
ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ 

ΥΟΛΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ 

 

 

 

 

ΘΔΜΑ: ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ΚΑΗ ΔΘΗΜΟ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ  

Σμο ΓΑΡΓΑΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟΤ 

 

 

 

 

Δπζαθέπςκ Καεδβδηήξ 

ΠΑΝΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ρέεοικμ: 31/01/2015 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΣΖΜΑΣΑ        

ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ΚΑΗ 

ΔΘΗΜΟ 

 

 

  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

2 
 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΧΝ ........................................................................................................................... 4 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ................................................................................................... 5 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ ....................................................................................................................................... 8 

ΔΗΑΓΧΓΖ ............................................................................................................................................. 9 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ ........................................................................................................................... 11 

ΕΧΨΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ ΔΘΗΜΟΤ ................................. 11 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ....................................................................................................................... 19 

ΟΗ ΘΔΧΡΗΔ ΣΖ EΞΑΡΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ............................................................ 19 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ ............................................................................................................................. 22 

ΣΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ ΚΑΗ ΟΗ ΤΝΓΔΔΗ ΣΟΤ ........................ 22 

3.1. Οζ Nημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ .............................................................................................. 23 

3.2. Οζ GABAενβζηέξ πνμαμθέξ .................................................................................................. 29 

3.3. Οζ Γθμοηαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ ............................................................................................. 31 

3.4. Οζ ενμημκζκενβζηέξ πνμαμθέξ ............................................................................................. 32 

3.5. Σμ ημπζηυ ιζηνμηφηθςια ημο VTA ηαζ ημο NAc ................................................................ 42 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ....................................................................................................................... 46 

OΤΗΔ ΚΑΣΑΥΡΖΖ  ΚΑΗ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ .................................................................................. 46 

4.1. Κακκααζκμεζδή: Μανζπμοάκα, Υαζίξ, Υαζζζέθαζμ ............................................................... 48 

4.2. Αθημυθ .................................................................................................................................. 51 

4.3. Οπζμφπα: Κςδεσκδ, Μμνθίκδ, Ζνςίκδ, Mεεαδυκδ, Βμοπνεκμνθίκδ ................................... 55 

4.4. Φοπμδζεβενηζηά: Κμηασκδ, Αιθεηαιίκεξ .............................................................................. 62 

4.5. Φοπμδδθςηζηά: Σνοπηαιίκδ ................................................................................................. 65 

4.6. Καηαζηαθηζηά: Βεκγμδζαγεπίκεξ, Βαναζημονζηά .................................................................. 67 

4.7. Δζζπκευιεκεξ μοζίεξ: Αενμγυθ, Κυθθεξ, Γζαθφηεξ πνςιάηςκ, Βεκγίκδ .............................. 70 

4.8. Φαζκηοηθζδίκδ ....................................................................................................................... 72 

4.9. Νζημηίκδ ................................................................................................................................ 76 

4.10. Καθεΐκδ ............................................................................................................................. 78 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ ....................................................................................................................... 80 

ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ...................................................... 80 

5.1. Καηάεθζρδ ............................................................................................................................ 80 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

3 
 

5.2. Γζπμθζηή Γζαηαναπή ............................................................................................................. 82 

5.3. Αβπχδεζξ Γζαηαναπέξ ............................................................................................................ 88 

5.4. Γζαηαναπή Δθθεζιιαηζηήξ Πνμζμπήξ ηαζ Τπενηζκδηζηυηδηαξ ............................................. 92 

5.5. πζγμθνέκεζα ......................................................................................................................... 93 

5.6. Γζαηαναπέξ Πνμζςπζηυηδηαξ ............................................................................................. 107 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ........................................................................................................................... 111 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ ..................................................................................................... 113 

 

  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

4 
 

ΠΗΝΑΚΑ ΔΗΚΟΝΧΝ 

Δζηυκα 1 : Μμκηέθα μνβακζζιχκ πμο έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζηδκ ένεοκα βζα ηα ζοζηήιαηα 

ακηαιμζαήξ ηαζ ημκ εεζζιυ ................................................................................................................... 11 

Δζηυκα 2 : Δλεθζηηζηέξ δμιέξ ημκηά ζηδ αάζδ ηαζ ημ ηέκηνμ ημο ακενχπζκμο εβηεθάθμο ................. 14 

Δζηυκα 3 : Σμ Κεκηνζηυ Νεονζηυ φζηδια ηαζ μζ Νεονμδζααζααζηέξ .................................................. 22 

Δζηυκα 4 : Οζ κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ ηαζ πνμαμθέξ ημοξ. .............................................................. 24 

Δζηυκα 5 : Ζ ιεζμιεηαζπιζαηή μδυξ ..................................................................................................... 26 

Δζηυκα 6 : Οζ κημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ.............................................................................................. 27 

Δζηυκα 7 : Οζ GABAενβζηέξ πνμαμθέξ ................................................................................................. 29 

Δζηυκα 8 : Σαζηάδζα πμο ειπθέημκηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ ημο GABA .................... 31 

Δζηυκα 9 : ηάδζα πμο ειπθέημκηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ ζενμημκίκδξ ................ 33 

Δζηυκα 10 : πδιαηζηή ακαπανάζηαζδ ημο ηοηθχιαημξ εκίζποζδξ ημο εβηεθάθμο. .......................... 34 

Δζηυκα 11: διακηζημί κεονχκεξ πμο πενζέπμοκ ζενμημκίκδ ηαζ μζ πνμαμθέξ ημοξ. ........................... 36 

Δζηυκα 12 : Οαεθζαία ημιή ημο ακενχπζκμο εβηεθάθμο, πμο δείπκεζ ηζξ κμναδνεκενβζηέξ μδμφξ ....... 44 

Δζηυκα 13:  Νμναδνεκενβζημί κεονχκεξ πμο δείπκμοκ ημκ εκημπζζιυ ηδξ εέζδξ πνυζθδρδξ ηαζ 

δζάθμνμοξ οπμδμπείξ ............................................................................................................................. 47 

Δζηυκα 14 : Σμ θοηυ ηδξ ηάκκααδξ ....................................................................................................... 49 

Δζηυκα 15 : Ζ ηεηνατδνμηακκααζκυθδ .................................................................................................. 50 

Δζηυκα 16 : Οπμζμφπα πμο πνδζζιμπμζμφκ ημκ επζηθζκή πονήκα ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ................ 56 

Δζηυκα 17 : Μμνθέξ πμνήβδζδξ δνςίκδξ ............................................................................................. 57 

Δζηυκα 18 : Ζ πδιζηή έκςζδ ηδξ δνςίκδξ ............................................................................................ 58 

Δζηυκα 19 : Πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο υπμο μζ αβςκζζηέξ μπζμεζδχκ ή ακηαβςκζζηέξ νοειίγμοκ ηδκ 

πνυζθδρδ ηνμθήξ. ................................................................................................................................ 60 

Δζηυκα 20 : Ζ πδιζηή έκςζδ ηδξ αιθεηαιίκδξ ..................................................................................... 62 

Δζηυκα 21 : Ρφειζζδ ηςκ μπζμεζδχκ βμκζδίςκ πεπηζδίμο ιεηά απυ πνυκζα έηεεζδ ζηδκ απυζονζδ απυ 

ηδκ ηαηάπνδζδ κανηςηζηχκ. ................................................................................................................ 64 

Δζηυκα 22 : Οζ ηφνζμζ εκενβμί ιεηααμθίηεξ ηδξ αιθεηαιίκδξ ............................................................... 65 

Δζηυκα 23 : Υδιζηή έκςζδ ηδξ ηνοπηαιίκδξ ........................................................................................ 66 

Δζηυκα 24 : φκεεζδ ηνοπηαιίκδξ Abramovitch-Shapiro δ μπμία είκαζ ιία μνβακζηή ακηίδναζδ βζα 

ηδκ ζφκεεζδ ηδξ ηνοπηαιίκδξ. .............................................................................................................. 66 

Δζηυκα 25 : Γεκζηή δμιή εκυξ ααναζημονζημφ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο ζπήιαημξ ανίειδζδξ ...... 68 

Δζηυκα 26 : Βαναζημονζηυ μλφ, δ ααζζηή δμιή υθςκ ηςκ ααναζημονζηχκ........................................... 69 

Δζηυκα 27 : Νεονχκεξ πμο επδνεάγμκηαζ απυ ηδ πνήζδ εζζπκευιεκςκ ............................................... 70 

Δζηυκα 28 : Υδιζηή έκςζδ ηδξ Φαζκηοηθζδίκδξ ................................................................................... 74 

Δζηυκα 29 : Μεηαηνμπή ηδξ PCP ζε PC ηαζ πζπενζδίκδ απυ ηδ εενιυηδηα. ......................................... 75 

Δζηυκα 30 : Ζ δνάζδ ηδξ κζημηίκδξ ....................................................................................................... 76 

Δζηυκα 31 : Ζ πδιζηή έκςζδ ηδξ κζημηίκδξ ηαζ  ηςκ οπμδμπέςκ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ ......................... 77 

Δζηυκα 32 : Ζ πδιζηή έκςζδ ηδξ ηαθεΐκδξ ηαζ ηδξ αδεκμζίκδξ ........................................................... 79 

Δζηυκα 33 : Σα ζοιπηχιαηα ηδξ δζπμθζηήξ δζαηαναπήξ (BD) .............................................................. 83 

Δζηυκα 34 : Γναθζηή απεζηυκζζδξ ημο εβηεθάθμο πμο ακαδεζηκφεζ ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ οβζχκ ηαζ 

δζαηαναβιέκςκ εβηέθαθςκ ................................................................................................................... 84 

Δζηυκα 35 : ηάδζα πμο ειπθέημκηαζ ζηδ ζφκεεζδ ηαζ ηδκ απεθεοεένςζδ επζκεθνίκδξ. .................... 85 

Δζηυκα 36 : Δκενβμπμίδζδ ηςκ οπμδμπέςκ κημπαιίκδξ ζημκ εβηέθαθμ ηςκ αηυιςκ ιε ζπζγμθνέκεζα

 .............................................................................................................................................................. 99 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

5 
 

 

ΚΤΡΗΟΣΔΡΔ ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ 

 

5-HIAA 5-οδνμλο-ζκδμθμλεζηυ μλφ 

5-ΖΣ   ζενμημκίκδ  ή 5-οδνμλοηνοπηαιίκδ 

6-ΜΑΜ  6-ιμκμαηεηοθμιμνθίκδ 

ΑΜΡΑ α-αιζκμ-3-οδνμλο-5-ιεεοθζζμλαγμθμ-4-

πνμπζμκζηυ  

ASPD δζαηαναπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 

BD δζπμθζηή δζαηαναπή  

CBD ηακκααζδζυθδ 

CBF πενζθενεζαηή εβηεθαθζηή νμή αίιαημξ  

CBG ηακκααζβενυθδ   

CBN ηάκκααδ 

CP ηενημθυνμ ηέθοθμξ  

CRF ημνηζημηνμπίκδ  

DA κημπαιίκδ  

DAergic κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ 

DDC  απμηαναμλοθάζδ ανςιαηζηυ μλφ 
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DNA  Deoxyribonucleic acid - DNA 

DSM Γζαβκςζηζηυ ηαζ ηαηζζηζηυ Δβπεζνίδζμ 

ηςκ Φοπζηχκ Γζαηαναπχκ 

GABA β-αιζκμαμοηονζηυ μλφ  

GAD βεκζηεοιέκδ δζαηαναπή άβπμοξ  

GI  βαζηνεκηενζηυξ ζςθήκαξ 

fMRI ιαβκδηζηή ημιμβναθία 

ICSS  εκδμηνακζαηή αοημ-δζέβενζδ 

LTP ιαηνμπνυεεζιδ εκδοκάιςζδ  

Μ1 πνςηανπζηυξ ηζκδηζηυξ θθμζυξ  

MDD ιείγμκμξ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή  

MPFC έζς πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ 

NA κμναδνεκαθίκδ 

NAc επζηθζκήξπονήκαξ 

nAChRs αηεηοθμπμθίκδ 

 NIMH National Institute of Mental Health 

NMDA Ν-ιέεοθμ-D-αζπανηζημφ οπμδμπέαξ  

ΝΡΤ  κεονμπεπηζδίμ Τ 

SIDS  ζοκδνυιμ αζθκίδζμο ανεθζημφ εακάημο  
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SSRIs εηθεηηζημί ακαζημθείξ επακαπνυζθδρδξ 

ζενμημκίκδξ 

PCP  θαζκηοηθζδίκδ 

SN ιέθαζκα μοζία  

OCD ροπακαβηαζηζηή δζαηαναπή 

VTA ηαθοπηήνζαημζθζαηή πενζμπή  

THC ηεηνατδνμηακκααζκυθδ  

THCV ηεηνατδνμηακκααζαανίκδ  

ΣΡΖ ηνοπημθάκδ οδνμλοθάζδ 

ΚΝ Κεκηνζηυ Νεονζηυ φζηδια 
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

 

Θα ήεεθα κα εοπανζζηήζς εενιά, ημκ επζαθέπμκηα ηαεδβδηή ιμο η. Πακαβή, βζα ηδκ 

ηαεμδήβδζδ, ηδκ οπμζηήνζλή πμο ιμο πνμζέθενε ηαζ ηδκ εοβεκζηή ημο ακηαπυηνζζδ ζηζξ 

απμνίεξ ιμο. 

Σέθμξ, μθείθς έκα ιεβάθμ εοπανζζηχ ζηδκ μζημβέκεζά ιμο, βζα ηδκ δεζηή ηαζ  

μζημκμιζηή οπμζηήνζλδ πμο ιμο πανείπακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ζπμοδχκ, αθθά ηαζ  ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα ηδξ εηπυκδζδξ ηδξ πηοπζαηήξ ιμο ενβαζίαξ. 

  



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

9 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

H πεζναιαηζηή πνήζδ μοζζχκείκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκμ υηζ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζημκ 

εεζζιυ μνζζιέκα άημια. Ο ηνυπμξ πμφ αοηέξ μζ μοζίεξ εείγμοκ εα επζπεζνδεεί κ’ ακαθοεεί 

ζηδκ πανμφζα ενβαζία πνμζπαεχκηαξ κα δμεεί έκα ιένμξ ηδξ απάκηδζδξ ζε ιζα ημζκή μδυ 

εκίζποζδξ πμο ανίζηεηαζ ζημκ ακενχπζκμ εβηέθαθμ υπμο μζ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ δοκδηζηά 

ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζημκ εεζζιυ. Ζ μδυξ αοηή ηδξ εκίζποζδξ, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ δφμ 

δμιέξ ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηςκ εκδμβεκχκ κεονμδζααζααζηχκ ηδξ 

επζημζκςκίαξ ιεηαλφ αοηχκ ηςκ δμιχκ, έπεζ μκμιαζηεί ημ «ζφζηδια ακηαιμζαήξ». Ζ 

δζάααζδ ηδξ ακηαιμζαήξ ελεθίπεδηε ζηδκ πνμχεδζδ ηςκ δναζηδνζμηήηςκ πμο είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα ηδκ επζαίςζδ ημο ακενχπζκμο βέκμοξ ηαεχξ ηαζ άθθςκ εδθαζηζηχκ. 

Τπμζηδνίγεηαζ υηζ εα ιπμνμφζε ηάθθζζηα ηάπμζμξ κα ζοβηνίκεζ ημκ ιδπακζζιυ ηςκ 

μοζζχκ ηαηάπνδζδξ ιε εηείκμ ηςκ ζχκ, ηαεχξ μζ ζμί ηαζ δ ηαηάπνδζδ κανηςηζηχκ είκαζ ημ 

ίδζμζ λέκμζ πνμξ ημκ άκενςπμ. Οζ ζμί εζζένπμκηαζ ζηα ηφηηανα εκυξ γςκηακμφ μνβακζζιμφ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ ηα πνμτπάνπμκηα ηφηηανα ςξ "ιδπακέξ" βζα κα ζοκεέζμοκ πενζζζυηενμοξ 

ζμφξ, πνμςεχκηαξ έηζζ ηδ δζηή ημοξ επζαίςζδ.Έηζζ, μζ ζμί ιμθφκμοκ υθμ ηαζ πενζζζυηενα 

ηφηηανα ηαζ μ μνβακζζιυξ ιπμνεί κα αννςζηήζεζ. Οζ κανηςηζηέξ μοζίεξ ιπμνμφκ κα 

επςθεθδεμφκ απυ έκακ μνβακζζιυ ιε πανυιμζμ ηνυπμ. Αηνζαχξ υπςξ μζ ζμί ακαθαιαάκμοκ 

ηδ θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ ζε υθμ ημ ζχια, μζ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ ηνμπμπμζμφκ ηδ 

θεζημονβία ηςκ ηοηηάνςκ ζε αοηέξ ηζξ ζδιακηζηέξ δμιέξ ημο εβηεθάθμο πμο μδδβεί ζε 

ηνμπμπμζήζεζξ ζηδ ζοιπενζθμνά. Αοηέξ μζ μοζίεξ εζζένπμκηαζ ζηδκ ακενχπζκμ εβηέθαθμ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκ ηζξ δζηέξημοξ «ιδπακέξ» (ηδ δζάααζδ ακηαιμζαήξ) χζηε κα πνμςεήζμοκ ηδ 

ζοκεπή πνήζδ. Αηνζαχξ υπςξ δ επζαίςζδ ημο ηοηηάνμο ελανηάηαζ απυ ημκ υνμ "ιδπακή", 

έηζζ θμζπυκηαζ δ επζαίςζδ ημο μνβακζζιμφ ελανηάηαζ απυ έκα ακέπαθμ ζφζηδια ακηαιμζαήξ 

ημο εβηεθάθμο. Σα κανηςηζηά, ακ ηαζ επζαθααή βζα ημκ μνβακζζιυ, είκαζ ζε εέζδ κα 

ηαηαθάαμοκ αοηέξ ηζξ "ιδπακέξ" ζε μνζζιέκα άημια ηαζ κα ηα μδδβήζμοκ ζε  πεναζηένς 

πνήζδ κανηςηζηχκ. 

Ακάθμβα ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημο,ηάπμζμξ ιπμνεί κα είκαζ πζμ εοαίζεδημξ ζηδκ 

αζεέκεζα ημο εεζζιμφ υπςξ αηνζαχξ μνζζιέκμζ άκενςπμζ είκαζ πζμ επζννεπείξ ζηζξ θμζιχλεζξ. 

Ονζζιέκα παεμβυκα είκαζ πακηαπμφ πανυκηα ή είκαζ ηυζμ ζοπκά χζηεζπεδυκ υθμζ ιαξ 

είιαζηε εηηζεέιεκμζ ζε αοηά. Όζμζ έπμοκ ιία ηθδνμκμιζηή βεκεηζηά 
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ακμζμακεπάνηεζαβίκμκηαζ πζμ πζεακχξ εφιαηα αοηχκ ηςκ παεμβυκςκ πενζζζυηενμ απυ υηζ μ 

βεκζηυξ πθδεοζιυξ. Πανμιμίςξ, ηα άημια πμο έπμοκ ιζα βεκεηζηή πνμδζάεεζδ, ιπμνεί κα 

είκαζ πζμ εοάθςηα ζημκ εεζζιυ ιεηά ηδκ έηεεζδ ημοξ ζηδκ μοζία.  

Ζ ηαηάπνδζδ μοζζχκ επδνεάγεζ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο, ημ μπμίμ 

είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ κεονχκεξ πμο απεθεοεενχκμοκ πδιζηέξ μοζίεξ υηακ δζεβείνμκηαζ.   

Αοηή δ απεθεοεένςζδ μδδβεί ζε οπμηεζιεκζηά αζζεήιαηα εοθμνίαξ. Αοηυ ημ ζφζηδια 

ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο ελεθίπεδηε βζα κα ελοπδνεηεί δναζηδνζυηδηεξ πμο είκαζ 

απαναίηδηεξ βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ εζδχκ, υπςξ μζ ζελμοαθζηέξ ζοιπενζθμνέξ ηαζ δ 

δζαηνμθή.Έηζζ, μζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εκενβμπμζμφκ αοηή ηδκ μδυ ζοκδέμκηαζ ιε εοπάνζζηα 

ζοκαζζεήιαηα υπςξ βζα πανάδεζβια, δ ζελμοαθζηή επαθή πμο πνμηαθεί ηδκ απεθεοεένςζδ 

πδιζηχκ μοζζχκ εκηυξ ημο ζοζηήιαημξ, ιε απμηέθεζια έκα αίζεδια εοδιενίαξ. 

Έηζζ, δ δζάααζδ ακηαιμζαήξ πνδζζιεφεζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ επζαίςζδξ ηςκ εζδχκ 

ιέζς ηδξ ακηαιμζαήξ ηςκ ζοιπενζθμνχκ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδ ζοκέπζζδ ηδξ επζαίςζδξ. Οζ 

μοζίεξ ηαηάπνδζδξπνμςεμφκ αοηέξ ηζξ ακηαιμζαέξ ημο εβηεθάθμο ιε πανυιμζμ ηνυπμ ηαζ 

αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο μζ πνήζηεξ αζχκμοκ ζοκαζζεήιαηα εοπανίζηδζδξ. Όηακ μζ μοζίεξ 

αοηέξ πνδζζιμπμζδεμφκ επακεζθδιιέκα, ιπμνεί κα ηαηααάθμοκ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο 

εβηεθάθμο, μδδβχκηαξ ζε οπμπνεςηζηή πνήζδ. Αοηυξ μ «εεζζιυξ» ιπμνεί κα ελδβδεεί εκ 

ιένεζ απυ ηδ δνάζδ ηςκ μοζζχκ ζε αοηήκ ηδκ ημζκή δζάααζδ ακηαιμζαήξ, υπμο δ θήρδ 

κανηςηζηχκ εα εκεαννφκεζ ηδκ πεναζηένς πνήζδ.  

ηδκ πανμφζα ενβαζία, εα ιεθεηδεεί δ ααζζηή ακαημιία ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ 

ημο εβηεθάθμο ηαζ ηςκ δμιχκ πμο αθθδθεπζδνμφκ ιε αοηυ ημ ζφζηδια. ηδ ζοκέπεζα,εα 

μνζμεεηδεεί δ ιμνζαηή θοζζμθμβία ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ ηαζ ιεηά απυ αοηή ηδ 

εειεθίςζδ ηδξ ακαημιίαξ ηαζ ηδξ θοζζμθμβίαξ, εα ελεηαζημφκ μζ εζδζηέξ αθθδθεπζδνάζεζξ 

ηςκ μοζζχκ ηαηάπνδζδξ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ 

ΕΧΨΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΜΔΛΔΣΖ ΣΖ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ΚΑΗ ΣΟΤ 

ΔΘΗΜΟΤ 

 

Ζ ιεθέηδ ηδξ ημλζημιακίαξ ιεθεηήεδηε απυ έκα εονφ θάζια ενεοκδηζηχκ πεδίςκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ημζκςκζηχκ επζζηδιχκ, ηδξ ροπμθμβίαξ, ηδξ ροπζαηνζηήξ, ηςκ 

κεονμεπζζηδιχκ ηδξ ζοιπενζθμνάξ, ηδξ θανιαημθμβίαξ ηαζ ηδξ βεκεηζηήξ. Οζ πνμηθζκζηέξ 

ιεθέηεξ αθμνμφκ ηδ ζοιπενζθμνά γχςκ ηαζ έπμοκ γςηζηή ζδιαζία βζα ηδκ ακάπηολδ ηςκ 

ζδεχκ ζπεηζηά ιε ηα ροπμαζμθμβζηά οπμζηνχιαηα ημο εεζζιμφ βζα ήδδ πενίπμο 100 πνυκζα. 

Αηυια ηαζ ζήιενα, δ ηαηακυδζδ ηαζ δ βκχζδ ηδξ αφλδζδξ ηδξ ελάνηδζδξ πανάθθδθα ιε ηα 

γςζηά ιμκηέθα αοημφ είκαζ πμθφ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ παεμθμβία. 

 

 

Δηθφλα 1 : Οξγαληζκνί πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα γηα ηα ζπζηήκαηα αληακνηβήο 

θαη ηνλ εζηζκφ 

Πδβή: http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/mice/ 

 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα γςζηά ιμκηέθα δεκ ιπμνμφκ κα ακαπανάβμοκ ηζξ πμθφπθμηεξ 

ημζκςκζηέξ πηοπέξ ημο αηυιμο ηαζ κα ελδβήζμοκ βζαηί πμθφ ζοπκά μζ άκενςπμζ ηάκμοκ 

ηαηάπνδζδ κανηςηζηχκ βζα πνμζςπζημφξ θυβμοξ, πανέπμοκ ςζηυζμ έκα ιέζμ βζα ηδκ 

πνμζέββζζδ ημο πενζααθθμκηζημφ πθαζζίμο, ζπεηζηά ιε ηδκ έηεεζδ ημο αηυιμο ζηα 

http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/mice/
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κανηςηζηά ηαεχξ ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηαζ ηδξ βκςζηζηήξ απυδμζδξ πνζκ 

απυ ηδ πμνήβδζδ ημο θανιάημο. Δπζηνέπμοκ επίζδξ κεονζημφξ πεζνζζιμφξ ηαζ έηζζ 

ηαεμνίγμοκ ηζξ αζηζχδεζξ επζδνάζεζξ ηςκ οπμεεηζηχκ κεονζηχκ ηυπςκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ηα 

ηοηηανζηά ηαζ ιμνζαηά οπμζηνχιαηα ηδξ ημλζημιακίαξ. Έηζζ, ιέπνζ ζήιενα, ηα γςζηά 

ιμκηέθα πανέπμοκ έκα πμθφηζιμ ιέζμ βζα κα δζενεοκήζεζ ηάπμζμξ ηα δζάθμνα ζηάδζα ημο 

ηφηθμο ηδξ ημλζημιακίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδ  ηδκ έκανλδ ηδξ θήρδξ ημο θανιάημο ηαζ ηδ 

θάζδ ζοκηήνδζδξ, δ μπμία ζοπκά ζοκμδεφεηαζ απυ θαζκυιεκα οπενθαβίαξ ηαζ ηθζιάηςζδξ 

ηδξ πνυζθδρδξ ημο θανιάημο, ηαζ ηέθμξ, ηδκ ηαηακαβηαζηζηή θήρδ ημο θανιάημο πμο 

μνίγεηαζ θεζημονβζηά απυ ημ αολδιέκμ ηίκδηνμ βζα ηδ θήρδ ημο ηαζ ηδξ ακζηακυηδηαξ ημο 

αηυιμο κα ακαζηέθθεζ ηδκ ακαγήηδζδ ηςκ κανηςηζηχκ ηαζ κα ζοκεπίγεζ ηδκ πνήζδ πανά ηζξ 

ανκδηζηέξ ηδξ ζοκέπεζεξ (Belin-Rauscent & Belin, 2012). 

Ανηεηέξ δεηαεηίεξ πνζκ, μζ ενεοκδηέξ ελέηαζακ πνχημζ ηα ζηεθέπδ ηςκ 

ενβαζηδνζαηχκ ανμοναίςκ ηαζ πμκηζηχκ βζα ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ημο εεζζιμφ, 

υπςξ δ ορδθή πνμηίιδζδ ζε μνζζιέκα θάνιαηα ή ζημ αθημυθ. Γεδμιέκμο υηζ ηα 

απμηεθέζιαηα ιέζα ζε έκα ιυκμ ζηέθεπμξ είκαζ ζπεδυκ ηαοηυζδια, υθα έπμοκ ημ ίδζμ πνμθίθ 

ζημκ εεζζιυ. Παν’ υθα αοηά, μζ ενεοκδηέξ ακαηάθορακ υηζ ηα γχα απυ δζαθμνεηζηά ζηεθέπδ 

είπακ πμθφ δζαθμνεηζηά πνμθίθ ζημκ εεζζιυ. Αοηή ήηακ ιία απυ ηζξ πνχηεξ εκδείλεζξ υηζ μ 

εεζζιυξ έπεζ ιζα βεκεηζηή ζοκζζηχζα. Οζ ενεοκδηέξ έηζζ, ζφκημια ηαηάθααακ υηζ ιε ηδκ 

επζθεηηζηή ακαπαναβςβή ζημοξ ανμοναίμοξ ή ηα πμκηίηζα ιε μνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ημο 

εεζζιμφ, εα ιπμνμφζακ κα δδιζμονβήζμοκ βεκζέξ γχςκ ιε πμθφ ζοβηεηνζιέκα 

παναηηδνζζηζηά ζημκ εεζζιυ. Καη’ αοηυ ημκ ηνυπμ, ακέενερακ πμκηίηζα ιε μνζζιέκεξ 

δζαθμνέξ ζηζξ πνμηζιήζεζξ ηςκ κανηςηζηχκ, ηδκ εοαζζεδζία, ηδκ ακμπή, ηδκ ελάνηδζδ ηαζ ηα 

ζοιπηχιαηα ηδξ ζηένδζδξ.  

ήιενα, μζ ενεοκδηέξ ιεθεημφκ αηυιδ ιενζηέξ απυ αοηέξ ηζξ βεκζέξ ηςκ γχςκ ηαζ ηςκ 

ζηεθεπχκ. Γζα πανάδεζβια δ ιεθέηδ δζάθμνςκ ζηεθεπχκ πμκηζηχκ, πμο δζαθένμοκ ςξ πνμξ 

ημ δοκαιζηυ ημο εεζζιμφ ημοξ βζα ημ αθημυθ. Μεηά ημκ εκημπζζιυ ηςκ βμκζδίςκ πμο 

ζοζπεηίγμκηαζ ιε αοηυ ημ εέια εοπάεεζαξ ζηα πμκηίηζα, μζ ενεοκδηέξ εθπίγμοκ κα 

πνμζδζμνίζμοκ βμκίδζα μιυθμβα ζε ακενχπμοξ πμο ηαεζζημφκ έκα άημιμ πενζζζυηενμ ή 

θζβυηενμ επζννεπή ζημκ εεζζιυ. 

Δίκαζ δεδμιέκμ, υηζ δ ηνμθή, δ θνμκηίδα ηαζ δ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ είκαζ 

απαναίηδηα βζα ηδκ επζαίςζδ υπζ ιυκμ ηςκ ακενχπςκ, αθθά ηαζ ηςκ γχςκ. Τπμζηδνίγεηαζ 

επμιέκςξ, υηζ μζ ακάβηεξ αοηέξ δζαιυνθςζακ ηδκ πνχηδ δζάααζδ ακηαιμζαήξ ζε έκα 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

13 
 

πνμβμκζηυ γχμ πμο έγδζε πνζκ απυ εηαημιιφνζα πνυκζα. Απυ ηδ ζηζβιή πμο ειθακίζηδηε, ηα 

βμκίδζα πμο δζαιμνθχκμοκ ηδ δζάααζδ ακηαιμζαήξ πέναζακ απυ βεκζά ζε βεκζά ιέζς ιζαξ 

δζαδζηαζίαξ πμο μκμιάγεηαζ θοζζηή επζθμβή. Δπεζδή δ δζάααζδ ηδξ ακηαιμζαήξ αολάκεζ ηζξ 

πζεακυηδηεξ ακαπαναβςβήξ ηςκ γχςκ πμο είπακ αοηή ηδ θοζζηή επζθμβή,  ζοιπενάεδηε υηζ 

ήηακ βεκεηζηά ιεηαδμηζηή απυ ηδ ιζα βεκζά ζηδκ επυιεκδ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, δ 

μδυξ ηδξ ακηαιμζαήξ πανέιεζκε έκα ηεκηνζηυ ηιήια ημο εβηεθάθμο. Δπζπθέμκ, ηα γχα ηαζ μζ 

άκενςπμζ ιμζνάγμκηαζ ηδκ ακηαιμζαή ηαζ ηα πενζζζυηενα απυ ηα βμκίδζα πμο δζέπμοκ ηα γχα 

ηαζ είκαζ επίζδξ εοπαεή ζημκ εεζζιυ. Έηζζ, αοηή δ μιμζυηδηα ηαεζζηά ηα γχα έκα αμθζηυ 

ενβαθείμ βζα ημοξ ενεοκδηέξ πμο ιεθεημφκ ημκ εεζζιυ.  

Σμ ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια ηαζ ζημοξ ανμοναίμοξ ηαζ ζημοξ ακενχπμοξ εθέβπεζ ηα 

έκζηζηηα, ηδ δζαηνμθή, ηδκ δζαιάπδ, ηδ θοβή, ηα ζοκαζζεήιαηα ηαζ ηδ ζελμοαθζηή 

ζοιπενζθμνά. Όιςξ, ηα ηνςηηζηά ηαζ μζ άκενςπμζ ιμζνάγμκηαζ ηάηζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ 

δζάααζδ ηδξ ακηαιμζαήξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μθυηθδνδ δ ζοβηνυηδζδ ημο εβηεθάθμο 

ημοξ είκαζ ζπεδυκ ηαοηυζδιδ, βζ’ αοηυ ημ θυβς ηαζ επζθέβμκηαζ ζημοξ δζάθμνμοξ 

πεζναιαηζζιμφξ. Δζδζηυηενα, ηαζ μζ δφμ πνδζζιμπμζμφκ ημοξ ίδζμοξ κεονμδζααζααζηέξ ηαζ 

οπμδμπείξ, ηζξ ίδζεξ πνςηεΐκεξ βζα ηδ ζοκαπηζηή απεθεοεένςζδ ηςκ ηοζηζδίςκ ηαζ ηδκ 

ακαηφηθςζδ, αθθά ηαζ πανυιμζμοξ ιδπακζζιμφξ ζδιαημδυηδζδξ. Αοηέξ μζ θεζημονβίεξ 

εθέβπμκηαζ απυ ηα βμκίδζα ηαζ έηζζ, είκαζ θμβζηυ υηζ μζ άκενςπμζ ηαζ ηα ηνςηηζηά έπμοκ 

πανυιμζα βεκεηζηή. Πμθθέξ απυ ηζξ δζαθμνέξ ημοξ, πνμένπμκηαζ απυ ιζηνέξ δζαθμνέξ ζηζξ 

αθθδθμοπίεξ ημο DNA ηςκ βμκζδίςκ ηαζ μνζζιέκα βμκίδζα είκαζ εκενβά ζε δζαθμνεηζημφξ 

πνυκμοξ ή ζε δζαθμνεηζημφξ ζζημφξ ζε υθδ ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ γςή ημο μνβακζζιμφ.  
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Δηθφλα 2 : Δμειηθηηθέο δνκέο θνληά ζηε βάζε θαη ην θέληξν ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ 

Πδβή: http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/mice/ 

 

Αηυιδ, ηα γχα είκαζ ζδζαίηενα πμθφηζια ενβαθεία ένεοκαξ, επεζδή επζηνέπμοκ ζημοξ 

επζζηήιμκεξ κα πναβιαημπμζήζμοκ πεζνάιαηα πμο δεκ εα ιπμνμφζακ πμηέ κα εηηεθέζμοκ 

ζημοξ ακενχπμοξ. Πμθθά γχα ηαζ εζδζηά ηα πμκηίηζα, ζε ιεβάθμ ααειυ αμδεμφκ ζηδκ 

επέηηαζδ ηδξ ηαηακυδζδξ ηδξ ζφκεεηδξ κυζμο ημο εεζζιμφ. Αηυια ηαζ μνβακζζιμί πμο δεκ 

δζαεέημοκ έκα πμθφπθμημ εβηέθαθμ, υπςξ δ ιφβα ηαζ ημ ζημοθήηζ, ιμζνάγμκηαζ πμθθά απυ 

ηα ημιιάηζα πμο ζοκεέημοκ ηδκ μδυ ηδξ ακηαιμζαήξ. Έπμοκ ημοξ ίδζμοξ κεονμδζααζααζηέξ, 

οπμδμπείξ ηαζ ιδπακζζιμφξ ζδιαημδυηδζδξ υπςξ ηαζ μζ άκενςπμζ. Έηζζ, μζ επζζηήιμκεξ 

ζοκήεςξ ιεθεημφκ ιζα πμζηζθία γχςκ βζα κα ιάεμοκ βζα ηζξ δζάθμνεξ πηοπέξ ηδξ ακενχπζκδξ 

αζμθμβίαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ δζάααζδ ηδξ ακηαιμζαήξ ηαζ ημκ εεζζιυ. Σα 

βμκζδζχιαηα πμθθχκ μνβακζζιχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ένεοκα έπμοκ αθθδθμοπδεεί. 

Έηζζ, υηακ μζ ενεοκδηέξ ακαηαθφπημοκ έκα βμκίδζμ ζε έκακ μνβακζζιυ, πμο παίγεζ νυθμ ζημκ 

εεζζιυ, ηαζ ιπμνμφκ ζηδ ζοκέπεζα κα εκημπίζμοκ ημ μιυθμβυ βμκίδζμ ζημκ άκενςπμ απυ ηδκ 

ακαγήηδζδ ιία αάζδξ δεδμιέκςκ DNA βζα πανυιμζεξ αθθδθμοπίεξ. Μυθζξ εκημπζζηεί ημ 

ακενχπζκμ βμκίδζμ, ιπμνμφκ κα ημ ιεθεηήζμοκ.  

http://learn.genetics.utah.edu/content/addiction/mice/
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Έκα γςζηυ ιμκηέθμ απμηεθεί έκα παναζηεφαζια ζε έκακ μνβακζζιυ πμο επζηνέπεζ ηδ 

ιεθέηδ εκυξ ή πενζζζμηένςκ πηοπχκ ηδξ ακενχπζκδξ ηαηάζηαζδξ. Έηζζ, έκα ιμκηέθμ 

ελάνηδζδξ απυ ηα κανηςηζηά εα πνέπεζ κα πανέπεζ βκχζεζξ ζπεηζηά ιε ημοξ 

κεονμαζμθμβζημφξ, ροπμθμβζημφξ ή αζηζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ παεμθμβίαξ ημο 

άκενςπμο, ηαζ κα ιζιείηαζ ημοθάπζζημκ μνζζιέκεξ πηοπέξ ηδξ παεμθμβίαξ ημο. Καηά ηφνζμ 

θυβς, πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ ζηναηδβζηέξ βεκζηά ηαηά ημ ζπεδζαζιυ ηςκ γςζηχκ ιμκηέθςκ 

ηδξ ημλζημιακίαξ. Πνχημκ, ημ ιμκηέθμ ιπμνεί κα αθμνά έκα ζοβηεηνζιέκμ ζφιπηςια, έκα 

κεονμθμβζηυ ή ροπμθμβζηυ παναηηδνζζηζηυ ή έκα ζοιπενζθμνζηυ / κεονμαζμθμβζηυ 

ηαηαζηεφαζια πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ παεμθμβία. Αοηά ηα ιμκηέθα έπμοκ ακαπηοπεεί εονέςξ 

ηα ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ έπμοκ πνμζθένμοκ ζδιακηζηέξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ημοξ 

ιμνζαημφξ ζηυπμοξ ηςκ ελανηδζζμβυκςκ μοζζχκ, ηαεχξ ηαζ βζα ηζξ κεονμαζμθμβζηέξ ηαζ 

ροπμθμβζηέξ πνμζανιμβέξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ μλεία ή πνυκζα έηεεζδ ζημ θάνιαημ. 

Πνάβιαηζ, ιμκηέθα πμο εζηζάγμοκ ζηα ηαεμνζζιέκα παναηηδνζζηζηά ηδξ ημλζημιακίαξ 

πανέπμοκ έκα ζζπονυ πθαίζζμ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ιδπακζζιχκ ημο εβηεθάθμο πμο 

δζέπμοκ ηδκ παεμθμβία. Χζηυζμ, ζπακίςξ δ ακηζιεηχπζζδ άθθςκ ηθζκζηχκ δζαζηάζεςκ ηδξ 

δζαηαναπήξ υπςξ εηείκδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ πενζθαιαάκεζ πνμβκςζηζημφξ πανάβμκηεξ ή μζ 

αθθδθεπζδνάζεζξ παναηδνμφκηαζ ιεηαλφ δζαθμνεηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ παεμθμβίαξ. Έηζζ, 

μ δεφηενμξ ηφπμξ ιμκηέθςκ, είκαζ εηείκα πμο πνμζπαεμφκ κα εκζςιαηχζμοκ ηα δζάθμνα 

ζοιπηχιαηα ηδξ παεμθμβίαξ ζημκ άκενςπμ, πανέπμκηαξ έηζζ ζζπονά ενβαθεία βζα 

ιαηνμπνυκζεξ ιεθέηεξ ή αηυια ηαζ βζα ηδκ ελέηαζδ ηςκ θανιαημθμβζηχκ εεναπεζχκ, μζ 

μπμίεξ υιςξ είκαζ ηάπςξ πενζμνζζιέκεξ ζηδκ ηαοημπμίδζδ ηςκ οπμηείιεκςκ ιδπακζζιχκ 

(Belin-Rauscent & Belin, 2012).  

Ζ ηαηάπνδζδ μοζζχκ ηαζ μ εεζζιυξ ζοκζζημφκ ζδιακηζηέξ ακδζοπίεξ βζα ηδ δδιυζζα 

οβεία ηαζ απμηεθμφκ έκα ζμαανυ ημ ημζκςκζηυ πνυαθδια. Χξ εη ημφημο, είκαζ έκαξ 

ζδιακηζηυξ ημιέαξ ηδξ ένεοκαξ βζα ηδκ μπμία ηα πεζνάιαηα ζηα γχα έπμοκ ηνίζζιμ νυθμ. Οζ 

δζαηαναπέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ κανηςηζηέξ μοζίεξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ μιάδεξ. Πνχημκ, 

πνυηεζηαζ βζα ηζξ μζ δζαηαναπέξ πνήζδξ μοζζχκ, μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ μοζίεξ 

ελάνηδζδξ ηαζ ηαηάπνδζδξ μοζζχκ ηαζ δεφηενμκ, ηζξ πνμηαθμφιεκεξ απυ μοζίεξ δζαηαναπέξ, 

μζ μπμίεξ πενζθαιαάκμοκ ηδ δδθδηδνίαζδ, ημ πνμηαθμφιεκμ απυ ηδκ μοζία παναθήνδια, ηδκ 

ειιμκή ηδξ άκμζαξ, ηαεχξ ηαζ ιζα πμζηζθία άθθςκ δζαηαναπχκ. Σμ ημζκυ παναηηδνζζηζηυ ηδξ 

ελάνηδζδξ απυ ηζξ μοζίεξ είκαζ ιζα μιάδα ζοιπενζθμνζηχκ ηαζ θοζζμθμβζηχκ ζοιπηςιάηςκ 

πμο οπμδεζηκφμοκ ηδ ζοκέπζζδ ηδξ πνήζδξ ηδξ μοζίαξ πανά ηα ζδιακηζηά πνμαθήιαηα πμο 

πνμηφπημοκ απυ ηδκ εκ θυβς πνήζδ. Ο εεζζιυξ ζηα κανηςηζηά οπάνπεζ υηακ δ πνμιήεεζα 
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θανιάηςκ ηαζ δ πνήζδ ανπίγεζ κα ηοαενκά ηδ ζοιπενζθμνά ημο αηυιμο ηαζ ημ θάνιαημ 

εθέβπεζ ηδκ ηαηάζηαζδ ημο (Bozarth, 1990). Ο εεζζιυξ ζηα κανηςηζηά έπεζ πενζβναθεί ςξ 

ιζα πνυκζα, οπμηνμπζάγμοζα κυζμξ ημο εβηεθάθμο πμο παναηηδνίγεηαζ απυ ηδκ 

ηαηακαβηαζηζηή ακαγήηδζδ  ηαζ πνήζδ μοζζχκ, πανά ηζξ αθαπηζηέξ ζοκέπεζεξ πμο επζθένμοκ 

(NationalInstituteonDrugAbuse, 2007).  

Ζ ακάπηολδ ηδξ ελάνηδζδξ απυ ηα μπζμεζδή υπςξ είκαζ δ μλοηςδυκδ ηαζ μ εεζζιυξ 

πμο πνμηφπηεζ απυ ηδ ιδ ζαηνζηή πνήζδ ημοξ, αολάκεζ επίζδξ ηα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα. 

Τπμζηδνίγεηαζ υηζ μ πυκμξ δζανηεί πενζζζυηενμ απυ 24 χνεξ ηαζ επδνεάγεζ πενζζζυηενμ απυ 

ημ 25% ηςκ Αιενζηακχκ ηάεε πνυκμ (CentersforDiseaseControlandPrevention, 

NationalCenterforHealthStatistics, 2006). Γοζηοπχξ, δ εεναπεία ημο πνυκζμο πυκμο ελ αζηίαξ 

ηςκ εεζζηζηχκ θάνιαηςκ ηαζ ηδξ ηαηάπνδζδξ ηςκ ζοκηαβμβναθμφιεκςκ θανιάηςκ απυ 

άημια πςνίξ ζαηνζηέξ εκδείλεζξ έπμοκ μδδβήζεζ ζε εηηεηαιέκδ ηαηάπνδζδ ηςκ 

ζοκηαβμβναθμφιεκςκ θανιάηςκ. 

Οζ ιεθέηεξ ζε γχα υπςξ ακαθένεδηε, έπμοκ γςηζηή ζδιαζία βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ 

αζμθμβίαξ ηαζ ηδξ παεμθοζζμθμβίαξ ημο εεζζιμφ ηαζ ηδξ ηαηάπνδζδξ μοζζχκ. Σα γςζηά 

ιμκηέθα ζοπκά επζηεκηνχκμκηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ θανιάηςκ κα εθέβπμοκ άιεζα ηδ 

ζοιπενζθμνά ημο γχμο, έκα απμηέθεζια ημ μπμίμ ζοιθςκεί ιε ημκ μνζζιυ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο εεζζιμφ. Δπζπθέμκ, μζ ιεθέηεξ ζε γχα έπμοκ δείλεζ υηζ ημ απμηέθεζια ηδξ 

ακηαιμζαήξ δεκ ελανηάηαζ απυ πνμτπάνπμοζεξ ζοκεήηεξ. Γδθαδή, δ έηεεζδ ζημ θάνιαημ 

είκαζ ανηεηή βζα κα παναηζκήζεζ ηδ πνήζδ ημο. Οζ ιεθέηεξ ιε πεζναιαηυγςα ζπεηζηά ιε ηδκ 

ηαηάπνδζδ θανιάηςκ απυ ημκ άκενςπμ οπμζηδνίγεζ επίζδξ ηδκ ζδέα,υηζ ηα κανηςηζηά 

δνμοκ ςξ ηαεμθζημί εκζζποηέξ. Με άθθα θυβζα, ιενζηέξ απυ ηζξ ηοπζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ηαηάπνδζδ θανιάηςκ ζημοξ ακενχπμοξ δεκ είκαζ ακαβηαίεξβζα ηδκ 

εκίζποζδ ημο θανιάημο, αθθά ιάθθμκ αθμνμφκ αζμθμβζηέξ δζενβαζίεξ πμο είκαζ ημζκέξ ζηα 

είδδ εδθαζηζηχκ (Bozarth 1990).  

Πανά ηδ ζδιακηζηή αλία παθαζυηενςκ ενεοκχκ ζημκ ημιέα αοηυ, δ ένεοκα βζα ημκ 

εεζζιυ ηαζ ηδκ ηαηάπνδζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ είκαζ ζοπκά αιθζθεβυιεκδ ηαζ μζ ενεοκδηέξ 

πμο ιεθεημφκ αοηά ηα εέιαηα ζοπκά εζηζάγμοκ ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ γχςκ. Έηζζ, πςνίξ 

ιζα ζαθή ηαηακυδζδ ηδξ αζμθμβζηήξ αάζδξ ηδξ ελάνηδζδξ απυ ηα κανηςηζηά ηαζ ημκ εεζζιυ, 

δεκ ιπμνμφιε εφημθα κα ακηζθδθεμφιε ηδκ ζζμδφκαιδ αλία αοημφ ημο ημιέα ηδξ ένεοκαξ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηδκ ηαηακυδζδ ηαζ άθθςκ ζαηνζηχκ εειάηςκ, υπςξ μζ ηανδζμπάεεζεξ, μ 

δζααήηδξ ηαζ μ ηανηίκμξ.  
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Σα παναδμζζαηά γςζηά ιμκηέθα ηδξ ηαηάπνδζδξ κανηςηζηχκ πθαζζζχκμκηαζ απυ ηδκ 

άπμρδ ηδξ ζοιπενζθμνζηήξ, πμο οπμβναιιίγεζ ηδ δνάζδ ηςκ θανιάηςκ ςξ εεηζημφξ 

εκζζποηέξ, υπςξ ηα ηνυθζια, ημ κενυ, ηαζ άθθμζ «θοζζημί» εκζζποηέξ. Ζ ααζζηή ανπή, είκαζ 

υηζ μζ πηοπέξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ εθέβπμκηαζ απυ ηζξ ζοκέπεζέξ ημοξ. Σμ παναδμζζαηυ ιμκηέθμ 

ζοκεπάβεηαζ ηδκ εηπαίδεοζδ εκυξ γχμο κα αοημ-πμνδβείηαζ έκα θανιάημ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ιζαξ ζφκημιδξ ηαεδιενζκή ζοκεδνίαξ, ζοκήεςξ ηάεε 1 έςξ 3 χνεξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ  

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ηνςηηζηά πζμ ζοπκά ζε αοηέξ ηζξ ιεθέηεξ, ημ ιμκηέθμ αοηυ έπεζ 

πνδζζιμπμζδεεί ηαζ ζε ιε ιία πμζηζθία άθθςκ εζδχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζηφθςκ ηαζ 

ηςκ βαηχκ.  

Οζ πζμ ημζκέξ μδμί πμνήβδζδξ είκαζ δ εκδμθθέαζα ηαζ απυ ημο ζηυιαημξ πμνήβδζδ 

μοζίςκ, αθθά έπμοκ επίζδξ πνδζζιμπμζδεεί ηαζ μζ εκδμεβηεθαθμημζθζαηή, εκδμηνακζαηή, 

εζζπκμή, εκδμβαζηνζηή, ηαζ εκδμιοσηή μδμί. Μενζηέξ απυ αοηέξ ηζξ άθθεξ μδμφξ  

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζπεηζηά ζπάκζα, θυβς ηςκ πναηηζηχκ ηαζ οθζημηεπκζηχκ δοζημθζχκ. ε 

βεκζηέξ βναιιέξ, μζ ιεθέηεξ αοηέξ πνδζζιμπμζμφκ ηδκ μδυ πμνήβδζδξ πμο είκαζ πενζζζυηενμ 

υιμζα ιε ηδκ δζαδνμιή πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημκ άκενςπμ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ θάνιαημ. 

Γζα πανάδεζβια, μζ ιεθέηεξ ζε γχα βζα ηδ πνήζδ αθημυθ πνδζζιμπμζμφκ ηοπζηά ηδ ζημιαηζηή 

μδυ πμνήβδζδξ, εκχ ιία εκδμθθέαζα μδυξ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κανηςηζηά υπςξ δ ημηαΐκδ, δ 

δνςίκδ ηαζ δ κζημηίκδ, χζηε ημ γχμ κα ιζιδεεί ηδκ ηαπεία έκανλδ πμο πανάβεηαζ απυ ηδκ 

εκδμθθέαζα ή ηδκ εζζπκευιεκδ πμνήβδζδ ζημοξ ακενχπμοξ (Carroll&Mattox, 1997). 

Ο πανάβμκηαξ ηδξ βεφζδξ εεςνείηαζ ζοπκά υηζ ιε ηδκ ζημιαηζηή μδυ, πενζμνίγεζ ηδκ 

ηαηακάθςζδ ηςκ θανιαημθμβζηχκ δναζηζηχκ δυζεςκ. Χζηυζμ, δ πνήζδ ηδξ εκδμβαζηνζηήξ 

αοημ-πμνήβδζδξ ή άθθμο βθοηακηζημφ, εκυξ δζαθφιαημξ αθημυθδξ ιε ζαηπανίκδ, είκαζ δφμ 

ιέεμδμζ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα απμθεοπεεί δ επίδναζδ ηδξ βεφζδξ. Σα απμηεθέζιαηα 

απυ ηζξ ιεθέηεξ αοημ-πμνήβδζδξ ηςκ ηηδκζαηνζηχκ θανιάηςκ έπμοκ απμηαθφρεζ υηζ ηα 

θάνιαηα ιπμνμφκ κα πνδζζιεφζμοκ ςξ εεηζημί εκζζποηέξ ηαζ θαίκεηαζ υηζ οπάνπεζ ηαθή 

ακηζζημζπία ιεηαλφ ηςκ ακενχπςκ ηαζ ηςκ γχςκ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ θανιάηςκ, ηα μπμία 

είκαζ αοημ-πμνδβμφιεκα ηαηά ηα πνυηοπα ηδξ πνυζθδρδξ ημο θανιάημο. Γζα πανάδεζβια, ηα 

θάνιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ θακεαζιέκα απυ ημκ άκενςπμ ηαζ πνμηαθμφκ εεζζιυ, 

θαίκεηαζ βεκζηά υηζ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηα γχα, εκχ ηα θάνιαηα πμο δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ηαζ 

ζηα γχα ζοκήεςξ δεκ βίκεηαζ ηαηάπνδζδ ημοξ ηαζ απυ ημκ άκενςπμ (Collinsetal. 1984). 

Δπζπθέμκ, πανυιμζα πνυηοπα θήρδξ ημο θανιάημο έπμοκ ακαθενεεί ηαζ ζε ακενχπμοξ ηαζ 

ζε γχα ζπεηζηά ιε ηδκ αζεακυθδ, ηα μπζμφπα, ηδ κζημηίκδ ηαζ ηδκ αοημ-πμνήβδζδξ ημηαΐκδξ 
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(Griffiths, Bigelow&Henningfield 1980). Σα πανάθθδθα αοηά απμηεθέζιαηα ιεηαλφ ημο 

ακενχπμο ηαζ ηςκ γχςκ ζηδ δζεεκή αζαθζμβναθία βζα ηζξ μοζίεξ πμο πνμηαθμφκ εεζζιυ, 

επζηονχκμκηαζ ζηα γςζηά ιμκηέθα ηδξ ηαηάπνδζδξ κανηςηζηχκ ηαζ οπμδεζηκφμοκ υηζ δ 

πνήζδ αοημφ ημο ιμκηέθμο ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ηαθφηενδ ηαηακυδζδ ηδξ ακενχπζκδξ 

πνήζδξ κανηςηζηχκ θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ ζοιπενζθμνά. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΟΗ ΘΔΧΡΗΔ ΣΖ EΞΑΡΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ 

 

Πμθθμί εεςνδηζημί έπμοκ πνμζπαεήζεζ κα ιεθεηήζμοκ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ 

μζ άκενςπμζ πνδζζιμπμζμφκ ημ αθημυθ ηαζ ηζξ άθθεξ μοζίεξ, αθθά ηαζ ημοξ θυβμοξ βζα ημοξ 

μπμίμοξ ζοκεπίγμοκ κα ηάκμοκ πνήζδ αοηχκ ηςκ μοζζχκ ή οπμηνμπζάγμοκ ζε αοηέξ πανά ηζξ 

ανκδηζηέξ ημοξ ζοκέπεζεξ. Μενζηέξ εεςνίεξ ημκίγμοκ ηζξ βεκεηζηέξ ηαζ άθθεξ αζμθμβζηέξ 

παναιέηνμοξ, εκχ άθθεξ εζηζάγμοκ ζε πανάβμκηεξ υπςξ είκαζ δ πνμζςπζηυηδηα ή μζ 

ημζκςκζημί - πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ (Lettieri,Sayers&Pearson, 1980).  

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ μζ εκ θυβς πανάβμκηεξ έπεζ απμδεζπεεί υηζ ζοιαάθθμοκ ζηδκ 

επίιμκδ πνήζδ ηςκ μοζζχκ ηαζ ζημκ οπμηνμπζαζιυ ιεηά απυ πενζυδμοξ απμπήξ, ηακέκαξ 

υιςξ πανάβμκηαξ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ παναβυκηςκ δε έπεζ απμδεζπεεί υηζ ιπμνεί κα εοεφκεηαζ 

βζα υθμοξ ημοξ ηφπμοξ πνήζδξ μοζζχκ. Μάθθμκ, δ πνήζδ μοζζχκ θαίκεηαζ υηζ μθείθεηαζ ζηζξ  

ζφκεεηεξ αθθδθεπζδνάζεζξ ηςκ αζμθμβζηχκ, ροπμθμβζηχκ ηαζ ημζκςκζηχκ, πενζααθθμκηζηχκ 

δμιχκ ηαζ δζαδζηαζζχκ (Arif & Westermeyer, 1988). 

Σμ γδημφιεκμ είκαζ κα δζενεοκδεμφκ μζ πανάβμκηεξ πμο ζοκηεθμφκ ζηδκ οπμηνμπή 

ηςκ ακενχπςκ πμο ηάκμοκ πνήζδ μοζζχκ ιεηά απυ πενζυδμοξ απμπήξ.  Ο εεζζιυξ ζηα 

κανηςηζηά είκαζ ιζα πνυκζα οπμηνμπζάγμοζα δζαηαναπή πμο μνίγεηαζ απυ δφμ ααζζηά 

παναηηδνζζηζηά: ημ πνχημ είκαζ μ ελακαβηαζιυξ βζα υζμοξ θαιαάκμοκ κανηςηζηέξ μοζίεξ 

ηαζ ημ δεφηενμ δ απχθεζα ημο εθέβπμο ημοξ. Μία ζδιακηζηή πνυηθδζδ βζα ηδ 

κεονμαζμθμβζηή ένεοκα, είκαζ δ ηαηακυδζδ ηςκ κεονμπνμζανιμζηζηχκ δζαθμνχκ ιεηαλφ ηδξ 

εθεβπυιεκδξ πνήζδξ ηςκ κανηςηζηχκ ηαζ ηδξ απχθεζαξ ημο εθέβπμο, ηαη 'επέηηαζδ, ημο 

ιμνζαημφ, ηοηηανζημφ ηαζ ημο ζοζηήιαημξ δζαδζηαζζχκ πμο μδδβμφκ ζημκ εεζζιυ (Koob & 

Le Moal, 2001).  

 Οζ ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί ζηα γχα  είκαζ ελαζνεηζηά ζδιακηζηέξ βζα ηδκ 

ηαηακυδζδ ηςκ κεονμθανιαημθμβζηχκ ιδπακζζιχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο 

εεζζιμφ. Δκχ δεκ οπάνπεζ έκα πθήνεξ ιμκηέθμ πμο αθμνά ημκ εεζζιυ ζηα γχα, οπάνπμοκ  

πμθθά ζημζπεία πμο ιπμνμφκ κα ακηθδεμφκ βζα ημ εκ θυβς ζφκδνμιμ. Αοηά ηα ζημζπεία 
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ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ είηε απυ ηα ζοιπηχιαηα είηε απυ ηα δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα βζα ημκ 

εεζζιυ είηε απυ εκκμζμθμβζηά πθαίζζα (Koob & Le Moal, 2001). 

Οζ κεονμθανιαημθμβζηέξ επζδνάζεζξ ζε γςζημφξ μνβακζζιμφξ ιπμνμφκ κα ακαθοεμφκ 

ζε πμθθαπθά επίπεδα, υπςξ ημ  ιμνζαηυ ηαζ ημ  ηοηηανζηυ  ζφζηδια. Χξ εη ημφημο αοηέξ μζ 

πμθοεπίπεδεξ ακαθφζεζξ επζηνέπμοκ ιζα πθήνδ ηαηακυδζδ ηδξ κεονμαζμθμβίαξ ημο εεζζιμφ 

ζηζξ ροπμηνυπεξ μοζίεξ. Οζ πνυμδμζ ζηδκ ένεοκα ηςκ κεονμεπζζηδιχκ ακαδεζηκφμοκ ηδκ 

πμθοπθμηυηδηα ηςκ δζαδζηαζζχκ πμο παναηηδνίγεζ ημκ εεζζιυ βεκζηά ηαζ ηδκ ηαηάπνδζδ 

ηςκ κανηςηζηχκ ζδζαίηενα. Ζ ακαβςβζηή πνμζέββζζδ είκαζ πνήζζιδ βζα ηδκ παναβςβή κέαξ 

βκχζδξ ακαθμνζηά ιε ηζξ αζμθμβζηέξ πθεονέξ ημο εεζζιμφ ηαζ πανάζπεζ κέα εκκμζμθμβζηά 

πθαίζζα. Ζ εκ θυβς δζαηαναπή  έπεζ ααεζέξ νίγεξ ηυζμ ζε ροπμημζκςκζηυ επίπεδμ υζμ ηαζ ζε 

βεκεηζηυ.  

Ζ πμθοπθμηυηδηα ημο εεζζιμφ επδνεάγεζ εειεθζαηά ηδ εεναπεία ηδξ ελένηδζδξ. Έηζζ 

μζ απμηεθεζιαηζηυηενεξ εεναπεοηζηέξ πνμζεββίζεζξ ζοιπενζθαιαάκμοκ ηζξ ημζκςκζηέξ ηαζ ηζξ 

αζμθμβζηέξ πηοπέξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ θανιαημεεναπεία (Koob & Le Moal, 2001).  

Ζ πνήζδ κανηςηζηχκ δζαανχκεζ ημπζηά ηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ ηαζ εκημπίγεηαζ 

εκηυξ ηςκ κεονμπδιζηχκ ζοζηδιάηςκ, ηα μπμία ιε ηδκ ζεζνά ημοξ απμηεθμφκ ιένμξ εκυξ 

ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ ημο κεονςκζημφ ηοηθχιαημξ. Αοηά ηα ζοζηήιαηα πενζθαιαάκμοκ 

ημ κημπαιζκενβζηυ ηαζ ημ μπζμεζδέξ πεπηζδζηυ δίηηομ ηα μπμία  έπμοκ πμθθέξ ηαζ 

δζαθμνεηζηέξ εζηίεξ εηαμθήξ. Σα ιεζεβηέθαθζηά κημπαιζκενβζηάζοζηήιαηα  δζαδναιαηίγμοκ 

ηνίζζιμ νυθμ υπζ ιυκμ ζηδκ δζαδζηαζία ακηαιμζαήξ, αθθά επίζδξ ηαζ ζηζξ θεζημονβίεξ 

ορδθυηενδξ ηάλδξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ ικήιδξ. Σα 

μπζμεζδή πεπηίδζα ζπεηίγμκηαζ ημκ πυκμ ηαζ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή δζαηαναπή ζε μθυηθδνμ ημκ 

κεονάλμκα (Koob & Le Moal, 2001).   

Οζ ιδπακζζιμί ηαζ μζ δζαδζηαζίεξ πμο μδδβμφκ απυ ιζα ανπζηή ηοηηανζηή δνάζδ ηςκ 

κανηςηζηχκ μοζζχκ ζε ιζα δνάζδ ζημ πθαίζζμ ημο ηοηθχιαημξ ηδξ ακηαιμζαήξ απαζημφκ ιζα 

ροπζηή έκηαλδ, πμο είκαζ πανάθθδθδ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ πμο μδδβμφκ απυ ηδ πνήζδ, ζηδ 

ηαηάπνδζδ ηαζ ηδκ ελάνηδζδ ηαζ ηέθμξ ηάζεζξ βζα οπμηνμπή. Οζ εεζζιέκμζ αζεεκείξ είκαζ 

εβηθςαζζιέκμζ απυ αζοκήεζζηδ ζοκαζζεδιαηζηή δζαηαναπή,  ηάκμοκ ηαηάπνδζδ πςνίξ κα 

εκηοπχκμκηαζ ζηδ ικήιδ ημοξ μζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ηςκ κανηςηζηχκ μοζζχκ. Αοηέξ μζ 

ηθζκζηέξ ηαηαζηάζεζξ εκημπίγμκηαζ ιέζα απυ ηδκ απεζηυκζζδ ημο εβηεθάθμο ιε ηδ αμήεεζα 

ηςκ ζφβπνμκςκ ηεπκμθμβζχκ. Έηζζ είκαζ δοκαηυ κα δεζπεεί πςξ ηέημζεξ πμθφπθμηεξ δμιέξ, 
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ζοιιεηέπμοκ ζηδκ αηαηακίηδηδ ηάζδ βζα πνήζδ κανηςηζηχκ ή ζημκ ελακαβηαζιυ κα πνμαεί 

ηακείξ ζε επακαθαιαακυιεκεξ δοζθεζημονβζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο οθμπμζμφκηαζ ζηα δίηηοα 

ημο εβηεθάθμο, ηαζ ζδζαίηενα ζηα ιεβάθα ηαζ πμθφπθμηα ηοηθχιαηα ηδξ εβηεθαθζηήξ 

ακηαιμζαήξ  ηαζ ημο ζοκαζζεήιαημξ. Άθθμζ ημιείξ ηδξ ροπμαζμθμβζηήξ ζφκεεζδξ  

πενζθαιαάκμοκ ηδκ ακαβςβή  ηδξ ένεοκαξ ζε γχα ζηδκ κεονμαζμθμβία ημο εεζζιμφ δ μπμία 

μδδβεί  ζε πνήζζιεξ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηςκ εκκμζμθμβζηχκ πθαζζίςκ πμο 

εκζςιαηχκμοκ ημοξ ημιείξ ηδξ αζμθμβίαξ ηαζ ηδξ ροπμθμβίαξ ελίζμο. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα 

δμεεί έιθαζδ ζημοξ κεονμαζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ ηδξ ελάνηδζδξ, ζηδκ απμνφειζζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο ηαζ ζηδκ εκζςιάηςζδ ζε δζάθμνα επίπεδα 

ακάθοζδξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα πνμζδζμνίζεζ ηζ είκαζ βκςζηυ ηαζ ηζ απμιέκεζ κα 

δζεοηνζκζζηεί. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΣΟ ΚΤΚΛΧΜΑ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ ΣΟΤ ΔΓΚΔΦΑΛΟΤ ΚΑΗ ΟΗ 

ΤΝΓΔΔΗ ΣΟΤ 

 

Πμθθέξ αζεέκεζεξ ηαζ δζαηαναπέξ ιπμνμφκ επίζδξ κα επδνεάζμοκ ζοβηεηνζιέκα 

ζοζηήιαηα κεονμδζααζααζηχκ. Γζα πανάδεζβια, ηα πνμαθήιαηα ζηδκ παναβςβή ηδξ 

κημπαιίκδξ ιπμνεί κα μδδβήζμοκ ζηδ κυζμ ημο Πάνηζκζμκ, ιζα δζαηαναπή δ μπμία επδνεάγεζ 

ηδκ ζηακυηδηα εκυξ αηυιμο κα ηζκδεεί υπςξ εέθεζ, ιε απμηέθεζια ηδκ αηαιρία, ημκ ηνυιμ 

ηαζ άθθα ζοιπηχιαηα. Ονζζιέκεξ ιεθέηεξ ακαθένμοκ υηζ ιπμνεί κα οπάνλμοκ πνμαθήιαηα 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ δζαεεζζιυηδηα ηδξ κημπαιίκδξ ζηδ ζηέρδ ηαζ ημ ζοκαίζεδια, ηαεχξ 

δνα ζε πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο υπμο παίγμοκ νυθμ ζηδκ ειθάκζζδ δζαηαναπχκ υπςξ δ 

ζπζγμθνέκεζα ή δ δζαηαναπή εθθεζιιαηζηήξ πνμζμπήξ ηαζ οπενηζκδηζηυηδηαξ.  

 

 

Δηθφλα 3 : Σν Κεληξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα θαη νη Νεπξνδηαβηβαζηέο. 

Πεγή : http://www.drfrancescott.com/neurotransmitter_testing.html 

http://www.drfrancescott.com/neurotransmitter_testing.html
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Δπζπθέμκ, μζ ένεοκεξ δείπκμοκ υηζ μζ άκενςπμζ πμο έπμοκ δζαβκςζηεί ιε ηαηάεθζρδ 

έπμοκ ζοπκά παιδθυηενα απυ ηα θοζζμθμβζηά επίπεδα ζενμημκίκδξ. Σα θάνιαηαπμο 

ζοκηαβμβναθμφκηαζ ζοκήεςξ βζα ηδ εεναπεία ηδξ ηαηάεθζρδξ ιπθμηάνμοκ ηδκ ακαηφηθςζδ 

ηαζ ηδκ επακαπνυζθδρδ ηδξ ζενμημκίκδξ απυ ημκ κεονχκα. Έηζζ, πενζζζυηενδ ζενμημκίκδ 

ιέκεζ ζηδ ζφκαρδ ηαζ δεζιεφεηαζ ζημοξ οπμδμπείξ μδδβχκηαξ ημ άημιμ ζε ιία πζμ 

θοζζμθμβζηή δζάεεζδ. Δλάθθμο, ηα πνμαθήιαηα ζηδκ παναβςβή ή θεζημονβία ημο 

βθμοηαιζημφ έπμοκ ζοκδεεεί ιε πμθθέξ ροπζηέξ δζαηαναπέξ, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο 

αοηζζιμφ, ηδξ ροπακαβηαζηζηήξ δζαηαναπήξ (OCD), ηδξ ζπζγμθνέκεζα ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ 

(NIMH, 2014).  

 

3.1. Οη Nηνπακηλεξγηθέο πξνβνιέο 

 

Οζ κημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ είκαζ μζ κεονζημί μδμί ζημκ εβηέθαθμ μζ μπμίμζ 

ιεηαδίδμοκ ημκ κεονμδζααζααζηή κημπαιίκδαπυ ιία ηδ πενζμπή ημο εβηεθάθμο ζε ηάπμζα 

άθθδ (LeMoal&Simon, 1991). Οζ κεονχκεξ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ μδχκ δζαεέημοκ άλμκεξ μζ 

μπμίμζ ηζκμφκηαζ ζε υθμ ημ ιήημξ αοηήξ ηδξ δζαδνμιήξ. Σα ζχιαηα ηςκ κεονχκςκ, 

πανάβμοκ ηα έκγοια πμο ζοκεέημοκ ηδ κημπαιίκδ (DA), δ μπμία ζηδ ζοκέπεζα ιεηαδίδεηαζ 

ιέζς ηςκ πνμελεπυκηςκ κεοναλυκςκ ζε ζοκαπηζημφξ πνμμνζζιμφξ, υπμο πανάβεηαζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ κημπαιίκδξ. Δπζπθέμκ, ηα κημπαιζκενβζηά ζχιαηα ηςκ κεονζηχκ 

ηοηηάνςκ ζε ημιείξ υπςξ δ ιέθαζκα μοζία (SN), ηείκμοκ κα πνςιαηίγμκηαζ θυβς ηδξ 

πανμοζίαξ ηδξ ιαφνδξ πνςζηζηήξ ιεθακίκδξ.  
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Δηθφλα 4 : Οη ληνπακηλεξγηθνί λεπξψλεο θαη νη πξνβνιέο ηνπο. 

Πδβή : http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-3/ 

 

Ζ κημπαιίκδ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ιείγμκεξ κεονμδζααζααζηέξ ζημκ εβηέθαθμ, ηαζ μζ 

μιάδεξ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ κεονχκςκ εεςνμφκηαζ οπεφεοκεξ βζα δζάθμνεξ βκςζηζηέξ 

ζηακυηδηεξ ηαζ ζοιπενζθμνέξ ημο αηυιμο. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δεκ οπάνπεζ κημπαιίκδ ζηδκ 

μπμία κα ααζίγεηαζ δ ζδιαημδυηδζδ ζε πμθθέξ δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο, 

ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο μζθνδηζημφ ζοζηήιαημξ ηαζ ηδξ υναζδξ, δ ιεβαθφηενδ ηαζ πζμ 

εκδζαθένμοζα μιάδα κημπαιζκενβζηχκζκχκ πνμένπεηαζ απυ ημκ ημζθζαηυ 

ιεζεβηέθαθμ.Δζδζηυηενα, ηνεζξ πνμαμθέξ πνμένπμκηαζ απυ ηδ ιία απυ ηζξ δφμ βεζημκζηέξ 

οπμπενζμπέξημο ημζθζαημφ ιεζεβηέθαθμο, δδθαδή ηδ ιέθαζκα μοζία ηαζ ηδκ ημζθζαηή 

πενζμπή ηδξ ηαθφπηναξ (VTA) (Lin&Rosenthal, 2003).  

Ζ κημπαιίκδ είκαζ μ ηφνζμξ κεονμδζααζααζηήξ βζα ηα ηνία ιεβάθα κεονςκζηά  

ζοζηήιαηα ζημ ιεζεβηέθαθμ. Τπάνπμοκ μηηχ μδμί κημπαιζκενβζηήξ δνάζδξ. Οζ ηέζζενζξ 

ηονζυηενεξ είκαζ:  

 Ζ ιεζμιεηαζπιζαηή μδυξ : Ζ ιεζμιεηαζπιζαηή μδυξ απμννέεζ απυ ηδκ ημζθζαηή 

ηαθοπηήνζα πενζμπή ημο ιεζεβηέθαθμο ηαζ κεονχκεζ ημ ημζθζαηυ νααδςηυ ζχια ηαζ 

http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-3/
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έκα ιένμξ ημο ιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ ημ μπμίμ επδνεάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηαζ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ακηαιμζαή. 

Μεηαδίδεζ ηδκημπαιίκδ απυ ηδκ ημζθζαηή πενζμπή ζημ ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια ιέζς 

ημο επζηθζκή πονήκα (ΝΑ). Σμ VTA ημ μπμίμ ανίζηεηαζ ζημ ιεζεβηέθαθμ ηαζ ζημκ 

επζηθζκή πονήκα, απμηεθεί έκα ημζθζαηυ νααδςηυ ζχια. Δοεφκεηαζ βζα δζαηαναπέξ 

υπςξ δ ζπζγμθνέκεζα ηαζ δ δζαηαναπή εθθεζιιαηζηήξ πνμζμπήξ ηαζ 

οπενηζκδηζηυηδηαξ.  

 Ζ ιεζμθθμζχδδξ μδυξ : Ζ ιεζμθθμζχδδξ μδυξ ιεηαδίδεζ ηδ κημπαιίκδ απυ ημ VTA 

ζημ ιεηςπζαίμ θθμζυ ηαζ εοεφκεηαζ ηαζ αοηή, βζα δζαηαναπέξ υπςξ δ ζπζγμθνέκεζα ηαζ 

δ δζαηαναπή εθθεζιιαηζηήξ πνμζμπήξ ηαζ οπενηζκδηζηυηδηαξ. Ζ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα 

πενζμπή δδιζμονβεί ηδ ιεζμθθμζχδδ  μδυ, δ μπμία κεονχκεζ ηιήια ημο ιεηςπζαίμο 

θθμζμφ ηαζ ιπμνεί κα ειπθέηεηαζ ζε μνζζιέκεξ πηοπέξ ηδξ ιάεδζδξ ηαζ ηδξ ικήιδξ. 

ε ακηίεεζδ ιε άθθα ζοζηήιαηα ιμκμαιίκδξ, ηα ζοζηήιαηα κημπαιίκδξ 

παναηηδνίγμκηαζ απυ λεπςνζζηυ εκημπζζιυ ημο πενζηάνομο ηαζ απυ έκα ηοπζηά 

ιμνθμθμβζηά μνβακςιέκμ ζφζηδια πνμαμθήξ. 

 Ζ ιεθαζκμνααδςηή μδυξ : Ζ ιεθαζκμνααδςηή μδυξ δζαεέηεζ ιζα ελαζνεηζηά 

μνβακςιέκδ ιμνθμθμβία ηαζ πνμένπεηαζ απυ ηδ ζφκεεζδ ηδξ κημπαιίκδξ ζημοξ 

κεονχκεξ ημο ιεζεβηέθαθμο υπμο ζοιπθέηεηαζ δ ιέθαζκα μοζία ηαζ ημ νααδςηυ 

ζχια. Μεηαδίδεζ κημπαιίκδ απυ ηδκ ιέθαζκα μοζία πνμξ ημ νααδςηυ ζχια. Αοηή δ 

μδυξ ζοκδέεηαζ ιε ημκ έθεβπμ ηςκ ηζκήζεςκ. Γζαδναιαηίγεζ ελαζνεηζηυ νυθμ ζε 

παεήζεζξ υπςξ δ κυζμξ ημο Πάνηζκζμκ ηαζ δ κυζμξ ημο Υάκηζκβηημκ ή πμνεία.  

 Ζ θοιαημπμακζηή μδυξ : Ζ θοιαημπμακζηή μδυξ ιεηαδίδεζ κημπαιίκδ απυ ημκ 

οπμεάθαιμ ζηδκ οπυθοζδ. Αοηή δ μδυξ επδνεάγεζ ηδκ έηηνζζδ μνζζιέκςκ μνιμκχκ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ πνμθαηηίκδξ. Δοεφκεηαζ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ  

οπενπνμθαηηζκαζιίαξ (University of Fribourg, 2014).  
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Δηθφλα 5 : Ζ κεζνκεηαηρκηαθή νδφο 

Πδβή : http://en.wikipedia.org/wiki/Mesolimbic_pathway 

 

Κάεε μδυξ απυ αοηέξ, οπμαμδεά έκα δζαθμνεηζηυ ζφκμθμ θεζημονβζχκ ηαζ ειπθέηεηαζ 

ζε δζαηνζηέξ κεονμπαεμθμβίεξ. Ζ ιεθαζκμνααδςηή μδυξηαηεοεφκεηαζ απυ ηδκ ιέθαζκα μοζία 

ζηα ααζζηά βάββθζα ηενιαηζζιμφ ηαζ ηονίςξ ζημ ηενημθυνμ ηέθοθμξ (CP). Αοηή δ μδυξ, 

απμηεθεί ηδ ααζζηή αίηζα βζα ημκ έθεβπμ ηςκ εημφζζςκ ηζκήζεςκ ζε δζάθμνεξ ηζκδηζηέξ 

δζαηαναπέξ. Έηζζ, αζεεκείξ πμο έπμοκ πνμζαθδεεί απυ ιία αζεέκεζα υπςξ δ κυζμξ ημο  

Πάνηζκζμκ, πανμοζζάγμοκ εηηεηαιέκμ ηοηηανζηυ εάκαημ εκηυξ αοηήξ ηδξ μδμφ,μ μπμίμξ 

μδδβείζηδκ ειθάκζζδ παναηηδνζζηζηχκ ζοιπηςιάηςκ πμο πανμοζζάγμοκ πνμαθήιαηα ζηδκ  

ηίκδζδ. Δζδζηυηενα, μζ αζεεκείξ ειθακίγμοκ πενζμνζζιέκδ αοευνιδηδ ηίκδζδ, αθθά ηαζ 

ζοιπηχιαηα αζζεδιάηςκ ηνυιμο ζε ζηζβιέξ λεημφναζδξ. Όιςξ, δ δζαθεφηακζδ ηςκ 

ηαεμνζζηζηχκ μδχκ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε εεναπείεξ ακηζηαηάζηαζδξ ηςκ ηοηηάνςκ ηαζ ζε 

εεναπεία ηδξ κυζμο ημο Πάνηζκζμκ. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mesolimbic_pathway
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Δηθφλα 6 : Οη ληνπακηλεξγηθέο πξνβνιέο 

Πδβή : http://www.unifr.ch/biochem/index.php?id=136 

 

Οζ κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ ζημ ιεζμιεηαζπιζαηυ ζφζηδια έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ 

πνμηαθμφκ ηδ ζπζγμθνέκεζα, ηδ ροπακαβηαζηζηή-ηαηακαβηαζηζηή δζαηαναπή, αθθά ηαζ ηδκ 

ηαηάπνδζδ μοζζχκ. Αοηή δ μδυξ, επίζδξ πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ ημ ααζζηυ ζοζηαηζηυ ζημ 

ζφζηδια ακηαιμζαήξ, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ μνζζιέκεξ ζοιπενζθμνέξ εκζζπφμκηαζ ιέζς ηδξ 

απεθεοεένςζδξ κημπαιίκδξ απυ αοημφξ ημοξ κεονχκεξ. Ζ μδυξ αοηή αηυιδ, είκαζ ζηεκά 

ζοκδεδειέκδ ιε ηδ ιεζμθθμζχδδ μδυ. Πανυιμζα ιε ηδ ιεζμιεηαζπιζαηή, δ ιεζμθθμζχδδξ 

μδυξ πνμένπεηαζ απυ ημ VTA, αθθά ηαηαθήβεζ ζημκ εβηεθαθζηυ θθμζυ, ηονίςξ ζημ πέιπημ 

ζηνχια ημο έζς πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ (MPFC) (Riddle&Pollock, 2003).  

Ο MPFC ειπθέηεηαζ ζε δζάθμνεξ ακχηενεξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ υπςξ δ ικήιδ ηαζ 

δ δζαηήνδζδ ημο ζηυπμο.Καηά ζοκέπεζα, δ ιεζμθθμζχδδξ μδυξ έπεζ ηεκηνζηυ νυθμ ζε 

δζαηαναπέξ ηδξ έθθεζρδ πνμζμπήξ ηαζ οπενηζκδηζηυηδηαξ (Tzschentke, 2004). Οζ εεςνίεξ 

ηςκ Miller&Cohen (2001), έπμοκ πνμηείκεζ υηζ δ ιεζμθθμζχδδξ πνμαμθή ζημ MPFC 

δζεοημθφκεζ ηδκ ακηαιμζαή ιε βκχιμκα ηδκ εκδιένςζδ ή ηδ ιεηαηυπζζδ ηςκ 

ακαπαναζηάζεςκ ημο ζηυπμο (Miller&Cohen 2001). Παν’ υθα αοηά, δεκ έπεζ δμεεί δ 

απαναίηδηδ πνμζμπή ζημ παναηηδνζζιυ ηςκ ιμνζαηχκ ιδπακζζιχκ πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ ηδξ ιεζμθθμζχδμοξ πνμαμθήξ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ αοηή δ μδυξ θαιαάκεζ πμθθή 

http://www.unifr.ch/biochem/index.php?id=136
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πνμζμπή ζηδκ ροπμθμβία ηαζ έπεζ εκμπμπμζδεεί ηυζμ ζηδκ ακηαιμζαή, υζμ ηαζ ζηζξ ροπζηέξ 

δζαηαναπέξ υπςξ δ ζπζγμθνέκεζα ηαζ δ ηαηάπνδζδ μοζζχκ.  

Ο πνςηανπζηυξ ηζκδηζηυξ θθμζυξ (Μ1) ειπθέηεηαζ ζηδκ απυηηδζδ κέςκ δελζμηήηςκ 

ηίκδζδξ (Molina-Luna et al. 2008). Δζδζηυηενα, μ Μ1 θζθμλεκεί ηζξ κημπαιζκενβζηέξ 

πνμαμθέξ πμο αεθηζζημπμζμφκ ηδ δοκαηυηδηα ιάεδζδξ κέςκ δελζμηήηςκ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα 

ημο Μ1 κα οπμαάθθεηαζ ζε ιαηνμπνυεεζιδ εκδοκάιςζδ (LTP). Ζ LTP είκαζ έκαξ 

ηοηηανζηυξ ιδπακζζιυξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ Μ1 ηαηά ηδκ απυηηδζδ δελζμηήηςκ 

(Rioult-Pedotti,Donoghue & Dunaevsky, 2007). Έηζζ, μ απμηθεζζιυξ ηδξ κημπαιζκενβζηήξ 

δζααίααζδξ απυ ημ Μ1 ιεζχκεζ ηδκ LTP ηαζ ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ζηακυηδηαξ 

ιάεδζδξ, αθθά αθήκεζ ηδ δζααίααζδ ηαζ ηδκ εηηέθεζδ ηδξ ηίκδζδξ ακεπδνέαζηδ (Molina-

Luna et al. 2009).Μία πζεακή πνμέθεοζδ ηςκ ηενιαηζηχκ κημπαιζκενβζηχκ Μ1 είκαζ μ 

ιεζεβηέθαθμξ πονήκαξ, μ μπμίμξ πνμαάθθεηαζ ζημκ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ (Lindvall et al. 

1974). Οζ ιεζμθθμζχδεζξ πνμαμθέξ δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ πθαίζζμ ηςκ 

πνμηφπςκ ιάεδζδξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ημο εεζζιμφ απυ ηδκ δζααίααζδ πθδνμθμνζχκ πμο 

αθμνμφκ ηδκ ακηαιμζαή ηαζ ηα ενεείζιαηα ζημ θθμζυ (Schultz,2006). Σμ ιεζμθθμζχδεξ 

κημπαιζκενβζηυ ζφζηδια επμιέκςξ, είκαζ ακαημιζηά ηαζ θεζημονβζηά δζαηνζηυ απυ ημ ιέθακμ 

νααδςηυ ζφζηδια πμο ειπθέηεηαζ ζημκ έθεβπμ ημο ιοσημφ ηυκμο ηαζ ηδξ εηηέθεζδξ ηίκδζδξ 

(Fuxe et al. 2006). 

Μζα ακαζηαθηζηή ζφκδεζδ ημο πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ ιε ημ VTA ηαζ ημ ιεηαζπιζαηυ 

ζφζηδια δδιζμονβεί έκα ηφηθςια, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ ηυζμ ηδκ ιεζμιεηαζπιζαηή υζμ 

ηαζ ηδ ιεζμθθμζχδδ πνμαμθή. Ζ ζπζγμθνέκεζα οπμζηδνίγεηαζ υηζ πνμηφπηεζ απυ ακςιαθίεξ 

ζε αοηυ ημ ιεβαθφηενμ ηφηθςια, ιε ζοιπηχιαηα πμο πνμηφπημοκ ελαζηίαξ ηδξ ιεζςιέκδξ 

δναζηδνζυηδηαξ ζημ ιεζμθθμζχδεξ ζφζηδια ηαζ μζ παναζζεήζεζξ μθείθμκηαζ ζηδκ 

οπενδναζηδνζυηδηα ημο ιεζμιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ. Με αάζδ αοηυ ημ ιμκηέθμ, εα ήηακ 

ζδιακηζηυ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηςκ ιμνίςκ πμο ηαηεοεφκμοκ ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ιεζμθθμζχδμοξ πνμαμθήξ, κα ακαγδηδεμφκ ηα βμκίδζα πμο ζπεηίγμκηαζ ζηδκ εοπάεεζα ηδξ 

ζπζγμθνέκεζαξ ηαεχξ ηαζ μζ πζεακέξ ιεθθμκηζηέξ πανειαάζεζξ ζηδ εεναπεία ηςκ ζμαανχκ 

πενζπηχζεςκ ζπζγμθνέκεζαξ (Chambers, Krystal&Self, 2001). 

Όπςξ είκαζ θακενυ, δ κημπαιίκδ έπεζ δδιζμονβήζεζ εκηαηζηή ένεοκα εδχ ηαζ πμθθέξ 

δεηαεηίεξ ιε αάζδ ηδ εεχνδζδ υηζ ειπθέηεηαζ ζε πμθθέξ δζαηαναπέξ υπςξ μζ δζαηαναπέξ ζηδ 

ζηέρδ, αθθά ηαζ ζε ζοκαζζεδιαηζηέξ δζαηαναπέξ υπςξ δ ζπζγμθνέκεζα, δ ιακζμηαηάεθζρδ, δ 

δοζηζκδζία ηαζ ζε εηθοθζζηζηέξ δζαηαναπέξ υπςξ δ κυζμξ ημο Πάνηζκζμκ ηαζ δ πμνεία. 
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Δπζπθέμκ, δ ιέθαζκα μοζία ηαζ δ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδ δδιζμονβία ηδξ εοπανίζηδζδξ ηαζ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ροπμθμβζηήξ ελάνηδζδξ απυ 

ηα κανηςηζηέξ μοζίεξ. Αοηή δ πενζμπή ειπθέηεηαζ επίζδξ ζημκ έθεβπμ ηςκ βμκζδζαηχκ 

μνιμκχκ, ζημ αοηυκμιμ κεονζηυ ζφζηδια, ζηδκ ζοιπενζθμνά ηαζ ημ άβπμξ. 

3.2. Οη GABAεξγηθέο πξνβνιέο 

 

Σμ β-αιζκμαμοηονζηυ μλφ (GABA) είκαζ μ ηφνζμξ ακαζηαθηζηυξ κεονμδζααζααζηήξ 

ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια ηαζ ηαηέπεζ ημκ ηονζυηενμ νυθμ ζηδκ ιείςζδ ηδξ κεονςκζηήξ 

δζεβενζζιυηδηαξ ζε υθμ ημ κεονζηυ ζφζηδια. ημκ άκενςπμ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ ημ GABA 

είκαζ επίζδξ άιεζα οπεφεοκμ βζα ηδκ νφειζζδ ημο ιοσημφ ηυκμο. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ απυ 

πδιζηή άπμρδ πνυηεζηαζ βζα έκα αιζκμλφ, ημ GABA ζπακίςξ ακαθένεηαζ ςξ ηέημζμ ζηζξ 

επζζηδιμκζηέξ ηαζ ζαηνζηέξ ημζκυηδηεξ, δζυηζ μ υνμξ «αιζκμλφ», δε πνδζζιμπμζείηαζ ςξ 

πνμζδζμνζζηζηυ ημο, αθθά ακαθένεηαζ ζηα άθθα αιζκμλέα, ηα μπμία δεκ είκαζ GABA, εκχ 

πανάθθδθα μφηε εεςνείηαζ υηζ εκζςιαηχκεηαζ ζηζξ πνςηεΐκεξ. ε άημια ιε ζπαζηζηή 

δζπθδβία, δ απμννυθδζδ ημοGABA πανειπμδίγεηαζ απυ κεφνα πμο έπμοκ οπμζηεί αθάαδ 

θυβςκ ηςκζοκεδηχκ ακχηενδξ αθθμίςζδξ ημο ηζκδηζημφ κεονχκα, δ μπμία αθθμίςζδ μδδβεί 

ζε οπενημκία ηςκ ιοχκ πμο ζδιαημδμηείηαζ απυ ηα εκ θυβς κεφνα πμο δεκ ιπμνμφκ πθέμκ 

κα απμννμθήζμοκ ημGABA  (Jeon, 1997). 

 

 

Δηθφλα 7: Οη GABAεξγηθέο πξνβνιέο 

Πδβή : http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GABA.png 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:GABA.png
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ηα ζπμκδοθςηά, ημ GABA δνα ζηζξ ακαζηαθηζηέξ ζοκάρεζξ ζημκ εβηέθαθμ ιέζς 

ηδξ ζφκδεζδξ ημο ιε ημοξ εζδζημφξ οπμδμπείξ δζαιειανάκδξ ημο πθάζιαημξ ζηδ ιειανάκδ 

ημο ηυζμ πνζκ υζμ ηαζ ιεηά ηζξ ζοκαπηζηέξ κεονςκζηέξ δζενβαζίεξ. Αοηή δ ζφκδεζδ πνμηαθεί 

ημ άκμζβια ηςκ δζαφθςκ ζυκηςκ χζηε κα επζηνέπεζ ηδ νμή ημο, είηε αοηή είκαζ ηςκ ανκδηζηά 

θμνηζζιέκςκ ζυκηςκ πθςνίμο εκηυξ ημο ηοηηάνμο, είηε ηςκ εεηζηχξ θμνηζζιέκςκ ζυκηςκ 

ηαθίμο έλς απυ ημ ηφηηανμ. Αοηή δ εκένβεζα έπεζ ςξ απμηέθεζια ιία ανκδηζηή ιεηααμθή 

ζημ δζαιειανακζηυ δοκαιζηυ, πμο ζοκήεςξ πνμηαθεί οπενπυθςζδ. Γφμ βεκζηέξ ηαηδβμνίεξ 

οπμδμπέςκ GABA, είκαζ ημ GABAA ζημ μπμίμ μ οπμδμπέαξ είκαζ ημ ηιήια εκυξ ζφκεεημο 

δζαφθμο ζυκηςκ ιε πφθδ οπμηαηάζηαηδ, ηαζ ημ GABAB ζημ μπμίμ μζ ιεηααμηνμπζημί 

οπμδμπείξ είκαζ ζογεοβιέκμζ  ιε ημοξ οπμδμπείξ ηδξ πνςηεΐκδξ G πμο ακμίβμοκ ή ηθείκμοκ 

ημοξ δζαφθμοξ ζυκηςκ ιέζς ηςκ ιεζμθααδηχκ.  

Οζ κεονχκεξ πμο πανάβμοκ ημ GABA μκμιάγμκηαζ GABAενβζημίκεονχκεξ ηαζ έπμοκ 

ηονίςξ ακαζηαθηζηή δνάζδ ζημοξ οπμδμπείξ ηςκ εκήθζηςκζπμκδοθςηχκ. Σα ιεζαία 

αηακεχδδ ηφηηανα απμηεθμφκ έκα ηοπζηυ πανάδεζβια ηςκ ακαζηαθηζηχκ ηοηηάνςκ ημο 

Κεκηνζημφ Νεονζημφ οζηήιαημξ (ΚΝ) βζα ηζξGABAενβζηέξ πνμαμθέξ. Ακηίεεηα, ημ 

GABA ειθακίγεζ ηυζμ δζεβενηζηέξ υζμ ηαζ ακαζηαθηζηέξ δνάζεζξ ζηα έκημια, ιεζμθααχκηαξ 

ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ ιοχκ ιεηαλφ ηςκ κεφνςκ ηαζ ηςκ ιοχκ, ζηζξ ζοκάρεζξ ηφηηανςκ, 

ηαεχξ επίζδξ ηαζ ζηδ δζέβενζδ μνζζιέκςκ αδέκςκ (French-Constant, 1993).  
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Δηθφλα 8 : Σαζηάδηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχλζεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηνπ GABA 

Πδβή : http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-3/ 

 

3.3. Οη Γινπηακηλεξγηθέο πξνβνιέο 

 

Ζ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ ιάεδζδ, ηα 

ηίκδηνα, ηδκ ακηαιμζαή ηαζ ηδκ απμζηνμθή (Bromberg-Martin, Matsumoto, &Hikosaka, 

2010). Ζ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή, απυ ηδκ μπμία πνμένπεηαζ ημ ιεηαπιζαηυ ζφζηδια 

πνμαμθήξ πενζέπεζ κημπαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ εκενβμπμίδζδξ ηαζ βθμοηαιζκενβζημφξ 

κεονχκεξ  (Geisler, Derst, Veh&Zahm 2007). Οζ κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ οπμζηδνίγεηαζ 

υηζ είκαζ οπεφεοκμζ ζηδ ιεζμθάαδζδ ημο ΚΝ, ζηδκ άιεζδ δθεηηνζηή δζέβενζδ ημο 

http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-3/
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εβηεθάθμο (Kofman, McGlynn, Olmstead&Yeomans, 1990) αθθά ηαζ βζα ανηεηέξ μοζίεξ 

ηαηάπνδζδξ (Zangen, Solinas, Ikemoto, Goldberg,&Wise, 2006). Δπζπθέμκ, θαίκεηαζ κα 

ειπθέημκηαζ ζηζξ επζδνάζεζξ ηδξ ηνμθήξ (Jenck, Quirion & Wise, 1987), ημ κενυ (Gerber, 

Sing&Wise, 1981) , ηαεχξ ηαζ ζηδ ζελμοαθζηήξ αθθδθεπίδναζδξ (Fiorino, Coury&Phillips, 

1997). Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δε βκςνίγμοιε πμθθά ζπεηζηά ιε ηζξ θεζημονβίεξ ημο VTA ηαζ 

ηδκ εκενβμπμίδζδ ηςκ GABA ηαζ βθμοηαιζκενβζηχκ κεονχκςκ, εα ιπμνμφζε ηακείξ κα 

οπμεέζεζ υηζ μζ πνμαμθέξ ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ημοξ κημπαιζκενβζημφξ κεονχκεξ ηαζ 

ηάεε άθθδ πνμαμθή είκαζ επίζδξ απαναίηδηεξ βζα ηδκ θεζημονβζηή δναζηζηυηδηα ημο VTA.  

 

3.4. Οη εξνηνληλεξγηθέο πξνβνιέο 

  

 Ζ ζενμημκίκδ  ή 5-οδνμλοηνοπηαιίκδ (5-ΖΣ) είκαζ έκαξ κεονμδζααζααζηήξ 

ιμκμαιίκδξ. Βζμπδιζηά πανάβεηαζ απυ ηδκ ηνοπημθάκδ ηαζ δ ζενμημκίκδ ανίζηεηαζ ηονίςξ 

ζημ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα (GI), ηα αζιμπεηάθζα ηαζ ημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια ηςκ γχςκ 

ηαζ ηςκ ακενχπςκ. Ζ ζενμημκίκδ είκαζ εονέςξ δζαδεδμιέκμ υηζ ζοκεζζθένεζ ζηα 

ζοκαζζεήιαηα ηδξ εοδιενίαξ ηαζ εοηοπίαξ(Young, 2007). 

Ζ ζενμημκίκδ δεκ δζαπενκά ημκ αζιαημεβηεθαθζηυ θναβιυ. Χξ εη ημφημο, ηα ηφηηανα 

ημο εβηεθάθμο πνέπεζ κα ζοκεέζμοκ ηδ δζηή ημοξ ζενμημκίκδ. Ζ ηνοπημθάκδ πνδζζιεφεζ ςξ 

οπυζηνςια βζα ηδ ζφκεεζδ ηδξ ζενμημκίκδξ. Ζ ηνοπημθάκδ ζημ πθάζια εζζένπεηαζ ζημκ 

εβηέθαθμ απυ ιζα εκενβυ δζαδζηαζία πνυζθδρδξ ηαζ οδνμλοθζχκεηαζ ιε ηδκ οδνμλοθάζδ 

ηνοπημθάκδξ βζα κα ζπδιαηίζεζ ηδκ 5-οδνμλοηνοπημθάκδ δ μπμία άιεζα 

απμηαναμλοθζχκεηαζ ιε ημ ανςιαηζηυ αιζκμλφ L-decarboxylase βζα ημ ζπδιαηζζιυ 

ζενμημκίκδξ. Ζ ζενμημκίκδ ηυηε παναθαιαάκεηαζ εκενβά ιέζς ημο ηοζηζημφ ιεηαθμνέα 

ιμκμαιίκδξ ηαζ απμεδηεφεηαζ ζηα ηοζηίδζα υπμο είκαζ έημζιδ βζα ηδκ απεθεοεένςζδ .  

Πενίπμο βζα ημ 90% ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ δζοκμθζηή ζενμημκίκδ  ανίζηεηαζ ζηα 

εκηενμπνςιζυθζθα ηφηηανα ζημκ βαζηνεκηενζηυ ζςθήκα, υπμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ 

νφειζζδ ηδξ εκηενζηήξ ηζκήζδξ. Σμ οπυθμζπμ ζοκηίεεηαζ ζημοξ ζενμημκενβζημφξ κεονχκεξ 

ημο ΚΝ, υπμο ηαζ έπεζ δζάθμνεξ θεζημονβίεξ. Αοηέξ μζ θεζημονβίεξ, πενζθαιαάκμοκ ηδ 

νφειζζδ ηδξ δζάεεζδξ, ηδξ υνελδξ ηαζ ημο φπκμο. Ζ ζενμημκίκδ ζοιιεηέπεζ επίζδξ ζε 

ιενζηέξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ικήιδξ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ. Ζ 
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δζαιυνθςζδ ηδξ ζενμημκίκδξ ζηζξ ζοκάρεζξ, πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ ιζα ζδιακηζηή δνάζδ ηςκ 

δζαθυνςκ ηαηδβμνζχκ ηςκ θανιαημθμβζηχκ ακηζηαηαεθζπηζηχκ.Ζ ζενμημκίκδ εηηνίκεηαζ 

απυ ηα εκηενμπνςιζυθζθα ηφηηανα ηαζ ανίζηεζ ηεθζηά ημ δνυιμ ηδξ έλς απυ ζζημφξ ζημ αίια. 

Δηεί, εκενβά παναθαιαάκεηαζ απυ ημ αίια ηςκ αζιμπεηαθίςκ, ηα μπμία ηδκ απμεδηεφμοκ. 

Όηακ ηα αζιμπεηάθζα πνμζδέκμκηαζ ζε έκακ ενυιαμ, απεθεοεενχκμοκ ηδ ζενμημκίκδ, πμο 

πνδζζιεφεζ ςξ έκα αββεζμζοζηαθηζηυ ηαζ αμδεά ζηδ νφειζζδ ηδξ αζιυζηαζδξ ηαζ ζηδκ πήλδ 

ημο αίιαημξ. Ζ ζενμημκίκδ είκαζ επίζδξ έκαξ πανάβμκηαξ ακάπηολδξ βζα μνζζιέκμοξ ηφπμοξ 

ηοηηάνςκ, ηαζ ιπμνεί κα έπεζ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ επμφθςζδ ηςκ πθδβχκ.  

 

 

Δηθφλα 9 : ηάδηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχλζεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο ζεξνηνλίλε 

Πεγή : http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-4/ 

 

http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-4/
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Δπζπθέμκ, οπάνπμοκ δζάθμνμζ οπμδμπείξ ζενμημκίκδξ. Ζ ζενμημκίκδ ιεηααμθίγεηαζ 

ηονίςξ ζε 5-ΖΗΑΑ , ηονίςξ απυ ημ ήπαν. Ο ιεηααμθζζιυξ πενζθαιαάκεζ πνχηα ηδκ 

μλείδςζδ ιε ιμκμαιζκμλεζδάζδ ζηδκ ακηίζημζπδ αθδεΰδδ. Αοηυ αημθμοεείηαζ απυ μλείδςζδ 

ιε αθοδνμβμκάζδ αθδεΰδδξ πνμξ 5-ΖΗΑΑ, ημο ζκδμθζημφ παναβχβμο μλζημφ μλέμξ. Σμ 

ηεθεοηαίμ, ζηδ ζοκέπεζα απεηηνίκεηαζ απυ ηα κεθνά. Έκαξ ηφπμξ υβημο, πμο μκμιάγεηαζ 

ηανηζκμεζδέξ, εηηνίκεζ ιενζηέξ θμνέξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ ζενμημκίκδξ ζημ αίια, μζ μπμίεξ 

πνμηαθμφκ δζάθμνεξ ιμνθέξ ημο ηανηζκμεζδμφξ ζοκδνυιμο (δ ίδζα δ ζενμημκίκδ δεκ 

πνμηαθεί έλαρδ. Πζεακέξ αζηίεξ ηδξ έλαρδξ ημο ηανηζκμεζδμφξ ζοκδνυιμο πενζθαιαάκμοκ μζ 

αναδοηζκίκεξ, μζ πνμζηαβθακδίκεξ, μζ ηαποηζκίκεξ, δ μοζία Ρ ηαζ δ ζζηαιίκδ), 

υπςξπνμαθήιαηα δζάννμζαξ ηαζ ηανδζμθμβζηά. Λυβς ηδξ πνμαβςβήξ ηδξ ακάπηολδξ ηδξ 

επίδναζδξ ηδξ ζενμημκίκδξ ζηα ηανδζαηά ιομηφηηανα (Bianchi 2005), δ ζενμημκίκδ εηηνίκεζ 

ηανηζκμεζδμφξ υβημοξ πμο ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ έκα ζφκδνμιμ ηδξ κυζμο ηδξ ηνζβθχπζκαξ 

ααθαίδαξ, θυβς ημο πμθθαπθαζζαζιμφ ηςκ ιομηοηηάνςκ επί ηδξ ααθαίδαξ.  

 

 

Εικόνα 10 : χθματικι αναπαράςταςθ του κυκλϊματοσ ενίςχυςθσ του εγκεφάλου. 

Πηγή : http://physrev.physiology.org/content/89/4/1379 

 

http://physrev.physiology.org/content/89/4/1379
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Δηηυξ απυ ηα γχα, δ ζενμημκίκδ ανίζηεηαζ ζημοξ ιφηδηεξ ηαζ θοηά (Kangetal. 2009). 

Ζ πανμοζία ζενμημκίκδξ ζηα δδθδηήνζα ηςκ εκηυιςκ ηαζ ηςκ θοηχκ πμο έπμοκ αβηάεζα, 

πνδζζιεφεζ βζα κα πνμηαθέζεζ πυκμ, μ μπμίμξ είκαζ ιζα πανεκένβεζα ηδξ έκεζδξ ζενμημκίκδξ. 

Ζ ζενμημκίκδ πανάβεηαζ απυ παεμβυκεξ αιμζαάδεξ ηαζ δ επίδναζή ηδξ ζημ έκηενμ πνμηαθεί 

δζάννμζα. Ζ εηηεηαιέκδ πανμοζία ηδξ ζε πμθθμφξ ζπυνμοξ ηαζ ηανπμφξ, ιπμνεί κα 

πνδζζιεφζεζ βζα ηδκ ηυκςζδ ημο πεπηζημφ ζςθήκα ηαζ ηδκ απμαμθή ηςκ ζπυνςκ. 

Ζ ζενμημκίκδ είκαζ έκαξ κεονμδζααζααζηήξ ηαζ ανίζηεηαζ ζε υθα ηα δζιενή γχα, υπμο 

ιεζμθααεί ζηζξ ηζκήζεζξ ημο εκηένμο ηαζ ηζξ ακηζθήρεζξ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ πυνςκ ημο 

γχμο. ηα θζβυηενμ πμθφπθμηα γχα, υπςξ είκαζ ιενζηά αζπυκδοθα, μζ πυνμζ ζδιαίκμοκ 

απθχξ υηζ οπάνπεζ δζαεεζζιυηδηα ηνμθήξ. ε πζμ πμθφπθμηα γχα, υπςξ ηα ανενυπμδα ηαζ ηα 

ζπμκδοθςηά, μζ πυνμζ ιπμνεί επίζδξ κα ζδιαίκμοκ ιία ημζκςκζηή ηονζανπία. Χξ απάκηδζδ 

πνμξ ηδκ ακηζθδπηή αθεμκία ή ηδκ ακεπάνηεζα ηςκ πυνςκ, ηδκ ακάπηολδ, ηδκ ακαπαναβςβή 

ή ηδ δζάεεζδ εκυξ γχμο ιπμνεί κα είκαζ αολδιέκδ ή ιεζςιέκδ ζενμημκίκδ. Αοηυ είκαζ πζεακυ 

κα ελανηάηαζ ηάπςξ απυ ημ πυζμ ζενμημκίκδξ μ μνβακζζιυξ έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο (Coila, 

2013). 

Ζ ζενμημκίκδ θεζημονβεί ςξ κεονμδζααζααζηήξ ζημ κεονζηυ ζφζηδια ηςκ απθχκ, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ πμθφπθμηςκ γχςκ. Γζα πανάδεζβια, ζημ ζημοθήηζ Caenorhabditiselegans, ημ 

μπμίμ ηνέθεηαζ ιε ααηηήνζα, δ ζενμημκίκδ απεθεοεενχκεηαζ ςξ έκα ζήια ζε απυηνζζδ πνμξ 

εεηζηά βεβμκυηα (π.π. ανίζημκηαξ ιζα κέα πδβή ηνμθήξ ή ζε ανζεκζηά γχα δ ακάβηδ βζα 

ελεφνεζδ ιε εδθοηυ ιε ημ μπμίμ πνέπεζ κα γεοβανχζμοκ) (Jonzetal. 2001). 

Όηακ ημ ζημοθήηζ ηνέθεηαζ ηαθά, αζζεάκεηαζ ζηα ααηηήνζα ηδξ επζδενιίδαξ, υηζ δ 

κημπαιίκδ απεθεοεενχκεηαζ ηαζ δ μπμία επζαναδφκεζ ακ είκαζ πεζκαζιέκμ, εκχ δ ζενμημκίκδ 

απεθεοεενχκεηαζ ηαζ επζαναδφκεζ κα ιεζςεεί πεναζηένς ζημ γχμ. Αοηυξ μ ιδπακζζιυξ 

αολάκεζ ηδκ πμζυηδηα ημο πνυκμο πμο ηα γχα πενκμφκ ιε ηδκ πανμοζία ηνμθήξ (Sawineal. 

2000). Ζ απεθεοεενςιέκδ ζενμημκίκδ εκενβμπμζεί ημοξ ιφεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ 

δζαηνμθή, εκχ δ μηημπαιίκδ ημοξ ηαηαζηέθθεζ (Niacaris & Avery, 2003). Ζ ζενμημκίκδ 

δζαπέεηαζ πνμξ ηδ ζενμημκίκδ ηαζ ημοξ εοαίζεδημοξ κεονχκεξ, μζ μπμίμζ εθέβπμοκ ηδκ 

ακηίθδρδ ημο γχμο ηαζ ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ ενεπηζηχκ ζοζηαηζηχκ. 

Δπζπθέμκ, υηακ μζ άκενςπμζ ιονίγμοκ ηα ηνυθζια, δ κημπαιίκδ απεθεοεενχκεηαζ βζα 

κα αολήζεζ ηδκ υνελδ. Όιςξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζημοθήηζα, δ ζενμημκίκδ δεκ αολάκεζ ηδκ 

πνμθδπηζηή ζοιπενζθμνά ηςκ ακενχπςκ. Ακη’ αοημφ, δ ζενμημκίκδ απεθεοεενχκεηαζ εκχ 
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ηαηακαθχκμοκ ηαζ εκενβμπμζεί ημοξ οπμδμπείξ 5-HT2C ζηα ηφηηανα πμο πανάβμοκ 

κημπαιίκδ. Αοηυ ζηαιαηά ηδκ απεθεοεένςζδ κημπαιίκδξ ηαζ ζενμημκίκδξ ηαζ έηζζ ιεζχκεζ 

ηδκ υνελδ. Σα θάνιαηα πμο ιπθμηάνμοκ ημοξ 5-HT2C οπμδμπείξ ηάκμοκ ημ ζχια κα 

αδοκαηεί κα ακαβκςνίζεζ υηακ δεκ είκαζ πθέμκ πεζκαζιέκμ ή έπεζ ακάβηδ απυ ενεπηζηά 

ζοζηαηζηά ηαζ ζπεηίγεηαζ ιε ημ αολδιέκμ αάνμξ ημο (Stahletal. 2009), εζδζηά ζηα άημια πμο 

έπμοκ παιδθυ ανζειυ οπμδμπέςκ (Buckland, etal. 2005). Ζ έηθναζδ ηςκ 5-HT2C οπμδμπέςκ 

ζημκ ζππυηαιπμ, αημθμοεεί έκα διενήζζμ νοειυ (Holmes, etal. 1997), υπςξ ηδκ 

απεθεοεένςζδ ζενμημκίκδξ ζημκ ιεζμημζθζαηυ πονήκα , δ μπμία παναηηδνίγεηαζ απυ ιζα 

ημνοθή ζηδκ μπμία ανίζηεηαζ ζοκήεςξ ημ πνςί, υηακ ημ ηίκδηνμ βζα κα θάεζ ημ άημιμ είκαζ 

ζζπονυηενμ (Leibowitz, 1990). 

 

Δηθφλα 11: εκαληηθνί λεπξψλεο πνπ πεξηέρνπλ ζεξνηνλίλε θαη νη πξνβνιέο ηνπο. 

Πδβή : http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-4/ 

 

Ζ ηαηακάθςζδ ηαεανζζιέκδξ ηνοπημθάκδξ, αολάκεζ ηδκ ζενμημκίκδ ζημκ εβηέθαθμ, 

εκχ δ ηαηακάθςζδ ηνμθχκ πμο πενζέπμοκ ηνοπημθάκδ, δεκ ημ ηάκμοκ (Wurtman, 

Hefti&Melamed, 1980). Αοηυ ζοιααίκεζ επεζδή ημ ζφζηδια ιεηαθμνχκ πμο θένκεζ ηδκ 

ηνοπημθάκδ ζε υθμ ημκ αζιαημεβηεθαθζηυ θναβιυ είκαζ, επίζδξ βζα ηα άθθα αιζκμλέα πμο 

πενζέπμκηαζ ζε πδβέξ πνςηεσκχκ (Young, 2007). Σα ορδθά επίπεδα ηςκ άθθςκ ιεβάθςκ 

μοδέηενςκ αιζκμλέςκ ακηαβςκίγμκηαζ βζα ηδ ιεηαθμνά ηαζ ηδκ πνυθδρδ ηδξ αολδιέκδξ 

http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-4/
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ηνοπημθάκδξ, απυ ηδκ αφλδζδ ηδξ ζφκεεζδξ ζενμημκίκδξ. Σμ έκηενμ πενζαάθθεηαζ απυ ηα 

εκηενμπνςιζυθζθα ηφηηανα, ηα μπμία απεθεοεενχκμοκ ηδ ζενμημκίκδ ζε απυηνζζδ πνμξ ηα 

ηνυθζια. Αοηυ ηαεζζηά ηδ ζφιααζδ ημο εκηένμο βφνς απυ ημ θαβδηυ.  

Δάκ οπάνπμοκ ενεεζζηζηά ζηα ηνυθζια, ηα εκηενμπνςιζυθζθα ηφηηανα 

απεθεοεενχκμοκ πενζζζυηενδ ζενμημκίκδ βζα κα ηάκμοκ ημ έκηενμ κα ηζκδεεί βνδβμνυηενα, 

δδθαδή κα πνμηαθέζμοκ δζάννμζα, μπυηε ηαζ ημ έκηενμ εηηεκχκεηαζ απυ ηδ αθααενή μοζία. 

Δάκ δ ζενμημκίκδ απεθεοεενχκεηαζ ζημ αίια ηαπφηενα απυ υηζ ηα αζιμπεηάθζα ιπμνεί κα 

απμννμθήζμοκ, ημ επίπεδμ ηδξ εθεφεενδξ ζενμημκίκδξ ζημ αίια αολάκεηαζ. Αοηυ 

εκενβμπμζεί ημοξ οπμδμπείξ 5ΖΣ3 ζηδκ γχκδ εκενβμπμίδζδξ ηςκ πδιεζμτπμδμπέςκ πμο 

δζεβείνμοκ ημκ ειεηυ (Rang, 2003). Σα εκηενμπνςιζυθζθα ηφηηανα ακηζδνμφκ υπζ ιυκμ ζε 

ηαηή ηνμθή, αθθά είκαζ επίζδξ πμθφ εοαίζεδηα ζηδκ αηηζκμαμθία ηαζ ηδ πδιεζμεεναπεία πμο 

ζοκδείγεηαζ βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ημο ηανηίκμο. Σα θάνιαηα ηα μπμία ειπμδίγμοκ ημοξ 

5ΖΣ3 είκαζ πμθφ απμηεθεζιαηζηά ζημκ έθεβπμ ηδξ καοηίαξ ηαζ ημο ειέημο πμο πανάβεηαζ 

απυ ηδκ εεναπεία ημο ηανηίκμο (deWitetal. 2005). 

Σμ θαβδηυ πμο θαιαάκεζ έκα γχμ δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηδ δζαεεζζιυηδηα ηςκ 

ηνμθίιςκ, αθθά επίζδξ ελανηάηαζ ηαζ απυ ηδκ ζηακυηδηα ημο γχμο κα ακηαβςκζζηεί ιε ηα 

άθθα γχα. Αοηυ ζζπφεζ ζδζαίηενα βζα ηα ημζκςκζηά γχα, υπμο ηα ζζπονυηενα ιπμνεί κα 

ηθέρμοκ ηα ηνυθζια απυ ημ αζεεκέζηενμ (αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ ηα ακηζημζκςκζηά γχα δεκ 

αζπμθμφκηαζ ιε ηζξ ακάβηεξ ηςκ άθθςκ ηαζ δεκ ηθέαμοκ ηνυθζια απυ ημοξ άθθμοξ). Έηζζ, δ 

ζενμημκίκδ δεκ αζπμθείηαζ ιυκμ ιε ηδκ ακηίθδρδ ηδξ δζαεεζζιυηδηαξ ηςκ ηνμθίιςκ, αθθά 

ζοιιεηέπεζ επίζδξ ηαζ ζηδ δζαιυνθςζδ ηδξ ημζκςκζηήξ ηάλδξ (Kravitz, 1998). 

Ζ ζενμημκίκδ ακαζηέθθεζ ηδκ ακηίδναζδ θοβήξ ζε οθζζηαιέκμοξ, αθθά ηδκ εκζζπφεζ 

ζε ιία ημζκςκζηήηονζανπία ή ζοιαάθεζ ζηδ δδιζμονβία απμιμκςιέκςκ αηυιςκ. Ο θυβμξ βζα 

αοηυ είκαζ δ ημζκςκζηή ειπεζνία πμο ιεηααάθθεζ ηδκ ακαθμβία ιεηαλφ ηςκ οπμδμπέςκ 

ζενμημκίκδξ, πμο έπμοκ ακηίεεηεξ επζδνάζεζξ. Ζ επίδναζδ ηςκ5-HT1οπμδμπέςκ ηονζανπεί ζε 

οπμδεέζηενα γχα, εκχ μζ 5-ΖΣ2 οπμδμπείξ ηονζανπμφκ ζηα πζμ ζζπονά γχα (Yehetal. 1996). 

Τπμζηδνίγεηαζ αηυιδ υηζ ζημοξ ακενχπμοξ, ηα επίπεδα ημο 5-ΖΣ1Αοπμδμπέα 

εκενβμπμίδζδξ ζημκ εβηέθαθμ δείπκμοκ ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιε ηδκ επζεεηζηυηδηα, 

(Caspietal. 2001).  ηαζ ιζα ιεηάθθαλδ ζημ βμκίδζμ πμο ηςδζημπμζεί ημκ 5-ΖΣ2Α οπμδμπέα ηαζ 

ιπμνεί κα δζπθαζζάζεζ ημκ ηίκδοκμ αοημηημκίαξ βζα εηείκμοξ ιε ημκ εκ θυβς βμκυηοπμ 

(Basky, 2000). Ζ ζενμημκίκδ ζημκ εβηέθαθμ δεκ απμζημδμιείηαζ ζοκήεςξ ιεηά ηδ πνήζδ, 
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αθθά ζοθθέβεηαζ ιε ημοξ ζενμημκενβζημφξ κεονχκεξ ιε ιεηαθμνείξ ζενμημκίκδξ ζηζξ 

ηοηηανζηέξ επζθάκεζεξ ημοξ. Πμθθέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ζπεδυκ ημ 10% ηδξ ζοκμθζηήξ 

δζαηφιακζδξ ημο άβπμοξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ελανηάηαζ απυ ηζξ 

δζαηοιάκζεζξ ζηδκ πενζβναθή ημο πμφ, πυηε ηαζ πυζδιεηαθμνείξ ζενμημκίκδξ εα πνέπεζ κα 

ακαηδπεμφκ (Leschetal. 1996). 

Ζ ζενμημκίκδ είκαζ βκςζηυ υηζ νοειίγεζ ηδ βήνακζδ, ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ ικήιδ. Σα 

πνχηα ζημζπεία πνμένπμκηαζ απυ ηδ ιεθέηδ ηδξ ιαηνμγςίαξ ημο ζημοθζηζμφ Caenorhabditis 

elegans(Murakamietal. 2007). Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνχζιδξ θάζδξ ηδξ βήνακζδξ ημο 

πθδεοζιμφ, ημ επίπεδμ ηςκ αολήζεςκ ηδξ ζενμημκίκδξ, ιεηααάθθεζ ηδκ ηζκδηζηή 

ζοιπενζθμνά ηαζ ηδ ζοκεζνιζηή ικήιδ (Murakamietal. 2008). Σμ απμηέθεζια 

απμηαείζηαηαζ ιε ιεηαθθάλεζξ ηαζ ηα κανηςηζηά (ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ιζακζενίκδξ 

ηαζ ηδξ ιεεεζμεεπίκδξ) ακαζηέθθμοκ ημοξ οπμδμπείξ ηδξ ζενμημκίκδξ. Ζ παναηήνδζδ αοηή 

δεκ ένπεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε ηδκ ακηίθδρδ υηζ ημ επίπεδμ ηδξ ζενμημκίκδξ οπάνπεζ ζηα 

εδθαζηζηά ηαζ ημκ άκενςπμ ηαζ ειθακίγεηαζ ζοκήεςξ ζηα ηέθδ ηαζ υπζ ζηδκ πνχζιδ θάζδ 

ηδξ βήνακζδξ ημο πθδεοζιμφ.ε πμκηίηζα ηαζ ημοξ ακενχπμοξ, μζ ιεηααμθέξ ζηα επίπεδα 

ζενμημκίκδξ ηαζ δ ζδιαημδυηδζδ ημοξ, έπεζ απμδεζπεεί ζημ υηζ νοειίγεζ ηδκ μζηζηή ιάγα 

(Rosen 2009). 

Σα πμκηίηζα εζδζηυηενα, πμο ζηενμφκηαζ ηδξ ζενμημκίκδξ ζημκ εβηέθαθμ έπμοκ 

μζηεμπεκία, εκχ ηα πμκηίηζα πμο ζηενμφκηαζ ημο εκηένμο ζενμημκίκδξ έπμοκ ορδθή 

ποηκυηδηα ηςκ μζηχκ. ημοξ ακενχπμοξ, ηα επίπεδα ηδξ ζενμημκίκδξ έπμοκ αολδιέκδ 

ανηδνζαηή πίεζδ ηαζ μζ επζζηήιμκεξ έπμοκ δεζπεεί υηζ είκαζ ζδιακηζηυξ ανκδηζηυξ 

πνμβκςζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ παιδθήξ μζηζηήξ ποηκυηδηαξ.  

Ζ ζενμημκίκδ ιπμνεί επίζδξ κα ζοκηεεεί, ακ ηαζ ζε πμθφ παιδθά επίπεδα, ζηα 

ηφηηανα ηςκ μζηχκ. Μεζμθααεί ζηζξ δνάζεζξ ηδξ επί ηςκ ηοηηάνςκ ηςκ μζηχκ ιε ηδ πνήζδ 

ηνζχκ δζαθμνεηζηχκ οπμδμπέςκ. Μέζς ηςκ 5-ΖΣ1Β, νοειίγεζ ανκδηζηά ηδκ μζηζηή ιάγα, εκχ 

ημ πνάηηεζ εεηζηά ιέζς ηςκ 5-ΖΣ2Β οπμδμπέςκ ηαζ ηςκ 5-ΖΣ2Cοπμδμπέςκ. Τπάνπεζ ιία 

πμθφ θεπηή ζζμννμπία ιεηαλφ ημο θοζζμθμβζημφ νυθμο ημο εκηένμο ηαζ ηδξ παεμθμβίαξ ηδξ 

ζενμημκίκδξ. Έηζζ, αοηέξ μζ ιεθέηεξ έπμοκ ακμίλεζ έκα κέμ πεδίμ ένεοκαξ ζημ ιεηααμθζζιυ 

ηςκ μζηχκ πμο ιπμνεί δοκδηζηά κα αλζμπμζδεεί βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ δζαηαναπχκ ηδξ 

μζηζηήξ ιάγαξ (Yadavetal. 2010).  
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Γεδμιέκδξηδξ δζαεεζζιυηδηαξηςκ πυνςκ ζενμημκίκδξ, δεκ απμηεθεί έηπθδλδ ημ 

βεβμκυξ υηζ επδνεάγεηαζ δ ακάπηολδ ηςκ μνβάκςκ. Πμθθέξ ιεθέηεξ ζε ακενχπμοξ ηαζ ζε γχα 

έπμοκ δείλεζ υηζ δ δζαηνμθή ζηδκ ανπή ηδξ γςήξ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηαζ ζηδκ εκήθζηδ γςή, 

υζμκ αθμνά πνάβιαηα υπςξ ημ ζςιαηζηυ θίπμξ, ηα θζπίδζα ημο αίιαημξ, ηδκ ανηδνζαηή 

πίεζδ, ηδκ ανηδνζμζηθήνοκζδ, ηδ ζοιπενζθμνά, ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ ιαηνμγςία 

(Ozanne&Hales, 2004).  Όπςξ δείπκμοκ πεζνάιαηα πμο έπμοκ βίκεζιπμνεί κα βίκμοκ ιυκζιεξ 

αθθαβέξ ζηδ ζενμημηζκενβζηή ιεηάδμζδ ημο εβηεθάθμο ιε απμηέθεζια ηδκ αθθαβή ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ (Popaetal . 2008), δ μπμία είκαζ ακηίεεηδ ζηδ εεναπεία ιε ακηζηαηαεθζπηζηά 

(Maciag, etal. 2006). 

Με ηδκ ηακμκζηή εεναπεία πμο έπεζ βίκεζ ζε πμκηίηζα πμο ζηενμφκηαζ ημκ ιεηαθμνέα 

ζενμημκίκδξ ιε θθμομλεηίκδ, μζ επζζηήιμκεξ έδεζλακ υηζ μζ θοζζμθμβζηέξ ζοκαζζεδιαηζηέξ 

ακηζδνάζεζξ ζηδκ εκήθζηδ γςή, οπάνπμοκ  ιε ιζα ιζηνή ηαεοζηένδζδ βζα κα λεθφβμοκ απυ 

ημζμη ηαζδ δζάεεζδ κα ελενεοκήζμοκ κέα πενζαάθθμκηα ήηακ ελανηδιέκδ απυ ημκ εκενβυ 

ιεηαθμνέα ζενμημκίκδξ ηαηά ηδ κεμβκζηή πενίμδμ (Ansorge, 2004).  

Ζ ακενχπζκδ ζενμημκίκδ ιπμνεί επίζδξ κα θεζημονβήζεζ ςξ έκαξ αολδηζηυξ 

πανάβμκηαξ. Δζδζηυηενα, μζ αολήζεζξ ηδξ δπαηζηήξ αθάαδξ ζηδκ ηοηηανζηή έηθναζδ ηςκ 5-

ΖΣ2Α ηαζ 5-ΖΣ2Β οπμδμπέςκ, ιεζμθααχκηαξ ζημ ζοηχηζ (Lesurtel, 2006) δ ζενμημκίκδ ήηακ 

πανμφζα ζημ αίια ηαζ θάκδηε υηζ δζεβείνεζ ηδκ ηοηηανζηή ακάπηολδ βζα ηδκ επζζηεοή ηδξ 

αθάαδξ ημο ήπαημξ (Matondoetal. 2009). Οζ 5HT2B οπμδμπείξ επίζδξ εκενβμπμζμφκ ηα 

μζηεμηφηηανα, ηα μπμία ζοζζςνεφμκηαζ ζηα μζηά(Colletetal. 2008).Χζηυζμ, δ ζενμημκίκδ 

ακαζηέθθεζ επίζδξ ημοξ μζηεμαθάζηεξ, ιε  ημκ οπμδμπέα 5-ΖΣ1Β. (Yadavetal. 2008). 

Ονζζιέκα ζενμημκζκενβζηά θάνιαηα επίζδξ, πνμηαθμφκ ηδκ ίκςζδ μπμοδήπμηε ζημ 

ζχια, ζδζαίηενα ημ ζοκδνυιμ ηδξ μπζζεμπενζημκασηήξ ίκςζδξ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηανδζαηή 

ίκςζδ ηδξ ααθαίδαξ. ημ πανεθευκ, ηνεζξ μιάδεξ ζενμημκζκενβζηχκ θάνιαηςκ έπμοκ 

επζδδιζμθμβζηά ζοκδεεεί ιε αοηά ηα ζφκδνμια. Αοηά είκαζ ηα ζενμημκζκενβζηά θάνιαηα βζα 

ηδκ αββεζμζοζηαθηζηή διζηνακία (ενβμηαιίκδ ηαζ ιεεοζενβίδδ) (Baskin, 1991) ηα 

ζενμημκενβζηά θάνιαηα ηαηαζηαθηζηά ηδξ υνελδξ (θεκθθμοναιίκδ, πθςνμθαζκηενιίκδ ηαζ 

αιζκμνέλδ) ηαζ μνζζιέκμζ ακηζ-πανηζκζμκζημί κημπαιζκενβζημί αβςκζζηέξ, μζ μπμίμζ 

δζεβείνμοκ επίζδξ ημοξ ζενμημκζκενβζημφξ 5-ΖΣ2Β οπμδμπείξ.  

Όπςξ ζοιααίκεζ ηαζ ιε ηδκ θεκθθμοναιίκδ, ιενζηά απυ αοηά ηα θάνιαηα έπμοκ 

απμζονεεί απυ ηδκ αβμνά ιεηά απυ ηδκ ακάδεζλδ ιζαξ ζηαηζζηζηήξ αφλδζδξ εκυξ ή 
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πενζζζμηένςκ απυ πανεκένβεζεξ. Έκα πανάδεζβια είκαζ δ πενβμθίδδ. Σμ θάνιαημ αοηυ 

ιεζχκεηαζ ζε πνήζδ αθμφ ακαθένεδηε ημ 2003 ηαζ ζοκδέεδηε ιε ηδκ ηανδζαηή ίκςζδ.  

Γεκεηζηά ημ ηνμπμπμζδιέκμ ζημοθήηζ C. elegansπμο ζηενείηαζ ηδξ ζενμημκίκδξ έπεζ 

αολδιέκδ ακαπαναβςβζηή δζάνηεζα γςήξ, ιπμνεί κα βίκεζ παπφζανημ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ 

πανμοζζάγεζ ακάπηολδ αηυιδ ηαζ ζε κάνηδ δδθαδή ζε ηαηάζηαζδ πνμκοιθχκ (BenArous, 

etal. 2009). Ζ ζενμημκίκδ ζηα εδθαζηζηά βίκεηαζ απυ δφμ δζαθμνεηζηέξ οδνμλοθάζεξ 

ηνοπημθάκδξ. Δζδζηυηενα, δ ΣΡΖ1 πανάβεζ ζενμημκίκδ ηαζ ηα εκηενμπνςιζυθζθα ηφηηανα, 

εκχ δ ΣΡΖ2 πανάβεζ ημοξ πονήκεξναθήξ ηαζ ημ ιοεκηενζηυ πθέβια. 

Όπςξ δείπκμοκ ηάπμζεξ ιεθέηεξ, ηα βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα πμκηίηζα πμο δεκ έπμοκ 

ηδκ ΣΡΖ1 ακαπηφζζμοκ ιία πνμμδεοηζηή απχθεζα ηδξ δφκαιδξ ηδξ ηανδζάξ ημοξ απυ ανηεηά 

κςνίξ. Αηυιδ, έπμοκ πθςιυ δένια ηαζ δοζημθία ζηδκ ακαπκμή, είκαζ εφημθα ημοναζιέκα 

ηαζ ηεθζηά πεεαίκμοκ απυ ηανδζαηή ακεπάνηεζα (Côtéetal. 2003). Δπζπθέμκ, βεκεηζηά 

ηνμπμπμζδιέκα πμκηίηζα πμο ζηενμφκηαζ ηδξ ΣΡΖ2 είκαζ θοζζμθμβζηά υηακ βεκκζμφκηαζ. 

Χζηυζμ, ιεηά απυ ηνεζξ διένεξ, θαίκεηαζ κα είκαζ ιζηνυηενα ηαζ πζμ αδφκαια ηαζ κα έπμοκ 

ιαθαηυηενμ δένια απυ ηα αδέθθζα ημοξ. ε έκα ηαεανυαζιμ ζηέθεπμξ, ημ 50% ηςκ 

ιεηαθθάλεςκ πέεακακ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πνχηςκ ηεζζάνςκ εαδμιάδςκ, αθθά ζε έκα 

ιζηηυ ζηέθεπμξ, ημ 90% επέγδζε. Κάπμζεξ ακεπαίζεδηεξ αθθαβέξ ζημ αοηυκμιμ κεονζηυ 

ζφζηδια είκαζ οπανηηέξ, αθθά δ πζμ πνμθακήξ δζαθμνά απυ ηα θοζζμθμβζηά πμκηίηζα έπμοκ 

αολδιέκδ επζεεηζηυηδηα ηαζ αθάαδ ζηδ ιδηνζηή θνμκηίδα ηςκ κέςκ (Alenina, etal.  2009). 

Πανά ημκ αζιαηεβηεθαθζηυ θναβιυ, δ απχθεζα ηδξ παναβςβήξ ζενμημκίκδξ ζημκ εβηέθαθμ 

ιενζηχξ ακηζζηαειίγεηαζ απυ ηδκ εκηενζηή ζενμημκίκδ (Savelievaetal. 2008). 

ημοξ ακενχπμοξ, δ εθαηηςιαηζηή ζδιαημδυηδζδ ηδξ ζενμημκίκδξ ζημκ εβηέθαθμ 

ιπμνεί κα είκαζ δ αζηία ημο ζοκδνυιμο αζθκίδζμο ανεθζημφ εακάημο (SIDS). Οζ επζζηήιμκεξ 

απυ ημ Δονςπασηυ Δνβαζηήνζμ Μμνζαηήξ Βζμθμβίαξ ζηδ Monterotondo ηδξ Ηηαθίαξ 

(Auderoetal, 2008) ιεθέηδζακ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκα πμκηίηζα ηςκ ενβαζηδνίςκ ιε ζημπυ 

κα πανάβμοκ παιδθά επίπεδα ημο κεονμδζααζααζηή ζενμημκίκδξ. Σα απμηεθέζιαηα έδεζλακ 

υηζ ηα πμκηίηζα οπέζηδζακ αθθαβέξ ζημ νοειυ ηδξ ηανδζάξ ηαζ άθθα ζοιπηχιαηα ημο SIDS, 

ηαζ πμθθά απυ ηα γχα πέεακακ ζε ιζηνή δθζηία. Έηζζ, μζ ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ ηα παιδθά 

επίπεδα ζενμημκίκδξ ηα  μπμία εθέβπμοκ ημκ πηφπμ ηδξ ηανδζάξ ηαζ ηδκ ακαπκμή, ιπμνεί κα 

πνμηάθεζμοκ λαθκζηυ εάκαημ (Lesurtel etal. 2006). Δπμιέκςξ, εάκ κεονχκεξ πμο ηάκμοκ ηδκ 

ζενμημκίκδ ηαζ ημοξ ζενμημκενβζημφξ κεονχκεξ κα είκαζ ακχιαθμζ ζηα ακενχπζκα ανέθδ, 

οπάνπεζ ηίκδοκμξ αζθκίδζμο ανεθζημφ ζφκδνμιμ εακάημο (Patersonetal. 2006). Δπζπθέμκ, ιία 
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ένεοκα πμο δζελήπεδ ζημ Πακεπζζηήιζμ Rockefeller δείπκεζυηζ ζε δφμ αζεεκείξ πμο 

οπμθένμοκ απυ ηαηάεθζρδ, ηαεχξ ηαζ ζε πμκηίηζα, ημ ιμκηέθμ ηδξ δζαηαναπήξ επδνεάγεηαζ 

απυ ηα επίπεδα ηδξ πνςηεΐκδξ ν11 πμο είκαζ εθαηηςιέκα. Αοηή δ πνςηεΐκδ ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

ιεηάδμζδ ηδξ ζενμημκίκδξ ζημκ εβηέθαθμ (Svenningsson, 2006).  

Ζ ελάκηθδζδ ηδξ ζενμημκίκδξ είκαζ ημζκή ζε δζαηαναπέξ υπςξ δ ζδεμ-

ροπακαβηαζηζηή δζαηαναπή, δ ηαηάεθζρδ ηαζ ημ άβπμξ. Ζ ηαηακάθςζδ ιίαξ ιέζδξ 

πμζυηδηαξ αθημυθ (0,8 g/kgημο ζςιαηζημφ αάνμοξ) απυ ηδκ άθθδ, έπεζ απμδεζπεεί υηζ 

ιεζχκεζ ηδκ ηνοπημθάκδ ηαηά πενίπμο 25%, μδδβχκηαξ ζε ιία πανυιμζα ιείςζδ ηδξ 

ζενμημκίκδξ. Αηυιδ, δ ζελμοαθζηή ηαζ πανμνιδηζηή ζοιπενζθμνά πμο απμννέεζ απυ ηδκ 

ηαηάζηαζδ ηδξ ιέεδξ είκαζ ημοθάπζζημκ εκ ιένεζ ημ απμηέθεζια ηδξ ιείςζδξ ηδξ 

ζενμημκίκδξ, επεζδή δ ζενμημκίκδ νοειίγεζ αοηέξ ηζξ ζοιπενζθμνέξ (Badawy, 2000). 

Οζ κεονχκεξ ηςκ πονήκςκ ναθήξ είκαζ δ ηφνζα πδβή απεθεοεένςζδξ ηςκ 5-ΖΣ 

οπμδμπέςκ ζημκ εβηέθαθμ (Frazer, &Hensler, 1999). Τπάνπμοκ 7 ή 8 πονήκεξ ναθήξ μζ 

μπμίμζ ανίζημκηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ιεζαίαξ βναιιήξ ημο ζηεθέπμοξ ηαζ επζηεκηνχκμκηαζ 

βφνς απυ ημκ δζηηοςηυ ζπδιαηζζιυ.Οζ κεονάλμκεξ απυ ημοξ κεονχκεξ ηςκ πονήκςκ ναθήξ 

ζπδιαηίγμοκ έκα ζφζηδια κεονμδζααζααζηχκ θεάκμκηαξ ζπεδυκ ζε ηάεε ηιήια ημο 

ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ. Δπζπθέμκ μζ κεονάλμκεξ ηςκ κεονχκςκ ζημοξ ηαηχηενμοξ 

πονήκεξ ναθήξ μδδβμφκηαζ ζηδκ πανεβηεθαθίδα ηαζ ημ κςηζαίμ ιοεθυ, εκχ μζ άλμκεξ ηςκ 

ορδθυηενςκ πονήκςκ απθχκμκηαζ ζε μθυηθδνμ ημκ εβηέθαθμ. 

Ζ ζενμημκίκδ απεθεοεενχκεηαζ εκηυξ ημο πχνμο ιεηαλφ ηςκ κεονχκςκ ηαζ δζαπέεηαζ 

ζε έκα ζπεηζηά εονφ δζάηεκμ (ιζηνυηενμ ηςκ 20 mm) βζα κα εκενβμπμζμφκ ημοξ οπμδμπείξ 5-

ΖΣ πμο ανίζημκηαζ επί ηςκ δεκδνζηχκ, ζηα ηοηηανζηά ζχιαηα ηαζ ηζξ πνμζοκαπηζηέξ 

απμθήλεζξ ηςκ παναηείιεκςκ κεονχκςκ. Οζ οπμδμπείξ 5-ΖΣ βζα ηδ ζενμημκίκδ, πμο 

ανίζηεηαζ ζηδκ ηοηηανζηή ιειανάκδ ημο κεονζηχκ ηοηηάνςκ ηαζ άθθςκ ηφπςκ ηοηηάνςκ 

ζηα  γχα, ιεζμθααμφκ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ζενμημκίκδξ ςξ εκδμβεκήξ ζφκδεζιμξ ηαζ έκα 

εονφ θάζια θανιαηεοηζηχκ ηαζ παναζζεδζζμβυκςκ. Με ηδκ ελαίνεζδ ημο 5-ΖΣ3 οπμδμπέα, 

ιίαπφθδ δζαφθμο ζυκημξ, υθμζ μζ άθθμζ οπμδμπείξ 5-ΖΣ είκαζ ιεG-πνςηεσκδ ζογεοβιέκςκ 

οπμδμπέςκ πμο εκενβμπμζμφκ έκα εκδμηοηηανζηυ δεφηενμ αββεθζμθυνμ (Hannon, 

Hoyer&Hoyer 2008). 

Ζ ζενμημκενβζηή δνάζδ ηενιαηίγεηαζ ηονίςξ ιέζς ηδξ πνυζθδρδξ ημο 5-ΖΣ απυ ηδ 

ζφκαρδ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιέζς ημο εζδζημφ ιεηαθμνέα ιμκμαιίκδξ βζα ημοξ οπμδμπείξ 5-
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ΖΣζημκ πνμζοκαπηζηυ κεονχκα. Γζάθμνμζ πανάβμκηεξ ιπμνμφκ κα ακαζηέθθμοκ ηδκ 

επακαπνυζθδρδ ημο οπμδμπέα 5-ΖΣ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ ημηαΐκδξ,  ηδξ 

δεληνμιεεμνθάκδξ (ακηζαδπζηυ), ηςκ ηνζηοηθζηχκ ακηζηαηαεθζπηζηχκ ηαζ ηςκ εηθεηηζηχκ 

ακαζημθέςκ επακαπνυζθδρδξ ζενμημκίκδξ (SSRIs). Μζα ιεθέηδ ημο 2006 πμο δζελήπεδ απυ 

ημ Πακεπζζηήιζμ ηδξ Οοάζζβηημκ πνυηεζκε υηζ έκαξ ιεηαθμνέαξ ιμκμαιίκδξ, βκςζηυξ ςξ 

PMAT πμο ακαηαθφθεδηε ιπμνεί κα εοεφκεηαζ βζα έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηδξ ηάεανζδξ 

ημο οπμδμπέα 5-ΖΣ (McDuffieetal. 2000).  

ηα γχα ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ακενχπςκ, δ ζενμημκίκδ ζοκηίεεηαζ απυ ημ 

αιζκμλφ L-ηνοπημθάκδ απυ ιία ζφκημιδ ιεηααμθζηή μδυ πμο απμηεθείηαζ απυ δφμ εκγοια, 

ηδκ ηνοπημθάκδ οδνμλοθάζδ (ΣΡΖ) ηαζ ηδκ απμηαναμλοθάζδ ανςιαηζημφ μλέμξ (DDC). Ζ 

ακηίδναζδ ηδξ ιεζμθάαδζδ ηδξ ΣΡΖ είκαζ ημ πενζμνζζηζηυ ημο νοειμφ ημοζηαδίμο αοημφ 

ζηδκ μδυ. Ζ TPH έπεζ ακαδεζπεεί υηζ οπάνπεζ ζε δφμ ιμνθέξ, ηδκ ΣΡΖ1 πμο ανέεδηε ζε 

ανηεημφξ ζζημφξ  ηαζ ηδκ ΣΡΖ2, δ μπμία είκαζ εζδζηή βζα ημκ ζζυιμνθμ κεονχκα (Côtéetal. 

2003) 

 

3.5. Σν ηνπηθφ κηθξνθχθισκα ηνπ VTA θαη ηνπ NAc 

 

Ζ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή είκαζ ιζα μιάδα κεονχκςκ δ μπμία ανίζηεηαζ ημκηά 

ζημ ιέζμ ημο ιεζεβηεθάθμο. Ζ VTA είκαζ δ πδβή πνμέθεοζδξ ηςκ θμνέςκ κημπαιζκενβζηχκ 

ηοηηάνςκ ζημ ιεζμιεηαζπιζαηυ ζφζηδια ηαζ δ κημπαιίκδ ειπθέηεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζημκ 

εεζζιυ ηαζ ηα ζοζηήιαηα ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο. Δπζπθέμκ, είκαζ ζδιακηζηή βζα ηζξ 

βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ, ηα ηίκδηνα, ημκ μνβαζιυ(Holstegeetal. 2003) ηδκ ημλζημιακία, ηα 

έκημκα ζοκαζζεήιαηα υπςξ εηείκα ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ αβάπδ, αθθά ηαζ πμθθέξ ροπζαηνζηέξ 

δζαηαναπέξ. Αηυιδ, δ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή απμηεθεί ιένμξ ημο ιεζεβηεθάθμο ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ κημπαιζκενβζημφξ, GABAενβζημφξ, ηαζ βθμοηαιζκενβζημφξ κεονχκεξ. Σμ 

VTA επζημζκςκεί ιε ημ επζηθζκή πονήκα ιέζς ηδξ ιεζαίαξ δέζιδξ ημο πνμζεεβηεθάθμο 

(Pierce&Kumaresan, 2006). 

H VTA πενζέπεζ κεονχκεξ πμο πνμαάθθμκηαζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο. Οζ 

κεονμαζμθυβμζ δοζημθεφμκηαζ κα δζαηνίκμοκ ζοπκά ημ VTA απυ ηδ ιέθαζκα μοζία ζημκ 

εβηέθαθμ ηαζ βφνς απυ πονήκα. Ανπζηά, ημ VTA παναηηδνίζηδηε ςξ «πονήκαξ», αθθά ιε 
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ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο δ θέλδ «πενζμπή» εεςνήεδηε μ πζμ ηαηάθθδθμξ υνμξ, ελ αζηίαξ ηςκ 

εηενμβεκχκ ανπζηεηημκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ηδξ πενζμπήξ ζηα ηφηηανα ηδξ ηαζ θυβς ηδξ 

έθθεζρδξ ζαθχκ ζοκυνςκ πμο ηδ πςνίγμοκ απυ ηζξ βεζημκζηέξ πενζμπέξ. Αηυιδ, θυβς ημο 

ιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ημοξ πνμζαβςβμφξ πνμξ ηδ VTA, έπεζ δμεεί ζηα 

ηφηηανα δ μκμιαζία Α10 ιε ζημπυ κα δζαηνίκμκηαζ απυ ηα πενζαάθθμκηα ηφηηανα. 

πεδυκ βζα υθμοξ ημοξ ημιείξ πμο θαιαάκμοκ πνμαμθέξ απυ ημ VTA οπάνπεζ 

ζοβηεηνζιέκδ δζενβαζία. Έηζζ, δ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή είκαζ αιμζααία ζοκδεδειέκδ 

ιε έκα εονφ θάζια δμιχκ ζε υθμ ημκ εβηέθαθμ, οπμδδθχκμκηαξ υηζ δζαεέηεζ έκα ζδιακηζηυ 

νυθμ ζημκ έθεβπμ ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ θοθμβέκεζδξ ηαζ ηςκ ελαζνεηζηά ακεπηοβιέκςκ 

κεμθθμζχκ, ηαεχξ ηαζ εηείκδ ηςκ θοθμβεκεηζηχξ παθαζυηενςκ ιεηαζπιζαηχκ πενζμπχκ. 

Τπάνπμοκ δζεβενηζημί πνμζαβςβμί βθμοηαιζκενβζηήξ πνμαμθήξ πμο πνμηφπημοκ απυ ηζξ 

πενζζζυηενεξ δμιέξ πμο πνμαάθθμκηαζ ιέζα ζημ VTA. Αοημί μζ βθμοηαιζκενβζημί 

πνμζαβςβμί, δζαδναιαηίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ ζηδ νφειζζδ εκενβμπμίδζδξ ηςκ ηοηηάνςκ ηδξ 

VTA. Όηακ μζ κεονχκεξ εκενβμπμζμφκ ηζξ βθμοηαιζκενβζηέξ πνμαμθέξ, μζ νοειμί 

πονμδυηδζδξ ηςκ κεονχκςκ υπςξ δ κημπαιίκδ αολάκμοκ ζημ VTA ηαζ ιπμνμφκ κα 

πνμηαθέζμοκ ηδκ πονμδυηδζδ ηδξ. Πμθθέξ ιεθέηεξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ υηζ αοηέξ μζ 

βθμοηαιζκενβζηέξ δνάζεζξ ζημ VTA είκαζ γςηζηήξ ζδιαζίαξ βζα ηδκ ηαηάπνδζδ μοζζχκ 

(Bourdy & Barrot, 2012). 

Ο επζηθζκήξ πονήκαξ (NAc) ανίζηεηαζ ζημ ημζθζαηυ νααδςηυ ζχια ηαζ απμηεθείηαζ 

απυ ιεζαίμοξ αηακεχδεζξ κεονχκεξ (Zhang, Maldve & Morrisett, 2006). Τπμδζαζνείηαζ ζημ 

ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια ηαζ ηζξ ηζκδηήνζεξ οπμπενζμπέξ, δδθαδή ημ πενίαθδια ηαζ ημκ πονήκα . 

Οζ ιεζαίμζ αηακεχδεζξ κεονχκεξ δέπμκηαζ εζζυδμοξ  ηυζμ απυ ημοξ κημπαιζκενβζημφξ 

κεονχκεξ ηδξ VTA υζμ ηαζ απυ ημοξ βθμοηαιζκενβζημφξ κεονχκεξ ημο ζππυηαιπμο, ηδξ 

αιοβδαθήξ ηαζ ημο έζς πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ.Όηακ εκενβμπμζμφκηαζ αοηέξ μζ είζμδμζ, μζ 

πνμαμθέξ ηςκ ιέζςκ αηακεςδχκ κεονχκςκ απεθεοεενχκμοκ GABA ζηδκ ημζθζαηή ςπνά 

ζθαίνα. Ζ απεθεοεένςζδ ηδξ κημπαιίκδξ ζε αοηή ηδ δμιή μδδβεί ζημ ιεζμιεηαζπιζαηυ 

ζοζηήια (Pierce&Kumaresan, 2006).  
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Εικόνα 12 : Οβελιαία τομι του ανκρϊπινου εγκεφάλου, που δείχνει τισ νοραδρενεργικζσ οδοφσ 

Πηγή : http://www.psy-world.com/unt_noradr.htm 

 

O επζηθζκήξ πονήκαξ ηαζ δ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή απμηεθμφκ ηζξ ααζζηέξ 

εέζεζξ υπμο πανάβεηαζ μ εεζζιυξ απυ ηα κανηςηζηά ηαζ άθθεξ μοζίεξ. Οζ ζοκδεέζηενεξ 

μοζίεξ ηαηάπνδζδξ είκαζ δ δνςίκδ, δ ημηαΐκδ, ημ αθημυθ, ηα μπζμεζδή, δ ιανζπμοάκα, δ 

κζημηίκδ, δ αιθεηαιίκδ ηαζ άθθα ακάθμβα ζοκεεηζηά. Αοηέξ μζ μοζίεξ ιεηααάθθμοκ ηδκ 

επίδναζδ ηδξ κημπαιίκδξ ζημοξ κεονχκεξ ζπεηζηά ιε ηδκ επελενβαζία ηςκ ζδιάηςκ 

εκίζποζδξ, παναηείκμκηαξ ηδ δνάζδ ηδξ κημπαιίκδξ ζημκ επζηθζκή πονήκα είηε ιέζς 

εκίζποζδξ είηε ιέζς ηδξ εκενβμπμίδζδξ ηςκ κεονχκςκ ζημ VTA ηαζ ημκ NAc. Οζ εεζζηζηέξ 

μοζίεξ εκενβμπμζμφκ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ κημπαιίκδξ, δ μπμία δδιζμονβεί ηαζ άθθεξ 

ροπμηζκδηζηέξ επζδνάζεζξ. Οζ ηαηακαβηαζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ πμο μθείθμκηαζ ζηδ θήρδ 

κανηςηζηχκ είκαζ ημ απμηέθεζια ηςκ ιυκζιςκ θεζημονβζηχκ αθθαβχκ ζημ ιεζμιεηαζπιζαηυ 

ζφζηδια πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ επακαθαιαακυιεκδ δζέβενζδ ηδξ κημπαιίκδξ. Οζ ιμνζαηέξ 

ηαζ ηοηηανζηέξ πνμζανιμβέξ, είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ κημπαιίκδξ ζημ 

VTA ηαζ ηαηά ιήημξ ηδξ ιεζμιεηαζπιζαηήξ κημπαιζκενβζηήξ πνμαμθήξ, ζε απυηνζζδ πνμξ 

ηδκ ηαηάπνδζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ.ημ VTA ηςκ εεζζιέκςκ αηυιςκ, δ δναζηδνζυηδηα ηδξ 

κημπαιίκδξ ζηδ ζφκεεζδ ημο εκγφιμο ηονμζίκδξ οδνμλοθάζδξ αολάκεηαζ, υπςξ ηαζ δ 

ζηακυηδηα αοηχκ ηςκ κεονχκςκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηζξ δζεβενηζηέξ εζζυδμοξ. Αοηέξ μζ 

http://www.psy-world.com/unt_noradr.htm
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αθθαβέξ ζηδκ κεονζηή επελενβαζία οπμζηδνίγεηαζ υηζ εοεφκμκηαζ βζα ηδ μθμέκα ηαζ 

ιζηνυηενδ επζννμή ζηδκ πνμζανιμβή ηςκ ζοκαζζεδιάηςκ βζα ηδ δοκαηυηδηα θήρδξ 

απμθάζεςκ, υπςξ δ ακαγήηδζδ ηαζ πνήζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ, αθθά ηαζ βζα ηδκ ειθάκζζδ 

ηαηακαβηαζηζηχκ ζοιπενζθμνχκ ή ζοκδεεζχκ (North, 1992). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

OΤΗΔ ΚΑΣΑΥΡΖΖ ΚΑΗ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ 

 

Οζ εεζζηζηέξ μοζίεξ πανέπμοκ έκακ ηαηαηθοζιυ ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο 

εβηεθάθμο ηαηαηθφγμκηαξ ημκ επζηθζκή πονήκα ιε κημπαιίκδ. Ο ζππυηαιπμξ ηαεμνίγεζ ηζξ 

ακαικήζεζξ αοηήξ ηδξ βνήβμνδξ αίζεδζδξ ηδξ ζηακμπμίδζδξ ηαζ δ αιοβδαθή δδιζμονβεί ιζα 

ελανηδιέκδ ακηίδναζδ ζε ζοβηεηνζιέκα ενεείζιαηα. Δπζπθέμκ, μ πανάβμκηαξ ημοξ άβπμοξ 

οπμζηδνίγεηαζ υηζ είκαζ ηάηζ ημ μπμίμ ζπεηίγεηαζ ιε ηδ πνήζδ μοζζχκ ηαζ εκέπεζ ημκ ηίκδοκμ 

ημ άημιμ κα οπμηνμπζάζεζ αηυιδ ηαζ έπεζηα απυ πνμζςνζκή απελάνηδζδ. 

Ζ πνήζδ ροπμηνυπςκ μοζζχκ επζδνά ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια, ημ μπμίμ 

πανάβεζ ηζξ αθθαβέξ ζηδκ δζάεεζδ, ηα επίπεδα βκχζδξ ή ηζξ ακηζθήρεζξ ηαζ ηζξ αζζεήζεζξ. Οζ 

πενζζζυηενεξ απυ αοηέξ ηζξ μοζίεξ ιεηααάθθμοκ επίζδξ ηαζ άθθα ζοζηήιαηα εηηυξ απυ ημ 

ΚΝ. Δπζπθέμκ οπμζηδνίγεηαζ υηζ μνζζιέκεξ μοζίεξ είκαζ πζμ πζεακυ κα μδδβήζμοκ ζε 

ακελέθεβηηδ πνήζδ πενζζζυηενμ απυ άθθα  (Jaffe, 1975). 

Οζ πδιζηέξ μοζίεξ ιε ηζξ μπμίεξ βίκεηαζ πνήζδ  είκαζ δμιζηά δζαθμνεηζηέξ ηαζ ςξ εη 

ημφημο  πανάβμοκ δζαθμνεηζηέξ επζδνάζεζξ ζηδ ζοιπενζθμνά ημο πνήζηδ. Παν 'υθα αοηά, 

υθεξ ιμζνάγμκηαζ έκα  ημζκυ παναηηδνζζηζηυ, υηζ ιπμνμφκ κα νοειίγμοκ ημ ζφζηδια 

ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο, ημ μπμίμ είκαζ εειεθζχδεξ ηαηά  ηδκ έκανλδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ 

ζδιακηζηχκ ζοιπενζθμνχκ πμο αθμνμφκ ηδκ επζαίςζδ (π.π., ημ θαβδηυ, ζελμοαθζηή 

δναζηδνζυηδηα). Σα ενεοκδηζηά δεδμιέκα δείπκμοκ αθεκυξ, υηζ ηα εζδζηά κεονςκζηά 

ηοηθχιαηα ιέζα ζημκ εβηέθαθμ ζοιιεηέπμοκ ζηδ νφειζζδ ηςκ δζαδζηαζζχκ ακηαιμζαήξ, 

υπςξ  απμδεζηκφεηαζ απυ ηζξ πνχηεξ ιεθέηεξ ζε ανμοναίμοξ πμο πζέγμοκ έκακ ιμπθυ 

πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί δ δθεηηνζηή δζέβενζδ μνζζιέκςκ πενζμπχκ ημο εβηεθάθμο, ηαζ 

υπζ άθθςκ. Ζ δέζιδ ημο έζς πνυζεζμο εβηεθάθμο, δ μπμία ζοκδέεζ ημ ημζθζαηυ ηαθοπηνζηυ 

πεδίμ ιε ημκ επζηθζκή πονήκα, ήηακ ημ πνχημ ζημζπείμ πμο ακαηαθφθεδηε ζ’ αοηέξ ηζξ 

ιεθέηεξ (Tomkins & Sellers, 2001). 

 Άθθεξ μδμί κεονμδζααζααζηχκ πμο πνμαάθθμκηαζ απυ ημ VTA ηαζ ημ NAC ηαζ 

κεονχκμοκ ηαζ άθθεξ πενζμπέξ ημο ιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ (π.π. δ αιοβδαθή) υπςξ ηαζ 

πενζμπέξ ημο θθμζμφ ημο εβηεθάθμο, μζ μπμίεξ είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδκ έηθναζδ 
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ζοκαζζεδιάηςκ, ηδκ ακηίδναζδ ζε  ελανηδζζμβυκα ενεείζιαηα, ημκ πνμβναιιαηζζιυ ηαζ ηδκ 

ηνζηζηή ζηακυηδηα, ειπθέημκηαζ επίζδξ ζηα ζοζηήιαηα ακηαιμζαήξ. Μμθμκυηζ δ MFB 

απμηεθείηαζ απυ κεονχκεξ πμο πενζέπμοκ  κημπαιίκδ,  κμναδνεκαθίκδ ηαζ  ζενμημκίκδ (5-

ΖΣ), δ κημπαιζκενβζηή πνμαμθή έπεζ ειπθαηεί πζμ εκενβά ζημ ηφηθςια ακηαιμζαήξ. Έηζζ, 

ηα θοζζηά ηαζ ηεπκδηά ζοζηήιαηα ακηαιμζαχκ (π.π.,ηνυθζια, δ ζελμοαθζηή δναζηδνζυηδηα, 

δ πνήζδ μοζζχκ), έπμοκ δεζπεεί υηζ εκενβμπμζμφκ ηδκ μδυ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ πνμαμθχκ. 

Δπίζδξ είκαζ βκςζηή ηαζ ςξ ιεζμιεηαζπιζαηή  μδυξ κημπαιίκδξ, δ μπμία πνμηαθεί ιία 

αφλδζδ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ επζπέδςκ εκηυξ ημο NAC.  

 

 

Εικόνα 13:  Νοραδρενεργικοί νευρϊνεσ που δείχνουν τον εντοπιςμό τθσ κζςθσ πρόςλθψθσ και 
διάφορουσ υποδοχείσ 

Πδβή : http://www.psy-world.com/unt_noradr.htm 

 

Απυ ιζα ελεθζηηζηή ζημπζά, αοηυ ημ ηφηθςια ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο έπεζ 

ελαζθαθίζεζ ηδκ επζαίςζδ δίκμκηαξ πνμηεναζυηδηα ζηζξ απαναίηδηεξ εκένβεζεξ, υπςξ δ 

ακαπαναβςβή. Ζ πνήζδ μοζζχκ είκαζ ζε εέζδ κα αζηήζεζ επζννμή ζηδκ μδυ ημο ζοζηήιαημξ 

ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο, είηε επδνεάγμκηαξ άιεζα ηδ δνάζδ ηδξ κημπαιίκδξ εκηυξ ημο 

ζοζηήιαημξ, είηε ιεηααάθθμκηαξ ηδκ δναζηδνζυηδηα άθθςκ κεονμδζααζααζηχκ πμο αζημφκ 

ιζα νοειζζηζηή επίδναζδ πάκς ζηδ ιεζμιεηαζπιζαηή κημπαιζκενβζηή μδυ. Σμ β-

αιζκμαμοηονζηυ μλφ (GABA), ηα μπζμεζδή, μζ ζενμημκζκενβζημί, πμθζκενβζημί ηαζ 

http://www.psy-world.com/unt_noradr.htm
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κμναδνεκενβζημίμδμί κεονμδζααζααζηχκ θαίκεηαζ κα αθθδθεπζδνμφκ υθα ζε δζάθμνα ζδιεία 

ηαηά ιήημξ ηδξ ιεζμιεηαζπιζαηήξ κημπαιζκενβζηήξ μδμφ ηαζ κα νοειίγμοκ ηδ δνάζδ ηδξ. 

Ζ πνυμδμξ ηςκ ενεοκχκ βζα ημοξ ιδπακζζιμφξ ιέζς ηςκ μπμίςκ δζάθμνεξ 

κανηςηζηέξ μοζίεξ ιεηααάθθμοκ ηδκ δναζηδνζυηδηα ημο κεονμακαημιζημφ ζοζηήιαημξ 

αμδεμφκ ζηδκ ηαηακυδζδ  βζα ηα κεονμαζμθμβζηά ενεείζιαηα ημο εεζζιμφ ηαζ ζηδκ 

ακάπηολδ ζηναηδβζηχκ βζα πζμ απμηεθεζιαηζηέξ εεναπείεξ.  

 

4.1. Καλλαβηλνεηδή: Μαξηρνπάλα, Υαζίο, Υαζηζέιαην 

 

Ζ ηάκκααδ, είκαζ εονφηενα βκςζηή ςξ ιανζπμοάκα αθθά θαιαάκεζ ηαζ πμθθέξ άθθεξ 

μκμιαζίεξ. Πνυηεζηαζ βζα έκα παναζηεφαζια ημο θοημφ ηδξ ηάκκααδξ πμο δ πνήζδ ημο 

πνμμνίγμκηακ ανπζηά ςξ έκα ροπμηνυπμ θάνιαημ ζηδκ ζαηνζηή (OxfordUniversityPress, 

2007). Φανιαημθμβζηά, ημ ηφνζμ ροπμηνυπμ ζοζηαηζηυ ηδξ ηάκκααδξ είκαζ δ 

ηεηνατδνμηακκααζκυθδ (THC), δδθαδή δ μοζία πμο πενζέπεηαζ ζηδκ ιανζπμοάκα ηαζ ημ 

παζίξ, ηα πνμσυκηα ημο θοημφ ηάκκααδ. Ζ ηεηνατδνμηακκααζκυθδ είκαζ ιία απυ ηζξ 483 

βκςζηέξ εκχζεζξ ζηα θοηά (Russo, 2013), πμο πενζθαιαάκμοκ ημοθάπζζημκ άθθα 84 

ηακκααζκμεζδή, υπςξ είκαζ ηακκααζδζυθδ (CBD), ηάκκααδ (CBN), δ 

ηεηνατδνμηακκααζαανίκδ (THCV)  ηαζ δ ηακκααζβενυθδ (CBG) (Fusar-Polietal. 2009). 
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Δηθφλα 14 : Σν θπηφ ηεο θάλλαβεο 

Πδβή: http://www.how-to-marijuana.com/marijuana-plants.html 

 

Ζ THC είκαζ ιία έκςζδ ηακκααζκμεζδχκ, δ μπμία ζοκδέεηαζ ιε ημοξ οπμδμπείξ ηςκ 

ηακκααζκμεζδχκ CB1 ζημκ ακενχπζκμ εβηέθαθμ (Matsudaetal. 1990). Σα θοζζηά 

ηακκααζκμεζδή ιζιμφκηαζ ηα εκδμηακκααζκμεζδή ηα μπμία πανάβμκηαζ εκηυξ ημο εβηεθάθμο, 

αθθά ιε πζμ ζζπονέξ επζδνάζεζξ. Οζ οπμδμπείξ CB1 ανίζημκηαζ ζημκ εβηεθαθζηυ θθμζυ 

(ηονίςξ ζηζξ ιεηςπζηέξ πενζμπέξ), ηα ααζζηά βάββθζα, ηδκ πανεβηεθαθίδα, ημκ οπμεάθαιμ, 

ηαζ ημκ ζππυηαιπμ. Σα απμηεθέζιαηα ηδξ THC έπμοκ απμδεζπεεί πεζναιαηζηά ιέζς ηδξ 

πνήζδξ ιεθεηχκ ζε γχα ηαζ μνζζιέκςκ in vitro ιεθέηςκ ζε ακενχπμοξ. Ζ THC δνα ιε 

ακαζημθή ηδξ απεθεοεένςζδξ ηςκ κεονμδζααζααζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκμοκ ημο GABA, 

ηδξ κμναδνεκαθίκδξ, ηδξ κημπαιίκδξ, ηαζ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα 

εκδμηακκααζκμεζδή αδνακμπμζμφκηαζ ηαπέςξ απυ ημ έκγοιμ ηδξ οδνμθάζδξ ημο αιζδίμο ηςκ 

θζπανχκ μλέςκ, ηα ελςβεκή ηακκααζκμεζδή, υπςξ δ THC, επζιέκμοκ βζα παναηεηαιέκεξ 

πνμκζηέξ πενζυδμοξ, ιε απμηέθεζια κα ζδιεζχκμκηαζ θοζζμθμβζηέξ επζδνάζεζξ (Vincentetal. 

1983).  

http://www.how-to-marijuana.com/marijuana-plants.html
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Δηθφλα 15 : Ζ ηεηξαυδξνθαλλαβηλφιε 

Πδβή : http://www.godandscience.org/doctrine/medical_marijuana_review.html 

 

Μία εονεία πμζηζθία αζμθμβζηά ζδιακηζηχκ ενεεζζιάηςκ ιπμνεί κα πνδζζιεφμοκ ςξ 

ακηαιμζαέξ ηαζ κα δδιζμονβήζμοκ πνμζανιμζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ. Σέημζα ενεείζιαηα δνμοκ 

ιέζς ηςκ εβηεθαθζηχκ ιδπακζζιχκ πμο ελεθίπεδηακ πμθφ πνζκ ηδκ ακενχπζκδ εθεφνεζδ 

ηδξ οπμδενιζηήξ ζφνζββαξ ηαζ ηδξ ακάπηολδξ ιεευδςκ βζα ηδκ ελεζδίηεοζδ ηαζ ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ροπμδναζηζηχκ μοζζχκ πμο απακηχκηαζ ζηδκ ίδζα ηδ θφζδ. Αοημί μζ 

ιδπακζζιμί ημο εβηεθάθμο πνδζζιμπμζμφκ εκδμβεκείξ κεονμδζααζααζηέξ πμο ιπθμηάνμοκ ή 

ιζιμφκηαζ ιζα πμζηζθία εεζζηζηχκ ελςβεκχκ  μοζζχκ. Οζ ιδπακζζιμί ημο εβηεθάθμο βζα ηδ 

δζαηνμθή βζα πανάδεζβια, ελανηχκηαζ απυ ηα εκδμβεκή μπζμεζδή πεπηζδζηχκ 

κεονμδζααζααζηχκ απυ ηα πνχηα ζηάδζα ηδξ ελεθζηηζηήξ ζζημνίαξ (Kavaliers & Hirst, 1987).  

Δίκαζ βεβμκυξ επμιέκςξ, υηζ υθεξ μζ εεζζηζηέξ μοζίεξ επδνεάγμοκ ηζξ εβηεθαθζηέξ 

μδμφξ πμο αθμνμφκ ηδκ ακηαιμζαή.  Μέζα ζε θίβα δεοηενυθεπηα έςξ θεπηά απυ ηδκ είζμδμ 

ηδξ μοζίαξ ζημ ζχια πνμηαθμφκηαζ δναιαηζηέξ αθθαβέξ ζηζξ ζοκάρεζξ ημο εβηέθαθμο. Με 

ηδκ εκενβμπμίδζδ ημο ηοηθχιαημξ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο, ηα κανηςηζηά πνμζθένμοκ 

έκα ηνάκηαβια  έκημκδξ εοπανίζηδζδξ. 

Σα πενζζζυηενα ροπμηνυπα θάνιαηα δνμοκ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια ςξ 

αβςκζζηέξ ή ακηαβςκζζηέξ ζημοξ οπμδμπείξ ηςκ εκδμβεκχκ πδιζηχκ δζααζααζηχκ 

(κεονμδζααζααζηχκ ηαζ κεονμνοειζζηχκ). Σα μπζμφπα δνμοκ ζημοξ οπμδμπείξ βζα ημοξ 

κεονμδζααζααζηέξ ηςκ εκδμβεκχκ μπζμεζδχκ (Goldstein,Lowney&Pal,1971), δ κζημηίκδ δνα 

http://www.godandscience.org/doctrine/medical_marijuana_review.html
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ζε ιζα οπμηαηδβμνία (κζημηζκζηή) ηςκ οπμδμπέςκ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ (Marks et al. 1986), δ 

ηάκκααδ δνα ζημοξ οπμδμπείξ  εκδμβεκχκ ηακκααζκμεζδχκ (Devane&Wise, 1988) ηαζ δ 

ηαθεΐκδ δνα ζημοξ οπμδμπείξ ηδξ αδεκμζίκδξ (Snyder et al. 1981).  

 

4.2. Αιθνφι 

 

ηδ πδιεία, δ αθημυθδ είκαζ ηάεε μνβακζηή έκςζδ ζηδκ μπμία δ παναηηδνζζηζηή 

οδνμλοθμιάδα (- O H ) είκαζ ζοκδεδειέκδ ιε έκα ημνεζιέκμ άκεναηα ζημ άημιμ. Ο υνμξ ηδξ 

αθημυθδξ πμο ακαθένεηαζ ανπζηά ζηδκ πνςημηαβή αζεοθζηή αθημυθδ (αζεακυθδ), πμο είκαζ 

ηονίανπμξ ζηα αθημμθμφπα πμηά . Ζ ηαηάθδλδ -υθδ ειθακίγεηαζ ζηδ πδιζηή μκμιαζία υθςκ 

ηςκ μοζζχκ υπμο δ μιάδα ημο οδνμλοθίμο είκαζ δ θεζημονβζηή μιάδα ιε ηδκ ορδθυηενδ 

πνμηεναζυηδηα. Ζ ηαηάθδλδ -υθδ ακήηεζ ζηζξ ιδ ζοζηδιαηζηέξ μκμιαζίεξ (υπςξ δ 

παναηεηαιυθδ ή δ πμθδζηενυθδ) ηαζ επίζδξ ηοπζηά οπμδεζηκφεζ υηζ δ μοζία πενζθαιαάκεζ 

ιία παναηηδνζζηζηή μιάδα οδνμλοθίμο ηαζ έηζζ, ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ αθημυθδ. 

Όιςξ, πμθθέξ μοζίεξ, ζδζαίηενα ηα ζάηπανα (υπςξ δ βθοηυγδ ηαζ δ ζαηπανυγδ) πενζέπμοκ 

θεζημονβζηέξ μιάδεξ οδνμλοθίμο, πςνίξ κα πνδζζιμπμζμφκ αοηή ηδκ ηαηάθδλδ. Δπίζδξ, ιζα 

ζδιακηζηή ηαηδβμνία ηςκ αθημμθχκ είκαζ μζ απθέξ αηοηθζηέξ αθημυθεξ 

(McNaught&Wilkinson,  1997). 

Τπμζηδνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ιεθέηεξ, υηζ οπάνπμοκ απμδείλεζξ πμο ακαδεζηκφμοκ υηζ 

ηα πμθθαπθά ζοζηήιαηα κεονμδζααζααζηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ GABA, βθμοηαιζημφ, κημπαιίκδξ, ζενμημκίκδξ ηαζ μπζμεζδχκ 

πεπηίδζςκ ειπθέημκηαζ ζηδκ εκίζποζδ ηδξ αθημυθδξ. Ζ ελάνηδζδ ζοκδέεηαζ ιε ηζξ αθθαβέξ 

ζηα πμθθά απυ αοηά ηα ζοζηήιαηα, αθθά επίζδξ ηαζ ιε ηζξ αθθαβέξ ζε άθθμοξ 

κεονμδζααζααζηέξ, υπςξ μ πανάβμκηαξ απεθεοεένςζδξ ημνηζημηνμπίκδξ. Σμ ιεζεβηεθαθζηυ 

ηφηθςια ημο πνυζεζμο εβηεθάθμο πμο πενζθαιαάκεζ ηα ηιήιαηα ημο επζηθζκή πονήκα ηαζ 

ηδξ αιοβδαθήξ, οπμηίεεηαζ υηζ είκαζ ημ επίηεκηνμ βζα ηδκ κεονμθανιαημθμβζηή θφζδ ημο 

αθημυθ (Koob, Rassnick, Heinrichs & Weiss, 1994) . 

Έκα ααζζηυ ζημζπείμ ημο αθημμθζζιμφ είκαζ ημ πχξ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο 

εβηεθάθμο αθθάγεζ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο αθημμθζζιμφ ηαζ επμιέκςξ, εα πνέπεζ ηακείξ κα 

ηαηακμήζεζ ηδ κεονμαζμθμβζηή αάζδ βζα ηδκ μλεία ακηαιμζαή ημο αθημυθ χζηε κα είκαζ 

http://old.iupac.org/organ/members/m/mcnaught.html
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ηαηακμδηυ πχξ αοηά ηα ζοζηήιαηα αθθάγμοκ ιε ηδκ ακάπηολδ ημο εεζζιμφ (Koob&LeMoal, 

1997). Έκαξ ααζζηυξ ζηυπμξ ηδξ ένεοκα ζπεηζηά ιε ηδκ κεονμαζμθμβία ηςκ εεηζηχκ 

εκζζποηζηχκ επζδνάζεςκ ημο αθημυθ ήηακ δ εκενβμπμίδζδ ημο κεονμδζααζααζηχκ ημο β-

αιζκμαμοηονζημφ μλέςξ, ηςκ μπζμεζδχκ πεπηίδζςκ ηαζ ηδξ κημπαιίκδξ ζηζξ ηζκδηήνζεξ 

πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο. Πνμζδζμνίγμκηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηζξ πνμαμθέξ ημο 

ιεζμιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ κημπαιίκδξ απυ ηδκ ημζθζαηή μνμθζαία πενζμπή ζημκ 

επζηθζκή πονήκα ηαζ ημ ιεηςπζαίμ θθμζυ, αθθά ηαζ απυ αοηέξ ηζξ πενζμπέξ ηαζ άθθςκ 

ααζζηχκ δμιχκ ζημκ πνυζεζμ εβηέθαθμ, υπςξ δ αιοβδαθή, πμο έπμοκ εκμπμπμζδεεί βζα ηδκ 

μλεία εκζζποηζηή επίδναζδ ημο αθημυθ. Οζ ακηαβςκζζηέξ ηςκ μπζμεζδχκ ηαζ μζ ακηαβςκζζηέξ 

ηδξ εκενβμπμίδζδξ ημο GABA είκαζ ζδζαίηενα απμηεθεζιαηζημί ζημκ απμηθεζζιυ ηδξ μλείαξ 

ακηαιμζαήξ ημο αθημυθ υηακ πμνδβμφκηαζ ζοζηδιαηζηά (Hubbelletal. 1991) ηαζ ιζα ζδζαίηενα 

εοαίζεδηδ πενζμπή βζα αοηά ηα απμηεθέζιαηα είκαζ μ ηεκηνζηυξ πονήκαξ ηδξ αιοβδαθήξ 

(Heyser, Roberts, Schulteis&Koob, 1999). 

Ζ αθημυθδ  εκενβμπμζεί ημ ιεζμιεηαζπιζαηυ ζφζηδια κημπαιίκδξ, ζε ιζηνυηενμ 

ααειυ απυ υηζ ηα άθθα θάνιαηα ηαηάπνδζδξ. Χξ απμηέθεζια ηςκ εηηεηαιέκςκ ιεθεηχκ, ηα 

εζδζηά ζοζηαηζηά ημο ααζζημφ πνμζεεβηεθάθμο πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ αιοβδαθή ηαζ ηδκ 

εηηεηαιέκδ αιοβδαθή, επίζδξ έπμοκ ηαοημπμζδεεί ζπεηζηά ιε ηδκ ακηαιμζαή ηδξ αθημυθδξ. 

Ζ εηηεηαιέκδ αιοβδαθή (Hyytia&Koob, 1995) πενζθαιαάκεζ υπζ ιυκμ ημ ηεκηνζηυ πονήκα 

ηδξ αιοβδαθήξ, αθθά επίζδξ ηαζ ηςκ κεονχκςκ BNST πμο ζοκδέεζ ηδκ αιοβδαθή ηαζ ηδ 

ιέζδ πνμμπηζηή πενζμπή δίπθα ζημκ οπμεάθαιμ ηαζ ιία γχκδ ιεηάααζδξ ζηδ ιεζαία 

οπμπενζμπή ημο επζηθζκή πονήκα (ηέθοθμξ ημο επζηθζκή πονήκα). Πνυηεζηαζ βζα δμιέξ πμο 

έπμοκ ααζζηέξηοηηανμπνμζηαηεοηζηέξ πενζμπέξ ηαζ μιμζυηδηεξ ζηα  ηοηθχιαηα. 

(Heimer&Alheid,1991). Ζ εηηεηαιέκδ αιοβδαθή θαιαάκεζ ηνίζζιεξ εζζυδμοξ απυ ηζξ 

πενζμπέξ ημο θθμζμφ πμο ειπθέημκηαζ ζηδ ζοκαζζεδιαηζηή επελενβαζία ηαζ έπεζ ιζα ιεβάθδ 

πνμαμθή ζημκ οπμεάθαιμ, ιζα δμιή δ μπμία οπμζηδνίγεηαζ υηζ πνέπεζ κα ειπθέηεηαζ ζηδ 

νφειζζδ ηδξ ζοκαζζεδιαηζηήξ έηθναζδξ. Αοηά ηα κεονςκζηά ηοηθχιαηα βζα ηδκ μλεία 

εκζζποηζηή επίδναζδ ημο μζκμπκεφιαημξ απμηεθμφκ επίζδξ ημ οπυζηνςια βζα ηδκ 

κεονμπνμζανιμή ηυζμ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ υζμ ηαζ ημο υηζ είκαζ έκα ζφζηδια ακηζ-

ακηαιμζαήξ, ημ μπμίμ ιεηαθένεζ ημ δοκαιζηυ ηδξ ελάνηδζδξ ζηα εοάθςηα άημια. 

Σα ιέηνα ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο ηαηά ηδ δζάνηεζα ιίαξ 

μλείαξ απμπήξ απυ υθα ηα κανηςηζηά πμο έπμοκ δοκαηυηδηεξ ελάνηδζδξ απμηάθορακ  μζ 

αολήζεζξ ζηα ηαηχηαηα υνζα ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο, ιεηνχκηαξ ηδκ άιεζδ ακηαιμζαή 
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ζηδ δζέβενζδ ημο εβηεθάθμο (Markou&Koob, 1991). Οζ αολήζεζξ ζηα υνζα ακηαιμζαήξ 

ιπμνεί κα ακηακαηθμφκ ιεζχζεζξ ζηδ δναζηδνζυηδηα ημο ίδζμο ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ 

δδθαδή ημο κεονμδζααζααζηή ζημ ιεζεβηέθαθμ ηαζ ημκ πνυζεζμ εβηέθαθμ πμο ειπθέηεηαζ 

ζηδκ εκίζποζδ ηςκ εεηζηχκ επζδνάζεςκ ηςκ θανιάηςκ. Παναδείβιαηα ηέημζςκ αθθαβχκ ζε 

κεονμπδιζηυ επίπεδμ πενζθαιαάκμοκ ηζξ ιεζχζεζξ ζηδκ κημπαιζκενβζηή ιεηάδμζδ ηαζ ηςκ 

ζενμημκενβζηχκ πνμαμθχκ ζημκ επζηθζκή πονήκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ζηένδζδξ αθημυθ 

(Weissetal. 1996) ηαζ ιε ηδ ιεζςιέκδ ιεηάδμζδ GABAενβζηχκ πνμαμθχκ ηαηά ηδκ δζάνηεζα 

ζηένδζδξ αθημυθ (Roberts, Cole&Koob, 1996). 

Σα δζαθμνεηζηά κεονμπδιζηά ζοζηήιαηα πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ ηδ 

δζαθμνμπμίδζδ ημο ζηνεξ ιπμνεί επίζδξ κα ειπθέημκηαζ εκηυξ ημο κεονμηοηθχιαημξ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ ημο εβηεθάθμο ακηαιμζαήξ / ακηζ-ακηαιμζαήξ, ζε ιζα πνμζπάεεζα κα λεπεναζηεί 

δ πνυκζα πανμοζία ημο θανιάημο ηαζ κα απμηαηαζηαεεί δ ηακμκζηή θεζημονβία πανά ηδκ 

πανμοζία ημο θανιάημο αοημφ. Ζ αθημυθδ είκαζηεηιδνζςιέκδ χζηε κα ακαζηέθθεζ έκημκα 

ηδ θεζημονβία ηδξ βθμοηαιζκενβζηήξ ηαζ δζαιεζμθααμφιεκδξ οπενδζεβενζζιυηδηαξ, εκχ 

πανάθθδθα έπεζ ζοκδεεεί ιε ηδκ απυζονζδ ηδξ αθημυθδξ (Koob&LeMoal, 1997). Ζ ιδ 

ελάνηδζδ απυ ημ αθημυθ πμο δζαπζζηχεδηε απυ πεζνάιαηα ζε ανμοναίμοξ πμο έθααακ 

ζζυπμζεξ δυζεζξ δεκ πανμοζίαζακ ηαιία ιεηααμθή ζηδκ αοημ-πμνήβδζδ ηδξ αζεακυθδξ. 

Ζ πνυκζα πμνήβδζδ ημο μζκμπκεφιαημξ ζημ ζδιείμ ηδξ ελάνηδζδξ ηυζμ ημο 

οπμεαθάιμο, ηδξ οπυθοζδξ, ημο επζκεθνζδίμο άλμκα υζμ ηαζ ζημ ζφζηδια ημο εβηεθάθμο 

πμο πνμηαθείηαζ απυ ζηνεξ πανάβμκηαξ ηδκ ημνηζημηνμπίκδ (CRF) (Rasmussenetal. 2000).Οζ 

ακηαβςκζζηέξ ημο οπμδμπέα CRF μδδβμφκηαζ απεοεείαξ ζηδκ εηηεηαιέκδ αιοβδαθή ή 

πμνδβμφκηαζ ζοζηδιαηζηά ιε ηδ ιμνθή εκυξ ιζηνμφ ιμνίμο CRF1 ηςκ ακηαβςκζζηχκ χζηε 

κα ιεζςεεί δ ελάνηδζδ πμο είκαζ πνμηαθμφιεκδ πςνίξ κα επδνεάγεζ ηδκ ιδ – ελάνηδζδ 

(Funk, O'Dell, Crawford, &Koob, 2006).Ζ μλεία απυζονζδ απυ ημ αθημυθ ιπμνεί επίζδξ κα 

αολήζεζ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ κμνεπζκεθνίκδξ ζηα επίπεδα BNST ηαζ κα πνμηαθέζεζ ηδ 

ιείςζδ ημο κεονμπεπηζδίμο Τ (ΝΡΤ) ζημοξ ηεκηνζημφξ ηαζ έζς πονήκεξ ηδξ αιοβδαθήξ 

(Roy&Pandey 2002). 

Αοηά ηα δεδμιέκα οπμδεζηκφμοκ υηζ, ηαηά ηδκ ακάπηολδ ηδξ ελάνηδζδξ απυ ημ 

αθημυθ, δεκ είκαζ ιυκμ ιζα αθθαβή πμο παναηδνείηαζ ζηδ θεζημονβία ηςκ κεονμδζααζααζηχκ 

πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηα μλεία εκζζποηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ θανιάηςκ (κημπαιίκδ, μπζμεζδή 

πεπηίδζα, ζενμημκίκδ ηαζ GABA), αθθά επίζδξ ηαζ δ πνυζθδρδ ηδξ δζέβενζδξ ημο 

εβηεθάθμο (βθμοηαιζκζηυ) ηαζ ημ άβπμξ ηςκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηδξ απμνφειζζδξ ημο 
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ζοζηήιαημξ ΝΡΤ ημο εβηεθάθμο (CRF ηαζ κμνεπζκεθνίκδ) (Koob&LeMoal, 2001). Ζ 

εηηεηαιέκδ αιοβδαθή ανίζηεηαζ ζε ηαθή ημπμεεζία χζηε κα δδιζμονβδεεί έκα ημζκυ 

ακαημιζηυ οπυζηνςια βζα ηδκ μλεία ακηαιμζαή ηςκ κανηςηζηχκ ηαζ ηζξ ανκδηζηέξ 

επζπηχζεζξ ζηδκ θεζημονβία ηδξ ακηαιμζαήξ πμο πανάβεηαζ απυ ημ ζηνεξ, πμο αμδεμφκ ζηδκ 

μδήβδζδ ηδξ ηαηακαβηαζηζηήξ πμνήβδζδξ ημο θανιάημο. Έηζζ, μζ ιδπακζζιμί ηδξ 

ακηαιμζαήξ ζε ελάνηδζδ είκαζ ζε ηίκδοκμ απυ ηδ δζαημπή ηςκ κεονμπδιζηχκ ζοζηήιαηςκ 

πμο ειπθέημκηαζ ζηδκ επελενβαζία ηςκ θοζζηχκ ακηαιμζαχκ ηαζ ιε ηδκ πνυζθδρδ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ ακηζ-ακηαιμζαήξ (Koob&LeMoal 2005). 

Σα γςζηά ιμκηέθα βζα αθημυθ ζοκεπίγμοκ κα ακαπηφζζμκηαζ, αθθά πενζθαιαάκμοκ ηδ 

πνήζδ ημο αθημυθ ιε ζημπυ ηδκ απμηαηάζηαζδ, ηάηζ ημ μπμίμ πνμηαθείηαζ απυ επακαθμνά 

ή ημ ζηνεξ, δδθαδή πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ επακαθμνά ζηα γχα πμο έπμοκ απμηηήζεζ ημκ 

έθεβπμ ημο αθημυθ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, έπμοκ οπμαθδεεί ζε απελάνηδζδ απυ ηδκ ακηαπυηνζζδ 

ημοξ ζημ θάνιαημ (αθημυθδ) (Shippenberg&Koob, 2002). Πμθθά ζημζπεία απυ ιεθέηεξ ζε 

γχα δείπκμοκ υηζ δ επαβυιεκδ απυ ημ θάνιαημ απμηαηάζηαζδ εκημπίγεηαζ ζημκ έζς 

πνμιεηςπζαίμ θθμζυ, ημκ επζηθζκή πονήκα ηαζ ηδκ ημζθζαηή ηαθοπηήηνζα πενζμπή πμο 

δζαιεζμθααείηαζ απυ ημ βθμοηαιζκζηυ κεονμδζααζααζηή (Everitt&Wolf, 2002).  

Ακηίεεηα, μζ κεονμθανιαημθμβζηέξ ηαζ κεονμθμβζηέξ ιεθέηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα 

γςζηά ιμκηέθα πμο πνμηαθμφκ ηδκ απμηαηάζηαζδ πενζθαιαάκμοκ ηδ ααζμπθεονζηή 

αιοβδαθή ςξ ηνίζζιμ οπυζηνςια ιε ιζα πζεακή ηνμθμδμζία πνμξ ηα ειπνυξ ζημ ιδπακζζιυ 

ημο ιέζς πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ ημο ζοζηήιαημξ πμο ειπθέηεκηαζ ζηδκ επαβυιεκδ απυ ημ 

θάνιαημ απμηαηάζηαζδ (Everitt&Wolf, 2002). Σμ ζηνεξ πμο πνμηαθείηαζ απυ ηδκ 

απμηαηάζηαζδ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ακηαπυηνζζδ ζηα κανηςηζηά ζηα γςζηά ιμκηέθα ηαζ 

θαίκεηαζ υηζ ελανηάηαζ απυ ηδκ εκενβμπμίδζδ ηαζ ηςκ δφμ CRF ηαζ ηδξ κμνεπζκεθνίκδξ, 

υζμκ αθμνά ηα ζημζπεία ηδξ εηηεηαιέκδξ αιοβδαθήξ (ηεκηνζηυξ πονήκα ηδξ αιοβδαθήξ ηαζ 

BNST) (Shahametal. 2003). 

Έηζζ ηα ηνία κεονμαζμθμβζηά ηοηθχιαηα έπμοκ ηαοημπμζδεεί υηζ έπμοκ ζδιακηζηή 

αλία βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ κεονμαζμθμβζηχκ αθθαβχκ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδκ 

επζιμκή ηδξ ημλζημιακίαξ ηαζ απμηεθμφκ ημοξ ζηυπμοξ βζα ηδκ ακάπηολδ θανιάηςκ βζα ηδ 

εεναπεία ημο αθημμθζζιμφ. Ζ μλεία εκζζποηζηή επίδναζδ ηδξ ηαηάπνδζδξ ηςκ μοζζχκ πμο 

πενζέπμοκ ηδκ ηναζπάθδ ηαζ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ δδθδηδνίαζδ ζημ ζηάδζμ ημο ηφηθμο 

εεζζιμφ, είκαζ πζμ πζεακυ κα πενζθαιαάκμοκ δνάζεζξ πμο εα δίκμοκ έιθαζδ ζε έκα ζφζηδια 

ακηαιμζαήξ, ημκ επζηθζκή πονήκα ηαζ ηδκ αιοβδαθή ιε GABAενβζημφξ κεονχκεξ ηαζ 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

55 
 

μπζμεζδέξ πεπηζδία ηςκ ημπζηχκ ηοηθςιάηςκ ηαζ ηςκ μπζμεζδχκ εζζυδςκ ημο πεπηζδίμο απυ 

ημκ ημλμεζδή πονήκα ημο οπμεάθαιμο. Ακηίεεηα, ηα ζοιπηχιαηα ηδξ μλείαξ απυζονζδξ πμο 

είκαζ ζδιακηζηά βζα ημκ εεζζιυ, υπςξ δ δοζθμνία ηαζ ημ αολδιέκμ άβπμξ πμο ζοκδέεηαζ ιε 

ηδκ απυζονζδ ηαζ ανκδηζηέξ επζπηχζεζξ, πζεακυηαηα ζοκεπάβμκηαζ ιεζχζεζξ ζηδκ θεζημονβία 

ημο δζεονοιέκμο ζοζηήιαημξ ηδξ αιοβδαθή ζηδκ ακηαιμζαή, αθθά ηαζ ζηδκ πνυζθδρδ ηδξ 

εβηεθαθζηήξ δζέβενζδξ ηαζ ημ άβπμξ (βθμοηαιζκζηυ ηαζ CRF).  

Ζ εκαζπυθδζδ ιε αοηά ηα ζηάδζα, πενζθαιαάκεζ ηζξ ααζζηέξ πνμαμθέξ ζηδκ 

εηηεηαιέκδ αιοβδαθή ηαζ ημκ επζηθζκή πονήκα ηαζ ζοβηεηνζιέκα, ημκ πνμιεηςπζαίμ θθμζυ 

(βζα ηα κανηςηζηά, πμο πνμηαθμφκ ηδκ επακαθμνά) ηαζ ηδ ααζεμπθεονζηή αιοβδαθή. Έηζζ 

ηαζ μζ δφμ είκαζ πζεακυ κα πενζθαιαάκμοκ ημ βθμοηαιζκζηυ μλφ. Ζ ηαηακαβηαζηζηή 

ζοιπενζθμνά βζα ηδκ ακαγήηδζδ μοζζχκ επμιέκςξ, οπμηίεεηαζ υηζ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

ανκδηζηή εκίζποζδ πμο έπεζ ζοζηαεεί απυ ηδκ απχθεζα ηδξ ακηαιμζαήξ ηαζ ηδκ πνυζθδρδ 

ηδξ θεζημονβίαξ ηδξ ακηζ-ακηαιμζαήξ. Χζηυζμ, δ έηθναζδ αοηήξ ακηακαηθά επίζδξ ιζα 

απχθεζα ηδξ εηηεθεζηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ εκενβμπμίδζδ ημο ημζθζαημφ νααδςημφ ζχιαημξ 

(Everitt &  Robbins, 2005). 

 

4.3. Οπηνχρα: Κσδετλε, Μνξθίλε, Ζξσίλε, Mεζαδφλε, Βνππξελνξθίλε 

 

Ο υνμξ μπζμφπςκ πενζβνάθεζ ηάπμζα απυ ηα κανηςηζηά μπζμεζδή αθηαθμεζδή πμο 

ανέεδηακ υηζ είκαζ ηα θοζζηά πνμσυκηα ζηδκ ιήηςκμξ ημο οπκμθυνμο θοημφ, Papaver 

somniferum 
1
.Ο υνμξ μπζμφπμ πνδζζιμπμζείηαζ ζοπκά εζθαθιέκα βζα κα πενζβνάρεζ υθα ηα 

θάνιαηα ιε μιμζάγμκηαζ ημο υπζμο ή ηδξ ιμνθίκδξ ηαζ έπμοκ θανιαημθμβζηή δνάζδ, ηα 

μπμία πζμ ζςζηά οπάβμκηαζ ζημκ εονφηενμ υνμ ηςκ μπζμεζδχκ . Σα διζ-ζοκεεηζηά μπζμεζδή 

υπςξ δ οδνμηςδυκδ, δ οδνμιμνθυκδ, δ μλοηςδυκδ ηαζ δ μλοιμνθυκδ , εκχ πνμένπμκηαζ 

απυ μπζμφπα, δεκ είκαζ ηα ίδζαμπζμφπα. 

 

                                                           
1
http://dictionary.reference.com/browse/Opiate (πρόςβαςη 2-1-15). 

http://dictionary.reference.com/browse/Opiate
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Εικόνα 16 : Οποιοφχα που χρθςιμοποιοφν τον επικλινι πυρινα ςτο ςφςτθμα ανταμοιβισ 

Πηγή: http://www.drugabuse.gov/publications/teaching-packets/brain-actions-cocaine-opiates-

marijuana/section-iii-introduction-to-drugs-abuse-cocaine-opiat-7 

 

Σα μπζμφπα ακήημοκ ζηδ ιεβάθδ αζμζοκεεηζηή μιάδα ηςκ αθηαθμεζδχκ 

αεκγοθζζμηζκμθίκδξ ηαζ μκμιάγμκηαζ έηζζ, επεζδή είκαζ θοζζηά αθηαθμεζδή πμο ανέεδηακ 

ζηδκ παπανμφκα ημο μπίμο. Σα ηονζυηενα ροπμδναζηζηά μπζμφπα είκαζ δ ιμνθίκδ, δ 

ηςδεΐκδ, ηαζ δ εειπαΐκδ. Ζ παπααενίκδ, δ κμζηαπίκδ, ηαζ πενίπμο 24 άθθα αθηαθμεζδή είκαζ 

επίζδξ μπζμφπα, αθθά είηε έπμοκ ιζηνή είηεηαιία επίδναζδ ζημ ακενχπζκμ ηεκηνζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια ηαζ ςξ εη ημφημο, δεκ εεςνμφκηαζ μπζμφπα. Οζ πμθφ ιζηνέξ πμζυηδηεξ 

οδνμημδχκδξ ηαζ οδνμιμνθυκδξ ακζπκεφμκηαζ ζε απμηζιήζεζξ ημο μπίμο ζε ζπάκζεξ 

πενζπηχζεζξ ηαζ θαίκεηαζ κα πανάβμκηαζ απυ ημ θοηυ οπυ ζοκεήηεξ ηαζ ιε δζαδζηαζίεξ πμο 

δεκ βίκμκηαζ ηαηακμδηέξ ιέπνζ ζηζβιήξ ηαζ ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ηδ δνάζδ ηςκ 

ααηηδνζδίςκ. Ζ δζοδνμηςδεΐκδ, δ  μλοηςδυκδ, δ  μλοιμνθυκδ, δ  ιεημπυκδ ηαζ πζεακχξ ηαζ 

άθθα πανάβςβα ηδξ ιμνθίκδξ ή ηαζ ηδξ οδνμιμνθυκδξ, επίζδξ ανίζημκηαζ ζε ηάπμζεξ 

ζπκμπμζυηδηεξ ζημ υπζμ. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ δ ιμνθίκδ είκαζ ημ πζμ ζαηνζηχξ ζδιακηζηυ αθηαθμεζδέξ, 

ιεβαθφηενεξ πμζυηδηεξ ηδξ δπζυηενδξ ηςδεΐκδξπνδζζιμπμζείηαζ εονέςξ απυ ηδκ ζαηνζηή, 

ηαεχξ δ ηςδεΐκδ έπεζ ιζα ιεβαθφηενδ ηαζ πζμ πνμαθέρζιδ αζμδζαεεζζιυηδηα απυ ημ 

ζηυιαημξ απυ ηδ ιμνθίκδ, ηαεζζηχκηαξ εοημθυηενδ ηδκ μβημιέηνδζδ ηδξ δυζδξ. 

http://www.drugabuse.gov/publications/teaching-packets/brain-actions-cocaine-opiates-marijuana/section-iii-introduction-to-drugs-abuse-cocaine-opiat-7
http://www.drugabuse.gov/publications/teaching-packets/brain-actions-cocaine-opiates-marijuana/section-iii-introduction-to-drugs-abuse-cocaine-opiat-7
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Δκχ δ πθήνδξ ζφκεεζδ ηςκ μπζμφπςκ απυ καθεμηζκυκδ (ζφκεεζδ Gates) ή απυ άθθα 

απθά οθζηά αζμθμβζηήξ εηηίκδζδξ είκαζ δοκαηή, είκαζ ημοναζηζηή ηαζ ζοκζζηά ιία ιδ 

μζημκμιζηή δζαδζηαζία. Χξ εη ημφημο, ηα πενζζζυηενα απυ ηα ακαθβδηζηά μπζμφπα αοημφ ημο 

ηφπμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα, είηε ελάβμκηαζ απεοεείαξ απυ ημ Papaver somniferum 

είηε ζοκηίεεκηαζ απυ ηα θοζζηά μπζμφπα ηαζ ηονίςξ απυ ηδ εειπαΐκδ (School of Chemical 

Sciences,2006). 

Τπάνπμοκ δζάθμνα διζ-ζοκεεηζηά μπζμεζδή πμο πνμένπμκηαζ απυ ηδκ ιμνθίκδ ηςκ 

μπζμφπςκ. Ζ δνςίκδ (δζαηεηοθμιμνθίκδ) είκαζ πνυδνμιμξ ηδξ ιμνθίκδξ, πμο ζδιαίκεζ υηζ 

ιεηααμθίγεηαζ απυ ημκ μνβακζζιυ ζε ιμνθίκδ ιεηά ηδ πμνήβδζδ ημο. Έκαξ απυ ημοξ 

ιείγμκεξ ιεηααμθίηεξ ηδξ δνςίκδξ, δ 6-ιμκμαηεηοθμιμνθίκδ (6-ΜΑΜ), είκαζ επίζδξ έκα 

πνυδνμιμξ ηδξ ιμνθίκδξ. Ζ κζημιμνθίκδ (ιμνθίκδ δζκζημηζκζηή), δ δεζμιμνθίκδ 

(δζοδνμδεζμλοιμνθίκδ), δ ιεεοθμδεζμνθίκδ (methyldesorphine) ηαζ ανηεηά άθθα επίζδξ 

πνμένπμκηαζ απυ ηδ ιμνθίκδ.  

 

 

Εικόνα 17 : Μορφζσ χοριγθςθσ θρωίνθσ 

Πηγή : http://www.udel.edu/chem/C465/senior/fall00/DrugAddiction/Opiates.html 

 

http://www.udel.edu/chem/C465/senior/fall00/DrugAddiction/Opiates.html
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Εικόνα 18 : Η χθμικι ζνωςθ τθσ θρωίνθσ 

Πηγή : http://www.udel.edu/chem/C465/senior/fall00/DrugAddiction/Opiates.html 

 

Οζ πνήζηεξ μπζμφπςκ έπμοκ επζπηχζεζξ απυ ηδκ απμπή ημοξ, έκα ζφκδνμιμ πμο 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ απυημιδ δζαημπή ή ηδ ιείςζδ ηδξ παναηεηαιέκδξ πνήζδξ μπζμφπςκ.ε 

ζαηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, υπςξ κμζμημιεία ηαζ ηθζκζηέξ, δ απεζθή ηδξ οπμηνμπήξ είκαζ δοκαηή 

υηακ οπάνπεζ ημ ζφκδνμιμ ιεηά απυ μλείααπυζονζδ ηαζ μζ αζεεκείξ οπμηνμπζάγμοκ ζοπκά 

ηαηά ηζξ ιεηαααηζηέξ θάζεζξ ηαζ ημοξ πμνδβείηαζ ηονίςξ ιε αναποπνυεεζιδ πνήζδ 

αμοπνεκμνθίκδ ή ιεεαδυκδ.  

H ηαηάπνδζδ ηςκ μοζζχκ αοηχκ, επδνεάγμοκ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο 

εβηεθάθμο, ημ μπμίμ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμ απυ κεονχκεξ πμο απεθεοεενχκμοκπδιζηέξ 

μοζίεξ, υηακ δζεβείνεηαζ. Αοηή δ απεθεοεένςζδ μδδβεί ζε οπμηεζιεκζηά αζζεήιαηα 

εοθμνίαξ. Αοηυ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο ελεθίπεδηε βζα κα ελοπδνεηεί 

δναζηδνζυηδηεξ πμο είκαζ απαναίηδηεξ βζα ηδκ επζαίςζδ ηςκ εζδχκ, υπςξ δ ζελμοαθζηή 

δναζηδνζυηδηα ηαζ δ δζαηνμθή.  Οζ δναζηδνζυηδηεξ πμο εκενβμπμζμφκ αοηυ ημ ζφζηδια, 

ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ «καλή αίζθηζη» (Lowinson, Ruiz, Millman&Langrod, 1997).   

Γζα πανάδεζβια, ακ δ ζελμοαθζηή επαθή πνμηαθεί ηδκ απεθεοεένςζδ πδιζηχκ 

μοζζχκ απυ ηδκ εκενβμπμίδζδ αοημφ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ, ημ απμηέθεζια εα είκαζ 

έκα αίζεδια εοδιενίαξ. Έηζζ, δ δζάααζδ ακηαιμζαήξ πνδζζιεφεζ βζα ηδκ πνμχεδζδ ηδξ 

http://www.udel.edu/chem/C465/senior/fall00/DrugAddiction/Opiates.html
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επζαίςζδξ ηςκ εζδχκ ιέζς ηδξ ακηαιμζαήξ ηςκ ζοιπενζθμνχκπμο απαζημφκηαζ βζα ηδ 

ζοκέπζζδ ηδξ επζαίςζδξ ημοξ (ακαγδημφκ ηνμθή, ακαπαναβςβή, ηαηαθφβζμ, πμηυ, ηθπ).   Σα 

κανηςηζηά πνμςεμφκ αοηή ηδκ ακηαιμζαή ημο εβηεθάθμο ιε πανυιμζμ ηνυπμ ηαζ αοηυξ είκαζ 

μ θυβμξ πμομζ πνήζηεξ μοζζχκ αζχκμοκ ζοκαζζεήιαηα εοπανίζηδζδξ υηακ ηάκμοκ 

πνήζδ(Niesink, Jaspers, Kornet&vanRee, 1999). Όηακ μζ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ 

πνδζζιμπμζδεμφκ επακεζθδιιέκα, ιπμνεί κα επζηάλμοκ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο 

εβηεθάθμο, μδδβχκηαξ ημ άημιμ ζε οπμπνεςηζηή πνήζδ κανηςηζηχκ ηαζ ζημκ απμηθεζζιυ 

άθθςκ πνμζανιμζηζηχκ δναζηδνζμηήηςκ. Έηζζ, μ «εεζζιυξ» ιπμνεί κα ελδβδεεί εκ ιένεζ 

απυ ηδ δνάζδ ηςκ θανιάηςκ ηδξ ηαηάπνδζδξ ζε αοηή ηδκ ημζκή δζάααζδ ακηαιμζαήξ, ζηζξ 

μπμίεξ δ πνήζδ κανηςηζηχκ εα εκεαννφκεζ ηδκ πεναζηένς πνήζδ κανηςηζηχκ ηαζ ηδ 

ζοιπενζθμνά πμο ακαγδημφκ μζ πνήζηεξ (Bardo, 1998).   

Αηνζαχξ υπςξ μζ δμιέξ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο εκεαννφκμοκ ηζξ 

πνμζανιμζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ υπςξ δ ακαγήηδζδ βζα ηνμθή ηαζ δ ζελμοαθζηή επζεοιία, 

έηζζ ηαζ μζ εκδμβεκείξ πνςηεΐκεξ πμο μκμιάγμκηαζ εκδμνθίκεξ πνμηαθμφκ ηίκδηνα βζα ιία 

μνζζιέκδ ζοιπενζθμνά (Koob&Nestler, 1997). Οζ εκδμβεκείξ εκδμνθίκεξ πνμζδέκμκηαζ 

ζημοξ ίδζμοξ οπμδμπείξ ιεηα ελςβεκή μπζμφπα. Μέζς ημο ίδζμο ιδπακζζιμφ ηαζ ηα δφμ 

πνμηαθμφκ ηδκ αφλδζδ ηδξ κημπαιίκδξ ζηδκ μδυ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο (Niesink, 

Jaspers, Kornet&vanRee, 1999). 
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Εικόνα 19 : Περιοχζσ του εγκεφάλου όπου οι αγωνιςτζσ οπιοειδϊν ι ανταγωνιςτζσ ρυκμίηουν τθν 
πρόςλθψθ τροφισ. 

Πηγή : http://physrev.physiology.org/content/89/4/1379 

 

Όπςξ έπμοκ ακαδείλεζ επζζηδιμκζηά πεζνάιαηα βζα ηδκ επζννμή ηςκ μπζμφπςκ ζημ 

ζφζηδια ακηαιμζαήξ, ζοβηεηνζιέκεξ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ επδνεάγμοκ ημοξ κεονμπδιζημφξ 

οπμδμπείξ πμο έπμοκ απυηνζζδ ζε δζαθμνεηζηέξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο. Ο επζηθζκήξ 

πονήκαξ είκαζ δ ηφνζα εέζδ δνάζδξ ηδξ αιθεηαιίκδξ, ηδξ ημηαΐκδξ, ηςκ μπζμφπςκ, ημο THC, 

ηδξ θαζκηοηθζδίκδξ, ηδξ ηεηαιίκδξ, ηαζ ηδξ κζημηίκδξ. Αηυιδ, μπζμφπα υπςξ ημ αθημυθ, ηα 

ααναζημονζηά ηαζ ηα αεκγμδζαγεπίκεξ δζεβείνμοκ ημοξ κεονχκεξ ζημ ημζθζαηυ ηαθοπηνζηυ 

πεδίμ(Bardo, 1998). Ζ ηεθζηή ημζκή δνάζδ ηςκ πενζζζυηενςκ μοζζχκ ηαηάπνδζδξ είκαζ δ 

ηυκςζδ ηδξ μδμφ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ κημπαιίκδξ. 

Σέθμξ, ηα μπζμφπα επδνεάγμοκ ηα επίπεδα ηδξ κημπαιίκδξ ζημκ εβηέθαθμ ηαζ ηδκ 

ακηαιμζαή έιιεζα ιε ηδκ ακαζημθή ηςκ GABAενβζηχκ κεονχκςκημο VTA (Lowinson, 

Ruiz, Millman&Langrod, 1997).   

http://physrev.physiology.org/content/89/4/1379
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Σμ VTA απμηεθεί ιία ζδιακηζηή δμιή ζηδκ μδυ ακηαιμζαή, υπςξ είκαζ βκςζηυ ηαζ 

έηζζ, μζ κεονχκεξ ημο GABA ακαζηέθθμοκ ημοξ κημπαιζκενβζημφξ κεονχκεξ ζηδκ VTA. 

Όηακ ηα μπζμφπα ακαζηέθθμοκ ημοξ κεονχκεξ GABA ηαζ ημοξ κημπαιζκενβζημφξ κεονχκεξ 

είκαζ εθεφεενμζ κα πονμδμημφκηαζ πζμ ζοπκά.ηδκ μοζία, ηα μπζμφπα ημοξ επζηνέπμοκ αοηή 

ηδκ πονμδυηδζδ  πζμ βνήβμνα ιε απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηδξ απεθεοεένςζδξ 

κημπαιίκδξ(Niesink, Jaspers, Kornet, &vanRee, 1999). 

Πμθοάνζειεξ ιεθέηεξ οπμζηδνίγμοκ υηζ δ δνάζδ ηςκ μπζμφπςκ ζε ααζζηέξ δμιέξ ηδξ 

μδμφ ακηαιμζαήξ είκαζ πμθφ ζζπονή.Γζα πανάδεζβια, μζ κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ πμο 

πανμοζζάγμοκ αθάαεξ ζημ VTA έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ είηε πνμηαθμφκ ηδ ιείςζδ είηε ηδκ 

ελάθεζρδ ηδξ εκζζποιέκδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ μπζμφπςκ(Koob&Nestler, 1997).  

Ζπμνήβδζδμπζμφπςκ ζημ VTA μδδβεί ζηδκ αφλδζδ ηδξ κημπαιίκδξ ηαζ ηδκ εθεοεένςζδ ημο 

κεονμδζααζααζηή ηαζ πνμςεεί πεναζηένς αοημπμνήβδζδ (Lowinson, Ruiz, 

Millman&Langrod, 1997).  Αοηέξ μζ ιεθέηεξ οπμζηδνίγμοκ πεναζηένς ημ νυθμ ημο 

ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο ζημκ εεζζιυ απυ ηα μπζμεζδή. 

 Μενζηά πεζνάιαηα βζα ημκ απμηθεζζιυ ηδξ πνυκζαξ κημπαιίκδξ είκαζ ακεπζηοπή ζηδ 

ιεηααμθή ηςκ μπζμφπςκ ςξ πνμξ ηδκ αοημ-πμνήβδζδ ημοξ ηαζ πανέπμοκ απμδείλεζξ υηζ 

οπάνπμοκ ηαζ ιδ ελανηχιεκεξ απυ ηδ κημπαιίκδ μδμί ακηαιμζαήξζημκ εεζζιυ απυ ηα 

μπζμεζδή (Lowinson, Ruiz, Millman, & Langrod, 1997).   Χζηυζμ, ηα πενζζζυηενα πεζνάιαηα 

δείπκμοκ υηζ ηα μπζμφπα θεζημονβμφκ ιε ηδκ ηυκςζδ ηυζμ ημο ΝΑcυζμ ηαζ ηoο VTA  υπμο 

είκαζ ααζζηέξ δμιέξ ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ. Χζηυζμ, μζ αθάαεξ ζημοξ κημπαιζκενβζημφξ 

κεονχκεξ δεκ ελαθείθμοκ εκηεθχξ ηδκ αοημ-πμνήβδζδ μπζμφπςκ ζε μνζζιέκα πεζνάιαηα ηαζ 

οπάνπμοκ επίζδξ μζ έιιεζμζ ηαζ ακελάνηδημζιδπακζζιμί κημπαιίκδξ βζα ηδκ ελάνηδζδ απυ 

μπζμεζδή(Koob&Nestler, 1997). 

Σέθμξ, δ αμοπνεκμνθίκδ είκαζ έκα μπζμεζδέξ, έκα διζ-ζοκεεηζηυ πανάβςβμ ηδξ 

εειπαΐκδξ. Δίκαζ έκαξ ιζηηυξ αβςκζζηήξ-ακηαβςκζζηήξ ηςκ μπζμεζδχκ νοειζζηήξ ημο 

οπμδμπέα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ εεναπεία ηδξ ελάνηδζδξ απυ ηα μπζμεζδή ζε 

ορδθυηενεξ δυζεζξ, βζα ημκ έθεβπμ ημο ιέηνζμο μλέμξ πυκμο ζηα άημια ιε ιδ ακμπή ζηα 

μπζμεζδή ζε ιζηνυηενεξ δυζεζξ ηαζ εθέβπμοκ ημ ιέηνζμ πνυκζμ πυκμ ζε αηυιδ ιζηνυηενεξ 

δυζεζξ. Δίκαζ δζαεέζζιμ ζε ιζα πμζηζθία ζοκεέζεςκ υπςξ Subutex, Suboxone, Zubsolv, 

Temgesic, Buprenex, Norspan ηαζ Butrans (Rossi, 2013). 
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Ζ αμοπνεκμνθίκδ επίζδξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ εεναπεοηζηυ ιέζμ βζα αζεεκείξ ιε 

ελάνηδζδ απυ ηα μπζμεζδή (Lintzeris et al. 2002 ), αηυιδ ηαζ ακ δ δζηή ηδξ εοεφκδ βζα ηδκ 

ηαηάπνδζδ ηαηέπεζ δεζπυγμοζα εέζδυπςξ είκαζ πνυδδθμ απυ ηα εονήιαηα 

ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ αοημ-πμνήβδζδξ ηδξ ιε πεζναιαηυγςα (Winger & Woods, 2001). 

Οζ αηνζαείξ ιμνζαημί ιδπακζζιμί πμο δζέπμοκ ηζξ εεναπεοηζηέξ ηαζ επζδνάζεζξ ηδξ 

ακηαιμζαήξ απυ ηδ αμοπνεκμνθίκδ δεκ έπμοκ ζαθή υνζα, ακ ηαζ μζ ενεοκδηέξ εηηίιδζακ υηζ δ 

ακηίθδρδ ημο πυκμο ηαζ δ ακηαιμζαή απυ ηα απμηεθεζιάηα ηδξ ιε ηδ πνήζδ εηθεηηζηχκ 

αβςκζζηχκ ηαζ ακηαβςκζζηχκ.  

 

4.4. Φπρνδηεγεξηηθά: Κνθατλε, Ακθεηακίλεο 

 

Όπςξ ηαζ άθθεξ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ, ηα δζεβενηζηά αολάκμοκ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ 

κημπαιίκδξ ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο(Bardo, 1998). Έηζζ, δζεβενηζηά υπςξ δ 

ημηαΐκδ, μζ αιθεηαιίκεξ, δ ηαθεΐκδ ηαζ δ κζημηίκδ δζεβείνμοκ υθα ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ 

ημο εβηεθάθμο ιέζς εθαθνχξ δζαθμνεηζηχκ ιδπακζζιχκ ηαζ πνμηαθμφκ ηδκ αφλδζδ ηδξ 

κημπαιίκδξ ζε δζαθμνεηζηυ ααειυ ημ ηαεέκα. Δπζπθέμκ, δ μδυξ πμνήβδζδξ ηςκ δζεβενηζηχκ 

επδνεάγεζ επίζδξ ηζξ εεζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ δζεβενηζηχκ, επδνεάγμκηαξ ημ νοειυ ιε ημκ 

μπμίμ δ κημπαιίκδεπζδνά ζημκ εβηέθαθμ. ε βεκζηέξ βναιιέξ, δ εκδμθθέαζα πνήζδ αθθά ηαζ 

δζαπκεοιμκζηή πνήζδ (ηάπκζζια) είκαζ πζμ «εεζζηζηή» απυ ηδ νζκζηή ή ηδκ απυ ημο ζηυιαημξ 

πμνήβδζδ. 

 

 

Εικόνα 20 : Η χθμικι ζνωςθ τθσ αμφεταμίνθσ 

Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine
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Ζ ημηαΐκδ, υπςξ ηαζ άθθεξ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ, αολάκμοκ ηδ κημπαιίκδ ζημ ζφζηδια 

ακηαιμζαήξ. Οζ αθάαεξ πμο πνμηαθμφκηα ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ,μ θανιαημθμβζηυξ 

απμηθεζζιυξ ηδξ κημπαιίκδξ ιεζχκεζ ηζξ επζδνάζεζξ ηδξ ημηαΐκδξ ζηδκ ακηαιμζαή (Koob& 

Nestler, 1997). Έηζζ, μζ κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ έπεζ απμδεζπεεί 

υηζ είκαζ οπεφεοκμζ βζα ηα εκζζποηζηά απμηεθέζιαηα ηδξ ημηαΐκδξ. Αοηή δ αφλδζδ ηδξ 

κημπαιίκδξ ζηα ηέκηνα ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο είκαζ ελανηχιεκδ απυ ηδ δυζδ, ηαεχξ 

υζμ πενζζζυηενδ είκαζ δ ημηαΐκδ πμο θαιαάκεηαζ, ηυζμ ορδθυηενδ είκαζ δ ζοβηέκηνςζδ ηδξ 

κημπαιίκδξ ζε αοημφξ ημοξ ημιείξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, μζ εεζζιέκμζ πνήζηεξ ζηδκ ημηαΐκδ 

πενζβνάθμοκ ηδκ ειπεζνία ημοξ ιε ζοιπηχιαηα υπςξ δ πείκα ή δ αθθαβή ζηδ βεφζδ(Niesink, 

Jaspers, Kornet&vanRee, 1999). Οζ παναηδνήζεζξ αοηέξ απεζημκίγμοκ πεναζηένς, πχξ ηα 

κανηςηζηά ημκχκμοκ ηζξ δμιέξ ημο εβηεθάθμο πμο έπμοκ ελεθζπεεί βζα ηδκ πνμχεδζδ 

ζοιπενζθμνχκ πμο αμδεμφκ ζηδκ επζαίςζδ ημο είδμοξ (Littleet al. 1999). 

Οζ επζδνάζεζξ ηδξ ημηαΐκδξ ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ είκαζ ηυζμ ζζπονέξ πμο ιπμνεί 

κα οπενζζπφζμοκ έκακηζ ηςκ οπμθμίπςκ ηαζ βεκζηά εα ιπμνμφζε κα πεζ ηακείξ υηζ απμηεθμφκ 

εοπάνζζημοξ εκζζποηέξ ηδξ δζάεεζδξ. Έηζζ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ βζα πανάδεζβια ηα πνήιαηα, δ 

αζθάθεζα, αηυιδ ηαζ δ επζαίςζδ ιπμνεί κα βίκεζ θζβυηενμ ζδιακηζηή βζα ημ άημιμ απυ ηδκ 

απυηηδζδ ηαζ ηδ πνήζδ ημηαΐκδξ (Niesink, Jaspers, Kornet&vanRee, 1999) . Χξ εη ημφημο, δ 

ημηαΐκδ δζεβείνεζ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο πζμ απμηεθεζιαηζηά απυ υηζ μζ 

ζοιπενζθμνέξ πμο ελεθίζζεζ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ κα εκζζπφζεζ.Ζ ημηαΐκδ δνα βζα κα 

αολήζεζ ηα επίπεδα κημπαιίκδξ ιε ηδκ ακαζημθή ηδξ επακα-πνμζθήρεςξ ιμκμαιίκδξ 

(κημπαιίκδ,ζενμημκίκδ ηαζ κμνεπζκεθνίκδ) απυ ηδ ζοκαπηζηή ζπζζιή (Littleetal. 1999). 
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Εικόνα 21 : Ρφκμιςθ των οπιοειδϊν γονιδίων πεπτιδίου μετά από χρόνια ζκκεςθ ςτθν απόςυρςθ 
από τθν κατάχρθςθ ναρκωτικϊν. 

Πηγή : http://physrev.physiology.org/content/89/4/1379 

Δπζπθέμκ, υπςξ ηαζ δ ημηαΐκδ, έηζζ ηαζ μζ αιθεηαιίκεξ δζεβείνμοκ ημ ζφζηδια 

ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο απυ ηζξ αολακυιεκεξ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ κημπαιίκδξ. Οζ 

αιθεηαιίκεξ ιεζχκμοκ ηδκ επακαπνυζθδρδ ηδξ κημπαιίκδξ ηαζ αολάκμοκ άιεζα ηδκ 

κεονςκζηή απεθεοεένςζδ ηδξ  (Bardo, 1998). Πμθθά πεζνάιαηα έπμοκ δείλεζ ηδ ζδιαζία ηδξ 

κημπαιίκδξ ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ακηαιμζαήξ ηςκ αιθεηαιζκχκ ζημκ εβηέθαθμ. Γζα 

πανάδεζβια, μζ αβςκζζηέξ ηδξ κημπαιίκδξ (μοζίεξ πμο ιπμνεί κα οπμηαηαζηήζμοκ ηδ 

κημπαιίκδ δζα ζοκδέζεςξ ιε ημοξ ίδζμοξ οπμδμπείξ ηαζ κα πανάβμοκ ηα ακάθμβα 

απμηεθέζιαηα) ιεζχκμοκ ηδκ αοημ-πμνήβδζδ αιθεηαιζκχκζηα γχα (Lowinson, Ruiz, 

Millman&Langrod, 1997).   

 

http://physrev.physiology.org/content/89/4/1379
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Εικόνα 22 : Οι κφριοι ενεργοί μεταβολίτεσ τθσ αμφεταμίνθσ 

Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine 

 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, μ κημπαιζκενβζηυξ απμηθεζζιυξ ιεζχκεζ ηδκ αοημπμνήβδζδ 

ηδξ αιθεηαιίκδξ ζε ανμοναίμοξ ιε ηδκ πνμπμνήβδζδιίαξ δεζιεοηζηήξ αιθεηαιίκδξ, 

απμηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ κημπαιζκενβζηή δνάζδ ηδξ.Πανμιμίςξ, μζ αθάαεξ ηςκ 

κημπαιζκενβζηχκ κεονχκςκ ζημκ NAc μδήβδζακ ζε ιαηνμπνυκζεξ ιεζχζεζξ ηδξ αοημ-

πμνήβδζδξ ηςκ αιθεηαιζκχκ (Koob&Nestler 1997). Σα παναδείβιαηα αοηά ημκίγμοκ πςξ 

υζμ αολάκμοκ μζ μοζίεξ ηδκ κημπαιίκδηυζμ ηα επίπεδα ηδξημκχκμοκ ηδ δζάααζδ ηδξ 

ακηαιμζαήξ.Όηακ ηα επίπεδα κημπαιίκδξ ειπμδίγμκηαζ  πνμ ηδξ πμνήβδζδ ηδξμοζίαξ, ηυηε ηα 

γχα ιπμνμφκ κα ζηαιαηήζμοκ κα ηδ πνδζζιμπμζμφκ, δεδμιέκμο υηζ δεκ είκαζ πθέμκ 

«ακηαιμζαή». Αοηά ηα πεζνάιαηα δείπκμοκ επμιέκςξ υηζ δ «ακηαιμζαή» ηαζ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ 

μοζζχκ έπμοκ άιεζδ ζπέζδ ιε ημ ακ αολάκεηαζ δ κημπαιίκδ ή υπζ ζηδκ δζάααζδ ηδξ 

ακηαιμζαήξ. 

 

4.5. Φπρνδεισηηθά:Σξππηακίλε 

 

Ζ ηνοπηαιίκδ είκαζ ιία ιμκμαιίκδ αθηαθμεζδήξ πμο οπάνπεζ ζηα θοηά, ημοξ ιφηδηεξ 

ηαζ ηα γχα. Πενζέπεζ ιία ζκδυθδ, δδθαδή ιία δμιή δαηηοθίμο ηαζ είκαζ δμιζηά πανυιμζα ιε 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amphetamine
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ηδκ ηνοπημθάκδ, απυ ηδκ μπμίμ πνμένπεηαζ ηαζ ημ υκμιά ηδξ. Ζ ηνοπηαιίκδ ανίζηεηαζ ζε 

ίπκδ υζμκ αθμνά ηζξ πμζυηδηεξ ζημοξ εβηεθάθμοξ ηςκ εδθαζηζηχκ ηαζ πζζηεφεηαζ υηζ παίγεζ 

έκα ζδιακηζηυ νυθμ ςξ κεονμνοειζζηήξ ή κεονμδζααζααζηήξ (Jones, 1982). 

 

Ζ πδιζηή δμιή ηδξ ηνοπηαιίκδξ είκαζ δ ααζζηή βζα ιζα μιάδα εκχζεςκ πμο 

μκμιάγμκηαζ ζοθθμβζηά οπμηαηάζηαηα ηςκ ηνοπηαιζκχκ. Αοηή δ μιάδα πενζθαιαάκεζ 

πμθθέξ αζμθμβζηχξ δναζηζηέξ εκχζεζξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ κεονμδζααζααζηχκ ηαζ 

ηςκ ροπεδεθζηχκ θάνιαηςκ (Jiangetal. 2006). 

 

 

Εικόνα 23 : Χθμικι ζνωςθ τθσ τρυπταμίνθσ 

Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Tryptamine 

 

 

Εικόνα 24 : φνκεςθ τρυπταμίνθσ Abramovitch-Shapiro θ οποία είναι μία οργανικι αντίδραςθ για 
τθν ςφνκεςθ τθσ τρυπταμίνθσ. 

Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Tryptamine 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tryptamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Tryptamine
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4.6. Καηαζηαιηηθά: Βελδνδηαδεπίλεο, Βαξβηηνπξηθά 

 

Οζ αεκγμδζαγεπίκεξ ηαζ ηα ααναζημονζηά δζεβείνμοκ ηδκ ηζκδηζηή δναζηδνζυηδηα 

πςνίξ κα δζεβείνμοκ ημκ ηφηθμ ενβαζζχκ ηδξ κημπαιίκδξ ηαζ ιπμνμφκ κα αθθδθεπζδνμφκ ιε 

ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ζε ιία ζφκαρδ απαβςβχκ ζηδ ζφκδεζδ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ μδχκ.  

Οζ ιεηααμθέξ ζημGABAεπδνεάγμκηαζ ζδιακηζηά απυ ηα εκζζποηζηά ηαζ ιεεοζηζηά 

απμηεθέζιαηα ημο αθημυθ ηαζ ηςκ αεκγμδζαγεπίκςκ. Ζ πνυκζαξ δζαιυνθςζδ ημο GABA 

οπμδμπέα αεκγμδζαγεπίκδξ δζαδναιαηίγεζ ζδιακηζηυ νυθμ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ ζφζηδια 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δοζνφειζζδξ ηαζ ηδξ απμπήξ απυ ηδκ αθημυθδ.  

Σα ζοιπηχιαηα ζηένδζδξ πνμένπμκηαζ εκ ιένεζ απυ ηδ ιεζςιέκδ ακαζηαθηζηή 

θεζημονβία ηδξ GABAενβζηήξ ηαζ ηδκ αφλδζδ ηδξ βθμοηαιζκενβζηήξ δζεβενηζηήξ θεζημονβίαξ. 

Οζ GABA οπμδμπείξ παίγμοκ έκα νυθμ ζε αιθυηενεξ ακηαιμζαέξ ηαζ ζηδκ απυζονζδ ηςκ 

θαζκμιέκςκ απυ ημ αθημυθ ηαζ απυ ηα ηαηαζηαθηζηά – οπκςηζηά. Ακ ηαζ είκαζ θζβυηενμ 

ηαηακμδηυ, ηαGABA ζοιπθέβιαηα οπμδμπέςκ θαίκεηαζ κα παίγμοκ έκα νυθμ ζηδκ ακαζημθή 

ηςκ ηζκήηνςκ ηαζ ιεζχκμοκ ηδκ οπμηνμπή ημο δοκαιζημφ βζα ηδκ εκίζποζδ ηςκ κανηςηζηχκ.  

Σα ζημζπεία δείπκμοκ υηζ δ ιαηνμπνυκζα πνήζδ αθημυθ ηαζ δ ηαοηυπνμκδ ακαθήρδ 

ζε  ιυκζιδ αάζδ ηδξ μοζίαξ, επδνεάγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ GABAενβζηχκ πνμαμθχκ ηαζ 

νοειίγμοκ πνμξ ηα ηάης ηζξ εέζεζξ δέζιεοζδξ ηςκ αεκγμδζαγεπζκχκ, εκχ ζε πνμηθζκζηά 

ιμκηέθα μδδβμφκ ζημκ ηοηηανζηυ εάκαημ. Οζ αεκγμδζαγεπίκεξ έπμοκ μοζζαζηζηά 

ιεζμκεηηήιαηα ζηδκ εεναπεία ηδξ πνήζδξ ηαζ μζ δζαηαναπέξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ μοζίεξ 

πενζθαιαάκμοκ αθθδθεπζδνάζεζξ ιε ημ αθημυθ, θαζκυιεκα ακαπήδδζδξ, ηαεχξ ηαζ ημκ 

ηίκδοκμ ακηζηαηάζηαζδξ ηδξ ελάνηδζδξ απυ ημ αθημυθ ιε ημκ εεζζιυ απυ ημ αθημυθ ζηζξ 

αεκγμδζαγεπίκεξ.  
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Εικόνα 25 : Γεληθή δνκή ελφο βαξβηηνπξηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρήκαηνο αξίζκεζεο 

Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Barbiturate 

 

Ζ πμθοημλζημιακία ζηα  ελανηχιεκα άημια ζοπκά ακηζιεηςπίγεηαζ ιε αοημεεναπεία 

ιε αεκγμδζαγεπίκεξ. Οζ επζθεηηζημί πανάβμκηεξ ημοGABA ιε ημοξ κέμοξ ιδπακζζιμφξ 

δνάζδξ ημο, έπμοκ έκα πνμθίθ αβπμθοηζηυ,, ακηζζπαζιςδζηυ ηαζ δ ακαζημθή ηδξ ακηαιμζαήξ 

έπεζ δοκαηυηδηα κα ακηζιεηςπίζεζ ηδ πνήζδ μοζζχκ, ηδκ απυζονζδ ηαζ ηδκ εκίζποζδ ηδξ 

πνυθδρδξ ηςκ οπμηνμπχκ, ιε ιζηνυηενδ εοεφκδ απυ ηζξ αεκγμδζαγεπίκεξ (Malcolm, 2003). 

Βεκγμδζαγεπίκεξ, υπςξ δ δζαγεπάιδ (Valium) ηαζ δ ηθμκαγεπάιδ (Rivotril) 

απμηεθμφκ αβπμθοηζηά ηα μπμία ιπμνμφκ επίζδξ κα έπμοκ οπκςηζηή δνάζδ ηαζ κα 

πνμηαθέζμοκ αικδζία. Όπςξ ημ αθημυθ, ηα θάνιαηα αοηά αολάκμοκ ηδκ 

απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ ζοκαπηζηήξ ιεηάδμζδξ ημο GABA κεονμδζααζααζηή δνχκηαξ επί 

ηςκ οπμδμπέςκ ημο. Έκαξ οπμδμπέαξ GABA είκαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα έκα ιαηνμιμνζαηυ 

ζφιπθμημ πμο, εηηυξ απυ ημ υηζ πενζέπεζ εέζεζξ βζα ηδ δέζιεοζδ ημο GABA, πενζέπεζ επίζδξ 

ηαζ εέζεζξ βζα ηδ δέζιεοζδ ηαζ άθθςκ ιυνζςκ υπςξ μζ αεκγμδζαγεπίκεξ, πμο δζαιμνθχκμοκ 

ηδκ δναζηζηυηδηα ημο GABA. 

Όηακ μζ αεκγμδζαγεπίκεξ δεζιεφμκηαζ ζε ιία ζοβηεηνζιέκδ εέζδ επί εκυξ οπμδμπέα 

GABA, δεκ ημκ δζεβείνμοκ άιεζα. Ζ ακάιζλδ αεκγμδζαγεπίκδξ ιε ημ αθημυθ ελαημθμοεεί κα 

είκαζ πμθφ επζηίκδοκδ, ςζηυζμ, επεζδή ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηά βζα ηα ημοξ δζαφθμοξ CI 

ιπμνεί κα είκαζ αενμζζηζηή. Γκςνίγμοιε υηζ μζ αεκγμδζαγεπίκεξ ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barbiturate
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επίζδξ ελάνηδζδ, αηυιδ ηαζ ζε  εεναπεοηζηέξ δυζεζξ, αηυιδ ηαζ ζε ιζα ζφκημιδ πμνεία ηδξ 

εεναπείαξ
2
.  

 

 

 

Εικόνα 26 : Βαρβιτουρικό οξφ, θ βαςικι δομι όλων των βαρβιτουρικϊν 

Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Barbiturate 

 

 

Απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ηα ααναζημονζηά είκαζ ηαηαζηαθηζηά ημο ηεκηνζημφ κεονζημφ 

ζοζηήιαημξ, έηζζ χζηε κα πνμηαθμφκ παθάνςζδ ηαζ οπκδθία ζημοξ ακενχπμοξ πμο ηα 

πνδζζιμπμζμφκ. Σα ααναζημονζηά ιενζηέξ θμνέξ μκμιάγμκηαζ downers ή ηυηηζκα. Αηυιδ, ηα 

ααναζημονζηά ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ κυιζια βζα ηδκ ακαημφθζζδ ημο άβπμοξ ή ηδξ 

έκηαζδξ, ςξ ακηζζπαζιςδζηά ή ςξ ηαηαπνατκηζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ πνζκ απυ ημ 

πεζνμονβείμ ηαζ ζηδ εεναπεία ηδξ ατπκίαξ. Μπμνμφκ κα θαιαάκμκηαζ απυ ημ ζηυια, ή κα 

θδθεμφκ ςξ έκα πνςηηζηυ οπυεεημ. Σα ααναζημονζηά είκαζ δζαεέζζια ιέζς ιίαξ ζαηνζηήξ 

ζοκηαβήξ, ηαεχξ ηάεε πνήζδ πένακ ηδξ δυζδξ πμο έπεζ ζοκηαβμβναθδεεί, εεςνείηαζ 

ηαηάπνδζδ. Ζ δυζδ ελανηάηαζ απυ ημκ εζδζηυ ηφπμ ημο ααναζημονζημφ (Dependency).Σα 

ααναζημονζηά είκαζ ζδζαίηενα εεζζηζηά, αθθά αοηυ δε ζδιαίκεζ υηζ μ ηαεέκαξ πμο ηα παίνκεζ 

εείγεηαζ.  

 

                                                           
2
http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_benzodiazepines.html (πρόςβαςη 

25-12-14). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Barbiturate
http://thebrain.mcgill.ca/flash/i/i_03/i_03_m/i_03_m_par/i_03_m_par_benzodiazepines.html
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4.7. Δηζπλεφκελεο νπζίεο: Αεξνδφι, Κφιιεο, Γηαιχηεο ρξσκάησλ, Βελδίλε 

  

 Σα εζζπκευιεκα είκαζ ιζα ηαηδβμνία πδιζηχκ μοζζχκ πμο έπμοκ πμθθμφξ πνήζζιμοξ 

ζημπμφξ ζε ζπίηζα, αθθά πμηέ δεκ εα πνέπεζ κα εζζέθεμοκ ζημ ζχια. Παν’ υθα αοηά είκαζ 

ελαζνεηζηά πζεακυ κα πνμπςνήζεζ ηάπμζμξ ζε ηαηάπνδζδ ιε ηδκ εζζπκμή ημοξ. Μπμνμφκ κα 

ρεηάγμκηαζ απεοεείαξ ζηδ ιφηδ ή ημ ζηυια ή κα εζζπκέμκηαζ απυ έκα ιπαθυκζ. Σα 

εζζπκευιεκα εα εζζέθεμοκ έηζζ ζηδκ ηοηθμθμνία ημο αίιαημξ απεοεείαξ ιέζς ηςκ 

πκεοιυκςκ ηαζ βνήβμνα ηαλζδεφμοκ πνμξ ημκ εβηέθαθμ. Οζ πνήζηεξ αζχκμοκ άιεζα ηάηζ ζακ 

πμκμηέθαθμ ή ιίαορδθή έκηαζδ ζημ ηεθάθζ. 

Δίκαζ θακενυ, υηζ πμθθά εζζπκευιεκα ανίζημκηαζ ζοκήεςξ ζημ ζπίηζ. Μπμνμφκ κα 

ηαλζκμιδεμφκ ζε ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ: ημοξ πηδηζημφξ δζαθφηεξ, ηα αενμθφιαηα, ηα αένζα, 

ηαζ ηα κζηνχδδ άθαηα.  Δζδζηυηενα, μζ πηδηζημί δζαθφηεξ είκαζ ηα  δζαθοηζηά πνςιάηςκ ηαζ 

ιεηαημιίζεςκ, ηα ζηεβκά οβνά ηαεανζζιμφ, απμθίπακζδξ, δ αεκγίκδ, μζ ηυθθεξ, ηα 

δζμνεςηζηά οβνά. Σα αενμθφιαηα είκαζ αενμθοιάηα ιε πνμςεδηζηά αένζα ηαζ δζαθφηεξ, 

ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ πνςιάηςκ ρεηαζιμφ, ηα απμζιδηζηά ηαζ ηα ζπνέζ βζα ηα ιαθθζά. 

Σα αένζα είκαζ μζηζαηά αένζα ηαζ ζαηνζηά ακαζζεδηζηά, υπςξ μ αζεέναξ, ημ πθςνμθυνιζμ, ημ 

αθμεακίμ, ημ οπμλείδζμ ημο αγχημο. Σέθμξ, ηα κζηνζηά άθαηα είκαζ δ ημ άιοθμ ηαζ ημ 

αμοηφθζμ, κζηνχδδ πμο ιπμνεί κα ανεεμφκ αηυιδ ηαζ ζε μνζζιέκα ανςιαηζηά ζπνέζ. 

 

Εικόνα 27 : Νευρϊνεσ που επθρεάηονται από τθ χριςθ ειςπνεόμενων 

Πηγή : NIDA 2007 

http://www.prolipsis.gr/index.php?id=29,142,0,0,1,0
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Ζ ηαηάπνδζδ εκυξ εζζπκευιεκμο ιπμνεί κα αθάρεζ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο πμο 

ειπθέημκηαζ ζηζξ βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ ηαζ κα πνμηαθέζεζ ζοιπηχιαηα πμο ηοιαίκμκηαζ 

απυ ήπζα ακεπάνηεζα ιέπνζ ηαζ άκμζα. Αηυιδ, δ ηαημπμίδζδ ημο μνβακζζιμφ απυ ηα 

εζζπκευιεκα ιπμνεί επίζδξ κα αθάρεζ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο πμο είκαζ οπεφεοκεξ βζα ηδκ 

ηίκδζδ ηαζ ηδκ υναζδ. Μζα ιυκζιδ απχθεζα αημήξ ηαζ ιδ ακαζηνέρζιδ αθάαδ ζηα κεφνα ζε 

υθμ ημ ζχια ιπμνεί κα πνμηφρεζ απυ ηδ πνήζδ εζζπκευιεκςκ μοζζχκ. Σα εζζπκευιεκα 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ δπαηίηζδα, δπαηζηή ακεπάνηεζα, ηαζ ιοσηή αδοκαιία. Μπμνμφκ 

επίζδξ κα πανειααίκμοκ ζηδκ παναβςβή ηςκ ενοενχκ ηοηηάνςκ ημο αίιαημξ, δ μπμία 

ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα ηαηάζηαζδ απεζθδηζηή βζα ηδ γςή πμο είκαζ βκςζηή ςξ ακαζιία.  

Δπζπθέμκ, ιζα ηαηάζηαζδ πμο μκμιάγεηαζ «αζθκίδζμξ εάκαημξ» ιπμνεί κα ζοιαεί 

υηακ εζζπκέεηαζ έκα απυ ηα παναπάκς, ηαεχξ μζ ακαεοιζάζεζξ ακηζηαεζζημφκ ημ μλοβυκμ 

ζημοξ πκεφιμκεξ ηαζ ημκ εβηέθαθμ ηαζ πνμηαθέζμοκ αζθολία. Σέθμξ, ηα εζζπκευιεκα ιπμνεί 

κα πανειααίκμοκ ζημκ ηανδζαηυ νοειυ ηαζ κα μδδβήζμοκ ζε ηανδζαηή πνμζαμθή, αοηυ 

ιπμνεί υιςξ κα ζοιαεί απυ επακαθαιαακυιεκδ εζζπκευιεκδ πνήζδ. 

Οζ επζζηήιμκεξ δζενεοκμφκ ημκ αηνζαή ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ μζ εζζπκευιεκεξ 

μοζίεξιπμνμφκ κα ζηαιαηήζμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηςκ κεονχκςκ. Ονζζιέκα εζζπκευιεκα 

αθάπημοκ επίζδξ ηδ δμιή ημο εβηεθάθμο, ζδζαίηενα ηδ ιοεθίκδ, δ μπμία ηαθφπηεζ ημοξ 

κεονάλμκεξ. Δπεζδή δ ιοεθίκδ αμδεά ηα ιδκφιαηα πμο ηαλζδεφμοκ ιέζς ηςκ κεονχκςκ, δ 

γδιία αοηή ιπμνεί κα είκαζ πμθφ ζμαανή. Σα ηιήιαηα ημο εβηεθάθμο πμο επδνεάγμκηαζ 

πενζζζυηενμ απυ ηζξ εζζπκευιεκεξ μοζίεξ είκαζ μ εβηεθαθζηυξ θθμζυξ, δ πανεβηεθαθίδα, μ 

ζππυηαιπμξ ηαζ ημ εβηεθαθζηυ ζηέθεπμξ. Λυβς ηςκ γδιζχκ ζηδκ πανεβηεθαθίδα, μζ ζμαανμί 

πνήζηεξ εζζπκευιεκςκ πανμοζζάγμοκ ζοπκά ζδιάδζα ιεζςιέκμο ζοκημκζζιμφ ή ηζκμφκηαζ 

ανβά ηαζ αδέλζα. 

Ο ιεηςπζαίμξ θθμζυξ ημο εβηεθάθμο, είκαζ ζδιακηζηυξ βζα ηδκ επίθοζδ πνμαθδιάηςκ 

ηαζ μ ζππυηαιπμξ, έκα ηιήια ημο εβηεθάθμο πμο ειπθέηεηαζ ζηδ ικήιδ, επδνεάγεηαζ επίζδξ 

απυ ηδκηαηάπνδζδ ιέζς ηδξ εζζπκμήξ. Οζ ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ ηα εζζπκευιεκα ζηενμφκ 

ημμλοβυκμαπυ ημκ εβηέθαθμ. Αοηυ πνμηαθεί ημ εάκαημ ηςκ κεονζηχκ ηοηηάνςκ ηαζ ιία 

ιείςζδ ζηδκ δναζηδνζυηδηα ημοξ. Έηζζ, ιέζα ζε δεοηενυθεπηα απυ ηδκ εζζπκμή, μζ ειπεζνίεξ 

ηςκ πνδζηχκ οπυ ηδκ επήνεζα ιαγί ιε άθθα απμηεθέζιαηα είκαζ πανυιμζα ιε εηείκα πμο 

πανάβμκηαζ απυ ημ αθημυθ. Σμ αθημυθ ιπμνεί κα πενζθαιαάκεζ πνμαθήιαηα ζηδκ μιζθία, 
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ηδκ αδοκαιία ζοκημκζζιμφ ηςκ ηζκήζεςκ, γάθδ, ζφβποζδ ηαζ παναθήνδια. Ζ καοηία ηαζ μ 

ειεηυξ είκαζ άθθεξ ζοπκέξ ακεπζεφιδηεξ εκένβεζεξ. Δπζπθέμκ, μζ πνήζηεξ ιπμνμφκ κα 

αζχζμοκ γαθάδα, παναζζεήζεζξ ηαζ ρεοδαζζεήζεζξ.Ζ ηαηακαβηαζηζηή πνήζδ ηαζ έκα 

ζφκδνμιμ ήπζαξ απυζονζδξ, ιπμνεί κα ζοιαεί ιε ιαηνμπνυκζα εζζπκευιεκδ ηαηάπνδζδ. 

Μεηά ηδκ αανζά πνήζδ εζζπκευιεκςκ μοζζχκ, μζ πνήζηεξ ιπμνεί κα αζζεακεμφκ οπκδθία βζα 

ανηεηέξ χνεξ ηαζ κα αζχζμοκ έκα παναηεηαιέκμ πμκμηέθαθμ. Δπεζδή δ ιέεδ δζανηεί ιυκμ 

ιενζηά θεπηά, μζ πνήζηεξ ακαγδημφκ ζοπκά κα παναηείκμοκ ημ ζοκαίζεδια αοηυζοκεπίγμκηαξ 

κα εζζπκέμοκ επακεζθδιιέκα ηαηά ηδ δζάνηεζα ανηεηχκ ςνχκ. Με ημκ ηνυπμ αοηυκ, 

ιπμνμφκ κα οπμζημφκ απχθεζα ηδξ ζοκείδδζδξ, αηυια ηαζ εάκαημ. Ζ ζηέρδ, δ ικήιδ, ηαζ δ 

ζηακυηδηα ηδξ ιάεδζδξ, επδνεάγμκηαζ ανκδηζηά. Πμθθέξ εζζπκευιεκεξ μοζίεξ εκενβμπμζμφκ 

ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο ηαζ δζεβείνμοκ ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ κημπαιίκδξ. 

Αοηυ πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ οπεφεοκμ βζα ηα εοπάνζζηα ζοκαζζεδιάηα πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

εζζπκευιεκδ πνήζδ.Οζ άκενςπμζ πμο πνδζζιμπμζμφκ εζζπκευιεκα βζα ιεβάθμ πνμκζηυ 

δζάζηδια αζζεάκμκηαζ έκημκα ηδκ ακάβηδ κα ζοκεπίζμοκ κα ηα πνδζζιμπμζμφκ. Οζ 

επζπηχζεζξ ηδξ ιαηνμπνυκζαξ ηαηάπνδζδξ πενζθαιαάκμοκ απχθεζα αάνμοξ, ιοσηή αδοκαιία, 

απμπνμζακαημθζζιυ, παναιέθδζδ, έθθεζρδ ζοκημκζζιμφ, εοενεεζζηυηδηα, αθθά ηαζ  

ηαηάεθζρδ (NIDA, 2007). 

 

4.8. Φαηλθπθιηδίλε 

 

Ζ θαζκηοηθζδίκδ (PCP), άνπζζε κα ακαδφεηαζ ςξ ροπαβςβζηυ κανηςηζηυ ζηζξ ιεβάθεξ 

πυθεζξ ηςκ ΖΠΑ ημ 1967. Πμθφ ζφκημια, ημ 1978, δ PCP ακαδείπηδηε ςξ ημ κμφιενμ έκα 

πνυαθδια ηςκ κανηςηζηχκ ηδξ πχναξ. Ακ ηαζ ροπαβςβζηή πνήζδ ημο θανιάημο ήηακ πάκηα 

ζπεηζηά παιδθή άνπζζε κα ιεζχκεηαζ ζδιακηζηά ηαηά ηδ δεηαεηία ημο 1980. φιθςκα ιε 

ένεοκεξ, έκαξ ζδιακηζηυ ανζειυξ ιαεδηχκ πμο δμηίιαζε κα ηάκεζ πνήζδ PCP ημοθάπζζημκ 

ιία θμνά ζδιείςζε ζδιακηζηή πηχζδ απυ 13% πμο ήηακ 1979 ζε θζβυηενμ απυ 3% ημ 1990. 

(Inciardi, 1992).  Ζ PCP ανίζηεηαζ είηε ζε ζηυκδείηε ζε οβνή ιμνθή (ιε αάζδ ηδκ PCP πμο 

δζαθφεηαζ πζμ ζοπκά ζε αζεένα), αθθά ζοκήεςξ θαιαάκεηαζ απυ ημ ζηυια.ε ηακμκζηή 

ηαηάζηαζδ, δ PCP παίνκεζ βεκζηά ηδ ιμνθή ιίαξ θεοηήξ, ηνοζηαθθζηήξ ζηυκδξ πμο 

δζαθφεηαζ βνήβμνα ζημ κενυ ηαζ ηδκ αθημυθδ. Δίκαζ εφημθδ ζηδκ ηαηαζηεοή. Πανάβεηαζ ζε 

ενβαζηήνζα ηαζ πςθείηαζ επίζδξ ζε δζζηία ηαζ ηάρμοθεξ ζε δζάθμνα πνχιαηα. Μζα ηοπζηή 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

73 
 

δυζδ πμο πςθείηαζ αηυιδ ηαζ ζημ δνυιμ πενζέπεζ πενίπμο 10 mg ηδξ PCP ηαζ ημζηίγεζ 

πενίπμο $10 ζηζξ ΖΠΑ. Δπεζδή δ PCP είκαζ ηυζμ θεδκή ηαζ ηυζμ εφημθδ κα ηαηαζηεοαζηεί, 

ζοπκά πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα δζαηυρμοκ μζ πνήζηεξ απυ άθθα ροπμηνυπα θάνιαηα, υπςξ ημ 

LSD, ηδκ ηάκκααδ ηαζ ηδκ ημηαΐκδ, ή βζα κα εκζζπφζμοκ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ. Ζ PCP 

ιπμνεί κα θαιαάκεηαζ απυ ημ ζηυια ζε ιμνθή ζηυκδξ, δζζηίμο, ηάρμοθαξ, ή ζε οβνή ιμνθή. 

Μπμνεί επίζδξ κα εζζπκέεηαζ, κα ηαπκζζηεί, ή κα πμνδβδεεί ιε έκεζδ (ζοκήεςξ εκδμθθεαίςξ, 

αθθά ιενζηέξ θμνέξ εκδμιοσηά). Ζ PCP ζοπκά πςθείηαζ ηαζ ςξ ιεζηαθίκδ
3
. 

Ζ θαζκηοηθζδίκδ είκαζ έκαξ ακηαβςκζζηήξ ηςκ οπμδμπέςκ ημο N-ιέεοθμ-D-

αζπαναβζκζηυ μλέςξ (NMDA) πμο πνδζζιμπμζεί ημ βθμοηαιζηυ. Δίκαζ έκα ροπςζεμιζιδηζηυ 

θάνιαημ πμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ ημκ άκενςπμ θυβς ηδξ ακηαιμζαήξ ηαζ ηςκ 

παναζζεδζζμβυκςκ ζδζυηδηςκ ημο (Crider, 1986). Σα ηνςηηζηά θαίκεηαζ κα είκαζ θζβυηενμ 

εοαίζεδηα ζηζξ εκζζποηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ PCP ζε ζπέζδ ιε ημκ άκενςπμ πμο ηάκεζ 

ηαηάπνδζδ ηςκ μοζζχκ αοηχκ, υπςξ θαίκεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ ηα ηνςηηζηά δεκ αοημ-

πμνδβμφκηδκ PCP ιε ημοξ ίδζμοξ ζοκηεθεζηέξ υπςξ αοημ-πμνδβμφκ ηα μπζμφπα ή άθθεξ 

ροπμδζεβενηζηέξμοζίεξ (Collinsetal. 1984). Έηζζ, απμθεφβμοκ έκα πενζαάθθμκ πμο ζοκδέεηαζ 

ιε ηζξ επζπηχζεζξ ηδξ PCP (Kitaichietal.1999) ηαζ ζοπκά πνεζάγμκηαζ εκέζεζξ «εηηίκδζδξ» 

PCP βζα ηδκ έκανλδ ηδξ αοημ-πμνήβδζδξ(Nodaetal 1998).  

Σα απμηεθέζιαηα ακηαιμζαήξ ηδξPCP ιπμνεί επίζδξ κα εηηζιδεμφκ ζηα ηνςηηζηά ιε 

ηδ πνήζδ ηδξ εκδμηνακζαηήξ αοημ-δζέβενζδξ (ICSS). Οζ ζοζηδιαηζηέξ ή εκδμεβηεθαθζηέξ 

εκέζεζξ ηδξ μοζίαξ απεοεείαξ ζημκ επζηθζκή πονήκα (Carlezon&Wise, 1996) έπεζ απμδεζπεεί 

υηζ είηε ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημ υνζμ βζα ηδ δζέβενζδ ηδξ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο 

(Kornetskyetal, 1979) είηε κα αολήζεζ ημ νοειυ ιε ημκ μπμίμ ηα ηνςηηζηά εα ημκ πζέζμοκ ιε 

ζηαεενέξ πανάιεηνμοξ δζέβενζδξ (Schaefer& Michael, 1990). Μεθέηεξ πμο δζενεοκμφκ ημοξ 

κεονμαζμθμβζημφξ ιδπακζζιμφξ βζα ηδ δζαηήνδζδ ηδξ ακηαιμζαήξ δζεοημθφκμκηαξ ηδκ 

επίδναζδ ηδξ PCP ζηδ θεζημονβία ημο εβηεθάθμο ηδξ ακηαιμζαήξ ακέθενμοκ υηζ ηυζμ δ 

δνάζδ ημο θανιάημο ςξ ακαζημθέα επακαπνυζθδρδξ κημπαιίκδξ, υζμ ηαζ ςξ ακηαβςκζζηήξ 

ημο οπμδμπέα NMDA (Kuharetal 1990), είκαζ ημ ηαεέκα επανηέξ βζα ηδ δζαιεζμθάαδζδ ηδξ 

ακηαιμζαήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηα απμηεθέζιαηα ζημκ επζηθζκή πονήκα (Carlezon&Wise, 

1996). 

 

                                                           
3
http://www.cqld.ca/livre/en/en/19-PCP.htm (πρόςβαςη 2-1-15). 

http://www.cqld.ca/livre/en/en/19-PCP.htm
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Εικόνα 28 : Χθμικι ζνωςθ τθσ Φαινκυκλιδίνθσ 

Πηγή : http://simple.wikipedia.org/wiki/Phencyclidine 

 

Οζ αζεεκείξ ιε ζπζγμθνέκεζα ειθακίγμοκ εθθείρεζξ ζηδκ ακάπηολδ ηζκήηνςκ ηαζ αοηυ 

είκαζ ηάηζ πμο ημοξ επδνεάγεζ έκημκα, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ ιζα αθάαδ ζημ ζφζηδια 

ακηαιμζαήξ. Ζ ροπςζεμιζιδηζηή δνάζδ ηδξ θαζκηοηθζδίκδξ (PCP), πνμηαθεί ζπζγμθνέκεζα 

υπςξ ηαζ ανκδηζηά ζοιπηχιαηα, βζα πανάδεζβια ιεζςιέκα ηίκδηνα, αιαθφ ζοκαίζεδια  ηαζ 

ημζκςκζηή απυζονζδ ηυζμ ζημκ άκενςπμ υζμ ηαζ ζηα γχα. Πνμδβμφιεκεξ ιεθέηεξ έπμοκ 

δείλεζ υηζ μζ κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ ζηδκ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή δζαδναιαηίγμοκ 

ηεκηνζηυ νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ακηαιμζαήξ πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ιάεδζδ ηαζ ηίκδηνα.  

Χζηυζμ, ημ πχξ δ PCP επδνεάγεζ ηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ VTA κεονχκςκ ηαηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ ακηαιμζαήξ ηαζ ιε ηδκ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ ζε ιδ ακαζζεδημπμζδιέκα 

γχα παναιέκεζ αζαθήξ. Ζ πνυζθαηδ ιεθέηδ ηςκ Katayama, Okamoto, Suzuki, Hoshino & 

Jodo (2013) ηαηαβνάθεζ ηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ VTA κεονχκςκζημοξ εθεφεενα ηζκμφιεκμοξ 

ανμοναίμοξ πνζκ ηαζ ιεηά απυ ηδ ζοζηδιαηζηή πμνήβδζδ ηδξ PCP, ηαεχξ ηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ημζκςκζηήξ αθθδθεπίδναζδξ ιε έκακ άβκςζημ ζφκηνμθμ.  

 

http://simple.wikipedia.org/wiki/Phencyclidine
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Εικόνα 29 : Μετατροπι τθσ PCP ςε PC και πιπεριδίνθ από τθ κερμότθτα. 

Πηγή : http://en.wikipedia.org/wiki/Phencyclidine 

 

ηδκ ιεθέηδημοξ, πανμοζζάγμκηαζ δομ δζαθμνεηζημί ήπμζ δζαδμπζηά, έκαξ απυ ημοξ 

μπμίμοξ ζοκμδεφεηαζ ιε ηδκ δθεηηνζηή δζέβενζδ ηδξ έζς δέζιδξ ημο πνμζεεβηεθάθμο ςξ ιδ 

νοειζζιέκμ ενεείζια. Μεηά ημκ εκημπζζιυ ηςκ ζδζμηήηςκ ηδξ απυηνζζδξ ηαηαβνάθμκηαζ  μζ 

κεονχκεξ ηαζ δ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ, υπμο ηα γχα έθααακ ιζα εκδμπενζημκασηή έκεζδ 

ιε PCP. Ζ ιεθέηδ έδεζλε υηζ μζ πενζζζυηενμζ VTA κεονχκεξ απμηνίκμκηαζ ζηδκ ακηαιμζαή 

ηαζ ζπεηίγμκηαζ ιε ηα ενεείζιαηα πμο εκενβμπμζμφκηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ημζκςκζηήξ 

αθθδθεπίδναζδξ. Μία ηέημζα εκενβμπμίδζδ ηςκ κεονχκςκ ήηακ ζδιακηζηυ κα ηαηαζηέθθεηαζ 

ιε ηδ ζοζηδιζηή πμνήβδζδ ηδξ PCP, έηζζ, δ PCP ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδκ εηηυλεοζδ ηδξ 

δναζηζηυηδηαξηςκVTA κεονχκςκ πμο ειπθέημκηαζ ζηα ηίκδηνα, ηδ ιάεδζδ ηαζ ηδκ 

ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ. Ζ δζάζπαζδ ηδξ απυηνζζδξ ηςκ VTA κεονχκςκ βζα ηδκ 

επζανάαεοζδ ζηα ενεείζιαηα ηαζ ηδκ ημζκςκζηή αθθδθεπίδναζδ ιπμνεί κα ειπθέηεηαζ ζηζξ 

αθάαεξ απυ ηδκPCP πμο έπεζ πανυιμζαζοιπηχιαηα ιε ηα ανκδηζηά ζοιπηχιαηα ηδξ 

ζπζγμθνέκεζαξ. 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Phencyclidine
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4.9. Νηθνηίλε 

 

Ζ ηαηάπνδζδ ηαπκμφ είκαζ δ ηφνζα αζηία κμζδνυηδηαξ ηαζ εκδζζιυηδηαξ 

παβημζιίςξ. φιθςκα ιε ημκ Παβηυζιζμ Ονβακζζιυ Τβείαξ, πενζζζυηενα απυ πέκηε 

εηαημιιφνζα άκενςπμζ πεεαίκμοκ ηάεε πνυκμ απυ ηζξ ζοκέπεζεξ ημο ηαπκίζιαημξ. Ζ 

ακίπκεοζδ ηςκ κεονμαζμθμβζηχκ ιδπακζζιχκ αοηήξ ηδξ δζαηαναπήξ έπεζ ζδιεζχζεζ 

πνυζθαηα ζδιακηζηή πνυμδμ ιε ηδ πνήζδ ηςκ βεκεηζηά ηνμπμπμζδιέκςκ πμκηζηχκ, αθθά 

ελαημθμοεμφκ κα ιδκ έπμοκ θεπημιενχξ απμζαθδκζζηεί. Ζ φπανλδ κέςκ θανιάηςκ βζα ημ 

ζπεδζαζιυ ηδξ δζαημπήξ ημο ηαπκίζιαημξ πνεζάγεηαζ κα βίκεζ πνμηεναζυηδηα ζηδκ 

θανιαημθμβζηή ένεοκα. Ζ κζημηίκδ, ηονίςξ, ακ ηαζ δεκ είκαζ δ ιμκαδζηή, απμηεθεί ημ 

εεζζηζηυ ζοζηαηζηυ ημο ηαπκμφ ηαζ αζηεί ηδκ δνάζδ ηδξ ζημοξ κζημηζκζημφξ οπμδμπείξ ηδξ 

αηεηοθμπμθίκδξ (nAChRs). Οζ κζημηζκζημί οπμδμπείξ ηδξ αηεηοθμπμθίκδξ είκαζ ιζα 

εηενμβεκήξ πεκηαιενήξ μζημβέκεζα, ιε ηακάθζα ζυκηςκ nAChRs, ηαζ ανίζηεηαζ ζημκ 

ιεζμιεηαζπιζαηυ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ηαζ δζαιεζμθααμφκ ζηδκ επαβυιεκδ απυ ηδ κζημηίκδ 

απεθεοεένςζδ κημπαιίκδξ ζημκ επζηθζκή πονήκα, απυ ημκ ιέζμ εβηέθαθμ ζημοξ 

κημπαιζκενβζημφξ (DAergic) κεονχκεξ πμο ανίζημκηαζ ζηδκ ημζθζαηή ηαθοπηήνζα πενζμπή. 

Μεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ nAChRs πμο εηθνάγμκηαζ ζε αοηή ηδκ πενζμπή  πενζέπμοκ nAChRs 

(b2 * -nAChRs) μζ μπμίμζ έπμοκ δεζπεεί υηζ δζαδναιαηίγμοκ ηνίζζιμ νυθμ ζηδ εεηζηέξ 

ζδζυηδηεξ επζανάαεοζδξ ηδξ κζημηίκδξ (Tolu etal. 2012). 

 

Δηθφλα 30 : Ζ δξάζε ηεο ληθνηίλεο 

Πδβή : http://www.zinoproject.com/blog1/index.php/blog23/ 

 

http://www.zinoproject.com/blog1/index.php/blog23/


ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

77 
 

Χξ εη ημφημο δ κζημηίκδ είκαζ δ ηφνζα ροπμηνυπμξ μοζία πμο ανέεδηε ζημκ ηαπκυ 

ηαζ θαίκεηαζ κα είκαζ οπεφεοκδ βζα ηζξ ζοιπενζθμνζηέξ ηαζ κεονμαζμθμβζηέξ επζπηχζεζξ, μζ 

μπμίεξ ιπμνμφκ κα μδδβήζμοκ ζε εεζζιυ. Ζ κζημηίκδ επζδνά ζημκ εβηέθαθμ δνχκηαξ ζε έκα 

ζοβηεηνζιέκμ ηφπμ  οπμδμπέα ημο κεονμδζααζααζηή αηεηοθμπμθίκδ, πμο είκαζ βκςζηυξ ςξ  

κζημηζκζηυξ οπμδμπέαξ. Οζ οπμδμπείξ πμο ανίζημκηαζ ζηα ηοηηανζηά ζχιαηα ηδξ κημπαιίκδξ 

ηαζ ηςκ κεονχκςκ εκηυξ ημο VTA, υπςξ ηαζ δ εκενβμπμίδζδ αοηχκ ηςκ οπμδμπέςκ αολάκεζ 

ηδ δναζηζηυηδηα αοηχκ ηςκ κεονχκςκ κημπαιίκδξ, πμο μδδβεί ζε ιζα αφλδζδ ζηδκ 

απεθεοεένςζδ κημπαιίκδξ ζημκ NAc, ηαζ πονμδμηεί ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ. Οζ κζημηζκζημί 

οπμδμπείξ ανίζημκηαζ ζε άθθεξ εζζυδμοξ κεονμδζααζααζηχκ ζημ VTA ηαζ αολάκμοκ 

πεναζηένς ηδκ απεθεοεένςζδ ηδξ κημπαιίκδξ ιε απμιάηνοκζδ ηδξ ακαζηαθηζηήξ επζννμήξ 

πμο αοηέξ μζ άθθεξ είζμδμζ κεονμδζααζααζηχκ αζημφκ πάκς ημοξ κημπαιζκενβζημφξ 

κεονχκεξ. Ο νυθμξ ημο ιεζμιεηαζπιζαημφ κημπαιζκενβζημφ ζοζηήιαημξ ζημ ηφηθςια 

ακηαιμζαήξ ηδξ κζημηίκδξ ηαηαδεζηκφεηαζ ζαθχξ ζηα γχα, επεζδή ηυζμ δ δζαπείνζζδ 

ακαζημθήξ ηδξ κημπαιίκδξ υζμ ηαζ δ ηαηαζηνμθή ηςκ ιεζμιεηαζπιζαηχκ κημπαιζκενβζηχκ 

μδχκ ιε ζοβηεηνζιέκεξ κεονμημλίκεξ ελαζεεκμφκ ηδκ  δνάζδ ηδξ κζημηίκδξ (Tomkins & 

Sellers, 2001). Οιμίςξ, δ ένεοκα ζημκ άκενςπμ οπμδεζηκφεζ ημκ νυθμ πμο επζηεθμφκ μζ 

κημπαιζκενβζηέξ δζενβαζίεξ ζηδ ιείςζδ ηςκ εκζζποηζηχκ απμηεθεζιάηςκ ηδξ κζημηίκδξ. ε 

πενζμνζζιέκμ ανζειυ ιεθεηχκ πμο δζελήπεδζακ ιέπνζ ζήιενα, δ πμνήβδζδ ηςκ ακαζημθέςκ 

ηδξ κημπαιίκδξ έπεζ  ανεεεί κα ιεηααάθθεζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ηαπκζζηή. Χζηυζμ, ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ ακενχπςκ, μ απμηθεζζιυξ ηδξ κημπαιίκδξ μδδβεί ζε ακηζζηαειζζηζηή 

αφλδζδ, ηαζ υπζ ζηδκ ηαηαζημθή ημο ηαπκίζιαημξ.  

 

Δηθφλα 31 : Ζ ρεκηθή έλσζε ηεο ληθνηίλεο θαη  ησλ ππνδνρέσλ ηεο αθεηπινρνιίλεο 

Πδβή : http://iverson.cm.utexas.edu/courses/310N/MOTD%20Fl05/MOTDfl02%20copy/MOTDNicotine.html 

 

http://iverson.cm.utexas.edu/courses/310N/MOTD%20Fl05/MOTDfl02%20copy/MOTDNicotine.html
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Δπίζδξ άθθα ζοζηήιαηα κεονμδζααζααζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηςκ 

μπζμεζδχκ ηαζ πμθζκενβζηχκ ζοζηδιάηςκ ειπθέημκηαζ ζηδκ ηαηαζημθή ημο ηαπκίζιαημξ. 

Έηζζ, ιε  ηδ πμνήβδζδ είηε εκυξ μπζμφπμο ή κζημηζκζημφ ακηαβςκζζηή ιεζχκεηαζ δ ηαπκζζηζηή 

ζοιπενζθμνά ζε μνζζιέκεξ, αθθά υπζ υθεξ ηζξ ένεοκεξ πμο έπμοκ δζελαπεεί. Σμ ζοκδεέζηενα 

πνδζζιμπμζμφιεκμ θάνιαημ βζα ηδκ αβςβή ηδξ ηαηαπμθέιδζδξ ηδξ ελάνηδζδξ απυ ηδ 

κζημηίκδ είκαζ δ πνήζδ ηδξ εεναπείαξ ιέζς ημο οπμηαηάζηαημο κζημηίκδξ  υπςξ είκαζ ημ 

έιπθαζηνμ κζημηίκδξ ημ μπμίμ ιεζχκεζ ηδκ επζεοιία βζα ηάπκζζια, δζαηδνχκηαξ πθαζιαηζηά 

ηα ίδζα επίπεδα κζημηίκδξ. Χζηυζμ, δ πεναζηένς πνυμδμξ ζηδκ ηαηακυδζδ ηςκ 

κεονμαζμθμβζηχκ παναβυκηςκ πμο ζοκεηέθεζακ ζηδκ ελάνηδζδ απυ ηδ κζημηίκδ έπμοκ 

μδδβήζεζ ζηδκ εζζαβςβή κέςκ θανιάηςκ βζα ηδ εεναπεία Σα θάνιαηα πςνίξ κζημηίκδ 

(nonnicotine), υπςξ δ αμοπνμπζυκδ δ μπμία ακαπηφπεδηε ανπζηά  ςξ έκα ακηζηαηαεθζπηζηυ, 

έπμοκ πνυζθαηα εβηνζεεί ηαζ ςξ αμήεδια βζα ηδ δζαημπή ημο ηαπκίζιαημξ. Οζ  πνςημβεκείξ 

ιδπακζζιμί ηδξ δνάζδξ ηδξ εεςνείηαζ υηζ ειπθέημκηαζ, ιέζς δζακηζδνάζεςκ, ιε ηα 

κμναδνεκενβζηά ηαζ κημπαιζκενβζηά ζοζηήιαηα ελάνηδζδξ απυ ηδ κζημηίκδ. Χζηυζμ, δ θφζδ 

ημο ιδπακζζιμφ δνάζδξ ηδξ είκαζ εθάπζζηα ηαηακμδηή πνμξ ημ πανυκ. Πμθθαπθέξ ηθζκζηέξ 

δμηζιέξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ αμοπνμπζυκδ είκαζ απμηεθεζιαηζηή ηαζ ζοκηεθεί ζηδ δζεοηυθοκζδ 

ηδξ δζαημπήξ ημο ηαπκίζιαημξ, ακ ηαζ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ πενζπηχζεςκ, δ απμπή απυ ημ 

ηάπκζζια δεκ δζαηδνείηαζ ζε ιαηνμπνυεεζια. 

 

4.10. Καθεΐλε 

 

Ζ ηαθεΐκδ είκαζ έκα πζηνυ, θεοηυ ηνοζηαθθζηυ αθηαθμεζδέξ λακείκδξ πμο εκημπίγεηαζ 

ζε δζάθμνμοξ ζπυνμοξ, θφθθα, λδνμφξ ηανπμφξ, ηαζ ζηα ιμφνα. Ζ ηαθεΐκδ θαιαάκεηαζ απυ 

ηα έκημια υηακ ηνέθμκηαζ ζε αοηά ηα ιένδ ημο θοημφ ηαζ θεζημονβεί ςξ θοζζηυ 

θοημθάνιαημ πμο ιπμνεί κα ηα παναθφζεζ ηαζ κα ηα ζημηχζεζ. Μπμνεί επίζδξ κα εκζζπφζεζ 

ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ηςκ επζημκζαζηχκ. Ζ ηαθεΐκδ ανίζηεηαζ ζημοξ ζπυνμοξ ημο θοημφ 

ημο ηαθέ  ζηα θφθθα ημο εάικμο ημο ηζαβζμφ  ηαζ ζε ηυθα  απυ ηανφδζα, Δίκαζεπίζδξ δ 

ζοκήεδξ πδβή ηαθεΐκδξ ςξ πνυζεεημ βζα δζάθμνα ηνυθζια ηαζ πμηά, ηαεχξ ηαζ βζα ηα 

δζζηία.  
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Δηθφλα 32 : Ζ ρεκεηθή έλσζε ηεο θαθεΐλεο θαη ηεο αδελνζίλεο 

Πδβή : http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/06/caffeine-for-the-more-creative-mind/277069/ 

 

Τπάνπμοκ δζάθμνμζ βκςζημί ιδπακζζιμί βζα κα ελδβδεμφκ μζ επζδνάζεζξ ηδξ 

ηαθεΐκδξ. Έκαξ απυ αοημφξ, είκαζ δ ζηακυηδηά ηδξ κα ειπμδίγεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιεηαλφ 

ηδξ αδεκμζίκδξ ηαζ ημο οπμδμπέα ηδξ. ε πενίπηςζδ απμοζίαξ ηδξ ηαθεΐκδξ υηακ έκα άημιμ 

είκαζ λφπκζμ ηαζ ζε εβνήβμνζδ, δεκ πανάβεηαζ πμθφ αδεκμζίκδ ζημ ηεκηνζηυ κεονζηυ 

ζφζηδια. Με ιία ζοκεπή εβνήβμνζδ ηαζ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο ζοζζςνεφεηαζ ηαζ 

ακηζεέηςξ  ζοκδέεηαζ ιε οπμδμπείξ αδεκμζίκδξ υπςξ έπεζ ανεεεί ζε μνζζιέκμοξ κεονχκεξ ημο 

ηεκηνζημφ κεονζημφ ζοζηήιαημξ, ιε απμηέθεζια ηδκ ηοηηανζηή απυηνζζδ πμο πνμηαθεί 

ααειζαία αολακυιεκδ οπκδθία ηαζ ηεθζηά ημκ φπκμ. Αοηή είκαζ ιία ηαηάζηαζδ ακαβηαία βζα 

ιεηααμθζηή απμιάηνοκζδ πμθθχκ ημλζηχκ μοζζχκ βζα ημοξ κεονχκεξ. Όηακ δ ηαθεΐκδ 

ηαηακαθχκεηαζ ηαζ δεζιεφεηαζ ιε ημοξ οπμδμπείξ αδεκμζίκδξ πςνίξ κα ημοξ εκενβμπμζεί, 

πανειπμδίγεζ ηδκ αθθδθεπίδναζδ ηδξ αδεκμζίκδξ ιε ημκ οπμδμπέα ηδξ ηαζ ζηαδζαηά   

πανένπεηαζ ακαημφθζζδ ηαζ  οπκδθία. Δπμιέκςξ, επζηναημφκ δ δζαηήνδζδ ή δ επακειθάκζζδ 

ηδξ εβνήβμνζδξ. Άθθεξ επζδνάζεζξ ηδξ ηαθεΐκδξ είκαζ υηζ αολάκεζ ηδκ επζκεθνίκδηαζ δνα ςξ 

ακαζημθέαξ θςζθμδζεζηενάζδξ ηαζ ακαζημθέαξ ηδξ αηεηοθμπμθζκεζηενάζδξ . Δπζπθέμκ, 

ιενζημί απυ ημοξ ιεηααμθίηεξ ηδξ έπμοκ δνάζεζξ, υπςξ δ εεμανςιίκδ, δ μπμία είκαζ έκα 

αββεζμζοζηαθηζηυ ηαζ δζμονδηζηυ (Lovett, 2005).  

  

http://www.theatlantic.com/health/archive/2013/06/caffeine-for-the-more-creative-mind/277069/
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΦΤΥΗΚΔ ΓΗΑΣΑΡΑΥΔ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΣΑΜΟΗΒΖ 

 

5.1. Καηάζιηςε 

 

Ζ ηαηάεθζρδ είκαζ ιζα ηαηάζηαζδ  ροπζηήξ δοζθμνίαξ ηαζ απμζηνμθήξ βζα 

δναζηδνζυηδηεξ εκ βέκεζ. Ζ ηαηάζηαζδ αοηή επδνεάγεζ ηζξ ζηέρεζξ, ηδ ζοιπενζθμνά, ηα 

ζοκαζζεήιαηα εκυξ αηυιμο ηαεχξ απμοζζάγεζ δ αίζεδζδ ηδξ εοδιενίαξ (Salmans, 1997) Οζ 

ηαηαεθζπηζημί άκενςπμζ ιπμνεί κα αζζεάκμκηαζ θοπδιέκμζ, ακήζοπμζ , άδεζμζ, πςνίξ εθπίδα, 

ακήιπμνμζ, άπνδζημζ, έκμπμζ, εοενέεζζημζ. Μπμνμφκ κα πάζμοκ ημ εκδζαθένμκ ημοξ βζα 

δναζηδνζυηδηεξ πμο ηάπμηε ημοξ ήηακ εοπάνζζηεξ, κα έπμοκ ακμνελία ή οπενθαβία. Δπίζδξ 

ειθακίγμοκ πνμαθήιαηα ζοβηέκηνςζδξ, δεκ εοιμφκηαζ θεπημιένεζεξ ή αδοκαημφκ κα πάνμοκ 

απμθάζεζξ, ηαζ εκδέπεηαζ κα πνμαμφκ ζε απυπεζνα ή κα δζαπνάλμοκ αοημηημκία. Σέθμξ 

οπμθένμοκ απυ ατπκίεξ ή ηάκμοκ οπεναμθζηυ φπκμ , έπμοκ ηυπςζδ ηαζ πυκμοξ αηυια ηαζ  

πεπηζηά πνμαθήιαηα ή ιεζςιέκδ εκένβεζα (NIMΖ, 2014) Ζ ηαηάεθζρδ είκαζ έκα 

παναηηδνζζηζηυ ιενζηχκ ροπζαηνζηχκ ζοκδνυιςκ, υπςξ ιείγςκ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή, 

αθθά ιπμνεί επίζδξ κα είκαζ ιζα θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ζε βεβμκυηα γςήξ, υπςξ πέκεμξ, έκα 

ζφιπηςια μνζζιέκςκ ζςιαηζηχκ παεήζεςκ ή πανεκένβεζα ηάπμζςκ θανιάηςκ ηαζ ζαηνζηχκ 

εεναπεζχκ. 

Οζ αζηίεξ ηδξ ηαηάεθζρδξ είκαζ πμζηίθεξ ηαζ εκδέπεηαζ κα αθμνμφκ ακηζλμυηδηεξ ηαηά 

ηδκ παζδζηή δθζηία, ημ πέκεμξ, ηδ παναιέθδζδ, ηδκ άκζζδ ιεηαπείνζζδ ηςκ βμκέςκ ζε ζπέζδ 

ιε ηα άθθα αδέθθζα, ηδ ζςιαηζηή ηαημπμίδζδ ή ηδκ ζελμοαθζηή ηαημπμίδζδ. Όθεξ αοηέξ μζ 

ζοκεήηεξ αολάκμοκ ζδιακηζηά ηδκ πζεακυηδηα ειθάκζζδξ ηδξ ηαηάεθζρδ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ γςήξ (Linder, von Ehrenstein, Grashow, Gal, Braehler & Weisskopf, 2014).   Άθθα 

βεβμκυηα γςήξ ηαζ αθθαβέξ πμο ιπμνεί κα επζζπεφζμοκ ηδκ ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ είκαζ μ 

ημηεηυξ, δ ειιδκυπαοζδ, μζ μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ, ηα πνμαθήιαηα ενβαζίαξ, ιία ζαηνζηή 

δζάβκςζδ (ηανηίκμξ, AIDS, ηθπ), μ εηθμαζζιυξ, δ απχθεζα εκυξ αβαπδιέκμο πνμζχπμο, μζ 

θοζζηέξ ηαηαζηνμθέξ, δ ημζκςκζηή απμιυκςζδ, ηα πνμαθήιαηα ζπέζεςκ, δ γήθζα, μ 

πςνζζιυξ ηαζ μ ζμαανυξ ηναοιαηζζιυξ (Rashid & Heider, 2008) 
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Δπίζδξ μνζζιέκα θάνιαηα είκαζ βκςζηυ υηζ πνμηαθμφκ ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ ζε έκα 

ζδιακηζηυ ανζειυ αζεεκχκ υπςξ δ εεναπεία ιε ζκηενθενυκδ  βζα ηδκ δπαηίηζδα C (Ehret & 

Sobieraj, 2014).  Ζ ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ ιπμνεί κα είκαζ ημ απμηέθεζια εκυξ ανζειμφ 

ιμθοζιαηζηχκ αζεεκεζχκ, δζαηνμθζηχκ ακεπανηεζχκ, κεονμθμβζηχκ δοζθεζημονβζχκ, ηδξ 

κυζμο ημο Addison, ηδξ αζεέκεζαξ Lyme , ηδξ ζηθήνοκζδξ ηαηά πθάηαξ, ημο πνυκζμο πυκμο, 

ημο εβηεθαθζημφ επεζζυδζμο, ημο δζααήηδ, ημο ηανηίκμο, ηδξ άπκμζαξ φπκμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

δζαηαναπχκ ημο ηζνηαδζακμφ νοειμφ. οπκά είκαζ έκα απυ ηα πνχηα ζοιπηχιαηα ηδξ εκ 

θυβς ροπζηήξ κυζμο είκαζ μ οπμεονεμεζδζζιυξ (δ ιεζςιέκδ δναζηδνζυηδηα ημο εονεμεζδμφξ 

αδέκα) (Saravane etal. 2009).  

Μζα ζεζνά απυ ροπζαηνζηά ζφκδνμια πενζθαιαάκμοκ ηδκ ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ, ςξ 

ηφνζμ ζφιπηςια. Οζ δζαηαναπέξ ηδξ δζάεεζδξ απμηεθμφκ ιζα μιάδα δζαηαναπχκ πμο 

εεςνμφκηαζ πνςημβεκείξ δζαηαναπέξ ηδξ δζάεεζδξ. Αοηέξ πενζθαιαάκμοκ ηδκ ιείγμκα 

ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή (ημζκχξ μκμιάγεηαζ ιείγμκα ηαηάεθζρδ ή ηθζκζηή ηαηάεθζρδ), υπμο 

έκα άημιμ έπεζ ημοθάπζζημκ δφμ εαδμιάδεξ ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ ή  απχθεζα εκδζαθένμκημξ 

ή εοπανίζηδζδξ ζε ζπεδυκ υθεξ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ δοζεοιία, ιζα ηαηάζηαζδ πνυκζαξ 

ηαηαεθζπηζηήξ δζάεεζδξ, ηα ζοιπηχιαηα ηδξ μπμίαξ δεκ πθδνεί ηδ ζμαανυηδηα εκυξ 

ιείγμκμξ ηαηαεθζπηζημφ επεζζμδίμο. Μζα άθθδ δζαηαναπή ηδξ δζάεεζδξ δ δζπμθζηή 

δζαηαναπή, δζαεέηεζ έκα ή πενζζζυηενα επεζζυδζα παεμθμβζηά αολδιέκδξ δζάεεζδξ, ηδξ 

βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ επζπέδςκ εκένβεζαξ, αθθά ιπμνεί επίζδξ κα πενζθαιαάκεζ έκα ή 

πενζζζυηενα επεζζυδζα ηαηάεθζρδξ. Όηακ δ πμνεία ηςκ ηαηαεθζπηζηχκ επεζζμδίςκ 

αημθμοεεί έκα επμπζαηυ ιμηίαμ, δ δζαηαναπή (ιείγμκα ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή, δζπμθζηή 

δζαηαναπή, η.θπ.) ιπμνεί κα πενζβναθεί ςξ ιζα επμπζαηή ζοκαζζεδιαηζηή δζαηαναπή .Οζ 

ζοββεκείξ δζαηαναπέξ εκδέπεηαζ κα ζοκοπάνπμοκ ιε ηδκ ηαηάεθζρδ υπςξ δ ιεεμνζαηή 

δζαηαναπή πνμζςπζηυηδηαξ δ μπμία δζαεέηεζ ζοπκά ιζα ελαζνεηζηά έκημκδ ηαηαεθζπηζηή 

δζάεεζδ, δζαηαναπή πνμζανιμβήξ ιε ηαηαεθζπηζηά ζοιπηχιαηα. Έηζζ απμηεθεί ιζα 

δζαηαναπή ηδξ δζάεεζδξ πμο ειθακίγεηαζ ςξ ροπμθμβζηή ακηίδναζδ ζε έκα ακαβκςνίζζιμ 

βεβμκυξ ή ζηνεζμβυκμ πανάβμκηα. Σα πνμηφπημκηα ζοκαζζεδιαηζηά ή ζοιπενζθμνζηά 

ζοιπηχιαηα είκαζ ζδιακηζηά, αθθά δεκ πθδνμφκ ηα ηνζηήνζα βζα έκα ιείγμκ ηαηαεθζπηζηυ 

επεζζυδζμ (American Psychiatric Association, 2000). Ζ δζαηαναπή ιεηαηναοιαηζημφ ζηνεξ, δ 

δζαηαναπή άβπμοξ πμο αημθμοεεί εκίμηε ηναφια, ζοκήεςξ ζοκμδεφεηαζ απυ ηαηαεθζπηζηή 

δζάεεζδ. Δπζπνμζεέηςξ δ ηαηάεθζρδ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαηαπνδζηζηή πνήζδ κανηςηζηχκ 

ηυζμ κυιζιςκ υζμ ηαζ πανάκμιςκ (Viewegetal.  2006). 
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Σα ενςηδιαημθυβζα ηαζ μζ θίζηεξ εθέβπμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, υπςξ δ Απμβναθή 

Καηάεθζρδξ ημο Beck ή ηδξ παζδζηήξ ηαηάεθζρδξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα 

ακζπκεφζμοκ ηαζ κα αλζμθμβήζμοκ ηδ ζμαανυηδηα ηδξ ηαηάεθζρδξ (Kovacs, 1992). 

Ζ ειθάκζζδ ηαηαεθζπηζηήξ δζάεεζδξ ιπμνεί κα ιδκ απαζηεί μπμζαδήπμηε εεναπεία 

δζυηζ ιπμνεί κα είκαζ ιζα θοζζμθμβζηή ακηίδναζδ ζε μνζζιέκα βεβμκυηα ηδξ γςήξ, έκα 

ζφιπηςια μνζζιέκςκ ζαηνζηχκ ζοκεδηχκ, ή ιζα πανεκένβεζα μνζζιέκςκ θανιάηςκ ή 

ζαηνζηχκ εεναπεζχκ. Μζα παναηεηαιέκδ ηαηαεθζπηζηή δζάεεζδ, ζδζαίηενα ζε ζοκδοαζιυ ιε 

άθθα ζοιπηχιαηα, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε δζάβκςζδ ιίαξ ροπζαηνζηήξ ή ζαηνζηήξ 

ηαηάζηαζδξ, βζα πανάδεζβια ιζα δζαηαναπή ηδξ δζάεεζδξ υπμο ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ιπμνεί 

κα ςθεθδεεί ηακείξ απυ ηδκ εεναπεία (Cheog, 2013). Δίκαζ επίζδξ ζδιακηζηυ υηζ μζ  

οπμδζαζνέζεζξ ηδξ ηαηάεθζρδξ έπμοκ δζαθμνεηζηέξ πνμζεββίζεζξ εεναπείαξ. 

Όζμκ αθμνά ηδκ πνήζδ θανιάηςκ ζηδκ εκ θυβς δζαηαναπή, ημ Δεκζηυ Ηκζηζημφημ 

Τβείαξ ηαζ Φνμκηίδαξ Ανζζηείαξ (NICE) ζημ Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, ζηζξ ηαηεοεοκηήνζεξ 

βναιιέξ ημο 2004 δείπκεζ υηζ ηα ακηζηαηαεθζπηζηά δεκ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

ανπζηή εεναπεία ηδξ ήπζαξ ηαηάεθζρδξ, επεζδή δ ζπέζδ ηζκδφκμο-μθέθμοξ είκαζ 

δοζθεζημονβζηή (NICE, 2004). 

 

5.2. Γηπνιηθή Γηαηαξαρή 

 

Ζ δζπμθζηή δζαηαναπή (BD) ή δζπμθζηή ζοκαζζεδιαηζηή δζαηαναπή είκαζ ιζα ροπζηή 

δζαηαναπή πμο παναηηδνίγεηαζ απυ πενζυδμοξ αολδιέκδξ δζάεεζδξ ηαζ πενζυδμοξ 

ηαηάεθζρδξ (AmericanPsychiatryAssociation, 2013). Ζ αολδιέκδ δζάεεζδ είκαζ ζδιακηζηή 

ηαζ είκαζ βκςζηή ηαζ ςξ ιακία, ακάθμβα ιε ηδ ζμαανυηδηα ηδξ ή εάκ οπάνπεζ ρφπςζδ 

(Anderson, Haddad & Scott, 2012). Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ιακίαξ ημ άημιμ αζζεάκεηαζ ή 

εκενβεί αθφζζηα εοηοπζζιέκμ, είκαζ εκενβδηζηυή εοενέεζζημ. Δπζπθέμκ, θαιαάκεζ ζοπκά 

απενίζηεπηεξ απμθάζεζξ πςνίξ κα έπεζ επίβκςζδ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ ημοξ. Ζ ακάβηδ ημο 

αηυιμο βζα φπκμ ζοκήεςξ ιεζχκεηαζ (AmericanPsychiatryAssociation, 2013). Καηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ πενζυδςκ ηδξ ηαηάεθζρδξ ιπμνεί κα οπάνπεζ ηθάια, ηαηή μπηζηή επαθή ιε 

ημοξ άθθμοξ ηαζ ιζα ανκδηζηή άπμρδ βζα ηδ γςή. Ο ηίκδοκμξ αοημηημκίαξ ιεηαλφ ηςκ 

αηυιςκ ιε αοηή ηδ δζαηαναπή είκαζ ορδθυξ ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ ημο 6% ζε άημια άκς 
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ηςκ 20 εηχκ, εκχ μ αοημηναοιαηζζιυξπανμοζζάγεηαζ ζημ 30-40%.Άθθα εέιαηα ροπζηήξ 

οβείαξ, υπςξ δ αβπχδδξ δζαηαναπή ηαζ δ ηαηάπνδζδ κανηςηζηχκ είκαζ ζοκήεςξ 

ζοκδεδειέκεξ ιε ηδδζπμθζηή δζαηαναπή (Anderson, Haddad & Scott, 2012). 

 

 

Δηθφλα 33 : Σα ζπκπηψκαηα ηεο δηπνιηθήο δηαηαξαρήο (BD) 

Πδβή : http://cobbersonthebrain.areavoices.com/2014/11/12/the-hidden-neurological-disorder/ 

 

Οζ αζηίεξ ηδξ δζπμθζηήξ δζαηαναπήξ δεκ είκαζ πθήνςξ βκςζηέξ. Οζ βεκεηζημί, μζ 

κεονμπδιζημί ηαζ μζ πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ πζεακχξ αθθδθεπζδνμφκ ζε πμθθά επίπεδα 

ηαζ δζαεέημοκ έκα ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ έκανλδ ηαζ ηδκ πνυμδμ ηδξ δζπμθζηήξ δζαηαναπήξ. Ζ 

ανπζηή εεχνδζδ οπμζηδνίγεζ υηζ αοηυ είκαζ ιία ηονίςξ αζμθμβζηή δζαηαναπή πμο 

ειθακίγεηαζ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ηιήια ημο εβηεθάθμο ηαζ μθείθεηαζ ζηδ δοζθεζημονβία 

ηςκ κεονμδζααζααζηχκ (πδιζηχκ δζααζααζηχκ ζημκ εβηέθαθμ). Έηζζ, ςξ αζμθμβζηή 

δζαηαναπή, ιπμνεί κα παναιέκεζ ηαζ κα εκενβμπμζείηαζ αοηυιαηα ή ιπμνεί κα εκενβμπμζδεεί 

ιε ζηνεζμβυκμοξ πανάβμκηεξ ηδξ ηαεδιενζκήξ γςήξ.  Δπμιέκςξ, δ δζπμθζηή δζαηαναπή 

ιπμνεί κα είκαζ αδνακήξ ηαζ κα εκενβμπμζδεεί απυ ιυκδ ηδξ ή ιπμνεί κα πνμηθδεεί απυ 

ελςηενζημφξ πανάβμκηεξ, υπςξ ημ ροπμθμβζηυ ζηνεξ ηαζ ημζκςκζηέξ ζοκεήηεξ (Bressert, 

2014).  

Οζ εζδζημί, οπμζηδνίγμοκ υηζ δ δζπμθζηή δζαηαναπή πνμηαθείηαζ εκ ιένεζ απυ έκα 

οπμηείιεκμ πνυαθδια ζηα εζδζηά ηοηθχιαηα ημο εβηεθάθμο ηαζ ηδκ ζζμννμπία ηςκ πδιζηχκ 

μοζζχκ ημο εβηεθάθμο πμο μκμιάγμκηαζ κεονμδζααζααζηέξ. Σνεζξ πδιζηέξ μοζίεξ ημο 

http://cobbersonthebrain.areavoices.com/2014/11/12/the-hidden-neurological-disorder/
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εβηεθάθμο, δ κμναδνεκαθίκδ (κμνεπζκεθνίκδ), δ ζενμημκίκδ ηαζ δ κημπαιίκδ, ειπθέημκηαζ 

ηυζμ ζημκ εβηέθαθμ υζμ ηαζ ζηζξ ζςιαηζηέξ θεζημονβίεξ. Δζδζηυηενα, δ κμναδνεκαθίκδ ηαζ δ 

ζενμημκίκδ έπμοκ ζοκδεεεί ζηαεενά ιε ροπζαηνζηέξ δζαηαναπέξ δζάεεζδξ υπςξ δ ηαηάεθζρδ 

ηαζ δ δζπμθζηή δζαηαναπή. Ζ κημπαιίκδ είκαζ ζοκήεςξ ζοκδεδειέκδ ιε ημ ζφζηδια 

εοπανίζηδζδξ ημο εβηεθάθμο. Ζ δζαηαναπή ζημ ζφζηδια ηδξ κημπαιίκδξ ζοκδέεηαζ ιε ηδκ 

ρφπςζδ ηαζ ηδ ζπζγμθνέκεζα, ιζα ζμαανή ροπζηή δζαηαναπή πμο παναηηδνίγεηαζ απυ 

ζηνεαθχζεζξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ πανάθμβμ ηνυπμ ζηέρδξ ηαζ ζοιπενζθμνάξ. Ζ 

ζενμημκίκδ, ζοκδέεηαζ ιε πμθθέξ θεζημονβίεξ ημο ζχιαημξ υπςξ μ φπκμξ, δ εβνήβμνζδ, ημ 

θαβδηυ, δ ζελμοαθζηή δναζηδνζυηδηα, δ πανμνιδηζηυηδηα, δ ιάεδζδ ηαζ δ ικήιδ. Οζ 

ενεοκδηέξ πζζηεφμοκ υηζ δ ακχιαθδ θεζημονβία ηςκ εβηεθαθζηχκ ηοηθςιάηςκ πμο 

πενζθαιαάκμοκ ηδ ζενμημκίκδ ςξ έκα πδιζηυ δζααζααζηή, ζοιαάθθμοκ ζηζξ δζαηαναπέξ ηδξ 

δζάεεζδξ (ηαηάεθζρδ ηαζ δζπμθζηή δζαηαναπή). 

 

 

Δηθφλα 34 : Γξαθηθή απεηθφληζεο ηνπ εγθεθάινπ πνπ αλαδεηθλχεη ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ 

πγηψλ θαη δηαηαξαγκέλσλ εγθέθαισλ 

Πδβή : http://www.bipolar-lives.com/bipolar-brain-imaging.html 

 

Ο κεονμδζααζααζηήξ  κημπαιίκδ έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ είκαζ οπεφεοκμξ βζα αοηυ ημκ 

ηφηθμ ηαζ ηζξ αθθαβέξ ηδξ δζάεεζδξ, ηαεχξ πνμηαθεί αολδιέκδ δζααίααζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ ιακζαηήξ θάζδξ (Lahera, Freund & Sáiz-Ruiz, 2013). Ζ εέζδαοηή, οπμζηδνίγεζ υηζ δ 

αφλδζδ κημπαιίκδξ μδδβεί ζε δεοηενμβεκή μιμζμζηαηζηή νφειζζδ ηςκ ααζζηχκ ζοζηδιάηςκ 

ηαζ ηςκ οπμδμπεχκ, υπςξ ηαζ υηζ δ αφλδζδ ηδξ κημπαιίκδξ δζαιεζμθααείηαζ ηαζ 

ζογεοβκφεηαζ ιε ηδκ πνςηεΐκδ G ηςκ οπμδμπέςκ. Αοηυ μδδβεί ζε ιία ιεζςιέκδ 

http://www.bipolar-lives.com/bipolar-brain-imaging.html
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παναηηδνζζηζηή δζααίααζδ κημπαιίκδξζηδκ ηαηαεθζπηζηή θάζδ (Salvadore et al. 2010). Ζ 

ηαηαεθζπηζηή θάζδ μθμηθδνχκεηαζ ιε ηδκ μιμζμζηαηζηή νφειζζδ βζα δοκδηζηή 

επακεηηίκδζδ ημο ηφηθμο (Berketal. 2007).  

 

Δηθφλα 35 : ηάδηα πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζχλζεζε θαη ηελ απειεπζέξσζε επηλεθξίλεο. 

Πδβή : http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-4/ 

 

Γφμ πνυζεεημζ κεονμδζααζααζηέξ, ημ GABA ηαζ ημ βθμοηαιζηυ, έπεζ οπμζηδνζπεεί υηζ 

ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ αολδιέκεξαθθαβέξ ηδξ δζάεεζδξ. Σμ βθμοηαιζκζηυ δζαζεφθζμ 

αολάκεηαζ ζδιακηζηά εκηυξ ημο ανζζηενμφ πθαβζμπίζεζμο πνμιεηςπζαίμο θθμζμφ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηδξ ιακζαηήξ θάζδξ ηδξ δζπμθζηήξ δζαηαναπήξ ηαζ επζζηνέθεζ ζηα θοζζμθμβζηά 

επίπεδα υηακ δ θάζδ έπεζ μθμηθδνςεεί (Michaeletal. 2003).Σμ GABA ανίζηεηαζ ζε 

http://what-when-how.com/neuroscience/neurotransmitters-the-neuron-part-4/
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ορδθυηενεξ ζοβηεκηνχζεζξ ζηα άημια ιε δζπμθζηή δζαηαναπή, ημ μπμίμ ζοκμθζηά μδδβείζηδ 

ιείςζδ ηςκ οπμδμπέςκ GABAΒ. Ζ αφλδζδ ημο GABA πζεακχξ πνμηαθείηαζ απυ ιζα 

δζαηαναπή ζηδκ πνχζιδ ακάπηολδ πνμηαθχκηαξ δζαηαναπή ζηδ ιεηακάζηεοζδ ηςκ ηοηηάνςκ 

ηαζ ζημ ζπδιαηζζιυ ηδξ ηακμκζηήξ δζαζηνςιάηςζδξ ηςκ δμιχκ ημο εβηεθάθμο, πμο 

ζοκήεςξ ζοκδέεηαζ ιε ημ ημκ εβηεθαθζηυ θθμζυ (Benes&Berretta, 2001). 

Σμ ενέεζζια βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ αζμβεκχκ αιζκχκ ζε αζεεκείξ ιε δζπμθζηή δζαηαναπή 

παναζπέεδηε απυ ηδκ ακαηάθορδ απμηεθεζιαηζηχκ θανιαημθμβζηχκ εεναπεζχκ βζα ηδκ 

ηαηάεθζρδ ηαζ ηδκ ιακία. Δηηυξ απυ αοηά ηα ζοκανπαζηζηά θανιαημθμβζηά δεδμιέκα, ηα 

αζμβεκή αιίκδξ ζοζηήιαηα κεονμδζααζααζηχκ ηαηακέιμκηαζ εονέςξ ζημ ιεηαζπιζαηυ 

ζφζηδια, ημ μπμίμ ειπθέηεηαζ ζηδ νφειζζδ ημο φπκμο, ηδξ υνελδξ, ηδξ δζέβενζδ, ηδξ 

ζελμοαθζηή θεζημονβίαξ, ηδξ εκδμηνζκζηήξ θεζημονβίαξ, ηαζ ηςκ ζοκαζζεδιαηζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ, υπςξ μ θυαμξ ηαζ δ μνβή. Ζ ηθζκζηή εζηυκα ηδξ BD πενζθαιαάκεζ ηδ 

δζαηαναπή ζοιπενζθμνάξ, ημοξ ηζνηαδζημφξ νοειμφξ, ηδ κεονμθοζζμθμβία ημο φπκμο, αθθά 

ηαζ ηδ κεονμεκδμηνζκζηή ηαζ αζμπδιζηή νφειζζδ ζημ εζςηενζηυ ημο εβηεθάθμο (Goodwin & 

Jamison, 1990). Αοηέξ μζ ζφκεεηεξ εηδδθχζεζξ ηδξ αζεέκεζαξ, είκαζ ακαιθζζαήηδηα 

ζοκδεδειέκεξ ιε ηδ ιεζμθάαδζδ εκυξ δζηηφμο δζαζοκδεδειέκςκ μδχκ κεονμδζααζααζηχκ. 

Σα ζοζηήιαηα κεονμδζααζααζηχκ ιμκμαιίκδξ είκαζ ζε ζδακζηή εέζδ βζα κα ιεζμθααήζμοκ 

ζηδκ πνυηθδζδ αοηχκ ηςκ πμθφπθμηςκ ζοκέπεζςκ ζηδ ζοιπενζθμνά ηαζ έηζζ, ιπμνμφκ κα 

απμηεθέζμοκ ζοζηήιαηα ηα μπμία δζέπμοκ ηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ δζπμθζηήξ δζαηαναπήξ 

(Manji&Lenox, 2000). 

Δπζπθέμκ, μζ ενεοκδηέξ έπμοκ ακαθενεεί ζηα ιεζςιέκα επίπεδα ημο 5-οδνμλο-

ζκδμθμλεζημφ μλέμξ (5-HIAA) πμο είκαζ μ ααζζηυξ ιεηααμθίηδξ ηδξ ζενμημκίκδξ, ιζα πδιζηή 

μοζία πμο ιεηαθένεηαζ απυ ημ αιζκμλφ ηνοπημθάκδ.  Δζδζηυηενα βζα ηδ δζπμθζηή δζαηαναπή, 

μζ ιεθέηεξ ημο Κεκηνζημφ Νεονζημφ οζηήιαημξ βζα ηα επίπεδα 5-ΖΗΑΑ πμο πανάβμκηαζ ζε 

ιακζαημφξ αζεεκείξ έπμοκ βεκζηέξ ιεηααθδηέξ ηαζ ακηζθαηζηά απμηεθέζιαηα. Έηζζ, ηα 

ααζζηά επίπεδα 5-ΖΗΑΑ ζημ ΚΝ ηςκ ιακζαηχκ αζεεκχκ, ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ιδ 

ηαηαεθζπηζημφξ αζεεκείξ, έπεζ ακαθενεεί υηζ ιεζχεδηακ ζε ηέζζενζξ ιεθέηεξ, έιεζκακ 

αιεηάαθδηα ζε εκκέα ιεθέηεξ ηαζ αολήεδηε ζε ηνεζξ. Ακηίεεηα, μζ πενζζζυηενεξ ιεθέηεξ δε 

δείπκμοκ ηαιία δζαθμνά ζηα επίπεδα ημο εβηεθαθμκςηζαίμο οβνμφ ηαζ 5-ΖΗΑΑ ιεηαλφ 

ιακζαηχκ ηαζ ηαηαεθζπηζηχκ αζεεκχκ. Απυ ηζξ ηέζζενζξ ιεθέηεξ πμο ελέηαζακ ηδ 

ζοζζχνεοζδ 5-ΖΗΑΑ ζημ ΚΝ ιεηά ηδ πμνήβδζδ ημο πνμαεκεζίδδξ (δ μπμία ακαζηέθθεζ ηδ 

ζςθδκανζαηή επακαννυθδζδ ημο μονζημφ μλέμξ, αολάκμκηαξ έηζζ ηδκ απέηηνζζδ ημο 
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μονζημφ μλέμξ ζηα μφνα ηαζ ιεζχκμκηαξ ηα επίπεδα μονζημφ μλέμξ ζημκ μνυ) ζημοξ 

ιακζαημφξ ηαζ ηαηαεθζπηζημφξ αζεεκείξ, δζαπζζηχεδηε υηζ ηαζ ζηζξ δφμ ηαηδβμνίεξ είπε 

ιεζςεεί μ ζπδιαηζζιυξ 5-ΖΗΑΑ ζημ ΚΝ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ ζοιιεηέπμκηεξ, εκχ 

πανάθθδθα μζ ιακζαημί αζεεκείξ είπακ ζδιακηζηά παιδθυηενα επίπεδα 5-ΖΗΑΑ απυ υηζ μζ 

ηαηαεθζπηζημί (Goodwin & Jamison, 1990). 

Έκα άθθμ ζφζηδια κεονμδζααζααζηχκ πμο έπεζ ειπθαηεί ζηδ νφειζζδ ηδξ 

κεονςκζηήξ πθαζηζηυηδηαξ ηαζ ηδξ ηοηηανζηήξ ακεεηηζηυηδηαξ ζε ιία πμζηζθία 

κεονμροπζαηνζηχκ δζαηαναπχκ, είκαζ ημ πμθφπθμημ ζφζηδια ηςκ βθμοηαιζκενβζηχκ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ηα βθοημημνηζημεζδή ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ηδκ απεθεοεένςζδ ημο 

βθμοηαιζημφ ζηδκ ζππμηαιπζηή πενζμπή CA3 ηαζ πμθφ ορδθά επίπεδα εκενβμπμίδζδξ 

ημνηζημζηενμεζδχκ οπμδμπέα ηφπμο II ηαζ κα αολήζμοκ ζδιακηζηά ηα νεφιαηα αζαεζηίμο 

μδδβχκηαξ ζε ιία αολδιέκδ έηθναζδ ημο Ν-ιέεοθμ-D-αζπανηζημφ (NMDA) οπμδμπέα 

(έκαξ οπμηφπμξ βθμοηαιζκενβζημφ ζμκμηνμπζημφ οπμδμπέα) ζημοξ κεονχκεξ ημο ζππυηαιπμο, 

πμο εα ιπμνμφζακ κα πνμδζαεέζμοκ ηδκ κεονμημλζηυηδηα ηαζ ηεθζηά ηδκ αηνμθία. Άθθεξ 

ιεθέηεξ ζπεηζηά ιε ημκ απμηθεζζιυ ημο NMDA ιπμνεί κα απμηνέρμοκ ηδκ μθεζθυιεκδ ζημ 

ζηνεξ αηνμθία ζε αοηή ηδκ πενζμπή ηαζ έηζζ βζ’ αοηυ ημ θυβμ είκαζ αλζμζδιείςημ υηζ 

μνζζιέκεξ πνμηθζκζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ ζφζηδια βθμοηαιζκενβζηχκ πνμαμθχκ 

ακηζπνμζςπεφεζ έκα ζηυπμ (ζοπκά έιιεζμ) βζα ηζξ δνάζεζξ ηςκ ακηζηαηαεθζπηζηχκ ηαζ ηδ 

ζηαεενμπμίδζδ ηδξ δζάεεζδξ (Skolnicketal. 1996). 

Μία αηυιδ απυδεζλδ ηδξ ζοιιεημπήξ ημο βθμοηαιζκενβζημφ ζοζηήιαημξ ζηζξ 

δζαηαναπέξ ηδξ δζάεεζδξ πνμένπεηαζ απυ ιεθέηεξ απεζηυκζζδξ ημο εβηεθάθμο. Αοηέξ μζ 

ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ ζήια ημο ιεηααμθζζιμφ ηδξ βθοηυγδξ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ζηεκά 

ιε ηδκ πενζθενεζαηή εβηεθαθζηή νμή αίιαημξ (CBF), ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θοζζμθμβζηήξ 

εκενβμπμίδζδξ, είκαζ πζεακυ κα ακηακαηθά ηαηά ηφνζμ θυβμ ηδ ιεηάδμζδ βθμοηαιζκενβζηήξ 

(Magistretti & Pellerin 1996). Αηυιδ, ιεθέηεξ απεζηυκζζδξ ηςκ αζεεκχκ ιε δζπμθζηή 

δζαηαναπή έπμοκ δείλεζ υηζ μζ ακςιαθίεξ ηδξ CBF ηαζ μ ιεηααμθζζιυξ ηδξ βθοηυγδξ, 

(δεδμιέκμο υηζ μζ πνμαθέρεζξ απυ ηδκ πενζμπέξ πμο ειπθέημκηαζ ζε αοηέξ ηζξ ακςιαθίεξ 

είκαζ ζημ βθμοηαιζκενβζηυ ζφζηδια) ζε αζεεκείξ ιε ηαηάεθζρδ ηαζ ιακία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ 

οπμβθοηαζιία ηαζ ηδκ οπενηζκδηζηυηδηα ηαζ ιπμνεί κα οπμδδθχκμοκ είηε υηζ ιεζχεδηε 

(ηαηάεθζρδ) ηαζ υηζ αολήεδηε (ιακία) δ εκενβμπμίδζδ ηδξ βθμοηαιενβζηήξ μδμφ ζημ θθμζυ-

ιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ. Καηά ζοκέπεζα, ιπμνεί κα οπμηεεεί υηζ ιία ζηαεενμπμίδζδ ηδξ 

δζάεεζδξ ημο θανιάημο ιπμνεί κα νοειίζεζ ηδκ απεθεοεένςζδ ημο βθμοηαιζκζημφ ηαζ ηζξ 
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ζοκέπεζεξ ηδξ απεθεοεένςζδξ ημο. Τπάνπεζ έκαξ ανζειυξ απυ βθμοηαιζκενβζηέξ εκζζπφζεζξ 

πμο ιπμνεί κα είκαζ ζδιακηζηέξ βζα ηδ εεναπεία ηςκ δζαηαναπχκ ηδξ δζάεεζδξ. Δπί ημο 

πανυκημξ, δ θαιμηνζβίκδ ηαζ δ ηεηαιίκδ, δδθαδή μζ δφμ ακηζ-βθμοηαιζκενβζημί πανάβμκηεξ, 

έπμοκ απμδεζπεεί υηζ έπμοκ ακηζηαηαεθζπηζηέξ ζδζυηδηεξ ζηδ δζπμθζηή ηαζ ηδ ιμκμπμθζηή 

δζαηαναπή. Άθθμζ πανάβμκηεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ακηαβςκζζηχκ ημο NMDA, ηδξ 

απεθεοεένςζδξ βθμοηαιζημφ, ηαζ ηςκ α-αιζκμ-3-οδνμλο-5-ιεεοθζζμλαγμθμ-4-πνμπζμκζηυ 

(ΑΜΡΑ) εκζζποηχκ είκαζ ηθζκζηά δμηζιαζιέκμζ (Zarateetal. 2003). 

Έκα ιεβάθμ ιένμξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ ιεθεηχκ, επζαεααζχκεζ υηζ ηα ζοζηήιαηα 

κεονμδζααζααζηχκ είκαζ δοζθεζημονβζηά ζηδκ δζπμθζηή δζαηαναπή, ελδβχκηαξ βζαηί έπμοκ 

απμηεθέζεζ πθέμκ έκακ ημζκυ ζηυπμ βζα θανιαημθμβζηέξ πανειαάζεζξ. Χζηυζμ, 

εκκμζμθμβζηά ηαζ πεζναιαηζηά απμδεζηηζηά ζημζπεία οπμδδθχκμοκ υηζ μζ ακςιαθίεξ ζηδ 

νφειζζδ ηςκ ηαηανναηηχκ ιεηαβςβήξ ζήιαημξ ηαζ ηδξ κεονμπθαζηζηυηδηαξ δζέπμοκ 

πενζζζυηενμ ηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ δζπμθζηήξ δζαηαναπήξ. Ζ έκκμζα αοηή βίκεηαζ μθμέκα 

ηαζ πζμ ζδιακηζηή ακ θάαμοιε οπυρδ υηζ, βζα πμθθμφξ αζεεκείξ πμο είκαζ ακεεηηζηή ζε αοηή 

ηδ δζαηαναπή, ηα κέα θάνιαηα απθά ιζιμφκηαζ ηα «παναδμζζαηά» θάνιαηα πμο 

ιεηααάθθμοκ άιεζα ηαζ έιιεζα ηα επίπεδα κεονμδζααζααζηχκ ηαζ αοηά πμο ζοκδέμκηαζ ιε 

ημοξ οπμδμπείξ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ ηοηηάνςκ ιπμνεί κα έπμοκ πενζμνζζιέκμ υθεθμξ 

(Nestler, 1998) . 

 

5.3. Αγρψδεηο Γηαηαξαρέο 

 

Οζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ είκαζ ιία ηαηδβμνία ροπζηχκ δζαηαναπχκ πμο 

παναηηδνίγεηαζ απυ αζζεήιαηα άβπμοξ ηαζ ημο θυαμο. Δζδζηυηενα, ημ άβπμξ ηαζ δ ακδζοπία 

βζα ηα ιεθθμκηζηά βεβμκυηα, ηαεχξ ηαζ μ θυαμξ βζ’ αοηά ζοκζζηά ιία ακηίδναζδ ημο αηυιμο 

ζηα ηνέπμκηα βεβμκυηα. Αοηά ηα ζοκαζζεήιαηα ιπμνεί κα πνμηαθέζμοκ ηαζ ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα, υπςξ πνμαθήιαηα ζηδκ ηανδζά ή ηνέιμοθμ (American Psychiatric Publishing, 

2013). Τπάνπμοκ δζάθμνεξ ιμνθέξ αβπςδχκ δζαηαναπχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ 

δζαηαναπήξ ημο βεκζηεοιέκμο άβπμοξ, ηςκ εζδζηχκ θμαζχκ, ηδξ δζαηαναπήξ ημζκςκζημφ 

άβπμοξ, ηαζ ηδξ δζαηαναπήξ πακζημφ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηαεειζά απυ ηαλζκμιήζεζξ ηςκ 

αβπςδχκ δζαηαναπχκ έπεζ ηα δζηά ηδξ παναηηδνζζηζηά ηαζ ζοιπηχιαηά, υθεξ πενζθαιαάκμοκ 

ζοιπηχιαηα ημο άβπμοξ (Gelder, Mayou&Geddes, 2005). Αηυιδ, μζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ 
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ειθακίγμκηαζ πενίπμο δφμ θμνέξ πζμ ζοπκά ζηζξ βοκαίηεξ απυ υηζ ζημοξ άκηνεξ ηαζ βεκζηά 

οπμζηδνίγεηαζ υηζ λεηζκμφκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ. (American Psychiatric 

Publishing, 2013).  

Οζ δζαηαναπέξ άβπμοξ είκαζ εκ ιένεζ βεκεηζηέξ, αθθά ιπμνεί επίζδξ κα μθείθμκηαζ ηαζ 

ζηδ πνήζδ εεζζηζηχκ μοζζχκ, υπςξ ημ αθημυθ ηαζ δ ηαθεΐκδ, ηαεχξ ηαζ ζηδ πνήζδ 

μνζζιέκςκ θάνιαηςκ. οπκά μζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ ζοιααίκμοκ πανάθθδθα ιε άθθεξ 

ροπζηέξ δζαηαναπέξ, ζδζαίηενα ιε ηδ ιείγμκα ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή, ηδ δζπμθζηή 

δζαηαναπή, μνζζιέκεξ δζαηαναπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ιε δζαηνμθζηέξ 

δζαηαναπέξ. Ο υνμξ άβπμξ ηαθφπηεζ ηέζζενζξ πηοπέξ ηςκ ειπεζνζχκ πμοιπμνεί κα έπεζ έκα 

άημιμ. Αοηέξ μζ πηοπέξ είκαζ δ δζακμδηζηή ακδζοπία, δ ζςιαηζηή έκηαζδ, ηα ζςιαηζηά 

ζοιπηχιαηα ηαζ ημ δζαζπζζηζηυ άβπμξ (Healy 2008). Δπζπθέμκ, ηα ζοκαζζεήιαηα πμο 

ηονζανπμφκ ζηζξ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ ηοιαίκμκηαζ απυ ηδκ απθή κεονζηυηδηα ιέπνζ ηαζ ζε 

ζοκαζζεήιαηαηνυιμο (Barker, 2003).  

Οζ Clark & Watson (1991) ακέπηολακ έκα ηνζιενέξ ιμκηέθμ βζα ηδ δζαθμνμπμίδζδ 

ηςκ ζοιπηςιάηςκ ημο άβπμοξ ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ. ηδκ ένεοκα ημοξ δζαπίζηςζακ υηζ ημ 

άβπμξ ζπεηίγεηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ιε ηδ θοζζμθμβζηή δζέβενζδ ηαζ δ ηαηάεθζρδ ιε ιζα 

ιείςζδ ηςκ εεηζηχκ επζννμχκ. Δκηυπζζακ επίζδξ ημκ πανάβμκηα ηδξ «βεκζηήξ δοζθμνίαξ» 

(Clark & Watson, 1991). Πανά ηδκ φπανλδ ηςκ δζαβκςζηζηχκ ηνζηδνίςκ ζηα δζάθμνα άβπδ 

ηαζ ηζξ ηαηαεθζπηζηέξ δζαηαναπέξ, πμο πανμοζζάγμοκ ηα ζοιπηχιαηα ηα μπμία ζοιπίπημοκ 

ζε πμθθέξ πενζπηχζεζξ αζεεκχκ ηαζ αμδεμφκ ζηδκ πανμοζίαζδ ηδξ δζάβκςζδξ ηαζ ηδξ 

δζαπείνζζδξ, ζδζαίηενα θυβς ηςκ ζοπκχκ ζςιαηζηχκ ζοιπηςιάηςκ, δ ζαηνζηή αθθά ηαζ δ 

ροπζαηνζηή εεχνδζακ ελίζμο ζδιακηζηή ιία οπμδζάβκςζδ ηαζ ιία οπυεεναπεία (Sheeran & 

Zimmerman, 2002).  

Έηζζ, δ οπμδζάβκςζδ ζοπκά πνμένπεηαζ απυ ηδκ απμηθεζζηζηή επζηέκηνςζδ ημο 

ηθζκζημφ βζαηνμφ ζηζξ ακαθμνέξ ημο αζεεκμφξ, υπμο ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ηαηάεθζρδξ ιπμνεί 

κα επζζηζάζμοκ ηζξ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ ηαζ ημ ακηίζηνμθμ. Ζ εζθαθιέκδ δζάβκςζδ ιπμνεί 

επίζδξ κα ζοιαεί, ηαεχξ είκαζ πζεακυ μζ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ κα πανμοζζάζμοκ ζοιπηχιαηα 

ηαηάεθζρδξ ηαζ ακηζζηνυθςξ, μζ ηαηαεθζπηζηέξ δζαηαναπέξ κα πανμοζζάζμοκ ελέπμκηα 

παναηηδνζζηζηά άβπμοξ. Ζ έκκμζα εκυξ οπμηφπμο ηδξ ηαηάεθζρδξ, ακ ηαζ δεκ 

ζοιπενζθαιαάκεηαζζημ Γζαβκςζηζηυ ηαζ ηαηζζηζηυ Δβπεζνίδζμ ηςκ Φοπζηχκ Γζαηαναπχκ, 

(DSM)  ιέπνζ πνυηζκμξ, έπεζ οπμζηεί ζδιακηζηή ζογήηδζδ ιεηαλφ ηςκ εζδζηχκ ιεθεηδηχκ 

θυβς ηδξ ζοπκήξ ηθζκζηήξ εζηυκαξ ηςκ αζεεκχκ (Mineka, Watson & Clark, 1998). ε ιζα 
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πνμζπάεεζα κα θζθμλεκήζεζ αοηή ηδ δζαβκςζηζηή επζηάθορδ, ημ DSM-IVζοιπενζέθααεζημ 

πανάνηδια ημο ηδκ ηαηδβμνία αοηή μκμιάγμκηαξ ηδ ιζηηή αβπχδδ ηαηαεθζπηζηή δζαηαναπή, 

ηαζ οπμδεζηκφμκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα πνυζεεηδ ιεθέηδ ηδξ, ακ ηαζ δ ηθζκζηή πνδζζιυηδηα ηδξ 

είκαζ αιθζθεβυιεκδ (AmericanPsychiatricAssociation, 2000). Παν’ υθα αοηά, μζ ζηναηδβζηέξ 

δζαπείνζζδξ πνέπεζ κα ακηζπνμζςπεφμοκ ημκ ηάεε αζεεκή απυ ηα ζοιπηχιαηα πμο 

πανμοζζάγεζ, ακελάνηδηα απυ ημκ ηνυπμ πμο ηαηαηάζζμκηαζ ζήιενα μζ δζαηαναπέξ ζε 

ηαηδβμνίεξ, ακαβκςνίγμκηαξ υηζ οπάνπμοκ ζοιπηχιαηα άβπμοξ ηαζ ηαηάεθζρδξ ζε υθμημ 

θάζια ηςκ πενζπηχζεςκ. 

Οζ εηηζιήζεζξ βζα ηδκ επζηνάηδζδ ηδξ αβπχδδξ δζαηαναπήξ ηαζ ηδξ ηαηάεθζρδξ 

ιπμνεί κα δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ημκ πθδεοζιυ ηςκ αζεεκχκ, ημ ηθζκζηυ πενζαάθθμκ, ηαεχξ 

ηαζ ηα εζδζηά δζαβκςζηζηά ηνζηήνζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Οζ ιεθέηεξ ιάθζζηα, έπμοκ δείλεζ 

υηζ ημοθάπζζημκ ημ ήιζζο ημο ζοκυθμο ηςκ αζεεκχκ ιε δζαηαναπή πακζημφ ή ηδξ 

βεκζηεοιέκδξ δζαηαναπή άβπμοξ (GAD) έπμοκ δζαβκςζεεί ηαζ ιε ιείγμκμξ ηαηαεθζπηζηή 

δζαηαναπή (MDD) (Wittchenetal. 1994).  

Οζ αζηίεξ ηςκ αβπςδχκ δζαηαναπχκ πμζηίθμοκ. Σμ άβπμξ ηαζ δ ηαηάεθζρδ ιπμνεί κα 

πνμηθδεμφκ απυ ηαηάπνδζδ αθημυθδξ, δ μπμία ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ αεθηζχκεηαζ 

ιε ηδκ παναηεηαιέκδ απμπή. Τπμζηδνίγεηαζ ιάθζζηα, υηζ αηυια ηαζ δ ιέηνζα, παναηεηαιέκδ 

πνήζδ αθημυθ ιπμνεί κα αολήζεζ ηα επίπεδα άβπμοξ ζε μνζζιέκα άημια (Evans&Sullivan, 

2001). Μία επζπθέμκ αίηζα έπεζ παναηηδνζζηεί δελάνηδζδ απυ ηδκ ηαθεΐκδ, ημ αθημυθ ηαζ ηζξ 

αεκγμδζαγεπίκεξ υπμο ιπμνμφκ κα επζδεζκχζμοκ ή κα πνμηαθέζμοκ άβπμξ ηαζ ηνίζεζξ 

πακζημφ (Lindsay&Powell, 1998).  Σμ άβπμξ παναηδνείηαζ ζοκήεςξ ηαηά ηδκ μλεία θάζδ ηδξ 

απυζονζδξ απυ ημ αθημυθ ηαζ ιπμνεί κα δζανηέζεζ έςξ ηαζ 2 πνυκζα ςξ ιένμξ 

ημοζοκδνυιμομλείαξ ιεηα-απυζονζδξ, ζε έκα ηέηανημ πενίπμο ηςκ ακενχπςκ πμο 

ακαννχκμοκ απυ ημκ αθημμθζζιυ (Bankole, 2011).Δπζπνυζεεηα, οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ δ 

πνυκζα έηεεζδ ζε μνβακζημφξ δζαθφηεξ ζημ πενζαάθθμκ ημο ζπζηζμφ ή ηδξ ενβαζίαξ, ιπμνεί 

κα ζοζπεηζζηεί ιε ηζξ δζαηαναπέξ άβπμοξ. Πμθθέξ ηθζκζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ οπμζηδνίλεζ υηζ 

οπάνπεζ ιζα εεηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ ηαθεΐκδξ ηαζ ηςκ αβπμβυκςκ επζδνάζεςκ ιε ηδ 

δζαηαναπή πακζημφ (Vilarimetal. 2011). Ζ γςβναθζηή, ημ αάρζιμ ηαζ δ ημπμεέηδζδ παθζχκ 

είκαζ ιενζηέξ απυ ηζξ ενβαζίεξ ηαηά ηζξ μπμίεξ ιπμνεί κα πνμηφρεζ ζδιακηζηή έηεεζδ ζε 

μνβακζημφξ δζαθφηεξ (Morrowetal. 2000). Ζ ηαηάπμζδ ηδξ ηαθεΐκδξ ιπμνεί επίζδξ κα 

πνμηαθέζεζ ή κα επζδεζκχζεζ ηζξ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ (Winston, 2005).  
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Μία ημζκή επζθμβή βζα ηδ εεναπεία ηςκ δζαηαναπχκ ημο άβπμοξ, πενζθαιαάκεζ ηδκ 

αθθαβή ζημκ ηνυπμ γςήξ, ηδ εεναπεία ηαζ ηα θάνιαηα. Σα θάνιαηα ζοκήεςξ ζοκζζηάηαζ 

ιυκμ εάκ ηα πνμδβμφιεκα ιέηνα δεκ είκαζ απμηεθεζιαηζηά (Patel&Fancher, 2013). Αηυιδ, 

μζ εηθεηηζημί ακαζημθείξ επακαπνυζθδρδξ ζενμημκίκδξ, ηα θάνιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ 

πζμ ζοπκά βζα ηδ εεναπεία ηδξ ηαηάεθζρδξ, ζοπκά εεςνμφκηαζ δ εεναπεία πνχηδξ βναιιήξ 

ζηζξ αβπχδεζξ δζαηαναπέξ (Dunlop & Davis, 2008).   

Σα παιδθά επίπεδα ημο GABA, ημο κεονμδζααζααζηή πμο ιεζχκεζ ηδκ 

δναζηδνζυηδηαημο ηεκηνζημφ κεονζημφζοζηήιαημξ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ ζοιαάθεζ ζημ άβπμξ. 

Δζδζηυηενα, έκαξ ανζειυξ αβπμθοηζηχκ επζηοβπάκμοκ αοηυ ημ απμηέθεζιά ιε ηδ νφειζζδ 

ηςκGABAενβζηχκ οπμδμπέςκ (Lydiard, 2003). Ζ αιοβδαθή είκαζ ηεκηνζηήξ ζδιαζίαξ βζα 

ηδκ επελενβαζία ημο θυαμο ηαζ ημο άβπμοξ, ηαζ δ θεζημονβία ηδξ ιπμνεί κα δζαηαναπεεί ζηα 

άημια ιε αβπχδεζξ δζαηαναπέξ (Etkinetal. 2009). 

Δπζπθέμκ, ηθζκζηέξ ηαζ ιεθέηεξ ζε γχα οπμδεζηκφμοκ ιζα ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηςκ 

δζαηαναπχκ άβπμοξ ηαζ ηδξ δοζημθίαξ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ ζζμννμπίαξ (Lepicardetal. 2000. 

Kalueff, Ishikawa & Griffith, 2008.Nagaratnam, Ip&Bou-Haidar 2005). Έκαξ πζεακυξ 

ιδπακζζιυξ ζημκ μπμίμ μθείθεηαζ αοηή δ ζοζπέηζζδ, είκαζ δ δοζθεζημονβία ζηδκ 

πανααναπζυκζα πενζμπή, ιζα εβηεθαθζηή δμιή δ μπμία ιεηαλφ ηςκ άθθςκ θεζημονβζχκ ηδξ, 

ζοκημκίγεζ ηα ζήιαηα απυ ηδκ αιοβδαθή ιε ηδκ εζζνμή ζηδκ ζζμννμπία (Balaban & Thayer, 

2001). 

Ακαθμνζηά ιε ηδκ ηαθεΐκδ, οπμζηδνίγεηαζ υηζ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ άβπμξ αζηχκηαξ 

πενζζζυηενεξ ιζηνέξ επζδνάζεζξ ζημ άημιμ, υπςξ δ ιοσηέξ ζοζπάζεζξ, ημ ηνέιμοθμ ηαζ μ 

πμκμηεθάθμξ. Ο ηαθφηενμξ ηνυπμξ βζα κα απμθεοπεεί αοηυ, ζοζηήκεηαζ υηζ είκαζ είηε δ 

πθήνδξ απελάνηδζδ απυ ηδκ ηαθεΐκδ είηε δ ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ ηδξ (Hire, 1978). Παν’ 

υθα αοηά υιςξ, ημ πνυαθδια έβηεζηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ βζα ιενζημφξ ακενχπμοξ, ημ άβπμξ 

ιπμνεί κα ιεζςεεί ιε ηδκ ηαηάπμζδ ηαθεΐκδξ (Bruce & Lader,2009), εκχ οπμζηδνίγεηαζ ηαζ 

υηζ ημ άβπμξ ιπμνεί κα αολδεεί πνμζςνζκά ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ δζαημπήξηδξ πνήζδξ 

ηαθεΐκδξ (Juliano&Griffiths, 2004). 
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5.4. Γηαηαξαρή Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο θαη Τπεξθηλεηηθφηεηαο 

 

Ζ Γζαηαναπή Δθθεζιιαηζηήξ Πνμζμπήξ ηαζ Τπενηζκδηζηυηδηαξ (ΓΔΠΤ ή Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) είκαζ ιζα ροπζαηνζηή δζαηαναπή (Lange, Reichl, 

Lange, Tucha & Tucha, 2010) κεονμακαπηολζαημφ ηφπμο (Sroubek, Kelly & Li, 2013), ζηδκ 

μπμία οπάνπμοκ ζδιακηζηά πνμαθήιαηα πνμζμπήξ, οπενηζκδηζηυηδηαξ, ή αοευνιδηεξ 

εκένβεζεξ ημο άημιμο πμο δεκ είκαζ ηαηάθθδθεξ βζα ηδκ δθζηία ημο (Childress & Berry, 

2012). Σα ζοιπηχιαηα αοηά πανμοζζάγμκηαζ απυ ηδκ δθζηία ηςκ έλζ έςξ δχδεηα εηχκ ζημ 

παζδί ηαζ επζιέκμοκ βζα πενζζζυηενμ απυ έλζ ιήκεξ απυ ηδκ ζηζβιή ηδξ δζάβκςζδξ ημοξ 

(Dulcan & Lake, 2011).Καηά ηδ ζπμθζηή δθζηία, ηα άημια πανμοζζάγμοκ ζοπκά ζοιπηχιαηα 

έθθεζρδξ πνμζμπήξ πμο πμθθέξ θμνέξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηαηήζπμθζηή επίδμζδ. 

Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ δζαβζβκχζηεηαζ ροπζαηνζηή δζαηαναπή 

ζε παζδζά ηαζ εθήαμοξ, δ αζηία ειθάκζζδξ ηδξ δζαηαναπήξ ζηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ 

πενζπηχζεςκ αοηχκ είκαζ άβκςζηδ. Τπμζηδνίγεηαζ παν’ υθα αοηά, υηζ επδνεάγεζ πενίπμο ημ 

6-7% ηςκ παζδζχκ υηακ δζαβκςζεεί ζφιθςκα ιε DSM-IV (Willcutt 2012)αθθά ζφιθςκα ιε 

ημ ICD-10 πανμοζζάγεηαζ ζημ 1-2% υηακ βίκεζ δ δζάβκςζδ (Cowen, Harrison, &Burns,2012). 

Δπζπθέμκ, δ ADHD έπεζ δζαβκςζηεί πενίπμο ηνεζξ θμνέξ πενζζζυηενμ ζηα αβυνζα απυ υηζ 

ζηα ημνίηζζα. (Singh, 2008). Πενίπμο ημ 30-50% ηςκ ακενχπςκ πμο δζαβζβκχζημκηαζ ζηδκ 

παζδζηή δθζηία ιε ADHD οπμζηδνίγεηαζ υηζ ζοκεπίγμοκ κα έπμοκ ζοιπηχιαηα ηαζ ζηδκ 

εκήθζηδ γςή ημοξ (Bálint, Czobor, Mészáros, Simon & Bitter 2008), εκχ ιεηαλφ 2-5% ηςκ 

εκδθίηςκ ζοκεπίγμοκ κα θένμοκ ηδκ πάεδζδ (Kooij etal. 2010). Δπζπθέμκ, εα πνέπεζ κα 

ημκζζεεί υηζ δ ADHD είκαζ δφζημθμ κα δζαπςνζζηεί απυ άθθεξ δζαηαναπέξ ηαεχξ πνυηεζηαζ 

βζα ιία δζαηαναπήιε ορδθή θοζζμθμβζηή δναζηζηυηδηα (Dulcan & Lake 2011).  

Ζ δζαπείνζζδ ηδξ ADHD ζοκήεςξ πενζθαιαάκεζ έκα ζοκδοαζιυ ζοιαμοθχκ, 

αθθαβχκ ζημκ ηνυπμ γςήξ ηαζ ηδ πμνήβδζδ θάνιαηςκ. Σα θάνιαηα ζοκζζηάηαζ ιυκμ ςξ 

εεναπεία πνχηδξ βναιιήξ ζε παζδζά πμο έπμοκ ζμαανά ζοιπηχιαηα, αθθά ηαζ ζε άημια ιε 

ιέηνζα ζοιπηχιαηα ηα μπμία είηε ανκμφκηαζ είηε αδοκαημφκ κα αεθηζςεμφκ ιε ηδκ πανμπή 

ζοιαμοθχκ (National Collaborating Centre for Mental Health, 2009). Θα πνέπεζ κα ημκζζεεί 

υιςξ, υηζ μζ ιαηνμπνυεεζιεξ επζπηχζεζξ ηςκ θανιάηςκ δεκ είκαζ ζαθείξ ηαζ δεκ 

ζοκίζηακηαζ ζε παζδζά πνμζπμθζηήξ δθζηίαξ.  
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Ζ δζάβκςζδ ηδξ δζαηαναπήξ ηαζ δ εεναπεία ηδξ,αιθζζαδημφκηαζ εδχ ηαζ πμθθέξ 

δεηαεηίεξ (Parrillo, 2008). Δζδζηυηενα, μζ ακηζπαναεέζεζξ ιεηαλφ ηςκ εζδζηχκ ηθζκζηχκ 

βζαηνχκ, εηπαζδεοηζηχκ, πμθζηζηχκ, βμκέςκ ηαζ ιέζςκ ιαγζηήξ εκδιένςζδξ είκαζ ζδζαίηενα 

έκημκεξ. Σα εέιαηα ιε ηα μπμία αζπμθμφκηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ, βζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ 

δζαηαναπήξ εθθεζιιαηζηήξ πνμζμπήξ ηαζ οπενηζκδηζηυηδηαξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ αζηίεξ ηδξ ηαζ 

ηδ πνήζδ δζεβενηζηχκ θανιάηςκ ζηδ εεναπεία (Mayes, Bagwell & Erkulwater, 2008). Οζ 

πενζζζυηενμζ ανιυδζμζ οβεζμκμιζηήξ πενίεαθρδξ δέπμκηαζ υηζ δ ADHD ζοκζζηά ιία 

πναβιαηζηή δζαηαναπή ηαζ δ ζογήηδζδ ζηδκ επζζηδιμκζηή ημζκυηδηα επζηεκηνχκεηαζ ηονίςξ 

ζπεηζηά ιε ημ πχξ εα πνέπεζ κα πναβιαημπμζδεεί δ δζάβκςζδ ηαζ δ εεναπεία ηδξ (Sim, Hulse 

& Khong, 2004).  

 

5.5. ρηδνθξέλεηα 

 

Ζ ζπζγμθνέκεζα είκαζ ιία δζαηαναπή πμο πνμζαάθθεζ πμθθέξ ροπζηέξ θεζημονβίεξ 

ηαοηυπνμκα. Έκα πνχημ δείβια είκαζ μζ παναθδνδιαηζηέξ ζδέεξ ςξ δζαηαναπή ημο 

πενζεπμιέκμο ηδξ ζηέρδξ (Μάκμξ, 1992).  Οζ πζμ ζοκδεζζιέκεξ παναθδνδιαηζηέξ ζδέεξ είκαζ 

δίςλδξ, ιεβαθείμο ηαζ ενδζηεοηζημφ πενζεπμιέκμο. Άθθεξ δζαηαναπέξ ηδξ ζηέρδξ είκαζ ημ 

θηςπυ θελζθυβζμ ηαζ δ επίιμκδ επακάθδρδ ζοβηεηνζιέκςκ θέλεςκ, δ ζοβηεηνζιέκδ ηαζ 

άηαιπηδ ζηέρδ ηαζ μζ δπδηζημί ζοκεζνιμί (Παθαζμθυβμο, 1997).  

Ζ ζπζγμθνέκεζα  είκαζ ιζα ροπζηή δζαηαναπή πμο ζοπκά παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ιδ 

θοζζμθμβζηή ημζκςκζηή ζοιπενζθμνά ηαζ ηδκ απμηοπία κα ακαβκςνζζηεί ηζ είκαζ πναβιαηζηυ 

ηαζ ηζ υπζ. Σα ζοκήεδ ζοιπηχιαηα πενζθαιαάκμοκ ηζξ ρεοδείξ πεπμζεήζεζξ, ηδκ αζαθή  

ζηέρδ, ηζξ αημοζηζηέξ ρεοδαζζεήζεζξ, ηδ ιεζςιέκδ ημζκςκζηή δέζιεοζδ, ηδκ 

ζοκαζζεδιαηζηή έηθναζδ ηαζ ηδκ αδνάκεζα. Ζ δζάβκςζδ ααζίγεηαζ ζηδκ παναηδνμφιεκδ 

ζοιπενζθμνά ηαοημπνυκςξ ιε ηζξ ζδζαίηενεξ ειπεζνίεξ ημο εηάζημηε αηυιμο. 

Σμ βεκεηζηυ οπυζηνςια  ηαεχξ ηαζ μζ ροπμθμβζηέξ ηαζ ημζκςκζηέξ δζαδζηαζίεξ είκαζ 

ζδιακηζημί πανάβμκηεξ βζα ηδκ ειθάκζζδ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ. Μενζηά θάνιαηα ακαροπήξ ηαζ 

ζαηνζηέξ ζοκηαβέξ, θαίκεηαζ υηζ ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ ή κα επζδεζκχζμοκ ηα ζοιπηχιαηα 

ηδξ κυζμο. Οζ πενζζζυηενμζ πζεακμί ζοκδοαζιμί ηςκ ζοιπηςιάηςκ έπμοκ πνμηαθέζεζ ηδ 

ζογήηδζδ ηςκ εζδζηχκ, ζπεηζηά ιε ημ ακ δ δζάβκςζδ απμηεθεί ιζα εκζαία δζαηαναπή ή έκακ 
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ανζειυ λεπςνζζηχκ ζοκδνυιςκ. Πανά ηδκ εηοιμθμβία ηδξ θέλδξ, δ ζπζγμθνέκεζα δεκ 

ζοκεπάβεηαζ ιζα «δζπαζιέκδ πνμζςπζηυηδηα», ή ιία «δζαηαναπή πμθθαπθήξ 

πνμζςπζηυηδηαξ», μφηε ηαζ ιία ηαηάζηαζδ δ μπμία ζοπκά ζοβπέεηαζ ζηδ δδιυζζα ακηίθδρδ 

ημο ζπζγμθνεκή (Picchioni & Murray, 2007). Ακηίεεηα, μ υνμξ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ ζδιαίκεζ 

«δζαίνεζδ ηςκ κμδηζηχκ θεζημονβζχκ», ακηακαηθχκηαξ οπυ αοηή ηδκ έκκμζα ηδκ πανμοζίαζδ 

ηδξ αζεέκεζαξ (Dow, 2012).  

Ζ ααζζηή εεναπεία ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ ζοκίζηαηαζ ζηδ πμνήβδζδ εκυξ ακηζροπςζζημφ 

θάνιαημο, ημ μπμίμ ηαηαζηέθθεζ ηονίςξ ηδκδναζηδνζυηδηα ιέζςηςκ οπμδμπέςκ ηδξ 

κημπαιίκδξ. Δπζπθέμκ, δ ζοιαμοθεοηζηή ροπμεεναπεία είκαζ ελίζμο ζδιακηζηή ζηδ εεναπεία 

ημο αζεεκμφξ. ε πζμ ζμαανέξ πενζπηχζεζξ, υπμο οπάνπεζ ηίκδοκμξ βζα ημκ εαοηυ ημο 

αηυιμο, δ κμζδθεία ημο ζε ηάπμζμ κμζδθεοηζηυ ίδνοια, είκαζ απαναίηδηδ (Becker & Kilian, 

2006).  

Σα ζοιπηχιαηα ανπίγμοκ ζοκήεςξ ζηδκ ανπή ηδξ εκδθζηίςζδξ, ιε ημ 0,3-0,7% 

πενίπμο ηςκ ακενχπςκ,  κα έπμοκ πνμζαθδεεί ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημοξ 

(vanOs&Kapur, 2009). Ζ δζαηαναπή εεςνείηαζ υηζ επδνεάγεζ ηονίςξ ηδκ ζηακυηδηα κα 

ζηέθημκηαζ, αθθά ζοιαάθθεζ επίζδξ ζοκήεςξ ζε πνυκζα πνμαθήιαηα ζηδ ζοιπενζθμνά ηαζ 

ζημ ζοκαίζεδια. Σα άημια ιε ζπζγμθνέκεζα είκαζ πζεακυ κα έπμοκ πνυζεεηεξ ροπζηέξ 

παεήζεζξ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ιείγμκμξ ηαηάεθζρδξ ηαζ ηςκ αβπςδχκ δζαηαναπχκ. Ζ 

ειθάκζζδ ηδξ δζαηαναπήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνήζδ κανηςηζηχκ μοζζχκ αββίγεζ ζπεδυκ ημ 

50% (Buckley etal. 2009). Σα ημζκςκζηά πνμαθήιαηα, υπςξ δ ιαηνμπνυκζα ακενβία, δ 

θηχπεζα, ηαζ δ έθθεζρδ ζηέβδξ ζοκζζημφκ έκα ζοπκυ θαζκυιεκμ πμο ζοκμδεφεζ ηδκ εκ θυβς 

ροπζηή κυζμ. Σμ ιέζμ πνμζδυηζιμ γςήξ ηςκ ακενχπςκ ιε ηδ ζοβηεηνζιέκδ δζαηαναπή είκαζ 

10-25 πνυκζα θζβυηενμ απυ ημ βεκζηυ ιέζμ υνμ ημο πνμζδυηζιμο γςήξ (Laursen & Munk-

Olsen & Vestergaard, 2012). Σμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ ζημ απμηέθεζια ηδξ αφλδζδξ ηςκ 

πνμαθδιάηςκ ζςιαηζηήξ οβείαξ ηαζ ημ ορδθυ πμζμζηυ αοημηημκίαξ (πενίπμο 5%) 

(vanOs&Kapur, 2009).  

Σα άημια ιε ζπζγμθνέκεζα ιπμνεί κα πανμοζζάζμοκ ρεοδαζζεήζεζξ (μζ ζοπκυηενα 

ακαθενυιεκεξ είκαζ αημοζηζηέξ ρεοδαζζεήζεζξ), ηαζ απμδζμνβάκςζδ ηδξ ζηέρδξ ηαζ ηδξ 

μιζθίαξ. Οζ ζηέρεζξ δεκ έπμοκ λεηάεανμ κυδια ηαεχξ ελςηενζηεφμκηαζ ιέζς ηδξ μιζθίαξ. 

Δπίζδξ είκαζ ζοπκά ηα θαζκυιεκα ημζκςκζηήξ απυζονζδξ, δ πνμπεζνυηδηα ζηδκ έκδοζδ ηαζ 

ζηδκ οβζεζκή, ηαεχξ ηαζ δ απχθεζα ηζκήηνςκ βζα δναζηδνζμπμίδζδ (Carson, 2000). Τπάνπεζ 

ζοπκά ειθακήξ ζοκαζζεδιαηζηή δοζθεζημονβία, υπςξ βζα πανάδεζβια δ έθθεζρδ 
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ακηαπυηνζζδξ (Hirsch & Weinberger, 2003). Δπίζδξ δ απμοζία ημζκςκζηχκ δελζμηήηςκ  

ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζπζγμθνέκεζα (Brunet-Gouet & Decety, 2006), υπςξ είκαζ ηα ζοιπηχιαηα 

ηδξ πανάκμζαξ (Hirsch & Weinberger, 2003). Τπάνπμοκ δοζημθίεξ ζηδκ ενβαζία ηαζ ηδ 

ιαηνμπνυεεζιδ ικήιδ , ηδκ πνμζμπή , ηδκ εηηεθεζηζηή θεζημονβία ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ηδξ 

επελενβαζίαξ ηςκ υζςκ ζοιααίκμοκ (vanOs&Kapur, 2009). Ακαθμνζηά ιε ιία 

οπμπενίπηςζδ , ημ άημιμ ιπμνεί κα είκαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζζςπδθυ, παναιέκμοκ αηίκδημζ 

ζε πενίενβεξ ζηάζεζξ, ή ειθακίγμοκ άζημπδ ακαηαναπή, δδθαδή υθα ηα ζδιάδζα  ηδξ 

ηαηαημκίαξ (Ungvari, Caroff & Gerevich, 2010). Πενίπμο ημ 30 έςξ 50% ηςκ ακενχπςκ ιε 

ζπζγμθνέκεζα αδοκαημφκ κα απμδεπεμφκ υηζ έπμοκ ιζα αζεέκεζα δ μπμία πνεζάγεηαζ εεναπεία 

θυβς ημο εκδεπυιεκμο ζηζβιαηζζιμφ πμο ιπμνεί κα ζοκεπάβεηαζ (Baier, 2010). Οζ άκενςπμζ 

ιε ζπζγμθνέκεζα ζοπκά δοζημθεφμκηαζ κα ακηζθδθεμφκ ηαζ κα ακαβκςνίζμοκ ηα 

ζοκαζζεήιαηα ημοξ (Kohler  etal. 2010). 

Ζ ζπζγμθνέκεζα  πενζβνάθεηαζ ζοπκά ιέζα απυ ημ πνίζια ηςκ εεηζηχκ ηαζ ανκδηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ (Sims, 2002). Σα εεηζηά ζοιπηχιαηα είκαζ εηείκα πμο ηα πενζζζυηενα απυ 

αοηά είκαζ πανυκηα ζε άημια ιε ζπζγμθνέκεζα. Δζδζηυηενα πενζθαιαάκμοκ ημ παναθήνδια, 

ηδκ απμδζμνβακςιέκδ ζηέρδ, ηδκ μιζθία, ηζξ απηζηέξ, ηζξ αημοζηζηέξ,ηζξ μπηζηέξ, ηζξ 

μζθνδηζηέξ ηαζ βεοζηζηέξ παναζζεήζεζξ, ηοπζηά εεςνμφκηαζ ςξ εηδδθχζεζξ ηδξ ρφπςζδξ 

(Kneisl & Trigoboff, 2009). Οζ ρεοδαζζεήζεζξ είκαζ επίζδξ ηονίανπμ θαζκυιεκμ ηαζ 

ζπεηίγεηαζ ιε ημ πενζεπυιεκμ ημο παναθδνήιαημξ. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ ηα εεηζηά 

ζοιπηχιαηα  ακηαπμηνίκμκηαζ βεκζηά ηαθά ζηδ θανιαηεοηζηή αβςβή (American Psychiatric 

Association, 2000). 

Ακηίεεηα, ηα ανκδηζηά ζοιπηχιαηα είκαζ μζ εθθείρεζξ ηςκ θοζζμθμβζηχκ 

ζοκαζζεδιαηζηχκ ακηζδνάζεςκ ή άθθςκ δζαδζηαζζχκ ζηέρδξ, ηαζ ακηαπμηνίκμκηαζ θζβυηενμ 

ηαθά ζηδ θανιαηεοηζηή αβςβή (Carson, 2000). Έπμοκ ζοκήεςξ  επίπεδεξ εηθνάζεζξ ή 

εθάπζζηεξ ζοκαζζεδιαηζηέξ απμηνίζεζξ, έκδεζα θυβμο, αδοκαιία κα κζχζμοκ εοπανίζηδζδ, 

έθθεζρδ επζεοιίαξ βζα ενςηζηή ζπέζδ, ηαζ έθθεζρδ ηζκήηνςκ εκ βέκεζ. Σα ανκδηζηά 

ζοιπηχιαηα θαίκεηαζ κα ζοιαάθθμοκ πενζζζυηενμ ζηδκ ηαηή πμζυηδηα γςήξ (Velligan & 

Alphs, 2009). Οζ άκενςπμζ ιε πενζζζυηενα ανκδηζηά ζοιπηχιαηα ζοπκά έπμοκ ιζα ζζημνία  

δοζπνμζανιμζηζηυηδηαξ πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ηδξ κυζμο ηαζ δ εεηζηή ακηαπυηνζζδ ζηδ 

θανιαηεοηζηή αβςβή είκαζ ζοπκά πενζμνζζιέκδ (Carson, 2000).  

Ζ ειθάκζζδ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ εκημπίγεηαζ πενζζζυηενμ πνμξ ημ ηέθμξ ηδξ εθδαείαξ 

ηαζ ζηδκ πνχζιδ εκήθζηδ γςή (vanOs&Kapur, 2009) υπμο είκαζ δ ηνίζζιδ πενίμδμξ βζα ηδκ 
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ημζκςκζηή ηαζ επαββεθιαηζηή ακάπηολδ εκυξ κεανμφ εκήθζηα (Addington etal. 2007). Σμ 

40% ηςκ ακδνχκ ηαζ ημ 23% ηςκ βοκαζηχκ πμο δζαβζβκχζημκηαζ ιε ζπζγμθνέκεζα, ηαζ δ 

μπμία εηδδθχεδηε πνζκ ηδκ δθζηία ηςκ 19 εηχκ (Cullen etal. 2008). Γζα κα εθαπζζημπμζδεεί δ 

ακαπηολζαηή δζαηαναπή πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ ζπζγμθνέκεζα,  έπμοκ πνυζθαηα δζελαπεεί 

ένεοκεξ πμο αθμνμφκ ημκ εκημπζζιυ ηαζ ηδξ εεναπείαξ ηδξ πνυδνμιδξ θάζδξ ηδξ κυζμο ηαζ 

έπεζ ακζπκεοηεί υηζ είκαζ δοκαηυκ κα πνμθδθεμφκ ηα ζοιπηχιαηα έςξ ηαζ 30 ιήκεξ πνζκ απυ 

ηδκ  ειθάκζζδ ημοξ. (Addington etal. 2007). Όζμζ εκδέπεηαζ κα ακαπηφλμοκ ζπζγμθνέκεζα 

ιπμνεί κα ειθακίζμοκ πανμδζηά ροπςζζηά ζοιπηχιαηα (Amminger, 2006) ηαεχξ ηαζ 

βεκζηυηενα ζοιπηχιαηα ημζκςκζηήξ απυζονζδξ, εοενεεζζηυηδηα, δοζθμνία (Parnas & 

Jorgense, 1989), ηαζ αδελζυηδηα (Coyle, 2006) ηαηά ηδκ πνυδνμιδ θάζδ. 

Ο ζοκδοαζιυξ βεκεηζηχκ ηαζ πενζααθθμκηζηχκ παναβυκηςκ παίγμοκ έκα ζδιακηζηυ 

νυθμ ζηδκ ακάπηολδ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ (vanOs&Kapur, 2009). Άημια ιε μζημβεκεζαηυ 

ζζημνζηυ  ζπζγμθνέκεζαξ πμο έπμοκ ιζα πανμδζηή ρφπςζδ έπμοκ πζεακυηδηα 20 ιε 40% κα 

δζαβκςζεμφκ έκα πνυκμ ανβυηενα (Drake & Lewis, 2005). Οζ εηηζιήζεζξ ηδξ 

ηθδνμκμιζηυηδηαξ πμζηίθθμοκ θυβς ηδξ δοζημθίαξ κα βίκεζ μ δζαπςνζζιυξ ηςκ επζδνάζεςκ 

ηδξ βεκεηζηήξ πνμδζάεεζδξ απυ ημ πενζαάθθμκ (O'Donovan, Williams & Owen, 2003). Ο 

ιεβαθφηενμξ ηίκδοκμξ βζα ηδκ ακάπηολδ ζπζγμθνέκεζαξ πενζζζυηενμ απυ ημ 40% ειθακίγεηαζ 

ζημοξ ιμκμγοβςηζημφξ δζδφιμοξ (Picchioni & Murray 2007). Δάκ έκαξ βμκέαξ έπεζ 

πνμδζάεεζδ μ ηίκδοκμξ είκαζ πενίπμο ζημ 13% ηαζ ακ ηαζ είκαζ ηαζ μζ δφμ βμκείξ  μ ηίκδοκμξ 

είκαζ ζπεδυκ ζημ 50% (Herson, 2011).  

Οζ πενζααθθμκηζημί πανάβμκηεξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ ακάπηολδ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ 

πενζθαιαάκμοκ ημ πενζαάθθμκ δζααίςζδξ, ηδ πνήζδ κανηςηζηχκ ηαζ ηςκ πνμβεκκδηζηχκ 

ζηνεζμβυκςκ παναβυκηςκ (vanOs&Kapur, 2009). Ο ηφπμξ ηςκ βμκέςκ θαίκεηαζ κα ιδκ έπεζ 

ιία ζδιακηζηή επίδναζδ, ακ ηαζ μζ άκενςπμζ ιε οπμζηδνζηηζημφξ βμκείξ ηα ηαηαθένκμοκ 

ηαθφηενα απυ εηείκμοξ ιε ηηδηζημφξ ή επενζημφξ βμκείξ (Picchioni & Murray, 2007). Σα 

παζδζηά ηναφιαηα, μ πςνζζιυξ ηςκ βμκέςκ, ηαζ δ ηαημιεηαπείνζζδ ή δ ηαημπμίδζδ αολάκεζ 

ημκ ηίκδοκμ εηδήθςζδξ ροπςηζηχκ θαζκμιέκςκ (TheSchizophreniaCommission,2012). 

Εχκηαξ ζε έκα αζηζηυ πενζαάθθμκ ηαηά ηδκ παζδζηή δθζηία ή ςξ εκήθζηαξ έπεζ δζαπζζηςεεί 

επακεζθδιιέκα υηζ αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ζπζγμθνέκεζαξ  (vanOs&Kapur, 2009), αηυιδ ηαζ 

ελίζμο ιε ηδκ πνήζδ κανηςηζηχκ, ηδκ εεκυηδηα, ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ ημζκςκζηήξ μιάδαξ (Van 

Os, 2004). Άθθμζ πανάβμκηεξ πμο παίγμοκ ζδιακηζηυ νυθμ πενζθαιαάκμοκ ηδκ ημζκςκζηή 

απμιυκςζδ ηαζ ηδ ιεηακάζηεοζδ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ ημζκςκζηέξ ακηζλμυηδηεξ, ηζξ 
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θοθεηζηέξ δζαηνίζεζξ, ηδκ μζημβεκεζαηή δοζθεζημονβία, ηδκ ακενβία, ηαζ ηζξ ηαηέξ ζοκεήηεξ 

ζηέβαζδξ (Picchioni & Murray, 2007). 

Όζμκ αθμνά ηδκ πνήζδ μοζζχκ ή αθημυθ πενίπμο ηα ιζζά απυ ηα πενζζηαηζηά ιε 

ζπζγμθνέκεζα ηάκμοκ οπεναμθζηή πνήζδ (Gregg, Barrowclough & Haddock, 2007). 

Δζδζηυηενα δ πνήζδ αιθεηαιζκχκ, ημηαΐκδξ, ηαζ ζε ιζηνυηενμ ααειυ αθημυθδξ, ιπμνεί κα 

μδδβήζεζ ζε ρφπςζδ πμο πανμοζζάγεζ πμθφ πανυιμζα ιε ηδ ζπζγμθνέκεζα (Picchioni & 

Murray, 2007). Ακ ηαζ δεκ ζζπφεζ βεκζηά κα πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ ιζα αζηία ηδξ αζεέκεζαξ, ηα 

άημια ιε ζπζγμθνέκεζα ηάκμοκ πνήζδ κζημηίκδξ ζε πμθφ ιεβαθφηενα πμζμζηά απυ υηζ ζημ 

βεκζηυ πθδεοζιυ. Ζ ηαηάπνδζδ αθημυθ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ πενζζηαζζαηά ηδκ ακάπηολδ 

ιζαξ πνυκζαξ ροπςηζηήξ δζαηαναπήξ (Sagud etal. 2009). 

Έκα ζδιακηζηυ πμζμζηυ ηςκ ακενχπςκ ιε ζπζγμθνέκεζα ηάκμοκ πνήζδ ηάκκααδξ βζα 

κα ακηζιεηςπίζμοκ ηα ζοιπηχιαηα ημοξ (Gregg, Barrowclough & Haddock, 2007). Όιςξ δ 

ηάκκααδ ιπμνεί κα είκαζ έκαξ πανάβμκηαξ πμο ζοιαάθθεζ ζηδ ζπζγμθνέκεζα, αθθά δεκ ιπμνεί 

κα πνμηαθέζεζ απμηθεζζηζηά δ πνήζδ ηδξ, ηδκ ακάπηολδ μπμζαζδήπμηε ιμνθήξ ρφπςζδξ 

(Parakh & Basu, 2013). Ζ πνυςνδ έηεεζδ ημο ακαπηοζζυιεκμο εβηεθάθμο ζηδκ ηάκκααδ 

αολάκεζ ημκ ηίκδοκμ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ (Chadwick, Miller & Hurd, 2013), ακ ηαζ ημ ιέβεεμξ 

ημο αολδιέκμο ηζκδφκμο είκαζ δφζημθμ κα πμζμηζημπμζδεεί (Chadwick, Miller & Hurd, 

2013) ιυκμ έκα ιζηνυ πμζμζηυ πνήζδξ ηάκκααδξ ιπμνεί κα ζοκηεθέζεζ ζηδκ ακάπηολδ 

μπμζαζδήπμηε ζπζγμζοκαζζεδιαηζηήξ δζαηαναπήξ ζηδκ εκήθζηδ γςή (Niesink & van Laar 

2013). Ο αολδιέκμξ ηίκδοκμξ ιπμνεί κα πνμτπμεέηεζ ηδκ πανμοζία μνζζιέκςκ βμκζδίςκ 

ιέζα ζε έκα άημιμ (Parakh & Basu, 2013), ή ιπμνεί κα ζπεηίγεηαζ ιε πνμτπάνπμοζα 

ροπμπαεμθμβία (Chadwick, Miller & Hurd, 2013). Πανυθα αοηά δ ορδθή δμζμθμβία ηαζ δ 

ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα πνήζδξ είκαζ δείηηεξ αολδιέκμο ηζκδφκμο πνυκζςκ ροπχζεςκ. Ζ 

ηεηνατδνμηακκααζκυθδ (THC) ηαζ δ ηακκααζδζυθδ (CBD) πανάβμοκ ακηίεεηα απμηεθέζιαηα 

ηαζ έπμοκ ακηζροπςζζηέξ ηαζ κεονμπνμζηαηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ μζ μπμίεξ ελμοδεηενχκμοκ ηζξ 

ανκδηζηέξ επζδνάζεζξ  (Niesink & van Laar, 2013). Άθθα θάνιαηα ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ιυκμ ςξ ιδπακζζιμφξ ακηζιεηχπζζδξ απυ άημια πμο έπμοκ ζπζγμθνέκεζα 

ηααηαπμθειχκηαξ ηδκ ηαηάεθζρδ, ημ άβπμξ, ηδκ πθήλδ ηαζ ηδ ιμκαλζά (Gregg & 

Barrowclough & Haddock, 2007). Πανάβμκηεξ υπςξ δ ιυθοκζδ, ή ημ ζηνεξ ηαζ μ 

οπμζζηζζιυξ ηδξ ιδηέναξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ειανοσηήξ ακάπηολδξ , ιπμνεί κα μδδβήζμοκ 

ζε ιζα εθαθνά αφλδζδ ημο ηζκδφκμο ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ ανβυηενα ζηδ γςή (vanOs&Kapur, 

2009). Άημια πμο δζαβζβκχζημκηαζ ιε ζπζγμθνέκεζα είκαζ πζμ πζεακυ κα έπμοκ βεκκδεεί ημ 
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πεζιχκα ή άκμζλδ (ημοθάπζζημκ ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ), δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ απμηέθεζια 

ηδξ αφλδζδξ ηςκ πμζμζηχκ ηςκ ζμβεκχκ κμζδιάηςκ ζηδ ιήηνα (Picchioni, &Murray 2007). 

Ο αολδιέκμξ ηίκδοκμξ είκαζ πενίπμο 5 έςξ 8% (Yolken, 2004).   

Μία ζδιακηζηή πθεονά ηδξ εκ θυβς κυζμο  είκαζ  μζ ιδπακζζιμί ιέζς ηςκ μπμίςκ 

θεζημονβεί. Έπμοκ βίκεζ πνμζπάεεζεξ βζα κα ελδβδεεί δ ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ δζαθμνμπμζδιέκδξ 

θεζημονβίαξ ημο εβηεθάθμο ιε ηδκ ζπζγμθνέκεζα. Μία απυ ηζξ πζμ ζοπκέξ οπμεέζεζξ είκαζ δ 

οπυεεζδηδξ κημπαιίκδξ ιέζς ηδξ μπμίαξ δ ρφπςζδ ειθακίγεηαζ ςξ μζ πανενιδκείεξ ηδξ 

πναβιαηζηυηδηαξ απυ ημκ εβηέθαθμ δδθαδή δ δοζθεζημονβία ηςκ κημπαιζκενβζηχκ 

κεονχκςκ (vanOs&Kapur, 2009). Πμθθμί ροπμθμβζημί ιδπακζζιμί έπμοκ «ζηζβιαηζζηεί» βζα 

ηδκ ακάπηολδ ηαζ ηδ ζοκηήνδζδ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ. Έπμοκ εκημπζζηεί βκςζηζηέξ 

πνμηαηαθήρεζξ ζε εηείκμοξ ιε ηδ δζάβκςζδ ή εηείκμοξ πμο δζαηνέπμοκ ηίκδοκμ, εζδζηά υηακ  

ανίζημκηαζ ηάης απυ πίεζδ ή ζε ζοβποζιέκεξ ηαηαζηάζεζξ (Broome etal. 2005). Ονζζιέκεξ 

βκςζηζηέξ θεζημονβίεξ ιπμνεί κα ακηακαηθμφκ ηζξ  κεονμβκςζηζηέξ εθθείρεζξ υπςξ απχθεζα 

ικήιδξ, εκχ άθθεξ ιπμνεί κα ακαθένμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκα γδηήιαηα ηαζ ειπεζνίεξ (Bentall 

etal. 2007).  

Πανά ηδκ απμδεδεζβιέκδ ειθάκζζδ ζημζπείςκ πνμξ αοηή ηδκ ηαηεφεοκζδ, πνυζθαηα 

εονήιαηα δείπκμοκ υηζ πμθθά άημια πμο έπμοκ δζαβκςζηεί ιε ζπζγμθνέκεζα είκαζ 

ζοκαζζεδιαηζηά εοαίζεδηα, ζε ζδζαίηενα ζε αβπςηζηά ή ανκδηζηά ενεείζιαηα, ηαζ υηζ ιζα 

ηέημζα εοαζζεδζία ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ  ειθάκζζδ ζοιπηςιάηςκ ή  δζαηαναπχκ (Cohen & 

Docherty, 2004). Ονζζιέκα ζημζπεία οπμδδθχκμοκ υηζ ημ πενζεπυιεκμ ηςκ παναθδνδηζηχκ 

πεπμζεήζεςκ ηαζ ροπςζζηχκ ειπεζνζχκ ιπμνεί κα ακηακαηθά ζοκαζζεδιαηζηέξ αζηίεξ ηδξ 

δζαηαναπήξ, ηαεχξ ηαζ ημ πχξ έκα άημιμ ενιδκεφεζ ηέημζεξ ειπεζνίεξ ηαζ ι αοηυκ ημκ ηνυπμ 

κα επδνεάζμοκ ηδ ζοιπηςιαημθμβία (Bell, Halligan & Ellis, 2006). Ζ πνήζδ ηςκ 

«ζοιπενζθμνχκ αζθαθείαξ» (πνάλεζξ υπςξ πεζνμκμιίεξ ή δ πνήζδ ηςκ θέλεςκ ζε 

ζοβηεηνζιέκα πθαίζζα) βζα κα απμθεοπεεί ή κα ελμοδεηενχζεζ θακηαζηζηέξ απεζθέξ ιπμνεί 

πναβιαηζηά κα ζοιαάθεζ ζηδκ πνμκζυηδηα ηδξ αοηαπάηδξ (Freeman, 2007).  

Ζ θεζημονβζηή ιαβκδηζηή ημιμβναθία (fMRI) ηαζ άθθεξ ηεπκμθμβίεξ απεζηυκζζδξ ημο 

εβηεθάθμο  επζηνέπμοκ ηδ ιεθέηδ ηςκ δζαθμνχκ ζηδκ εβηεθαθζηή δναζηδνζυηδηα ζε άημια 

πμο έπμοκ δζαβκςζηεί ιε ζπζγμθνέκεζα. Ζ εζηυκα δείπκεζ δφμ επίπεδα ημο εβηεθάθμο, ιε ηζξ 

πενζμπέξ πμο ήηακ πζμ δναζηήνζεξ ζε ιδ ζπζγμθνεκείξ απυ υηζ ζε ακενχπμοξ ιε ζπζγμθνέκεζα 

υπμο πανμοζζάγεηαζ  ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ ιεθέηδξ fMRI ηδξ ικήιδξ ενβαζίαξ. 
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Ζ ζπζγμθνέκεζα ζοκδέεηαζ ιε θεπηέξ δζαθμνέξ ζηζξ δμιέξ ημο εβηεθάθμο, πμο 

ανέεδηακ ζημ 40 ιε 50% ηςκ πενζπηχζεςκ, ηαζ ζηδ πδιεία ημο εβηεθάθμο ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ μλείαξ ροπςζζηήξ ηνίζδξ (vanOs&Kapur 2009). Οζ ιεθέηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ 

κεονμροπμθμβζηέξ δμηζιαζίεξ ηαζ ηεπκμθμβίεξ απεζηυκζζδξ ημο εβηεθάθμο, υπςξ fMRI ηαζ 

PET  ελεηάγμοκ θεζημονβζηέξ δζαθμνέξ ζηδκ εβηεθαθζηή δναζηδνζυηδηα ηαζ έπμοκ δείλεζ υηζ 

μζ δζαθμνέξ θαίκεηαζ κα ζοιααίκμοκ πζμ ζοπκά ζημοξ ιεηςπζαίμοξ θμαμφξ, ημκ ζππυηαιπμ 

ηαζ ημοξ ηνμηαθζημφξ θμαμφξ (Kircher  & Renate, 2007). Δπίζδξ οθίζηακηαζ ιεζχζεζξ ζημκ 

υβημ ημο εβηεθάθμο, (ιζηνυηενεξ απυ εηείκεξ πμο ανέεδηακ ζηδκ κυζμ ημο Alzheimer) πμο 

έπμοκ ακαθενεεί ζε πενζμπέξ ημο ιεηςπζαίμο θθμζμφ ηαζ ηςκ ηνμηαθζηχκ θμαχκ. Δίκαζ 

ααέααζμ ακ αοηέξ μζ μβημιεηνζηέξ αθθαβέξ είκαζ πνμμδεοηζηέξ ή πνμτπάνπμοκ πνζκ απυ ηδκ 

έκανλδ ηδξ κυζμο. Αοηέξ μζ δζαθμνέξ έπμοκ ζοκδεεεί ιε ηζξ κεονμβκςζηζηέξ εθθείρεζξ ηαζ 

ζοπκά ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζπζγμθνέκεζα (Green, 2006). Δπεζδή ηα κεονζηά ηοηθχιαηα 

ιεηααάθθμκηαζ, έπεζ πνμηαεεί εκαθθαηηζηά υηζ δ ζπζγμθνέκεζα εα πνέπεζ κα εεςνδεεί ςξ ιζα 

ζοθθμβή απυ κεονμακαπηολζαηέξ δζαηαναπέξ (Insel, 2010). Έπεζ οπάνλεζ ζογήηδζδ ζπεηζηά 

ιε ημ εάκ δ εεναπεία ιε ακηζροπςζζηά ιπμνεί ιυκδ ηδξ κα πνμηαθέζεζ ιείςζδ ημο υβημο 

ημο εβηεθάθμο. 

 

 

Δηθφλα 36 : Δλεξγνπνίεζε ησλ ππνδνρέσλ ληνπακίλεο ζηνλ εγθέθαιν  αηφκσλ κε ζρηδνθξέλεηα 

Πδβή : http://neurosciencefundamentals.unsw.wikispaces.net/Psychopathy+and+Violence 

 

http://neurosciencefundamentals.unsw.wikispaces.net/Psychopathy+and+Violence
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Ηδζαίηενδ πνμζμπή έπεζ δμεεί ζηδ θεζημονβία ηδξ κημπαιίκδξ ζηδ ιεζμιεηαζπιζαηή 

μδυ ημο εβηεθάθμο. Αοηή δ εζηίαζδ ζε ιεβάθμ ααειυ πνμέηορε απυ ηδκ ηοπαία δζαπίζηςζδ 

υηζ ηα θαζκμεεζαγίκειζηα θάνιαηα, ηα μπμία ειπμδίγμοκ ηδ θεζημονβία ηδξ κημπαιίκδξ, εα 

ιπμνμφζακ κα ιεζχζμοκ ηα ροπςζζηά ζοιπηχιαηα. Τπμζηδνίγεηαζ επίζδξ απυ ημ βεβμκυξ 

υηζ μζ αιθεηαιίκεξ, μζ μπμίεξ πνμηαθμφκ απεθεοεένςζδ ηδξ κημπαιίκδξ, ιπμνεί κα 

επζδεζκχζμοκ ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ρφπςζδξ ζηδ ζπζγμθνέκεζα (Laruelle, 1996). Ζ επζννμή 

ηδξ κημπαιίκδξ ζηδ ζπζγμθνέκεζα πνυηεζκε υηζ δ οπεναμθζηή εκενβμπμίδζδ ημο D2 οπμδμπχκ 

ήηακ δ αζηία ηςκ εεηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ. Ζ οπυεεζδ βζα ηδκ κημπαιίκδ 

πζζηεφεηαζ υηζ είκαζ απθμσηή, εκ ιένεζ επεζδή ηα κευηενα ακηζροπςζζηά θάνιαηα (άηοπα 

ακηζροπςζζηά θάνιαηα), ιπμνμφκ κα είκαζ ελίζμο απμηεθεζιαηζηά ιε ηα παθαζυηενα (ηα 

ηοπζηά ακηζροπςζζηά), αθθά επδνεάγμοκ επίζδξ ηδ θεζημονβία ηδξ ζενμημκίκδξ ηαζ ιπμνεί 

κα έπμοκ εθαθνχξ ιζηνυηενδ ημο εκυξ απμηεθέζιαημξ ηδξ κημπαιίκδξ (Jones & Pilowsky, 

2003). Δπίζδξ οπάνπεζ επζηέκηνςζδ ηςκ ενεοκχκ  ζημ κεονμδζααζααζηή βθμοηαιζκζηυ ηαζ 

ηδκ ιεζςιέκδ θεζημονβία ηςκ βθμοηαιζηχκ NMDA οπμδμπέςκ ζηδ ζπζγμθνέκεζα, ζε ιεβάθμ 

ααειυ θυβς ηςκ αζοκήεζζηα παιδθχκ επζπέδςκ ηςκ οπμδμπέςκ βθμοηαιζκζημφ πμο 

ανέεδηακ ιεηαεακάηζα ζε εβηεθάθμοξ ηςκ ακενχπςκ ιε δζάβκςζδ ζπζγμθνέκεζαξ (Konradi 

& Heckers, 2003), ηαζ δ ακαηάθορδ υηζ βθμοηαιζκενβζηά θάνιαηα υπςξ δ θαζκηοηθζδίκδ 

ηαζ δ ηεηαιίκδ ιπμνμφκ κα ιζιδεμφκ ηα ζοιπηχιαηα ηαζ βκςζηζηά πνμαθήιαηα πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ πάεδζδ (Lahti etal. 2001). Ζ ιεζςιέκδ βθμοηαιζκενβζηήθεζημονβία 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ ηαηή απυδμζδ ζπεηζηά ιε ηζξ δμηζιέξ πμο απαζημφκ ηδκθεζημονβία  

ημοιεηςπζαίμο θμαμφ ηαζ ημο ζππυηαιπμο. Σμ βθμοηαιζκζηυ ιπμνεί κα επδνεάζεζ ηδ 

θεζημονβία ηδξ κημπαιίκδξ, δ μπμία ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ζπζγμθνέκεζα. Έπεζ πνμηαεεί έκαξ 

ζδιακηζηυξ δζαιεζμθααδηζηυξ (ηαζ εκδεπμιέκςξ αζηζχδδξ) νυθμξ ζηζξβθμοηαιζκενβζηέξ 

μδμφξ (Coyle & Tsai & Goff 2003) αθθά ηα εεηζηά ζοιπηχιαηα δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ ζηδκ 

βθμοηαιζκενβζηή θανιαηεοηζηή αβςβή (Tuominen, Tiihonen & Wahlbeck, 2005).  

Ζ ζπζγμθνέκεζα έπεζ δζαβκςζηεί ιε αάζδ ηα ηνζηήνζα είηε ηδξ Αιενζηακζηήξ 

Φοπζαηνζηήξ Δηαζνείαξ ζηδκ πέιπηδ έηδμζδ ημο Γζαβκςζηζημφ ηαζ ηαηζζηζημφ Δβπεζνζδίμο 

ηςκ Φοπζηχκ Γζαηαναπχκ (DSM 5), ή ηδκ Παβηυζιζα Ονβάκςζδ Τβείαξ Γζεεκήξ ηαηζζηζηή 

Σαλζκυιδζδ ηςκ Αζεεκεζχκ ηαζ οκαθχκ Πνμαθδιάηςκ Τβείαξ (ICD-10 ). Σα ηνζηήνζα 

αοηά πνδζζιμπμζμφκ ηζξ ειπεζνίεξ ημο αηυιμο πμο ειθάκζζακ πνμαθήιαηα ζηδ ζοιπενζθμνά, 

ηαζ αημθμοεείηαζ απυ ιζα ηθζκζηή εηηίιδζδ απυ έκακ επαββεθιαηία ροπζηήξ οβείαξ. Σα 

ζοιπηχιαηα πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδ ζπζγμθνέκεζα εα πνέπεζ κα ζοιαμφκ ζε έκα ιεβάθμ ιένμξ  
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ηαζ πνέπεζ κα θηάζμοκ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ πνζκ βίκεζ δ δζάβκςζδ (Picchioni & 

Murray, 2007). 

Ζ μιάδα ενβαζίαξ ημο DSM-5 πνυηεζκε πέκηε επζιένμοξ ηαλζκμιήζεζξ ηδξ 

ζπζγμθνέκεζαξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ DSM-IV-TR (American Psychiatric Association, 

2010):   

 Πανακμσηυξ ηφπμξ : παναθδνδηζηέξ ζδέεξ ή αημοζηζηέξ παναζζεήζεζξ είκαζ πανμφζεξ, 

άθθεξ δζαηαναπέξ ηδξ ζηέρδξ, απμδζμνβακςιέκδ ζοιπενζθμνά, ζοκαζζεδιαηζηή 

επζπέδςζδ. Οζ παναθδνδηζηέξ ζδέεξ είκαζ δζςηηζηέξ ή  ηαζ ιεβαθμπνέπεζαξ, αθθά 

εηηυξ απυ αοηά, ζοκζζημφκ ηαζ άθθα εέιαηα, υπςξ δ γήθζα, δ ενδζηεοηζηυηδηα, ή 

ζςιαημπμίδζδ ιπμνεί επίζδξ κα είκαζ πανμφζεξ. 

 Απμδζμνβακςιέκμξ ηφπμξ : Οκμιάζηδηε δαδθνεκζηή ζπζγμθνέκεζα ζημ ICD. Όηακ δ 

δζαηαναπή ηδξ ζηέρδξ ηαζ δ βεκζηή επίπεδδ ακηίδναζδ ζοιααίκμοκ ηαοημπνυκςξ.  

 Καηαημκζηυξ ηφπμξ : Ο αζεεκήξ ιπμνεί κα είκαζ ζπεδυκ αηίκδημξ ή κα ειθακίγεζ 

ακδζοπία, ηαζ άζημπδ ηίκδζδ. Σα ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα πενζθαιαάκμοκ ηαηαημκζηυ 

θήεανβμ ή εοεθζλία .  

 Αδζαθμνμπμίδημξ ηφπμξ: ροπςηζηά ζοιπηχιαηα, αθθά ηα ηνζηήνζα βζα πανακμσηυ, 

απμδζμνβακςιέκμ, ή ηαηαημκζηυ ηφπμ δεκ έπμοκ εηπθδνςεεί.  

 Τπμθεζιιαηζηυξ ηφπμξ: Όπμο εεηζηά ζοιπηχιαηα είκαζ πανυκηα ζε παιδθή έκηαζδ 

ιυκμ.  

Σμ ICD-10 μνίγεζ δφμ επζπθέμκ οπμηφπμοξ (World Health Organization, 1993): 

 Μεηα-ζπζγμθνεκζηή ηαηάεθζρδ: Έκα ηαηαεθζπηζηυ επεζζυδζμ πμο πνμηφπημεζ ζημκ 

απυδπμ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ, υπμο ηάπμζα παιδθμφ επζπέδμο ζπζγμθνεκζηά 

ζοιπηχιαηα ιπμνεί κα είκαζ αηυια πανυκηα.  

 Απθή ζπζγμθνέκεζα: Ύπμοθδ ηαζ πνμμδεοηζηή ακάπηολδ ηςκ ανκδηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ πςνίξ ζζημνζηυ ροπςηζηχκ επεζζμδίςκ.  

 Τπμημκζηή ζπζγμθνέκεζα είκαζ ζηδκ νςζζηή έηδμζδ ημο ICD-10. «Τπμημκζηή 

ζπζγμθνέκεζα» ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηδξ ζπζγυηοπδξ δζαηαναπήξ ζημ ηιήια F21 ημο 

ηεθαθαίμο V.  

Ζ ηφνζα εεναπεία ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ είκαζ ηα ακηζροπςζζηά θάνιαηα, ζοπκά ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ροπμθμβζηή ηαζ ημζκςκζηή οπμζηήνζλδ (Kapur, 2009) Ζ κμζδθεία ιπμνεί 
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κα ζοιαεί βζα ζμαανά επεζζυδζα είηε εεεθμκηζηά ή (εάκ δ κμιμεεζία βζα ηδκ ροπζηή οβεία ημ 

επζηνέπεζ) πςνίξ ηδ εέθδζή ημοξ . Ζ ιαηνμπνυκζα κμζδθεία είκαζ αζοκήεζζημ δεδμιέκμ δζυηζ 

δ απμσδνοιαημπμίδζδ έπεζ ανπίζεζ απυ ηδ δεηαεηία ημο 1950, ακ ηαζ ελαημθμοεεί κα 

πανμοζζάγεηαζ αηυιδ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ (Becker & Kilian, 2006). Οζ ημζκμηζηέξ 

οπδνεζίεξ οπμζηήνζλδξ πμο ζοιπενζθαιαάκμοκ ηζξ επζζηέρεζξ απυ ηα ιέθδ ιζαξ μιάδαξ 

ροπζηήξ οβείαξ ηδξ ημζκυηδηαξ, δ οπμζηήνζλδ ιέζα απυ ηδκ απαζπυθδζδ (McGurk, 2007)  

ηαζ μζ μιάδεξ οπμζηήνζλδξ οπάνπμοκ ζοπκά. Ονζζιέκα ζημζπεία δείπκμοκ υηζ δ ηαηηζηή 

άζηδζδ έπεζ εεηζηή επίδναζδ ζηδκ ζςιαηζηή ηαζ ροπζηή οβεία ηςκ αηυιςκ ιε ζπζγμθνέκεζα. 

(Gorczynski &  Faulkner, 2010). 

Ζ πνχηδ πνμζέββζζδ ζηδ ροπζαηνζηή εεναπεία βζα ηδ ζπζγμθνέκεζα είκαζ ηα 

ακηζροπςζζηά θάνιαηα (National Collaborating Centre for Mental Health, 2009), ημ μπμίμ 

ιπμνεί κα ιεζχζεζ ηα εεηζηά ζοιπηχιαηα ηδξ ρφπςζδξ ζε πενίπμο 7 έςξ 14 διένεξ. Σα 

ακηζροπςζζηά, ςζηυζμ, απμηοβπάκμοκ κα αεθηζχζμοκ ζδιακηζηά ηα ανκδηζηά ζοιπηχιαηα 

ηαζ ηδ βκςζηζηή δοζθεζημονβία (Σandon & Keshavan & Nasrallah 2008). Ζ ζοκεπζγυιεκδ 

πνήζδ ακηζροπςζζηχκ, ιεζχκεζ ημκ ηίκδοκμ οπμηνμπήξ (Leucht etal. 2012). Τπάνπμοκ υιςξ 

θίβα ζημζπεία ζπεηζηά ιε ηζξ επζπηχζεζξ απυ ηδ πνήζδ ημοξ πένα απυ δφμ ή ηνία πνυκζα 

(Harrow & Jobe, 2013).  

Ζ επζθμβή ημο ακηζροπςζζημφ θανιάημο έπεζ πμθθά μθέθδ υιςξ ηαζ ηζκδφκμοξ ηαζ  

ηυζημξ (vanOs&Kapur, 2009). Δίκαζ ζογδηήζζιμ ηαηά πυζμκ ηα ηοπζηά ή άηοπα ηα 

ακηζροπςζζηά είκαζ δ ηαθφηενδ θφζδ (Kane & Correll, 2010), ακ ηαζ οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ 

δ αιζζμοπνίδδ, μθακγαπίκδ,  νζζπενζδυκδ ηαζ ηθμγαπίκδ είκαζ ηα πζμ απμηεθεζιαηζηά 

θάνιαηα (Barry, Gaughan & Hunter 2012). Σα ηοπζηά ακηζροπςζζηά έπμοκ ίζα πμζμζηά 

οπμηνμπήξ ιε ηα άηοπα, υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε παιδθέξ έςξ ιέηνζεξ δυζεζξ (Schultz, 

North & Shields 2007).  

Τπάνπεζ ιζα ηαθή ακηαπυηνζζδ ζημ 40-50%, ιζα ιενζηή απυηνζζδ ζημ 30-40%, ηαζ  

ακηίζηαζδ ζηδκ εεναπεία (απμηοπία ηςκ ζοιπηςιάηςκ κα ακηαπμηνζεμφκ ζηακμπμζδηζηά 

ιεηά απυ έλζ εαδμιάδεξ ζε δφμ ή ηνία δζαθμνεηζηά ακηζροπςζζηά) ζημ 20% ηςκ ακενχπςκ. 

Ζ ηθμγαπίκδ είκαζ ιζα απμηεθεζιαηζηή εεναπεία βζα υζμοξ δεκ ακηαπμηνίκμκηαζ πμθφ ζε 

άθθα θάνιαηα («εεναπεία-ακεεηηζηή» ή «ακελέθεβηηδ» ζπζγμθνέκεζα) (Taylor, 2000), αθθά 

έπεζ ηδκ δοκδηζηά ζμαανή πανεκένβεζα ηδξ αημηηζμηοηηαναζιίαξ (ιείςζδ θεοηχκ 

αζιμζθαζνίςκ) ζε θζβυηενμ απυ 4% ηςκ ακενχπςκ (vanOs&Kapur, 2009). Οζ πενζζζυηενμζ 

άκενςπμζ έπμοκ πανεκένβεζεξ ζηα ακηζροπςηζηά. Οζ άκενςπμζ πμο θαιαάκμοκηοπζηά 
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ακηζροπςζζηά ηείκμοκ κα έπμοκ ορδθυηενμ πμζμζηυ ελςποναιζδζηχκ πανεκενβεζχκ, εκχ 

μνζζιέκα άηοπα ζπεηίγμκηαζ ιε ζδιακηζηή αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ, ημκ δζααήηδ ηαζ 

ημκ ηίκδοκμ ιεηααμθζημφ ζοκδνυιμο. Αοηυ είκαζ πζμ έκημκμ ιε ηδκ μθακγαπίκδ, εκχ δ 

νζζπενζδυκδ ζοκδέεηαζ επίζδξ ιε ηδκ αφλδζδ ημο ζςιαηζημφ αάνμοξ. Ζ νζζπενζδυκδ έπεζ έκα 

πανυιμζμ πμζμζηυ ελςποναιζδζηχκ ζοιπηςιάηςκ ιε ηδκ αθμπενζδυθδ (Barry, Gaughan & 

Hunter, 2012). Παναιέκεζ αζαθέξ ακ ηα κευηενα ακηζροπςζζηά ιεζχκμοκ ηζξ πζεακυηδηεξ 

ειθάκζζδξ ηαημήεμοξ κεονμθδπηζημφ ζοκδνυιμο ή υρζιδ δοζηζκδζία, ιζα ζπάκζα αθθά 

ζμαανή κεονμθμβζηή δζαηαναπή (Ananth, 2004).  

Γζα ημοξ ακενχπμοξ πμο δεκ επζεοιμφκ ή δεκ ιπμνμφκ κα πάνμοκ ηα θάνιαηα 

ηαηηζηά, ιαηνάξ δνάζδξ παναζηεοάζιαηα ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ επίηεολδ ημο 

εθέβπμο. Αηυιδ, ιεζχκμοκ ημκ ηίκδοκμ οπμηνμπήξ ζε ιεβαθφηενμ ααειυ απυ υηζ ηα 

θάνιαηα πμο θαιαάκμκηαζ απυ ημ ζηυια (Leucht etal. 2012). Όηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ροπμημζκςκζηέξ πανειαάζεζξ ιπμνμφκ κα αεθηζχζμοκ ηδ ιαηνμπνυκζα 

ζοιιυνθςζδ ζηδ εεναπεία (McEvoy, 2006). Ζ Αιενζηακζηή Φοπζαηνζηή Έκςζδ πνμηείκεζ 

ηδκ ελέηαζδ ιε ζημπυ ηδ δζαημπή ηςκ ακηζροπςζζηχκ θανιάηςκ ζε ιενζημφξ ακενχπμοξ, 

ακ δεκ οπάνπμοκ ζοιπηχιαηα βζα πενζζζυηενμ απυ έκα πνυκμ (Harrow & Jobe, 2013).  

 Σέθμξ έκαξ ανζειυξ ροπμημζκςκζηχκ πανειαάζεςκ ιπμνεί κα είκαζ πνήζζιμξ ζηδ 

εεναπεία ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηδξ μζημβεκεζαηήξ εεναπείαξ (Pharoah, 

Mari, Rathbone, &Wong, 2010), ηδξ δζεηδζηδηζηήξ εεναπείαξ εκηυξ ηδξ ημζκυηδηαξ, ηδξ 

οπμζηδνζγυιεκδξ απαζπυθδζδξ, ηδξ βκςζηζηήξ απμηαηάζηαζδξ (Medalia & Choi, 2009), 

δελζυηδηεξ ηαηάνηζζδξ, ζοιαμθζηέξ μζημκμιζηέξ πανειαάζεζξ, ηαζ ροπμημζκςκζηέξ 

πανειαάζεζξ βζα ηδ πνήζδ μοζζχκ ηαζ ηδ δζαπείνζζδ ημο αάνμοξ (Dixon etal. 2010). Ζ 

μζημβεκεζαηή εεναπεία ή δ εηπαίδεοζδ, δ μπμία ακηζιεηςπίγεζ ηδκ μζημβέκεζα ημο αηυιμο ςξ 

έκα ζφζηδια, είκαζ δοκαηυ κα ιεζχζεζ ηζξ οπμηνμπέξ ηαζ ηζξ κμζδθείεξ εεναπείαξ (Pharoah, 

Mari, Rathbone & Wong, 2010). Σα ζημζπεία βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηδξ βκςζηζηήξ-

ζοιπενζθμνζηήξ εεναπείαξ (CBT) είηε ζε ιείςζδ ηςκ ζοιπηςιάηςκ ή ζηδκ πνυθδρδ ηδξ 

οπμηνμπήξ είκαζ εθάπζζηδ  (Jauhar etal. 2014). Όζμκ αθμνά ηδκ ζοζπέηζζδ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ 

ιε ηδκ ηέπκδ ή ηδκ δναιαημεεναπεία δεκ οπάνπμοκ πμθθά ζημζπεία επίζδξ (Ruddy & Milnes, 

2005). 

Ο νυθμξ ηδξ ένεοκαξ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ ζηδκ παεμθοζζμθμβία ηδξ 

ζπζγμθνέκεζαξ έπεζ απαζπμθήζεζ πμθθμφξ ενεοκδηέξ ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Ζ δοζθεζημονβία 

ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ αθμνά ηυζμ ηδ εεηζηή υζμ ηαζ ηδκ ανκδηζηή ζοιπηςιαημθμβία, 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

104 
 

ηαζ μζ ένεοκεξ ιε κεονμαπεζημκζζηζηέξ ηεπκζηέξ έπμοκ επζηνέρεζ κέεξ ζδέεξ βζα ημοξ 

ιδπακζζιμφξ ακηζιεηχπζζδξ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ πμο εκδέπεηαζ κα δζαηαναπεεί απυ 

ηδκ αζεέκεζα. Μία ηέημζα ιέεμδμξ είκαζ δ πνυαθερδ βζα ηδκ φπανλδ ημο ζοζηήιαημξ 

ακηαιμζαήξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ ζπζγμθνέκεζα. Ζ πνυαθερδ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ 

ζοκδέεηαζ ζηεκά ιε ηδκ κημπαιζκενβζηή δναζηδνζυηδηα ζημ ιεζεβηέθαθμ ηαζ ημ νααδςηυ 

ζχια, δ μπμία πζζηεφεηαζ πςξ είκαζ δοζνοειζζιέκδ ζηδ ζπζγμθνέκεζα. Ακ μζ δζαηαναπέξ ημο 

ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ ιπμνμφκ κα πνμαθεθεμφκ ιέζς ηδξ θήρδξ ζοβηεηνζιέκςκ 

ενεεζζιάηςκ, εα ιπμνμφζε κα ζοιαάθεζ ζηδ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ ανκδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ 

ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ υπςξ δ ιεζςιέκδ δζάεεζδ ηαζ δ ακδδμκία (ιεζςιέκδ ζηακυηδηα 

απυθαοζδξ). Αοηυ ημ εκδεπυιεκμ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ένβμ ημο IvanPavlov βζα ημ ζφζηδια  

ακηαιμζαήξ έηζζ χζηε κα ελεηαζηεί δ θεζημονβζηή δναζηδνζυηδηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ 

ακηαιμζαήξ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ. Δπίζδξ είκαζ ζδιακηζηυ κα εκημπζζηεί δ 

ζπέζδ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ ιε ηα ζοιπηχιαηα ηδξ ακδδμκίαξ ηαζ ηδξ έθθεζρδξ 

ηζκήηνςκ (Dow & Barc, 2012). 

Σμ ζφζηδια ακηαιμζαήξ είκαζ έκαξ εθηοζηζηυξ ιδπακζζιυξ υζμκ αθμνά ηδκ ένεοκα 

ηδξ ζπζγμθνέκεζαξ βζα δζάθμνμοξ θυβμοξ. Πνχημκ, οπάνπεζ ιία ηενάζηζα αζαθζμβναθία ζηδκ 

κεονμεπζζηήιδ βζα ηδκ εκ θυβς κυζμ έηζζ χζηε μ ενεοκήηδξ κα ακηθήζεζ ηαζ κα πενζβνάρεζ 

θεπημιενχξ ηδ θεζημονβζηή κεονμακαημιία ηαζ ηδκ  κεονμπδιεία ημο ζοζηήιαημξ, ηαεχξ ηαζ 

έκα πθμφζζμ ζφκμθμ ιμκηέθςκ ζοιπενζθμνάξ πμο έπμοκ ιεθεηδεεί εηηεηαιέκα ζε ιζα ζεζνά 

απυ είδδ εδθαζηζηχκ. Τπάνπμοκ επίζδξ πθήεμξ ζημζπείςκ πμο δείπκμοκ έκακ ορδθυ ααειυ 

δζαηήνδζδξ αοημφ ημο ζοζηήιαημξ ζε υθα ηα είδδ εδθαζηζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ 

ηςκ ακενχπςκ. Γεφηενμκ, ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ έπεζ επίζδξ απμηεθέζεζ ημ ακηζηείιεκμ 

εκυξ αολακυιεκμο ζχιαημξ βκχζεςκ ηδξ ακενχπζκδξ θεζημονβζηήξ κεονμαπεζηυκζζδξ υπςξ 

ηαζ ζοιπενζθμνζηχκ ιεθεηχκ, ηαεχξ ηαζ ελεθζβιέκςκ, αζμθμβζηχκ ενεοκχκ ειπκεοζιέκςκ 

απυ ηζξ οπμθμβζζηζηέξ πνμζεββίζεζξ ιμκηεθμπμίδζδξ βζα ηδκ εκζζποηζηή ιάεδζδ. Δίκαζ 

ζδιακηζηυ ημ υηζ μζ ιεθέηεξ ηδξ ακενχπζκδξ κεονμαπεζηυκζζδξ έπμοκ δείλεζ υηζ ημ  ηφηθςια 

ακηαιμζαήξ ειθακίγεηαζ υηακ ηα άημια θαιαάκμοκ ζοιαμθζηή ακαηνμθμδυηδζδ απυ ημοξ 

πνςημβεκείξ εκζζποηέξ υηζ ανίζημκηαζ ζε ηίκδοκμ, θαιαάκεηαζ έκαξ βεκζηυξ νυθμξ απυ ημ 

ζφζηδια ακηαιμζαήξ. Σνίημκ, οπάνπεζ ιζα ιεβάθδ απυδεζλδ υηζ ημ ζφζηδια ηδξ κημπαιίκδξ 

παίγεζ έκα ηεκηνζηυ νυθμ ζημ ηφηθςια ακηαιμζαήξ, είκαζ έκα ζφζηδια πμο ειπθέηεηαζ 

ζαθχξ ιε ηδ ζπζγμθνέκεζα ηαζ είκαζ μ πνςηανπζηυξ ζηυπμξ ζηζξ ηνέπμοζεξ θανιαημθμβζηέξ 

πνμζεββίζεζξ ηδξ εεναπείαξ ροπζηχκ αζεεκεζχκ. Σέηανημκ, μζ αζεεκείξ ιε ζπζγμθνέκεζα 

εκδέπεηαζ κα έπμοκ εθθείρεζξ ιάεδζδξ πμο ιπμνεί κα ακηακαηθμφκ ζηζξ δζαηαναπέξ ημοξ πμο 
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έπμοκ ζπέζδ ιε δζάθμνεξ πηοπέξ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ. Έηζζ, οπάνπμοκ πμθθμί θυβμζ 

βζα κα εεςνείηαζ υηζ δ ιεθέηδ βζα ηδκ απμιείςζδ ηδξ ακηαιμζαήξ ζηδ ζπζγμθνέκεζα ιπμνεί 

νίλεζ κέμ θςξ ζηδ θεζημονβζηή ακζηακυηδηα ηαζ κεονμαζμθμβζηή πηοπή ηδξ αζεέκεζαξ. 

(Goletal. 2008).  

Σα ζοζηήιαηα ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο ειπθέημκηαζ ζε πμθθαπθά ζηάδζα 

επελενβαζίαξ, ζε ζπέζδ ιε ηα αζμθμβζηά ενεείζιαηα. Δζδζηυηενα, έκα απμηέθεζια πνέπεζ κα 

ηαηακέιεηαζ ιε αάζδ ιία εεηζηή ή ανκδηζηή ηζιή, αθθά ηαζ ιε αάζδ ηδκ ακάβηδ βζα ηδκ 

εηδήθςζδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ πμο πανμοζζάγεηαζ ςξ απάκηδζδ ζημ εηάζημηε ενέεζζια. ε 

αοηή ηδ δζαδζηαζία, μζ κημπαιζκενβζημί κεονχκεξ πμο πνμαάθθμκηαζ απυ ηδκ ημζθζαηή 

ηαθοπηνζηή πενζμπή (VTA) ζημ ημζθζαηυ νααδςηυ ζχια (VS) είκαζ απαναίηδημζ βζα ηδ 

ζδιαημδυηδζδ, δ μπμία πνμηαθεί ημ ενέεζζια ηαζ ηδκ υπμζα πνμζμπή δίδεηαζ ελ αζηίαξ αοημφ 

ηαζ επδνεάγεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηαζ ημκ πνμζακαημθζζιυ. Ο έζς πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ ημο 

εβηεθάθμο (MPFC) δζαδναιαηίγεζ ελίζμο ζδιακηζηυ νυθμ ζηδκ εηπνμζχπδζδ ηδξ αλίαξ ηαζ 

ζηδκ ειπεζνία απυθαοζδξ, εκχ μ έλς πνμιεηςπζαίμξ θθμζυξ (DLPFC) οπμζηδνίγεηαζ υηζ 

ηαηέπεζ ζδιακηζηή εέζδ ακαθμνζηά ιε ηδ ιεηάθναζδ ηδξ ηζιήξ πμο επζηεφπεδηε ζημ ιέθθμκ 

ηαζ ηδκ ηαηεοεοκυιεκδ ζοιπενζθμνά.  

Ακελάνηδηα απυ πνςηεφμοζεξ ακςιαθίεξ πμο παναηδνμφκηαζ ζε ιειμκςιέκμοξ 

αζεεκείξ, μ αολδιέκμξ ηφηθμξ ενβαζζχκ ηςκ κημπαιζκενβζηχκ κεονχκςκ ζημ νααδςηυ ζχια 

ημο εβηεθάθμο, έπεζ οπμηεεεί υηζ απμηεθεί ηδκ ημζκή μδυ πμο μδδβεί ζε εεηζηά ροπςηζηά 

ζοιπηχιαηα. Ανηεηέξ ιεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ αολδιέκδ ζφκεεζδ ηδξ κημπαιίκδξ 

πανάθθδθα ιε ιζα αολδιέκδ απεθεοεένςζδ κημπαιίκδξ ζημ νααδςηυ ζχια, ζοκζζηά ηδκ 

απάκηδζδ ζε ιζα πανυνιδζδ βζα πμθθμφξ αζεεκείξ ιε ζπζγμθνέκεζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ 

ροπςηζηχκ επεζζμδίςκ. 

Οιμίςξ, ιζα ζδιακηζηή ζπέζδ οπάνπεζ ιεηαλφ ημο απμηθεζζιμφ ηςκ οπμδμπέςκ ηδξ 

κημπαιίκδξ (ηφπμο 2) εκηυξ ημο νααδςημφ ζχιαημξ ιε ηδκ ακάθοζδ ηςκ εεηζηχκ 

ζοιπηςιάηςκ. Μεθέηεξ υπςξ δ θεζημονβζηή απεζηυκζζδ ιαβκδηζημφ ζοκημκζζιμφ (fMRI) 

έπμοκ δείλεζ υηζ δ κημπαιίκδ επέπεζ έκακ ηεκηνζηυ νυθμ ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ. Σμ ζήια 

ηδξ εηδήθςζδξ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ημ VS ηαηά ηδκ ακαιμκή ηδξ ακηαιμζαήξ είκαζ πμθφ 

πζεακυ κα πνμηθδεεί απυ ηδ δναζηδνζυηδηα ηδξ κημπαιίκδξ. ε αζεεκείξ ιε ζπζγμθνέκεζα 

πμο αημθμοεμφκ θανιαηεοηζηή αβςβή έπεζ εκημπζζηεί υηζ οπάνπεζ έκα ελαζεεκδιέκμ ζήια 

VS βζα ηδκ πνμζιμκή ακηαιμζαήξ. 
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Αοηή δ ελαζεέκζζδ ζοζπεηίγεηαζ ιε ημ ααειυ ηςκ ανκδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ επίπεδμ ηςκ εεηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. ε PFC δ ιεζςιέκδ δζάηνζζδ ημ ζήια 

ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ απνμζδυηδηςκ ηαζ ηα ακαιεκυιεκα απμηεθέζιαηα 

έπμοκ ανεεεί, αθθά δεκ οπάνπμοκ ιεθέηεξ ιε fMRI πμο κα έπμοκ ελεηάζεζ αθθαβέξ ζε ζπέζδ 

ιε ηδκ επελενβαζία ημο αζεεκμφξ ζηδκ PFC ιε αζεεκείξ ζε θανιαηεοηζηή αβςβή. Μεθέηεξ 

πμο πνδζζιμπμίδζακ ηδκ ημιμβναθία εηπμιπήξ πμγζηνμκίςκ (ΡΔΣ) ζε αζεεκείξ πςνίξ 

θανιαηεοηζηή αβςβή έπμοκ εκημπίζεζ  ιεζςιέκδ εοπανίζηδζδ ζε πενζμπέξ ηδξ PFC ηαζ ημο 

ιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ. Λεζημονβζηέξ ιεθέηεξ MRI ζε αζεεκείξ ιε θανιαηεοηζηή αβςβή 

έπμοκ πενζβνάρεζ ιζα ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ ακαροπήξ πμο 

ζοκδέεηαζ ιε ηδκ  PFC ηαζ ημκ ααειυ ηςκ ανκδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. 

Τπμζηδνίγεηαζ, υηζ μζ αζεεκείξ ιε ζπζγμθνέκεζα επζδεζηκφμοκ εθθείιιαηα ζηδκ 

ακάπηολδ ηζκήηνςκ ηαζ ηδξ ιάεδζδξ πμο πανέπεζ εκδείλεζξ απμιείςζδξ ζε δζαθμνεηζηέξ 

πηοπέξ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ (Gol etal. 2008). 

Μία ιεθέηδ ηςκ AhnAllen etal. (2012) πμο δζενεφκδζε ηδ ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ 

ακηαιμζαή πμο ααζίγεηαζ ζηδκ ιάεδζδ ηαζ ηδκ ελάνηδζδ απυ ηδ κζημηίκδ βζα ημοξ ηαπκζζηέξ 

ιε ζπζγμθνέκεζα δζαπίζηςζε υηζ ηα ζοζηήιαηα ακηαιμζαήξ ήηακ άιεζα ζοκδεδειέκα ιε ηα 

αζμπδιζηά ηαζ ζοιπενζθμνζζηζηά ιέηνα ημο ηαπκίζιαημξ.  

Δζδζηυηενα, μζ ιεθεηδηέξ πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ιμκηέθμ πμο ααζίγεηαζ ζηδ  ένεοκα 

βζα ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ, εκηυπζζακ υηζ δ ιεζςιέκδ απυηηδζδ ηδξ ακηαιμζαήξ ζπεηζγυηακ 

ιε ηα αολδιέκα επίπεδα ηδξ ελάνηδζδξ απυ ηδ κζημηίκδ. Ζ ακεπανηήξ ιάεδζδ ζε ηαπκζζηέξ 

(δδθαδή, ιζηνυηενμ εφνμξ ιάεδζδξ ημο ζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξ) ζπεηζγυηακ ιε αολδιέκα 

επίπεδα CO. Σέθμξ, δ ηθζκζηή έηεεζδ αθμνμφζε ηδκ ειθάκζζδ ακδδμκίαξ (π.π., ηδκ απχθεζα 

ηδξ εοπανίζηδζδξ ηαζ ημ αιαθφ ζοκαίζεδια) ηαζ ζοζπεηίζηδηε ιε ηδκ αολδιέκδ ελάνηδζδ 

απυ ηδ κζημηίκδ. Σα απμηεθέζιαηα αοηά πνμηφπημοκ απυ ηζξ πμθοηνμπζηέξ αλζμθμβήζεζξ ηδξ 

ακδδμκίαξ / ακηαιμζαήξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδ ιάεδζδ ηαζ ηδ ζοιπενζθμνά ημο ηαπκίζιαημξ. 

Σα εονήιαηα οπμζηδνίγμοκ ηδκ πανμοζία ιζαξ ζπέζδξ ιεηαλφ ακδδμκίαξ / ακηαιμζαήξ επί ηδ 

αάζεζ ιεζςιέκδξ ιάεδζδξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ πνήζδ κζημηίκδξ ζηδ ζπζγμθνέκεζα Αοηά ηα 

εονήιαηα δείπκμοκ υηζ μζ αθάαεξ ζημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ δεκ ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πνήζδ 

κζημηίκδξ ζημ βεκζηυ πθδεοζιυ. 

Αοηή δ ελαζεέκζζδ ζοζπεηίγεηαζ ιε ημ ααειυ ηςκ ανκδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ ζε 

ζοκδοαζιυ ιε ημ επίπεδμ ηςκ εεηζηχκ ζοιπηςιάηςκ. ε PFC δ ιεζςιέκδ δζάηνζζδ 



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ        ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΘΙΣΜΟΣ 
 

107 
 

ημοζήιαημξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ επελενβαζίαξ ηςκ απνμζδυηδηςκ ηαζ ηςκ ακαιεκυιεκςκ 

απμηεθεζιάηςκ έπμοκ ανεεεί, αθθά δεκ οπάνπμοκ ιεθέηεξ ιε fMRI πμο κα έπμοκ ελεηάζεζ 

αθθαβέξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ επελενβαζία ημο αζεεκμφξ ζηδκ PFC ιε αζεεκείξ ζε θανιαηεοηζηή 

αβςβή. Μεθέηεξ πμο πνδζζιμπμίδζακ ηδκ ημιμβναθία εηπμιπήξ πμγζηνμκίςκ (ΡΔΣ) ζε 

αζεεκείξ πςνίξ θανιαηεοηζηή αβςβή έπμοκ εκημπίζεζ  ιεζςιέκδ εοπανίζηδζδ ζε πενζμπέξ 

ηδξ PFC ηαζ ημο ιεηαζπιζαημφ ζοζηήιαημξ. Λεζημονβζηέξ ιεθέηεξ MRI αζεεκείξ ιε 

θανιαηεοηζηή αβςβή έπμοκ πενζβνάρεζ ιζα ανκδηζηή ζοζπέηζζδ ιεηαλφ ηδξ δναζηδνζυηδηαξ 

ακαροπήξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ηδκ PFC ηαζ ημκ ααειυ ηςκ ανκδηζηχκ ζοιπηςιάηςκ (AhnAllen 

et al. 2012). 

 

5.6. Γηαηαξαρέο Πξνζσπηθφηεηαο 

  

Οζ δζαηαναπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ (ASPD) είκαζ ιζα ηαηδβμνία ροπζηχκ 

δζαηαναπχκ πμο παναηηδνίγμκηαζ απυ δζανηή δοζπνμζανιμζηζηά πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ, 

ηδξ βκςζηζηήξ θεζημονβίαξ ηαζ ηδξ εζςηενζηήξ ειπεζνίαξ. Δπζπθέμκ, μζ δζαηαναπέξ ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ εηηίεεκηαζ ζε πμθθά πθαίζζα ηαζ απμηθίκμοκ ζδιακηζηά απυ εηείκεξ πμο 

έβζκακ δεηηέξ απυ ηδκ ημοθημφνα ημο αηυιμο. Οζ δζαηαναπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ 

ακαπηφζζμκηαζ κςνίξ, είκαζ άηαιπηεξ ηαζ ζοκδέμκηαζ ιε ιία ζδιακηζηή δοζθμνία ζημ άημιμ 

(American Psychiatric Association,2013). Σα επίζδια ηνζηήνζα βζα ηδ δζάβκςζδ ηςκ 

δζαηαναπχκ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ Γζαβκςζηζηυ ηαζ ηαηζζηζηυ 

Δβπεζνίδζμ ηςκ Φοπζηχκ Γζαηαναπχκ (DSM), πμο δδιμζζεφεδηε απυ ηδκ Αιενζηακζηή 

Φοπζαηνζηή Έκςζδ ημ 2013 απανζειεί ηζξ δζαηαναπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ιε ημκ ίδζμ 

αηνζαχξ ηνυπμ υπςξ ηαζ άθθεξ ροπζηέξ δζαηαναπέξ, πανά ςξ έκα λεπςνζζηυ «άλμκα», υπςξ 

ζοκέααζκε ζημ πανεθευκ.  

Ο αθημμθζζιυξ ηαζ δ ακηζημζκςκζηή δζαηαναπή ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ζοπκά είκαζ 

ζοκοπάνπμκηα πνμαθήιαηα. Οζ αθημμθζημί, ηαεχξ ηαζ ηα ιδ αθημμθζηά άημια ιε ASPD, 

έπμοκ ζοιπενζθμνέξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηάπμζα δοζθεζημονβία ημο εβηεθάθμο ζημκ 

πνμιεηςπζαίμ θθμζυ, υπςξ δ αολδιέκδ πανμνιδηζηυηδηα ηαζ δ ζοκαζζεδιαηζηή 

δοζθεζημονβία. Αοηέξ μζ ζοιπενζθμνέξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ηα ηίκδηνα ηαζ ηα πνυηοπα 

ημοξ. Πανά ημ βεβμκυξ υηζ θίβεξ ιεθέηεξ έπμοκ δζενεοκήζεζ ηδ ζοκδοαζιέκδ ζπέζδ ιεηαλφ 
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ASPD ηαζ ημο αθημμθζζιυ ζηδκ κεονμθοζζμθμβζηή θεζημονβία, ιία ιεθέηδ ελέηαζε ηδκ 

επίδναζδ ημο ASPD ηαζ ηαζοιπηχιαηα ημο ζε ζπέζδ ιε ημκ αθημμθζζιυ ζηζξ δμηζιαζίεξ 

πμο είκαζ εοαίζεδηεξ ζηα εθθείιιαηα ημο εβηεθάθμο. Σα απμηεθέζιαηα ήηακ δζαθμνεηζηά 

βζα ημοξ άκδνεξ ηαζ ηζξ βοκαίηεξ ηαζ ηα εονήιαηα έδεζλακ υηζ μ ζοκδοαζιυξ ημο 

αθημμθζζιμφ ηαζ ASPD μδδβεί ζε ιεβαθφηενα εθθείιιαηα απυ ημ άενμζζια ημο ηαεεκυξ 

(Oscar-Berman etal. 2009).  

Ζ πνμζςπζηυηδηα, μνίγεηαζ ροπμθμβζηά, ςξ ημ ζφκμθμ ηδξ δζανημφξ ζοιπενζθμνάξ 

ηαζ ηςκ ροπζηχκ παναηηδνζζηζηχκ πμο δζαηνίκμοκ ηα ακενχπζκα υκηα. Χξ εη ημφημο, μζ 

δζαηαναπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ πμο μνίγμκηαζ απυ ηζξ ειπεζνίεξ ηαζ ηζξ ζοιπενζθμνέξ, 

δζαθένμοκ απυ ηα ημζκςκζηά πνυηοπα ηαζ ηζξ πνμζδμηίεξ. Όζμζ έπμοκ δζαβκςζηεί ιε 

δζαηαναπή πνμζςπζηυηδηαξ ιπμνεί κα ακηζιεηςπίζμοκ δοζημθίεξ ζηδ βκςζηζηή θεζημονβία, 

ηδ ζοκαίζεδζδ, ηδ δζαπνμζςπζηή θεζημονβία, ή ημκ έθεβπμ ηςκ πανμνιήζεςκ. ε βεκζηέξ 

βναιιέξ, μζ δζαηαναπέξ πνμζςπζηυηδηαξ δζαβζβκχζημκηαζ ζε 40-60 ημζξ εηαηυ ηςκ 

ροπζαηνζηχκ αζεεκχκ, ηαεζζηχκηαξ ηζξ ηζξ ζοπκυηενεξ υθςκ ηςκ ροπζαηνζηχκ δζαβκχζεςκ 

(Sab, 2001).  

Αοηά ηα πνυηοπα ζοιπενζθμνάξ ζηζξ δζαηαναπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ζοκήεςξ 

ζοκδέμκηαζ ιε ζδιακηζηέξ δζαηαναπέξ βζα μνζζιέκεξ ηάζεζξ ηδξ ζοιπενζθμνάξ εκυξ αηυιμο, 

πμο ζοκήεςξ αθμνμφκ ανηεημφξ ημιείξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ηαζ ζπεδυκ πάκημηε 

ζοκδοάγμκηαζ ιε ιία ζδιακηζηή πνμζςπζηή ηαζ ημζκςκζηή ακαζηάηςζδ. Έκα πνυζςπμ 

ιπμνεί κα έπεζ ηαλζκμιδεεί υηζ έπεζ δζαηαναπή πνμζςπζηυηδηαξ ακ μζ ακςιαθίεξ ηδξ 

ζοιπενζθμνάξ ημο επζδνμφκ ανκδηζηά ζηδκ ημζκςκζηή ή ηδκ επαββεθιαηζηή θεζημονβζηυηδηα 

ημοξ. Δπζπνυζεεηα, μζ δζαηαναπέξ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ είκαζ άηαιπηεξ ηαζ δζάποηεξ ζε 

πμθθέξ πενζπηχζεζξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ μθείθεηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ ζημ βεβμκυξ υηζ ιζα ηέημζα 

ζοιπενζθμνά ιπμνεί κα είκαζ εβχ-ζοκημκζηή (δδθαδή ηα ζπέδζα κα είκαζ ζοκεπείξ ιε αάζδ 

ηδκ αηεναζυηδηα ημο ‘εβχ’ ημο αηυιμο) ηαζ ςξ εη ημφημο, εεςνείηαζ υηζ είκαζ ηαηάθθδθδ απυ 

ημ εκ θυβς άημιμ. Αοηή δ ζοιπενζθμνά ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε δοζπνμζανιμζηζηέξ 

δελζυηδηεξ ακηζιεηχπζζδξ, δ μπμία ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πνμζςπζηά πνμαθήιαηα πμο 

επάβμοκ έκημκμ άβπμξ, αβςκία, ή ηαηάεθζρδ (Kernberg, 1984). Αοηά ηα πνυηοπα 

ζοιπενζθμνάξ ζοκήεςξ ακαβκςνίγμκηαζ ζηδκ εθδαεία ηαζ ηδκ ανπή ηδξ εκήθζηδξ γςήξ ηαζ 

ζε μνζζιέκεξ αζοκήεζζηεξ πενζπηχζεζξ, ζηδκ παζδζηή δθζηία (American Psychiatric 

Association,2013). 
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Πμθθάγδηήιαηαπανμοζζάγμκηαζιεημκπαναηηδνζζιυιζαξδζαηαναπήξπνμζςπζηυηδηαξ. 

Δπεζδή δ εεςνία ηαζ δ δζάβκςζδ ηςκ δζαηαναπχκ πνμζςπζηυηδηαξ ζοιααίκεζ ιέζα ζε 

επζηναημφζεξ πμθζηζζιζηέξ πνμζδμηίεξ, δ ζζπφξ ημοξ αιθζζαδηείηαζ απυ μνζζιέκμοξ 

ειπεζνμβκχιμκεξ, ιε αάζδ ηδκ αιεηάαθδηδ οπμηεζιεκζηυηδηα. Τπμζηδνίγμοκ υηζ δ εεςνία 

ηαζ δ δζάβκςζδ ηςκ δζαηαναπχκ ηδξ πνμζςπζηυηδηαξ ααζίγμκηαζ αοζηδνά ζηδκ ημζκςκζηή 

πναβιαηζηυηδηα, ή αηυια ηαζ  ζε ημζκςκζημπμθζηζηέξ ηαζ μζημκμιζηέξ εηηζιήζεζξ. 

(McWilliams, 2011). 

Έκα οπενδναζηήνζμ ζφζηδια ακηαιμζαήξ ζημκ εβηέθαθμ ιπμνεί κα ελδβήζεζ βζαηί μζ 

ροπμπαεείξ επζδζχημοκ ηζξ ακηαιμζαέξ πςνίξ κ εκδζαθένμκηαζ βζα ηζξ ζοκέπεζεξ, ζφιθςκα ιε 

κέα ένεοκα πμο δδιμζζεφεδηε ζημ πενζμδζηυ Nature Neuroscience. Πνμδβμφιεκεξ ένεοκεξ 

έπμοκ οπμζηδνίλεζ υηζ ηα άημια πμο πάζπμοκ απυ ακηζημζκςκζηή δζαηαναπή ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ, πανά ηδκ ζογήηδζδ βζα ημ ακ είκαζ δζαηνζηέξ μζ ζοκεήηεξ, πάζπμοκ απυ 

έθθεζρδ εκζοκαίζεδζδξ ηαζ θυαμ. Χζηυζμ, αοηή δ κέα ιεθέηδ, απυ ενεοκδηέξ ζημ 

Πακεπζζηήιζμ Vanderbilt ελεηάγεζ πμζα είκαζ αοηά ηα άημια πμο ιπμνεί κα έπμοκ αοηά ηα 

παναηηδνζζηζηά. φιθςκα ιε ηδ ιεθέηδ, ιε επζηεθαθή ημκ Joshua Buckholtz, ηα άημια ιε 

ακηζημζκςκζηή πνμζςπζηυηδηα έπμοκ βκςνίζιαηα δζαηαναπήξ ηαζ πανμοζζάγμοκ ζδιάδζα 

δοζθεζημονβίαξ ημοζοζηήιαημξ ακηαιμζαήξηδξ κημπαιίκδξ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ, 

ζημοξ ροπμπαεείξ, δ ηίκδζδ πνμξ ηδκ ακηαιμζαή ιπμνεί κα λεπενάζεζ υθα ηα άθθα. 

Πνζκ απυ ηδ ζοιιεημπή ζε δφμ δζαθμνεηζηά πεζνάιαηα, ηα οπμηείιεκα ηδξ ιεθέηδξ 

μθμηθήνςζακ ηεζη πνμζςπζηυηδηαξ βζα κα ακζπκεφζμοκ ηδκ πανμοζία ηαζ ηδ ζμαανυηδηα 

ηςκ ροπμπαεδηζηχκ παναηηδνζζηζηχκ, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ επζεεηζηυηδηαξ, ηδξ 

έθθεζρδξ εκζοκαίζεδζδξ βζα ημοξ άθθμοξ ηαζ ηδκ ζηακυηδηα βζα πεζναβχβδζδ. Με αάζδ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ ένεοκα πμο έπεζ δδιζμονβήζεζ ιζα ζζπονή ζφκδεζδ ιεηαλφ ηδξ ηαηάπνδζδξ 

μοζζχκ ηαζ ηδξ ροπμπαεμθμβίαξ. Κάπμζμζ ενεοκδηέξ ζε έκα πείναια έδςζακ ζημοξ 

ζοιιεηέπμκηεξ αιθεηαιίκδ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα, πνδζζιμπμίδζακ ιία θεζημονβζηή ιαβκδηζή 

ημιμβναθία (fMRI) βζα κα πναβιαημπμζήζμοκ ζανχζεζξ ημο εβηεθάθμο ηαζ κα 

παναημθμοεήζμοκ ημκ ηνυπμ απεθεοεένςζδξ ηδξ κημπαιίκδξ ηαζ πχξ επδνεάζηδηε απυ ημ 

δζεβενηζηυ. ε έκα δεφηενμ πείναια, μζ ζοιιεηέπμκηεξ ζηδ ιεθέηδ είπακ υηζ εα πνέπεζ κα 

ηαηααθδεμφκζηδκ εηηέθεζδ ιζαξ απθήξ ενβαζίαξ, ηαζ μζ ενεοκδηέξ πναβιαημπμίδζακ ηζξ 

ημιμβναθίεξ εβηεθάθμο εκχ μθμηθήνςκακ αοηέξ ηζξ ενβαζίεξ. 

Καζ ζηα δφμ πεζνάιαηα, μζ ενεοκδηέξ δζαπίζηςζακ υηζ μζ ζοιιεηέπμκηεξ πμο είπακ 

ροπμπαεδηζηά παναηηδνζζηζηά ζφιθςκα ιε ημ ηεζη πνμζςπζηυηδηαξ, είπακ πενζζζυηενεξ 
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πζεακυηδηεξ απυ εηείκμοξ πμο δεκ έπμοκ αοηά ηα παναηηδνζζηζηά κα έπμοκ ιεβαθφηενδ 

δναζηδνζυηδηα ζηδκ επζηθζκή πονήκα, ηδκ πενζμπή ημο εβηεθάθμο πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδ 

επελενβαζία ηδξ κημπαιίκδξ, είηε ςξ απάκηδζδ ζημ πδιζηυ δζεβενηζηυ, είηε ςξ οπυδεζλδ ηδξ 

ακηαιμζαήξ. 

Σα εονήιαηα οπμδεζηκφμοκ υηζ ηα άημια ιε ακηζημζκςκζηή δζαηαναπή ηδξ 

πνμζςπζηυηδηαξ δεκ ιπμνεί κα αβκμμφκ ή απθά κα είκαζ απμννζπηζημί βζα ηζξ ζοκέπεζεξ, 

υπςξ ακαθένεζ μ Buckholtz, αθθά, ακηίεεηα, υηζ δ έκημκδ ακηαιμζαή πμο ακαγδημφκ ηα 

ηίκδηνά ημοξ, ηαηακαθχκεζ ηδκ πνμζμπή ημοξ ελ μθμηθήνμο ιέπνζ κα έπμοκ εηπθδνχζεζ ηδκ 

επζεοιία ημοξ βζα ηδκ ακηαιμζαή. Έηζζ, ηα εονήιαηα αοηά ιπμνεί κα νίλμοκ θςξ ζπεηζηά ιε 

ηδκ αίαζδ ηαζ εβηθδιαηζηή ζοιπενζθμνά πμο ζοπκάείκαζέκα παναηηδνζζηζηυ ηςκ ροπμπαεχκ 

ηαζ αηυια  κα μδδβήζμοκ ζε κέεξ ιμνθέξ εεναπείαξ (O'Callaghan, 2010). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Καηά ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία ηαηέζηδ ζαθέξ υηζ μ εεζζιυξ, πένακ ημο υηζ έπεζ 

πενζααθθμκηζημφξ ηαεμνζζηζημφξ πανάβμκηεξ, είκαζ επίζδξ έκα γήηδια ημο εβηεθάθμο.Οζ 

επζζηήιμκεξ έπμοκ ανεζ υηζ οπάνπεζ ιζα ημζκή δζάααζδ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο. Όηακ 

δζεβείνμκηαζ απυ ηζξ μοζίεξ ηαηάπνδζδξ, μ εεζζιυξ ζοπκά ειθακίγεηαζ ζδζαίηενα ζε εηείκεξ μζ 

μπμίμζ είκαζ βεκεηζηά ή αθθζχξ κεονμπδιζηά εοάθςηεξ.   

Αοηυ ημ ζφζηδια, πμο ανίζηεηαζ ζημκ πνςηυβμκμ ιεηαζπιζαηυ ζφζηδια, έπεζ 

ελεθζπεεί ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο βζα ηδκ πνμχεδζδ ζοιπενζθμνχκ πμο αολάκμοκ ηδκ 

αζςζζιυηδηα ηςκ μνβακζζιχκ, υπςξ δ δζαηνμθή ηαζ δ ακαπαναβςβζηή ζοιπενζθμνά.   Σα 

κανηςηζηά δζεβείνμοκ επίζδξ ηζξ δμιέξ ζηδκ δζάααζδ ακηαιμζαήξ ηαζ ηονίςξ εκενβμφκ ζημοξ 

κημπαιζκενβζημφξ κεονχκεξ ζηδ VTA ηαζ ημκ ΝΑc.  

Αοηά ηα θάνιαηα δζεβείνμοκ υπζ ιυκμ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο πμο έπμοκ ελεθζπεεί 

βζα κα εκεαννφκμοκ ηζξ πνμζανιμζηζηέξ ζοιπενζθμνέξ, αθθά δζεβείνμοκ αοηέξ ηζξ πενζμπέξ 

πζμ απμηεθεζιαηζηά απυ υηζμζ ίδζεξ μζ ζοιπενζθμνέξ. Ζ ηαηάπνδζδ μοζζχκ ιπμνεί κα 

επζηάλεζ αοηυ ημ ζφζηδια ακηαιμζαήξ αηνζαχξ υπςξ μζ ζμί επζηάζζμοκ ηα εκδμηοηηανζηά 

ζδιείαηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ θμίιςλδξ ηαζκαμδδβήζμοκ ζε ηαηακαβηαζηζηή πνήζδ ηςκ 

μοζζχκ αοηχκ ιε απμηέθεζια ηδκ ζοιπενζθμνά πμο ειείξ μκμιάγμοιε ζοκήεςξ εεζζιυ.  

Ζ δνάζδ ηδξ κημπαιίκδξ ιπμνεί κα αολδεεί ιε ανηεημφξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. Οζ 

μοζίεξ ιπμνεί κα αολήζμοκ ηδ ιεηαζοκαπηζηή εοαζζεδζία ζηδκ κημπαιίκδ, ηδκ αφλδζδ ηδξ 

απεθεοεένςζδξ ηδξ κημπαιίκδξ, ή κα ακαζηέθθμοκ ηδκ επακαπνυζθδρδξ κημπαιίκδξ.   Οζ 

μοζίεξ ηαηάπνδζδξ ιπμνεί κα ημεπζηφπμοκαοηυ δνχκηαξ απεοεείαξ ζημοξ κημπαιζκενβζημφξ 

κεονχκεξ ή έιιεζα ιέζς άθθςκ κεονχκςκ ηαζ κεονμδζααζααζηχκ. 

 Ακ ηαζ αοηέξ μζ μοζίεξ αθθδθεπζδνμφκ ιε δζάθμνμοξ ιδπακζζιμφξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ 

πενζμπέξ ηςκ μδχκ ακηαιμζαήξ ημο εβηεθάθμο,υθα ζοβηθίκμοκ ζε αοηή ηδκ ημζκή δζάααζδ 

ακηαιμζαήξ ηαζ αολάκμοκ ηζξ ζοβηεκηνχζεζξ ηδξ κημπαιίκδξ ζηζξ δμιέξ ημο.Καεχξ μ 

ιδπακζζιυξ ηδξ δζάααζδξ ηδξ ακηαιμζαήξ ηαζ μζ αθθδθεπζδνάζεζξ ημο ιε άθθεξ πενζμπέξ ημο 

εβηεθάθμο βίκεηαζ μθμέκα ηαζ ζαθέζηενμξ, μζ κέεξ θανιαηεοηζηέξ ηαζ ζοιπενζθμνζηέξ 
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εεναπείεξ ιπμνμφκ κα ακαπηοπεμφκ βζα κα ακηζιεηςπίζμοκ απμηεθεζιαηζηά ηζξ δζαηαναπέξ 

απυ ηδ πνήζδ μοζζχκ ηαζ κα ιεζχζμοκ ημ ηαηαζηνμθζηυ ακενχπζκμ ηυζημξ ημοξ.  
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