SOM σε µεµβρανικά ιστικά παρασκευάσµατα του επικλινούς 

πυρήνα και ταυτόχρονα 

γ) στα φαρµακολογικά χαρακτηριστικά δέσµευσης της ραδιοσηµασµένης SOM και 

3) στην επίδραση της SOM στο DΑεργικό σύστηµα του επικλινούς πυρήνα  πρίν και µετά 

από την επίδραση αντικαταθλιπτικής αγωγής. 

 

 

1. Μελέτες Σωµατοστατίνης 

 

1.1. In Vivo Έκλυση σωµατοστατίνης στον επικλινή πυρήνα 

 

Η µέθοδος της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης έχει χρησιµοποιηθεί αρκετές φορές στο 

παρελθόν για την ανίχνευση της SOM και τον υπολογισµό της έκλυσης της σε διάφορες 

περιοχές του εγκεφάλου του επίµυος (φλοιός, Lahtinen και συν., 1992, ιππόκαµπος, Vezzani 

και συν., 1993, Mathe και συν., 1993, 1995, ραβδωτό, Radke και συν., 1993b, Mathe και 

συν., 1993, 1995, Thermos και συν., 1996). 

Επιπλέον, η έκλυση της SOM στο ΚΝΣ του επίµυος έχει µελετηθεί και µε την, προγενέστερη 

της µικροδιαπίδυσης, µέθοδο της διάχυσης µέσω σωληνίσκων “ωθήσατε-σύρατε” (σωληνίσκοι 

έγχυσης-αναρρόφησης, push-pull perfusion) (Tatsuoka και συν., 1987, Takahashi και συν., 

1994). 

Η έκλυση της SOM στον επικλινή πυρήνα στην παρούσα µελέτη υπολογίστηκε σε 20.01 ± 0.52 

fmoles /60 µl η δε επίδραση αυξηµένης συγκέντρωσης ιόντων καλίου στο τεχνητό ΕΝΥ 

προκάλεσε την αύξηση της µετρούµενης συγκέντρωσης SOM στο 207 ± 4.95 % της βασικής 

συγκέντρωσης, γεγονός που επιβεβαιώνει την νευρωνική προέλευση της. Η σχετική ανάκτηση 

της χρησιµοποιούµενης µεµβράνης για την SOM υπολογίστηκε στις in vitro µελέτες σε 9.53 ± 

1.9 % µε παροχή του τεχνητού ΕΝΥ 1.0 µl/min σε θερµοκρασία 37 oC. 
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Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν εργασίες που να αναφέρονται στην έκλυση της SOM στον 

επικλινή πυρήνα µε τη µέθοδο της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης και έτσι δεν µπορεί να 

γίνει σύγκριση των αποτελεσµάτων αυτής της εργασίας µε άλλες. Ωστόσο, όπως 

προαναφέρθηκε, υπάρχουν εργασίες που χρησιµοποιώντας την µέθοδο της in vivo 

µικροδιαπίδυσης υπολογίζουν την έκλυση της SOM σε διάφορες άλλες περιοχές του 

εγκεφάλου (φλοιός 5.3 ± 0.6 fmoles/60 µl, Lahtinen και συν., 1992, ιππόκαµπος 0.9 ± 0.11 

έως 2.6 ± 0.2 fmoles/ml, Vezzani και συν., 1993, 4.4 ± 0.8 έως 5.2 ± 0.9 fmoles/ml, Mathe 

και συν., 1993, 3.5 ± 0.3 έως 5.5 ± 0.9 fmoles/ml, Mathe και συν., 1995, ραβδωτό, 5.25 ± 

0.77 έως 15 fmoles/25 µl, Radke και συν., 1993b, 4.6 ± 0.9 έως 5.4 ± 0.9 fmoles/ml, Mathe 

και συν., 1993, 4.4 ± 0.9 έως 6.8 ± 0.5 fmoles/ml, Mathe και συν. 1995, 11.56 ± 1.33 έως 

16.21 ± 1.75 fmoles/25 µl, Thermos και συν., 1996). 

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα σύγκρισης µεταξύ των τιµών της 

έκλυσης που προέρχονται από τα αποτελέσµατα αυτών των εργασιών και της παρούσας 

µελέτης. Συντρέχουν διάφοροι λόγοι πρός τούτο. Σε αυτές τις εργασίες παρατηρούνται 

σηµαντικές διαφορές τόσο στην µεθοδολογία της τεχνικής της in vivo εγκεφαλικής 

µικροδιαπίδυσης (τύπος µεµβράνης, σύσταση και παροχή τεχνητού ΕΝΥ) όσο και στην 

αναλυτική µέθοδο που χρησιµοποιείται στη συνέχεια για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης 

της SOM στα συλλεγόµενα δείγµατα (ραδιοανοσολογική µέτρηση, τύπος αντισώµατος, κ.α.). 

Ωστόσο µπορεί να υποστηριχθεί ότι η µέθοδος της in vivo µικροδιαπίδυσης είναι κατάλληλη 

και αξιόπιστη µέθοδος για τον υπολογισµό της έκλυσης της SOM στον εγκέφαλο και σε 

άλλους ιστούς. Στα δικά µας αποτελέσµατα παρατηρείται αξιοσηµείωτα µικρή διασπορά των 

τιµών συγκέντρωσης της SOM. 

 

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει σε επιµέρους πειραµατικές συνθήκες που πρέπει να 

προσεχθούν και µπορεί να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσµα όπως: 

 

α) ο τύπος της µεµβράνης και τα υλικά µέσω των οποίων γίνεται η συλλογή του 

δείγµατος έτσι ώστε να µην υπάρχει αλληλεπίδραση µε την υπό ανίχνευση ουσία (προσθήκη 

BSA στο τεχνητό ΕΝΥ) και δυνατότητα της ουσίας να διέρχεται από τους πόρους της 
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µεµβράνης. Η έκλυση της SOM σε εγκεφαλικούς πυρήνες έχει πιστοποιηθεί σε σηµαντικό 

αριθµό εργασιών µε διάφορους τύπους µεµβράνης όπως κυτταρίνης (Radke και συν., 1993b), 

πολυκαρβονικής (polycarbonate, Radke και συν., 1993b), κουπροφάν (cuprophan, Lahtinen 

και συν., 1992, Vezzani και συν., 1993) και πολυακριλονιτριλίου (Radke και συν., 1993b, 

Mathe και συν., 1993, 1995, Thermos και συν., 1996). 

β) η σχετική ανάκτηση της χρησιµοποιούµενης µεµβράνης για την υπό µελέτη ουσία. 

Γενικά επιτυγχάνεται µεγαλύτερο ποσοστό σχετικής ανάκτησης, σε συγκεκριµένη 

θερµοκρασία, µε µικρότερη παροχή τεχνητού ΕΝΥ καθώς έτσι επιτυγχάνεται καλύτερη 

διάχυση από το µεσοκυττάριο υγρό των ιστών (ΕΝΥ) στο τεχνητό ΕΝΥ µέσω της µεµβράνης. 

Το ποσοστό σχετικής ανάκτησης της παρούσας εργασίας είχε τιµή που ήταν περίπου στο µέσο 

της κλίµακας των τιµών που αναφέρονται στη βιβλιογραφία για την SOM. 

Τα ποσοστά ανάκτησης, όπου αυτά αναφέρονται στη βιβλιογραφία, για την SOM κυµαίνονται 

από µη ανιχνεύσιµα (Radke και συν., 1993b, µε πολυκαρβονική µεµβράνη και παροχή του 

τεχνητού ΕΝΥ 1.0 µl/min σε θερµοκρασία 22 oC), 5.50 ± 0.2 % (Vezzani και συν., 1993, µε 

µεµβράνη κουπροφάν και παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ίση µε 5.00 µl/min σε θερµοκρασία 37 
oC), 9.78 ± 1.43 % (Radke, 1994, µε µεµβράνη κυτταρίνης και παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ίση 

µε 0.75 µl/min σε θερµοκρασία 40 oC) έως 16.00 ± 4.00 % (Lahtinen και συν., 1992, µε 

µεµβράνη κουπροφάν και παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ίση µε 3.0 µl/min σε θερµοκρασία 

περιβάλλοντος) για διάφορες τιµές παροχής τεχνητού ΕΝΥ και διάφορες θερµοκρασίες. Σε 

θερµοκρασία 37 oC (φυσιολογική θερµοκρασία ζώντος οργανισµού) τα ποσοστά σχετικής 

ανάκτησης που αναφέρονται είναι από 5.50 ± 0.2 % (Vezzani και συν., 1993, µε µεµβράνη 

κουπροφάν και παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ίση µε 5.0 µl/min) έως 8.90 ± 2.02 % (Radke και 

συν., 1993b, µε µεµβράνη κυτταρίνης και παροχή του τεχνητού ΕΝΥ ίση µε 0.5 µl/min). 

Ο τύπος της µεµβράνης που χρησιµοποιήθηκε στην παρούσα εργασία (πολυακριλονιτριλίου) 

αναφέρεται και σε άλλες εργασίες για την SOM (και την DA), αλλά τα ποσοστά σχετικής 

ανάκτησης δεν αναφέρονται (Mathe και συν., 1993, 1995) ή έχουν τιµές από µη ανιχνεύσιµα 

(Radke και συν., 1993b) έως 9.44 ± 1.34 % (Radke, 1994). 

Λόγω της ύπαρξης αυτών των διαφορών στις τιµές του ποσοστού σχετικής ανάκτησης, κατά 

την εκτέλεση των πειραµάτων της παρούσας εργασίας δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην 

συντήρηση της µεµβράνης, προ της χρήσεως της στους καθετήρες, σε κλειστό χώρο µε 
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αυξηµένη υγρασία περιβάλλοντος και στην όσο το δυνατόν ταχύτερη χρήση του καθετήρα µετά 

την εφαρµογή της µεµβράνης σε αυτόν (µόλις το επέτρεπε η εφαρµογή της κόλλας και η 

στεγανοποίηση). 

γ) η σύνθεση τεχνητού ΕΝΥ έτσι ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν καλύτερη 

αντιστοιχία µε το φυσιολογικό ΕΝΥ σε σύσταση, ωσµωµοριακότητα και οξύτητα και επιπλέον 

προσθήκη ουσιών που µπορούν να αποτρέπουν τον καταβολισµό της υπό ανίχνευση ουσίας 

(στη συγκεκριµένη εργασία η προσθήκη ασκορβικού οξέος που αποτρέπει τον καταβολισµό 

της SOM από πρωτεάσες). H σύνθεση του τεχνητού ΕΝΥ που χρησιµοποιήθηκε στη 

συγκεκριµένη εργασία είχε χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες µελέτες ανίχνευσης SOM 

(Radke και συν., 1993, 1993b, Thermos και συν., 1996) και DA (Αναγνωστάκης, 1992, 

Anagnostakis και Spyraki, 1994) στο εργαστήριο µας. 

δ) η ευαισθησία της αναλυτικής µεθόδου που θα χρησιµοποιηθεί για τον υπολογισµό 

της υπό ανίχνευση ουσίας στα δείγµατα της µικροδιαπίδυσης. Η µέτρηση της SOM µε χρήση 

ραδιοανοσολογικής ανάλυσης είχε ήδη δοκιµαστεί στο εργαστήριο µας (Radke και συν., 1993b, 

Radke, 1994) ενώ η µέτρηση της µε χρήση ανοσοενζυµατικής ανάλυσης έγινε για πρώτη φορά. 

 

 

1.2. Επίδραση της χορήγησης αντικαταθλιπτικών 

 

1.2.1. Επίδραση της χορήγησης αντικαταθλιπτικών στα πειραµατόζωα 

 

Η οξεία αλλά και η χρόνια χορήγηση των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων που 

χρησιµοποιήθηκαν στα πειράµατα της παρούσας µελέτης δεν προκάλεσε στατιστικά σηµαντική 

µεταβολή στο σωµατικό βάρος των πειραµατοζώων σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου αν και στα 

πειράµατα χορήγησης δεσιπραµίνης η οµάδα χρόνιας χορήγησης είχε µικρότερο ρυθµό 

αύξησης σωµατικού βάρους σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου και την οµάδα οξείας χορήγησης. 

Τα ευρήµατα αυτά είναι σύµφωνα µε εργασίες άλλων ερευνητών που µελέτησαν την επίδραση 

της οξείας και της χρόνιας χορήγησης αντικαταθλιπτικών φαρµάκων στο σωµατικό βάρος των 

πειραµατοζώων (Spyraki και Fibiger, 1981, Nomikos και συν., 1991). 
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1.2.2. Επίδραση της χορήγησης αντικαταθλιπτικών στην έκλυση σωµατοστατίνης 

 

Όπως προαναφέρθηκε στην εισαγωγή σε προγενέστερη ex vivo µελέτη που έγινε στο 

εργαστήριο µας (Gheorvassaki και συν., 1992) παρατηρήθηκε αύξηση της δέσµευσης της 

SOM στους υποδοχείς της, σε µεµβρανικά παρασκευάσµατα από τον επικλινή πυρήνα επίµυος 

µετά από χρόνια αλλά όχι µετά από οξεία χορήγηση του αντικαταθλιπτικού φαρµάκου 

δεσιπραµίνη. Η αύξηση αυτή της δέσµευσης της SOM στους υποδοχείς της δεν συνοδευόταν 

από παράλληλη µεταβολή της δεσµευτικής ικανότητας-συγγένειας των υποδοχέων της όπως 

αποδείχθηκε µε υπολογισµό της φαρµακοδυναµικής σταθεράς διάστασης Kd, η οποία εκφράζει 

τη χηµική συγγένεια της ουσίας πρός τον υποδοχέα της. Με υπολογισµό όµως της 

φαρµακοδυναµικής σταθεράς µέγιστης δέσµευσης Bmax, η οποία εκφράζει το µέγιστο αριθµό 

θέσεων ειδικής δέσµευσης της σωµατοστατίνης στον ιστό, αποδείχθηκε ότι παρουσιαζόταν 

αύξηση (αν και µη στατιστικά σηµαντική) στο ~ 152% της σταθεράς της οµάδας ελέγχου. Με 

βάση αυτά τα δεδοµένα, η αύξηση στη δέσµευση της SOM αποδόθηκε αρχικά σε υπερρύθµιση-

upregulation των υποδοχέων SOM στον επικλινή πυρήνα ως αποτέλεσµα της χρόνιας 

χορήγησης της δεσιπραµίνης. Σε άλλες περιοχές του εγκεφάλου που εξετάστηκαν στη 

συγκεκριµένη µελέτη, όπως ο µετωπιαίος φλοιός, ο ιππόκαµπος και το ραβδωτό σώµα, δεν 

παρατηρήθηκε στατιστικά σηµαντική µεταβολή στην δέσµευση της SOM µετά από οξεία ή 

χρόνια χορήγηση της δεσιπραµίνης. 

Το πρώτο ερώτηµα που προκύπτει µετά από την παρουσία αυτών των αποτελεσµάτων αφορά 

το µηχανισµό µε τον οποίο γίνεται η αύξηση αυτή του αριθµού των υποδοχέων και η αρχική 

υπόθεση είναι ότι µια µεταβολή στη συγκέντρωση της SOM (µείωση) στο εξωκυττάριο υγρό 

προκαλεί την µεταβολή στον αριθµό των υποδοχέων. 

Το ερώτηµα αυτό µε την αντίστοιχη υπόθεση, προσεγγίστηκε µε τη µέθοδο της in vivo 

εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης µετά από χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικών φαρµάκων σε 

επίµυες. Επιπλέον, εκτός της δεσιπραµίνης χρησιµοποιήθηκε και το αντικαταθλιπτικό 

φάρµακο σιταλοπράµη, το οποίο παρουσιάζει διαφορετικό µηχανισµό δράσης από αυτόν της 

δεσιπραµίνης. 

Με χρήση της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης βρέθηκε ότι η χρόνια συστηµατική 

χορήγηση (21 ηµέρες) της δεσιπραµίνης σε δοσολογία 5 mg/2ml/kg σωµατικού βάρους, i.p., 
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δις ηµερησίως, προκαλεί στατιστικά σηµαντική αύξηση της έκλυσης της SOM κατά 40.231 ± 

7.024 %, n=8, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (χορήγηση φυσιολογικού ορού), ενώ η χρόνια 

συστηµατική χορήγηση (21 ηµέρες) της σιταλοπράµης σε δοσολογία 20 mg/2ml/kg σωµατικού 

βάρους, i.p., άπαξ ηµερησίως, προκαλεί αύξηση της έκλυσης της SOM κατά 83.386 ± 39.036 

%, n=8, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου. 

Η αύξηση αυτή στην in vivo µέτρηση της έκλυσης της SOM στον επικλινή πυρήνα είναι 

στατιστικά σηµαντική και στις δύο περιπτώσεις, είναι δε µεγαλύτερη στην περίπτωση της 

φαρµακευτικής αγωγής µε σιταλοπράµη και η µεταβολή που προκαλείται µε την χρόνια 

χορήγηση αυτής διαφέρει στατιστικώς σηµαντικά από την αύξηση που προκαλείται µε τη 

χρόνια χορήγηση της δεσιπραµίνης. 

Η αιτία της διαφοράς που παρουσιάζεται στο αποτέλεσµα των δύο αυτών αντικαταθλιπτικών 

θα πρέπει να αναζητηθεί στην διαφορά που παρουσιάζουν στο µηχανισµό της δράσης τους. 

Όπως προαναφέρθηκε στη µεθοδολογία υποτίθεται ότι η αντικαταθλιπτική δράση της 

δεσιπραµίνης προκαλείται από την αναστολή της επαναπρόσληψης από τον προσυναπτικό 

νευρώνα των βιογενών αµινών, νοραδρεναλίνης (κυρίως), ντοπαµίνης και σεροτονίνης που 

υπάρχουν στο συναπτικό χάσµα αυξάνοντας έτσι την συγκέντρωση των νευροδιαβιβαστών 

αυτών στη σύναψη, ενώ η δράση της σιταλοπράµης υποτίθεται ότι προκαλείται από την 

αναστολή της επαναπρόσληψης από τον προσυναπτικό νευρώνα, της σεροτονίνης που υπάρχει 

στο συναπτικό χάσµα µε αποτέλεσµα την αύξηση της συγκέντρωσης της σεροτονίνης στη 

σύναψη. 

Συνεπώς, η διερεύνηση της διαφορετικής απόκρισης του SOMεργικού συστήµατος στα δύο 

αυτά αντικαταθλιπτικά φάρµακα θα πρέπει να εστιασθεί στην άµεση επίδραση της 

νοραδρεναλίνης και της σεροτονίνης στο SOMεργικό σύστηµα του επικλινούς πυρήνα ή και 

στην έµµεση (µέσω άλλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων) επίδραση αυτών των 

αντικαταθλιπτικών στο SOMεργικό σύστηµα του επικλινούς πυρήνα. 

 

Στη βιβλιογραφία δεν υπάρχουν εργασίες σχετικά µε την επίδραση αντικαταθλιπτικών 

φαρµάκων στην in vivo µέτρηση της έκλυσης της SOM στον επικλινή πυρήνα ή σε άλλους 

εγκεφαλικούς πυρήνες. 
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Σε µια εργασία µελετήθηκε η επίδραση της ηλεκτροσπασµοθεραπείας στην in vivo έκλυση της 

SOM στο ραβδωτό σώµα και τον ιππόκαµπο µε χρήση της µεθόδου της in vivo εγκεφαλικής 

µικροδιαπίδυσης (Mathe και συν., 1995). Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή η 

ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ΗΣΘ) χρησιµοποιείται στην κλινική ιατρική πρακτική µε σηµαντική 

αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση της κατάθλιψης. 

 

Η ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ΗΣΘ, electroconvulsive therapy, ECT) χρησιµοποιήθηκε ως 

αντικαταθλιπτική θεραπεία πριν ακόµα από την εισαγωγή των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων 

στην κλινική ιατρική και χρησιµοποιείται ακόµη και σήµερα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις βαριάς 

κατάθλιψης και µάλιστα µε περισσότερη αποτελεσµατικότητα από την φαρµακευτική αγωγή 

(Baldessarini, 1985, 1995, Kandel, 1991b, Kaplan και Sadock, 1998b). Παρά το ότι έχουν 

γίνει διάφορες µελέτες σε σχέση µε το µηχανισµό δράσης της ΗΣΘ και υπάρχουν δεδοµένα 

για τη σχέση ΗΣΘ και την επίδραση της στα διάφορα νευροδιαβιβαστικά συστήµατα του ΚΝΣ 

(Baldessarini, 1985, 1995, Feldman και συν., 1997) εντούτοις δεν υπάρχει τεκµηριωµένη 

γνώση για την ΗΣΘ έτσι ώστε να αναφέρεται για αυτήν ότι είναι µία από τις πιο 

αποτελεσµατικές αλλά ταυτόχρονα και από τις λιγότερο κατανοητές θεραπείες (Kaplan και 

Sadock, 1998b). 

 

Στη συγκεκριµένη εργασία βρέθηκε ότι η οξεία ΗΣΘ προκάλεσε την στατιστικά σηµαντική 

µείωση των επιπέδων της SOM τόσο στο ραβδωτό σώµα όσο και στον ιππόκαµπο του επίµυος 

την δεύτερη ηµέρα µετά την χορήγηση ΗΣΘ (την πρώτη ηµέρα δεν παρατηρήθηκε επίδραση 

της στην συγκέντρωση της SOM) . Η µείωση που παρατηρήθηκε ήταν τόσο ως προς την 

βασική συγκέντρωση της SOM όσο και ως προς την οµάδα ελέγχου (sham-ECT). Η χρόνια 

εφαρµογή ΗΣΘ (7 ηµέρες) δεν προκάλεσε καµία στατιστικά σηµαντική µεταβολή στην έκλυση 

της SOM στο ραβδωτό σώµα και στον ιππόκαµπο. 

Εκτός της συγκεκριµένης εργασίας που µελετάει, µε in vivo τεχνική προσέγγιση, την επίδραση 

αντικαταθλιπτικής αγωγής στην έκλυση της SOM, µε την οποία όµως δεν υπάρχει κοινό 

σηµείο σύγκρισης (διαφορετικοί εγκεφαλικοί πυρήνες, διαφορετική αντικαταθλιπτική αγωγή 

και διαφορετικός υπολογισµός της χρόνιας αντικαταθλιπτικής αγωγής), υπάρχουν αρκετές 

µελέτες της επίδρασης αντικαταθλιπτικής αγωγής στο SOMεργικό σύστηµα του ΚΝΣ µε 
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χρήση in vitro και ex vivo  τεχνικών (Kakigi και Maeda, 1992, Kakigi και συν., 1992, Munoz-

Acedo και συν., 1997, Prosperini και συν., 1997, Bissette, 2001). 

Επίσης, υπάρχουν αρκετές µελέτες αλληλεπίδρασης του SOMεργικού συστήµατος µε άλλα 

νευροδιαβιβαστικά συστήµατα που έχουν εµπλακεί στην παθοφυσιολογία της κατάθλιψης και 

της επίδρασης της αντικαταθλιπτικής αγωγής στο ΚΝΣ, όπως το νοραδρενεργικό (Epelbaum 

και συν., 1981, Mitsuo και Schwartz, 1992, Chessell και συν., 1996), το σεροτονινεργικό 

(Kakigi και Maeda, 1992, Munoz-Acedo και Arilla, 1996, Munoz-Acedo και συν., 1992, 

1993, 1997, 1997b, Bissette, 2001), το ντοπαµινεργικό (Rodriguez-Sanchez και συν., 1994, 

1997, Thermos και συν., 1996), το γλουταµινεργικό (Marin και συν., 1991, Boehm και Betz, 

1992, Rage και συν., 1992, Estupina και συν., 1996, Joanny και συν., 1997, Lanneau και συν., 

1998, Hathway και συν., 1998, 2001, Pittaluga και συν., 2001) και το GABAεργικό σύστηµα 

(Bonanno και συν., 1991, Rage και συν., 1992, 1994, Martinez και Arilla, 1993). 

Λόγω του µεγάλου αριθµού των αλληλεπιδράσεων µεταξύ αυτών, αλλά και άλλων 

νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων και των επιδράσεων της αντικαταθλιπτικής αγωγής σε αυτά 

είναι πολύ πιθανό η επίδραση στο SOMεργικό σύστηµα των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων που 

χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία να είναι έµµεση. 

 

 

1.2.3. Επίδραση της χορήγησης αντικαταθλιπτικών στα επίπεδα σωµατοστατίνης 

 

Η επίδραση της αντικαταθλιπτικής αγωγής στην έκλυση της SOM µε χρήση της µεθόδου της 

in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης, όπως περιγράφηκε ανωτέρω, αφορούσε την µέτρηση της 

ποσότητας της SOM στον µεσοκυττάριο χώρο των νευρώνων του επικλινούς πυρήνα. 

Η ανάγκη να υπάρχει µια συνολικότερη εικόνα του SOMεργικού συστήµατος στην εγκεφαλική 

αυτή περιοχή έτσι ώστε εκτός της πληροφορίας για την απελευθέρωση της SOM στο 

συναπτικό χάσµα να µελετηθεί και η ολική ποσότητα της SOM που υπήρχε στους νευρώνες 

αυτούς οδήγησε στην µέτρηση της ποσότητας της SOM στο οµογενοποίηµα ιστού της 

εγκεφαλικής περιοχής. 

Με αυτόν τον τρόπο εκτός της έκλυσης της SOM έχουµε πληροφορίες για την σύνθεση και 

την αποθήκευση της SOM στους νευρώνες αυτούς. Έτσι µελετάται συνολικότερα το 
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SOMεργικό σύστηµα στον εγκεφαλικό πυρήνα και η επίδραση της αντικαταθλιπτικής αγωγής 

σε αυτό. 

 

Η µελέτη αυτή έγινε µε τη χορήγηση σιταλοπράµης και προσδιορίστηκαν τα επίπεδα 

σωµατοστατίνης καθώς και οι φαρµακοδυναµικές σταθερές διάστασης και µέγιστης δέσµευσης 

–Kd και Bmax- των υποδοχέων της SOM. 

Πέραν του επικλινούς πυρήνα µελετήθηκαν και άλλοι πυρήνες είτε ώς πυρήνες αναφοράς (το 

ραβδωτό σώµα ως πυρήνας των βασικών γαγγλίων) είτε λόγω της άµεσης ή έµµεσης 

εµπλοκής τους στο εγκεφαλικό υπόστρωµα της κατάθλιψης και την χρόνια χορήγηση 

αντικαταθλιπτικής αγωγής (ο µέσος προµετωπιαίος φλοιός ως µέρος του µεσοµεταιχµιακού 

ντοπαµινεργικού συστήµατος και ο ιππόκαµπος διότι εµφανίζει φυσιολογικές λειτουργίες που 

εµπλέκονται στην κατάθλιψη και την χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής). 

 

Τα επίπεδα της SOM βρέθηκαν σηµαντικά υψηλότερα στον επικλινή πυρήνα (1.46 ± 0.19 pgr 

SOM /µg πρωτεΐνης) από τούς άλλους εγκεφαλικούς πυρήνες που µελετήθηκαν (µέσος 

προµετωπιαίος φλοιός 0.83 ± 0.09 pgr SOM / µg πρωτεΐνης, ραβδωτό σώµα 0.63 ± 0.05 pgr 

SOM /µg πρωτεΐνης, ιππόκαµπος 0.56 ± 0.05 pgr SOM / µg πρωτεΐνης). 

 

Στην βιβλιογραφία υπάρχει µεγάλος αριθµός µελετών που χρησιµοποιώντας 

ραδιοανοσολογικές (Brownstein και συν., 1975, Epelbaum και συν., 1977, Patel και Reichlin, 

1978, Beal και συν., 1986) και ανοσοïστοχηµικές (Finley και συν., 1981, Johansson και συν., 

1984) τεχνικές επιβεβαιώνουν την παρουσία της SOM στους πυρήνες αυτούς. 

Σε κάποιες από τις µελέτες αυτές (Finley και συν., 1981, Johansson και συν., 1984) 

παρουσιάζονται αποτελέσµατα σε αντιστοιχία µε τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας 

στην κατανοµή και την πυκνότητα των SOMεργικών νευρώνων στους πυρήνες που 

µελετήθηκαν, χωρίς όµως να µπορεί να υποστηριχθεί η πλήρης ταυτοποίηση των 

αποτελεσµάτων λόγω των διαφορετικών τεχνικών προσέγγισης του θέµατος (ραδιοανοσολογία 

και ανοσοσοïστοχηµεία). 
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Αντίστοιχα, σε ραδιοανοσολογικές µελέτες οι συγκεντρώσεις της SOM που µετρούνται σε 

οµογενοποίηµα ιστού από τους συγκεκριµένους εγκεφαλικούς πυρήνες έχουν αντίστοιχη 

κλίµακα µε τα δικά µας αποτελέσµατα (π.χ., φλοιός από 66.1 ± 4.8 έως 99.5 ± 7.4 pgr SOM / 

mg ιστού, ραβδωτό σώµα 20.9 ± 1.8 έως 36.4 ± 3.9 pgr SOM / mg ιστού και ιππόκαµπος 51.5 

± 4.2 έως 77.7 ± 8.8 pgr SOM / mg ιστού, Kakigi και συν., 1992, φλοιός από 50.0 ± 9.0 έως 

59.0 ± 4.0 pgr SOM / mg ιστού, ραβδωτό σώµα 41.0 ± 9.0 έως 56.0 ± 5.0 pgr SOM / mg 

ιστού και ιππόκαµπος 60.5 ± 10.0 έως 78.0 ± 12.0 pgr SOM / mg ιστού, Kakigi και Maeda, 

1992, επικλινής πυρήνας 689.4 ± 115.7 pgr SOM /mg πρωτεΐνης, φλοιός 557.9 ± 104.6 pgr 

SOM / mg πρωτεΐνης, ραβδωτό σώµα 422.3 ± 36.2 pgr SOM / mg πρωτεΐνης και 

ιππόκαµπος 97.0 ± 19.2 pgr SOM / mg πρωτεΐνης, Bissete, 2001). 

 

Η οξεία χορήγηση της σιταλοπράµης προκάλεσε την στατιστικά σηµαντική αύξηση των 

επιπέδων SOM στο οµογενοποίηµα ιστού από τον επικλινή πυρήνα, το ραβδωτό σώµα, τον 

µέσο προµετωπιαίο φλοιό αλλά όχι στον ιππόκαµπο. Η κλίµακα της µεταβολής στα επίπεδα 

της SOM ήταν (κατά φθίνουσα ακολουθία) επικλινής πυρήνας, ραβδωτό σώµα, µέσος 

προµετωπιαίος φλοιός και ιππόκαµπος. 

 

Αντίστοιχα, η χρόνια χορήγηση της σιταλοπράµης προκάλεσε την αύξηση των επιπέδων SOM 

στο οµογενοποίηµα ιστού σε όλες αυτές τις εγκεφαλικές περιοχές. Η κλίµακα της µεταβολής 

στα επίπεδα της SOM ήταν (κατά φθίνουσα ακολουθία) µέσος προµετωπιαίος φλοιός, 

επικλινής πυρήνας, ραβδωτό σώµα και ιππόκαµπος. 

Επιπλέον, η µεταβολή που παρατηρείται µετά από τη χρόνια χορήγηση της αντικαταθλιπτικής 

αγωγής είναι στατιστικά σηµαντικά αυξηµένη σε σχέση µε τη µεταβολή που παρατηρείται µετά 

από την οξεία χορήγηση στους µέσο προµετωπιαίο φλοιό και ιππόκαµπο (p< 0.05). 

 

Όπως φαίνεται και στη γραφική απεικόνιση των αποτελεσµάτων η οξεία χορήγηση της 

αντικαταθλιπτικής αγωγής προκάλεσε µεγαλύτερη αύξηση στα επίπεδα της SOM από την 

αύξηση που προκάλεσε η χρόνια χορήγηση αυτής στον επικλινή πυρήνα (180.66 ± 18.66 % η 

οξεία χορήγηση έναντι 156.18 ± 14.90 % της χρόνιας χορήγησης) και στο ραβδωτό σώµα 

(161.30 ± 19.74 % η οξεία χορήγηση έναντι 150.95 ± 22.13 % της χρόνιας χορήγησης) ενώ στο 
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µέσο προµετωπιαίο φλοιό η χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής προκάλεσε 

µεγαλύτερη αύξηση στα επίπεδα της SOM από την αύξηση που προκάλεσε η οξεία χορήγηση 

αυτής (194.35 ± 17.43 % η χρόνια χορήγηση έναντι στο 146.27 ± 10.82 % της οξείας 

χορήγησης). Στον ιππόκαµπο η οξεία χορήγηση δεν προκάλεσε ουσιαστική µεταβολή στα 

επίπεδα της SOM (102.48 ± 11.17 %) ενώ η χρόνια χορήγηση προκάλεσε αύξηση 130.67 ± 

10.64 %. 

 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται διάφορα και πολλές φορές αντιφατικά αποτελέσµατα σχετικά 

µε την επίδραση αντικαταθλιπτικής αγωγής στα επίπεδα της SOM σε διάφορους 

εγκεφαλικούς πυρήνες. 

Έτσι, σε εργασίες που µελετήθηκε η επίδραση της ηλεκτροσπασµοθεραπείας στα επίπεδα της 

SOM, εκτός της προαναφερθείσας εργασίας που µελετάται η επίδραση στην έκλυση της SOM 

(Mathe και συν., 1995), αναφέρεται µείωση (ιππόκαµπος, µείωση µετά από χρόνια ΗΣΘ, 

Sloviter, 1987) ή αύξηση (ιππόκαµπος, αύξηση µετά από χρόνια ΗΣΘ, χωρίς µεταβολή ή µη 

στατιστικά σηµαντική µείωση µετά από οξεία ΗΣΘ, µε χρήση ανοσοïστοχηµικής τεχνικής, 

Orzi και συν., 1990, αύξηση µετά από χρόνια ΗΣΘ, Kragh και συν., 1994). 

Σε άλλη εργασία µε παρόµοια µεθοδολογία η οξεία χορήγηση του αντικαταθλιπτικού φαρµάκου 

κλοµιπραµίνη αναφέρεται ότι προκάλεσε αύξηση των επιπέδων SOM στο ραβδωτό (157.14 % 

των βασικών επιπέδων) και τον εγκεφαλικό φλοιό (133.77 % των βασικών επιπέδων) ενώ 

δεν προκάλεσε µεταβολή στον ιππόκαµπο (103.14 % των βασικών επιπέδων). Η χρόνια 

χορήγηση των αντικαταθλιπτικών φαρµάκων ιµιπραµίνη, µαπροτιλίνη και µιανσερίνη, για 10 

ηµέρες, δεν προκάλεσε στατιστικά σηµαντικές µεταβολές στα επίπεδα της SOM ενώ η χρόνια 

χορήγηση κλοµιπραµίνης ελάττωσε τα επίπεδα SOM στο ραβδωτό σώµα, τον ιππόκαµπο και 

τον εγκεφαλικό φλοιό από 30 έως 50 % (Kakigi και συν., 1992). 

 

Στην εργασία του Bissette, (2001), αναφέρεται ότι η χρόνια (5 εβδοµάδες) χορήγηση του 

αντικαταθλιπτικού φαρµάκου σερτραλίνη προκάλεσε µείωση των επιπέδων SOM στον 

επικλινή πυρήνα (91.19 % των βασικών επιπέδων), στον πρόσθιο κερκοφόρο πυρήνα (76.08 

% των βασικών επιπέδων, p< 0.05), τον φλοιό του προσαγωγίου (83.89 % των βασικών 

επιπέδων) και τον ιππόκαµπο (92.58 % των βασικών επιπέδων) και αύξηση στον οπίσθιο 
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κερκοφόρο πυρήνα (110.9 % των βασικών επιπέδων) και στον ενδορινικό φλοιό (110.69 % 

των βασικών επιπέδων). 

Σε πειραµατόζωα στα οποία είχε προηγηθεί χειρουργική εκτοµή του οσφρητικού βολβού 

(πειραµατικό µοντέλο κατάθλιψης) αναφέρεται ότι η χρόνια χορήγηση σερτραλίνης προκάλεσε 

αύξηση των επιπέδων SOM στον πρόσθιο κερκοφόρο πυρήνα (116.01 % των βασικών 

επιπέδων), τον φλοιό του προσαγωγίου (108.89 % των βασικών επιπέδων) και τον ιππόκαµπο 

(110.56 % των βασικών επιπέδων)  και µείωση των επιπέδων SOM στον επικλινή πυρήνα 

(91.61 % των βασικών επιπέδων), στον οπίσθιο κερκοφόρο πυρήνα (84.26 % των βασικών 

επιπέδων) και στον ενδορινικό φλοιό (88.96 % των βασικών επιπέδων). 

 

Στην εργασία της Prosperini και συν., (1997) αναφέρεται ότι η οξεία χορήγηση σιταλοπράµης 

(10 mg/Kg, άπαξ) προκάλεσε µείωση των επιπέδων SOM στο οµογενοποίηµα ιστού από τον 

επικλινή (κατά 31 %) και το ραβδωτό σώµα (κατά 22 %) 4 ώρες µετά τη χορήγηση της (αλλά 

όχι 1, 8 ή 24 ώρες αργότερα). Στον ιππόκαµπο δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική µεταβολή 

των επιπέδων SOM. Παράλληλα, δεν βρέθηκε στατιστικά σηµαντική µεταβολή των επιπέδων 

του mRNA της προ-προ-Σωµατοστατίνης (pre-pro-SOMatostatin, ppSOM) µετά από 1 ή 4 

ώρες από τη χορήγηση της σιταλοπράµης. 

Η χρόνια (14 ηµέρες, δις ηµερησίως) χορήγηση σιταλοπράµης στην ίδια δοσολογία (10 mg/Kg) 

αναφέρεται ότι προκάλεσε την µείωση των επιπέδων SOM στο οµογενοποίηµα ιστού του 

ραβδωτού πυρήνα κατά 20 % αλλά δεν µετέβαλλε τα επίπεδα SOM στο οµογενοποίηµα ιστού 

του επικλινούς πυρήνα, του ιπποκάµπου και του µετωπιαίου φλοιού. Παράλληλα τα επίπεδα 

mRNA της ppSOM µειώθηκαν στο 81.65 % των βασικών επιπέδων στο ραβδωτό αλλά όχι 

στον επικλινή πυρήνα. 

Από τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης εργασίας οι ερευνητές προτείνουν ότι υπάρχουν δύο 

µηχανισµοί µέσω των οποίων η σιταλοπράµη ελαττώνει τα επίπεδα της SOM και αφορούν την 

ρύθµιση της απελευθέρωσης και της σύνθεσης της SOM. H σιταλοπράµη χορηγούµενη άπαξ 

(οξεία χορήγηση) προκαλεί την απελευθέρωση της SOM από τους ενδονευρώνες του 

επικλινούς και του ραβδωτού πυρήνα µε αποτέλεσµα την µείωση των επιπέδων της στο ιστικό 

οµογενοποίηµα. Η σύνθεση της SOM στους τοπικούς ενδονευρώνες δεν φαίνεται να 

επηρεάζεται καθώς τα επίπεδα mRNA της ppSOM δεν µεταβάλλονται. Στην χρόνια χορήγηση 
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της σιταλοπράµης φαίνεται να επηρεάζεται η σύνθεση της SOM καθώς τα επίπεδα mRNA της 

ppSOM µειώνονται έτσι ώστε το τελικό αποτέλεσµα να είναι η µείωση των επιπέδων SOM 

στο ιστικό οµογενοποίηµα. 

Εντούτοις, η υπόθεση αυτή δεν µπορεί να εξηγήσει την απουσία µεταβολής των επιπέδων 

SOM στους άλλους πυρήνες που µελετήθηκαν (επικλινής πυρήνας, ιππόκαµπος) αλλά και να 

αποκλείσει την πιθανότητα της επίδρασης της αντικαταθλιπτικής αγωγής σε πυρήνες ή δοµές 

που προβάλλουν στους υπό µελέτη πυρήνες (Palkovits, 1980) 

 

Από την παράθεση των αποτελεσµάτων των εργασιών που προαναφέρθηκαν και των 

διαφορών που αυτά παρουσιάζουν προκύπτουν διάφορες υποθέσεις σε σχέση µε τις διαφορές 

αυτές. 

Έτσι, οι διαφορές αυτές θα µπορούσαν να αποδοθούν κατ’ αρχήν στην επιλογή και χρήση της 

διαφορετικής αντικαταθλιπτικής αγωγής αλλά και στη διαφορετική δοσολογία που 

χρησιµοποιήθηκε. Αν εξαιρέσουµε τις µελέτες που χρησιµοποιήθηκε η ΗΣΘ ως 

αντικαταθλιπτική αγωγή (για τους λόγους που αναφέρθηκαν), και εξετάσουµε τις µελέτες 

όπου χρησιµοποιήθηκε αντικαταθλιπτική αγωγή που επιδρά κυρίως στο σεροτονινεργικό 

σύστηµα όπως η κλοµιπραµίνη (Kakigi και συν., 1992), η σερτραλίνη (Bissette, 2001) και η 

σιταλοπράµη (Prosperini και συν., 1997 και παρούσα εργασία) οι διαφορές θα µπορούσαν να 

αποδοθούν στην διαφορετική εκλεκτικότητα και δεσµευτική ισχύ προς τις θέσεις δέσµευσης 

του κάθε φαρµάκου και στη διαφορετική δοσολογία που χρησιµοποιήθηκε κάθε φορά. 

Μια δεύτερη µεθοδολογική διαφορά που θα µπορούσε να επηρεάζει τα αποτελέσµατα αυτών 

των µελετών είναι η διαφορά που παρουσιάζεται στον ορισµό της οξείας αλλά κυρίως της 

χρόνιας χορήγησης της αγωγής. Από τις µελέτες που παρουσιάστηκαν φαίνεται ότι οι 

διαφορές στους ορισµούς αυτούς είναι µεγάλες (π.χ. οξεία χορήγηση από άµεσα έως 24 ώρες 

από την τελευταία δόση ή χρόνια χορήγηση από 7 ηµέρες έως 5 εβδοµάδες). 

Τέλος, µια τρίτη µεθοδολογική διαφορά θα µπορούσε να είναι η χρήση διαφορετικής κάθε 

φορά αναλυτικής µεθόδου υπολογισµού της SOM (διαφορετικά αντισώµατα, κλπ). 
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1.2.4. Επίδραση της χορήγησης αντικαταθλιπτικών στη δέσµευση της σωµατοστατίνης 

 

Αν και τα επίπεδα της σωµατοστατίνης αυξάνουν στις περιοχές οι οποίες µελετήθηκαν µετά 

από οξεία ή /και χρόνια χορήγηση σιταλοπράµης παρατηρούµε ότι, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα µας, ο συνολικός αριθµός των θέσεων δέσµευσης της σωµατοστατίνης και η 

συγγένεια τους για την ραδιοσηµασµένη [125I]Tyr11Somatostatin-14 δεν µεταβάλλεται, 

όπως αυτό αποδεικνύεται από τις φαρµακοδυναµικές σταθερές Kd και Bmax των θέσεων 

δέσµευσης-υποδοχέων. 

 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα µε τα δικά µας σε σχέση µε την δεσµευτική ικανότητα των 

υποδοχέων της SOM παρουσιάζονται και σε άλλες εργασίες, στο ραβδωτό (τιµές Bmax από 

50 ± 10, έως 60 ± 10 fmoles/mg πρωτείνης, και Kd από 0.70 ± 0.10 έως 0.73 ± 0.16 nM, 

Rodriguez-Sanchez και συν., 1994, 1997) και τον ιππόκαµπο (τιµές Bmax από 205 ± 32, έως 

267 ± 10 fmoles/mg πρωτείνης, και Kd από 0.42 ± 0.07 έως 0.55 ± 0.08 nM, Barrios και συν., 

1991, Alvaro Alonso και συν., 1993). 

 

Σχετικά µε την επίδραση της αντικαταθλιπτικής αγωγής στην δεσµευτική ικανότητα των 

υποδοχέων της SOM οι υπάρχουσες βιβλιογραφικές αναφορές υποδεικνύουν ότι: 

 

Η οξεία (άπαξ) χορήγηση του αντικαταθλιπτικού DMI (σε δόση 40mg/kg σωµατικού βάρους) 

δεν προκάλεσε µεταβολή στις φαρµακοδυναµικές σταθερές Kd και Bmax των υποδοχέων της 

SOM στον ιππόκαµπο (Lopez-Sanudo και Arilla, 1992). 

 

Η οξεία (άπαξ) και η χρόνια (14 ηµέρες) χορήγηση του αντικαταθλιπτικού φαρµάκου 

φλουοξετίνη (σε δόση 10 mg/kg σωµατικού βάρους) προκάλεσε την αύξηση της δέσµευσης της 

SOM στους υποδοχείς της στον µετωποβρεγµατικό φλοιό σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου 

αυξάνοντας τον αριθµό των υποδοχέων (Bmax), κατά 126.55 % και 167.79 % αντίστοιχα, 

χωρίς επίδραση στην δεσµευτική ικανότητα τους (Kd) (Munoz-Acedo και συν., 1997). Η 

φλουοξετίνη, αντικαταθλιπτικό της οµάδας των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης 

σεροτονίνης, φαίνεται ότι προκαλεί τις συγκεκριµένες αλλαγές στη δέσµευση της SOM στους 
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υποδοχείς της όχι µέσω άµεσης δράσης της σεροτονίνης στους υποδοχείς SOM αλλά, 

τουλάχιστον µερικά, µέσω µειωµένης ενεργοποίησης της οδού φωσφορυλίωσης µέσω της 

εξαρτώµενης από το cAMP πρωτεïνικής κινάσης Α (PKA) (Munoz-Acedo και Arilla, 1996). 

 

Επιπλέον, η δεσµευτική ικανότητα των υποδοχέων SOM επηρεάζεται από την επίδραση 

άλλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων: 

 

Έτσι, η οξεία (1 ηµέρα) και χρόνια (14 ηµέρες) χορήγηση ισοπροτερενόλης (β αδρενεργικός 

αγωνιστής) προκαλεί στατιστικά σηµαντική µείωση του αριθµού των υποδοχέων (Bmax) χωρίς 

µεταβολή της δεσµευτικής ικανότητας τους (Kd) ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζει τα επίπεδα 

SOM σε οµογενοποίηµα ιστού από τον µετωποβρεγµατικό φλοιό σε σχέση µε την οµάδα 

ελέγχου. Η απουσία αποτελέσµατος σε in vitro χορήγηση ισοπροτερενόλης υποδεικνύει ότι η 

δράση της στους υποδοχείς της SOM δεν είναι άµεση. Η οξεία (1 ηµέρα) και χρόνια (14 

ηµέρες) χορήγηση προπρανολόλης (β αδρενεργικός αναστολέας) προκαλεί στατιστικά 

σηµαντική αύξηση του αριθµού των υποδοχέων (Bmax) χωρίς µεταβολή της δεσµευτικής 

ικανότητας τους (Kd) ενώ ταυτόχρονα δεν επηρεάζει τα επίπεδα SOM σε οµογενοποίηµα 

ιστού από τον µετωποβρεγµατικό φλοιό σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου (Lopez-Sanudo και 

Arilla , 1993). Οι πιθανοί µηχανισµοί δράσης που έχουν προταθεί είναι η φωσφορυλίωση και 

απευαισθητοποίηση (desensitization) των υποδοχέων SOM µέσω της κινάσης BAR (β- 

adrenergic receptor kinase) (Mayor και συν., 1987), της εµπλοκής µιας οδού 

φωσφορυλίωσης µέσω µιας πρωτεïνικής κινάσης εξαρτώµενης από την cAMP (Enjalbert A, 

και συν., 1983), της σταθεροποιητικής δράσης της κυτταρικής µεµβράνης (Godin και συν., 

1976) ή της τροποποίησης του λιπιδικού µικροπεριβάλλοντος (Hirata και Axelrod, 1980). 

 

Η ενδοεγκεφαλική (κοιλίες εγκεφάλου) χορήγηση DA είχε ως αποτέλεσµα την σηµαντική 

αύξηση της δέσµευσης της SOM στο ραβδωτό σώµα και τον ιππόκαµπο σε σχέση µε την 

οµάδα ελέγχου. Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσµα αύξησης τόσο της δεσµευτικής ικανότητας 

των υποδοχέων SOM (αύξηση Kd στο 141.42 % και 170.73 % για το ραβδωτό σώµα και τον 

ιππόκαµπο αντίστοιχα, σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου) όσο και του αριθµού των υποδοχέων 

(αύξηση Bmax στο 245 % και 129.96 % για το ραβδωτό σώµα και τον ιππόκαµπο αντίστοιχα, 
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σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου). Η χορήγηση της DA προκάλεσε ταυτόχρονη αύξηση των 

επιπέδων SOM στο ιστικό οµογενοποίηµα του ραβδωτού (198.88 % σε σχέση µε την οµάδα 

ελέγχου) αλλά όχι του ιπποκάµπου (98.94 % σε σχέση µε την οµάδα ελέγχου) (Rodriguez-

Sanchez και συν., 1997). 

 

Η χορήγηση διαζεπάµης προκάλεσε σηµαντική µείωση της δέσµευσης SOM στον ιππόκαµπο 

µετά από 3, 7 αλλά όχι µετά από 14 ηµέρες χορήγησης, µειώνοντας τον αριθµό των 

υποδοχέων (µεταβολή Bmax στο 61.68 %, 63.45 % και 115.34 % αντίστοιχα). ∆εν υπήρξε 

επίδραση στα επίπεδα SOM του ιστικού οµογενοποιήµατος (Martinez και Arilla, 1993). 

 

Η αποτίµηση των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας αλλά και των άλλων εργασιών που 

αναφέρθηκαν υπαινίσσεται ότι η δέσµευση της SOM πραγµατοποιείται εξίσου στο σύνολο των 

υποδοχέων της (sstr 1 έως 5) µε φαρµακοδυναµική σταθερά Kd που είναι ίδια για όλους 

αυτούς τους υποδοχείς. 

Ωστόσο, η απουσία επίδρασης της αντικαταθλιπτικής αγωγής στην δεσµευτική ικανότητα των 

υποδοχέων της SOM δεν αποκλείει την πιθανότητα να µεταβάλλεται η έκφραση των 

διαφόρων υποτύπων των υποδοχέων SOM στους ιστούς που µελετήθηκαν, αυξάνοντας την 

έκφραση κάποιου /ων από τους πέντε υπότυπους και ταυτόχρονα µειώνοντας την έκφραση 

κάποιου /ων άλλων από αυτούς έτσι ώστε το τελικό αθροιστικό αποτέλεσµα στη δέσµευση της 

SOM στο σύνολο των υποδοχέων της να παραµένει σταθερό και αµετάβλητο. 

 

Επίσης, εκτός της άµεσης επίδρασης της αντικαταθλιπτικής θεραπείας και της έµµεσης 

επίδρασης, µέσω άλλων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων, στην δεσµευτική ικανότητα των 

υποδοχέων SOM είναι δυνατόν να υπάρχει και ρύθµιση της έκφρασης των υποδοχέων της 

SOM από το ίδιο το πεπτίδιο. 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν αντιφατικά αποτελέσµατα σε σχέση µε αυτό το θέµα. 

Συγκεκριµένα, in vitro µελέτες υποδεικνύουν ότι η SOM εισέρχεται στο κύτταρο 

(internalized) µετά τη δέσµευση της στους υποδοχείς της (σε επιθηλιακά κύτταρα από την 

υπόφυση, από τα νησίδια και τις αδενοκυψέλες του παγκρέατος, και από νευροβλάστωµα, 

Viguerie και συν., 1987, Mahy, και συν., 1988, Amherdt, και συν., 1989, Koenig και συν., 
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1997). Η διεργασία αυτή φαίνεται να είναι περισσότερο έντονη για τους sstr2, sstr3 και 

sstr5 και λιγότερο έντονη στους sstr1 και sstr4 υποδοχείς της σωµατοστατίνης (Hukovic και 

συν., 1996, Hipkin και συν., 1997, Nouel και συν., 1997, Roth και συν., 1997, Kreienkamp και 

συν., 1998, Stroh και συν., 2000). 

Αντίθετα, έκθεση κυττάρων (σειρά RINm5F κυττάρων νησιδιώµατος και σειρά GH4C1 

υποφυσιακών κυττάρων) στη SOM δεν προκαλεί απενεργοποίηση (desensitization) και 

ταχεία είσοδο στο κύτταρο (internalization) των υποδοχέων της SOM αλλά αντίθετα οδηγεί 

στην αύξηση της έκφρασης τους (upregulation) στην πλασµατική µεµβράνη των κυττάρων 

αυτών (Sullivan και Schonbrunn, 1986, Presky και Schonbrunn, 1988). 

Τέλος, πρόσφατες µελέτες aπέδειξαν ότι η απουσία του υπoτύπου sstr1 των υποδοχέων 

SOM προκαλεί αύξηση της έκφρασης του sstr2 υποτύπου (Dal Monte και συν., 2003). 

 

Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα, θα ήταν χρήσιµο να γίνουν περαιτέρω µελέτες µε τη χρήση 

αντισωµάτων ή και ραδιοσηµασµένων αναλόγων, εκλεκτικών για τους διάφορους υπότυπους 

των υποδοχέων σωµατοστατίνης έτσι ώστε να διευκρινιστεί αν η διατήρηση του συνολικού 

αριθµού των υποδοχέων της SOM στους ιστούς που µελετήθηκαν οφείλεται στο γεγονός ότι η 

αύξηση των επιπέδων SOM δεν επηρεάζει τα επίπεδα έκφρασης των υποδοχέων της ή 

αντίθετα η αύξηση αυτή της SOM µετά από χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής προκαλεί 

διαφορική ρύθµιση της έκφρασης των υποτύπων των υποδοχέων της SOM στους 

εγκεφαλικούς αυτούς πυρήνες. 

 

 

2. Μελέτες Ντοπαµίνης 

 

Τα πειράµατα της µέτρησης της έκλυσης ντοπαµίνης στον επικλινή πυρήνα και το ραβδωτό 

σώµα µετά από χρόνια αντικαταθλιπτική αγωγή και την επίδραση της σωµατοστατίνης στην 

έκλυση της DA που έγιναν στα πλαίσια αυτής της διατριβής έρχονται να συµπληρώσουν τα 

πειράµατα που αναφέρθηκαν ανωτέρω και αφορούσαν στην επίδραση της χρόνιας χορήγησης 

αντικαταθλιπτικών φαρµάκων στο SOMεργικό σύστηµα σε σχέση µε την πιθανή έµµεση δράση 

της χρόνιας αντικαταθλιπτικής αγωγής στο SOMεργικό σύστηµα στο ΚΝΣ. 
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Επιπλέον, αποτελούν συµπλήρωµα σε προγενέστερες µελέτες του εργαστηρίου µας που 

αφορούσαν στην επίδραση της χρόνιας χορήγησης DMI στο SOMεργικό σύστηµα στον 

επικλινή πυρήνα και στην αλληλεπίδραση των νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων SOM και DA 

στο ΚΝΣ. 

Συγκεκριµένα, σε µελέτη του εργαστηρίου µας (Gheorvassaki και συν., 1992) είχε βρεθεί ότι 

η χρόνια (αλλά όχι η οξεία) χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής µε DMI αυξάνει την 

συνολική δέσµευση της SOM, στους υποδοχείς της, σε ιστικό οµογενοποίηµα του επικλινούς 

πυρήνα χωρίς στατιστικά σηµαντική αύξηση του αριθµού των υποδοχέων ή της δεσµευτικής 

ικανότητας αυτών. Σε άλλη µελέτη (Thermos και συν., 1996) βρέθηκε ότι η ενδοεγκεφαλική 

χορήγηση SOM-14 σε συγκέντρωση 10-4 Μ (αλλά όχι σε συγκέντρωση 10-5 ή 10-6 Μ) 

προκαλεί µεταβολή στην έκλυση της DΑ στο ραβδωτό σώµα στο ~ 220% της βασικής έκλυσης 

αυτής χωρίς να επηρεάζει την συγκέντρωση των µεταβολιτών της DA. 

Επιπλέον, ήταν γνωστό από τη βιβλιογραφία ότι αφενός µεν η χρόνια χορήγηση 

αντικαταθλιπτικής αγωγής προκαλεί λειτουργικές διαφοροποιήσεις του DAεργικού 

µεταιχµιακού συστήµατος και επάγει τις σχετιζόµενες µε τη DA λειτουργίες χωρίς όµως 

αυτές να συνοδεύονται απαραίτητα από µεταβολές στον αριθµό ή τη συγγένεια των 

υποδοχέων της (Spyraki και Fibiger, 1981, Plaznik και Kostowski, 1987, Muscat και συν., 

1990, De Montis και συν., 1990, Willner, 1997) αφετέρου δε η αλληλεπίδραση DAεργικού- 

SOMεργικού συστήµατος και η εµπλοκή της SOM σε αποδιδόµενες στην DA συµπεριφορικές 

δράσεις (Martin- Iverson και συν., 1986, Lee και συν., 1988, Radke και συν., 1988, Tatsuoka 

και συν., 1988). 

Έτσι, µε βάση αυτά που αναφέρθηκαν, σχεδιάστηκε η µελέτη της επίδρασης της χορήγησης 

SOM (σε κατάλληλη συγκέντρωση) στην έκλυση της DA στον επικλινή πυρήνα αλλά και η 

µελέτη της επίδρασης της χορήγησης αντικαταθλιπτικής αγωγής στην επαγόµενη από την 

SOM έκλυση της DA. Αντίστοιχα πειράµατα έγιναν στο ραβδωτό σώµα τόσο λόγω της 

προηγούµενης µελέτης (Thermos και συν., 1996) όσο και ως πυρήνα αναφοράς. 
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2.1. Έκλυση Ντοπαµίνης 

 

Η µέθοδος της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης έχει χρησιµοποιηθεί, κατά κόρο, στο 

παρελθόν για την ανίχνευση της DA και τον υπολογισµό της έκλυσης της σε διάφορες 

περιοχές του εγκεφάλου του επίµυος (Ungersted, 1984, Westerink, 1995). Στο εργαστήριο 

µας η χρήση της µεθόδου της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης σε συνδυασµό µε την 

χρήση υγρής χρωµατογραφίας υψηλής απόδοσης µε ηλεκτροχηµική ανίχνευση (HPLC-EC) για 

τον υπολογισµό της συγκέντρωσης της DA στα συλλεγόµενα δείγµατα έχει αποδειχθεί ως 

κατάλληλη και αξιόπιστη µέθοδος για τον υπολογισµό της έκλυσης της DA στον εγκέφαλο 

(Αναγνωστάκης, 1992) 

 

Η σχετική ανάκτηση της χρησιµοποιούµενης µεµβράνης για την DA υπολογίστηκε στις in vitro 

µελέτες σε 9.09 ± 0.6 % για την DA , 8.95 ± 0.6 % για το DOPAC και 9.05 ± 0.8 % για το HVA 

µε παροχή του τεχνητού ΕΝΥ 1.0 µl/min σε θερµοκρασία 37 oC αντίστοιχα µε µελέτες άλλων 

ερευνητών. 

 

 

2.1.1. Έκλυση Ντοπαµίνης στον Επικλινή πυρήνα 

 

Η έκλυση της DA στον επικλινή πυρήνα, στην παρούσα µελέτη, υπολογίστηκε σε 0.145 ± 0.004 

pmoles/25 µl και των µεταβολιτών της DOPAC σε 26.26 ± 4.3 pmoles/25 µl και HVA σε 7.12 

± 0.31 pmoles/25 µl. 

Η επίδραση αυξηµένης συγκέντρωσης ιόντων καλίου στο τεχνητό ΕΝΥ προκάλεσε την αύξηση 

της µετρούµενης συγκέντρωσης DA στο 598.62 ± 98.62 % της βασικής συγκέντρωσης, 

γεγονός που επιβεβαιώνει την νευρωνική προέλευση της. 
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2.1.2. Έκλυση Ντοπαµίνης στο Ραβδωτό σώµα 

 

Αντίστοιχα, στο ραβδωτό σώµα η έκλυση της DA, στην παρούσα µελέτη, υπολογίστηκε σε 

0.08 ± 0.01 pmoles/25 µl και των µεταβολιτών της DOPAC σε 14.96 ± 1.1 pmoles/25 µl και 

HVA 11 ± 0.98 pmoles/25 µl. 

 

Λόγω της πληθώρας των εργασιών που υπάρχουν στην µελέτη της DA µε χρήση της µεθόδου 

της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης και της ύπαρξης πολλαπλών παραγόντων που 

επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσµα της συγκέντρωσης της DA στο συλλεγόµενο δείγµα (τύπος 

µεµβράνης και µήκος/ ενεργός επιφάνεια της, σύσταση και παροχή τεχνητού ΕΝΥ, συλλογή 

και αποθήκευση συλλεγόµενου δείγµατος, επιµέρους διαφορές στη χρήση της 

χρωµατογραφίας, µεθοδολογία υπολογισµού της συγκέντρωσης από το χρωµατογράφηµα) δεν 

θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά στα αποτελέσµατα άλλων ερευνητών παρά µόνο σε αναφορές µε 

πλήρη αντιστοιχία των αποτελεσµάτων της παρούσας εργασίας µε αυτά προηγουµένων 

εργασιών που έγιναν στο εργαστήριο µας (Αναγνωστάκης, 1992). 

 

Στην περίπτωση της DA, εκτός των σηµείων και των πειραµατικών συνθηκών που 

τονίστηκαν στην παράγραφο που αφορούσε τη χρήση της µεθόδου της in vivo εγκεφαλικής 

µικροδιαπίδυσης για την συλλογή και µέτρηση της SOM, θα πρέπει να τονιστεί και η 

διαδικασία της συλλογής και αποθήκευσης του δείγµατος λόγω της φωτοευαισθησίας της DA. 

 

 

2.2. Επίδραση της Χορήγησης ∆εσιπραµίνης στην έκλυση Ντοπαµίνης 

 

Από µελέτες που έχουν γίνει στο παρελθόν ήταν γνωστό ότι η χορήγηση αντικαταθλιπτικής 

αγωγής (οξεία και χρόνια) αφενός δεν µεταβάλλει τη βασική έκλυση της DA στον επικλινή 

πυρήνα (Brown και συν., 1991, Nomikos και συν., 1991, 1991b) και αφετέρου προκαλεί 

µεταβολή της ευαισθησίας των προσυναπτικών υποδοχέων της ντοπαµίνης (Serra και 

Argiolas, 1979, Chiodo και Antelman, 1980, Maj και συν., 1985, Halaris και συν., 1986, 
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Scavone και συν., 1986, Durlach- Misteli και Van Ree, 1992) ή και αύξηση της ευαισθησίας 

των µετασυναπτικών υποδοχέων της ντοπαµίνης (Fibiger και Philips, 1981, Spyraki και 

Fibiger, 1981, Van Ree και Wolterink, 1981, Arnt και συν., 1984, Maj και συν., 1984, 

Gaffori και Van Ree, 1985, Maj και συν. ,1985, Maj και συν., 1987, Plaznik και Kostowski, 

1987, Durlach- Misteli και Van Ree, 1992) και αύξηση των σχετιζόµενων µε ντοπαµίνη 

λειτουργιών  (Spyraki και Fibiger, 1981, Van Ree και Wolterink, 1981, Serra και συν., 1981, 

Arnt και συν., 1984, Maj και συν., 1984, Spyraki και συν., 1985, Plaznik και Kostowski, 

1987, Nomikos και συν., 1991, Durlach- Misteli και Van Ree, 1992). 

 

 

2.2.1. Επίδραση της Χορήγησης ∆εσιπραµίνης στην έκλυση Ντοπαµίνης στον Επικλινή 

πυρήνα και στο Ραβδωτό σώµα 

 

Η χορήγηση δεσιπραµίνης (οξεία και χρόνια) δεν προκάλεσε καµία επίδραση στην έκλυση της 

DA και των µεταβολιτών της τόσο στον επικλινή πυρήνα όσο και στο ραβδωτό σώµα, 

αφήνοντας αµετάβλητη την ανακύκλωση (turnover, δείκτης του ρυθµού κατανάλωσης/ 

µεταβολισµού του νευροδιαβιβαστή) της DA και των µεταβολιτών της. Τα ευρήµατα της 

παρούσας εργασίας είναι σύµφωνα µε αποτελέσµατα άλλων µελετών µε χρήση ex vivo 

(Sugrue, 1980) αλλά και in vivo (Brown και συν., 1991, Nomikos και συν., 1991, 1991b) 

τεχνικών. 
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2.3. Επίδραση της Σωµατοστατίνης στην έκλυση της Ντοπαµίνης 

 

2.3.1. Επίδραση της χορήγησης Σωµατοστατίνης στην έκλυση της Ντοπαµίνης στον 

Επικλινή Πυρήνα 

 

Η επίδραση της τοπικής ενδοεγκεφαλικής χορήγησης-έγχυσης διαµέσου του καθετήρα SOM-

14 (10-4 Μ) στον επικλινή πυρήνα προκάλεσε την άµεση, στατιστικά σηµαντική, αύξηση της 

βασικής έκλυσης της DA στο 567.901 ± 18.017 % µε ταυτόχρονη, στατιστικά σηµαντική, 

µείωση των µεταβολιτών της DOPAC στο 82.633 ± 0.589 % και HVA στο 83.791 ± 1.646 %, 

της βασικής έκλυσής τους, αντίστοιχα. 

Η συγκέντρωση της DA και του HVA διέφερε στατιστικά σηµαντικά από τα βασικά επίπεδα 

µόνο στο δείγµα της χορήγησης της SOM (επανήλθε στο επίπεδο της βασικής έκλυσης άµεσα) 

ενώ η συγκέντρωση του DOPAC διέφερε στατιστικά σηµαντικά από τα βασικά επίπεδα για 

διάστηµα 60 λεπτών (επανήλθε στο επίπεδο της βασικής έκλυσης µετά από 4 δείγµατα). 

Η ταυτόχρονη αύξηση της DA και µείωση των DOPAC και HVA που παρατηρείται (αύξηση της 

ανακύκλωσης-turnover της DA) θα µπορούσε να θεωρηθεί ως αποτέλεσµα της, σύντοµης και 

µεγάλης σε µέγεθος, απελευθέρωσης της DA από τους νευρώνες. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα 

την µεγάλη αύξηση της συγκέντρωσης της DA στον εξωκυττάριο χώρο και ταυτόχρονα την 

µείωση του ενδοκυττάριου µεταβολισµού της και άρα τις µικρότερες συγκεντρώσεις DOPAC 

και HVA. 

 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα µε αυτά της παρούσας εργασίας (αύξηση της DA ~ 450 % και 

ταυτόχρονη µείωση των µεταβολιτών της DOPAC ~ 50 % και HVA ~75 %) αναφέρονται σε 

εργασίες που µελετούν την επίδραση της τοπικής ενδοεγκεφαλικής χορήγησης αµφεταµίνης 

στον επικλινή πυρήνα (Brown και συν., 1991, Nomikos και συν., 1991, 1991b). 

 

Σε άλλη in v vo µελέτη, η ενδοεγκεφαλική χορήγηση του εκλεκτικού αγωνιστή sstr2, ΜΚ 678 

στο κοιλιακό τµήµα του υποθέµατος του ιπποκάµπου προκάλεσε δοσοεξαρτώµενη αύξηση στην 

έκλυση DA (~ 250 % στη µέγιστη δόση) στον οµοπλάγιο επικλινή πυρήνα µε ταυτόχρονη 

i
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αύξηση του DOPAC (~ 121 % στη µέγιστη δόση) και καµία επίδραση στο HVA (Mitchell και 

συν., 2000). ∆εδοµένων των ανατοµικών συνδέσεων των δύο αυτών περιοχών (Groenewegen 

και συν., 1987, Meredith και συν., 1993) και της επαγωγής της ψυχοκινητικής 

δραστηριότητας από την ανατοµική οδό ιπποκάµπου- επικλινούς πυρήνα (Mogenson και 

Nielsen, 1984, Yang και Mogenson, 1987, Gray, 1991) συµπεραίνεται ότι η ενδοεγκεφαλική 

χορήγηση εκλεκτικού αγωνιστή sstr2 προκαλεί αύξηση στην έκλυση της DA στον επικλινή 

πυρήνα. 

 

Επιπλέον, στην παρούσα εργασία, εκτός των νευροχηµικών µεταβολών που βρέθηκαν στην 

DA και τους µεταβολίτες της, κατά τη διάρκεια της χορήγησης της SOM-14 (και της 

ταυτόχρονης αύξησης της έκλυσης DA στον επικλινή πυρήνα) συµπεριφορικά παρατηρήθηκε 

αύξηση της κινητικότητας των πειραµατοζώων (µέγεθος που δεν µετρήθηκε στην παρούσα 

εργασία). 

Η παρατήρηση αυτή είναι σύµφωνη µε εργασία άλλων ερευνητών (Raynor και συν., 1993) όπου 

µελετήθηκε η επίδραση στην κινητικότητα του πειραµατοζώου της τοπικής ενδοεγκεφαλικής 

χορήγησης-έγχυσης στον επικλινή πυρήνα, διαµέσου καθετήρα, της SOM και των εκλεκτικών 

αγωνιστών sstr2 ΜΚ 678 και L-363-572 και sstr1,4 CGP 23996 ή αµφεταµίνης. 

Η χορήγηση SOM ή ΜΚ 678 προκάλεσε την, αντίστοιχη µε αυτήν της αµφεταµίνης και 

στατιστικά σηµαντική αύξηση της κινητικότητας των πειραµατοζώων ενώ ο λιγότερο 

δραστικός εκλεκτικός αγωνιστής sstr1 L-363-572 και ο εκλεκτικός αγωνιστής sstr1,4  CGP 

23996 δεν προκάλεσαν µεταβολή στην κινητικότητα των πειραµατοζώων. 

Αντίστοιχα αποτελέσµατα που αποδεικνύουν την επίδραση της SOM (µετά από έγχυση στις 

εγκεφαλικές κοιλίες ή στον επικλινή πυρήνα) στην ανακύκλωση της DA παρουσιάζονται και σε 

άλλες εργασίες (Vecsei και συν., 1984, Martin-Iversen και συν., 1986). 

 

Στη ρύθµιση της κινητικότητας των πειραµατοζώων παρατηρείται επίσης και συµµετοχή του 

Gluεργικού συστήµατος του επικλινούς πυρήνα (Pulvirenti και συν., 1989, Attarian και 

Amalric, 1997, Kim και Vezina, 1999) καθώς και της αλληλεπίδραση DΑεργικού- Gluεργικού 

συστήµατος (Kaddis και συν., 1993, Pap και Bradberry, 1995, Kim και Vezina, 1997, 1999). 
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2.3.2. Επίδραση της χορήγησης Σωµατοστατίνης στην έκλυση της Ντοπαµίνης στο 

Ραβδωτό Σώµα 

 

Η επίδραση της τοπικής ενδοεγκεφαλικής χορήγησης-έγχυσης διαµέσου του καθετήρα SOM 

(10-4 Μ) στο ραβδωτό σώµα προκάλεσε την άµεση, στατιστικά σηµαντική, αύξηση της βασικής 

έκλυσης της DA στο 545.77 ± 4.67 % µε ταυτόχρονη, στατιστικά σηµαντική, µείωση των 

µεταβολιτών της DOPAC στο 77.26 ± 0.45 % και HVA στο 79.78 ± 0.51 % της βασικής 

έκλυσης τους αντίστοιχα. 

Η συγκέντρωση της DA και των µεταβολιτών της επανήλθε στο επίπεδο της βασικής έκλυσης 

άµεσα. 

∆εν παρατηρήθηκε αύξηση της κινητικότητας των πειραµατοζώων. 

 

Η επίδραση της SOM στην έκλυση της DA στο ραβδωτό έχει µελετηθεί στο παρελθόν µε 

χρήση in vitro (Garcia-Sevilla και συν., 1978, Star, 1982, Chesselet και Reisine, 1983, Beal 

και Martin, 1984, 1984b) αλλά και in vivo τεχνικών (Thermos και συν., 1996, Hathway και 

συν., 1998, 1999). 

Συγκεκριµένα, οι in vivo µελέτες, µε χρήση της τεχνικής της εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης, 

βρήκαν ότι η ενδοεγκεφαλική χορήγηση SOM, ή αγωνιστών SOM, προκαλεί στατιστικά 

σηµαντική αύξηση της έκλυσης της DA σε ποσοστό ~200 % (Thermos και συν., 1996) έως 

2872 ± 150 % (Hathway και συν., 1998). ∆εν βρέθηκε σηµαντική µεταβολή στους µεταβολίτες 

της DA, DOPAC (Thermos και συν., 1996, Hathway και συν., 1998, 1999) και HVA (Thermos 

και συν., 1996). 

Στη µελέτη του εργαστηρίου µας (Thermos και συν., 1996) χρησιµοποιήθηκε η ίδια 

συγκέντρωση της SOM και οι πειραµατικές συνθήκες ήταν ίδιες εκτός της χορήγησης του 

φυσιολογικού ορού για 21 ηµέρες. Στη συγκεκριµένη µελέτη δοκιµάστηκαν επίσης οι 

συγκεντρώσεις SOM, 10-5 Μ και 10-6 Μ αλλά χωρίς επίδραση στην έκλυση της DA και των 

µεταβολιτών της. 
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Οι διαφορές στα αποτελέσµατα (DA αύξηση στο 545.77 ± 4.67 % έναντι ~200 %, DOPAC 

µείωση στο 77.26 ± 0.45 % και HVA στο 79.78 ± 0.51 % έναντι µη µεταβολής) δεν µπορούν να 

εξηγηθούν επί του παρόντος εκτός και αν αποδοθούν σε µεθοδολογικά ζητήµατα όπως 

αναφέρθηκαν ανωτέρω (π.χ. συλλογή και φύλαξη των δειγµάτων, λόγω φωτοευαισθησίας της 

DA) ή στη χορήγηση της αγωγής. 

 

Στην µελέτη των Hathway και συν., (1998), η ενδοεγκεφαλική χορήγηση SOM σε 

συγκέντρωση 10-8 Μ προκάλεσε την άµεση και στατιστικά σηµαντική αύξηση της έκλυσης DA 

στο 184 ± 26 %, σε συγκέντρωση 5 x 10-8 Μ προκάλεσε αύξηση στο 414 ± 97 %, σε 

συγκέντρωση 10-7 Μ προκάλεσε αύξηση στο 2872 ± 150.5 % και σε συγκέντρωση 10-6 Μ 

προκάλεσε αύξηση στο 499 ± 23.8 %. Σε καµία από αυτές τις συγκεντρώσεις δεν βρέθηκε 

µεταβολή του DOPAC. Η µεταβολή της έκλυσης της DA σε όλες αυτές τις συγκεντρώσεις 

ήταν άµεση και η συγκέντρωση της DA επανήλθε στο επίπεδο της βασικής έκλυσης στο 

αµέσως επόµενο δείγµα. 

Στη χορήγηση SOM σε συγκέντρωση 10-7 Μ η αφαίρεση των ιόντων ασβεστίου από το 

τεχνητό ΕΝΥ για 90 min πρίν τη χορήγηση της SOM ή η προσθήκη τετραδοτοξίνης 

(αναστολέας των διαύλων νατρίου) για 60 min πρίν από τη χορήγηση της SOM απέτρεψε την 

µεταβολή της έκλυσης της DA. 

Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν µια δοσοεξαρτώµενη από τη SOM αύξηση στην έκλυση 

της DA (αν εξαιρεθεί η συγκέντρωση SOM 10-6 Μ), εξαρτώµενη από την παρουσία ιόντων 

ασβεστίου και τετραδοτοξίνης. 

Εντούτοις, η συγκεκριµένη µελέτη αν και χρησιµοποίησε την τεχνική της in vivo εγκεφαλικής 

µικροδιαπίδυσης έγινε σε πειραµατόζωα τα οποία ήταν ακινητοποιηµένα και υπό την επίδραση 

γενικής αναισθησίας (σε αντίθεση µε την παρούσα εργασία και την µελέτη των Thermos και 

συν., 1996). Το γεγονός αυτό θα µπορούσε να έχει επηρεάσει τα αποτελέσµατα καθώς είναι 

γνωστή η επίδραση της αναισθησίας στην έκλυση της DA και των µεταβολιτών της (Chapman 

και συν., 1990, Stahle και συν., 1990, Opacka-Juffry και συν., 1991). 

Στην ίδια µελέτη, η ενδοεγκεφαλική χορήγηση SOM σε συγκέντρωση 5 x 10-8 Μ προκάλεσε 

την άµεση και στατιστικά σηµαντική αύξηση της έκλυσης γλουταµινικού οξέος στο 635 ± 240 
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%, σε συγκέντρωση 10-7 Μ προκάλεσε αύξηση στο 641 ± 272 %, και σε συγκέντρωση 10-6 Μ 

προκάλεσε αύξηση στο 140 ± 17 %. Η µεταβολή της έκλυσης του γλουταµινικού οξέος σε όλες 

αυτές τις συγκεντρώσεις ήταν άµεση και η συγκέντρωση του επανήλθε στο επίπεδο της 

βασικής έκλυσης στο αµέσως επόµενο δείγµα. 

Επίσης, η χορήγηση DNQX (ανταγωνιστής του AMPA/καïνικού υποδοχέα του γλουταµινικού 

οξέος) απέτρεψε πλήρως την προκαλούµενη από τη SOM µεταβολή της έκλυσης της DA ενώ 

η χορήγηση του AP5 (ανταγωνιστής του NMDA υποδοχέα του γλουταµινικού οξέος) απέτρεψε 

(όχι πλήρως) την προκαλούµενη από τη SOM µεταβολή της έκλυσης της DA (και οι δύο αυτές 

ουσίες χορηγήθηκαν για 90 min προ και κατά τη διάρκεια της χορήγησης της SOM). 

Τα αποτελέσµατα αυτά υποδεικνύουν ότι η εξαρτώµενη από τη SOM αύξηση της έκλυσης του 

γλουταµινικού οξέος από τις απολήξεις των νευρώνων της φλοιοραβδωτής οδού είναι επίσης, 

µερικά τουλάχιστον, ρυθµιζόµενη από την προκληθείσα αύξηση του γλουταµινικού οξέος που 

δρώντας στους NMDA αυτοϋποδοχείς προκαλεί επιπλέον αύξηση του γλουταµινικού οξέος 

(Kendrick και συν., 1996). Η δε εξαρτώµενη από τη SOM αύξηση της έκλυσης της DA είναι 

δυνατόν να είναι έµµεση µέσω επίδρασης του γλουταµινεργικού συστήµατος (υποδοχείς 

AMPA/καïνικού και NMDA) στις ντοπαµινεργικές απολήξεις του ραβδωτού πυρήνα. 

Καθώς όµως η DA στο ραβδωτό είναι δυνατόν να αυξάνει την ευαισθησία των NMDA 

υποδοχέων του γλουταµινικού οξέος (Levine και συν., 1995, Smolders και συν., 1996) είναι 

πολύ πιθανόν η SOM να αποτελεί ένα ρυθµιστικό µηχανισµό της ευαισθησίας των NMDA 

υποδοχέων και κατ’ επέκταση του γλουταµινεργικού συστήµατος (Pittaluga και συν., 2001). 

 

Επιπλέον, στη µελέτη των Hathway και συν., (1999), µε ενδοεγκεφαλική χορήγηση 

εκλεκτικών αγωνιστών των υποδοχέων sstr2, sstr4 και sstr2,5 και εκλεκτικών 

ανταγωνιστών των υποδοχέων sstr2 και sstr5 της SOM αποδείχθηκε ότι η επαγόµενη από 

την SOM έκλυση DA είναι αποτέλεσµα της δράσης της SOM στους υποδοχείς sstr2. Αν και 

στη µελέτη αυτή δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην έκλυση του γλουταµινικού οξέος µε τη 

χορήγηση των εκλεκτικών αγωνιστών SOM που προκάλεσαν την αύξηση στην έκλυση της DA, 

η χορήγηση των ανταγωνιστών του γλουταµινικού οξέος DNQX (ανταγωνιστής του 

AMPA/καïνικού υποδοχέα του γλουταµινικού οξέος) ή AP5 (ανταγωνιστής του NMDA 

υποδοχέα του γλουταµινικού οξέος) απέτρεψε την προκαλούµενη από τους εκλεκτικούς 
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αγωνιστές SOM µεταβολή της έκλυσης της DA (και οι δύο αυτές ουσίες χορηγήθηκαν για 90 

min προ και κατά τη διάρκεια της χορήγησης των εκλεκτικών αγωνιστών SOM). 

 

Επίσης, εκτός της ικανότητας της ρύθµισης του γλουταµινεργικού συστήµατος από την SOM, 

όπως παρουσιάστηκε µε τα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων µελετών, στο ραβδωτό σώµα 

είναι επίσης δυνατή η αντίστροφη διαδικασία της ρύθµισης του σωµατοστατινεργικού 

συστήµατος από το γλουταµινικό οξύ όπως παρουσιάζεται µε τα αποτελέσµατα in vitro 

(Tapia-Arancibia και Astier, 1988, 1989, 1990, Williams και συν., 1991, Garside και 

Mazurek, 1997) αλλά και in vivo (Radke, 1994, Hathway και συν., 2001) µελετών. 

 

Τέλος, εκτός των ανωτέρω αλληλεπιδράσεων θα πρέπει να αναφερθεί και η αλληλεπίδραση 

του DΑεργικού µε το Gluεργικό σύστηµα (Grace, 1991, Kalivas και Duffy, 1997). 

 

 

2.4. Επίδραση της αντικαταθλιπτικής αγωγής στην επαγόµενη από τη Σωµατοστατίνη 

έκλυση της Ντοπαµίνης. 

 

2.4.1. Επίδραση της Χορήγησης ∆εσιπραµίνης στην επαγόµενη από τη Σωµατοστατίνη 

έκλυση Ντοπαµίνης στον Επικλινή πυρήνα 

 

Η ενδοεγκεφαλική χορήγηση της SOM (10-4 Μ) προκάλεσε την άµεση και στατιστικά 

σηµαντική, αύξηση της DA στο 3542.35 ± 239.05 % επί της βασικής έκλυσης στην οµάδα της 

χρόνιας χορήγησης DMI έναντι 581.906 ± 21.688 % στην οµάδα οξείας χορήγησης DMI και 

567.901 ± 18.017 % στην οµάδα ελέγχου. 

Οι µεταβολές στην πειραµατική οµάδα της οξείας χορήγησης DMI δεν διέφερε στατιστικά από 

την οµάδα ελέγχου σε καµία χρονική στιγµή του πειράµατος. 

 

Η χορήγηση της SOM προκάλεσε ταυτόχρονη, στατιστικά σηµαντική, µείωση της έκλυσης του 

DOPAC στο 57.392 ± 2.902 % επί της βασικής έκλυσής του στην πειραµατική οµάδα της 
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χρόνιας χορήγησης DMI, στο 82.487 ± 0.679 % επί της βασικής έκλυσής του στην 

πειραµατική οµάδα της οξείας χορήγησης DMI και στο 82.633 ± 0.589 % επί της βασικής 

έκλυσής του στη οµάδα ελέγχου. 

Οι µεταβολές στην πειραµατική οµάδα της οξείας χορήγησης DMI δεν διέφερε στατιστικά από 

την οµάδα ελέγχου σε καµία χρονική στιγµή του πειράµατος. 

 

Η χορήγηση της SOM προκάλεσε ταυτόχρονη, στατιστικά σηµαντική, µείωση της έκλυσης του 

HVA στο 55.583 ± 3.179 % επί της βασικής έκλυσής του στην πειραµατική οµάδα της χρόνιας 

χορήγησης DMI, στο 84.878 ± 1.853 % επί της βασικής έκλυσής του στην πειραµατική οµάδα 

της οξείας χορήγησης DMI και στο 83.791 ± 1.646 % επί της βασικής έκλυσής του στην 

οµάδα ελέγχου. 

Οι µεταβολές στην πειραµατική οµάδα της οξείας χορήγησης DMI δεν διέφερε στατιστικά από 

την οµάδα ελέγχου σε καµία χρονική στιγµή του πειράµατος. 

 

Αν και η χορήγηση της οξείας και της χρόνιας αντικαταθλιπτικής αγωγής δεν µεταβάλλει την 

έκλυση και την ανακύκλωση της DA και των µεταβολιτών της στον επικλινή πυρήνα σύµφωνα 

και µε µελέτες άλλων ερευνητών (Brown και συν., 1991, Nomikos και συν., 1991, 1991b) 

παρατηρείται επαγωγή της επίδρασης της SOM στην έκλυση της DA µετά από χρόνια 

χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής σύµφωνα µε µελέτες πολλών ερευνητών που προτείνουν 

την αυξηµένη DΑεργική λειτουργία και την επαγωγή των σχετιζόµενων µε DA λειτουργιών 

µετά από χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής (Spyraki και Fibiger, 1981, Van Ree 

και Wolterink, 1981, Serra και συν., 1981, Arnt και συν., 1984, Maj και συν., 1984, Spyraki 

και συν., 1985, Plaznik και Kostowski, 1987, Nomikos και συν., 1991, Durlach- Misteli και 

Van Ree, 1992). 
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2.4.2. Επίδραση της Χορήγησης ∆εσιπραµίνης στην επαγόµενη από τη Σωµατοστατίνη 

έκλυση Ντοπαµίνης στο Ραβδωτό Σώµα 

 

Η επίδραση της ενδοεγκεφαλικής χορήγησης-έγχυσης SOM (10-4 Μ) προκάλεσε την άµεση 

και στατιστικά σηµαντική, αύξηση της έκλυσης της DA στο 564.296 ± 7.615 % επί της βασικής 

έκλυσης στην οµάδα της χρόνιας χορήγησης DMI έναντι 546.576 ± 4.407 % στην οµάδα της 

οξείας χορήγησης DMI και 545.769 ± 4.669 % στην οµάδα ελέγχου. 

∆εν προέκυψε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών πειραµατικών οµάδων. 

 

Η χορήγηση της SOM προκάλεσε ταυτόχρονη, στατιστικά σηµαντική, µείωση της έκλυσης του 

DOPAC στο 76.267 ± 1.021 % επί της βασικής έκλυσής του στην πειραµατική οµάδα της 

χρόνιας χορήγησης DMI έναντι 77.558 ± 0.43 % της πειραµατικής οµάδας οξείας χορήγησης 

DMI και 77.263 ± 0.45 % της οµάδας ελέγχου. 

∆εν προέκυψε καµία στατιστικά σηµαντική διαφορά µεταξύ των τριών πειραµατικών οµάδων. 

 

Σε ότι αφορά το HVA η χορήγηση της SOM-14 προκάλεσε ταυτόχρονη, στατιστικά σηµαντική, 

µείωση της έκλυσής του στο 76.585 ± 1.083 % της βασικής έκλυσης στην πειραµατική οµάδα 

της χρόνιας χορήγησης DMI έναντι 77.474 ± 0.493 % της πειραµατικής οµάδας οξείας 

χορήγησης DMI και 79.78 ± 0.513 % της οµάδας ελέγχου. 

Η έκλυση του HVA στην πειραµατική οµάδα της οξείας χορήγησης DMI δεν διέφερε 

στατιστικά από την οµάδα ελέγχου σε καµία χρονική στιγµή του πειράµατος ενώ στην οµάδα 

χρόνιας χορήγησης προέκυψε οριακή στατιστική διαφορά από την οµάδα ελέγχου µόνο κατά το 

χρόνο της χορήγησης του παλµού SOM. 

 

Για το ραβδωτό σώµα δεν υπάρχουν αντίστοιχες µελέτες στη βιβλιογραφία. 

Το γεγονός της µη ύπαρξης στατιστικά σηµαντικών διαφορών στην έκλυση της DA και των 

µεταβολιτών της στο ραβδωτό σώµα µεταξύ των τριών πειραµατικών οµάδων σε αντίθεση µε 

τον επικλινή πυρήνα όπου παρατηρούνται διαφορές τόσο µεταξύ των τριών πειραµατικών 

οµάδων όσο και από το ραβδωτό σώµα πρέπει πιθανώς να αναζητηθούν στις διαφορές που 
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παρουσιάζουν οι δύο αυτοί πυρήνες σε σχέση µε το DΑεργικό σύστηµα και γενικότερα την 

νευροχηµική και νευροανατοµική δοµή τους. 

Η ετερογένεια των δύο αυτών πυρήνων έχει αποδειχθεί από πληθώρα νευροανατοµικών και 

νευροχηµικών µελετών (Alexander και Crutcher, 1990, Graybiel, 1990, Smith και Bolam, 

1990, Yamamoto και Pehek, 1990, Gerfen, 1992, Parent και Hazrati, 1995, 1995b). 

Και για τους δύο αυτούς πυρήνες ισχύει η επίδραση της χορήγησης DMI που επηρεάζει την 

DΑεργική λειτουργία (De Montis και συν., 1990, Ainsworth και συν., 1998). Όµως η χρόνια 

χορήγηση DMI αν και δεν µεταβάλλει την βασική έκλυση της DA και στους δύο αυτούς 

πυρήνες, στον επικλινή πυρήνα, ειδικά, προκαλεί αύξηση των σχετιζόµενων µε τη DA 

λειτουργιών (Fibiger και Phillips, 1981, Spyraki και Fibiger, 1981, Martin-Iverson και συν., 

1983, Brown και συν., 1991, Nomikos και συν., 1991, 1991b). 

Η αύξηση στην έκλυση της DA που παρατηρείται και στους δύο πυρήνες έχει τα 

χαρακτηριστικά τονικής απελευθέρωσης και ως εκ τούτου είναι αποτέλεσµα της διέγερσης 

των NMDA υποδοχέων του γλουταµινικού οξέος που βρίσκονται στις απολήξεις DΑεργικών 

νευρώνων (Grace, 1991). 

Επιπλέον, η Gluεργική νευροδιαβίβαση επάγεται και αυτή από την χρόνια χορήγηση DMI (Paul 

και συν., 1994, Nowak και συν., 1998, Golembiowska και  Zylewska, 1999, Harkin και συν., 

2000). 

 

Συνεπώς, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η διαφορά στην απόκριση της DA που προκαλεί η 

χορήγηση της SOM στους δύο αυτούς πυρήνες είναι αποτέλεσµα της συµµετοχής του 

Gluεργικού συστήµατος σε συνδυασµό µε την νευροανατοµική-νευροχηµική ετερογένεια των 

δύο πυρήνων. 

 

Η συµµετοχή του γλουταµινεργικού συστήµατος στην ρύθµιση της έκλυσης της DA από τη 

SOM όπως προτείνεται από τις συγκεκριµένες µελέτες και η ύπαρξη ενός ρυθµιστικού 

συστήµατος στο οποίο συµµετέχουν η DA, η 5- HT, η SOM και το Glu (Pittaluga και συν., 

2001) όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, θα µπορούσε να εξηγήσει, κατ’ αρχήν 

τουλάχιστον, και την διαφορά που παρατηρείται στην έκλυση της SOM στον επικλινή πυρήνα 

µετά από τη χρόνια χορήγηση DMI και σιταλοπράµης (ενότητα 1.2.2.). Έχοντας ως 
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δεδοµένα ότι η χρόνια χορήγηση DMI αυξάνει την NΑεργική διαβίβαση και δεν προκαλεί 

µεταβολή στην έκλυση της DA, ενώ η χρόνια χορήγηση σιταλοπράµης µέσω της αύξησης της 

σεροτονινεργικής διαβίβασης προκαλεί αύξηση στην έκλυση της DA (Benloucif και συν., 1993, 

Dewey και συν., 1995, Bowers και συν., 2000, Lucas και συν., 2000), τότε η µεγαλύτερη 

αύξηση στην έκλυση της SOM που παρατηρείται µετά από χρόνια χορήγηση σιταλοπράµης σε 

σχέση µε αυτήν που παρατηρείται µετά από χρόνια χορήγηση DMI θα µπορούσε να είναι 

αποτέλεσµα της αυξηµένης λειτουργίας του DΑεργικου συστήµατος. Αν η αύξηση στην έκλυση 

της SOM οφείλεται µόνο στην επίδραση του DAεργικού και του Gluεργικου συστήµατος και 

δεδοµένων των επιδράσεων της DA στο Glu (Grace, 1991, Kalivas και Duffy, 1997) και του 

Glu στη SOM (Radke, 1994, Hathway και συν., 2001) τότε η ύπαρξη ενός ρυθµιστικού 

συστήµατος στο οποίο συµµετέχουν η DA, η 5- HT, η SOM και το Glu θα µπορούσε να 

εξηγήσει την αυξηµένη έκλυση της SOM µετά από χρόνια χορήγηση σιταλοπράµης έναντι της 

χρόνιας χορήγησης δεσιπραµίνης. 

 

 



 

 

 

 

 



 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας µπορεί να συµβάλλουν στην µελέτη του 

σωµατοστατινεργικού συστήµατος του επικλινούς πυρήνα του επίµυος και της επίδρασης της 

αντικαταθλιπτικής αγωγής σε αυτό. 

Επιπλέον, µελετήθηκε η επίδραση της σωµατοστατίνης στο ντοπαµινεργικό σύστηµα του 

επικλινούς πυρήνα, πριν και µετά από αντικαταθλιπτική αγωγή. 

 

Συγκεκριµένα, διαπιστώθηκε η νευρωνική έκλυση της σωµατοστατίνης και της ντοπαµίνης, 

στον επικλινή πυρήνα. Η βασική έκλυση τους υπολογίστηκε σε 20.01 ± 0.52 fmoles/60 µl και 

0.145 ± 0.004 pmoles/25 µl, αντίστοιχα 

Η χρόνια χορήγηση αντικαταθλιπτικής αγωγής προκαλεί την αύξηση της έκλυσης της 

σωµατοστατίνης, αλλά όχι και της ντοπαµίνης, στον επικλινή πυρήνα. 

Η οξεία και η χρόνια χορήγηση σιταλοπράµης προκάλεσε αύξηση στα επίπεδα της 

σωµατοστατίνης σε ιστικό οµογενοποίηµα του επικλινούς πυρήνα αλλά δεν είχε επίδραση στη 

στη δέσµευση της ραδιοσηµασµένης σωµατοστατίνης ([125I] Tyr 11 σωµατοστατίνης) στους 

υποδοχείς της. 

Η ενδοεγκεφαλική έγχυση σωµατοστατίνης (10-4 Μ) προκάλεσε αύξηση στην έκλυση της 

ντοπαµίνης και µείωση στους µεταβολίτες της στον επικλινή πυρήνα. Η επίδραση της χρόνιας 

χορήγησης δεσιπραµίνης είχε ως αποτέλεσµα η προκαλούµενη από τη σωµατοστατίνη αύξηση 

στην έκλυση ντοπαµίνης να είναι υπερβολικά έντονη, ειδικά στον επικλινή πυρήνα (3542 % 

της βασικής έκλυσης έναντι 564 % της βασικής έκλυσης στο ραβδωτό σώµα). Η επίδραση της 

οξείας χορήγησης δεσιπραµίνης δεν είχε διαφορά από την οµάδα ελέγχου. 

Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας υπαινίσσονται ότι η σωµατοστατίνη ρυθµίζει την 

έκλυση της ντοπαµίνης στον επικλινή πυρήνα. Η χρόνια χορήγηση δεσιπραµίνης επάγει την 

επίδραση της σωµατοστατίνης στη ντοπαµίνη. Η δεσιπραµίνη και η σιταλοπράµη επιδρούν στην 

έκλυση της σωµατοστατίνης στον επικλινή πυρήνα µετά από χρόνια χορήγηση ενώ η 

σιταλοπράµη αυξάνει τα επίπεδα της σωµατοστατίνης στους εγκεφαλικούς πυρήνες που 

µελετήθηκαν µετά από οξεία ή χρόνια χορήγηση. ∆εν βρέθηκε επίδραση της χρόνιας 
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χορήγησης σιταλοπράµης στον αριθµό ή την δεσµευτική ικανότητα των υποδοχέων 

σωµατοστατίνης. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

Η παρούσα µελέτη συνέβαλλε στη µελέτη του σωµατοστατινεργικού συστήµατος του 

επικλινούς πυρήνα του επίµυος και της επίδρασης της αντικαταθλιπτικής αγωγής σε αυτό. 

Η ρύθµιση του σωµατοστατινεργικού συστήµατος από την αντικαταθλιπτική αγωγή, όπως 

παρουσιάστηκε στην συγκεκριµένη εργασία, θέτει ως επόµενο στόχο της περαιτέρω 

διερεύνησης του θέµατος την κατανόηση του νευροχηµικού µηχανισµού µε τον οποίο γίνεται 

αυτή η ρύθµιση. 

Παρά το µεγάλο αριθµό των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των διαφόρων νευροδιαβιβαστικών 

συστηµάτων που εµπλέκονται αλλά και των µεθοδολογικών ζητηµάτων που προκύπτουν σε 

σχέση µε τη διερεύνηση του συγκεκριµένου θέµατος οι µελέτες επίδρασης της 

αντικαταθλιπτικής αγωγής στη διαφορική έκφραση των υποτύπων των υποδοχέων της 

σωµατοστατίνης µπορούν να δώσουν σηµαντική πληροφορία για την ρύθµιση που προκαλεί η 

αντικαταθλιπτική αγωγή. 

Επιπλέον, µελέτες που θα διευκρινίσουν τον µηχανισµό επίδρασης της νοραδρεναλίνης και της 

σεροτονίνης στο σωµατοστατινεργικό σύστηµα, αν και ιδιαίτερα πολύπλοκες στην εφαρµογή 

και την αξιοποίηση τους, θα µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντικές πληροφορίες ή ενδείξεις 

για την επίδραση της αντικαταθλιπτικής θεραπείας. 

 

Η ρύθµιση του ντοπαµινεργικού συστήµατος από την σωµατοστατίνη και η επίδραση της 

αντικαταθλιπτικής αγωγής σε αυτήν, όπως παρουσιάστηκε από τα αποτελέσµατα της 

συγκεκριµένης εργασίας, εισάγει σαφώς την αλληλεπίδραση των νευροδιαβιβαστικών 

συστηµάτων του επικλινούς πυρήνα και την επίδραση της αντικαταθλιπτικής αγωγής σε αυτά. 

Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν και από τις υπάρχουσες βιβλιογραφικές αναφορές 

προκύπτουν σηµαντικές ενδείξεις ύπαρξης ενός ρυθµιστικού νευροχηµικού κυκλώµατος- 

συστήµατος στο οποίο συµµετέχει η σωµατοστατίνη, η ντοπαµίνη, η σεροτονίνη και το 

γλουταµινικό οξύ. Η περαιτέρω διερεύνηση και µελέτη των αλληλεπιδράσεων των 

συγκεκριµένων νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων και η ρύθµιση τους από την 

αντικαταθλιπτική θεραπεία κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντική. 
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Επίσης, ιδιαίτερα σηµαντική θα ήταν η διερεύνηση και η µελέτη των ανατοµικών συνδέσεων 

του επικλινούς πυρήνα και κυρίως των προβολών που δέχεται ο επικλινής πυρήνας από 

άλλες εγκεφαλικές δοµές. Η µελέτη των µεταβολών στη λειτουργία του σωµατοστατινεργικού 

συστήµατος του επικλινούς πυρήνα µετά από κατάλληλες φαρµακολογικές επιδράσεις στις 

εγκεφαλικές δοµές που προβάλλουν σε αυτόν θα παρείχαν πληροφορίες όχι µόνο για τις 

αλληλεπιδράσεις των νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων αλλά και για την συµµετοχή άλλων 

νευροανατοµικών δοµών στη φυσιολογική λειτουργία του σωµατοστατινεργικού συστήµατος και 

στη ρύθµιση του µετά από αντικαταθλιπτική θεραπεία. 

 

Οι παραπάνω µελέτες κρίνονται ιδιαίτερα σηµαντικές και απαραίτητες για την κατανόηση της 

φυσιολογικής λειτουργίας του σωµατοστατινεργικού συστήµατος του επικλινούς πυρήνα 

καθώς επίσης και για τη διερεύνηση της συµµετοχής της σωµατοστατίνης στην κατάθλιψη και 

την επίδραση της αντικαταθλιπτικής θεραπείας. 

 

 



 

 

 

 

 



 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ 

ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΚΛΙΝΟΥΣ ΠΥΡΗΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΜΥΟΣ. 

 

Το νευροπεπτίδιο Σωµατοστατίνη βρίσκεται σε µέσου µεγέθους µη ακανθωτούς 

ενδονευρώνες πυρήνων των Βασικών Γαγγλίων όπως ο επικλινής πυρήνας και το ραβδωτό 

σώµα. Έχει επίδραση σε σχετιζόµενες µε τη ντοπαµίνη συµπεριφορές και έχει ενοχοποιηθεί 

στην παθοφυσιολογία ψυχιατρικών διαταραχών όπως η κατάθλιψη. Τα επίπεδα 

σωµατοστατίνης είναι ελαττωµένα σε ασθενείς µε καταθλιπτική διαταραχή συγκρινόµενα µε 

υγιείς φυσιολογικούς µάρτυρες. Η ικανότητα της σωµατοστατίνης να ρυθµίζει αλλά και να 

ρυθµίζεται από άλλους νευροδιαβιβαστές όπως η ντοπαµίνη και η σεροτονίνη, παράγοντες 

που είναι γνωστό ότι συµµετέχουν στην παθοφυσιολογία της κατάθλιψης, αποτέλεσε το 

ερέθισµα για την περαιτέρω διερεύνηση των νευροχηµικών µηχανισµών που εµπλέκονται στις 

δράσεις της σωµατοστατίνης στον εγκέφαλο. 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση της νευρωνικής έκλυσης της 

σωµατοστατίνης στον επικλινή πυρήνα και η επίδραση της οξείας και χρόνιας 

αντικαταθλιπτικής αγωγής στην έκλυση της σωµατοστατίνης. Επιπλέον, µελετήθηκε η 

επίδραση της αντικαταθλιπτικής αγωγής στα επίπεδα της σωµατοστατίνης και τα 

φαρµακοδυναµικά χαρακτηριστικά των υποδοχέων σωµατοστατίνης σε διάφορους 

εγκεφαλικούς πυρήνες (επικλινής πυρήνας, ραβδωτό σώµα, µέσος προµετωπιαίος φλοιός, 

ιππόκαµπος). Τέλος, διερευνήθηκε η επίδραση της σωµατοστατίνης στη ρύθµιση άλλων 

νευροδιαβιβαστικών συστηµάτων που ενέχονται στην παθοφυσιολογία της κατάθλιψης (όπως 

της ντοπαµίνης). 

Για τον υπολογισµό της νευρωνικής έκλυσης της σωµατοστατίνης χρησιµοποιήθηκε η τεχνική 

της in vivo εγκεφαλικής µικροδιαπίδυσης και τα επίπεδα της σωµατοστατίνης µετρήθηκαν µε 

χρήση ραδιαναοσολογικής και ανοσοενζυµατικής ανάλυσης. Χρησιµοποιήθηκαν δύο 

αντικαταθλιπτικά φάρµακα, η δεσιπραµίνη (σε δοσολογία 5 mg/2ml/kg σωµατικού βάρους δίς 

ηµερησίως) και η σιταλοπράµη (σε δοσολογία 20 mg/2ml/kg σωµατικού βάρους άπαξ 
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ηµερησίως). Τα πειραµατόζωα χωρίστηκαν σε τρείς πειραµατικές οµάδες και έλαβαν 

ενδοπεριτοναϊκή συστηµατική αντικαταθλιπτική αγωγή ως εξής: Οµάδα Ελέγχου όπου τα 

πειραµατόζωα έλαβαν φυσιολογικό ορό (2ml /kg σωµατικού βάρους) για 21 ηµέρες, Οµάδα 

Οξείας Χορήγησης Φαρµάκου όπου τα πειραµατόζωα έλαβαν φυσιολογικό ορό για 20 ηµέρες 

και φαρµακευτική αγωγή για 1 ηµέρα και Οµάδα Χρόνιας Χορήγησης Φαρµάκου όπου τα 

πειραµατόζωα έλαβαν φαρµακευτική αγωγή για 21 ηµέρες. 

Ο υπολογισµός των επιπέδων της ντοπαµίνης και των µεταβολιτών της (DOPAC/HVA) 

έγιναν µε χρήση χρωµατογραφίας HPLC µε ηλεκτροχηµική ανίχνευση. 

Η σωµατοστατίνη εκλύεται µε νευρωνικό τρόπο και τα βασικά επίπεδα έκλυσης της στον 

επικλινή πυρήνα βρέθηκαν να είναι 20.01 ± 0.52 fmoles/60 µl. Η ντοπαµίνη εκλύεται επίσης 

µε νευρωνικό τρόπο και τα βασικά επίπεδα έκλυσης της βρέθηκαν να είναι 0.145 ± 0.004 

pmoles/25 µl. 

Η ενδοεγκεφαλική χορήγηση σωµατοστατίνης (10-4 Μ) προκάλεσε αύξηση στην έκλυση της 

ντοπαµίνης και µείωση των µεταβολιτών της στον επικλινή πυρήνα και το ραβδωτό σώµα. Η 

επίδραση της χρόνιας χορήγησης δεσιπραµίνης είχε ως αποτέλεσµα η προκαλούµενη από τη 

σωµατοστατίνη αύξηση στην έκλυση ντοπαµίνης να είναι υπερβολικά έντονη, ειδικά στον 

επικλινή πυρήνα (3542 % της βασικής έκλυσης έναντι 564 % της βασικής έκλυσης στο 

ραβδωτό σώµα). Η επίδραση της οξείας χορήγησης δεσιπραµίνης δεν είχε διαφορά από την 

οµάδα ελέγχου. Η βασική έκλυση της ντοπαµίνης και των µεταβολιτών της δεν επηρεάστηκαν 

από την οξεία και τη χρόνια χορήγηση της δεσιπραµίνης σε κανέναν από αυτούς τους 

εγκεφαλικούς πυρήνες. Επόµενες µελέτες έδειξαν ότι η χρόνια χορήγηση δεσιπραµίνης είχε 

ως αποτέλεσµα την αύξηση της έκλυσης σωµατοστατίνης στον επικλινή πυρήνα. 

Η χρόνια χορήγηση σιταλοπράµης επίσης προκάλεσε την αύξηση της έκλυσης σωµατοστατίνης 

στον επικλινή πυρήνα. Η οξεία και η χρόνια χορήγηση σιταλοπράµης προκάλεσε αύξηση στα 

επίπεδα σωµατοστατίνης σε ιστικό οµογενοποίηµα του επικλινούς πυρήνα, του ραβδωτού και 

του µέσου προµετωπιαίου φλοιού ενώ µόνο η χρόνια χορήγηση σιταλοπράµης προκάλεσε 

αύξηση στα επίπεδα σωµατοστατίνης στο ιστικό οµογενοποίηµα του ιπποκάµπου. Αυτές οι 

µεταβολές δεν είχαν επίδραση στη δέσµευση της ραδιοσηµασµένης σωµατοστατίνης ([125I] 

Tyr 11 σωµατοστατίνης) στους υποδοχείς της. 
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Τα αποτελέσµατα της παρούσας εργασίας υποδεικνύουν ότι η σωµατοστατίνη ρυθµίζει την 

έκλυση της ντοπαµίνης στον επικλινή πυρήνα και το ραβδωτό σώµα. Η χρόνια χορήγηση 

δεσιπραµίνης επάγει την επίδραση της σωµατοστατίνης στη ντοπαµίνη. Η δεσιπραµίνη και η 

σιταλοπράµη ρυθµίζουν την έκλυση της σωµατοστατίνης στον επικλινή πυρήνα  µετά από 

χρόνια χορήγηση ενώ η σιταλοπράµη αυξάνει τα επίπεδα της σωµατοστατίνης στους 

εγκεφαλικούς πυρήνες που µελετήθηκαν µετά από οξεία ή χρόνια χορήγηση. ∆εν βρέθηκε 

επίδραση της χρόνιας χορήγησης σιταλοπράµης στον αριθµό ή την δεσµευτική ικανότητα των 

υποδοχέων σωµατοστατίνης. Περαιτέρω µελέτες διερεύνησης των διαφορετικών 

φαρµακολογικών χαρακτηριστικών και της έκφρασης των υποτύπων των υποδοχέων 

σωµατοστατίνης (sstr1 – sstr5) µετά από αντικαταθλιπτική αγωγή µπορούν να δώσουν 

επιπλέον πληροφορίες στο θέµα της επίδρασης των επιπέδων σωµατοστατίνης σε έναν ή 

περισσότερους υπότυπους των υποδοχέων σωµατοστατίνης. 

Συµπερασµατικά, τα παρόντα αποτελέσµατα παρέχουν επιπλέον απόδειξη για τη νευροχηµική 

αλληλεπίδραση µεταξύ της σωµατοστατίνης και άλλων νευροδιαβιβαστών όπως η ντοπαµίνη 

και η σεροτονίνη. Επιπλέον, τα αποτελέσµατα µας παρέχουν νέες πληροφορίες σε ότι αφορά 

την επίδραση των αντικαταθλιπτικών στα επίπεδα σωµατοστατίνης. Η σηµασία των 

συγκεκριµένων αποτελεσµάτων στη θεραπευτική διαδικασία των αντικαταθλιπτικών 

φαρµάκων χρειάζεται επιπλέον διερεύνηση. 

 

 



 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

EFFECT OF CHRONIC ANTIDEPRESSANT TREATMENT ON THE 

SOMATOSTATINERGIC SYSTEM IN THE NUCLEUS ACCUMBENS OF THE RAT 

 

The neuropeptide somatostatin is found in medium-sized aspiny neurons in nuclei of the 

basal ganglia, such as the striatum and the nucleus accumbens. It influences dopamine 

mediated behaviors, and it has been implicated in the pathophysiology of psychiatric 

disorders such as depression. There is a general agreement that somatostatin levels are 

attenuated in the cerebrospinal fluid of depressed patients as compared to healthy 

controls. The ability of somatostatin to regulate and be regulated by other 

neurotransmitters such as dopamine and serotonin, agents known to play an important 

role in the pathophysiology of depression provided the impetus to further investigate the 

neurochemical mechanisms involved in somatostatin’s actions in the brain. 

 

The aim of the present study was to examine the neuronal release of somatostatin in the 

nucleus accumbens and how this release is influenced by the acute and chronic 

administration of antidepressant drugs. In addition, the effect of antidepressant 

treatment on somatostatin levels and the pharmacological characteristics of 

somatostatin receptors were studied in different brain nuclei (nucleus accumbens, 

striatum, medial prefrontal cortex and hippocampus). 

Lastly, the effect of somatostatin in the regulation of other neurotransmitter systems 

that are implicated in the pathophysiology of depression (such as dopamine) was 

investigated. 

To measure the neuronal release of somatostatin, in vivo microdialysis was employed, and 

somatostatin levels were measured by radioimmunoassay or ELIZA. Two antidepressants 

were employed, namely desipramine (5 mg/2ml/kg, i.p., twice daily) and citalopram (20 

mg/2ml/kg, i.p., once daily). Rats were assigned to three groups, namely the control group 

where the rats treated with saline (2ml/kg, i.p.) for 21 days, the chronic treatment group 
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where the rats treated with antidepressant for 21 days and the acute treatment group 

where the rats treated with saline for 20 days and antidepressant for 1 day. 

Dopamine and metabolite (DOPAC/HVA) levels were quantitated by HPLC 

chromatography with electrochemical detection. 

Somatostatin was released in a neuronal manner. Basal somatostatin levels were found to 

be 20.01 ± 0.52 fmoles/ 60 µl. Dopamine was also neuronally released in the nucleus 

accumbens. Its basal levels were found to be 0.145 ± 0.004 pmoles/ 25µl.  

Somatostatin (10-4M) infusion induced an increase in the release of dopamine and a 

decrease of its metabolites in both the nucleus accumbens and the striatum. 

Chronic desipramine treatment resulted in an exaggerated somatostatin-induced increase 

of dopamine levels, specifically in the nucleus accumbens (3542 % compared with 564 % 

of basal in the striatum). Acute administration had no effect compared with saline 

treated rats. 

Basal concentrations of dopamine and metabolites were not influenced by either chronic 

or acute treatment of desipramine in either brain area. Subsequent studies showed that 

chronic desipramine treatment resulted in an increase in the release of somatostatin in 

the nucleus accumbens. 

Chronic citalopram administration also increased in a statistically significant manner the 

levels of somatostatin released in the nucleus accumbens. Acute and chronic citalopram 

treatment increased the tissue levels of somatostatin in the nucleus accumbens, the 

striatum, and the medial prefrontal cortex, whereas only chronic administration of 

citalopram increased somatostatin tissue levels in the hippocampus. These changes in 

somatostatin had no effect on [125I] Tyr11 somatostatin binding. 

The results of this study demonstrated that somatostatin regulates dopamine release in 

the nucleus accumbens and the striatum. Chronic desipramine treatment influenced the 

somatostatin effect. Both desipramine and citalopram regulated the release of 

somatostatin when administered chronically, while citalopram increased somatostatin 

levels in different brain regions when administered either acutely or chronically. No 

effect was observed in somatostatin binding sites or affinity after acute or chronic 

citalopram treatment. Further studies examining the differential pharmacological and 
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expression characteristics of the receptor subtypes (sstr1- sstr5) after antidepressant 

treatment may provide more information on how the somatostatin levels regulated by 

citalopram may affect one or more receptor subtypes.  

 

In conclusion, these results provide further evidence on the neurochemical relationship 

between somatostatin and other neurotransmitters such as dopamine and serotonin. In 

addition the results provide new information regarding the effect of antidepressants on 

somatostatin levels. Whether the effects mentioned are significant in the therapeutic 

process of the antidepressant drugs needs to be further investigated.  

 

 

 



 

 

 

 

 



 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ 

 

5 HIAA 5 HydroxyIndoleAcetic Acid (5 υδροξυ ινδολοξικό οξύ) 
5 ΗΤ 5 ΗydroxyTryptamine (5 υδροξυ τρυπταµίνη, σεροτονίνη) 
Ach Acetylcholine (ακετυλοχολίνη) 
AMPA a-Amino-3-hydroxy-5-Methylisoxazole-4-Propionic Acid 
ANOVA ANalysis Of VΑriance (ανάλυση διασποράς) 
AP AnterioPosterior (προσθιοπίθια) 
AP5 D,L-2-Amino-5-Phosphopentanoic acid 
BAR β- Αdrenergic Receptor 
BDNF Brain-Derived Neurotrophic Factor (παραγόµενος από τον εγκέφαλο 

νευροτροφικός παράγοντας) 
BSA Bovine Serum Albumin (βόειος αλβουµίνη ορού) 
cAMP 3΄-5΄ cyclic Adenosine MonoPhosphate (3΄-5΄ κυκλική µονοφωσφορική 

αδενοσίνη) 
CCK Cholecystokinin (χολοκυστοκινίνη) 
c.o. cut off (όριο διέλευσης µορίων µέσω της µεµβράνης µε κριτήριο το Μ.Β.) 
cpm counts per minute (κρούσεις ανά λεπτό) 
CREB Cyclic AMP Response Element Binding Protein (πρωτεΐνη που που προσδένεται 

στο CRE) 
CRH Corticotropin Release Hormone (εκκλυτική της κορτικοτροπίνης ορµόνη) 
DA DopAmine (3 Hydroxytyramine, 3-4 Dihydroxyphenethylamine, ντοπαµίνη) 
DMI DesmethyliMIpramine (δεσµεθυλ-ιµιπραµίνη, δεσιπραµίνη) 
DNQX 6,7-DiNitroQuinoXaline-2,3-dione 
DOPAC 3-4 DihydrΟxyPhenylacetic ACid (Homoprotocatechuic Acid, 3,4 διυδροξυ-

φενυλακετικό οξύ) 
DSM Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (∆ιαγνωστικό και 

Στατιστικό Εγχειρίδιο Ψυχικών ∆ιαταραχών) 
DV DorsoVentral (Ραχιαιοκοιλιακά) 
ΕΝΥ ΕγκεφαλοΝωτιαίο Υγρό 
ECT ElectroConvulsive Therapy (ηλεκτροσπασµοθεραπεία) 
EDTA Ethylen Diamine Tetraacetic Acetic acid (αιθυλεν-διάµινο-τετραοξικό οξύ) 
EGTA Ethylene Glycol-bis (β-αminoethylether)-N, N, N’, N’-Tetraacetic Acid 

(αιθυλενο-γλυκολ-τετραοξικό οξύ) 
ELISA Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay (ανοσοενζυµατική ανάλυση) 
EPI EPInephrine (επινεφρίνη) 
GABA Gamma AminoButyric Acid (γ-αµινοβουτυρικό οξύ) 
GAD Glutamic Acid Decarboxylase (γλουταµική δεκαρβοξυλάση) 
Glu Glutamate (γλουταµινικό οξύ) 
ΗΣΘ ΗλεκτροΣπασµοΘεραπεία 
Hip Hippocampus (ιππόκαµπος) 
HPLC (-EC) High Performance Liquid Chromatography with ElectroChemical Detection (υγρή 

χρωµατογραφία υψηλής απόδοσης σε συνδυασµό µε ηλεκτροχηµικό ανιχνευτή) 
HVA HomoVanillic Acid (4 Hydroxy-3 Methoxy Phenylacetic Acid, οµοβανιλικό οξύ) 
ICD International Classification of Diseases 
i.d. inner diameter (εσωτερική διάµετρος) 
i.m. intramuscular (ενδοµυïκά) 
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i.p. intraperitoneal (ενδοπεριτοναïκά) 
ΚΝΣ Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα 
Leu Leucine (λευκίνη) 
MAO MonoAmineOxidase (µονοαµινοξιδάση) 
MAP Mitogen- Activated Protein (kinase) (MAPK, πρωτεϊνική κινάση που 

ενεργοποιείται από µιτογόνα) 
MET METanephrine (µετανεφρίνη) 
Met Methionine (µεθιονίνη) 
MHPG 3-Methoxy-4-HydroxyPhenethyleneGlycol 

(3-µεθοξυ-4-υδροξυφαινυλενογλυκόλη) 
ML MedioLateral (Πλάγια) 
NA NorAdrenaline (Νοραδρεναλίνη) 
NAc Nucleus Accumbens 

(επικλινής πυρήνας ή λοφίδιο του κερκοφόρου πυρήνα,) 
NE NorEpinephrine (νορεπινεφρίνη) 
NM NorMetanephrine (Νορµετανεφρίνη) 
NMDA N-Methyl-D-Aspartate (υποδοχέας του γλουταµινικού οξέος που έχει ως 

αγωνιστή το Ν-µέθυλο-D-ασπαρτικό οξύ) 
NSB Non Specific Binding (µη ειδική δέσµευση) 
o.d. outer diameter (εξωτερική διάµετρος) 
OD Optical Density (οπτική πυκνότητα) 
ΠΝΣ Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα 
PCx (-m) Prefontal Cortex [medial] (προµετωπιαίος φλοιός [µέσος]) 
PI PhosphoInositide (φωσφοΐνοσιτίδιο) 
PKA Protein Kinase A (πρωτεϊνική κινάση Α) 
ppSOM pre-pro-SOMatostatin (πρo- προ- σωµατοστατίνη) 
PTX Pertussis ToXin (κοκκυτική τοξίνη, τοξίνη του βακτηρίου Bordetella Pertussis) 
RIA RadioImmunoAssay (ραδιοανοσολογική ανάλυση) 
mRNA messenger RNA 
rpm revolutions per minute (περιστροφές ανά λεπτό) 
Rr Relative recovery (σχετική ανάκτηση) 
SOM Somatostatin (σωµατοστατίνη) 
SE Serotonin (σεροτονίνη) 
SP Substance P (Ουσία P) 
sstr somatostatin receptor (υποδοχέας σωµατοστατίνης) 
Str Striatum (ραβδωτό σώµα -των βασικών γαγγλίων-)  
τΕΝΥ τεχνητό ΕγκεφαλοΝωτιαίο Υγρό 
VMA VanillylMandelic Acid (3-Methoxy-4-Hydroxymandelicic Acid, βανιλλυλµανδελικό 

οξύ) 
TTX TetrodoToXin 
v/v volume/volume (αναλογία όγκου ανά όγκο) 
w/v weight/volume (αναλογία βάρους ανά όγκο) 
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