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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
 

Ολοένα και αυξανόμενος αριθμός ερευνών εστιάζουν στην ανάπτυξη 

φαρμάκων που θα δρουν ως θεραπευτικοί παράγοντες για την κατάχρηση ουσιών. 

Ένα από τα συστήματα που φαίνεται να αποτελεί στόχο ανάπτυξης τέτοιων 

φαρμάκων είναι και το σεροτονινεργικό. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν πως η 

σεροτονίνη αποτελεί κύριο ρυθμιστικό παράγοντα σε ότι αφορά τις ενισχυτικές 

δράσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών. Αν και οι μηχανισμοί δράσεις της εμφανίζονται 

ιδιαίτερα εκτενείς, σημείο εκκίνησης για τη μελέτη των μηχανισμών εκείνων που 

εμπλέκονται στον εθισμό, αποτελεί η αλληλεπίδραση ντοπαμινεργικού- 

σεροτονινεργικού συστήματος. Δεν είναι λίγα τα ευρήματα τα οποία εμπλέκουν τη 

σεροτονίνη στον έλεγχο της ντοπαμινεργικής λειτουργίας. Με δεδομένο το γεγονός 

ότι η ντοπαμίνη αποτελεί τον κύριο διαμεσολαβητή των ενισχυτικών δράσεων των 

ψυχοτρόπων ουσιών φαίνεται λογικό το ενδιαφέρον να εστιάζεται στη φύση της 

αλληλεπίδρασης ντοπαμινεργικού- σεροτονινεργικού συστήματος. Στην 

αλληλεπίδραση αυτή έχουν προταθεί τόσο διεγερτικές όσο και ανασταλτικές δράσεις 

της σεροτονίνης. Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε δύο υπότυπους 

υποδοχέων της σεροτονίνης, τον 5-ΗΤ2Α και τον 5-ΗΤ2C υποδοχέα τα υψηλότερα 

επίπεδα των οποίων εντοπίζονται στις περιοχές του μεσομεταιχμιακού 

ντοπαμινεργικού συστήματος. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να μελετηθεί ο 

ρόλος των προαναφερθέντων υπότυπων υποδοχέων στις ενισχυτικές δράσεις της 

κοκαΐνης, καθώς επίσης και να προσδιοριστούν οι περιοχές του μεσομεταιχμιακού- 

ντοπαμινεργικού συστήματος που διαθέτουν τους εν λόγω υποδοχείς και 

διαμεσολαβούν για τις δράσεις αυτές. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το 

πειραματικό πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού. Στην πρώτη μελέτη, 

εξετάστηκε η δράση της συστηματικής χορήγησης εκλεκτικών προσδεμάτων -

αγωνιστών και ανταγωνιστών- των 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχέων στην ενισχυτική 

δράση της κοκαΐνης. Στη δεύτερη μελέτη πραγματοποιήθηκαν ενδοεγκεφαλικές 

εγχύσεις του αγωνιστή των 5-ΗΤ2C υποδοχέων στις περιοχές του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου, του προμετωπιαίου φλοιού, του κορμού και του κελύφους του 

επικλινή πυρήνα με σκοπό να διασαφηνιστεί ο ρόλος των περιοχών αυτών στην 

ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών μας, η 

συστηματική χορήγηση του εκλεκτικού αγωνιστή (TCB-2) και ανταγωνιστή (R-
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96544) των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων δε μεταβάλλει με κάποιον τρόπο την ενισχυτική 

δράση της κοκαΐνης. Ωστόσο, η διέγερση των 5-ΗΤ2C υποδοχέων εμπόδισε την 

ενισχυτική δράση της κοκαΐνης, ενώ, η αναστολή της λειτουργίας των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων (SB-242084) ενίσχυσε περαιτέρω την ενισχυτική της δράση. Η έγχυση 

του αγωνιστή των 5-ΗΤ2C υποδοχέων (WAY-161503) στην περιοχή του 

προμετωπιαίου φλοιού, του κορμού και του κελύφους του επικλινή πυρήνα ανέστειλε 

την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. Ωστόσο, η έγχυση του συγκεκριμένου αγωνιστή 

στην περιοχή του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου δεν μετέβαλε με κάποιον τρόπο την 

δράση αυτή. Τα ευρήματα αυτά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι οι 5-ΗΤ2C υποδοχείς 

ασκούν έναν άμεσο και ανασταλτικό ρόλο στις δράσεις της κοκαΐνης. Επιπρόσθετα, η 

δράση των 5-ΗΤ2C υποδοχέων εντοπίζεται στις περιοχές του προμετωπιαίου φλοιού 

και του επικλινή πυρήνα. Τα δεδομένα αυτά ισχυροποιούν τα κλινικά και προ-κλινικά 

ευρήματα που θέτουν τους συγκεκριμένους υποδοχείς ως πιθανό θεραπευτικό στόχο 

για την αντιμετώπιση του εθισμού. 
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
 
 

2.1 ΝΕΥΡΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΥΡΟΔΙΑΒΙΒΑΣΤΩΝ 
 
 

Οι νευρώνες αποτελούν τις στοιχειώδεις μονάδες μετάδοσης σημάτων του 

κεντρικού νευρικού συστήματος. Παρά τον μεγάλο αριθμό συνδέσεων που 

διατηρούν, η συναπτική διαβίβαση –και κατ’ επέκταση η μετάδοση μηνυμάτων- 

χρησιμοποιεί μόνο δύο θεμελιώδεις μηχανισμούς: την ηλεκτρική διαβίβαση και τη 

χημική διαβίβαση. Οι ηλεκτρικές συνάψεις χρησιμεύουν κυρίως για να στέλνουν 

απλά εκπολωτικά σήματα και δεν επιτρέπουν εύκολα ανασταλτικές δράσεις ή 

μακροχρόνιες μεταβολές της αποτελεσματικότητας. (Kandel, Schwartz & Jessel, 

2005). 

Σε αντίθεση, οι συνάψεις που λειτουργούν με χημική διαβίβαση μπορούν να 

δράσουν είτε διεγερτικά είτε ανασταλτικά. Οι χημικές συνάψεις είναι πιο ευέλικτες 

και έχουν την τάση να παράγουν πιο πολύπλοκες συμπεριφορές απ’ ότι οι ηλεκτρικές 

συνάψεις. Δεδομένου ότι έχουν την ικανότητα να υφίστανται μεταβολές ως προς την 

αποτελεσματικότητα τους, οι συνάψεις αυτές διακρίνονται από πλαστικότητα, που 

είναι σημαντική για τη μνήμη και τις άλλες ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου. 

(Kandel, Schwartz & Jessel, 2005). 

Το νευρικό σύστημα χρησιμοποιεί δύο κύριες κατηγορίες χημικών ουσιών για 

να στέλνει σήματα: μακρομοριακούς διαβιβαστές και νευροδραστικά πεπτίδια, τα 

οποία είναι μικρά πολυμερή αμινοξέα. Δέκα ουσίες χαμηλού μοριακού βάρους είναι 

γενικώς αποδεκτές ως νευροδιαβιβαστές. Οι εννέα είναι αμίνες. Από τις εννέα, οι 

οκτώ είναι αμινοξέα ή παράγωγα τους. Η δέκατη είναι ΑΤΡ ή μεταβολίτες της.  

Ο όρος βιογενής αμίνη, αν και χημικώς είναι απροσδιόριστος, 

χρησιμοποιήθηκε επί δεκαετίες για να περιγράψει ορισμένους νευροδιαβιβαστές. Η 

ομάδα περιλαμβάνει τις κατεχολαμίνες –ντοπαμίνη, αδρεναλίνη και νοραδρεναλίνη- 

και τη σεροτονίνη.  

Η σεροτονίνη (5-υδροξυτρυπταμίνη ή 5-ΗΤ) και το βασικό αμινοξύ 

τρυπτοφάνη, από το οποίο προκύπτει, ανήκουν σε μία ομάδα αρωματικών ουσιών 
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που ονομάζονται ινδόλες, με ένα δακτύλιο πέντε ατόμων που περιλαμβάνει ένα 

άτομο αζώτου. Αυτός ο δακτύλιος είναι ενωμένος με έναν δακτύλιο βενζολίου. Για τη 

σύνθεση της σεροτονίνης απαιτούνται δύο ένζυμα: η υδροξυλάση της τρυπτοφάνης 

(Try), μια οξειδάση παρόμοια με την υδροξυλάση της τυροσίνης, και η 

αποκαρβοξύλαση της 5- υδροξυτρυπτοφάνης (5-ΗΤΡ): 

 

 

 
Fig.1 

 

Η ρυθμιστική αντίδραση καταλύεται από το πρώτο ένζυμο της οδού, την 

υδροξυλάση της τρυπτοφάνης. (Kandel, Scwartz & Jessell, 2004). 
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2.2 Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΗΣ 
 

Διαβάζοντας την ιστορία των νευροεπιστημών, γίνεται προφανές ότι η 

ανακάλυψη της σεροτονίνης κάθε άλλο παρά ηθελημένη ήταν. Ξεκίνησε ως μία 

«ενοχλητική» ουσία και κατέληξε να αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές 

ανακάλυψεις στον τομέα των νευροεπιστημών. Στην πραγματικότητα, η σεροτονίνη 

ήταν η ουσία που οδήγησε στη δημιουργία του πεδίου των νευροεπιστημών.  

Η ιστορία ξεκινάει στις αρχές του 1930, την εποχή που ο Vittorio Erspamer 

εργαζόταν στο Ινστιτούτο Συγκριτικής Ανατομίας και Φυσιολογίας στην Ιταλία. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Dr Erspamer είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φαρμακογνωσία –τη 

μελέτη των φαρμάκων που εκλύονται από φυσικές πηγές. Ακόμα και μέχρι σήμερα, ο 

Dr Erspamer παραμένει μία ξεχωριστή προσωπικότητα στο χώρο για την αφοσίωση 

του στην εξαγωγή φαρμακολογικά ενεργών ουσιών από ζώα. 

Τη δεκαετία του 1930, είχε εστιάσει το ενδιαφέρον του στη μελέτη των 

ιδιοτήτων που εμφανίζουν οι λείοι μύες όταν συστέλλονται και στο ρόλο μιας σειράς 

ουσιών (αμίνες) που εντοπίζονταν στο δέρμα και στις εντερικές οδούς διαφόρων 

ειδών, μεταξύ των οποίων, στα κουνέλια, στα μαλάκια και στους βατράχους. Το 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον του ερευνητή προκάλεσε μία ουσία που εντοπίζεται στα 

εντεροενδοκρινή κύτταρα και η οποία μπορούσε να προκαλέσει τη συστολή λείων 

μυών. Συμπέρανε ότι η ουσία αυτή δεν ήταν επινεφρίνη. Στη βάση κάποιων 

δοκιμασιών (colour tests) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι προσομοιάζει στις ουσίες 

που ονομάζονται ινδόλες. Ονόμασε την ουσία αυτή εντεραμίνη (enteramine) και 

συνέχισε την έρευνα πάνω στις ιδιότητες των λείων μυών. Η βιβλιογραφία για την 

εντεραμίνη ήταν ιδιαίτερα εκτενής μέχρι το 1952 όπου και αποδείχθηκε ότι πρόκειται 

για την ίδια ουσία την οποία οι διάσημοι ερευνητές Irvine Page, Maurice Rapport και 

Arda Green μελετούσαν από το 1948, τη σεροτονίνη. 

Παρά τα πολυάριθμα επιτεύγματα του Dr. Erspamer, η ανακάλυψη της 

σεροτονίνης ήταν η πιο σημαντική για αυτόν. Το Σεπτέμβριο του 1998, σε ένα 

γράμμα του αναφέρει: 

    

«Σε ηλικία πάνω από 89 ετών, θυμάμαι ακόμα με 

νοσταλγία τη δουλειά του Vialli και τη δική μου, 

στην οποία ένας άγνωστος εκκριτικός παράγοντας 
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των εντεροενδοκρινών κυττάρων εξήχθη αρχικά  

από τη γαστρική μεμβράνη του κουνελιού και 

ονομάστηκε εντεραμίνη… Μέσα από τη δουλειά του 

Rapport και των συνεργατών του στη σεροτονίνη, η 

ουσία αυτή αναγνωρίστηκε ως 5-υδροξυτρυπταμίνη. 

Έκτοτε, ένας μεγάλος όγκος δουλειάς εστιάστηκε 

στην αμίνη αυτή, ιδιαίτερα μετά την ανακάλυψη του 

θεμελιώδη ρόλου που παίζει στη νευροδιαβίβαση. 

Σήμερα, για περισσότερο από είκοσι χρόνια, η 

δουλειά μου εστιάζει σε νευροπεπτίδια από το δέρμα 

αμφίβιων και από ιστό ασπόνδυλων, αλλά πάντα 

σκέφτομαι την εντεραμίνη ως την πρωτότοκη κόρη 

μου…» 

 

 

Γιατί η ουσία αυτή καθιερώθηκε ως σεροτονίνη αντί για το πρώτο της όνομα, 

εντεραμίνη; Η πιο πιθανή εξήγηση είναι ότι η ουσία αυτή παράχθηκε για πρώτη φορά 

από μία Αμερικάνικη εταιρεία φαρμάκων, η οποία και επέλεξε το όνομα 

«σεροτονίνη». (Whitaker-Azmitia, 1999). 
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2.3. ΤΟ ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΤΟΥ 
 

Κατ’ ουσία, όλα τα μέρη του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) 

δέχονται εννεύρωση από σεροτονινεργικές νευρικές ίνες που ανέρχονται από τα 

κυτταρικά σώματα δύο κύριων σεροτονινεργικών πυρήνων του μεσεγκεφάλου: τη 

ραχιαία (DR) και την κοιλιακή ραφή (MR). Σεροτονινεργικοί νευρώνες της ραχιαίας 

ραφής στέλνουν προβολές σε ντοπαμινεργικά νευρικά κύτταρα του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου (VTA) και της μέλαινας ουσίας και καταλήγουν στις περιοχές 

του επικλινή πυρήνα (NAc), του προμετωπιαίου φλοιού (PFC) και του ραβδωτού 

(Figure 1). (Moukhles, Bosler, Bolam, Vallee, Umbriaco, Geffard & Doucet, 1997). 

Ποικίλες μελέτες έχουν δείξει την αλληλεπίδραση σεροτονινεργικών 

νευρώνων με ντοπαμινεργικούς και μη νευρώνες στους πυρήνες του VTA και της 

μέλαινας ουσίας (Herve, Pickel, Joh & Beaudet,1987). 

Η ακριβής φύση της αλληλεπίδρασης μεταξύ της σεροτονίνης και της 

ντοπαμίνης είναι δύσκολο να διασαφηνιστεί. Σε αυτή την αλληλεπίδραση έχουν 

προταθεί τόσο ανασταλτικές όσο και διεγερτικές δράσεις της σεροτονίνης. Ωστόσο, η 

ασυμφωνία αυτή είναι πιθανό να οφείλεται στη διαφορετική κατανομή και τους 

διαφορετικούς λειτουργικούς ρόλους των υπότυπων των 5-ΗΤ υποδοχέων. (Barnes & 

Sharp, 1999). Το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει για το ρόλο των 5-ΗΤ υποδοχέων 

και την αλληλεπίδρασή τους με τους ντοπαμινεργικούς νευρώνες σε μεγάλο βαθμό 

οφείλεται στη γνωστή πλέον και καθοριστική εμπλοκή της ντοπαμίνης στην 

παθοφυσιολογία ποικίλων νευροψυχιατρικών ασθενειών, όπως η σχιζοφρένεια, η 

κατάθλιψη, η κατάχρηση ουσιών, κ.α.(Matteo, Di Giovanni, Pierucci & Esposito, 

2008). 

 

 

 

[Aπό: Progress in Brain 

Research (2008) 172 7-

44] 

 

 

Fig.2 
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2.3.1. Οι Υποδοχείς της Σεροτονίνης (5-ΗΤ Υποδοχείς) 
 

Έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε, 

ταυτοποιήθηκε και κλωνοποιήθηκε η ακολουθία του DNA η οποία εκφράζει και τον 

τελευταίο, μέχρι σήμερα, γνωστό υπότυπο υποδοχέα της σεροτονίνης. Στη διάρκεια 

αυτών των χρόνων, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει εστιαστεί στην κατανόηση του 

λειτουργικού ρόλου των υποδοχέων της σεροτονίνης στον εγκέφαλο. Μεγάλη ώθηση 

στη μελέτη αυτή έδωσε η σύνθεση και παραγωγή εκλεκτικών προσδεμάτων για τους 

5-ΗΤ υποδοχέων. Συνεχώς αυξανόμενος είναι ο αριθμός των ερευνών που 

υποστηρίζουν την άποψη πως ο φαρμακολογικός έλεγχος του κεντρικού 

σεροτονινεργικού συστήματος μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία ποικίλων 

διαταραχών. Στην πραγματικότητα, ένας μεγάλος αριθμός σεροτονινεργικών 

προσδεμάτων χρησιμοποιείται ή ερευνάται με στόχο τον έλεγχο δυσλειτουργιών του 

Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. (Barnes & Sharp, 1999). 

Περαιτέρω έρευνα έχει αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τις 

λειτουργικές ιδιότητες των 5-ΗΤ υποδοχέων. Σε μοριακό επίπεδο, έχει αποδειχθεί ότι 

η οικογένεια των σεροτονινεργικών υποδοχέων αποτελείται –στην πλειονότητα της- 

από επτά διαμεμβρανικές πρωτεΐνες –G, οι οποίες δρουν ως μεταβολοτροπικοί 

υποδοχείς. Μόνο ένα τύπος υποδοχέων, ο 5-ΗΤ3, είναι ιοντοτροπικός. Αναμφίβολα, η 

λειτουργία των 5-ΗΤ υποδοχέων σχετίζεται με συγκεκριμένες φυσιολογικές 

λειτουργίες, οι οποίες κυμαίνονται από την τροποποίηση της νευρωνικής 

δραστηριότητας και την απελευθέρωση νευροδιαβιβαστών μέχρι και την αλλαγή σε 

επίπεδο συμπεριφοράς. Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε υποδοχέας φαίνεται να έχει μία 

διακριτή και σχετικά περιορισμένη κατανομή στον εγκέφαλο (Barnes & Sharp,1999). 

 

 

5-ΗΤ1 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

5-ΗΤ1Α υποδοχέας : Ο υποδοχέας 5-ΗΤ1A στον εγκέφαλο επίμυων εμφανίζει 89% 

ομολογία με τον αντίστοιχο υποδοχέα στον ανθρώπινο εγκέφαλο. (Guan, Peroutka, & 

Kobikla, 1992). Η πυκνότητα της κατανομής του εμφανίζεται υψηλή σε περιοχές του 

μεταιχμιακού συστήματος, κυρίως στον ιππόκαμπο, τον πυρήνα του διαφράγματος, 

τον ενδορινικό φλοιό και τους πυρήνες της ραφής του μεσεγκεφάλου. Σε αντίθεση, 5- 
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Fig. 3 

[Από: Neuropharmacology 38 (1999) 1083-1152] 

 

 

ΗΤ1A υποδοχείς σπάνια ανιχνεύονται στα βασικά γάγγλια και την παρεγκεφαλίδα. 

(Pike, McCarron, Lammerstma et al., 1995). 

Σε συμπεριφορικό επίπεδο, η χορήγηση αγωνιστών των 5-ΗΤ1A υποδοχέων 

σε επίμυες φαίνεται να προκαλεί υπερφαγία, υποθερμία και μεταβολές στη 

σεξουαλική συμπεριφορά.(Lucki, 1992). Επιπλέον, η βιβλιογραφία εμφανίζεται 

ιδιαίτερα εκτενής σε κλινικά δεδομένα τα οποία επιβεβαιώνουν τις αγχολυτικές και 

αντικαταθλιπτικές δράσεις των αγωνιστών του συγκεκριμένου υποδοχέα.(Handley, 

1995). 
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5-HT1B υποδοχέας: Ο υποδοχέας 5-ΗΤ1Β εκφράζεται σε υψηλά επίπεδα σε 

συγκεκριμένα είδη όπως τα τρωκτικά (μύες και επίμυες) ενώ, ο υποδοχέας 5-ΗΤ1D 

εντοπίζεται σε άλλα είδη όπως οι άνθρωποι. Το γεγονός ότι η κατανομή των δύο 

αυτών υποδοχέων στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα είναι παρόμοια σε συνδυασμό με 

κάποια μοριακά δεδομένα που απέδειξαν τη μεγάλη ομολογία που εμφανίζουν, 

οδήγησε τους ερευνητές στην υπόθεση πως οι δύο αυτοί υποδοχείς είναι ισοδύναμοι 

μεταξύ των διαφορετικών ειδών. (Barnes & Sharp,1999). 

Μελέτες αυτοραδιογραφίας έδειξαν ότι οι 5-ΗΤ1Β υποδοχείς εντοπίζονται 

κατά κύριο λόγο στα βασικά γάγγλια (κυρίως στη μέλαινα ουσία και την ωχρά 

σφαίρα). (Bruinvels, Palacios & Hoyer, 1993). Έρευνες με υβριδοποίηση in situ 

έδειξαν ότι οι συγκεκριμένοι υποδοχείς εντοπίζονται στο ραχιαίο και κοιλιακό 

πυρήνα της ραφής. (Bruinvels, Landwehrmeyer & Gustafson, 1994). Τέλος, το 

mRNA του 5-ΗΤ1Β υποδοχέα εκφράζεται σε υψηλά ποσοστά σε περιοχές όπως η 

μέλαινα ουσία και η ωχρά σφαίρα (Jin, Oksenberg & Askenazi, 1992). 

Σε νευροχημικό επίπεδο, η ενεργοποίηση των 5-ΗΤ1Β υποδοχέων επάγει την 

έκκριση της κορτικοστερόνης και της προλακτίνης. Σε συμπεριφορικό επίπεδο 

φαίνεται να προκαλείται υποφαγία, υποθερμία και στύση. (Middlemis & Hutson, 

1990). 

 

 

5ΗΤ1D υποδοχέας: Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, έχει αποδειχθεί πως ο 

συγκεκριμένος υποδοχέας και ο 5-ΗΤ1B είναι ισοδύναμοι και διαφέρουν μεταξύ των 

ειδών. Ωστόσο, κατά τη μελέτη γονιδιακών ακολουθιών ένας νέος 5ΗΤ1 υποδοχέας 

ταυτοποιήθηκε (ο 5-ΗΤ1Dα υποδοχέας) ο οποίος σήμερα καταχωρείται ως 5-ΗΤ1D 

υποδοχέας. (Barnes & Sharp,1999). 

Η προσπάθεια καθορισμού της κατανομής του συγκεκριμένου υποδοχέα 

αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα καθώς τα επίπεδα του εμφανίζονται μειωμένα και ο 

αριθμός των διαθέσιμων ραδιενεργών προσδεμάτων που μπορούν να διακρίνουν 

αυτόν από το 5-ΗΤ1Β υποδοχέα είναι ελάχιστα. Μελέτες αυτοραδιογραφίας σε 

εγκεφάλους επίμυων προτείνουν πως ο 5-ΗΤ1D υποδοχέας εμφανίζεται σε διάφορες 

περιοχές κυρίως όμως στα βασικά γάγγλια (ιδιαίτερα στην ωχρά σφαίρα, τη μέλαινα 

ουσία, τον κερκοφόρο πυρήνα και το κέλυφος) καθώς επίσης στον ιππόκαμπο και το 

φλοιό (Bruinvels, Palacios & Hoyer, 1993). Στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ο 5-ΗΤ1D 

υποδοχέας έχει ανιχνευθεί σε περιοχές των βασικών γαγγλίων (ωχρά σφαίρα και 



Ο ρόλος των 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχέων στην ενισχυτική δράση την κοκαΐνης 

 - 13 -

μέλαινα ουσία) καθώς επίσης και σε περιοχές του μεσεγκεφάλου (περιυδραγωγός 

φαιά ουσία) και του νωτιαίου μυελού. (Castro, Pascual, Romon, et al, 1997). 

Πειράματα με in situ υβριδοποίηση ανίχνευσαν το mRNA του συγκεκριμένου 

υποδοχέα στον NAc, τον οσφρητικό φλοιό, τον ραχιαίο πυρήνα της ραφής και τον 

υπομέλανα τόπο. (Bruinvels, Landwehrmeyer & Gustafson, 1994). 

Ελάχιστα δεδομένα υπάρχουν που να αφορούν τις συμπεριφορικές και 

φυσιολογικές αντιδράσεις της ενεργοποίησης των 5-ΗΤ1D υποδοχέων. Η μεγάλη 

ομολογία του υποδοχέα αυτού με τον 5-ΗΤ1Β καθώς και τα μειωμένα επίπεδά του 

στον εγκέφαλο δεν επιτρέπουν στους ερευνητές τη διεξαγωγή ασφαλών 

συμπερασμάτων. (Barnes & Sharp,1999). 

 

 

5-ΗΤ1Ε υποδοχέας: Ο υποδοχέας 5-ΗΤ1Ε εμφανίζει τη μεγαλύτερη ομολογία με τους 

υποδοχείς 5-ΗΤ1Β και 5-ΗΤ1D. Μία σειρά μελετών υποδεικνύει ότι τα υψηλότερα 

επίπεδα του 5-ΗΤ1Ε υποδοχέα εντοπίζονται σε περιοχές του φλοιού (ιδιαίτερα στον 

ενδορινικό φλοιό) στον κερκοφόρο πυρήνα, το κέλυφος και τον ταινιοειδή πυρήνα. 

Ωστόσο, ανιχνεύσιμα επίπεδα εντοπίζονται και σε άλλες περιοχές όπως ο ιππόκαμπος 

και η αμυγδαλή. (Bruinvels, Palacios & Hoyer, 1994).  

Λίγα είναι γνωστά για τις φυσιολογικές επιδράσεις του συγκεκριμένου 

υποδοχέα και τη δράση του στους νευρώνες. 

 

 

5ΗΤ1F υποδοχέας: Ο 5-ΗΤ1F υποδοχέας εμφανίζει τη μεγαλύτερη ομολογία με τον 

5-ΗΤ1Ε υποδοχέα. Το mRNA του υποδοχέα αυτού εντοπίζεται σε αφθονία σε 

περιοχές του ιπποκάμπου (CA1-CA3 περιοχές), του φλοιού (ιδιαίτερα στο 

προσαγώγειο και τον ενδορινικό φλοιό) και του κοιλιακού πυρήνα της ραφής 

(Bruinvels, Landwehrmeyer & Gustafson, 1994). Αν και ο 5-ΗΤ1F υποδοχέας 

εντοπίζεται και στην περιοχή των βασικών γαγγλίων, σε αντίθεση με τους 5-ΗΤ1Β και 

5-ΗΤ1D υποδοχείς, σπάνια ανιχνεύεται στην περιοχή της μέλαινας ουσίας (Waeber & 

Moscowitz, 1995).  

Οι επιδράσεις της ενεργοποίησης του συγκεκριμένου υποδοχέα δεν είναι 

πλήρως γνωστές, ωστόσο, σύμφωνα με την ανατομική του κατανομή πιθανολογείται 

πως εμπλέκεται σε οπτικές και γνωστικές διεργασίες.(Waeber & Moscowitz, 1995). 
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5-ΗΤ2 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

Η οικογένεια των 5-ΗΤ2 υποδοχέων αποτελείται από τρεις υπότυπους: τους 5-

ΗΤ2Α, τους 5-ΗΤ2Β και τους 5-ΗΤ2C υποδοχείς, οι οποίοι εμφανίζουν ομοιότητες σε 

επίπεδο μοριακής δομής και φαρμακολογίας. Η ονομασία 5-ΗΤ2C υποδοχέας 

αντικατέστησε τον 5-ΗΤ1C υποδοχέα ο οποίος μεταφέρθηκε από την οικογένεια των 

5-ΗΤ1 υποδοχέων στην οικογένεια των 5-ΗΤ2 λόγω της μεγαλύτερης ομολογίας του 

με τη συγκεκριμένη οικογένεια. (Barnes & Sharp,1999). 

 

 

 

5-ΗΤ2Α υποδοχέας: Η κατανομή του 5-ΗΤ2Α υποδοχέα στο Κεντρικό Νευρικό 

Σύστημα έχει χαρτογραφηθεί εκτενώς με τις μεθόδους της αυτοραδιογραφίας και της 

υβριδοποίησης in situ. Οι τεχνικές αυτές έδειξαν ιδιαίτερα αυξημένα επίπεδα του 

συγκεκριμένου υποδοχέα σε περιοχές του τελικού εγκεφάλου, ιδιαίτερα σε φλοιϊκές 

περιοχές (νεοφλοιός, ενδορινικός φλοιός, απιοειδής φλοιός, ταινιοειδής πυρήνας) 

στον κερκοφόρο πυρήνα, στο κέλυφος, στον NAc, στα οσφρητικά φύματα και στον 

ιππόκαμπο σε όλα τα είδη που έχουν μελετηθεί. (Lopez-Gimenez, Menrod, Palacios 

et al., 1997). Μία σειρά από μελέτες προτείνουν πως σε ποικίλες περιοχές του 

εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένου και του φλοιού, οι 5-ΗΤ2Α υποδοχείς εντοπίζονται 

σε GABAεργικούς νευρώνες, καθώς επίσης και σε πυραμιδικούς γλουταμινεργικούς 

νευρώνες του φλοιού (Burnet, Eastwood, Lacey et al, 1995). 

Πιο πρόσφατες μελέτες εντόπισαν τους 5-ΗΤ2Α υποδοχείς σε 

ντοπαμινεργικούς νευρώνες του VTA που προβάλλουν κυρίως στον προμετωπιαίο 

φλοιό και τον NAc (Nocjar, Roth & Pehek, 2002). Επιπρόσθετα, 5-ΗΤ2Α υποδοχείς 

εντοπίζονται και σε μη-ντοπαμινεργικούς νευρώνες του VTA, παρέχοντας μία 

δυνητική ανατομική βάση για τον έλεγχο της ντοπαμίνης στο VTA είτε άμεσα –μέσω 

των υποδοχέων που εντοπίζονται στους ντοπαμινεργικούς νευρώνες-, είτε έμμεσα –

μέσω των υποδοχέων που εντοπίζονται σε μη-ντοπαμινεργικούς νευρώνες (κυρίως σε 

GABAεργικούς)-. (Nocjar, Roth & Pehek, 2002). 

Η ενεργοποίηση των 5-ΗΤ2 υποδοχέων φαίνεται να σχετίζεται με τη δράση 

των ψευδαισθησιογόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος των 5-ΗΤ2Α 

υποδοχέων στην αντιψυχωσική δράση φαρμάκων. Πολλά άτυπα αντιψυχωσικά 

εμφανίζουν υψηλού βαθμού συγγένεια με τους 5-ΗΤ2Α υποδοχείς. (Leysen, Janssen, 

Schotte, et al., 1993). 
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Τέλος, άλλες αντιδράσεις της ενεργοποίησης των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων 

περιλαμβάνουν υπερθερμία καθώς και νευροενδοκρινικές αντιδράσεις όπως η 

έκκριση της κορτιζόλης και της ACTH. (Barnes & Sharp, 1999). 

 

5-HT2B υποδοχέας: Η κατανομή του υποδοχέα 5-ΗΤ2Β υποδοχέα εμφανίζεται 

περιορισμένη – συγκριτικά με αυτή του 5-ΗΤ2Α και του 5-ΗΤ2C υποδοχέα- αν και 

λειτουργικά σημαντική. 5-ΗΤ2Β υποδοχείς ανιχνεύονται σε ελάχιστες περιοχές του 

εγκεφάλου, και πιο συγκεκριμένα στην παρεγκεφαλίδα, στον έσω υποθάλαμο και την 

αμυγδαλή. 

Έρευνες εμπλέκουν τους 5-ΗΤ2Β υποδοχείς με τις διαδικασίες του στρες. Πιο 

συγκεκριμένα, αγωνιστές του συγκεκριμένου υποδοχέα οι οποίοι εγχύθηκαν άμεσα 

στην περιοχή της αμυγδαλής εμφάνισαν αγχολυτική δράση. (Duxon, Kennett, 

Lightowler et al., 1997).  

 

 

5-HT2C υποδοχέας: Αρχικά, ο υποδοχέας 5-ΗΤ2C φαινόταν να ανήκει στην 

οικογένεια των 5-ΗΤ1 υποδοχέων. (Pazos, Probst & Palacios, 1984; όπως αναφέρεται 

στο Barnes & Sharp, 1999). Ωστόσο, όταν ο υποδοχέας αυτός κλωνοποιήθηκε και 

ήρθαν στο φως νέες πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά του, κρίθηκε αναπόφευκτη 

η «μεταφορά» του στην οικογένεια των 5-ΗΤ2 υποδοχέων και η μετονομασία του σε 

5-ΗΤ2C υποδοχέα (Humphrey, Hartig & Hoyer, 1993).   

Ο υποδοχέας 5-ΗΤ2C φαίνεται να έχει μία ευρεία κατανομή στον εγκέφαλο 

και έχει προταθεί ως ο κύριος μεσολαβητής των δράσεων της σεροτονίνης στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα (Barnes & Sharp, 1999). Υψηλά επίπεδα του mRNA που 

εκφράζει τον συγκεκριμένο υποδοχέα έχουν εντοπιστεί στο χοριοειδές πλέγμα, στον 

προμετωπιαίο φλοιό, σε διάφορες μεταιχμιακές περιοχές όπως ο ιππόκαμπος, το 

διάφραγμα, ο υποθάλαμος, ο NAc καθώς επίσης και στο νωτιαίο μυελό. 5-ΗΤ2C 

υποδοχείς έχουν εντοπιστεί σε ντοπαμινεργικούς και μη ντοπαμινεργικούς νευρώνες 

στην περιοχή του VTA (Bubar & Cunningham, 2007). Η κατανομή τους στις 

περιοχές αυτές εμπλέκει το συγκεκριμένο υποδοχέα σε μία σειρά από εγκεφαλικές 

λειτουργίες, και υποδηλώνει πως εμπλέκεται στην παθοφυσιολογία διαφόρων 

ψυχικών διαταραχών. (Alex & Pehek, 2007). Η παρουσία του σε μη-

ντοπαμινεργικούς νευρώνες του VTA- αλλά κυρίως σε GABAεργικούς- φαίνεται να 

σχετίζεται με τη ρύθμιση της ντοπαμίνης στο VTA, τον προμετωπιαίο φλοιό (Liu, 



Ο ρόλος των 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχέων στην ενισχυτική δράση την κοκαΐνης 

 - 16 -

Bubar, Lanfranco, Hillman & Cunningham, 2007) και τον NAc (DiMatteo, 

DiGiovanni, Pierucci & Esposito, 2008). 

Η ενεργοποίηση του 5-ΗΤ2C υποδοχέα έχει σχετιστεί με υποκινητικότητα, 

υποφαγία, αγχώδεις αντιδράσεις, και υπερθερμία (για ανασκόπηση, Koek, Jackson & 

Colpaert, 1992). Η χορήγηση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2C υποδοχέων φαίνεται να έχει 

αγχολυτικές επιδράσεις (Kennet, Wood, Bright et al, 1996). Οι ανταγωνιστές 

φαίνεται να προκαλούν επίσης την έκκριση της νορεπινεφρίνης και της ντοπαμίνης 

(DiMatteo, DiGiovanni, DiMascio & Esposito, 1998). 

 

5-ΗΤ3 ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 

Μία σειρά από μελέτες έχουν χαρτογραφήσει την κατανομή του 5-ΗΤ3 

υποδοχέα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα υψηλότερα επίπεδα του εν λόγω 

υποδοχέα εντοπίζονται σε περιοχές του εγκεφαλικού στελέχους. Οι περιοχές αυτές 

είναι ο πυρήνας της μονήρους δεσμίδας και περιοχές του πνευμονογαστρικού νεύρου 

οι οποίες σχετίζονται με την αντίδραση του εμέτου. (Barnes & Sharp, 1999). Η 

έκφραση του 5-ΗΤ3 υποδοχέα σε περιοχές του τελικού εγκέφαλου είναι 

περιορισμένη. Τα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται σε περιοχές όπως ο ιππόκαμπος, 

η αμυγδαλή και σε εξωτερικά στρώματα του εγκεφαλικού φλοιού. Επιπρόσθετα, η 

κατανομή του υποδοχέα αυτού φαίνεται να διαφοροποιείται μεταξύ των ειδών. Για 

παράδειγμα, στον άνθρωπο, τα υψηλότερα επίπεδα εντοπίζονται στον κερκοφόρο 

πυρήνα και το κέλυφος, ενώ χαμηλότερα επίπεδα εμφανίζονται σε φλοιικές περιοχές. 

Η αναλογία αυτή είναι αντίστροφή στα τρωκτικά. (Parker, Barnes, Ge, et al., 1996). 

Όσον αφορά τις δράσεις του συγκεκριμένου υποδοχέα, οι ανταγωνιστές του 

έχουν προταθεί ως δυνητικοί θεραπευτικοί παράγοντες για μία σειρά από διαταραχές 

του κεντρικού νευρικού συστήματος στις οποίες περιλαμβάνονται οι αγχώδεις 

διαταραχές, η γνωστική δυσλειτουργία και η ψύχωση. (για ανασκόπηση, Bentley & 

Barnes, 1995). 

 

5-HT4 ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 

Η έρευνα σε διάφορα είδη στα οποία συμπεριλαμβάνονται και πρωτεύοντα 

θηλαστικά έδειξε σχετικά αυξημένα επίπεδα του 5-ΗΤ4 υποδοχέα σε περιοχές του 

μελαινοραβδωτού και του μεσομεταιχμιακού συστήματος του εγκεφάλου. (Menrod, 

Vilaro, Raurich et al., 1996). Αρχικά, στην έρευνα εμφανίζονταν δύο διαφορετικοί 

υπότυποι του συγκεκριμένου υποδοχέα. Ο 5-ΗΤ4b υποδοχέας ο οποίος φαινόταν να 
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εκφράζεται σε διάφορες περιοχές του εγκεφάλου όπως το ραβδωτό αλλά όχι στην 

παρεγκεφαλίδα, ενώ ο 5-ΗΤ4α υποδοχέας ο οποίος περιοριζόταν μόνο στην περιοχή 

του ραβδωτού. (Gerald, Adham, Kao et al., 1995). Ο ανατομικός αυτός διαχωρισμός 

είναι πιθανό να υποδηλώνει διαφορετικούς λειτουργικούς ρόλους του υποδοχέα 

αυτού, ωστόσο, μετέπειτα έρευνες δεν κατάφεραν να επιβεβαιώσουν την ύπαρξη 

διαφορετικών υπότυπων. (Barnes & Sharp, 1999). 

Αυξανόμενο πλήθος ερευνών υποδηλώνουν ότι οι 5-ΗΤ4 υποδοχείς 

διευκολύνουν την απόδοση σε γνωστικές δοκιμασίες. Για παράδειγμα, αγωνιστές του 

συγκεκριμένου υποδοχέα, οι οποίοι χορηγήθηκαν σε επίμυες, βελτίωσαν την επίδοση 

των υποκειμένων σε διάφορα συμπεριφορικά μοντέλα τα οποία απαιτούσαν τόσο τη 

βραχύχρονη όσο και μακρόχρονη μνήμη (Marchetti-Gauthier, Roman, Dumuis et al., 

1997). Ανταγωνιστές του 5-ΗΤ4 υποδοχέα έχει αποδειχθεί ότι έχουν αγχολυτική 

δράση (Silvestre, Fernandez & Palacios, 1996). 

 

5-HT5 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ 

Στην οικογένεια των 5-ΗΤ5 υποδοχέων ανήκουν ο 5-ΗΤ5Α και ο 5-ΗΤ5Β 

υποδοχέας. Η οικογένεια αυτή είναι ίσως η λιγότερο μελετημένη από όλους τους 

υποδοχείς της σεροτονίνης. (Barnes & Sharp, 1999). 

 

5-ΗΤ5Α υποδοχέας: Ο υποδοχέας 5-ΗΤ5Α κατανέμεται σε διάφορες περιοχές του 

εγκεφάλου όπως ο ιππόκαμπος, ο υποθάλαμος, ο εγκεφαλικός φλοιός, ο θάλαμος, η 

γέφυρα, το ραβδωτό και ο προμήκης μυελός.(Erlander, Lovenberg, Baron et., al, 

1993). 

 

5-HT5B υποδοχέας: Η υβριδοποίηση in situ έδειξε ότι ο συγκεκριμένος υποδοχέας 

εντοπίζεται σε περιοχές όπως ο υπεροπτικός πυρήνας του υποθαλάμου, ο 

ιππόκαμπος, πυρήνες της ραφής, ο οσφρητικός βολβός και ο ενδορινικός φλοιός. 

.(Erlander, Lovenberg, Baron et., al, 1993). 

 

 

5-ΗΤ6 ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 

 Μία σειρά από μελέτες αναφέρουν ότι ο 5-ΗΤ6 υποδοχέας κατανέμεται 

ευρέως στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Ωστόσο, χαμηλά επίπεδα ανιχνεύονται στο 

στομάχι και τα επινεφρίδια. Τα υψηλότερα επίπεδα βρίσκονται στην περιοχή του 
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ραβδωτού (κερκοφόρος πυρήνας). Σχετικά υψηλά επίπεδα ανιχνεύονται επίσης και 

στην περιοχή των οσφρητικών φυμάτων, στον NAc και τον ιππόκαμπο. (Kohen, 

Metcalf, Khan, et al., 1996).  

Μία πιθανή σχέση φαίνεται να συνδέει τον 5-ΗΤ6 υποδοχέα με την 

παθοφυσιολογία της κατάθλιψης. Ωστόσο, περαιτέρω έρευνα κρίνεται απαραίτητη 

για να διασαφηνιστεί ο ρόλος του στην προαναφερθείσα διαταραχή. (Barnes & 

Sharp, 1999). 

 

 

5-ΗΤ7 ΥΠΟΔΟΧΕΑΣ 

Ο 5-ΗΤ7 υποδοχέας αποτελεί την πιο πρόσφατη ανακάλυψη στους υποδοχείς 

της σεροτονίνης. Εμφανίζει μία ευδιάκριτη κατανομή στο κεντρικό νευρικό σύστημα. 

Εκφράζεται σε υψηλότερα ποσοστά στις περιοχές του θαλάμου, του υποθαλάμου και 

του ιπποκάμπου. Ενώ χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται σε περιοχές όπως ο 

εγκεφαλικός φλοιός και η αμυγδαλή. (Stowe & Barnes, 1998). 

Ένα πλήθος αναφορών σχετίζει τον 5-ΗΤ7 υποδοχέα με τη ρύθμιση του 

κιρκαδιανού ρυθμού καθώς επίσης και με την ικανότητα να προλαμβάνει τους 

ηχογενείς επιληπτικούς σπασμούς. (Barnes & Sharp, 1999). 
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2.4. ΣΕΡΟΤΟΝΙΝΕΡΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΗ ΝΤΟΠΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 
 

2.4.1. Επιδράσεις των 5-HΤ2Α Υποδοχέων στη Ντοπαμινεργική Διαβίβαση 
 

Έχει αναφερθεί ότι η ενεργοποίηση των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων αυξάνει την 

απελευθέρωση της ντοπαμίνης στην περιοχή του PFC (Pehek, Nocjar, Roth, Byrd & 

Mabrouk, 2006) καθώς επίσης και του NAc (Bowers, Henry, Thielen & McBride, 

2000). H δράση αυτή αναστέλλεται μετά τη χορήγηση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2Α 

υποδοχέων.   

Συστηματική χορήγηση αγωνιστών των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων αυξάνει επίσης 

την ντοπαμινεργική και γλουταμινεργική δραστηριότητα στην περιοχή του VTA 

(Pehek, Nocjar, Roth, Byrd & Mabrouk, 2006). Άμεση έγχυση ανταγωνιστή στην 

περιοχή του PFC εμποδίζει την αύξηση αυτή, υποδεικνύοντας ότι η ρύθμιση της 

μεσομεταιχμιακής ντοπαμινεργικής δραστηριότητας εμπλέκει ένα πολυσυναπτικό 

νευρικό κύκλωμα από την περιοχή του PFC έως το VTA. Συνεπώς, η ενεργοποίηση 

των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων σε νευρικές ίνες του VTA έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση 

της γλουταμινεργικής δραστηριότητας στην περιοχή του VTA, η οποία στη συνέχεια 

αυξάνει την ντοπαμινεργική δραστηριότητα στην εν λόγω περιοχή και κατ’ επέκταση 

την απελευθέρωση της ντοπαμίνης στον προμετωπιαίο φλοιό. (DiMatteo, 

DiGiovanni, Pierucci & Esposito, 2008). Επιπρόσθετα, οι αγωνιστές των 5-ΗΤ2Α 

υποδοχέων φαίνεται να διευκολύνουν την απελευθέρωση της ντοπαμίνης η οποία 

προκαλείται από τη χορήγηση αμφεταμίνης σε τρεις κύριες περιοχές: το VTA, τον 

NAc και τον προμετωπιαίο φλοιό. (Kuroki, Meltzer & Ichikawa, 2003; DiMatteo, 

DiGiovanni, Pierucci & Esposito, 2008). Φαίνεται λοιπόν ότι οι 5-ΗΤ2Α υποδοχείς 

ρυθμίζουν τα επίπεδα της ντοπαμίνης επιδρώντας είτε στις διαδικασίες σύνθεσής της 

είτε στο ρυθμό πυροδότησης των ντοπαμινεργικών νευρώνων (Schmidt, Fadayel, 

Sullivan & Taylor, 1992). 

Ο ανταγωνιστής των συγκεκριμένων υποδοχέων, ο οποίος χορηγούμενος 

μόνος του δεν φαίνεται να ασκεί κάποια δράση στις τρεις προαναφερθείσες περιοχές, 

κατάφερε να εμποδίσει την ντοπαμινεργική απόκριση που προκαλείται στην περιοχή 

του NAc, έπειτα από τη χορήγηση αμφεταμίνης (Schmidt, Fadayel, Sullivan & 
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Taylor, 1992). Συστηματική χορήγηση ανταγωνιστή των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων 

εμπόδισε την απελευθέρωση της ντοπαμίνης στην περιοχή του NAc, η οποία 

προκαλείται έπειτα από ηλεκτρικό ερεθισμό νευρώνων του ραχιαίου πυρήνα της 

ραφής.(De Deurwaerdere & Spampinato, 1999). Σε αντίθεση με τα παραπάνω, οι 

ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων δεν φαίνεται να επιδρούν στην απελευθέρωση 

της ντοπαμίνης στην περιοχή του NAc όταν αυτή προκαλείται από τη χορήγηση 

μορφίνης (Porras, Di Matteo, Fracasso, Lucas, De Deurwaerdere, Caccia, Esposito & 

Spampinato, 2002). 

Πειραματικά ευρήματα δείχνουν ότι οι 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχείς 

ελέγχουν την ενεργοποίηση των ντοπαμινεργικών νευρώνων στην περιοχή του 

μεσεγκεφάλου, έπειτα από χορήγηση αμφεταμίνης και μορφίνης αντίστοιχα. (Porras, 

Di Matteo, Fracasso, Lucas, De Deurwaerdere, Caccia, Esposito & Spampinato, 

2002). Η διαφορετική αυτή δράση πιθανόν να σχετίζεται με τους διαφορετικούς 

μηχανισμούς δράσεις του φαρμάκου και/ή στο νευρικό κύκλωμα που εμπλέκεται στις 

επιδράσεις των φαρμάκων αυτών στους ντοπαμινεργικούς νευρώνες. Συνεπώς, το 

γεγονός ότι οι εξαρτησιογόνοι ουσίες προκαλούν την έκκριση της ντοπαμίνης μέσω 

διαφόρων κυτταρικών μηχανισμών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ντοπαμινεργική 

δραστηριότητα ελέγχεται διαφορετικά από τους 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχείς. 

(Porras, Di Matteo, Fracasso, Lucas, De Deurwaerdere, Caccia, Esposito & 

Spampinato, 2002). Έτσι, η ντοπαμινεργική απόκριση που προκαλείται από την 

χορήγηση αμφεταμίνης και οφείλεται στην αύξηση του ρυθμού σύνθεσης της 

ντοπαμίνης, είναι πιθανό να είναι πιο ευαίσθητη στην ενεργοποίηση των 5-ΗΤ2Α. 

(Seiden, Sabol, & Ricaurte, 1993; DiMatteo, DiGiovanni, Pierucci & Esposito, 2008). 

Αντίθετα, η αύξηση της ντοπαμίνης που ακολουθεί τη χορήγηση μορφίνης και 

φαίνεται να είναι αποτέλεσμα αύξησης του ρυθμού πυροδότησης των 

ντοπαμινεργικών νευρώνων, (Di Cjiara, & North, 1992) είναι πιθανό να ελέγχεται 

από τους 5-ΗΤ2C υποδοχείς. (DiMatteo, DiGiovanni, Pierucci & Esposito, 2008).  
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2.4.2. Επιδράσεις των 5-HT2C Υποδοχέων στη Ντοπαμινεργική Διαβίβαση 
 

Πλήθος ερευνών έχει εστιάσει στο ρόλο των 5-ΗΤ2C υποδοχέων στη ρύθμιση 

της ντοπαμινεργικής δραστηριότητας, τονίζοντας τη δυνατότητα των συγκεκριμένων 

υποδοχέων να δράσουν ως θεραπευτικοί παράγοντες για διαταραχές που σχετίζονται 

με δυσλειτουργίες της ντοπαμίνης (Alex & Pehek, 2007). H εμπλοκή των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων στον έλεγχο των μεσομεταιχμιακών και μελαινοραβδωτών 

ντοπαμινεργικών νευρώνων είναι αποδεδειγμένη. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εν λόγω 

υποδοχείς ασκούν δράση τόσο στην τονική όσο και στη φασική ντοπαμινεργική 

δραστηριότητα.(DiMatteo, DiGiovanni, Pierucci & Esposito, 2008).  

Η χορήγηση αγωνιστών των 5-ΗΤ2C υποδοχέων δρα αναστέλλοντας την 

απελευθέρωση της ντοπαμίνης στην περιοχή του VTA. (Prisco, Pagannone & 

Esposito, 1994). Σε αντίθεση, η χορήγηση εκλεκτικών ανταγωνιστών των 

συγκεκριμένων υποδοχέων αυξάνει το ρυθμό πυροδότησης των ντοπαμινεργικών 

νευρώνων στην περιοχή του VTA, και διευκολύνει την απελευθέρωση της 

ντοπαμίνης στις περιοχές του NAc και του PFC .(De Deurwaerdere & Spampinato, 

1999; Pozzi, Acconcia, Ceglia, Invernizzi & Samanin, 2002). Επιπρόσθετα, 

αγωνιστές των υποδοχέων αυτών δεν επηρέασαν σημαντικά τα επίπεδα της 

ντοπαμίνης στην περιοχή της μέλαινας ουσίας και του ραβδωτού (Di Giovanni, Di 

Matteo, Di Mascio & Esposito, 2000), ενώ η χορήγηση ανταγωνιστών προκάλεσε 

μόνο μία μικρή αύξηση των επιπέδων της ντοπαμίνης στη μελαινοραβδωτή οδό (Di 

Giovanni, De Deurwaerdere, Di Mascio, Di Matteo, Esposito & Spampinato, 1999). 

Έτσι, καθίσταται σαφές ότι το σεροτονινεργικό σύστημα ρυθμίζει τα επίπεδα της 

ντοπαμίνης στο μεσομεταιχμιακό σύστημα δρώντας μέσω των 5-ΗΤ2C υποδοχέων 

(DiMatteo, DiGiovanni, Pierucci & Esposito, 2008). 

Μία σειρά από φυσιολογικές και νευροχημικές μελέτες έχουν δείξει πως η 

παραπάνω δράση είναι αποτέλεσμα της άμεσης διεγερτικής επίδρασης των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων στους GABAεργικούς νευρώνες του VTA (Bankson & Yamamoto, 2004; 

Internizzi, Pierucci, Calcagno, Di Giovanni, Di Matteo, Benigno, Esposito, 2007). 

Επιπλέον, βιοχημικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι οι 5-ΗΤ2C υποδοχείς στις 

περιοχές του VTA και του NAc συμμετέχουν στο φασικό ανασταλτικό έλεγχο των 

ντοπαμινεργικών νευρώνων. Τέλος, το κέλυφος του NAc αποτελεί την κύρια περιοχή 
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στην οποία ασκείται η τονική ανασταλτική δράση των 5-ΗΤ2C υποδοχέων. 

(Navailles, Moison, Ryczko, Spampinato, 2006). 

 

 

 

 

 
Fig. 4 

 

[Aπό: Progress in Brain Research (2008) 172 7-44]
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2.5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 5-ΗΤ ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ (reward) 

 

Η παράμετρος της ανταμοιβής (reward) στις ενισχυτικές δράσεις των 

εξαρτησιογόνων ουσιών έχει επίσης μελετηθεί εκτενώς (Robinson & Berridge, 2003). 

Τρία πειραματικά πρότυπα που μελετούν την ανταμοιβή που προκαλείται από τη 

χορήγηση κοκαΐνης είναι το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού (intracranial 

self-stimulation- ICSS) της αυτο-χορήγησης (self- administration- SA) και το πρότυπο 

της εξαρτημένης προτίμησης θέσης (conditioned place preference- CPP).  

 

2.5.1. Ενδοκρανιακός αυτοερεθισμός (ICSS):  
Το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού βασίζεται στις αρχές της 

συντελεστικής εξαρτημένης μάθησης, όπου η παρουσία ενός ενισχυτή ως απάντηση 

σε μία συμπεριφορική αντίδραση, αυξάνει τις πιθανότητες επανάληψης της 

συγκεκριμένης συμπεριφοράς. Στο συγκεκριμένο πρότυπο, το πειραματόζωο, μετά 

από εμφύτευση ηλεκτροδίου σε μία συγκεκριμένη περιοχή του εγκεφάλου (κέντρο 

ηδονής), μαθαίνει να πιέζει το μοχλό ενός κλωβού συντελεστικής μάθησης και να 

αυτοχορηγεί ηλεκτρικούς παλμούς στον εγκέφαλο του. Η συμπεριφορά 

ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού μπορεί να τροποποιηθεί με τη χορήγηση 

εξαρτησιογόνων ουσιών. (Παναγής, 2002). 

Έρευνες με ICSS αποδίδουν έναν ανασταλτικό και αντικαταθλιπτικό ρόλο 

στους 5-ΗΤ2 υποδοχείς (Grottick, Montgomery & Herberg, 1997; Moreau, Bos, 

Martin et., al, 1996). Πιο συγκεκριμένα, η χορήγηση αγωνιστών των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων αυξάνει τον ουδό ερεθισμού. Η δράση αυτή αναστρέφεται έπειτα από 

χορήγηση ανταγωνιστή των συγκεκριμένων υποδοχέων (Hayes, Clements & 

Greenshaw, 2009). 

 

2.5.2. Πρότυπο αυτοχορήγησης (SA): 
 Το πρότυπο της αυτο-χορήγησης βασίζεται, όπως και το πρότυπο του 

ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, στις αρχές της συντελεστικής εξαρτημένης μάθησης. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση η συμπεριφορά των πειραματοζώων (π.χ. η πίεση ενός 

μοχλού) έχει ως αποτέλεσμα τη χορήγηση (π.χ. ενδοεγκεφαλική ή ενδοφλέβια) ενός 

φαρμάκου. Εφόσον, το φάρμακο προκαλέσει ευφορία στο πειραματόζωο, θα 

λειτουργήσει ως θετικός ενισχυτής και το πειραματόζωο θα αυξήσει τη συχνότητα με 
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την οποία πιέζει το μοχλό. (Παναγής, 2002). Το συγκεκριμένο πρότυπο εμφανίζεται 

ιδιαίτερα αποτελεσματικό στη μελέτη των μηχανισμών που προκαλούν τις 

συμπεριφορές λήψης και αναζήτησης φαρμάκων (drug-taking, drug-seeking 

behavior).(Bubar & Cunningham, 2006). 

Η χορήγηση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων δε φαίνεται να 

μεταβάλλει με κάποιον τρόπο τις αντιδράσεις των πειραματοζώων στο πρότυπο 

αυτο-χορήγησης της κοκαΐνης. Σε αντίθεση, η χορήγηση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων αύξησε, ενώ η χορήγηση αγωνιστών των 5-ΗΤ2C υποδοχέων μείωσε το 

ρυθμό αντίδρασης στο ίδιο πρότυπο. (Fletcher, Grottick & Higgins, 2002). 

Επιπρόσθετα, η χορήγηση εκλεκτικού αγωνιστή των 5-ΗΤ2C υποδοχέων ανέστειλε 

την ενδοφλέβια χορήγηση κοκαΐνης τόσο σε σταθερό αναλογικά πρόγραμμα 

ενίσχυσης (fixed ratio schedule of reinforcement) όσο και σε προοδευτικό αναλογικά 

πρόγραμμα ενίσχυσης (progressive ratio schedule or reinforcement) (Grottick, 

Fletcher & Higgins, 2000). Έπειτα από την απόσβεση της συμπεριφοράς αυτο-

χορήγησης, η χορήγηση κοκαΐνης επαναφέρει τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Το 

φαινόμενο αυτό μειώνεται έπειτα από τη χορήγηση αγωνιστή των 5- ΗΤ2C  

υποδοχέων. (Fletcher, Rizos, Sinyard, Tampakeras & Higgins, 2008; Burmeister, 

Lungren, Kirschner & Neiswander, 2004). Παρόμοια αποτελέσματα για την δράση 

των 5- ΗΤ2C  υπάρχουν και σε έρευνες αυτό-χορήγησης τόσο φυσικών ενισχυτών 

όπως η τροφή (Ηewitt, Lee, Dourish & Clifton, 2002) όσο και άλλων ουσιών που 

γίνονται αντικείμενο κατάχρησης, όπως η νικοτίνη (Grottick, Corrigall & Higgins, 

2002)  

 

2.5.3. Πρότυπο εξαρτημένης προτίμησης θέσης (CPP):  
Το πρότυπο της εξαρτημένης προτίμησης θέσης βασίζεται στις αρχές της 

κλασικής εξαρτημένης μάθησης. Σ’ αυτή την περίπτωση χρησιμοποιείται κλωβός που 

χωρίζεται σε δύο διαμερίσματα με διαφορετικά ευδιάκριτα χαρακτηριστικά. Το 

πειραματόζωο επανειλημμένα εκτίθεται στο ένα από τα διαμερίσματα σε συνδυασμό 

με κάποιο ερέθισμα (π.χ. φάρμακο) και στο άλλο απουσία αυτού του ερεθίσματος. 

Στη συνέχεια, χωρίς την παρουσία κάποιου ερεθίσματος, αφήνεται ελεύθερο να 

κινηθεί στα δύο διαμερίσματα του κλωβού και ο ερευνητής υπολογίζει το χρόνο 

παραμονής του πειραματοζώου στο καθένα από αυτά (Παναγής, 2002).   
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Μία σειρά από μελέτες με το παραπάνω πρότυπο επιβεβαιώνουν την εμπλοκή 

της σεροτονίνης στην ανταμοιβή. Αγωνιστές των 5-ΗΤ1Α υποδοχέων μειώνουν την 

εμφάνιση CPP που προκαλείται έπειτα από τη χορήγηση κοκαΐνης (Ettenberg & 

Bernardi, 2007). Σε αντίθεση, οι ανταγωνιστές των 5-ΗΤ1Β υποδοχέων φαίνεται να 

εμποδίζουν την CPP που εμφανίζεται έπειτα από τη χορήγηση MDMA (Doly, 

Bertran-Gonzalez, Callebert et. al., 2009). Μύες οι οποίοι έπειτα από γενετική 

παρέμβαση εξέφραζαν μεγάλο αριθμό 5-ΗΤ3 υποδοχέων εμφάνιζαν μειωμένη CPP 

(Allan, Galindo, Chynoweth et al., 2001).  

Η χορήγηση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2Α ή αγωνιστών των 5-ΗΤ2C εμπόδισαν 

την εμφάνιση της CPP. Σε αντίθεση, οι ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2C αύξησαν την 

εμφάνιση της συγκεκριμένης συμπεριφοράς. (Liu & Cunningham, 2006; Bubar & 

Cunningham, 2006). Τα παραπάνω ευρήματα σε συνδυασμό με έρευνες στις οποίες 

έγιναν γενετικοί και φαρμακολογικοί χειρισμοί στα πειραματόζωα (Sora, Hall, 

Andrews, et., al. 2001; Neumaier, Vincow, Arvanitogiannis &Wise, 2002; Harris, 

Altomare & Aston-Jones, 2001) επιβεβαιώνουν την εμπλοκή των 5-ΗΤ υποδοχέων 

στην εμφάνιση της CPP. 
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2.6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ 5-HT2A  ΚΑΙ 5-HT2C ΥΠΟΔΟΧΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ 

ΟΥΣΙΩΝ 

 

Ευρήματα υποστηρίζουν ότι το μεσομεταιχμιακό ντοπαμινεργικό σύστημα, 

εμπλέκεται στις ενισχυτικές δράσεις τόσο των φυσικών ενισχυτών, όσο και των 

εξαρτησιογόνων ουσιών (όπως τα ψυχοδιεγερτικά). (για ανασκόπηση, Spanagel & 

Weiss, 1999). Καθώς, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει στενή αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 

σεροτονινεργικό και το ντοπαμινεργικό σύστημα, είναι αναμενόμενο ότι η διέγερση 

ή αναστολή των σεροτονινεργικών υποδοχέων δύναται να μεταβάλλει τις 

νευροχημικές και συμπεριφορικές επιδράσεις των εξαρτησιογόνων ουσιών.  

 

2.6.1 ΨΥΧΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΑ 
 

Μελέτες in vivo. 

Δύο συμπεριφορικές τεχνικές με τις οποίες μπορεί να εξεταστεί ο ρόλος των 

5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχέων στις επιδράσεις της κοκαΐνης in vivo, είναι τεχνική 

της καταγραφής της κινητικής δραστηριότητας και η δοκιμασία διάκρισης των 

φαρμάκων (drug discrimination assay). Σε γενικές γραμμές, η ικανότητα μιας ουσίας 

να προκαλεί κινητική υπερδραστηριότητα σχετίζεται στενά με την αύξηση των 

επιπέδων της ντοπαμίνης στην περιοχή του NAc (Cunningham & Callaham, 1994). 

Έτσι, η καταγραφή της κινητικής δραστηριότητας έπειτα από τη χορήγηση κοκαΐνης 

δύναται να αποτελέσει έναν έμμεσο τρόπο μέτρησης της εμπλοκής του «κυκλώματος 

ανταμοιβής». (Wise & Bozarth, 1987; όπως αναφέρεται στο Bubar & Cunningham, 

2006). Ο NAc φαίνεται να εμπλέκεται και στην αναγνώριση των εσωτερικών 

αλλαγών ή των επιδράσεων που προκαλούνται από τη χορήγηση κοκαΐνης και άλλων 

ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων. Όταν οι αλλαγές που προκαλεί η χορήγηση κοκαΐνης 

στα υποκείμενα αναγνωριστούν, η ικανότητα ενός φαρμάκου να μιμείται, να 

ανταγωνίζεται ή απλώς να τροποποιεί τις επιδράσεις της κοκαΐνης, μας παρέχει 

πληροφορίες για τους μηχανισμούς που ευθύνονται για τις in vivo επιδράσεις του 

ψυχοδιεγερτικού αυτού φαρμάκου (για ανασκόπηση, Callahan, De la Garza & 

Cunningham, 1997).  
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Η εμπλοκή των 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχέων στη ρύθμιση των 

συμπεριφορικών επιδράσεων της κοκαΐνης αποτελεί αντικείμενο ιδιαίτερου 

ενδιαφέροντος. Έρευνες στις οποίες χορηγήθηκαν συστηματικά εκλεκτικοί 

αγωνιστές και ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχέων υποστηρίζουν πως οι 

εκλεκτικοί ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2Α και οι εκλεκτικοί αγωνιστές των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων εμποδίζουν, ενώ, οι εκλεκτικοί αγωνιστές των 5-ΗΤ2Α και οι εκλεκτικοί 

ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2C υποδοχέων αυξάνουν την υπερκινητικότητα και τις 

δράσεις του διακριτικού ερεθίσματος (discriminative stimulus effects) της κοκαΐνης. 

(Filip, Bubar & Cunningham, 2004, 2006). Συνεπώς, οι 5-ΗΤ2Α υποδοχείς φαίνεται 

να ασκούν διεγερτικό ρόλο ενώ οι 5-ΗΤ2C ανασταλτικό ρόλο στις συμπεριφορές που 

προκαλούνται από την κοκαΐνη. Ωστόσο, με την ενδοεγκεφαλική χορήγηση των 

προσδεμάτων αυτών ξεκίνησε μία προσπάθεια χαρτογράφησης των περιοχών στις 

οποίες εντοπίζεται η δράση τους. Αντικείμενο έρευνας αποτελούν τρεις κύριες 

περιοχές του μεσομεταιχμιακού ντοπαμινεργικού συστήματος: το VTA, ο NAc και ο 

PFC (Bubar & Cunningham, 2006). 

 

VTA: Η έγχυση εκλεκτικών ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων στην περιοχή του 

VTA εμπόδισε την υπερκινητικότητα που ακολουθεί τη συστηματική 

χορήγηση κοκαΐνης. (McMahon, Filip & Cunningham, 2001). Επιπλέον, 

μείωσε και την απελευθέρωση ντοπαμίνης που προκαλεί η χορήγηση 

αμφεταμίνης στην περιοχή του NAc. (Auclair, Blane, Glowinski & Tassin, 

2004).  

Μία πιο σύνθετη εικόνα εμφανίζεται σε έρευνες που μελετούν τη δράση των 

5-ΗΤ2C υποδοχέων στη συγκεκριμένη περιοχή. Η χορήγηση εκλεκτικών 

ανταγωνιστών των 5-HT2C υποδοχέων δεν φαίνεται να επηρεάζει με κάποιο 

τρόπο την υπερκινητικότητα που προκαλεί η συστηματική χορήγηση 

κοκαΐνης, ωστόσο, η χορήγηση αγωνιστών μπλοκάρει τη δράση αυτή. 

(Fletcher, Chintoh, Sinyard, Higgins, 2004).  

ΝΑc: Η έγχυση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων στην περιοχή του NAc δε 

φαίνεται να μεταβάλλει τις επιδράσεις της κοκαΐνης (McMahon, Filip & 

Cunningham, 2001).  

Όσον αφορά τους 5-ΗΤ2C υποδοχείς, η χορήγηση των ανταγωνιστών τους 

στο κέλυφος του NAc μειώνει, ενώ, η έγχυση των αγωνιστών τους στην ίδια 

περιοχή αυξάνει τόσο την υπερκινητικότητα που προκαλεί η κοκαΐνη, όσο και 
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τις δράσεις διακριτικού ερεθίσματος (discriminative stimulus effect) της 

κοκαΐνης. (ΜcMahon & Cunningham, 2001; Filip & Cunningham, 2002). Οι 

δράσεις αυτές φαίνεται να είναι αντίθετες από αυτές που προκαλούνται έπειτα 

από τη συστηματική χορήγηση αγωνιστών και ανταγωνιστών, ωστόσο, 

συμφωνούν με τα ευρήματα που υποστηρίζουν πως η τοπική έγχυση 

εκλεκτικών αναστολών επαναπρόσληψης της σεροτονίνης στη περιοχή του 

NAc αυξάνει την απελευθέρωση ντοπαμίνης και την υπερκινητικότητα που 

προκαλεί η κοκαΐνη. (Bubar, McMahon, DeDeuwaerdere, Spampinato & 

Cunningham, 2003). 

PFC:  Η χορήγηση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων στην περιοχή του PFC δεν 

επιδρά στην υπερκινητικότητα που προκαλεί η αμφεταμίνη (Auclair, Blane, 

Glowinski & Tassin, 2004).  

Ωστόσο, οι αγωνιστές και ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2C υποδοχέων μειώνουν και 

αυξάνουν, αντίστοιχα, κατά έναν δοσο-εξαρτώμενο τρόπο την 

υπερκινητικότητα και τη δράση διακριτικού ερεθίσματος της κοκαΐνης. (Filip 

& Cunningham, 2003). 

 

 

2.6.2 ΆΛΛΕΣ ΨΥΧΟΤΡΟΠΟΙ ΟΥΣΙΕΣ 
Το γεγονός ότι οι ψυχοτρόποι ουσίες δρουν μέσω διαφορετικών κυτταρικών 

μηχανισμών οδηγεί στην υπόθεση πως οι επιδράσεις τους στην ντοπαμινεργική 

απόκριση τροποποιείται με διαφορετικό τρόπο από τους 5-ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C 

υποδοχείς. Για παράδειγμα, έχει αναφερθεί πως η αυξημένη κινητική δραστηριότητα 

–καθώς επίσης και η αυξημένη απελευθέρωση της ντοπαμίνης- που προκαλείται από 

τη χορήγηση φαινκυκλιδίνης, αυξάνεται ακόμη περισσότερο έπειτα από τη 

χορήγηση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2C υποδοχέων (Hutson, Barton, Jay, Blurton, 

Burkamp, Clarkson, Bristow, 2000), ενώ, η χορήγηση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2Α 

υποδοχέων οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα (Maurel-Remy, Bervoets & Millan, 

1995). Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν για την επίδραση των δύο αυτών 

υπότυπων υποδοχέων στη δράση του ΜDMA (ecstasy). Πιο συγκεκριμένα, οι 

ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων εμποδίζουν τις επιδράσεις της χορήγησης 

MDMA -την υπερκινητικότητα και την ντοπαμινεργική απόκριση-, ενώ, οι 
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ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2C υποδοχέων, τις ενισχύουν. (Kehne, Ketteler, McCloskey, 

Sullivan, Dudley & Scmidt, 1996; Fletcher, Korth, Robinson & Baker, 2002).  

Σύμφωνα με άλλες μελέτες, η χορήγηση ανταγωνιστή των 5-ΗΤ2C υποδοχέων 

αυξάνει την απελευθέρωση ντοπαμίνης στον NAc και το ρυθμό πυροδότησης των 

ντοπαμινεργικών νευρώνων στην περιοχή του VTA έπειτα από τη χορήγηση 

μορφίνης (Porras, Di Matteo, Fracasso, Lucas, De Deurwaerdere, Caccia, Esposito & 

Spampinato, 2002). Σε συμφωνία με τα παραπάνω, η διέγερση των 5-ΗΤ2C φαίνεται 

ότι αναστέλλει την αύξηση της ντοπαμίνης που προκαλείται από τη χορήγηση 

μορφίνης (Willins & Meltzer, 1998). 

Οι αγωνιστές των 5-ΗΤ2C υποδοχέων φαίνεται να μειώνουν επίσης την 

αυτοχορήγηση και την υπερκινητικότητα που προκαλούν η νικοτίνη και η αιθυλική 

αλκοόλη (Grottick, Corrigal & Higgins, 2001; Tomkins, Joharchi, Tampakeras, 

Martin, Wichmann & Higgins, 2002). 
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2.7. ΟΙ 5-ΗΤ2 ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ ΩΣ ΣΤΟΧΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ. 

 

 

Συγκεντρωτικά, τα παραπάνω δεδομένα οδηγούν στην υπόθεση πως οι 

υποδοχείς της σεροτονίνης, και πιο συγκεκριμένα οι 5-ΗΤ2Α και οι 5-ΗΤ2C υποδοχείς 

αποτελούν πιθανό στόχο για την ανάπτυξη φαρμάκων που θα αντιμετωπίζουν τον 

εθισμό.  

Αν και τα ευρήματα από κλινικές έρευνες είναι περιορισμένα, ενισχύουν τα  

προ-κλινικά δεδομένα που υποστηρίζουν πως κυρίως οι αγωνιστές των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων μειώνουν τις ενισχυτικές δράσεις την κοκαΐνης και εμποδίζουν 

συμπεριφορές που σχετίζονται με την κατάχρηση της όπως η σφοδρή επιθυμία για τη 

χρήση της (craving) καθώς επίσης και οι υποτροπές. Συνεπώς, οι ουσίες αυτές 

δύναται να αποτελέσουν θεραπεία για την κατάχρηση της κοκαΐνης.  
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3. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ 
 
 
 

 

3.1. ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ 
Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκαν αρσενικοί επίμυες Spargue-

Dawley βάρους 300- 350 γραμμαρίων τη στιγμή της επέμβασης. Πριν την επέμβαση, 

οι επίμυες διέμεναν σε δωμάτιο με σταθερά εναλλασσόμενο φωτισμό ανά 12 ώρες 

(8.00 -20.00 φως, 20.00-8.00 σκοτάδι) και ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή και νερό. 

Τα υποκείμενα στεγάζονταν σε κλωβούς ανά ομάδες των 3 ατόμων.  

 

 

3.2 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
Τα πειραματόζωα αναισθητοποιούνταν με ενδομυϊκή χορήγηση υδροχλωρικής 

κεταμίνης (100mg/kg) και ξυλαζίνης (10mg/kg). Θειϊκή ατροπίνη χορηγούταν επίσης 

(0.6mg/kg) με στόχο τη μείωση των βρογχικών εκκρίσεων. Στα υποκείμενα 

εμφυτεύτηκε μονοπολικό ηλεκτρόδιο στην περιοχή της έσω τηλεγκεφαλικής 

δεσμίδας (MFB) στο επίπεδο του έξω υποθαλάμου (2.56mm οπίσθια του βρέγματος, 

1.8mm πλάγια της μέσης οβελιαίας ραφής και 8.6mm κάτωθεν της επιφάνειας του 

κρανίου), σύμφωνα με τον στερεοταξικό άτλαντα Paxinos & Watson, 2007. Στα 

υποκείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για τις ενδοεγκεφαλικές εγχύσεις εμφυτεύθηκαν 

επίσης και οδηγοί σωλήνες (cannulae), τοποθετημένοι αμφίπλευρα στην περιοχή: του 

έσω προμετωπιαίου φλοιού (1.8mm πρόσθια του βρέγματος, 0.6mm πλάγια της 

μέσης οβελιαίας ραφής και 3.6mm κάτωθεν της επιφάνειας του κρανίου), του κορμού 

του επικλινή πυρήνα (1.4mm πρόσθια του βρέγματος, 2.0mm πλάγια της μέσης 

οβελιαίας ραφής και 7.5mm κάτωθεν της επιφάνειας του κρανίου), του κελύφους του 

επικλινή πυρήνα (2.2mm πρόσθια του βρέγματος, 1.0mm πλάγια της μέσης οβελιαίας 

ραφής και 7.8mm κάτωθεν της επιφάνειας του κρανίου) ή του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου (5.3mm οπίσθια του βρέγματος, 0.6mm πλάγια της μέσης 

οβελιαίας ραφής και 7.8mm κάτωθεν της επιφάνειας του κρανίου), σύμφωνα με τον 

στερεοταξικό άτλαντα των Paxinos & Watson, 2007.  
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Τα ηλεκτρόδια που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κατασκευασμένα από ανοξείδωτο 

ατσάλι διαμέτρου -0.25mm και ήταν μονωμένα σε όλο το μήκος τους εκτός από την 

κωνική αιχμή τους. Η άνοδος ήταν κατασκευασμένη από μη μονωμένο ανοξείδωτο 

ατσάλινο σύρμα που ήταν συνδεδεμένο με μία ακίδα προερχόμενη από βελόνη 21G. 

Οι οδηγοί σωλήνες ήταν κατασκευασμένοι από βελόνες μίας χρήσεως 23G από 

ανοξείδωτο ατσάλι. Οι σωληνίσκοι έγχυσης ήταν κατασκευασμένοι από βελόνες 

30G, από ανοξείδωτο ατσάλι. Επιχαλκωμένο σύρμα 30G παρέμενε μέσα στους 

οδηγούς σωλήνες μεταξύ των εγχύσεων. Το σύρμα εφάρμοζε άψογα με τον οδηγό 

σωλήνα χωρίς να προεξέχει στην άκρη του και να έρχεται σε επαφή με τον 

εγκεφαλικό ιστό. Η άκρη του οδηγού σωλήνα είχε τοποθετηθεί 1.0mm άνωθεν  της 

περιοχής στην οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί η έγχυση. Οι πέντε βίδες μικρού 

μεγέθους, το ηλεκτρόδιο, η άνοδος και οι σωληνίσκοι σταθεροποιούνταν με την 

προσθήκη ακρυλικού πολυμερούς. Μετά τις επεμβάσεις και καθ’ όλη τη διάρκεια των 

πειραμάτων, οι επίμυες στεγάζονταν ατομικά σε κλωβούς.  

Τα πειράματα διεξήχθησαν σύμφωνα με τους κανόνες και κώδικες 

δεοντολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Υγείας των ΗΠΑ “Guide for the Care and Use 

of Laboratory Animals”. 

 

 

3.3 ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑΚΟΥ ΑΥΤΟΕΡΕΘΙΣΜΟΥ (ICSS) 
Μετά από μία εβδομάδα ανάρρωσης από τις χειρουργικές επεμβάσεις, οι 

επίμυες ελέγχονταν σε έναν πειραματικό κλωβό κατασκευασμένο από διάφανο 

Plexiglas (25cm πλάτος, 25cm βάθος και 30cm ύψος). Κάθε πειραματικός κλωβός 

ήταν εξοπλισμένος με έναν ατσάλινο μοχλό πλάτους 4cm που βρισκόταν 4cm πάνω 

από τη βάση του κλωβού. Κάθε πίεση του μοχλού ενεργοποιούσε ένα διεγέρτη (Med 

Associates, St. Albans, VT) ο οποίος παρείχε ένα σταθερό διεγερτικό ηλεκτρικό 

ερέθισμα διάρκειας 0.4sec και αποτελούνταν από τετραγωνικούς καθοδικούς 

παλμούς σταθερής διάρκειας 0.1ms και έντασης 250μΑ και μεταβαλλόμενης 

συχνότητας (15-100Hz, δηλαδή 6-40 παλμούς/0.4sec). Η συχνότητα των 

ερεθισμάτων, δηλαδή ο αριθμός των παλμών, προοδευτικά αυξανόταν μέχρι τους 40 

παλμούς έως ότου το υποκείμενο έδειχνε ισχυρό αυτοερεθισμό. Κατά τη διάρκεια της 

εξοικείωσης, τα υποκείμενα εκπαιδεύονταν στον αυτοερεθισμό για τουλάχιστον τρεις 

συνεχόμενες μέρες (1h ημερησίως), χρησιμοποιώντας τις παραμέτρους των 
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ερεθισμάτων που προκαλούσαν αντιδράσεις που προσέγγιζαν το μέγιστο αριθμό 

πιέσεων του μοχλού. Μετά την εκμάθηση της συμπεριφοράς αυτοερεθισμού σε μία 

συγκεκριμένη συχνότητα, οι επίμυες εκπαιδεύονταν να αυτοερεθίζονται με τη 

χορήγηση τεσσάρων εναλλασσόμενων σειρών συχνοτήτων. Οι συχνότητες αυτές 

ξεκινούσαν από την υψηλότερη και προοδευτικά μειώνονταν φτάνοντας στη 

χαμηλότερη. Έπειτα, οι συχνότητες αυξάνονταν προοδευτικά, φθάνοντας πάλι στην 

υψηλότερη. Κάθε συχνότητα διέφερε από την προηγούμενη και την επόμενη κατά 0.1 

λογαριθμικές μονάδες. Για κάθε συχνότητα καταγραφόταν μία μέτρηση για περίπου 

60s ακολουθούμενη από μία περίοδο απόσβεσης 30s. Πριν την έναρξη κάθε 

περιόδου, τα υποκείμενα λάμβαναν αυτόματα τρεις σειρές παλμών ερεθισμού 

(priming) ίδιας συχνότητας με αυτήν της δοκιμής που ακολουθούσε. Ολόκληρη η 

παραπάνω διαδικασία είχε διάρκεια περίπου 45 λεπτά. Η διαδικασία αυτή 

επαναλαμβανόταν καθημερινά για 10-14 ημέρες, έως ότου οι δείκτες του 

αυτοερεθισμού (δηλαδή, η καμπύλη του ερεθισμού και ο ουδός) να είναι σταθεροί 

και να μην μεταβάλλονται για ένα διάστημα τριών ημερών. Οι παράμετροι και η 

συλλογή δεδομένων ελέγχονταν από ηλεκτρονικό υπολογιστή.  

Αναμφίβολα, το πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού εμφανίζει το 

πλεονέκτημα να μην επηρεάζεται από φαινόμενα κορεσμού ή δυσφορίας, φαινόμενα 

τα οποία ενδεχομένως να τροποποιούνται από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών 

(Wise, 1996). Από την άλλη μεριά, καθώς η κοκαΐνη φαίνεται να επιδρά στην 

κινητική δραστηριότητα κατά έναν δοσο-εξαρτώμενο τρόπο, η χρήση ενός 

εκλεκτικού προτύπου μέτρησης της ανταμοιβής, όπως αυτό της μετατόπισης της 

καμπύλης, θεωρείται απαραίτητη. Με τη χρήση αυτού του προτύπου καταγράφονται 

οι αντιδράσεις των πειραματοζώων στις διάφορες συχνότητες έτσι που δημιουργείται 

μία σιγμοειδής καμπύλη, όπως φαίνεται στις Εικόνες 7 και 8. Η οριζόντια μετατόπιση 

της καμπύλης παρέχει μία εκλεκτική μέτρηση της προκαλούμενης από τον ερεθισμό 

ανταμοιβής, όπως υπέδειξαν οι Edmonds & Gallistel (1974), ενώ η κατακόρυφη 

μετατόπιση παρέχει πληροφορίες για την απόδοση των πειραματοζώων. 

Επιπρόσθετα, η μέθοδος αυτή ποσοτικοποιεί τις μεταβολές στην ανταμοιβή που 

προκαλεί η χορήγηση ψυχοτρόπων φαρμάκων (βλ. Campbell et al., 1985), γεγονός 

που χρησιμεύει στη σύγκριση της δράσεως διαφόρων φαρμάκων. Με άλλα λόγια, η 

μέθοδος αυτή εμφανίζει μία εκλεκτικότητα όσον αφορά την ανταμοιβή, κάτι που 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ψυχοφαρμακολογική έρευνα (Carlezon and 

Chartoff 2007; Miliaressis et al., 1986). 
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3.4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
Η υδροχλωρική κοκαΐνη (Εθνικό Μονοπώλιο Ναρκωτικών, Υπουργείο Υγείας) 

(5mg/kg) διαλύθηκε σε φυσιολογικό ορό 0.9% και χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά (i.p) 

σε όγκο 1ml/kg σωματικού βάρους. Ο εκλεκτικός αγωνιστής των 5-HT2A υποδοχέων 

TCB-2 (Tocris), ο εκλεκτικός ανταγωνιστής των 5-HT2A υποδοχέων R-96544 

(Tocris) και ο εκλεκτικός αγωνιστής των 5-HT2C υποδοχέων WAY-161503 (Tocris) 

διαλύθηκαν σε δις απεσταγμένο νερό και χορηγήθηκαν ενδοπεριτοναϊκά (i.p.) ή 

υποδόρια (s.c.) σε όγκο 1ml/kg σωματικού βάρους. Ο εκλεκτικός ανταγωνιστής των 

5-HT2C υποδοχέων SB-242084 (Tocris) διαλύθηκε επίσης σε δις απεσταγμένο νερό 

και χορηγήθηκε ενδοπεριτοναϊκά (i.p.) ή υποδόρια (s.c.) σε όγκο 3ml/kg σωματικού 

βάρους. Οι δόσεις των σεροτονινεργικών προσδεμάτων καθώς και της κοκαΐνης 

επιλέχθηκαν με βάση προηγούμενες συμπεριφορικές μελέτες (Cryan and Lucki 2000; 

Fox et al. 2009; Shioda et al. 2008; Vlachou et al. 2003; Vlachou et al. 2008; 

Zaniewska et al. 2009). 

Όσον αφορά τις ενδοεγκεφαλικές εγχύσεις, ένας σωληνίσκος 

κατασκευασμένος από βελόνα 30G από ανοξείδωτο ατσάλι εισαγόταν στον οδηγό 

σωλήνα. Ο σωληνίσκος έγχυσης προεξείχε 1mm προς την περιοχή-στόχο και 

συνδεόταν μέσω ενός μικρού σωλήνα από πολυαιθυλένιο με μία μικροσύριγγα 1ml 

που ήταν τοποθετημένη σε μία αντλία σταθερής ροής. Η έγχυση γινόταν με ρυθμό 

0.5μl/min. Το WAY-161503 διαλυόταν σε δις απεσταγμένο νερό, σε όγκο 0.5μl και 

γινόταν έγχυσή του αμφίπλευρα στις εγκεφαλικές περιοχές του επίμυ για ένα λεπτό. 

Ο σωληνίσκος έγχυσης παρέμενε στον οδηγό σωλήνα για ένα επιπλέον λεπτό μετά 

την έγχυση, με στόχο την επαρκή διάχυση του φαρμάκου.  

Κάθε υποκείμενο συμμετείχε σε ένα μόνο πείραμα και λάμβανε όλους τους 

χειρισμούς που συμπεριλάμβανε το εκάστοτε πείραμα. Η σειρά των διαφόρων 

χειρισμών είχε αντισταθμιστεί κατά το λατινικό τετράγωνο. Επιπλέον, μία περίοδος 

τριών ημερών παρεμβαλλόταν ανάμεσα στις χορηγήσεις, καθώς προηγούμενες 

μελέτες μας έχουν δείξει ότι η περίοδος αυτή θεωρείται επαρκής για να επιστρέψει ο 

ουδός ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού του επίμυ στα βασικά του επίπεδα. 
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3.5. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

3.5.1.ΜΕΛΕΤΗ 1: Επιδράσεις των συστηματικών χορηγήσεων των αγωνιστών 

των 5-HT2A και 5-HT2C υποδοχέων στην ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. 

Στην πρώτη μελέτη, τέσσερις ομάδες πειραματοζώων (n=32) 

χρησιμοποιήθηκαν για να καταγραφούν οι επιδράσεις της οξείας χορήγησης του 

TCB-2 (0.1mg/kg, i.p., n=8), R-96544 (0.3mg/kg, s.c., n=8), WAY-161503 

(0.3mg/kg, s.c., n=8) και SB-242084 (0.5mg/kg, i.p., n=8) ή του εκδόχου τους, στην 

ενισχυτική δράση της κοκαΐνης (5mg/kg, i.p). Οι παραπάνω δόσεις των 

σεροτονινεργικών φαρμάκων επιλέχθηκαν από μία προηγούμενη μας μελέτη ως οι 

δόσεις που δεν εμφάνιζαν κάποια δράση στον ενδοκρανιακό αυτοερεθισμό. Η 

πειραματική διαδικασία αποτελούταν από μία μέτρηση πριν και μία μέτρηση μετά τη 

χορήγηση των φαρμάκων (με διάρκεια 45 λεπτών η καθεμιά). Στους επίμυες 

χορηγούταν αρχικά το σεροτονινεργικό φάρμακο (TCB-2, R-96544, WAY-161503 ή 

SB-242084) ή το έκδοχο τους. Έπειτα ακολουθούσε η χορήγηση της κοκαΐνης ή του 

εκδόχου της. Η χορήγηση του σεροτονινεργικού φαρμάκου γινόταν αμέσως μετά το 

τέλος της «προ-φαρμάκου» μέτρησης ακολουθούμενη 20 λεπτά αργότερα από τη 

χορήγηση της κοκαΐνης. Έπειτα από ένα επιπλέον χρονικό κενό 5 λεπτών, τα 

υποκείμενα τοποθετούνταν και πάλι στον πειραματικό κλωβό και ξεκινούσε η «μετα-

φαρμάκου» μέτρηση. Σε μία επιπλέον ομάδα πειραματοζώων (n=8) χορηγήθηκε 

συνδυαστικά SB-242084 (0.5mg/kg, i.p.) και WAY-161503 (0.3mg/kg, s.c.) και 

ακολούθησε, 20 λεπτά αργότερα, η χορήγηση της κοκαΐνης (5mg/kg, i.p.). Το 

χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του SB και του WAY ήταν 20 λεπτά. 

Σκοπός του συγκεκριμένου πειράματος ήταν να εξεταστεί αν ο ανταγωνιστής των 5-

HT2C υποδοχέων μπορούσε να αντιστρέψει τη δράση του αγωνιστή των 5-HT2C 

υποδοχέων στην ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. 
 

 

3.5.2.ΜΕΛΕΤΗ 2: Επιδράσεις των ενδοεγκεφαλικών χορηγήσεων του WAY-

161503 στην ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. 

Στη δεύτερη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ομάδες πειραματόζωων 

(n=32) για να αξιολογηθεί η επίδραση της ενδοεγκεφαλικής έγχυσης του WAY-
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161503 (0.15 και 0.3μg/πλευρά) ή του εκδόχου του σε συγκεκριμένες περιοχές του 

μεσομεταιχμιακού ντοπαμινεργικού συστήματος [κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο (n=8), 

κορμός επικλινή πυρήνα  (n=8), κέλυφος επικλινή πυρήνα (n=8) ή έσω 

προμετωπιαίος φλοιός (n=8)], στην ενισχυτική δράση της συστηματικής χορήγησης 

κοκαΐνης. Το WAY-161503 χορηγούταν ενδοεγκεφαλικά, αμέσως μετά την «προ-

φαρμάκου» μέτρηση, και ακολουθούσε η συστηματική χορήγηση της κοκαΐνης. 

Πέντε λεπτά μετά τη χορήγηση της κοκαΐνης, οι επίμυες τοποθετούνταν και πάλι 

στον πειραματικό κλωβό για τη «μετά-φαρμάκου» μέτρηση. 

 

 

3.6.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η ανάλυση που έγινε αφορούσε δύο παραμέτρους της καμπύλης του 

ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού: τον ουδό αυτόερεθισμού και το μέγιστο αριθμό 

αντιδράσεων ή ασύμπτωτο. Η ανάλυση έγινε με βάση την παραλλαγή του 

σιγμοειδούς μοντέλου του Compertz (Coulombe & Miliaressis, 1987): 

 

Στην παραπάνω εξίσωση, το a αντιστοιχεί στο μέγιστο ποσοστό αντιδράσεων 

των πειραματοζώων (ασύμπτωτος), ενώ το xi εκφράζει τη συχνότητα στην οποία 

αντιστοιχεί ο ουδός του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού. Ο ουδός είναι ο αριθμός των 

παλμών που αντιστοιχεί στο 36,7% της τιμής της ασύμπτωτου. Η παράμετρος b 

αντιπροσωπεύει έναν δείκτη της κλίσης και το e αποτελεί τη βάση των νεπέριων 

λογαρίθμων. 

Οι τιμές του ουδού και της ασύμπτωτου μετά τη χορήγηση του φαρμάκου 

συγκρίνονταν με τις τιμές πριν από τη χορήγηση το φαρμάκου και η μεταβολή τους 

εκφραζόταν ως ποσοστό επί τοις εκατό (%). Στις μελέτες, για την αξιολόγηση της 

στατιστικής σημαντικότητας των επιδράσεων των φαρμάκων χρησιμοποιήθηκε η 

Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης (Two-Way ANOVA) για επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις (repeated measures). Σκοπός της ανάλυσης αυτής ήταν να αξιολογηθεί η 

στατιστική σημαντικότητα της αλληλεπίδρασης [(5-HT2A και 5-HT2C αγωνιστές ή 

ανταγωνιστές- κοκαΐνη και ανταγωνιστής-χειρισμός (αγωνιστής και κοκαΐνη)] και οι 

κύριες επιδράσεις. Όπου η αλληλεπίδραση ήταν στατιστικά σημαντική, εφαρμόστηκε 
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το κριτήριο t (t-test) για συσχετισμένα δείγματα (paired samples t-test), ή 

εφαρμόστηκε όπου ήταν απαραίτητο η μέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni. 

Η ανάλυση των απλών επιδράσεων εκτιμήθηκε με βάση τον τύπο: 

 
Ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας ορίστηκε το p≤0.05. Η στατιστική 

σημαντικότητα των απλών επιδράσεων αξιολογήθηκε με τις επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις της ANOVA. Όπου κρίθηκε απαραίτητο ακολούθησε το κριτήριο t  και η 

μέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni. 

 

 

 

3.7. ΙΣΤΟΛΟΓΙΑ 
Στο τέλος των πειραμάτων, στα πειραματόζωα χορηγήθηκε μία θανατηφόρος 

δόση νατριούχου θειοπεντάλης. Έπειτα, εγχύθηκε ενδοκαρδιακά διάλυμα χλωριούχου 

νατρίου (φυσιολογικός ορός 0.9%).  Ακολούθως, με μία σύριγγα 50cc χορηγήθηκε 

φορμαλίνη (10%). Οι εγκέφαλοι αφαιρέθηκαν και αποθηκεύτηκαν για τρεις μέρες σε 

διάλυμα 10% φορμαλίνη και για δύο μέρες σε διάλυμα σουκρόζης. Τέλος, οι 

εγκέφαλοι κόπηκαν σε λεπτές τομές με τη χρήση κρυοτόμου και οι τομές στις οποίες 

βρίσκονταν τα ίχνη του ηλεκτροδίου και των οδηγών σωλήνων τοποθετήθηκαν σε 

αντικειμενοφόρες πλάκες. Μόνο τα υποκείμενα στα οποία επιβεβαιώθηκε ότι το 

ηλεκτρόδιο ήταν τοποθετημένο στην περιοχή του έξω υποθαλάμου και οι οδηγοί 

σωλήνες στην περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού, του επικλινή πυρήνα 

(κορμός/κέλυφος) ή του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου, συμπεριλήφθηκαν στην 

ανάλυση των δεδομένων (βλ. Figure 5). 
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Ιστολογικός εντοπισμός των οδηγών σωλήνων που εμφυτεύτηκαν στην περιοχή του mPFC (A), του 
ΝΑc (B) και του VTA (Γ) και των ηλεκτροδίων που εμφυτεύτηκαν στον έξω υποθάλαμο (Δ). Οι 
απεικονίσεις βασίζονται στον στερεοταξικό άτλαντα Paxinos & Watson (2007). Οι αριθμοί δίπλα σε 
κάθε εγκεφαλική τομή υποδηλώνουν την απόσταση(mm) από το βρέγμα.4. 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
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4.1. ΜΕΛΕΤΗ 1: 

Επιδράσεις αγωνιστών των 5-HT2A και 5-HT2C υποδοχέων της σεροτονίνης στην 
ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. 

 

 

4.1.1. Πείραμα 1: Επιδράσεις του TCB-2 και του R-96544 στην ενισχυτική δράση 
της κοκαΐνης. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από τη συστηματική χορήγηση του TCB-2 ή του εκδόχου του 

και της κοκαΐνης, παρουσιάζονται στην εικόνα 6Α και 6Β, αντίστοιχα. Η Διπλή 

Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά με τον 

ουδό του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, έδειξε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση του TCB-2 και της κοκαΐνης [F(1,7)=13.245, p<0.01]. Το t-test για 

συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι η κοκαΐνη προκάλεσε μία στατιστικά σημαντική 

μείωση του ουδού (p<0.001). Το TCB-2 δεν προκάλεσε στατιστικά σημαντική 

μεταβολή στον ουδό (p>0.05) και δεν επηρέασε την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης 

(p>0.05).  Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες 

μετρήσεις έδειξε ότι η επίδραση του TCB-2 [F(1,7)=2.978, p>0.05], της κοκαΐνης 

[F(1,7)=2.328, p>0.05] και η αλληλεπίδραση τους [F(1,7)=0.591, p>0.05] στην 

ασύμπτωτο, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από τη συστηματική χορήγηση του R-96544 ή του εκδόχου του 

και της κοκαΐνης, παρουσιάζονται στην εικόνα 6Γ και 6Δ, αντίστοιχα. Η Διπλή 

Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά με τον 

ουδό του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού έδειξε στατιστικά σημαντική δράση της 

κοκαΐνης [F(1,7)= 228.169, p<0.001], αλλά όχι στατιστικά σημαντική δράση του R-

96544 ούτε σημαντική αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των φαρμάκων [F(1,7)=0.799, 

p>0.05]. Το t-test για συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι η κοκαΐνη προκάλεσε μία 

στατιστικά σημαντική μείωση του ουδού (p<0.001). Το R-96544 δεν προκάλεσε 

στατιστικά σημαντική μεταβολή στον ουδό (p>0.5) και δεν επηρέασε την ενισχυτική 

δράση της κοκαΐνης (p>0.05). Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε ότι η επίδραση του R-96544 [F(1,7)=0.423, 
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p>0.05], της κοκαΐνης F(1,7)=0.263, p>0.05] και η αλληλεπίδραση τους 

[F(1,7)=0.007, p>0.05] στην ασύμπτωτο, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μεταβολές στον ουδό του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού (Α,Γ) και στην ασύμπτωτο (Β, Δ) έπειτα από 

την οξεία χορήγηση TCB-2 & κοκαΐνης και R-96544 & κοκαΐνης. Οι κάθετες μπάρες 

αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο ± S.E.Ms. O αστερίσκος (*) δηλώνει έναν ουδό σημαντικά διαφορετικό 

από τον αντίστοιχο της ομάδας ελέγχου (Veh & Veh), ***, p<0.001. 
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4.1.2. Πείραμα 2: Επιδράσεις του WAY-161503 και του SB-242084 στην 

ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από τη συστηματική χορήγηση του WAY-161503 ή του 

εκδόχου του και της κοκαΐνης, παρουσιάζονται στην εικόνα 7Α και 7Β, αντίστοιχα. Η 

Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά 

με τον ουδό του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, έδειξε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση του WAY-161503 και της κοκαΐνης [F(1,7)=20.463, p<0.001]. Το t-

test για συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι η κοκαΐνη προκάλεσε μία στατιστικά 

σημαντική μείωση του ουδού (p<0.001). Το WAY-161503 δεν προκάλεσε στατιστικά 

σημαντική μεταβολή στον ουδό (p>0.05), αλλά μπόρεσε να αντιστρέψει την 

ενισχυτική δράση της κοκαΐνης (p<0.001). Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης 

(ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε ότι η επίδραση του WAY-

161503 [F(1,7)=2.515, p>0.05], της κοκαΐνης [F(1,7)=0.001, p>0.05] και η 

αλληλεπίδραση τους [F(1,7)=2.349, p>0.05] στην ασύμπτωτο, δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από τη συστηματική χορήγηση του SB-242084 ή του εκδόχου 

του και της κοκαΐνης, παρουσιάζονται στην εικόνα 7Γ και 7Δ, αντίστοιχα. Η Διπλή 

Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά με τον 

ουδό του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, έδειξε στατιστικά σημαντική 

αλληλεπίδραση του SB-242084 και της κοκαΐνης [F(1,7)=20.463, p<0.001]. Το t-test 

για συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι η κοκαΐνη προκάλεσε μία στατιστικά 

σημαντική μείωση του ουδού (p<0.001). Το SB-242084 δεν προκάλεσε στατιστικά 

σημαντική μεταβολή στον ουδό (p>0.05) αλλά φαίνεται ότι έδρασε συνεργικά με την 

κοκαΐνη, μειώνοντας ακόμα περισσότερο τον ουδό (p<0.001). Η Διπλή Ανάλυση 

Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε ότι η επίδραση 

του SB-242084 [F(1,7)=1.502, p>0.05], της κοκαΐνης F(1,7)=0.784, p>0.05] και η 

αλληλεπίδραση τους [F(1,7)=5.768, p>0.05] στην ασύμπτωτο, δεν ήταν στατιστικά 

σημαντικές. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από τη συστηματική χορήγηση του SB-242084, του WAY-

161503 και κοκαΐνης ή των εκδόχων τους, παρουσιάζονται στην εικόνα 7E και 7ΣΤ, 

αντίστοιχα. Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες 
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μετρήσεις σχετικά με τον ουδό του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, έδειξε στατιστικά 

σημαντική αλληλεπίδραση του SB-242084, του WAY-161503 και της κοκαΐνης 

[F(1,7)=83.901, p<0.001]. Η ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στην απλή 

επίδραση του SB-242084 (0.5mg/kg) έδειξε μία στατιστικά σημαντική επίδραση 

[F(3,21)=90.633, p<0.001]. Επιπλέον, το t-test για συσχετισμένα δείγματα και η 

μέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni απέδειξαν ότι το SB-242084 μπόρεσε να 

αντιστρέψει την επίδραση που είχε το WAY-161503 στην ενισχυτική δράση της 

κοκαΐνης (p<0.001). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μεταβολές στον ουδό του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού (Α,Γ,E) και στην ασύμπτωτο (Β, Δ,ΣΤ) 

έπειτα από την οξεία χορήγηση WAY-161503 & κοκαΐνης,  SB-242084 & κοκαΐνης, και WAY-

161503 & SB-242084 & κοκαΐνης.  Οι κάθετες μπάρες αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο ± S.E.Ms. O 

αστερίσκος (*) δηλώνει έναν ουδό σημαντικά διαφορετικό από τον αντίστοιχο της ομάδας ελέγχου 

(Veh & Veh), ***, p<0.001. Η δίεση (#) δηλώνει μια στατιστικά σημαντική δράση συγκριτικά με την 

ομάδα Veh –Coc, ###, p<0.001. To συν (+) δηλώνει μία στατιστικά σημαντική δράση συγκριτικά με 

την ομάδα Veh- WAY-Coc, +++,p<0.001. 
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4.2. ΜΕΛΕΤΗ 2: 

Επιδράσεις των ενδοεγκεφαλικών εγχύσεων του WAY-161503 στην ενισχυτική 
δράση της κοκαΐνης. 

 

4.2.1 Πείραμα 1: Ενδοεγκεφαλικές εγχύσεις στην περιοχή του προμετωπιαίου 
φλοιού. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από την ενδοεγκεφαλική χορήγηση του WAY-161503 ή του 

εκδόχου του και της συστηματικής χορήγησης κοκαΐνης ή του εκδόχου της, 

παρουσιάζονται στην εικόνα 8A και 8Β, αντίστοιχα.. Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης 

(ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά με τον ουδό του 

ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του 

WAY-161503 και της κοκαΐνης [F(2,14)=76.299, p<0.001]. Το t-test για 

συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι η κοκαΐνη προκάλεσε μία στατιστικά σημαντική 

μείωση του ουδού (p<0.001). H ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στην απλή 

επίδραση του εκδόχου της κοκαΐνης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

δράση του WAY-161503 [F(2,14)=1.551, p>0.03]. Η ανάλυση επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων στην απλή επίδραση της κοκαΐνης (5mg/kg) έδειξε μία στατιστικά 

σημαντική δράση του WAY-161503 [F(2,14)=91.453, p<0.001]. Το t-test για 

συσχετισμένα δείγματα και η μέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni έδειξαν ότι 

το WAY-161503 στη δόση των 0.3μg/πλευρά ανέστειλε την ενισχυτική δράση της 

κοκαΐνης (p<0.001). Σε αντίθεση, η δόση 0.15μg/πλευρά δεν επηρέασε στη δράση της 

κοκαΐνης (p>0.05). Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε ότι η επίδραση του WAY-161503 

[F(2,14)=0.656, p>0.05], της κοκαΐνης [F(1,7)=5.763, p>0.05] και η αλληλεπίδραση 

τους [F(2,14)=2.511, p>0.05] στην ασύμπτωτο, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 

4.2.2. Πείραμα 2: Ενδοεγκεφαλικές εγχύσεις στην περιοχή του κορμού του επικλινή 
πυρήνα. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από την ενδοεγκεφαλική χορήγηση του WAY-161503 ή του 

εκδόχου του και της συστηματικής χορήγησης κοκαΐνης ή του εκδόχου της, 

παρουσιάζονται στην εικόνα 8Γ και 8Δ, αντίστοιχα.. Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης 

(ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά με τον ουδό του 
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ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του 

WAY-161503 και της κοκαΐνης [F(2,14)=40.179, p<0.001]. Το t-test για 

συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι η κοκαΐνη προκάλεσε μία στατιστικά σημαντική 

μείωση του ουδού (p<0.001). H ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στην απλή 

επίδραση του εκδόχου της κοκαΐνης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

δράση του WAY-161503 [F(2,14)=1.304, p>0.03]. Η ανάλυση επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων στην απλή επίδραση της κοκαΐνης (5mg/kg) έδειξε μία στατιστικά 

σημαντική δράση του WAY-161503 [F(2,14)=89.005, p<0.001]. Το t-test για 

συσχετισμένα δείγματα και η μέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni έδειξαν ότι 

το WAY-161503 στη δόση των 0.3μg/πλευρά ανέστειλε την ενισχυτική δράση της 

κοκαΐνης (p<0.001). Σε αντίθεση, η δόση 0.15μg/πλευρά δεν επηρέασε στη δράση της 

κοκαΐνης (p>0.05). Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε ότι η επίδραση του WAY-161503 

[F(2,14)=3.362, p>0.05], της κοκαΐνης [F(1,7)=2.771, p>0.05] και η αλληλεπίδραση 

τους [F(2,14)=0.111, p>0.05] στην ασύμπτωτο, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 

4.2.3. Πείραμα 3: Ενδοεγκεφαλικές εγχύσεις στην περιοχή του κελύφους 

του επικλινή πυρήνα. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από την ενδοεγκεφαλική χορήγηση του WAY-161503 ή του 

εκδόχου του και της συστηματικής χορήγησης κοκαΐνης ή του εκδόχου της, 

παρουσιάζονται στην εικόνα 8E και 8ΣΤ, αντίστοιχα.. Η Διπλή Ανάλυση 

Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά με τον ουδό του 

ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του 

WAY-161503 και της κοκαΐνης [F(2,14)=83.299, p<0.001]. Το t-test για 

συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι η κοκαΐνη προκάλεσε μία στατιστικά σημαντική 

μείωση του ουδού (p<0.001). H ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στην απλή 

επίδραση του εκδόχου της κοκαΐνης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

δράση του WAY-161503 [F(2,14)=0.231, p>0.03]. Η ανάλυση επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων στην απλή επίδραση της κοκαΐνης (5mg/kg) έδειξε μία στατιστικά 

σημαντική δράση του WAY-161503 [F(2,14)=85.236, p<0.001]. Το t-test για 

συσχετισμένα δείγματα και η μέθοδος πολλαπλών συγκρίσεων Bonferroni απέδειξαν 

ότι το WAY-161503 στη δόση των 0.3μg/πλευρά ανέστειλε την ενισχυτική δράση της 

κοκαΐνης (p<0.001). Σε αντίθεση, η δόση 0.15μg/πλευρά δεν επηρέασε στη δράση της 
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κοκαΐνης (p>0.05). Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για 

επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε ότι η επίδραση του WAY-161503 

[F(2,14)=0.848, p>0.05], της κοκαΐνης [F(1,7)=7.954, p>0.05] και η αλληλεπίδραση 

τους [F(2,14)=1.614, p>0.05] στην ασύμπτωτο, δεν ήταν στατιστικά σημαντικές. 

 

4.2.4. Πείραμα 4: Ενδοεγκεφαλικές εγχύσεις στην περιοχή του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου. 

Οι μεταβολές του ουδού και της ασύμπτωτου στον ενδοκρανιακό 

αυτοερεθισμό έπειτα από την ενδοεγκεφαλική χορήγηση του WAY-161503 ή του 

εκδόχου του και της συστηματικής χορήγησης κοκαΐνης ή του εκδόχου της, 

παρουσιάζονται στην εικόνα 8Ζ και 8H, αντίστοιχα.. Η Διπλή Ανάλυση Διακύμανσης 

(ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις σχετικά με τον ουδό του 

ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού, έδειξε στατιστικά σημαντική αλληλεπίδραση του 

WAY-161503 και της κοκαΐνης [F(2,14)=42.199, p<0.001]. Το t-test για 

συσχετισμένα δείγματα έδειξε ότι η κοκαΐνη προκάλεσε μία στατιστικά σημαντική 

μείωση του ουδού (p<0.001). H ανάλυση επαναλαμβανόμενων μετρήσεων στην απλή 

επίδραση του εκδόχου της κοκαΐνης έδειξε ότι δεν υπάρχει στατιστικά σημαντική 

δράση του WAY-161503 [F(2,14)=3.504, p>0.03]. Η ανάλυση επαναλαμβανόμενων 

μετρήσεων στην απλή επίδραση της κοκαΐνης (5mg/kg) έδειξε ότι δεν υπάρχει 

στατιστικά σημαντική δράση του WAY-161503 [F(2,14)=3.504, p>0.03]. Η Διπλή 

Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις έδειξε ότι η 

επίδραση του WAY-161503 [F(2,14)=2.477, p>0.05], της κοκαΐνης [F(1,7)=0.084, 

p>0.05] και η αλληλεπίδραση τους [F(2,14)=1.536, p>0.05] στην ασύμπτωτο, δεν 

ήταν στατιστικά σημαντικές. 
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Μεταβολές στον ουδό του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού (Α,Γ,E,Z) και στην ασύμπτωτο (Β, Δ,ΣΤ,H) 

έπειτα από την ενδοεγκεφαλική χορήγηση WAY-161503 στην περιοχή του mPFC (Α,Β), του NAc 

Core (Γ,Δ), του NAc Shell (Ε, ΣΤ) και του VTA (Ζ, Η) ακολουθούμενη από τη συστηματική χορήγηση 

κοκαΐνης.  Οι κάθετες μπάρες αντιπροσωπεύουν το μέσο όρο ± S.E.Ms. O αστερίσκος (*) δηλώνει 

έναν ουδό σημαντικά διαφορετικό από τον αντίστοιχο της ομάδας ελέγχου (Veh & Veh), ***, p<0.001. 

Η δίεση (#) δηλώνει μια στατιστικά σημαντική δράση συγκριτικά με την ομάδα Veh –Coc, ###, 

p<0.001.  
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Οι εικόνες 9 και 10 αναπαριστούν τις καμπύλες αντιδράσεων-συχνότητας 

ερεθισμού αντιπροσωπευτικών πειραματοζώων. Τα σχήματα αυτά απεικονίζουν μία 

καμπύλη πριν και μία καμπύλη μετά τη χορήγηση των φαρμάκων που αντιστοιχούν 

στον εκάστοτε πειραματικό χειρισμό. Ενδεικτικά, ο πειραματισμός χειρισμός έκδοχο 

+ κοκαΐνη προκαλεί μία παράλληλη μετατόπιση της καμπύλης προς τα αριστερά, 

υποδεικνύοντας μία αύξηση στην αποτελεσματικότητα της ενίσχυσης του ερεθισμού. 

Σε αντίθεση, η συστηματική και ενδοεγκεφαλική χορήγηση του WAY-161503 + 

κοκαΐνη δεν προκάλεσε αντίστοιχη μετατόπιση της καμπύλης, γεγονός που 

υποδεικνύει ότι το WAY-161503 ανέστειλε την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. 
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5. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να εξετάστούν οι επιδράσεις των 5-

ΗΤ2Α και 5-ΗΤ2C υποδοχέων στην ενισχυτική δράση της κοκαΐνης, καθώς επίσης 

και να εντοπιστούν οι δομές του μεταιχμιακού ντοπαμινεργικού συστήματος που 

διαθέτους τους εν λόγω υποδοχείς και διαμεσολαβούν για τις επιδράσεις αυτές. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών μας οι 5-ΗΤ2Α υποδοχείς δεν ασκούν κάποιο 

ρόλο στην ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. Αντιθέτως, η διέγερση των 5-ΗΤ2C  

υποδοχεών εμπόδισε την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης, ενώ η αναστολή της 

λειτουργίας των εν λόγω υποδοχέων την ενίσχυσε ακόμη περισσότερο. Επιπλέον, η 

έρευνα αυτή έδειξε πως το κέλυφος (shell) και ο κορμός (core) του επικλινή πυρήνα 

(NAC) καθώς επίσης και ο προμετωπιαίος φλοιός (PFC) αποτελούν τις δομές του 

μεσομεταιχμιακού ντοπαμινεργικού συστήματος που είναι υπεύθυνες για τις 

συγκεκριμένες δράσεις των 5-ΗΤ2C υποδοχέων επί της ενισχυτικής δράσης της 

κοκαΐνης. Δεν φάνηκε να ισχύει το ίδιο, όμως, για την περιοχή του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου (VTA).  

Πιο συγκεκριμένα, είναι γνωστό πως η κοκαΐνη έχει ενισχυτική δράση. Από 

προηγούμενες έρευνες έχει καταστεί σαφές πως η ενισχυτική αυτή δράση 

αντανακλάται στο πρότυπο του ενδοκρανιακού αυτοερεθισμού με τη μείωση του 

ουδού, χωρίς όμως να εμφανίζεται κάποια στατιστικά σημαντική μεταβολή στην 

ασύμπτωτο (Ranaldi, Bauco & Wise, 1997; Matthews, Markou, Lown et al., 1996). 

Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνεται και από την παρούσα έρευνα.  

Αν και η χορήγηση αγωνιστών των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων έχει βρεθεί πως 

αυξάνει την υπερκινητικότητα και τις δράσεις του διακριτικού ερεθίσματος της 

κοκαΐνης (Filip, Bubar & Cunningham, 2004, 2006) -υποδηλώνοντας πως ο 

συγκεκριμένος υποδοχέας ασκεί διεγερτικό ρόλο στις συμπεριφορές που σχετίζονται 

με την κοκαΐνη- η παρούσα έρευνα δεν επιβεβαίωσε το εύρημα αυτό. Αντιθέτως, η 

συστηματική χορήγηση του εκλεκτικού αγωνιστή των 5-ΗΤ2Α υποδοχέων, TCB-2, 

δε μετέβαλλε με κάποιον τρόπο τη δράση της κοκαΐνης στον ουδό αυτοερεθισμού. 

Μια πιο σύνθετη εικόνα εμφανίζεται στη βιβλιογραφία για τους ανταγωνιστές των 5-

ΗΤ2Α υποδοχέων, υποδηλώνοντας πως η εμπλοκή τους στην ανταμοιβή και τη 

ρύθμιση της ντοπαμίνης δεν είναι άμεση. Δεν είναι λίγες οι έρευνες που 
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υποστηρίζουν πως οι ανταγωνιστές των εν λόγω υποδοχέων δρουν ανασταλτικά στις 

δράσεις της κοκαΐνης. Πιο συγκεκριμένα, η συστηματική χορήγηση ανταγωνιστών  

των 5-ΗΤ2Α υποδοχεών εμποδίζει την εμφάνιση εξαρτημένης προτίμησης θέσης που 

προκαλείται έπειτα από συστηματική χορήγηση κοκαΐνης (Liu & Cunningham, 2006; 

Bubar & Cunningham, 2006), καθώς επίσης την υπερκινητικότητα και τις δράσεις 

διακριτικού ερεθίσματος της κοκαΐνης (Filip, Bubar & Cunningham, 2004, 2006; 

McMahon, Filip & Cunningham, 2001). Αντιθέτως, ανταγωνιστές  των 5-ΗΤ2Α 

υποδοχεών δε φαίνεται να επηρεάζουν την αυτο-χορήγηση της κοκαΐνης (Fletcher, 

Grottick & Higgins, 2002) ούτε να μεταβάλλουν τη δράση της έπειτα από 

ενδοεγκεφαλική χορήγηση στην περιοχή του επικλινή πυρήνα (McMahon, Filip & 

Cunningham, 2001) ή του προμετωπιαίου φλοιού (Auclair, Blane, Glowinski & 

Tassin, 2004). Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν με τα τελευταία 

ευρήματα. Έτσι, η συστηματική χορήγηση του ανταγωνιστή των 5-ΗΤ2Α 

υποδοχέων,  R-96544, δε μετέβαλε την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης. 

Τα αποτελέσματα των μελετών μας, επίσης, συμφωνούν με την άποψη πως οι 

5-ΗΤ2C υποδοχείς εμπλέκονται άμεσα στη ρύθμιση των επιδράσεων της κοκαΐνης 

και της απελευθέρωσης ντοπαμίνης που προκαλεί η χορήγηση της, καθώς επίσης και 

με τα ευρήματα που αποδίδουν σε αυτούς τους υποδοχείς έναν ανασταλτικό ρόλο. Η 

συστηματική χορήγηση του εκλεκτικού αγωνιστή των 5-ΗΤ2C υποδοχέων, WAY-

161503, εμπόδισε την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης, επαναφέροντας τον ουδό 

ερεθισμού στα φυσιολογικά επίπεδα. Αντιθέτως, η συστηματική χορήγηση του 

εκλεκτικού ανταγωνιστή των συγκεκριμένων υποδοχέων, SB-242084, ενίσχυσε 

περαιτέρω την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης, μειώνοντας ακόμη περισσότερο τον 

ουδό αυτοερεθισμού. Παρόμοια αποτελέσματα έχουν προκύψει και σε μελέτες με 

άλλα πρότυπα μελέτης της ανταμοιβής, όπου η χορήγηση αγωνιστών των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων μειώνει τις συμπεριφορές που προκαλούνται από την κοκαΐνη όπως η 

αυτο-χορήγηση, η επαναφορά της συγκεκριμένης συμπεριφοράς μετά την απόσβεση 

της καθώς επίσης και η εμφάνιση της εξαρτημένης προτίμησης θέσης. Αντίθετα, οι 

ανταγωνιστές των 5-ΗΤ2C υποδοχέων αυξάνουν τις προαναφερθείσες συμπεριφορές. 

(Fletcher, Grottick & Higgins, 2002; Grottick, Fletcher & Higgins, 2000; Fletcher, 

Rizos, Sinyard, Tampakeras & Higgins, 2008; Burmeister, Lungren, Kirschner & 

Neiswander, 2004; Liu & Cunningham, 2006; Bubar & Cunningham, 2006). 

Επιπλέον, οι αγωνιστές των 5-ΗΤ2C υποδοχέων μειώνουν την υπερκινητικότητα και 

τις δράσεις διακριτικού ερεθίσματος της κοκαΐνης. (Filip, Bubar & Cunningham, 
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2004, 2006). Τέλος, σε συμφωνία με προηγούμενες μελέτες (Hayes, Clements & 

Greenshaw, 2009), η χορήγηση του SB-242084 εμπόδισε τη δράση του WAY-

161503 στην ενισχυτική δράση της κοκαΐνης ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την 

άποψη πως η δράση των συγκεκριμένων υποδοχέων γίνεται με άμεσο τρόπο.  

Η δεύτερη σειρά μελετών της παρούσας εργασίας είχε ως στόχο να εντοπίσει 

τις δομές του μεσομεταιχμιακού ντοπαμινεργικού συστήματος που εμπλέκονται στις 

δράσεις του 5-ΗΤ2C υποδοχέα. Οι τρεις κύριες δομές που μελετήθηκαν ήταν: το 

κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο, ο προμετωπιαίος φλοιός, ο κορμός και το κέλυφος του 

επικλινή πυρήνα. Είναι γεγονός πως ένα μεγάλο μέρος της έρευνας εστιάζεται στην 

επίδραση των 5-ΗΤ2C υποδοχέων στη ντοπαμινεργική διαβίβαση (Alex & Pehek, 

2007). Η δράση τους στη ντοπαμινεργική δραστηριότητα φαίνεται να είναι τόσο 

τονική όσο και φασική (DiMatteo, DiGiovanni, Pierucci & Esposito, 2008). Έχει 

βρεθεί λοιπόν ότι η χορήγηση αγωνιστών των 5-ΗΤ2C υποδοχέων αναστέλλει την 

απελευθέρωση της ντοπαμίνης στην περιοχή του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου, ενώ, 

η χορήγηση ανταγωνιστών των συγκεκριμένων υποδοχέων αυξάνει τόσο το ρυθμό 

πυροδότησης των ντοπαμινεργικών νευρώνων, όσο και την απελευθέρωση της 

ντοπαμίνης  στις περιοχές του επικλινή πυρήνα και του προμετωπιαίου φλοιού 

(Prisco, Pagannone & Esposito, 1994; De Deurwaerdere & Spampinato, 1999; Pozzi, 

Acconcia, Ceglia, Invernizzi & Samanin, 2002). Πειραματικά ευρήματα από 

βιοχημικές έρευνες έδειξαν πως το κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο και ο επικλινής 

πυρήνας εμπλέκονται στο φασικό ανασταλτικό έλεγχο των ντοπαμινεργικών 

νευρώνων, ενώ το κέλυφος του επικλινή πυρήνα συμμετέχει κυρίως στην τονική 

ανασταλτική δράση των 5-ΗΤ2C υποδοχέων (Navailles, Moison, Ryczko, 

Spampinato, 2006). Άλλες έρευνες, ωστόσο, υποστηρίζουν πως Η άποψη αυτή 

ενισχύεται και από μελέτες στις οποίες πραγματοποιήθηκε έγχυση εκλεκτικών 

προσδεμάτων των 5-ΗΤ2C υποδοχέων στο κοιλιακό καλυπτρικό πεδίο. Στις μελέτες 

αυτές φάνηκε ότι η έγχυση ανταγωνιστών των 5-ΗΤ2C υποδοχέων μειώνει, ενώ, η 

χορήγηση αγωνιστή αυξάνει την υπερκινητικότητα που προκαλείται από τη 

χορήγηση κοκαΐνης. (Fletcher, Chintoh, Sinyard, Higgins, 2004). Σε αντίθεση με τα 

παραπάνω ευρήματα, η έγχυση του WAY-161503 στην περιοχή του κοιλιακού 

καλυπτρικού πεδίου δεν μετέβαλε με κάποιον τρόπο την ενισχυτική δράση της 

κοκαΐνης. Είναι πιθανό, το παραπάνω εύρημα να σχετίζεται με τα δεδομένα που 

εντοπίζουν τους εν λόγω υποδοχείς τόσο σε ντοπαμινεργικούς όσο και σε 
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GABAεργικούς νευρώνες του κοιλιακού καλυπτρικού πεδίου (Bubar & Cunningham, 

2007; Alex & Pehek, 2007; Liu, Bubar, Lanfranco, Hillman & Cunningham, 2007).  

Η έγχυση του WAY-161503 στο κέλυφος και τον κορμό του επικλινή πυρήνα 

εμπόδισε την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης, επαναφέροντας τον ουδό 

αυτοερεθισμού στα φυσιολογικά επίπεδα. Το εύρημα αυτό, ωστόσο, έρχεται σε 

αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που υποστηρίζουν πως η χορήγηση αγωνιστών 

των 5-ΗΤ2C υποδοχέων αυξάνει την υπερκινητικότητα που παρατηρείται έπειτα από 

τη χορήγηση κοκαΐνης και τις δράσεις διακριτικού ερεθίσματος της κοκαΐνης. 

(ΜcMahon & Cunningham, 2001; Filip & Cunningham, 2002) όπως και με το 

γεγονός ότι η έγχυση εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης της σεροτονίνης 

στην περιοχή αυτή αυξάνει την απελευθέρωση της ντοπαμίνης και την 

υπερκινητικότητα που προκαλεί η κοκαΐνη (Bubar, McMahon, DeDeuwaerdere, 

Spampinato & Cunningham, 2003).  

Τέλος, η έγχυση του WAY-161503 στην περιοχή του προμετωπιαίου φλοιού 

εμπόδισε την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης επαναφέροντας τον ουδό 

αυτοερεθισμού στα φυσιολογικά επίπεδα. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με 

προηγούμενα ευρήματα που υποστηρίζουν πως η έγχυση αγωνιστών των 5-ΗΤ2C 

υποδοχέων στην περιοχή αυτή μειώνει, κατά ένα δοσο-εξαρτώμενο τρόπο την 

υπερκινητικότητα και τη δράση διακριτικού ερεθίσματος της κοκαΐνης (Filip & 

Cunningham, 2003). 

Συνοψίζοντας, η συστηματική χορήγηση του TCB-2 και του R-96544 δε 

μετέβαλε με κάποιο τρόπο την ενισχυτική δράση. Αντίθετα, η συστηματική 

χορήγηση του WAY-161503 εμπόδισε την ενισχυτική δράση της κοκαΐνης, ενώ, η 

συστηματική χορήγηση του SB-242084 ενίσχυσε τη δράση αυτή. Η δράση αυτή του 

εκλεκτικού αγωνιστή των 5-ΗΤ2C υποδοχέων εντοπίστηκε στις περιοχές του 

επικλινή πυρήνα και του προμετωπιαίου φλοιού, όμως όχι στο κοιλιακό καλυπτρικό 

πεδίο. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης έρευνας υποστηρίζουν 

την άποψη ότι οι 5-ΗΤ2C υποδοχείς ασκούν έναν άμεσο, ανασταλτικό ρόλο στην 

ενισχυτική δράση της κοκαΐνης και ενισχύουν τα κλινικά και προ-κλινικά ευρήματα 

που θέτουν τους συγκεκριμένους υποδοχείς ως πιθανό θεραπευτικό στόχο για την 

κατάχρηση ουσιών. 
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